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zorgspeciaal
reportage

De verpleegkundigen van Hoogland 
Medical zijn dag in dag uit op pad. Ze 
komen bij mensen thuis om problemen 
op te lossen, het juiste materiaal te 
zoeken of handelingen aan te leren.  
Met z’n zessen hebben ze maar één 
doel: de beste zorg voor iedere cliënt. 

Ineke van de Zande (63): “In 1989 begon ik bij 
Hoogland Medical als één van de eerste medewerkers 
en de allereerste verpleegkundige. In een kleine dertig 
jaar zijn we enorm gegroeid. Maar de inhoud van het 
werk is eigenlijk nog hetzelfde als toen: ik kom wan-
neer er een probleem is om op te lossen. Tegelijk is er 
ook veel veranderd. De stoma- en continentiezorg 
blijft zich ontwikkelen. Darmspoelen deden we in het 
begin bijvoorbeeld nauwelijks. Nieuwe hulpmiddelen 
hebben dit veel laagdrempeliger gemaakt! Dat vind ik 
bijzonder om mee te maken, want het helpt mensen 
echt verder. Uiteindelijk is dat het mooiste van mijn 
werk: mensen verder helpen. Ik vind het heel belang-
rijk daarbij de tijd te nemen voor cliënten. Ik wil hen 
het gevoel geven dat ze niet zomaar een nummer zijn, 
maar een uniek mens met een eigen verhaal.” 

Yvonne van der Heijden (33): “Cliënten vragen me 
vaak waarom ik nu juist dit werk heb gekozen. Ik vind 
het mooi omdat je echt verschil kunt maken. Als  
mensen een probleem hebben op het gebied van stoma  
en continentie, is het vaak gelijk een groot probleem. 
Zeker doordat de maatschappij er niet op is ingesteld. 
Vind maar eens een wc in de stad, en dan nog een 
schone… Het beperkt mensen enorm en daarbij is er 
ook veel schaamte. Ik vind het mooi daarin te kunnen 
helpen. Vaak kunnen mensen dankzij onze hulp- 
middelen hun sociale leven weer oppakken. Dat is  
toch geweldig? Ik vind het daarbij heel prettig mensen 
thuis te begeleiden. Daar krijg je het complete beeld 
en help je mensen in hun eigen veilige situatie.” 

“Elk mens is uniek”

“Vaak kunnen mensen 
dankzij onze hulpmiddelen 
hun sociale leven weer 
oppakken. Dat is toch 
geweldig?”

Mieke Bolmer (39): “Mijn drijfveer is oplossings-
gericht en vakbekwaam hulp te bieden. Het is prettig 
om dat in de eigen omgeving van de cliënt te kunnen 
doen. Mensen voelen zich thuis meer op hun gemak, 
en dan heeft een oplossing gelijk meer kans van  
slagen. Aan het eind van een huisbezoek zijn mensen 
vaak blij dat je bent geweest. Kijk, daar doe ik het voor! 
Ik bel vaak later nog even na om te vragen hoe het 
gaat, en ook dat vinden mensen fijn. In mijn werk heb 
ik overigens niet alleen te maken met de cliënt, maar 
ook met bijvoorbeeld voorschrijvers en thuiszorg-
medewerkers. Ik vind het belangrijk ook aan hen mijn 
kennis over te dragen. Soms is het voor een thuiszorg-
medewerker een tijd geleden dat ze een stoma heeft 
gezien. Het is waardevol zo iemand dan weer even op 
weg te helpen.”

Tine Smeenk (67): “Wat ik leuk vind aan mijn werk,  
is dat het zo ongedwongen is. We hebben veel rust  
en tijd voor de cliënt. Je smeedt echt een band met 
mensen. Het is fijn om er tijdens een huisbezoek alleen 
voor die specifieke persoon te kunnen zijn. En te  
kunnen geven wat hij of zij nodig heeft. Ik ga bijna  
elke dag met een blij gevoel naar huis, omdat ik weer 
problemen heb kunnen oplossen. Dat zal ik missen als 
ik straks met pensioen ben. Over een half jaar is het 
zover. Ik kon al eerder stoppen, maar wilde nog niet.  
Ik vind mijn werk zo leuk! Het is alles voor mij. Maar  
in april heb ik er vijftig werkjaren opzitten; dan moet 
het toch maar eens klaar zijn.” 



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

Naoual Dezzaz (43) teammanager: “Vanaf april 2018 
ben ik manager van het team, maar ik werk ook nog 
steeds in de uitvoering. Daar ligt mijn hart! Het werk  
is heel afwisselend. Je komt bij veel verschillende  
mensen thuis. De uitdaging is steeds de goede toon  
te vinden. Sommige mensen vinden het fijn om hun 
verhaal te delen, terwijl anderen daar minder behoefte 
aan hebben. Als me drinken wordt aangeboden, neem 
ik dat altijd aan. Ik vind het belangrijk er voor de  
mensen te zijn en tijd voor hen te nemen. Zeker bij 
kinderen neem ik alle tijd om het vertrouwen te  
winnen. Hoogland Medical staat bekend om de goede 
service en dat vind ik ook echt het mooiste van dit 
bedrijf. De cliënt staat altijd op nummer 1. Ook al moe-
ten we vaker op huisbezoek komen, we gaan door tot 
we een oplossing hebben gevonden.”

“Ik wil er voor de mensen zijn. 
Zeker bij kinderen neem ik  
alle tijd om het vertrouwen  
te winnen”

Jolanda de Wilde (53): “Veel mensen met incontinen-
tieproblemen raken geïsoleerd. Zo was ik laatst nog  
bij een cliënt die wel een paar keer per dag stoma-
lekkages had. Ze durfde haast het huis niet meer uit.  
Ik ben die week twee keer bij haar geweest om te  
zoeken naar het juiste systeem. De tweede keer was 
het raak! Dat is het mooiste van mijn werk: mensen 
helpen, waardoor hun kwaliteit van leven echt beter 
wordt. Ik ben daarin best een beetje een control freak; 
ik wil gewoon dat het goed opgelost is voor de cliënt. 
En een oplossing is er vrijwel altijd. Als ik er zelf niet 
uitkom, kan ik terugvallen op het team. Het is fijn om 
met elkaar te kunnen sparren en van elkaar te leren. 
We hebben allemaal hetzelfde streven: de beste zorg 
voor de cliënt.” 
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“Ik hou van  
uitdagingen  

en bedenk  
ter plekke  

wel een  
oplossing” 

Als Cor van Hattum (62) een  
doel voor ogen heeft, gaat hij 

ervoor. Door de ziekte MS  
gaat zijn gezondheid steeds  

verder achteruit. Toch maakte 
hij samen met zijn vrouw  

een rondreis door haar  
geboorteland Indonesië. 
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Meld u nu aan voor 
het gratis magazine 
Samen Leven. 

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-09. All rights reserved Coloplast A/S

 Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan 
en te gebruiken om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. 
U kunt op elk gewenst moment contact met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. 
Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98.
Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

Naam      Voorletter(s)                       Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail     

  Ik heb een stoma en gebruik producten van:     Coloplast     Anders, namelijk                        

  Ik gebruik katheters van:    Coloplast    Anders, namelijk    

 Ik ben een zorgprofessional     Ik ben familie/ een mantelzorger     Anders, namelijk

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, Antwoordnummer 40, 3800 VB  Amersfoort

MBZS20182* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

Ja, ik ontvang graag het magazine Samen leven

“Ik heb mijn oude leventje terug”

In 2011 werd bij Ger prostaatkanker 
ontdekt. Helaas hield hij aan de 
behandelingen lichte incontinentie- 
klachten over. Naarmate zijn onzekerheid 
groeide, werd zijn wereld steeds kleiner. 
Een externe katheter luidde een 
nieuwe fase in zijn leven in. 

Lees de verhalen van Luciën, Ger en Stèphanie in het magazine Samen Leven. Meld u nu aan voor een gratis abonnement. 
Het magazine boordevol tips, ervaringsverhalen en laatste ontwikkelingen op het gebied van stoma- en continentiezorg 
verschijnt 2 keer per jaar. Vul de coupon in of ga naar www.coloplast.to/abonnement

“Het kan altijd beter”

Luciën was een ervaren profwielrenner, 
toen hij in een afdaling ten val kwam. 
Het ongeluk veroorzaakte een 
dwarslaesie, waardoor hij vanaf zijn 
middel verlamd raakte. Sindsdien is hij 
afhankelijk van katheters. 

“Die pijn wil ik nooit meer”

Na de bevalling van haar dochter kreeg 
Stèphanie vanwege een zeldzame 
bacterie last van chronische, 
waterdunne ontlasting. Er volgden jaren 
van onhoudbare pijnen. Zo erg dat 
Stèphanie haar specialist letterlijk 
smeekte om een colostoma. 

zo
rg
sp
ec
ia
al

ac
tie

f

“Als het niet gaat zoals ’t moet, dan moet 
het maar zodát ’t gaat. Die houding heeft 
me sinds ik MS heb, al vaak geholpen. Ook 
op onze reis door Indonesië. Want reizen 
in een minder ontwikkeld land, met MS, in 
een rolstoel én met een overactieve blaas: 
dat betekent improviseren. Zo vergeet ik 
nooit hoe ik op een binnenlandse vlucht 
door zes pursers op handen naar mijn 
stoel werd gedragen. In het vliegtuig was 
geen smalle rolstoel aanwezig die door het 
gangpad paste. Dus tillen maar! Ze liepen 
ook nog eens te ver en moesten in dat 
smalle paadje zien om te draaien, terwijl  
ik in de lucht balanceerde. Nou, dat is een 
bijzondere ervaring hoor, zo te zweven 
boven de hoofden van al die mensen! 
Gelukkig ben ik flexibel. Ik hou van uit
dagingen en bedenk ter plekke wel een 
oplossing.” 

Extra koffer
“Natuurlijk hadden we de reis goed voor-
bereid. Bersama Travel durfde het ondanks 
ons flinke eisenlijstje wel aan. Zij regelden 
de hele reis, van rolstoeltoegankelijke 
hotelkamers tot de plaatselijke verpleeg-
kundige die meereisde. Naast een douche-
stoel en turner ging er een complete extra 
koffer mee voor alle medische materialen, 

“Ik zou iedereen aanraden 
zo’n reis te maken! Ziek zijn 
betekent niet dat je jezelf  
de mooie dingen hoeft te 
ontzeggen” 

zoals de condoomkatheter en beenzakken. 
Eenmaal op Sumatra stond er een busje 
met chauffeur voor ons klaar, samen met 
de verpleegkundige en ook nog een gids 
en hulpje. Vier man personeel! We voelden 
ons net een koning en koningin en werden 
overal ook zo ontvangen. In drie weken 
tijd sliepen we in elf hotels. We waren dus 
veel onderweg, hobbelend over de vaak 
slechte wegen met de meest prachtige  
uitzichten. We hebben ongelofelijk veel 
gezien: waterbronnen, rijstvelden, thee-
plantages, oerwouden, musea, tempels, 
dansvoorstellingen en nog veel meer. 
Onvergetelijk! We kwamen met driedui-
zend foto’s en tien uur film weer thuis.” 

Positief denken
“Als ik een doel voor ogen heb, ga ik 
ervoor. Daarom wilde ik samen met mijn 
vrouw deze reis ook gewoon nu maken, 
ook al had dat heel wat voeten in aarde. 
Sinds ik in 1994 ziek werd, heb ik steeds 

“We voelden ons net 
een koning en konin-
gin en werden overal 
ook zo ontvangen”

gedacht: zolang ik mijn handen, verstand 
en zintuigen nog heb, red ik me wel. Dat 
bleek ook nu weer waar. Ik zou iedereen 
aanraden zo’n reis te maken! Of iets 
anders dat je nog graag wilt doen. Ziek zijn 
betekent niet dat je jezelf de mooie dingen 
hoeft te ontzeggen. Door positief in het 
leven te staan, win je al vijftig procent.”

Nog zoveel kennis
“Daarmee zeg ik niet dat het makkelijk is. 
24 jaar geleden was ik nog kerngezond. 
Toen kreeg ik MS. In de jaren die volgden 
ging ik steeds verder achteruit. Elk stapje 
terug was moeilijk. Het dieptepunt kwam 
toen ik in 2009 moest stoppen met wer-
ken. Uit mijn werk haalde ik altijd veel vol-
doening; het was mijn lust en mijn leven. 
En ik had nog zoveel kennis! In 2013 
belandde ik definitief in de rolstoel. Ook 
dat vond ik heel zwaar. Werd dit het nu 
voor mij? Zo afhankelijk? Echt wennen 
doet het nooit. Zo zijn er nog steeds 
momenten, bijvoorbeeld nu we aan het 
verbouwen zijn, dat ik denk: verdikke, ik 
loop naar boven en doe het zelf! Maar 
tegelijk heb ik ermee leren leven. Ik richt 
me op de dingen die nog wel kunnen. En 
die pak ik! Er zijn zoveel kleine dingen om 
van te genieten. Elke dag weer.”  


