stoma-actief
nieuwsbrief

stoma - actief

Stoma-actief is een lotgenotenvereniging die een hulp wil zijn
voor lotgenoten, partners, kinderen met stoma en hun ouders.

Lente editie
4-maandelijkse uitgave

2016

GRATIS MEE TE NEMEN

Dagelijks bestuur

Aurèle Vanthournout
Penningmeester
056 / 50 50 03
Potterijstraat 16, 8890 Moorslede
Jean-Pierre Vanderstukken
Secretaris
Secretariaat: Doornhof 6, 3460 Bekkevoort
013 / 33 64 23 of 0478 / 25 57 73

V.u.: Jean-Pierre Vanderstukken, Doornhof 6, 3460 Bekkevoort

Christine Debard
Voorzitster
056 / 45 56 65
Oudstrijderslaan 1, 8583 Bossuit-Avelgem

Mail : info@stoma-actief.be
Website : www.stoma-actief.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke
andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stoma-actief

Beste lotgenoten, vrienden en sympathisanten
2015 ligt alweer een paar maanden achter ons maar laten we nog eens terug
kijken.
Het was een jaar waar we weer nieuwe leden persoonlijk hebben mogen
verwelkomen op onze activiteiten.
We stonden in UZ Leuven met onze stand waar we naar lotgenoten luisterden die
al een stoma hadden of nog één moesten krijgen. Ze vonden het fijn om eens hun
hart te kunnen luchten en hun zorgen, vragen met iemand te kunnen delen.
Wij zijn er voor jullie door te luisteren en ervaringen te delen. Ik wens jullie allen
alvast een fijn 2016 met een goede gezondheid!
Mijn 2015 was goed gevuld! Ik mocht mijn negende kleinkind verwelkomen, mijn 2
dochters zijn beide in het huwelijk getreden, ik maakte een fietstocht van 10 dagen…
Met een stoma staat je leven niet stil, het gaat gewoon verder weliswaar met vallen
en opstaan.
Ons vijfde werkjaar is al gestart!
We willen nog meer mensen bereiken via
mail, de nieuwsbrief en sociale media.
We maken er opnieuw een topjaar van
met het hele team en natuurlijk ook met
jullie!
Lieve mensen contacteer ons als jullie
vragen of problemen hebben, nood aan
een gesprek, we zijn er voor jullie.
Jullie voorzitster en het stoma-actief
team
Christine

Binnenblijven met een stoma? Nee dankje!
Sinds 2011 ben ik stomadrager.
Was het leuk om dat nieuws te krijgen?
Nee, zeker niet. Was ik bang voor
hoe de stoma mijn leven zou bepalen?
Enorm. Heb ik veel opofferingen gedaan
qua levenskwaliteit? Helemaal niet!
Tuurlijk is het even schrikken wanneer je
het nieuws hoort. Je denkt meteen aan
het ergste: ik kan nooit meer het huis
verlaten, ik kan mij niet meer vertonen
op feestjes, ik moet mijn hobby’s
stopzetten…, maar niks is minder waar.

Ik ben de stomadragende
buikdanseres die Benelux
kampioen werd
Je hebt misschien al eens over mij gelezen: ik ben de stomadragende buikdanseres die Benelux kampioen werd.
Een van de mooiste momenten uit mijn
leven, maar dat was enkel het begin van
een hele leuke ervaring en levensles.
Door het winnen van die wedstrijd won
ik snel aan populariteit in het danswereldje en al vlug volgden er vele aanvragen om workshops te komen geven
aan danseressen op festivals, ook in het
buitenland.
Voor ik het goed en wel besefte, verplaatste ik me doorheen Europa om les
te geven.
Plots werd ik geconfronteerd met een
nieuwe uitdaging: hoe reis je (comfortabel) met een stoma? Ik maakte mij
veel zorgen, niet alleen over het reizen
en over de hoeveelheid materiaal dat ik
zou moeten meesleuren, maar ook over

al die onbekenden waaraan ik les zou
geven.
Zouden ze het merken dat ik een stoma
heb? Zouden ze het al weten? Oh mijn
God laat die stoma alsjeblief geen lawaai
maken in het midden van mijn les,…
Net zoals bij die eerste keer dat ik op
het podium stond, had ik plankenkoorts.
Toch raapte ik al mijn moed bij elkaar
en ging ervoor. “Gewoon doen, Wendy,”
zei ik tegen mezelf. En weet je wat?
Het ging van een leien dakje. Ja, mijn
toilettas zit wat voller dan die van mijn
doorsnee reisgenoot, en ik ben blij dat
vliegtuigmotoren zoveel lawaai maken
;-) maar dat is alles wat er anders is aan
mijn reiservaringen.

Ook in de les heb ik mijn truukjes:
zet die muziek gewoon lekker luid en
niemand merkt er wat van.
Sindsdien ben ik gebeten door de
reismicrobe. Dankzij de internationale
opdrachten heb ik al vele plaatsen
in Europa bezocht en heb ik er vele
vrienden aan overgehouden.
Eerst beperkte ik me tot citytrips, maar
dankzij de extra beschermplakkers
voor de stomazakjes bezoek ik nu ook
regelmatig het strand of het zwembad.
Mijn reizen gingen stilaan verder en ik
begon minder en minder rekening te
houden met de stoma.

Mijn laatste avontuur ging zelfs richting
Lapland bij -25°. Het poollicht zien was
een droom die uitkwam! En die stoma?
Die hield zich braaf ;-)
Laat je dus nooit tegenhouden om te
doen wat je hartje verlangt, enkel maar
omdat je een stoma hebt. Zolang je er
zelf in gelooft (en je de sprong waagt),
is alles mogelijk zoals voorheen.

Stoma-actief op uitstap in Vlaams-Brabant
en de Kempen
Zaterdag 24 Oktober was het weerzien
van de ‘stomadragers’ en hun sympathisanten gepland in Vlaams-Brabant;
dus togen we met zijn allen, tegen de
middag, richting Bekkevoort. Deze keer
geen gezoek naar een parkeerplaats;
de parking van zaal “De Kring” was
ruimschoots voldoende en Stefaan,
nu in de rol van parkeermeester, wees
de juiste richting aan. Na een dorstlessertje of opkikkertje in het café namen
we, min of meer, stipt de bus richting
Scherpenheuvel. Daar aangekomen
werden we, in ontmoetingscentrum “De
Pelgrim”, verwelkomd met koffiekoeken
en koffie of thee naar keuze. Een extra
kopje, een korte babbel en hopsa de
bus in, weg waren we richting Herselt.
Hier brachten we een bezoek aan hoeve
“De Ploeg”, een familiaal melkveebedrijf
waar de geproduceerde melk, ter plaatse,op ambachtelijke wijze wordt verwerkt tot diverse zuivelproducten. Deze
worden dan in het hoevewinkeltje aan
de man/vrouw gebracht. Op de hoeve
aangekomen, werden we verwelkomd
door een lid van de familie, het meest

welbespraakte veronderstel ik, dat op
het bedrijf in een of andere hoedanigheid actief is. De primaire producenten,
de koeien, hebben we weliswaar niet
gezien maar met enthousiasme werd
ons door de boeringids verteld dat het
uiteraard om melkkoeien gaat, die hun

‘roots’ in Denemarken hebben. Op de
boerderij, zo werd ons verteld, wordt
veel aandacht besteed aan de voeding
van de dieren. Hun rantsoenen, rijk aan
gras en klaver, moeten leiden tot een
hoger gehalte aan omega 3-vetzuren
in de melk en dus ook in de afgewerkte zuivelproducten. Tijdens onze tocht
door de verschillende eenheden van
de zuivelbereidingen werd onze kennis
van zuivel bijgeschaafd en uitgebreid.
We leerden over wei en wrongel, over
kaas en probiotische melkdranken. Tot
slot kregen we er nog een reeks aanbevelingen i.v.m. voeding, wassen en
poetsen bovenop. Eens de theorie bijgebracht was het moment, waarop we

al een tijdje wachten, de praktijk aangebroken. We proefden van de verschillende kazen: met of zonder peper
of brandnetel en stelden eens te meer
vast dat over smaak het laatste woord
nog niet is gezegd. Voor de terugweg
werd aangevat, liepen we snel even het
hoevewinkeltje binnen. De uitgestalde
zuivel werd bekeken en gekeurd en de
aankopen werden gedaan.
Het bezoek werd afgesloten met een
ijsje uit het hoeveaanbod en likkend
trokken we met zijn allen naar de
bus. Terug in “De Pelgrim” kregen we
een drankje aangeboden en werden we
verwelkomd door Yvette Claes, vertegenwoordigster van de bvba Yvanta.
Met haar voordracht: “Blijf
trouw aan uw kledingstijl
van voor u uw stoma had”
was ze, voor mij althans,
een verademing na alle do’s
en dont's, die mij de laatste
jaren goedbedoeld werden
aangereikt. De tips en de
trucks gekoppeld aan de
bijhorende demonstraties
waren niet alleen verhelderend maar bij momenten ook ludiek;
vooral toen een aantal aanwezigen de
geïmproviseerde cat-walk opstapten.
De ene beschikte al over iets meer defileerkunde dan de andere maar het
moet gezegd, de allure waarmee Jef
door de zaal flaneerde wees ontegensprekelijk op een natuurtalent.
De namiddag vloog, zonder dat wij het
in de gaten hadden, voorbij. Intussen
was het hoogtijd geworden om naar
Bekkevoort af te zakken voor onze
laatste afspraak van de dag. In zaal
“De Kring” vervoegden we de ”Bekkevoortse Truckers for life”.Zij namen

de fakkel over van de “Bekkevoortse
Truckersvrienden”, één, tot ver buiten
de Vlaams-Brabantse provinciegrenzen, gekende vereniging, die zich gedurende 30 jaar belangeloos ingezet
heeft voor de mindervaliden en tal van
goede doelen heeft ondersteund. Ook
de stomadragers werden niet vergeten
en mochten meermaals een mooie cheque in ontvangst nemen.
Het was nu aan ons om erkentelijkheid
en waardering te tonen, voor de inzet
en het geleverde werk van deze fantastische mensen. Daarom sloten we deze
fijne dag af met een deelname aan
het eetfestijn, georganiseerd door de
Bekkevoortse Truckers. Samen schoven we aan tafel en in een mum van
tijd werden we voorzien van
spijs en drank. We genoten,
naar keuze, van de mosselen, het stoofvlees of de
vidé, en deden ons te goed
aan de heerlijke frietjes;
met dank aan de kok(s). De
resterende gaatjes werden
gevuld met een fris glaasje
wijn of een koele pint. Ikzelf heb enorm genoten van
de beste mosselen die ik in jaren heb
gegeten en van de frietjes, de gaatjes
heb ik gevuld
met… water.
Bobbette hé,
wat een beslissing, een
paar kilometer voor thuis
mocht ik, van
zo’n kerel in
het blauw, in
een apparaatje een kleurtje blazen…
Veilig!
Rita

Algemene adviezen over voeding
Voeding is een belangrijk onderdeel in
ons leven, met stoma of zonder stoma.
Maar met stoma is het vooral zoeken
naar de juiste combinatie, datgene wat
het lichaam het beste verdraagt:
•

Leg je zelf zeker geen beperkingen
op, eet gevarieerd en probeer alles
uit. Het lichaam laat wel weten wat
goed verteerd wordt.

•

Eet steeds rustig en kauw goed.

•

Gebruik zoveel mogelijk vezelrijke
producten om de “knijpende” beweging in de darm te bevorderen.
Voedingsvezels zitten vooral in volkoren graanproducten zoals volkorenbrood, roggebrood, muesli, havermout, zilvervliesrijst en volkoren
pasta’s. Ook kan je ze terug vinden
in aardappelen, peulvruchten, fruit,
groenten en gedroogde vruchten.

•

Drink dagelijks tenminste twee liter
vocht, waarvan min. 1.5l water. Verder kan je aanvullen met bouillon,
thee, tomatensap,….

•

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. De richtlijn is 30 min. per dag,
aangepast aan jouw eigen conditie.

•

Hou zeker je gewicht in de gaten.
Best is niet teveel aan te komen of af
te vallen. Dit kan problemen geven
voor de stoma.

Wat kan je doen bij ... ?
•

Te harde ontlasting: meer drinken
(min. 2l vocht/dag waarvan min 1.5l
water) en meer vezelrijke voeding
(zie hierboven). Als je als sinds twee
dagen geen ontlasting hebt, neem
dan extra vocht binnen om te kijken
of de stoelgang op gang komt. Voel
je je ook opgeblazen en wat misselijk? Neem dan contact op met jouw
huisarts. Alles hangt af van jouw eigen ontlastingspatroon.

•

Diarree: meer drinken (min 2l water/
dag waarvan min 1.5l water) en mijd
sterk geraffineerde voeding.

•

Verminderde urineproductie: Controleer jouw urineproductie, deze

Een nat geworden filter werkt niet
meer. Als je zichzelf ruikt, is dat vaak
een teken dat er iets niet goed zit.
Ga dan een aantal dingen na: zit het
zakje goed vast? Laat de plak of het
zakje los? Is er lekkage? Zit er ontlasting onder de plak ? Dit kan soms
gebeuren als het zakje vacuüm
trekt. Advies: plak de filter geheel of
gedeeltelijk af. Let op met voedingsmiddelen die sterk kunnen geuren
zoals koolsoorten, prei, ui, spruiten, asperges, champignons, vis, ei,
oude kaas, sterk gekruid voedsel,
chocolade en vitamine B-tabletten.

moet helder van kleur zijn. Bij sterke
urineproductievermindering, waarschuw je het best jouw huisarts.
•

Gasvorming: Gasvorming kan ontstaan door het eten van bijvoorbeeld
prei, uien, peulvruchten, koolsoorten, knoflook, scherpe kruiden, meloen, nieuwe aardappelen, champignons, sojaproducten,…. Doordat
de stoma geen kringspier heeft kan
je geen controle uitoefenen op het
laten van windjes. Gasvorming kan
immers ook ontstaan door het inslikken van lucht, bijvoorbeeld bij
nervositeit, gebruik van kauwgum,
koorzuurhoudende dranken of roken. Adviezen bij gasvorming zijn
voornamelijk langzaam eten en drinken en niet teveel praten tijdens het
eten. Toevoeging van o.a. dille, koriander, kummel, mierikswortel en salie, kunnen de gasvorming verminderen. Verder kan je jouw hand op
de stoma leggen als geluidsdemper.

Het drinken van yoghurt of karnemelk kan de geur neutraliseren.
•

•

Storende geurvorming: Bij verzadiging van de filter ontstaat geurvorming. Het is dan raadzaam om een
ander zakje op te doen. De werking
van de filter is per zakje afhankelijk.

Verkleuring van de ontlasting? Ga
na of je geen bloed verliest. Maak
je je ongerust, ga dan even langs bij
de huisarts. Maar evengoed kan de
kleur van de ontlasting veranderen
door bijvoorbeeld het eten van rode
bieten, spinazie, bosbessensap en
ijzerpreparaten,...

Ik wil met mijn verhaal alle stomadragers
een hart onder de riem steken
Ik ben Veerle, ik ben 32 jaar, getrouwd
en mama van twee zoontjes van 7 en
4,5 jaar oud.
April 2015 werd bij mij een ver gevorderde endeldarmkanker ontdekt.
In de eerste weken na de diagnose,
word je heen en weer gesleurd tussen
scans, andere onderzoeken en consultaties. Er komt heel wat op je af.
En zo zat ik eind april bij de chirurg die
me later in het jaar ging opereren, en
viel het woord stoma.

Toen viel het woord
"stoma"
Ik ben mijn chirurg erg dankbaar dat
hij me toen meteen alle gevolgen van
de operatie heeft uitgelegd. Zo had ik
een paar maanden de tijd om aan het
idee te wennen. Veel mensen worden
zonder waarschuwing wakker met een
stoma.
Mij werd toen verteld dat het ileostoma diende om mijn darmen te genezen, zodat er niet meteen stoelgang
langs de operatiewonde moest passeren. Ze konden mijn rectum sparen dus het stoma zou maar tijdelijk
zijn. Dat was voor mij op dat moment
voldoende uitleg. Ik wist waarom het
een noodzakelijke ingreep was.
Een maand na de diagnose had ik alle
scans en onderzoeken achter de rug,
was er een port-à-cath geplaatst en

was de bestralingszone uitgezet. En zo
begon ik midden mei aan een reeks van
6 weken bestralingstherapie, gecombineerd met chemotherapie.
Na die 6 weken kreeg ik 2 weken rust,
maar wat is 2 weken als je nog met allerlei bijwerkingen zit. En na die 2 weken begonnen we aan een reeks andere chemotherapie via baxters.
Daarna kreeg ik weer 2 weken rust,
werden nieuwe scans gepland en werd
alles in gereedheid gemaakt voor mijn
operatie. Op dat moment was het behoorlijk tijd voor mij geworden dat ik geopereerd werd.
Ik had meer en meer last van een
drukkende pijn ter hoogte van de
tumor en na de bestralingstherapie
hebben mijn darmen lang overhoop
gelegen. Het was dus tijd dat ze die
tumor eruit haalden!

Op 3 september stond mijn operatie gepland, en zo ging ik 2 september binnen in Gasthuisberg Leuven. Eén van
de eerste dingen die ze deden was mijn
stoma uittekenen op mijn buik. Dan
werd het toch concreter. Na de darmvoorbereiding en een korte nacht werd
ik richting OK gereden.

"Een paar uur later was ik
30 cm dikke darm kwijt"
Een paar uur later was ik 30cm dikke
darm kwijt. Ze hadden een totale mesorectale excisie gedaan, wat wil zeggen
dat buiten de darm ook het vlies, het vet,
de zenuwen en bloedvaten en de klieren
errond werden verwijderd. Er werden
bij mij 35 klieren weg genomen. In een
paar zat er nog steeds tumorweefsel.
De tumor zelf, 15cm groot, werd volledig weg genomen, wat mijn kansen op
herval toch zou moeten verminderen.
De eerste dagen had ik heel veel pijn en
kwam ik mijn bed niet uit. Dat ik wakker
geworden was met een ileostoma dat
wist ik wel. De verpleegsters kwamen
een paar keer per dag mijn zakje legen,
dat vond ik erg beschamend omdat ik
in een gemeenschappelijke kamer lag,
en ze mijn stoelgang dus naar buiten
droegen.
Drie dagen na de operatie begonnen
mijn darmen effectief te werken, met
de nodige geluiden van mijn stoma
tot gevolg. Dat zorgde vooral voor
veel hilariteit. Ik weet dat ik toen

dacht, als dit zo gaat blijven dan ga
ik mijn huis niet uit durven. Gelukkig
normaliseert dat allemaal wel na een
tijdje.
Vier dagen na de operatie kon ik gelukkig beginnen rond stappen. Het
eerste dat ik toen heb gevraagd was,
of de verpleging mij kon leren hoe ik
zelf mijn stomazakje leeg kon maken.
Ik wilde dat zelf kunnen, vond het afschuwelijk dat een ander dat moest
doen. Uiteindelijk houdt dat niets in.
De dag later moesten ze mij tonen hoe
ik een plaat en een zakje kon vervangen. Ik moet wel toegeven, dat was
toen de eerste keer dat ik effectief mijn
stoma bloot zag, dat het toen wel even
slikken was. Het is een dubbelloops
stoma en die eerste weken zat het heel
erg opgezwollen. Ik vond het groot en
een vies zicht. (later, na een paar weken, kromp mijn stoma zodanig dat ik
kleinere platen kon beginnen gebruiken dus dat was mooi meegenomen)
De dag voor ik vertrok uit het ziekenhuis, deden we stoma-educatie voor
mijn man en kindjes. Mijn man had het
die eerste keer echt moeilijk om dat te
zien, en ik begrijp dat wel. De kindjes
vonden het superinteressant, wilden
voelen en maakten grappige opmerkingen. Ik vond het wel belangrijk dat die
stoma-educatie er was, omdat eens
thuis ze er toch wel dagelijks mee geconfronteerd zouden worden. Maar
voor de kindjes was het gewoon “iets
erbij” in die lange reeks van veranderin-

gen die ze aan hun mama zagen – en
voor mij eigenlijk ook. Ik heb, ook omdat
ik vooraf goed voorbereid was door de
chirurg, slechts eenmaal een moeilijke
dag gehad ivm mijn stoma. Dat was
toen ik net thuis was en dacht “moet ik
hier nu als jonge vrouw eigenlijk met
zo’n dingen bezig zijn”.

komen. Want dat is in combinatie met
de chemo allemaal heel precair. Ik kan
alles van verzorging en aanbrengen
van het stomamateriaal zelf, maar de
thuisverpleegster komt toch langs omdat ik door de chemo last heb van mijn
handen en niet meer zo fijn kan werken
en ook om infecties te vermijden.

In de zes weken rust na de operatie had
ik wat problemen met mijn stoma, maar
dan vooral met de draadjes die men gebruikt had om de wonde dicht te maken.
Ik bleek allergisch en de draadjes niet
te verteren. Dat zorgde voor heel wat
problemen, omdat die wonde telkens
afgedekt wordt door een plaat. Maar
eens dat opgelost was, ging eigenlijk
alles behoorlijk vlot.

Ik ben blij dat er zoiets als een stoma
bestaat. Voor mij was dit de beste oplossing om postoperatief voldoende
te herstellen. Ik ben dan ook niet gehaast om na mijn chemotherapie de
hersteloperatie te plannen. Het is nu
deel van mijn leven en mits wat kleine aanpassingen, kan ik nog alles
wat ik voorheen kon. De chemotherapie heeft een veel grotere impact.

Na zes weken startte ik opnieuw met
een chemokuur, ditmaal een erg lange
reeks van een half jaar. Nu ik tijdens
deze chemo een stoma heb, verandert
wel een beetje de bijwerkingen voor
me. Vooraf had ik erg veel last van buikpijn en constipatie. Nu met het stoma is
dat opgelost, maar ik ben wel veel meer
misselijk dan ik voorheen was. Ik moet
nog steeds wat opletten met wat ik eet,
want sommige dingen verteer ik niet
goed. Maar dat heeft ook eerder met de
chemotherapie te maken dan met mijn
stoma. In de week dat ik chemotherapie
gekregen heb, is het steeds moeilijker.
Dan is mijn stoelgang erg vloeibaar.
Gelukkig heb ik nog maar éénmaal
een lek gehad. Samen met mijn thuisverpleegkundige, proberen we heel
goed op te letten dat de wondes van de
draadjes niet meer ontsteken, of dat er
geen stoelgang op mijn huid terecht kan

Ik heb heel veel respect voor stomadragers. Er rust nog een veel te groot
taboe erop. Daarom ben ik tegen de
mensen ook open over wat mij overkwam, en het stoma is daar onderdeel van. Als ze vragen hebben, mogen ze deze mij altijd stellen. Ik hoop
dat mensen zich zo meer bewust
worden dat een stoma niet vies is, en
niet abnormaal. Het is een beetje een
andere manier om naar het toilet te
gaan, maar daar houdt het bij op.
Ik wil met mijn verhaal alle stomadragers een hart onder de riem steken.
Ik hoop dat iedereen nog evenveel
durft te genieten als voorheen, van
lekker eten, of van eens buiten te
komen. Dat is zo belangrijk. Samen
staan we sterk!

Stop met je zorgen te maken over deze 10 dingen
Wim Annerel (www.wimannerel.be) Life coach wil het leven
van ons stomadragers helpen aangenamer maken door tips
aan te reiken om zoals vorige keer om gelukkig te zijn of zoals
deze keer om je geen zorgen te maken over dingen waar je
niks aan kan doen.

Maak jij je ook soms zorgen over dingen waaraan je niks kan doen?
Stop ermee. Als coach help ik jou om met meer zelfvertrouwen jouw doelen te
bereiken. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat
je verdient ! Het leven is te kort om je zorgen te maken over…
1. Het verleden
Het verleden is belangrijk om van te leren, maar het
mag geen last op je schouders zijn. We zijn allemaal
tegen hindernissen gebotst in ons verleden. Maar laat
wat er met jou gebeurd is je niet afleiden van jouw
persoonlijke doelen. Leer uit je moeilijke tijden, en vecht
terug de volgende keer. De enige manier waarop iets
dat al gebeurd is jou nog kan kwetsen, is doordat jij het
toelaat.
2. Werk
Er zullen op je werk altijd projecten, klussen, en crisissen zijn. Niemand
heeft een loopbaan zonder stresserende situaties. Houden van je werk
helpt. Maar zelfs als je niet van je werk houdt, hoef je er niet gespannen van
rond te lopen. Wanneer je niet op je werk bent, is er niets om je zorgen over te
maken. Wanneer je wel op het werk bent, stroop dan je mouwen op en wees
productief. Hoe minder zorgen je je erover maakt, hoe sneller het vooruitgaat.
En bovendien: werk definieert niet wie je bent; jij definieert je werk.
3. Ouder worden
Ouder worden is voor velen beangstigend. En het is begrijpelijk dat je daarover
stress kunt voelen. Maar je kan er toch niets aan doen. Je gaat ouder worden, of je
dat nu wil of niet. Je kan het proces niet tegenhouden, maar je kan het wel omhelzen
en het beste maken van jouw tijd. Ouder worden is een deel van het leven. In plaats

van je zorgen te maken over jouw verouderingsproces in
de toekomst, geniet je beter van jouw huidige staat. Je zal
maar één keer zo oud/jong zijn als vandaag. Dus doe alle
leuke dingen die je altijd wou doen op deze leeftijd. Stop
met te wensen dat je jonger was.
4. Wat mensen denken
Je aanpassen is een voordeel in bepaalde situaties, maar
het is zeker niet de beste oplossing voor elke situatie in het leven. Er zijn periodes
waarin je wat meer ‘low-profile’ kan zijn, maar voor het grootste deel (tenzij je
geheim agent of een politiek leider bent) mag je je vrij voelen om los te laten en
plezier te hebben. Los van wat mensen van jou denken.

5. Wat andere mensen doen
Wat maakt het uit welke nieuwe vriend Josje Huisman heeft of hoe
de financiële toestand van Marco Borsato is? Brengt jou dat ergens
verder in jouw leven? Stop met je zorgen te maken over hun drama.
En het gaat niet enkel over bekende mensen. Wanneer je constant volgt wat
anderen doen, raak je zelf niet verder in je leven. Mensen die vooruit komen
volgen hun eigen pad en maken zich geen zorgen over waar anderen naartoe gaan
of wat ze doen.
6. Veiligheid en comfort
Het is fijn om een veilige en comfortabele plek te hebben. Een zekere mate van
veiligheid en comfort is zelfs noodzakelijk. Maar je mag je niet té comfortabel gaan
voelen in die cocon. Vroeg of laat zal je uit die comfortzone moeten breken en
het echte leven ervaren. Kansen grijpen is belangrijk in het leven. Wanneer je
nooit een kans grijpt, kom je nooit op voor jezelf en zal je allicht niet veel fun
beleven. Je leeft maar één keer.

7. Fouten
Maak je niet teveel zorgen wanneer je een fout maakt – niemand is perfect. Leer
wat de fout veroorzaakte en wat je de volgende keer kan doen om ze te vermijden
of om het resultaat te verbeteren. Uitvinder Thomas Edison zei dat fouten de sleutel
zijn tot innovatie; enkele van de grootste uitvindingen zijn per ongeluk gedaan.
Misschien moet je wel even boeten voor jouw fout, maar het is niet het einde van
de wereld.

Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten ...
Ik zit erover te denken er nog een paar te maken
8. De lotto winnen
Er is niets mis met af en toe een paar euro aan de lotto uit te geven. Tenslotte is er
altijd wel iemand die wint. Net zoals er altijd wel iemand… door de bliksem wordt
getroffen of een meteoriet op zijn hoofd krijgt. Maar je hoeft daarop niet te wachten
om actie te ondernemen. Waarom zou je wachten op de zeer onwaarschijnlijke
situatie van de lotto te winnen om alles te geven wat je in je hebt? Reken dus
niet teveel op een externe factor om jouw dromen en doelen na te streven. En
maak je geen zorgen over de lotto. Je zal je voelen alsof je al gewonnen hebt.
9. Alle andere dingen buiten jouw controle
Stop met je te irriteren aan alles wat buiten jouw controle valt. Misschien houd je
niet van de regeringsmaatregelen, of vind je de terreurdreiging vreselijk. Maar er
is niets wat je op dit moment kan doen. De makkelijkste manier om jouw stress
daarover te verminderen is door te stoppen met te denken aan alle zaken die je niet
kan controleren zodat je kan focussen op wat je wél kan doen op dit moment
om iets op te lossen of om te genieten van deze dag.
10. Perfect zijn
Aanvaard jezelf met jouw fouten. Het leven is te kort om er al te lang bij stil
te blijven staan. Test jouw eigen grenzen en je zal meer van het leven beginnen
genieten.

Kerstmarkt Aalst 19 december 2015

Onze tweede kerstmarkt werd een feit!
Bij deze jaarlijkse gebeurtenis werd iedereen welkom geheten in Ambarosa.
Een winkeltje met heel leuke streekproducten uit Aalst en de omgeving. Een
familiale ontmoeting staat bij ons centraal waardoor de nieuwkomers ook altijd zeer welkom geheten worden.

en met een broodje braadworst in de
hand werd de polonaise ingezet op de
feestelijke muziek van een blaaskapel.
Ambiance verzekerd!
De verplaatsing naar de kraampjes van
de markt naar het station viel best mee
door de Aalsterse winkelstraat en tussendoor genietend van een terrasje met
kerstverlichting en de nodige kerstsfeer.

We verplaatsten ons naar een gezel- De kerstman had aan pakjes gedacht,
lig cafeetje waar we uitleg kregen over iedereen kreeg een fijne attentie en
de ambachtelijke streekproducten, de speciaal voor Jean-Pierre zijn verjaarheerlijke chocolade, lekdag, een “Happy Birthday”
kere koekjes, biertjes en De kerstman had aan uit volle borst en iets om
sterkere dranken. Alles
de koude winteravonden
pakjes gedacht
werd geproefd en goedte overleven! Welvergekeurd vooral de alcoholische drank- diend want wat hij voor stoma-actief
jes vielen erg in de smaak! We werden doet is niet te omschrijven!
er warm van.
Al spoedig zat de sfeer erin waardoor Voldaan en met een warm gevoel trok
de nieuwkomers zich meteen op hun iedereen weer huiswaarts.
gemak voelden. Daarna kon iedereen Mijn wens aan jullie lotgenoten en partnog even Ambarosa bezoeken en even- ners voor 2016 is geluk en een goede
tueel iets lekkers kopen.
gezondheid.
Na een goeie opwarmer kon iedereen vrij
de kerstmarkt in Aalst
bezoeken. Een pittoresk marktje die in twee
delen was gesplitst.
Het was zeer gezellig

Hopelijk mogen we nog
veel mooie momenten
samen hebben, vergeet dus jullie datums
voor 2016 niet !
Aurèle

Het taboe rond stoma, ook bij vrienden.
Dat het taboe rond een stoma be- De verpleger verzorgde het goed, het
staat heb ik onlangs nog ondervon- nieuwe materiaal dat ik meegebracht
den bij een goede vriendin. Haar had werd gebruikt met de boodschap
man kreeg een tijdelijke stoma door om nog een 5 tot 10 minuten op de plaat
darmkanker met chemo en bestra- te blijven drukken zodat het één wordt
lingen. De stoma was wat anders. met het lichaam. De man voelde zich
De
thuisverpleger
beter, veiliger en
kwam langs ver"Het juiste materiaal en tips ’n
met een gordeltje
zorgde het en daar tricks leer je nog het meest bij een durfde hij terug buibleef het ook bij. Er
ten te komen . Na
lotgenoten vereniging."
werd geen uitleg of
een week was ook
tips meegegeven. De man was hierdoor de huidirritatie bijna volledig genezen.
zeer afhankelijk van de verpleger en Sindsdien is hij zelfzekerder, neemt
kon niet met de stoma omgaan. Tot op hij terug het normale leven op en is hij
een dag dat ik en zijn vrouw een uitstap- dankbaar voor de hulp die hij gekregen
je deden. Ze vertelde me dat het zo niet heeft vanuit de lotgenoten vereniging.
verder kon. Hij had regelmatig lekkages Ze waren hulpeloos tegenover de cheen huidirritatie tot ver buiten de plaatzo- mo en daarbij nog eens een stoma…
ne. De schrik zat er in en hij durfde niet Het materiaal paste niet en ze wisten
buiten komen. Hij durfde niet bewegen niets van alle soorten materialen op de
uit schrik dat de plaat er zou afvallen. En markt. Intussen hebben ze het juiste
dit al 10 dagen lang!
Ik stelde voor om eens langs te komen materiaal en lukt alles prima.
met convexplaten en zakjes, wat spray Het is moeilijk om mensen te helpen
en poeder om wat hulp te bieden. Hij had als ze er niet durven over spreken. Vele
juist een lekkage gehad en de verpleger verplegers zijn zeer goed in het verzorkwam om dit te verzorgen. Ik schrok gen van wonden of huidirritaties maar
van wat ik zag. De man moest telkens het juiste materiaal en tips ’n tricks leer
een verschrikkelijke pijn meemaken je nog het meest bij een lotgenoten verdoor een ontstoken en kapotte huid. eniging.
Christine
“Beste Christine
Met dit klein briefje willen wij u bedanken voor de hulp die je ons aangeboden
hebt. Wij waren echt hulpeloos tegenover het probleem “de chemo” & “de stoma”.
Ons materiaal paste niet meer en u heeft ons geholpen met een ander model “de
convex”. Dank zij u heeft men ons ook stalen bezorgd van de firma Coloplast en
Eurotec. Wij hebben echt veel bijgeleerd op gebied van verschillend materiaal
dat er bestaat. Nog een dikke pluim aan onze reddende engel Christine.
Dank je uit gans ons hart!"

Datum om te onthouden, of nu inschrijven kan ook!
Uitnodiging bezoek Hopital Notre
Dame à la Rose in Lessines
zaterdag 25 juni 2016
Het Hospitaal Notre-Dame à la Rose
is een oud gasthuis uit de 13e eeuw.
Het is een zeldzame getuige van de
ontwikkeling van de gezondheidszorg,
van de middeleeuwen tot vandaag.
De merkwaardige architectuur, de
kruidentuinen, de rijke artistieke en
medische collecties maken van deze
site een “must” in Picardisch Wallonië.
-

Om 13u30 onthaal met koffie en gebak

-

14u15 start rondleiding met gids.
Middenin bieden wij u een drankje
op het terras aan en voorzien we
een pauze van 30 minuten.

-

-

Na de rondleiding nodigen wij jullie
uit op een 3 gangenmenu met aperitief en dranken inbegrepen
Als afsluiter nog een koffie/thee.

Menu:
Crème van bloemkool, spek en
bieslook
Keuzemenu:
Filet pur van varken, gegaard op lage
temperatuur, met wortelpuree
Of
Kabeljouw rug met kleine groentjes,
espuma van Helkiase en mango
Frambozebaverois met slagroom en
mascarponezalfje
Kostprijs : stomadragers 20 euro,
naasten 25 euro.
Inschrijven kan via :
Christine : 056/45 56 65
christine@stoma-actief.be
Aurèle : 056/50 50 03 ,

Koken met Chef-kok Felix Alen

Felix Alen (°1950) is een uitzonderlijk
getalenteerde, creatieve chef-kok.
Hij is al meer dan 30 jaar de bedrijfsleider van het banket- en feestcomplex
Hof te Rhode in Schaffen, de auteur
van meer dan 25 culinaire boeken,
een inspirerende stem in tal van radioprogramma’s, de TV-kok op zowat alle

Vlaamse zenders, inspirator en drijvende kracht achter het Culinair Cultuur
Centrum Xaverius, medestichter van de
Diestse wijnclub D.O.C., jurylid van het
Wereldkampioenschap BBQ, ambassadeur van De Week van de Smaak 2010,
ambassadeur voor Barry/Callebaut en
Chiconettes, consultant voor wild en
gevogelte bij Delhaize, organisator van
kookhappenings en demo’s in binnenen buitenland, onder meer op Le Mejor
de la Gastronomica in San Sebastian,
enz. Kortom, Felix Alen is een dynamische, veelzijdige persoonlijkheid in de
wereld van de gastronomie.
Vijf seizoenen lang mocht Felix Alen
samen met Gerty Christoffels, Leen Demaré, Fien Sabbe en Andrea Croonenberghs mee kokkerellen in ‘Eén voor
iedereen’ op de toenmalige BRTN.

Meergranenbroodjes gevuld met chiconettes en Breydelham
Voor 4 personen – bereidingstijd : 30 minuten.
Ingrediënten:
-

6 Chiconettes mini witloof, klassiek gegaard
1 ui, in stukjes gesneden
50 g boter
1 eetlepel suiker
1 eetlepel rode wijnazijn
2 dl rode wijn
2 dl bruine fond
1 eetlepel roux
200 g Breydelham, in blokjes gesneden
100 g gemalen kaas + 100 g om te strooien
1 dl room
Peper, zout, nootmuskaat
Als garnituur, gedroogde Gandaham en platte peterselie

Bereidingswijze:
-

-

Snijd het witloof in stukjes, maar bewaar de puntjes. De puntjes mogen in twee
gesneden worden.
Bak de ui aan in boter en voeg er de suiker bij. Laat kleuren en blus met azijn.
Doe er de fond bij en laat wat inkoken. Bind met de roux en voeg er de witloofstukjes, de Breydelhamblokjes, de kaas en de room bij.
Kruid met peper, zout en nootmuskaat.
Vul de broodjes hiermee en
met de witloofpuntjes. Strooi er
de kaas over.
Verwarm de broodjes in de
BBQ en versier ze met de gedroogde Gandaham en wat peterselie.

Gratis app toont dichtstbijzijnde toilet

Het overkomt iedereen al eens: buitenshuis dringend op zoek moeten naar een
toilet. Vooral voor mensen met stoma of
een chronische darmaandoening is het
zaak om zo snel mogelijk op de pot te
zitten.
Voortaan is er een app die
gebruikers met een behoefte
naar het dichtstbijzijnde toilet gidst. WC ASAPP omvat
inmiddels meer dan 3.000
toiletten, zo bleek bij de voorstelling.
De app is een initiatief van
het biofarmaceutische bedrijf AbbVie en van twee
patiëntenverenigingen voor
personen met een chronische inflammatoire darmziekte. De
app maakt gebruik van geolocalisatie
en laat toe om in slechts enkele clicks
het dichtstbijzijnde toilet te vinden. Gebruikers worden voorzien van allerlei
info over de beschikbare toiletten, zoals
de netheid, het aantal, de openingsuren en de kostprijs. Ze kunnen ook
zelf toiletten toevoegen en beoordelen.

De app kan gratis gedownload worden via de App Store of Google Play.
Een stoma of chronische darmaandoening zoals Crohn en colitis ulcerosa
hebben een grote impact op het dagelijkse leven van de patiënten. Aanhoudende of terugkerende
diarree is het bekendste
symptoom van deze aandoeningen. Zo moeten zij soms
tot 20 keer per dag naar het
toilet, ook voor stomadragers
betekenen ongelukjes zoals
een lekkage een serieuze
sociale handicap. "Het huis
verlaten voor het werk of
voor privé-activiteiten is voor
hen vaak een enorme uitdaging. Een snelle en makkelijke toegang tot het toilet is dan ook
uiterst belangrijk", StomaVlaanderen
lanceerde hiervoor met ondersteuning
van zelfstandigenorganisaties horeca
Vlaanderen, Unizo, Comeos en Neutraal syndicaat voor zelfstandigen een
“toiletpas“ zodat op vertoon van dit pasje men zeer discreet mag gebruik maken van de sanitaire voorzieningen .
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Oplossing puzzel vorige editie:
‘COMPRESSEN’
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