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 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 gebruik: gesloten-/ open-/ urinestomazakje*     Stoma sinds:               /             /

Ik gebruik stomazakjes van:   Coloplast   Anders, namelijk:  Diameter          mm  

Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil*                    Stoma opening: boven / op / onder huidniveau* 

Zitten er plooien, rimpels en/of littekens in het gebied dat door uw huidplak bedekt wordt? Ja / Nee*             Ik gebruik een pastaring: Ja / Nee*      

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

1-delig     2-delig met klikkoppeling     2-delig met plakkoppeling

NL_BP_SAMPLE_OFFLINE_ADVT_HGLD_ZORGSPECIAL* Omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio Convex

Bij de productontwikkeling van Coloplast ligt de focus op het aanpakken van 
lekkageproblemen. Om lekkage te voorkomen is het belangrijk dat de huidplak 
perfect aansluit op de huid rond de stoma. 

Door de BodyFit Technologie® van SenSura Mio kan de elastische huidplak 
meebewegen met iedere beweging die u maakt, terwijl deze goed blijft zitten. 
Zo komt de ontlasting of urine in het stomazakje terecht en niet onder de huidplak. 
Dit voorkomt lekkages en huidirritaties. Hierdoor kunt u onbezorgd genieten van 
uw dagelijkse bezigheden en het voorjaar!

Ervaar ook het gevoel van een goede pasvorm met SenSura Mio. Het vormt zich naar 
uw lichaamsvorm, ook bij stoma’s in een kuil, stomabreuken, littekens en huidplooien.

Bent u benieuwd welke huidplak het beste bij uw lichaam past? 
Doe dan nu de Bodycheck op www.coloplast.to/testen of vul 
onderstaande coupon in voor een gratis proefpakket SenSura Mio Convex.

Brittany: “SenSura Mio Convex is zo 
fl exibel. Het beweegt gewoon mee met 
mijn lichaam. Ik voel me zeker en ik ga 
weer naar de  sportschool. Ik ben er 
regelmatig te vinden”.

De geïntegreerde Flexlines werken net 
als de lijnen in de zool van een 
sportschoen. Het verschil in diepte stuurt 
de plaats waar de huidplak buigt, terwijl 
de stabiliteit behouden blijft.

Onbezorgd genieten van het voorjaar!Onbezorgd genieten van het voorjaar!

Voor ieder lichaam 
een passend stomaproduct
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DEZE TOEGEWIJDE MOEDER VERTELDE IN 2014 OVER HAAR ZWANGERSCHAPPEN 
EN DE INVLOED DAARVAN OP HAAR STOMA. BIANCA RUSMAN (39) KREEG DRIE  
JONGENS, WAARVAN DE MIDDELSTE MET 35 WEKEN IN DE BUIK OVERLEED. VOOR 
BIANCA EN HAAR GEZIN HOORT HIJ ER NOG ALTIJD BIJ. HOE IS HET NU MET HAAR? 

Leef mee

Benieuwd naar Bianca’s verhaal van zes jaar geleden?  
Je leest het op op zorgspeciaal.nl 

Je jongens zijn inmiddels vast hele 
kerels geworden. Vertel eens?
“Ja, de tijd is gevlogen! Daan heeft hele-
maal zijn plekje gevonden in de brugklas. 
En Ruben doet het super in groep vijf. 
Beide jongens zitten lekker in hun vel en 
dat is genieten! Jesper zou vorige maand 
tien zijn geworden. Hij is nog elke dag in 
mijn gedachten. Met z’n vieren gaan we 
geregeld naar zijn grafje toe. En op  
5 januari, zijn verjaardag, mogen de  
jongens iets leuks kiezen om te doen. 
Natuurlijk, het verdriet is er. Maar we  
vinden het belangrijk dat er mooie  
herinneringen tegenover staan.”

Hebben de zwangerschappen 
invloed gehad op je gezondheid?
“Mijn stoma heeft er zeker onder te  
lijden gehad. Na Ruben werd ons dan ook 
sterk afgeraden een vierde kindje te  
krijgen. Af en toe heb ik nog last van 

spanning of druk aan de zijkant van mijn 
stoma. Twee jaar geleden was het heel 
erg; ik kon niet meer fietsen van de pijn. 
Nu gaat het weer goed, maar ik moet 
blijven opletten dat ik mijn buik niet te 
veel belast. Zo gaan de boodschappen 
bijvoorbeeld standaard in kleine tasjes.”

Zit colitis ulcerosa bij jou in de 
familie?
“Nee, ik heb gewoon pech gehad. Ik ben 
wel vaak bang dat ik het doorgeef aan 
mijn kinderen. De jongste klaagt soms 
over buikpijn en dan schiet de angst  
er bij mij gelijk in: o, het zal toch niet?!  
Ik zou het vreselijk vinden. Zelf was ik  
19 toen ik ziek werd en dat was echt  
een zware tijd. Ik ging ziekenhuis in  
en uit en heb mijn opleiding niet eens  
af kunnen maken. En dan die pijn!  
Ik hoop echt dat het mijn kinderen 
bespaard blijft.” 

Zes jaar geleden was je fulltime 
moeder. Hoe is dat nu? 
“Dat ben ik nog steeds. Ik kan niet  
werken omdat ik veel last heb van  
vermoeidheid. Dat komt volgens de 
MDL-arts door het laatste stukje darm 
dat er nog zit. Het heeft lang geduurd 
voor ik dat een plek kon geven. Inmiddels 
weet ik hoe ik ermee moet omgaan, 
maar het blijft frustrerend dat ik niet 
alles kan doen wat ik zou willen.” 

Wat zou je dan graag willen?
“Ik wil heel graag weer werken. Maar  
of het lukt? Ik durf het echt niet te  
zeggen. Mensen zeggen wel eens: fijn 
toch, dat je elke dag bij de kinderen  
kunt zijn. Dat is ook zo, maar het is niet 
wat ik voor ogen had. Maar goed, voor 
nu is het belangrijk dat de boel stabiel 
blijft. En dan staan de kinderen natuur-
lijk op de eerste plek.” 

“Ik hoop 
dat het mijn 

kinderen 
bespaard 

blijft”
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“ Ik ben een  
positieve 
idioot”
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“De vrijheid, het buiten zijn, de kick wan-
neer je naar beneden roetsjt: ik vind skiën 
gewoon een waanzinnige sport. Als ik op 
die piste sta en de Oostenrijkse frisse 
lucht inadem, vergeet ik alles. Dan ben ik 
helemaal in het hier en nu. Ik ski al sinds 
mijn zevende, dus inmiddels kan ik het 
aardig. Zwarte piste, voor- of achteruit; 
het maakt mij niet. Daarbij is het ontzet-
tend gezellig. Naast mijn vrouw en  
kinderen gaat er altijd een grote groep 
familie en vrienden mee. ‘s Avonds moe 
maar voldaan lekker Bourgondisch uit 
eten en dan nog even een spelletje of 
wandeling… ik geniet er enorm van!”  

Geplande toiletbezoekjes
“Skiën met een stoma vind ik geen  
probleem. Iedereen weet dat ik, voor we 
‘s morgens de deur uit gaan, als laatste 
nog even naar het toilet ga om met een 
leeg zakje aan de dag te beginnen. 
Tijdens het skiën merk ik er verder eigen-
lijk niets van. Natuurlijk moet ik af en toe 
legen. Maar ja, iedereen moet wel eens 
naar de wc. Vóór mijn stoma had ik daar 
door mijn darmziekte eigenlijk meer last 
van. Want als ik dan moest, moest ik ook 
gelijk. Nu kan ik het tenminste nog  

plannen. Ik geef altijd op de piste mijn jas 
en trui al af, zodat ik zo min mogelijk hoef 
uit te trekken in zo’n toilethokje.” 

Een oplossing
“Op mijn 21e kreeg ik colitis ulcerosa.  
Ik zei altijd gekscherend: ‘Op mijn 75e 
heb ik een stoma’. Het werd veertig jaar  
eerder… Maar ach, ik heb het eigenlijk 
nooit erg gevonden. Ik ben een oplosser. 
Bij het installatiebedrijf dat ik samen met 
mijn broer run, doe ik niet anders dan 
problemen oplossen. Zo zag ik mijn 
stoma ook: als een oplossing. Ik ben 
gewoon doorgegaan: ik til kinderen, heb 
een boot gebouwd, lig in kruipruimtes, 
scheur met RIB-boten over het water. 
Omdat ik een prolaps heb, een uitstul-
ping van de darm, draag ik een stoma-
kap. Het is typisch, maar elk jaar breek ik 
er wel eentje! En elke keer weer wordt 
mij gevraagd om hem op te sturen, want 
niemand breekt die dingen. Maar wat wil 
je, ik lig er met honderd kilo bovenop.” 

Pech op pech
“De afgelopen twaalf jaar heb ik flink  
wat pech gehad. Dat begon met zestig 
centimeter ontstoken darm waar we  

nog maar net op tijd bij waren. Na de 
operatie en het stoma kreeg ik er een 
zware longembolie achteraan. Ik ben lang 
uit de running geweest. Een paar jaar later 
kreeg ik een dubbele hernia. En in 2018 
werd er dysplasie geconstateerd, een  
voorloper van darmkanker. Dat betekende 
weer een operatie. Daarna kwam ik ook 
nog eens in een burn-out terecht… Het is 
steeds gevolg op gevolg op gevolg. Maar 
toch ga ik door en sta ik als het even kan 
ieder jaar weer op die ski’s. Tja, ik ben nu 
eenmaal een positieve idioot.”

Reservetijd
“Weet je, in 2008 was het twee keer  
achter elkaar echt kantje boord met mij. 
Dat doet wat met je! Maar ik ben er  
uiteindelijk juist een levensgenieter van 
geworden. Want ik had er ook niet meer 
kunnen zijn. Voor mijn gevoel zit ik in 
reservetijd, en dat maakt elke dag een 
cadeautje.”  

“Voor mijn gevoel zit ik in reservetijd, en dat maakt 
elke dag een cadeautje.” 

Naast skiën krijgt Hanno ook  
energie van RIB-boot varen. Hoe  
dat zit, lees je op zorgspeciaal.nl

Ondanks allerlei medische tegenslag 
staat Hanno Bek (46) het liefst ieder 
jaar op de Oostenrijkse piste. Stoma  
of niet, de lange latten worden  
ondergebonden! 

Wat een gave positieve idioot! Lange latten zijn voor mij niks, met of zonder stoma,  
maar de positieve vibe die Hanno afgeeft, is goud waard!

VIP-lezer Anna Devilee:

Het nieuwe stomamerk in Nederland
De probleemoplosser voor huid- en luchtproblemen

Onze Oxmed producten bieden simpele oplossingen 
voor soms kleine, maar ook grote problemen. Wij 
onderscheiden ons door een directe en intensieve 
kleefkracht van de huidplak. Meer zekerheid en toch 
huidvriendelijk!

Speciaal is het luchtventiel in het stomazakje. Een uitkomst voor 
stomadragers die te maken hebben met ongewenste ‘opbollen van 
het stomazakje’ door luchtvorming (‘ballooning’) of het moeilijk 
zakken van de ontlasting in het stomazakje door het vacuüm zuigen 
van het zakje (‘pancaking’). 

Vraag nu een gratis proefpakket aan en beleef het Zensiv stomamateriaal

Wilt u een gratis proefpakket ontvangen? Ga naar www.omnimedical.nl of bel naar 0344-651444.
Zensiv Ostomy producten worden geproduceerd door Oxmed en exclusief gedistribueerd door OmniMedical B.V.

Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke instructie, om u te informeren naar uw ervaringen en/of om u 
informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform Medical BV en OstoMixx BV. Desbetre ende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aangewezen werknemers 
van Welland. Uw data worden zeer vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde verstrekt worden aan derden, anders dan uw stomaverpleegkundige en/of uw Medisch Speciaalzaak. 
U heeft altijd het recht op toegang tot, verifi catie van en/of opzegging van uw persoonlijke gegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, worden uw gegevens uit de database van Welland verwijderd. Voor 
dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 088 - 6670066 of gratis een brief sturen naar: Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren. H
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Voornaam:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam: 

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Tel.: 

E-mail:

Medisch Speciaalzaak:

Aanvraag proefmateriaal 1-delig Aurum® Profi le

Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt één van de verpleegkundigen van het Welland Service Team graag contact met u op. Vergeet daarom a.u.b. 

niet uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Zonder uw contactgegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanhef: Dhr. Mevr.

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

Profi le: een veelzijdige probleemoplosser 
bij one� enheden en/of breuk (parastomale hernia)

Aurum® Profi le
1-delig

Lekkage problemen of een breuk rond de stoma?
Hecht aan mensen.

One enheden Parastomale hernia

Vraag gratis proefmateriaal aan via info@welland.nl 
of neem telefonisch contact op via 088 – 6670066.
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