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Mijn naam is Ronald Brienen. Ik ben nu anderhalf jaar 
werkzaam bij Mediq CombiCare als gespecialiseerd 
verpleegkundige. Als verpleegkundige bij Mediq 
CombiCare heb ik een afwisselende functie waarbij 
er veel contact is met klanten in de thuissituatie, 
verwijzers binnen een instelling of op een polikliniek.
Samen met mijn collega verpleegkundigen gaan 
wij op bezoek bij klanten maar ook is er veel 
telefonisch contact met klanten en verwijzers 
binnen de aandachtsgebieden stoma-, wond- en 
continentiezorg. Tijdens deze contacten krijgen wij 
diverse vragen variërend van algemene informatie 
tot het beantwoorden van vragen en oplossen van 
problemen rondom de stoma zoals: lekkage, wat te 
doen bij huidproblemen of bij een parastomale hernia. 
Het hebben of krijgen van een stoma kan een grote 
impact op uw leven geven. Daarbij ontstaan mogelijk 
ook vele vragen zoals: wat verandert er voor mij, kan 
ik nog wel doen wat ik deed, welke richtlijnen zijn er 
rond het leven met een stoma?
Het kan zijn dat niet alleen de impact voor u die 
een stoma heeft of krijgt groot is, vaak ook voor uw 
partner, kinderen of andere gezinsleden. Wat betekent 
dit voor mij, waar kan ik rekening mee houden, kunnen 
we nog doen wat we deden als gezin? Merel vertelt 
hier openhartig over in dit magazine.
Voor u en uw partner spelen er mogelijk ook andere 
vragen en onzekerheden. Deze vragen worden niet 
makkelijk gesteld, denk hierbij aan vragen over 
intimiteit en seksualiteit. 
Verderop in dit magazine kunt u een interview lezen 
met seksuoloog Nienke Dekkinga. Mogelijk heeft 
zij al een antwoord op uw vraag. Is dit niet het 
geval kunt u altijd contact opnemen met uw eigen 
stomaverpleegkundige of de verpleegkundige van 
Mediq CombiCare. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Ronald Brienen
Gespecialiseerd verpleegkundige
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Sinds een maand heb ik een ileostoma. Eerlijk gezegd ben ik er 
blij mee: ik heb nu geen last meer van colitus ulcerosa en ben niet 
meer ziek! Mijn stoma is goed aangelegd en het materiaal wat 
ik gebruik blijft goed zitten. Toch heb ik een probleem. ’s Nachts 
treedt er nog weleens lekkage op als het zakje vol zit. Mijn 
ontlasting is ook erg dun. Het gaat me te ver om de wekker te 
zetten en mijn zakje ‘s nachts te controleren. Heeft u tips om dit 
te voorkomen?

Lekkage is erg vervelend, zeker ’s nachts. We willen 
allemaal niets liever dan genieten van een ongestoor-
de nachtrust. Bespreek dit probleem zeker ook met 
uw  eigen stomaverpleegkundige, maar er zijn ook 
 algemene tips. Leeg voor het slapen gaan uw stoma-
zakje goed, zodat u gaat slapen met een leeg zakje. De 
meeste mensen met een ileostoma moeten ‘s nachts 
dan nog steeds hun zakje legen. Dit heeft te maken 
met de normale werking van de darmen. Daarnaast 
kunt u informeren of er misschien grotere opvangzak-
jes beschikbaar zijn van het merk wat u gebruikt. Dit 
zou voor de nacht een oplossing kunnen zijn. 

Mijn man heeft sinds vorig jaar, na diagnose kanker, een urine
stoma gekregen. Natuurlijk heeft dit impact op je leven maar 
gelukkig kan hij alles blijven doen als voorheen. Zelfs zijn grote 
hobby badminton heeft hij niet op hoeven geven. Met een paar 
aanpassingen speelt hij nog wekelijks met de badmintonclub mee. 
Omdat het zo goed gaat heeft hij nog maar weinig contact met 
zijn stomaverpleegkundige. Zelf heb ik wel wat vragen rondom 
het leven met een stoma. Via een kennis hoorde ik dat er door een 
vereniging iets nieuws is ontwikkeld op internet. Weet u misschien 
wat zij bedoelt?

Fijn dat het met uw man zo goed gaat. We horen vaker 
dat partners en/of familieleden meer zouden willen we-
ten over het leven met een stoma. In de .CC Stoma pro-
beren wij hier ook zeker aandacht aan te besteden. Ook 
de Stomavereniging is hier actief mee bezig. Tenslotte 
verandert er ook voor de partners en gezinsleden iets. 

Eind februari 2019 heeft de Stomavereniging de Sto-
ma Wegwijzer geïntroduceerd. Dit is een digitale tool 
en geeft antwoord op de 100 meest gestelde vragen 
van mensen met een stoma of pouch. De vragen zijn 
ingedeeld in tien thema’s: een stoma of pouch krijgen, 
net geopereerd zijn, dagelijks leven, relaties, op reis, 
emoties, materialen, vergoedingen, problemen en 
kinderen met een stoma. Bijvoorbeeld: Is het normaal 
dat mijn stoma slinkt? Kan ik door de douane met 
een stoma? Wat is een stomabreuk? De vragen zijn 
beantwoord door een onafhankelijk team van stoma-
dragers en experts, waaronder stomaverpleegkundigen, 
medisch speciaalzaken, fabrikanten en een huisarts 
die zelf een stoma heeft. Het is zeker niet alleen voor 
stoma dragers maar ook voor partners een hele mooie 
tool om antwoorden op vragen te krijgen. 
U kunt de Stoma Wegwijzer vinden op internet: 
www.stomawegwijzer.nl

Wat kan ik doen tegen lekkage ‘s nachts?

Vragen over leven met een stoma

Vorig jaar is er bij mij een steunband aangemeten in 
verband met een breuk rondom mijn stoma. Gelukkig 
is een operatie op dit moment nog niet nodig, wel moet 
ik goed oppassen met zwaar werk, tillen etc. Waar ik 
moeite mee heb, is het omdoen van de steunbandage, dat 
is lastig door de uitstulping in mijn buik. Mijn vrouw 
helpt mij er altijd bij, maar ik zou dit toch ook alleen 
moeten kunnen? 

Veel mensen die een breuk hebben bij of rond 
de stoma dragen een steunband. Het is be-
langrijk dat de steunband op de juiste manier 
gedragen wordt om zo de breuk optimaal 
te onder steunen. Belangrijk hierbij is om de 
steunband bij voorkeur liggend aan te doen. De 
breuk zakt dan in de meeste gevallen terug in 
de buik, waardoor het omdoen van de steun-
band makkelijker gaat en er tegendruk wordt 
gegeven aan de breuk als u weer gaat staan. 
Probeert u het dus zelf eens liggend om te 
ervaren of dit makkelijker gaat.

Staan of liggen?

Kan ik door  
de douane met 

een stoma?

Bescherming 
tegen lekkage
Enige tijd geleden is Mediq CombiCare in 
contact gekomen met de heer Boone die 
samen met zijn vrouw een oplossing heeft 
bedacht als bescherming van kleding 
en beddengoed tijdens lekkage. Samen 
hebben zij een beschermingshemd 
bedacht, gemaakt van vochtwerend 
materiaal in combinatie met een gewoon 
hemd of t-shirt. Dit beschermingshemd 
is comfortabel in het dragen en vangt 
eventuele lekkage op. 

Wilt u meer weten over deze oplossing? 
Neem dan contact op met de redactie, u 
vindt onze contactgegevens achter in dit 
magazine.
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Merel Jongbloed (36) is een bijzondere persoonlijkheid. Een dame die op medisch vlak veel voor 

haar kiezen heeft gekregen, maar inmiddels haar stoma met zelfvertrouwen en een flinke dosis 

humor heeft omarmd. “Het was een goede beslissing”, vindt ze. “De onzekerheid van incontinent 

zijn was duizend keer erger dan dit gekke zakje.” Tekst Marco Beentjes  |  Foto’s Caroline Westdijk

Een korte omschrijving doet Merel Jongbloed 
eigenlijk onvoldoende recht, maar toch zullen 
we een poging wagen. Sinds de aanleg van haar 
stoma, nu zo’n elf jaar geleden, is zij 30 uur per 
week werkzaam als gespecialiseerd assistent 
dermatologie bij Mauritskliniek. Ze houdt van 
mode en styling, en is gek op muziek. Haar smaak 
loopt uiteen van Vivaldi tot Avicii, afhankelijk 
van haar bui. Trots is ze dan ook op haar enorme 
verzameling lp’s. Ze was ooit een fanatieke, 
tweebenige voetballer. Als centrale middenvelder 
jarenlang de ‘stofzuiger’ van het veld. Ze heeft 
twee kinderen van zichzelf en een geregistreerd 
partnerschap met Martijn. Haar partner heeft 
zelf ook twee kinderen uit een vorige relatie. Nog 
niet zolang geleden zijn zij met z’n zessen gaan 
samenwonen in het midden van het land. 

Operaties
De medische problemen begonnen tijdens de 
bevalling van Merel’s eerste kind, die leidde 
tot een totaalruptuur. “Direct daarna ben ik 
geopereerd aan mijn kringspier, maar hier zat 
geen rek meer op”, vertelt Merel. “Ik kon mijn 
ontlasting niet meer ophouden. Al vrij snel ben 
ik weer aan het werk gegaan, ondanks dat ik 
incontinent was. Ik schaamde me verschrikkelijk 
en werd heel onzeker - raakte sociaal geïsoleerd. 
5 maanden lang hield ik mijn incontinentie voor 
iedereen verborgen. Tot mijn moeder dit merkte. 
Ik ging opnieuw de medische molen in, en kreeg 
uiteindelijk - acht maanden na de bevalling 
- een dubbelloops colostoma. Voor tijdelijk. 
Maar ik had zoveel last van lekkages op de buik, 
dat drie maanden later een permanent stoma 
werd aangelegd.”

“Dat was goed voor mij”, concludeert ze achteraf. 
Maar in de eerste periode na die operatie was haar 
zelfvertrouwen nog ver te zoeken. “Dat ding doet 
maar wat en wanneer hij wil. Het maakt geluiden, 
gaat lopen. Juist op die momenten waarop ik 
dacht: ik hoop dat hij nu even niet…”

Een jaar later raakte Merel in verwachting van 
haar tweede kindje. In deze periode ontwikkelde 
zich bij haar een schildklierziekte, die haar heel 
ziek maakte. De schildklier werd grotendeels 
operatief verwijderd. Het afweersysteem blijft 
haar dagelijks uitdagen, wat het laatste jaar de 
nodige ellende met zich mee heeft gebracht. 
“Extra vervelend in combinatie met een stoma, 
want ik kan geen druk zetten op mijn stoma. 
Ik moet het hebben van de peristaltiek in mijn 
darmen. Maar die zijn al net zo eigenwijs als 
hun baasje.”

Relatie onder druk
In relationeel opzicht zette deze optelsom van 
medische problemen het leven van Merel totaal 
op z’n kop. “Je weet van tevoren niet wat er op je 
af gaat komen en hoe je daar samen de schouders 
onder moet zetten. We waren jong, onwetend en 
zoekende. Ik was zo onwijs kwetsbaar en heb strijd 
moeten leveren met mezelf. Ik denk dat je het 
moet zien als een soort rouwproces; van verdriet 
naar boosheid, tot loslaten en accepteren wat er is. 
Voor mij was het beter om verder te gaan op mijn 
eigen wijze. Door los van elkaar verder te gaan zijn 
we als ouders een sterker team geworden, daar 
ben ik van overtuigd. De kinderen geven we het 
vertrouwen om zichzelf te kunnen zijn, met vallen 
en opstaan.”
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Langzaam kwam de acceptatie en keerde haar 
zelfvertrouwen terug. “Het heeft vijf jaar geduurd 
voordat ik mijn stoma aan de buitenwereld durfde 
te tonen”, kijkt ze op deze periode terug. “In de 
omgang met mannen merkte ik gek genoeg dat 
mijn stoma totaal geen issue was. Dat vond ik heel 
bijzonder, want daar maakte ik mij zorgen over. 
Ik vertelde wel meteen dat ik een zakje had. En 
misschien werkte dat als ijsbreker. Maar ik heb 
nooit negatieve reacties uit de eerste hand gehad. 
Vaak werd ‘dat ding’ gewoon vergeten.”

Fotoreportage
Op een gegeven moment besloot Merel een 
fotoreportage te laten maken, waarin haar stoma 
centraal stond. Het was een glamourachtige 
reportage, waarbij ze haar stoma op subtiele 
wijze zichtbaar maakte. Zij publiceerde de foto’s 
op sociale media en kreeg heel veel positieve 
reacties. “Ik wilde laten zien dat ik mijn stoma had 
omarmd en hoopte hierdoor een stukje schaamte 
of onzekerheid bij andere stomadragers weg te 
kunnen nemen. Schijt te hebben aan wat een 
ander vindt. Dít is wie ik ben, en waar mijn grote 
boodschap vandaan komt is daarin niet relevant. 
Sinds 11 jaar ben ik een stuk zuiniger met wc-
papier”, voegt ze er grinnikend aan toe.

Eén van die positieve reacties kwam van Martijn, 
die haar al langer kende van het zaalvoetballen. “Ik 
dacht wow, respect!” vertelt hij. Zij spraken steeds 
vaker vriendschappelijk met elkaar af, tot ze zich 
allebei realiseerden dat hier sprake was van meer 
dan alleen vriendschap. Martijn: “Merel straalt 
een positieve energie uit, het is fijn om bij haar in 
de buurt te zijn. Ik ervaar dat elke dag opnieuw. Ze 
wordt wakker en heeft zin in de dag. Prachtig vind 
ik dat! Haar energie en manier van leven, wow… 
We zijn nu 2,5 jaar samen, dus hebben nog genoeg 
op onze bucketlist staan.”

Kinderen
Toen het stel bij elkaar in trok is voor de kinderen 
van Martijn een moment uitgezocht om in 

kindertaal te vertellen wat een stoma precies 
inhoudt. En wat blijkt? “Als je er zelf niet iets geks 
van maakt accepteren ze het gewoon voor wat 
het is”, aldus Martijn. “Waarom zouden zij raar 
reageren? Kinderen worden ook niet geboren met 
een angst voor spinnen. Zij worden bang gemaakt 
door anderen.” Terwijl hij dit zegt, kijkt Merel 
hem met een dikke grijns aan. 

De kinderen van Merel kennen hun moeder 
natuurlijk niet anders, zij waren de zakjes al 
gewend. Toch duurde het jaren voordat Merel aan 
haar oudste zoon vertelde dat zijn geboorte het 
startpunt vormde voor de medische problemen 
waar o.a. de stoma uit voortkwam. “Ik wilde niet 
dat Noah het gevoel had dat híj de problemen had 
veroorzaakt”, legt Merel uit. “Er waren serieus 
mensen die mij vroegen of ik het hem kwalijk 
nam. Hoeveel wieken van de molen hebben 
deze mensen tegen hun dakpan gekregen?!  Een 
vriendin overtuigde me om openheid van 
zaken te geven, om het mezelf niet moeilijker 
te maken dan nodig. Hij was toen acht jaar oud. 
Het bespreekbaar maken luchtte op. Noah weet 
in grote lijnen wat er is gebeurd en vooral dat 
hij er niets aan kon doen. Ik heb verteld dat zijn 
glimlach mij álles waard is.”

“Waar ik nog wél steeds een beetje moeite mee 
heb, is dat er achteraf nooit een gesprek met 
de verloskundige is geweest”, voegt ze hier 
met gemengde gevoelens aan toe. “Dat is de 
persoon waaraan ik mij heb overgeleverd op 
het meest kwetsbare moment in mijn leven. Die 
bevalling had anders kunnen gaan, zo simpel 
is het. Door het uitblijven van een gesprek heb 
ik niet de mogelijkheid gekregen mijn verdriet 
te kunnen delen en verder te komen in het 
acceptatieproces. Het heeft een paar jaar geduurd 
voordat ik dit stukje heb kunnen afsluiten. De 
controle uit handen geven is voor mij hierdoor 
lastiger geworden, besef ik me. Ik zie het als 
zelfbescherming. Mensen die me echt kennen, 
prikken door mijn coconnetje heen. Je moet het 
deurtje van mijn vogelkooi een stukje open laten. 
Ik fladder vanzelf weer terug.”

Dagelijks leven
De stoma is nu een onderdeel van het dagelijks 
leven van de familie, zonder er daadwerkelijk 
bij stil te staan. Het bekende zakje hoeft hierbij 
niet in de aandacht te staan, maar wordt ook niet 
ontweken. Merel: “Met familie heb ik het er bijna 
nooit meer over. Het besef verdwijnt dan naar de 
achtergrond, tenzij ze mijn buik horen knetteren, 
of wanneer ze een bolling zien ontstaan op de plek 
waar het zakje onder mijn kleding zit. Een beetje 
humor helpt dan relativeren. (Lachend:) Ik ben één 

“Mijn tip: durf álle vragen 
aan je verpleegkundige  

te stellen. Ook over 
seksualiteit”
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van de weinige vrouwen die tegen haar partner kan zeggen: 
‘Schat, ik heb een volle zak’.”

Martijn reageert lachend: “Als je er zó in staat dan kom je 
een heel eind!” Serieus vervolgt hij: “Het lijkt me soms ook 
wel handig om een stoma te hebben. Ik moet altijd een toilet 
opzoeken, ook wanneer daar op een bepaald moment geen 
gelegenheid voor is of wanneer ik dat helemaal niet wil.  
Zoals tijdens een spannende voetbalwedstrijd.” 
“Dat is waar”, knikt Merel bevestigend. “Ik kan zelfs 
tegelijkertijd eten en poepen… Dat is mijn superkracht.  
Nou jij weer!” 

Lieve reacties
Op het werk bij Mauritskliniek weet ook iedereen hoe de vork 
in de steel zit. Nieuwe collega’s worden al vlot door Merel 
geïnformeerd over de aanwezigheid van de stoma. “Dan is het 
maar meteen duidelijk”, aldus Merel. “In het begin stond ik op 
de operatiekamer, of tijdens het behandelen van een patiënt, 
heel krampachtig een pruttelend geluid tegen te houden, wat 
averechts werkte. Het maakte dat ik me ongemakkelijk voelde 
en tevens gaf ik de patiënt geen kans om dichtbij te komen. 
Door dat te doorbreken, zie en weet ik nu dat er hele mooie 
gesprekken kunnen ontstaan. Als ik me kwetsbaar opstel, 
geef ik mijn patiënt het vertrouwen dat ook te kunnen doen. 
Dat schept een band en voelt zó fijn! Daarnaast schroom ik 
niet mezelf flink ‘te kakken’ te zetten. Ik ben gek op flauwe 
grappen, zolang het met respect is. Ik wil niet dat mensen 
voorzichtig met mij zijn, ik ben niet van suiker.”

Naar de toekomst toe heerst de overtuiging dat ze 
als gezin een heel sterk team vormen. Al hebben de 
gezondheidsperikelen van Merel ertoe geleid dat zij niet te 
ver vooruit plant. “Ik wil mezelf blijven ontwikkelen, ook 
in het werk. Maar het is gevaarlijk om teveel verwachtingen 
binnen een bepaalde tijdslimiet te scheppen. Door het gevecht 
met mijn lijf ben ik veel meer van dag tot dag gaan leven. 
Simpelweg omdat mijn nachten vaak kort en/of gebroken 
zijn. Ik merk dat het voor mijn omgeving wel eens lastig is 
om dit te begrijpen. Mezelf verantwoorden doe ik al een stuk 
minder, tot genoegen van mijn kerel en ouders. Zij kennen mij 
als geen ander en weten dat ik nieuwe grenzen moet trekken. 
Ik ben nog steeds een controlefreak, maar kan wel redelijk 
snel afwijken van de beoogde route. Je weet immers niet hoe 
het leven loopt. We moeten al zoveel met z’n allen. Een beetje 
vrijheid geeft mij lucht.”

Baggybirdie
Jaren geleden heeft zij een domeinnaam vast laten leggen 
om een mooi, nieuw product voor stomadragers te gaan 
ontwikkelen: baggybirdie. “Ideeën heb ik genoeg, nu nog de 
tijd vinden”, zegt Merel met een brede glimlach. “En als er 
ooit een operatietechniek wordt bedacht waarmee ik van mijn 
stoma af zou kunnen, moet ik wel 100 procent zeker weten 
dat niet de kans bestaat dat ik opnieuw incontinent raak. 
Want die onzekerheid wil ik niet meer meemaken! Ik kan nu 
alles doen wat ik wil. Dit gekke zakje, dit tuutje, dit roosje: ze 
horen bij mij.”

“Ik kan een 
grote mond 

hebben, maar 
eigenlijk ben 
ik een heel 
gevoelig 
dametje”
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Vlak Convex
H U I D P R O B L E M E N ? 
L E K K AG E S ?
De n i e u we  s o f t - co n vex  hu idp lak  voor 
zekerhe id  én  opt imaal  draagcomfort !

0165-551226
info@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!    www.eurotec.nl

Vraag een gratis proefpakket aan 
en ervaar zelf de voordelen!

NA HET SUCCES VAN  1-DELIG SOFT CONVEX 
NU ÓÓK ALS 2-DELIG SYSTEEM  BESCHIKBAAR 

Rekbare opening, beschermt uw stoma

Soepele, flexibele huidplak

Maximale vochtabsorptie bij  
inspanning of warm weer
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Mensen met uiteenlopende verhalen melden 
zich dagelijks bij de klantenservice van Mediq 
CombiCare. Soms blij, soms bedroefd, soms 

zakelijk en vaak persoonlijk. Onze medewerkers 
staan iedereen met een luisterend oor te woord 

en voorzien ze van advies.

“EEN VERHELDEREND BEZOEK”

Tijdens een telefoongesprek met een klant met 
een urinestoma kwam het gesprek op protheses. 
Meneer vertelde dat hij een nieuwe relatie heeft 
en impotent is. Naast intimiteit en genegenheid 
kwam nu ook de seksualiteit om de hoek kijken. 
Meneer had al bij zijn uroloog aangegeven dat 
hij nadacht over een penisprothese, maar in het 
ziekenhuis waar hij onder behandeling is, wordt 
deze operatie niet uitgevoerd. Zijn vraag was of ik 
een goed ziekenhuis hiervoor wist. Ik ben echter 
niet op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 
de ziekenhuizen in Nederland op dit gebied, maar 
ken wel iemand binnen de Stomaverenging die hier 
uit eigen ervaring op een ontspannen en gedreven 
manier over kan vertellen. Na een e-mail naar de 
regiovoorzitter, kwam ik in contact met de persoon 
van de bezoekdienst die meneer hierover meer kon 
vertellen en wilde bezoeken. Nadat dit bezoek was 
geweest, belde meneer me op dat hij dit als zeer 
prettig en verhelderend had ervaren. Ook had hij 
de “oude kapotte” penisprothese gezien en kon 
zich nu beter een voorstelling maken van wat hem 
te wachten staat. Fijn om zo met elkaar te kunnen 
samenwerken en elkaar te kunnen helpen.

“SERVICE VAN VROEGER”

Op de afdeling Klantcontact van  Mediq   
CombiCare spreek ik veel klanten met een 
stoma. Ik ben me er heel erg van bewust dat 
iedere klant een eigen en uniek verhaal heeft. 
Want of je nu een tijdelijke stoma hebt of een 
blijvende, of je tobt met een breuk, lekkage of 
een chronische darmaandoening – ieder ver-
haal is ingrijpend. Het laatste wat je dan wilt, is 
zorgen om de levering van je eigen, vertrouw-
de materialen. 
Een tijdje terug zei een klant dat onze service 
‘vroeger’ beter was. Hij bedoelde de tijd dat 
het magazijn nog naast het kantoor gevestigd 
was. Ik begrijp dat wel, want binnen een kleine 
organisatie kun je sneller schakelen en kan er 
weleens een uitzondering worden gemaakt. Zo 
haalde meneer zelf zijn pakketjes op maar sinds 
alle pakketten vanuit het nieuwe  Fulfillment 
Center uit Bleiswijk worden verstuurd, is dat 
echt niet meer mogelijk. Dat heb ik hem uitge-
legd en ook al vond hij het jammer, hij begreep 
het wel. Soms moeten er keuzes gemaakt 
worden die niet voor iedereen positief uitvallen 
– daar kan ik helaas niet veel aan doen. Wat ik 
wél kan en graag doe, is elk telefoontje tijdens 
mijn werk met warmte beantwoorden – met 
begrip en geduld, met een beetje meedenken 
en vooral met empathie. lk hoop u de volgende 
keer te spreken!

“WAT EEN HEER!”

Tijdens de door de Stomavereniging georganiseerde stomadagen, kom je veelal in contact met stomadra-
gers of geïnteresseerden en heb je de kans om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Wat mij in positieve 
zin opgevallen is, dat er veel koppels zijn waarvan de partner bijdraagt aan het verzorgen van de stoma. Ik 
vond het super mooi om te zien hoe de tederheid bij de mensen er vaak van afstraalt. Zo ontmoette ik een 
 spontane dame met een urostoma. Wanneer zij onder de douche stapt wordt alles tot in de puntjes voor haar 
verzorgd. Zij sprak met lof over haar man en gaf aan dat hij alles voor haar klaar legt en zelfs de huidplak voor 
haar op maat knipt. Wat een heer! Meneer vertelde dat het op maat knippen hem goed af gaat, hoewel dit 
een klusje is dat precisie vereist. Ik liet hem om die reden het gemak zien van de stomastans, wat voor tijdsbe-
sparing zou kunnen zorgen. Niet alleen gaat dit sneller, maar een ander voordeel hiervan is dat de maat altijd 
gelijk is. Het vrolijke echtpaar vond dit een goede oplossing voor het knippen. Een mooi gevoel wanneer je 
een klant tevreden maakt!   
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Goedendag, 
u spreekt met…

Karin  
van der Lingen
5 jaar werkzaam bij Mediq

Monique Hordijk
1½ jaar werkzaam bij Mediq

Jennifer Nizamoeddin
2½ jaar werkzaam bij Mediq



Op deze pagina vertellen de drie winnaars 
over het gemak van online bestellen én 
over op vakantie gaan met een stoma. 

Ook een weekend weg winnen? 
We verloten deze prijs opnieuw  
onder de nieuwe online bestellers.  
Maak nu een account aan en kijk  
voor de actievoorwaarden op   
www.mediqcombicare.nl/mijnmediq 

Wilt u ons toch liever telefonisch 
spreken? Dat kan natuurlijk ook nog 
steeds. Onze medewerkers van de 
afdeling Klantcontact Stomazorg zijn  
voor u bereikbaar tussen 08.30 - 17.15 uur 
op 0800 – 8009.

Onlangs hebben drie klanten een 

weekend weg gewonnen door het 

aanmaken van een online account  

bij Mediq! 
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Mevrouw R. uit V.

Hoe ervaart u het op vakantie gaan met een stoma 
en heeft u tips voor andere stomadragers? 
Sinds 2003 heb ik een stoma. Na een endeldarm-
tumor zou ik eerst een tijdelijk stoma krijgen maar 
uiteindelijk werd deze na complicaties bij een fistel 
permanent. Ik ga regelmatig op vakantie, meestal 
midweekjes, toevallig volgende week weer! Daarnaast 
ga ik ook wel eens met het vliegtuig naar mijn zoon 
in Frankrijk. Dankzij het stomaspoelen is op vakantie 
gaan voor mij geen probleem. Toen ik voor het eerst 
op vakantie ging na de aanleg van mijn stoma maakte 
ik daar nog geen gebruik van, en was de stoma wel 
een belemmering. Ik houd er nu altijd rekening mee 
dat ik mijn darmspoelapparatuur mee neem. Ook 
check ik altijd gelijk het toilet zodat ik weet waar ik 
mijn spullen neer kan leggen. We zitten vaak in Texel 
in hetzelfde hotel, dat is lekker makkelijk. 
Als ik tips aan andere stomadragers mag geven m.b.t. 
vakanties zou ik darmspoelen echt aanraden! 

Hoe ervaart u het online bestellen bij Mediq? 
Mijn dochter heeft het account gemaakt en de eerste 
keer dat ik zelf wilde bestellen lukte dit niet gelijk. Het 
bleek te komen doordat het wachtwoord er dubbel 
in stond. Mijn dochter had dit automatisch in laten 
vullen en dat wist ik niet. Uiteindelijk lukte het om 
online te bestellen. Ik zou het anderen dan ook zeker 
aanraden. Met een druk op de knop kun je zo weer 
hetzelfde als vorige keer bestellen! Daarnaast vind ik 
het ook fijn dat de bestelling discreet wordt geleverd 
door PostNL. Ook al schaam ik me niet voor mijn 
stoma, niet iedereen hoeft te zien dat ik medische 
materialen bestel. 

Mevrouw Veld –Mol 
uit Hoogeveen
Hoe ervaart u het online bestellen bij Mediq?
Het is handig om te kunnen bestellen wanneer het jou uitkomt. 
Mijn dochter heeft het online bestellen geregeld. Mijn man en ik 
kunnen het nu ook zelf doen. Ondanks dat het online bestellen 
handig is, vind ik het ook prettig om te kunnen bellen. We worden 
aan te telefoon ook altijd vriendelijk geholpen. 

Hoe ervaart u het op vakantie gaan met een stoma en heeft u 
tips voor andere stomadragers? 
Ik heb sinds een half jaar een stoma en heb vroeger veel gereisd. 
Door andere medische problemen ben ik nu in mindere conditie 
daarom maak ik nu geen lange reizen. Wel af en toe een korte 
vakantie zoals een weekend of midweek. Ook al is het geen lange 
reis, toch geniet ik ervan om er even uit te zijn. 
Mijn eerste vakantie met mijn stoma ging goed. De stoma zelf 
geeft mij geen beperkingen. Ik houd er wel rekening mee dat 
ik voldoende stomamateriaal mee neem. Maar dat doe ik ook 
wanneer ik op visite ga. Doordat het goed gaat met mijn stoma 
en de verzorging ervan heb ik gelukkig nooit lekkage. Soms 
vergeet ik weleens om spullen mee te nemen. Als ik tips zou 
mogen geven aan andere stomadragers, zou ik vooral willen 
benadrukken dat het belangrijk is om te letten op de locatie en 
accommodatie waar je naar toe gaat. Zorg dat er voldoende 
ruimte is om comfortabel te verblijven en dat je ruimte hebt  
om je stoma te verzorgen.

Winnaars
WEEKEND WEG Meneer Bruining 

uit Rotterdam
Hoe ervaart u het online bestellen bij Mediq? 
Het online bestellen bij Mediq vind ik handig. Je kunt 
het doen wanneer het je schikt en je hoeft niet meer 
te bellen. Ik werk zelf in de ICT en denk wel dat er nog 
verbeterpunten zijn aan de bestelservice. Zo zouden 
ze bijvoorbeeld al kunnen aangeven welke artikelen je 
vaker bestelt, als een soort pre-order, dan hoef je die 
alleen nog maar te bevestigen en is het bestellen nog 
makkelijker! 
Ik zou anderen ook aanraden om van het online 
bestellen gebruik te maken, het is eenvoudig. Maar 
misschien dat er klanten zijn die niet veel met de 
computer doen en daarom liever bellen. Ook zullen er 
mensen zijn die graag even een praatje maken aan de 
telefoon met de klantenservice. Het is dus fijn dat er 
meerdere opties zijn. 

Hoe ervaart u het op vakantie gaan met een stoma 
en heeft u tips voor andere stomadragers? 
Sinds 3,5 jaar heb ik een stoma. Mijn vrouw en ik 
gaan graag en regelmatig op vakantie. Meestal een 
week en vaak is dit naar het buitenland. Het was even 
wennen, mijn eerste vakantie na de aanleg van mijn 
stoma, maar het ging eigenlijk gelijk goed. 

Ik houd er rekening mee dat ik voldoende materiaal 
mee neem als ik op vakantie ga. Je kunt op vakantie 
zelf niet zo gemakkelijk aan nieuwe materialen komen 
als iets op zou zijn. Als ik andere stomadragers een 
tip mee zou mogen geven: schaam je vooral niet!  
Laat je niet tegenhouden om naar het strand te  
gaan of te gaan zwemmen. 
Kijk, ik vind het ook niet nodig om er mee te koop te 
lopen, maar mocht iemand zien dat ik een stoma heb 
dan schaam ik me daar zeker niet voor. 
Ook denk ik dat het handig is om je er bewust van 
te zijn dat je bij de douane uit de rij gepikt kunt 
worden. Vaak wordt de stoma en het zakje als een 
onregelmatigheid geconstateerd en willen ze dit even 
nakijken. Schrik hier dan niet van en leg het rustig uit. 
In een aparte ruimte kun je dan laten zien dat je een 
stoma hebt en kan het door de douane medewerker 
gecontroleerd worden.
Als het straks wat beter weer wordt gaan mijn vrouw 
en ik een mooi hotel uitzoeken van deze cheque. Deze 
prijs is heel erg welkom. We kijken er nu al naar uit!



Ervaar de eerste 
huidplak voor 
een stomabreuk

Heeft u een 
stomabreuk?

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-03. All rights reserved Coloplast A/S

Steve heeft net als 1 op de 3 stomadragers1 een 
stomabreuk ook wel parastomale hernia genoemd. 
Herkent u dit? Dan heeft u mogelijk uitdagingen om een 
vlakke huidplak op een bolling te plakken zonder plooien 
te krijgen. Dat hoeft nu niet meer! Voor het eerst is er een 
huidplak die past bij uw specifi eke lichaamsprofi el. 
SenSura Mio Convex Flip is een uniek product en is 
geschikt voor mensen met een stoma op een bolling. 

Wat maakt dit product uniek?
•  Goede pasvorm over de stomabreuk, geen plooien of rimpels meer.
• Eenvoudig aan te brengen.
•  Uitstekende hechting door het grote, stervormige oppervlak.

Nog geen ervaring met SenSura Mio Convex Flip?
Vraag een gratis proefpakket aan en ervaar zelf hoe 
dit innovatieve product bij uw lichaam past. 
Ga naar www.coloplast.to/convex-fl ip of bel 0800 022 98 98. 
SenSura Mio Convex Flip is verkrijgbaar als 1-delig gesloten en open, 
als urinestomazakje en als 2-delig met klikkoppeling.

Nieuw!

1. Bron: Ostomy Life Study 2017

Goede pasvorm 
maakt het verschil 
vanaf de eerste dag!

Dit product past over mijn breuk. 
Ik heb nu het vertrouwen dat 
mijn huidplak goed blijft zitten.
Steve

STO1615/17_Adv A4 SMioFlip_Heeft u een stomabreukv3.indd   1 18-03-19   15:17
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Het is al lastig genoeg als je 
aan andere vol wassenen moet 
uitleggen dat je een stoma hebt. 
Maar wat als je kind van vijf 
vraagt hoe het zit? Eline Leffers 
schreef samen met haar dochter 
het boekje ‘Mijn mama heeft een 
zakje’. “Oorspronkelijk bedoeld 
als hulpmiddel voor onze eigen 
verwering”, vertelt ze. “Maar ook 
waardevol voor andere ouders die 
in dezelfde situatie zitten.”

Eline Leffers had tien jaar lang 
colitis ulcerosa. Zij kreeg daarvoor 
allerlei soorten medicatie, tot 
op een gegeven moment de 
mogelijkheden op verbetering 
waren uitgeput. Na een nieuwe 
opvlamming en opname in het 
ziekenhuis bleek een ileostoma de 
enige uitweg. De operatie vond 
plaats in 2011.

Het was een ingrijpende periode in 
het leven. Natuurlijk voor haarzelf, 
maar ook voor haar man en twee 
jonge dochters. Dochter Merel – 
in 2011 drie jaar oud - uitte het 
verdriet over de ziekte van haar 
moeder in een zelfverzonnen 
liedje. Haar toen vijfjarige zus 
Linde kreeg moeilijke vragen van 
haar vriendinnen waar ze niet altijd 
een antwoord op had: ‘Want wat is 
er nu eigenlijk met je moeder aan 
de hand?’ 

Tekeningen
Twee jaar na de operatie werd 
het idee uitgewerkt om samen 
een boekje te maken. Eline had 
inmiddels een veel betere kwaliteit 
van leven gekregen. Ze was aan de 
nieuwe situatie gewend geraakt 
en oprecht blij met haar stoma. 
“Ik wilde het boekje schrijven en 
laten tekenen door de ogen van 
een jong kind. Heel laagdrempelig. 

Persoonlijk heeft het mij geholpen 
om de stoma een plekje te geven 
en te accepteren. Je doorloopt 
daarmee het hele proces nog een 
keertje.”

Dochter Linde wilde graag 
meewerken aan het boekje. “Mama 
had een begin geschreven en 
vroeg of ik hiervoor tekeningen 
wilde maken. Dat leek mij heel erg 
leuk!”, vertelt ze. Waar zij het in 
eerste instantie lastig vond om uit 
te leggen wat een stoma is, geldt 
dat nu niet meer. “In groep 8 heb 
ik zelfs een spreekbeurt en een 
werkstuk over stoma’s gehouden”, 
zegt ze trots. “Ik weet nu precies 
hoe het zit.”

Het boekje ‘Mijn mama heeft 
een zakje’ is te koop bij uitgeverij 
Boekscout voor €13,45.  
ISBN 9789402206272.

Eline Leffers met haar dochters 
Linde en Merel (rechts)

Tekst en fotografie: Marco Beentjes
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Mijn mama heeft een zakje



In Nederland wonen naar schatting 5 miljoen 
mensen met één of andere chronische aandoening. 
Daaronder vallen reumatische klachten, 
multiple sclerose, hart- en vaatziekten, diabetes 
of maag-darm-leveraandoeningen. De kans is 
aanzienlijk dat deze in meer of mindere mate 
invloed uitoefenen op relaties, intimiteit en 
seksualiteit. De oorzaak kan lichamelijk zijn 
en/of psychologisch. Opvallend is wel dat veel 
problemen die in de praktijk naar voren komen 
bij mensen met een chronische aandoening ook 
voorkomen bij mensen zonder aandoening.

Veel voorkomende klachten
Over welke klachten gaat het precies? Nienke 
Dekkinga biedt als consulent seksuele gezondheid 
training en coaching aan professionele 
zorgverleners en patiënten. Zij somt het rijtje 
voor ons op: “Geen zin in seks, verschillen 
in verlangen, erectieproblemen, schaamte 
over het eigen lichaam, pijn bij vrijen en niet 
weten hoe je erover kunt praten. Een deel 
hiervan kan bij chronische patiënten een direct 
gevolg zijn van een behandeling of operatie, 
bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn bij vrijen of 
een erectieprobleem”, legt zij uit. “Soms is het 
gevolg indirect. Bij mensen met een stoma worden 
problemen rondom het veranderde lichaamsbeeld 
sterk uitvergroot.”

“Het kan ook een praktisch probleem zijn”, 
vervolgt zij. “Want hoe ga je vrijen met wat 
‘daar’ zit? Angst voor lekkage kan leiden tot 
vermijdingsgedrag. Net als een erectieprobleem. 
Mannen voelen zich hierdoor minder mannelijk. 
Zij kunnen nog wel op andere manieren vrijen, 
maar dat vereist soms een verandering in 
het denken over seksualiteit. Voor sommige 
stellen kan het lastig zijn om vaste patronen te 
doorbreken, zeker wanneer zij al langere tijd bij 
elkaar zijn.”

Bevestiging
Veel mensen weten nog niet dat ze met deze 
problemen kunnen aankloppen bij een consulent 
seksuele gezondheid of seksuoloog. De hulp die zij 
hier krijgen wordt tegenwoordig veelal niet meer 
door de zorgverzekeraar vergoed. Maar het feit dat 
seksualiteit en intimiteit een grote plek innemen 
in het leven van mensen doet velen besluiten 
om toch professionele ondersteuning te zoeken. 

“Het is al prettig om te horen dat het niet gek is”, 
zegt Nienke Dekkinga. “Dat zij niet de enige zijn 
met dergelijke problemen. Mensen voelen zich 
vaak heel alleen, omdat seks nu eenmaal geen 
onderwerp is dat je op een verjaardag gemakkelijk 
ter sprake brengt. Niemand heeft het erover. Toch 
ervaart - naar mijn indruk - 50 tot 80 procent van 
de mensen met een aandoening invloed van die 
aandoening op het seksleven.”

Randvoorwaarden om te praten
Volgens de consulent is de eerste stap naar 
verbetering goed communiceren. Er onderling 
over praten voorkomt veel misverstanden, zoals: 
‘mijn partner zal me wel niet meer aantrekkelijk 
vinden’. Terwijl de partner wellicht denkt: ‘Ik zal 
het er maar niet over hebben want hij/zij heeft het 
al zo moeilijk’. Men is bang om elkaar te kwetsen. 
Communicatie is niet altijd gemakkelijk, maar valt 
wel te leren. 

Allereerst door zelf de juiste randvoorwaarden te 
creëren voor een gesprek. “Zorg voor voldoende 
tijd en een rustige omgeving om even ongestoord 
te praten”, luidt het advies. “Niets is zo storend als 
wanneer de kinderen binnenlopen middenin een 
gesprek over je meest intieme behoeftes. Kies ook 
een moment uit dat je relaxed bent. Ga niet een 
moeilijk gesprek aan wanneer je al emotioneel bent. 
En soms kan het heel bevrijdend werken om gewoon 
te zeggen dat je het moeilijk vindt om erover te 
praten. 99 procent kans dat de ander dat ook vindt.”

Niet persoonlijk
Maar als belangrijkste randvoorwaarde noemt 
Dekkinga het uitgangspunt om zaken rondom 
seksualiteit en intimiteit niet persoonlijk aan te 
trekken. “Dat is het grote gevaar bij een intiem 
onderwerp als dit. Niets is persoonlijker dan seks. 
Dus houd ik mensen voor dat wanneer de één een 
keer geen zin heeft in seks, dit niet automatisch 
de schuld van de ander is. Je bent in de ogen van je 
partner echt niet minder aantrekkelijk geworden. 
Er is niet meteen een ander in het spel. Pijn, 
vermoeidheid en stress op het werk liggen veel 
meer voor de hand!”

Als je weet welke oorzaak aan de problemen ten 
grondslag ligt kunnen stellen zich samen richten 
op de mogelijkheden om het beter te maken.  

Het mag best wel eens gezegd worden: problemen op het gebied van seksualiteit en 

intimiteit zijn vreselijk. Maar wat kan je er aan doen? “Veel”, weet consulent seksuele 

gezondheid Nienke Dekkinga. “Er blijken altijd mogelijkheden te zijn om de situatie 

te verbeteren. Ondanks uiteenlopende problemen en wensen van mensen met een 

chronische aandoening.” Tekst Marco Beentjes  |  Foto’s Caroline Westdijk

Stoma’s en seks
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“Seksualiteit en intimiteit vormen een buffet aan 
mogelijkheden. Er zit altijd wat lekkers tussen”

Lees verder op pagina 23
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Anders betekent 
niet altijd slechter



“Ik kan nu 
weer doen wat 
ik leuk vind...”

Mary

WANNEER UW STOMA MEER
NODIG HEEFT!

ESTEEM   Convex  TM

EsteemTM+ Flex Convex heeft nu voor elke stoma de juiste 
maat beschikbaar. Wilt u een proefpakket proberen? 
Bel: 0800-022 4444 (gratis) of stuur een e-mail: info.convatec@convatec.com

Sluit aan op lichaamsvorm
Blijft fl exibel
Biedt comfort en zekerheid
Voor stoma op- of onder huidniveau
Zonder pleisterrand

Extra maten beschikbaar!

WT•Convatec_Ad_2018_MePlus_210x297mm_Stoma.indd   1 30-01-18   10:50

Want die zijn er wel degelijk. Wanneer je 
bijvoorbeeld moeite hebt met het stomazakje, kan 
je hem via designyourstoma.nl leuk aankleden. 
Of wanneer je ’s avonds vaak heel moe bent is 
het een idee om de activiteit naar de ochtend te 
verschuiven. De oplossing kan ook liggen in andere 
manieren van vrijen. Soms kan een bepaald standje 
te pijnlijk zijn, bijvoorbeeld onder invloed van 
een operatie. Penetratie is niet noodzakelijk om 
fijn te vrijen. Ter illustratie: slechts een derde van 
de vrouwen bereikt een orgasme naar aanleiding 
van penetratie.

Beschikbare oplossingen
Willen stellen dit toch, dan is een bepaalde mate 
van vochtigheid nodig om pijnvrij te kunnen 
vrijen. Het is dus belangrijk om eerst te zorgen 
voor voldoende mate van opwinding, dit heeft in 
de regel bij vrouwen iets meer tijd nodig dan bij 
mannen. Wanneer de opwinding wel aanwezig 
is maar de vochtigheid toch nog achterblijft kan 
een goed glijmiddel oplossing bieden. Wanneer 
het uitblijven of afzwakken van een erectie het 
probleem is kan Viagra een uitkomst bieden. Extra 
stimulatie met de hand, mond of een vibrator kan 
eveneens helpen. Andere mogelijkheden zijn een 
penisring en/of een vacuümpomp. Overigens is het 
hebben van een volledige erectie geen vereiste om 
te kunnen vrijen of een prettig gevoel te ervaren.

Voor singles gelden bovenstaande uitdagingen 
evenzeer. Het voordeel is dat zij dichter bij hun 
eigen wensen en verlangens kunnen blijven. Wat 
vind ik prettig? Hoe kan ik dit voor mezelf leuker 
maken? Een extra uitdaging is het vinden van 
de juiste partner bij deze wensen en verlangens. 
Single of niet single: voor iedereen blijft het 
zoeken naar op maat gesneden oplossingen. Er 
bestaat geen stel, alleenstaande of combinatie van 
partners die exact dezelfde behoefte heeft waar het 
intimiteit betreft. 

In de stemming
‘Het lot een helpende hand bieden’ vereist 
soms wat planning. En juist de gedachte om een 
vrijpartij te moeten plannen leidt bij sommige 
cliënten van Nienke Dekkinga tot weerstand. 
Want de spontaniteit zou eronder lijden en dan 
hebben zij geen zin meer. De consulent wuift dit 
argument weg. “Aan iedere vrijpartij gaan prikkels 
vooraf. Vaak gaat dat onbewust: je ziet je partner 
bijvoorbeeld in een leuk setje, je denkt misschien 
aan de vorige vrijpartij of ziet het in gedachten al 
voor je. Met die wetenschap kan je ook heel bewust 
zelf de juiste stemming creëren. ‘Zin in seks’ hoeft 
niet te lijden onder een beetje plannen. Met een 
klein beetje creativiteit kom je een heel eind”, 
verzekert ze. 

TIPS EN TRUCS
De Stichting Sick and Sex heeft tot doel 
op toegankelijke wijze informatie te 
bieden op het gebied van seksualiteit, 
intimiteit en relaties, aan iedereen die wordt 
geconfronteerd met ziekte. De website 
sickandsex.nl bevat mooie blogs en filmpjes 
met ervaringsverhalen.

De Stomavereniging heeft een folder 
ontwikkeld met een verzameling van tips 
met betrekking tot seksualiteit en intimiteit in 
combinatie met het hebben van een stoma. 
Deze folder is kosteloos te downloaden 
via stomavereniging.nl of telefonisch bij de 
vereniging aan te vragen voor verzending  
per post.

Consulent seksuele gezondheid Nienke 
Dekkinga biedt persoonlijke coaching,  
maar ook online trainingen om het liefdes-
leven te verbeteren. Haar aanbod vindt u  
op fijnvrijen.nl
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Dat een stoma impact heeft op het leven is duidelijk. Maar hoe gaat u er mee om en laat u  

zich hierdoor belemmeren? Om hier wat duidelijkheid in te scheppen neemt Mediq CombiCare  

een aantal thema’s voor u onder de loep.

wat   
waar

In
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Vezelrijke voeding  
eten is nuttig

Vezels zijn een verzamelnaam 
voor een aantal koolhydraten dat niet, of 
slechts gedeeltelijk, wordt verteerd. Voe-
dingsvezels stimuleren de darmwerking 
en zijn noodzakelijk voor een gezonde 
spijsvertering en een goede stoelgang. 
Zij hebben tevens een gunstige werking 
op het cholesterol in het bloed. Een goed 
cholesterolgehalte vermindert de kans op 
hart- en vaatziektes. 

Te weinig vezels eten geeft kans op 
verstoppingen. Teveel vezels eten zorgt 
voor een versnelde stofwisseling. Voor uw 
darmen is het belangrijk om voldoende 
vezelrijke producten te eten en daarbij 
voldoende te drinken (minstens 1,5 liter 
water per dag). Er bevinden zich vezels in 
alle soorten groente en fruit, alle volko-
renproducten (zoals volkorenbrood en 
-beschuit), aardappelen, volkorenpasta, 
zilvervliesrijst, peulvruchten, noten, zaden 
en ontbijtgranen.

Vaker douchen of baden  
met een stoma

Met een stoma hoeft u in principe niet vaker 
in bad of onder de douche dan voorheen, maar het mag 
natuurlijk wel. Onder de douche kan het stomazakje ge-
woon blijven zitten, maar zonder zakje douchen vinden veel 
stomadragers ook prettig. De huid rondom de stoma kan 
dan even lekker worden afgespoeld. Ook kunt u gerust in 
bad met een stoma. Waar u wel rekening mee moet houden 
is dat een ileo- en urinestoma tijdens het baden blijven pro-
duceren. Veel stomadragers dragen daarom toch liever een 
stomazakje wanneer zij in bad gaan. Let er wel op dat u bij 
sommige zakjes voor colostoma en ileostoma het koolstof-
filter moet afplakken voordat u gaat douchen of baden.  
Een nat filter kan zijn werk niet meer doen. Bij de zakjes 
waar afplakken nodig is zitten er altijd stickertjes in de doos 
bij de stomazakjes. Gebruik ook liever geen badolie of te 
vette shampoo of douchegel en spoel de huid rondom de 
stoma goed af. Een te vette huid kan de kleefkracht nega-
tief beïnvloeden. Na het douchen of baden kunt u het zakje 
met een handdoek afdrogen, het is niet nodig om het zakje 
direct te verwisselen.

Wat niet weet wat niet deert. 
Vertel je collega’s dat je een stoma 
hebt of niet?

Aan wie je vertelt dat je een stoma hebt is en blijft een 
persoonlijke keuze. Maar wat is wijsheid? Zeker in de be-
ginfase zijn veel stomadragers geneigd om het bestaan 
van hun stoma geheim te houden voor de buitenwereld. 
Dit heeft waarschijnlijk ook veel te maken met hun eigen 
acceptatieproces en het veranderde zelfbeeld. Door de 
buitenwereld geconfronteerd worden met jouw ‘pro-
bleem’ kan dan pijnlijk en confronterend zijn. 

Wanneer een stomadrager de stoma zelf heeft geac-
cepteerd, ziet men veel vaker dat ook directe collega’s 
deelgenoot worden gemaakt van het bestaan. Je kunt 
hiervoor zelf een geschikt moment bepalen, in plaats van 
dat je angst hebt dat de stoma dit voor je doet. Zo kan 
de bolling van het zakje per ongeluk zichtbaar worden 
onder de kleding. Ook is niet te voorkomen dat de stoma 
af en toe geluid produceert, iets wat niet met kleding valt 
te verhullen. In dergelijke gevallen ervaart de stomadra-
ger in de regel minder gevoelens van schaamte wanneer 
collega’s weten dat dit door de stoma komt. Je kunt er 
immers niets aan doen.

Reizen naar het 
buitenland met een 
stoma, kan dat?

Mits u zich goed voelt, conditie heeft 
en uw stoma kunt verzorgen, staat 
niets een reis in de weg. Regel voor 
vertrek een zogeheten Medische 
Verklaring en/of Europees Medisch 
Paspoort. De Medische Verklaring is 
onderdeel van het boekje ‘Op vakan-
tie met medische hulpmiddelen’ en 
kunt u opvragen via de klantenservice 
van Mediq CombiCare. Afhankelijk 
van de hulpmiddelen die u gebruikt 
kan een Medische Verklaring nood-
zakelijk zijn als u op vakantie hulp 
nodig heeft of moet aantonen dat u 
niet zonder uw hulpmiddelen kunt. 
Laat deze altijd ondertekenen door 
uw (huis)arts of behandelaar. Het 
Europees Medisch Paspoort is via de 
apotheek verkrijgbaar. Een verklaring 
met informatie over medicijngebruik 
en uw ziekte is opvraagbaar bij uw 
huisarts en apotheek. Vaak kan dit in 
meerdere talen worden verstrekt.

Op luchthavens wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van bodyscans. Om 
misverstanden te voorkomen is het 
verstandig om vooraf aan te geven 
dat u een stoma heeft en opvangma-
teriaal draagt. Houd er rekening mee 
dat met name in het buitenland de 
kennis over stoma’s beperkt kan zijn. 
Tijdens fouilleren bestaat vaak de mo-
gelijkheid om te vragen of dit in een 
aparte ruimte mag. Op Schiphol zijn 
hier speciale hokjes voor. 

Tot slot: neem anderhalf tot twee 
keer zoveel stomamateriaal mee dan 
normaal voor de periode dat u op reis 
gaat en verdeel dit over uw hand-
bagage en koffer. U bent daarmee 
voorbereid op onvoorziene omstan-
digheden. Overigens geeft de Stoma-
vereniging een folder uit over reizen 
met een stoma. Voorzien van tips en 
een woordenlijst met begrippen rond-
om stoma’s in 12 talen. Erg handig!

Ik kom de deur niet meer uit.  
Zonder de zekerheid van een toilet 
ben ik op huis aangewezen

In principe zou het hebben van een stoma geen beperking 
moeten zijn om de deur uit te gaan. Een functioneel bezoek-
je aan de supermarkt hoort daar natuurlijk bij. Maar zelfs bij 
een dagje naar een stad of dorp buiten uw eigen woonge-
bied zou de stoma geen belemmering moeten vormen. Veel 
stomadragers maken zich echter zorgen over het gebrek aan 
zekerheid. Zij willen een openbaar toegankelijk toilet in de 
buurt hebben, mocht de ‘nood aan de man’ komen. Liefst 
een toilet dat is voorzien van een plankje om de noodzakelij-
ke hulpmiddelen op te leggen. 

Om hen tegemoet te komen is de HogeNood-app 
 ontwikkeld. Dit is een functionaliteit voor de smartphone 
die via een digitale plattegrond toont waar je in geval van 
nood terecht kunt. Er wordt stevig aan de app gewerkt door 
vrijwilligers van de stichting. Zij spreken horecaondernemers 
aan, benaderen winkeliersverenigingen en treden soms zelfs 
toe tot de lokale politiek om het wc-aanbod te vergroten. 
Op deze manier kunnen ook mensen met een stoma met een 

geruster gevoel op pad. Eigenaars van een 
pand met een geschikt toilet krijgen een 
sticker om op een raam of deur van hun 
gelegenheid te plakken. Zo wordt ook aan 
buikpatiënten zonder smartphone kenbaar 
gemaakt dat zij hier terecht kunnen.

2
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5 stellingen uitgelicht



ALLES IS GEZEGD
Als je vijf mensen zou moeten opnoemen die het belangrijkst zijn geweest in je leven, wie 
zou je dan kiezen? Als je op ieder van hen een toost zou uitbrengen, wat zou je dan zeggen? 
Op een avond in juni bestelt de vierentachtigjarige Maurice Hannigan vijf drankjes aan de 
bar van een hotel. Met elk drankje heft hij het glas op iemand die belangrijk voor hem is 
geweest. Zijn jonggestorven broer, zijn complexe schoonzus, zijn dochtertje dat slechts 
vijftien minuten oud werd, zijn zoon in het verre Amerika en zijn geliefde vrouw. Door deze 
mensen, die hem inmiddels allemaal hebben verlaten, vertelt hij zijn levensverhaal, met alle 
spijt, ruzies, vreugde en liefde die erbij horen.
Anne Griffin | ISBN 9789402702620

REMBRANDT’S SOCIAL NETWORK
Rembrandt lijkt een kunstenaar die zich maar weinig van anderen aantrok. Toch had 
hij familie, vrienden en relaties die hem hielpen, die zijn kunstwerken kochten, die hem 
geld leenden, die hem artistiek uitdaagden en inspireerden. Zonder zijn sociale netwerk 
was Rembrandt nooit zo’n groot kunstenaar geworden. Als vriend blijkt Rembrandt een 
eigenzinnig persoon. Hij investeerde niet veel in een goede relatie met de elite, maar 
omringde zich liever met mensen die verstand hadden van kunst.
Epco Runia | ISBN 9789462583146

DE ZEVEN ZUSSEN - MAAN
Na de dood van haar vader vertrekt Tiggy D’Aplièse naar de afgelegen bossen van 
Schotland om daar te doen wat ze het liefste doet: werken met dieren. Ze komt terecht 
op het landgoed van de intrigerende maar moeilijk te doorgronden Charlie Kinnaird. Op 
het landgoed leert Tiggy de oude Chilly kennen, die haar vertelt dat ze een speciale gave 
heeft en dat het lot bepaald heeft dat hij haar op het pad van haar verleden zal brengen. 
Hij stuurt haar naar het Spaanse Granada om daar het spoor van de zigeunergemeenschap 
van Sacromonte te volgen. Wat is haar connectie met de fenomenale flamencodanseres La 
Candela? Langzaamaan ontrafelt Tiggy haar exotische maar gecompliceerde verleden. 
Lucinda Riley | ISBN 9789401610247

VOEDSEL VOOR JE GEEST
Voedsel voor je geest van Jonathan Klaassen ontkracht de voedselhypes van dit moment 
en is interessant voor iedereen die meer wil weten over gezonde voeding en een betrouw-
bare onderbouwing.  De voedselhypes vliegen ons om de oren. Wat moeten we nog 
geloven en wat niet? In Voedsel voor je geest wordt dit allemaal duidelijk. Is de Schijf van 
Vijf onzin? Zijn zoetstoffen schadelijk? Is biologisch eten echt zoveel gezonder? Diëtist 
Jonathan Klaassen vertelt wat waar is en wat niet en onderbouwt zijn bevindingen op 
wetenschappelijke wijze. Hij laat zien dat diëten geen oplossing bieden en legt uit wat de 
relatie tot een gezond voedingspatroon is. In dit no-nonsense boek wordt duidelijk hoe je 
wél kunt afvallen en hoe je gezond en fit kunt worden en blijven. 
Jonathan Klaassen | ISBN 9789024582358

MADURODAM
Gehele jaar
Madurodam, in 1952 opgericht als levende herinnering aan oorlogsheld George 
Maduro én als fondsenwerver voor het goede doel, wil bezoekers inspireren met grote 
verhalen over Nederland. Via miniaturen, doe-dingen én indoor attracties ontdekken 
bezoekers van de grootste publiekstrekker van Den Haag waar een klein land groot in is. 
Madurodam vertelt de waargebeurde verhalen over Hollandse helden en hoogtepunten. 
Van de Hollandse roots van New York beleven tot ravotten in de speeltuinen en van een 
balletje trappen tot de geschiedenis van Nederland ontdekken. In Madurodam kun je met 
héél je familie veel zien, doen én beleven. Kom langs, Madurodam is leuk voor iedereen! 
www.madurodam.nl

ORANJEWOUD FESTIVAL 
29 mei t/m 2 juni 2019
Tijdens het Oranjewoud Festival strijken topmusici uit de hele wereld neer in het 
prachtige groene Oranjewoud. Van de vroege tot de late uren spelen klassieke 
muzikanten in de meest uiteenlopende locaties in de buurt van Heerenveen, van 
weelderige tuinen en prachtige landhuizen tot tipi’s, grote plastic bubbels en zelfs een 
ondergrondse bunker. Luister naar de prachtige muziek van Bach terwijl u geniet van 
de zonsopgang of drijf in een zwembad en hoor onder water de muziek die live op de 
oever gespeeld wordt. Of bekijk een multidisciplinaire voorstelling in een gigantische 
plastic bubbel. Tijdens het Oranjewoud Festival geniet u van klassieke muziek zoals u 
dat nog nooit eerder gedaan heeft. Bijzonder is het festivalhart De Proeftuin. Daar kunt 
u picknicken in het gras, naar muziek luisteren onder de bomen, haasje over springen, 
vrienden ontmoeten en nog veel meer. Speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er  
De Kinderproeftuin, een plek waar niets te gek is van pimpelpaarse pannenkoeken tot 
het componeren van een hele opera. 
www.oranjewoudfestival.nl

BIESBOSCH MUSEUMEILAND
Gehele jaar
Geen enkel natuurgebied in Nederland is zoals de Biesbosch. Het is een zoetwater 
getijdengebied, ontstaan door de St. Elisabethsvloed in 1421 en lange tijd door mensen 
bewerkt. Hoe het gebied er nu uitziet, hoe het was en wat de toekomst brengt, is te zien 
op het Biesbosch MuseumEiland. Dit museum, met schitterend ontwerp, ligt in het hart 
van de Biesbosch en is het startpunt van een verkenningstocht door het gebied. Het 
buitenmuseum de Pannenkoek is voorzien van wandelpaden. Hier kunt u een kijkje nemen 
in een Schrankkeet, een onderkomen waar de griendwerkers vroeger de hele week in 
woonden. Behalve wandelend is de Biesbosch ook over het water te verkennen. Stap 
daarvoor aan boord van één van de drie fluisterstille rondvaartboten, die zelfs door de 
meest ondiepe plaatsen van de Biesbosch varen. Geniet in alle stilte van het kabbelende 
water, de vogels en misschien spot u wel een bever: het geluid van de Biesbosch. 
www.biesboschmuseumeiland.nl
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UITgelezen 
BOEKEN OVER BIJZONDERE RELATIES
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UITtips
voor de lente!



INGREDIËNTEN
• 250 gram cantuccini koekjes
• 50 gram cacao nibs of een reep pure 

chocola in kleine stukjes 
• 125 gram roomboter
• 250 gram slagroom
• 250 gram mascarpone
• 1 eetlepel suiker
• rasp van 2 limoenen
• 100-150 gram bitterkoekjes  

heel fijn verkruimeld
• 250 gram aardbeien
• 100 gram frambozen
• paar takjes rode bessen
• 2 eetlepels poedersuiker
• paar blaadjes basilicum ter decoratie

Doe de cantuccini koekjes in een keukenmachine en draai 
deze tot fijne kruimels. Smelt ondertussen de boter in een 
steelpannetje en laat dit enigszins afkoelen. Voeg de cacao nibs 
of stukjes chocolade toe aan de kruimels en roer dit met de boter 
goed door elkaar.
Leg een vel bakpapier onderin een taartvorm en druk de 
koekjesbodem stevig in de vorm. Zet dit in de koelkast en laat 
het minimaal 45 minuten staan.
Klop ondertussen de slagroom met 1 eetlepel suiker stijf. Doe 
hier de rasp van de limoen bij, voeg de mascarpone toe en meng 
dit alles goed door. Verkruimel de bitterkoekjes en roer dit door 
het roommengsel. Maak het fruit schoon en snij de aardbeien 
in tweeën of in vieren, afhankelijk van de grootte. Doe hier een 
eetlepel poedersuiker door en zet het even apart.
Haal de bodem als deze is afgekoeld voorzichtig uit de vorm. 
Het is vrij kruimelig dus pas op voor breken. Leg de bodem 
voordat de taart wordt afgemaakt op een bord of schaal voor 
het serveren. Bestrijk de bodem royaal met het roommengsel 
en beleg deze dan met het fruit. Maak het geheel af met wat 
poedersuiker en kleine blaadjes basilicum ter decoratie.
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E-mail: europe@marlenhealthcare.eu
T: 0344-606912
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 • Nieuwe bloemvormige 
huidplak creëert een flexibele, 
comfortabele pasvorm voor alle 
buikcontouren

 • Ideaal voor teruggetrokken en  
moeilijke stoma’s

 • Meer zekerheid met dezelfde 
plakkracht  

 • Verkrijgbaar in een uitknipbare 
maat en vele voorgestanste maten

Met trots presenteren wij onze nieuwe diepe convex producten

Onze Nieuwe Vorm Van Comfort

Voor meer informatie of een 
gratis proefpakket neemt u 
gerust contact met ons op.

KLIK. HET MEEST GERUSTSTELLENDE 
GELUID DAT U KAN HOREN.
Een stomazakje kan nog wel eens vervelende ervaringen geven door lekkage. 
Ons nieuwe eakin dot® 2-delige stomazakje zit boordevol slimme innovaties 
voor uw comfort en zekerheid.

Zoals de hoorbare KLIK waardoor u zeker weet dat uw stomazakje goed is 
gekoppeld en u zich druk kunt maken om belangrijker zaken.

Probeer de nieuwe eakin dot 
2-delig stomazakjes.
BEL ONS VOOR GRATIS SAMPLES

0344-652351
of bezoek onze website www.eakin.nl

www.eakin.eu www.eakin.nl
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Aardbeientaart 
met bitterkoekjes room

Recept en fotografie - Simone’s Kitchen

www.simoneskitchen.nl



CONTACT MET MEDIQ COMBICARE 

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen  
08.30 - 17.15 uur. Voor bestellingen, vragen of ander 
informatie kunt u contact opnemen met onze ervaren 
medewerkers van de afdeling Klantcontact Stomazorg.  
Zij helpen u graag verder.

STOMAZORG 0800 - 8009
CONTINENTIEZORG 0800 - 2004
KATHETERZORG 0800 - 023 78 35

Internet voor bestellen en informatie:
www.mediqcombicare.nl

OPROEP
Heeft u een bijzonder levensverhaal of bent u een actieve 
levensgenieter en wilt u uw ervaring graag delen met 
anderen? Dan zijn wij op zoek naar u!

Mail in het kort uw verhaal en/of ervaring samen  
met uw naam en telefoonnummer naar:  
redactie@mediqcombicare.nl en wie weet nemen  
wij contact met u op voor een interview. 
Wij horen graag van u.

.cc
.CC Stoma is een uitgave van medisch speciaalzaak 
Mediq CombiCare en verschijnt 2x per jaar.

.CC Stoma wordt verspreid in een oplage 
van 25.000 en wordt gratis toegezonden 
aan klanten van Mediq CombiCare, 
stomaverpleegkundigen, ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars.

REDACTIE .CC STOMA
Marlies Gorissen
Sandra Endeveld
Rutger Bottema
Jolanda Smelt

ADVERTENTIE ACQUISITIE
Sandra Endeveld

ONTWERP EN OPMAAK
Kamer met Uitzicht, Diemen

REDACTIE ADRES
.CC Stoma
Postbus 20003
3502 LA Utrecht
redactie@mediqcombicare.nl

Ingezonden brieven en advertenties worden 
geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de 
redactie. Voor het overnemen van artikelen uit 
de .CC Stoma is vooraf toestemming nodig van 
de redactie. U kunt uw verzoek mailen naar 
 redactie@mediqcombicare.nl

Hartelijk dank voor alle kaarten 
en digitale inzendingen met 
de oplossing van de Sudoku 
uit .CC nieuws van Mediq 
CombiCare/oktober 2018. 
De juiste oplossing was: 
86749.

De prijswinnaars zijn:
1e prijs, een cadeaubon t.w.v.  
€ 25,00: W. Sonder uit W.
2e en 3e prijs, een cadeaubon 
t.w.v. € 10,00: J. Wolzak uit Z. 
en W. Sinke uit D.

Stuur de oplossing van  
deze puzzel voor 30 juni 2019 
naar: 
Mediq CombiCare
T.a.v. puzzel .CC Stoma
Postbus 20003
3502 LA  Utrecht

U kunt uw oplossing ook 
digitaal insturen:  
puzzel@mediqcombicare.nl

Onder de juiste oplossingen 
verloten we 3 cadeaubonnen.

Vul de cijfers 1 t/m 9 in. Elk cijfer mag maar één keer in elke rij, elke kolom en 
elke zone ingevuld worden. Lees de oplossing van boven naar beneden in de vijf 
gekleurde hokjes.

SUDOKU
1

2

3

4

5
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Colofon

Veel 
puzzelplezier

Van harte 
gefeliciteerd met 

uw prijs



 De voordelen van bestellen via Mijn Mediq

1. Gemakkelijk uw materialen bestellen
U ziet direct wat uw laatste bestelling is geweest. Met één druk  
op de knop start u een herhaalbestelling. Aanpassen is natuurlijk  
ook mogelijk. 

2. Uw pakket volgen
Op Mijn Mediq kunt u uw pakket volgen. Nadat u de pakketcode van 
PostNL heeft ontvangen, kunt u uw pakket laten afleveren waar en 
wanneer u dat wil. 

3. Informatie over uw zorgvraag
Op Mijn Mediq heeft u inzicht in alle zaken die relevant zijn rondom uw 
zorgbehoefte; van informatie over vergoeding bij uw zorgverzekeraar 
tot oplossingen op maat. 

  Activeer uw Mijn Mediq account en kijk voor de actievoorwaarden op  
www.mediqcombicare.nl/mijnmediq

www.mediqcombicare.nl/mijnmediq

Eenvoudig 
online bestellen
Maak nu uw Mijn Mediq account aan


