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We zijn aan het einde gekomen van ons werkjaar 2014. 

Stoma-Actief is in zijn huidige vorm gestart op 27 november 2011 en blaast dan 
ook 3 kaarsjes uit. In een vorig bestaan waren wij stoma-jong-actief, maar de 
jaren gaan voorbij en hoewel we ons nog jong voelen moeten we toch toegeven 
aan de tand des tijds.  Onze bestuursleden zijn reeds stomadrager van in hun 
jonge jaren en begrijpen zeer zeker de problematiek van jong en stoma en 
kunnen zeker de jongeren nog steeds de nodige hulp bieden.

Het was een druk maar prachtig jaar met uiteenlopende activiteiten die door alle 
deelnemers gesmaakt werden. 
Op 1 maart bezochten we Leuven , niet zomaar wandelen door de stad maar 
onder het mom van “Hapje Stapje” met verschillende Leuvense proeverijen 
en afsluitend met een heerlijke maaltijd in “ Agora “.
 Op 5 juli volgde dan nog “ De Sixties “. In het domein van Bokrijk werden we 
ondergedompeld in de jaren zestig , amaai, wat een verandering met het heden! 
Als afsluiter ook hier een gezellig samenzijn in “ Het Koetshof “.  
Als laatste uitstap van het werkjaar hadden we op 20 september een bezoek aan 
de paardenmelkerij in Maldegem, gevolgd door een bezoek aan de mooie tuinen 
in Adegem. Hier sloten we af met een spectaculaire broodmaaltijd. 
( meer hierover op een volgende bladzijde )

Het ene werkjaar bijna afgelopen en reeds bezig met volgend werkjaar.  
Dus even vooruit blikken . Onze volgende uitstap is gepland op  
13 december 2014,  opnieuw in Leuven, nu met bezoek aan kerstmarkt en
huisbrouwerij “ Domus “. Op een volgende bladzijde krijgt u het gehele verloop en 
heeft u de mogelijkheid om zich reeds in te schrijven. Op 24 maart 2015 plannen 
we een bezoek aan het Bedrijf voor stomamateriaal “ Eurotec “ in Roosendaal .
Wij trachten voor elk wat wils te organiseren en dit in verschillende provincies.
Velen die reeds deelgenomen hebben 
aan eerdere activiteiten komen graag 
terug, dus hopelijk bent u er bij een 
van de volgende gelegenheden ook bij! 
Alleszins iedereen héél welkom !

Stoma-Actief wenst u allen nog een 
spetterend eindejaar en vooral goede 
gezondheid .

Beste Stoma-actief vrienden



Jacques verzorgd de urostoma van zijn echtgenote Noëlla

Ik doe de urostoma verzorging van mijn echtgenote. Als de dokter je vertelt dat je 
blaas moet verwijderd worden en vervangen zal worden door een stoma, is het of 
de wereld onder je voeten wegschuift. Na een zeer zware operatie wordt je van 
de ene op de andere dag geconfronteerd met iets onbekend, waar je de rest van 
je leven moet leren mee leven. En gelukkig maar dat deze prachtige medische 
uitvinding bestaat, want anders zou het afgelopen zijn. Het proces van aanvaardig 
is niet eenvoudig en dan zijn er nog de praktische ongemakken die het u nog 
eens extra moeilijk maken. Al deze problemen zijn nauwelijks merkbaar voor de 
buitenwereld en men stuit soms op onbegrip en taboe. Mijn echtgenote is sinds 
april 2009 (uro)stomapatiënt.  
De stomaverzorging heb ik voor mijn rekening genomen. 
 

 
Door de jaren heen hebben wij enkele praktische zaken bedacht naar aanleiding 
van de verschillende reiservaringen die wij samen mochten meemaken.
Naast de tips en suggesties die we terugvonden in tijdschriften en op de websites, 
hebben we enkele (aanvullende) praktische zaken uit eigen ervaring met de 
bedoeling het comfort voor de uro-stomapatiënt te verbeteren.

Wij gaan regelmatig met de auto op verlof en dan kun je in files terechtkomen 
en wat moet je dan doen om je opvangzakje discreet te ledigen? Wel, onze 
ondervinding is best om alles aan te sluiten op een nachtzak. De nachtzak doe 
je best in een PVC (ondoorzichtige) zak en deze plaats je in de deuropberging 
van de auto. Op die manier is alles veilig en moet je niet met een ongemakkelijk 
(angstig)  gevoel blijven zitten.
Bij de eerste stopplaats kun je dan eenvoudig en discreet de ondoorzichtige PVC 
zak (met nachtzak erin) meenemen naar het toilet. Bij het ontkoppelen van de 
nachtzak (in de auto) gebruik je best een geparfumeerd doekje om het koppelstuk 
af te kuisen (want de urinegeur kan zich snel verspreiden). Gebruik indien 
aanwezig het gehandicapten toilet, dit kan perfect als stomadrager. Dit geeft iets 
meer comfort als je de nachtzak ook wenst uit te spoelen. 

“Door de jaren heen hebben 
wij enkele praktische zaken 
bedacht naar aanleiding van de 
verschillende reiservaringen die 
wij samen mochten meemaken.”



Ook op de hotelkamer hebben we enkele persoonlijke ondervindigen
Neem een waterdicht onderlaken mee en verwittig de hoteluitbater dat je het 
laken van het hotel hebt verwisseld. Zo vermijdt je dat het plots weg is door de 
poetsdienst. Zet de nachtzak in een PVC opvangdoos, om te vermijden dat er 
ongelukjes gebeuren op de vloer (bv. nachtzak defect).  
Deze opvangdoos kan ook dienen om het stomamateriaal op te bergen tijdens de 
reis. Doe al het afvalmateriaal in een afzonderlijk PVC-zakje dat je kunt afsluiten, 
en deponeer dit in het vuilbakje van het hotel. Op die manier kan er zich geen 
geur verspreiden en is het gemakkelijk voor de poetsdiensten. 

Wij zijn natuur liefhebbers en wandelen hoort daar natuurlijk bij en ook hier 
hebben we enkele praktische ondervindingen die we willen delen .
Ben je van plan een lange wandeling te ondernemen in de bergen, dan moet 
je ook opletten dat je regelmatig het urinezakje kunt ledigen. Het duurt soms 
lang vóór je een herberg tegenkomt. Spijtig genoeg is men dan op wildplassen 
aangewezen. Maar in nood mag en moet iedereen dopen…!  
niet soms? Maar ook dit is discreet op te lossen.  
Hier een klein hulpmiddeltje.
Wat hebben we nodig: een afvoerbuisje (met koppelstuk) en het kraantje van 
de nachtzak. Deze kun je afsnijden van de nachtzak (de nachtzak zelf heb je 
niet nodig). Met deze buis + koppelstuk + afvoerkraantje maak je een soort 
verlengbuis, eventueel op de gewenste lengte van de rok of broekspijp. Het 
kraantje moet wel op het buisje worden vastgeplakt. 
Voor je wandelen gaat koppel je dit afvoerbuisje aan het urine-opvangzakje. 
Bij nood, zoek je een discrete zitplaats (bv. zitbank) en doe je beide kraantjes 
open, zodat de urine vrij op de 
grond kan lopen. Natuurlijk kan ook 
alles opgevangen worden in een 
nachtzak, maar dit is onpraktisch 
om mee te sleuren in je rugzak. 
Zorg steeds dat je al het nodige 
materiaal meeneemt tijdens je 
uitstappen voor een noodverzorging 
(uitgesneden huidplaat, 
opvangzakje, handdoekje, nachtzak 
enz.).  
Zorg wel dat dit materiaal niet te 
warm kan krijgen in de zon.



Opkomst nieuwe generatie stomamaterialen

Aanpassing voor de ileostoma

Een in het oog springende aanpassing van de afgelopen 
jaren is de overgang van de traditionele klem om 
ileostomiezakjes te sluiten, naar een geïntegreerde sluiting 
met klittenband. Dit wordt door de meeste stomadragers 
als een enorme stap vooruit ervaren. Zeker ook voor de 
mensen met een wat slechtere handfunctie is dit een 
zeer grote verbetering. In de afgelopen jaren heeft iedere 
fabrikant een variant op de klittenband sluiting bedacht, 
zodat de klem langzamerhand tot het verleden gaat 
behoren.

Flexibel tweedelig systeem

Een nieuwe ontwikkeling en nog niet zo bekend is het flexibele tweedelige 
systeem, dus met losse huidplaat en losse zakjes, dat niet door middel van ringen 
aan elkaar bevestigd wordt, maar door middel van een plaklaag. Dit betekent dat 
de plaat zeer soepel is. Het systeem is hierdoor goed toepasbaar in huidplooien. 
Deze nieuwe generatie combineert dus eigenlijk de voordelen van een tweedelig 
systeem (de plaat kan een aantal dagen blijven zitten)
met de voordelen van een eendelig systeem (soepelheid).

Tot voor een paar jaar 
kenden we alleen 
het ééndelige en het 
tweedelige systeem. 
Het eendelige systeem 
kenmerkt zich doordat 
huidplaat en opvangzakje 
aan elkaarvastzitten. Dit 
betekent een soepele, 
dunne huidplaat. 
Wel moet het gehele 
opvangsysteem minimaal 
één keer per dag 
vervangen worden. 



Het tweedelige systeem  bestaat uit een losse huidplaat, die 2 à 3 dagen kan 
blijven zitten, en losse opvangzakjes. Deze zakjes worden door middel van een 
ring aan de plaat bevestigd, en worden minimaal één keer per dag vervangen. 
Doordat er een ring aan zowel zakje als huidplaat bevestigd is, betekent dit een 
vrij stug systeem, dat moeilijk toepasbaar is in huidplooien.

Bevindingen

De ervaringen tot nu toe zijn positief, maar de ervaring leert dat voor dit systeem 
een specifieke doelgroep is.

→ Een goede handfunctie en een goede zichtbaarheid zijn voor dit systeem  
noodzakelijk. 

→ Stomadragers die gebruik maken van het traditionele tweedelige systeem 
hebben over het algemeen moeite om aan dit nieuwe systeem te wennen. 
Dit heeft te maken met de klik die je hoort bij het bevestigen van het zakje op 
een tweedelige huidplaat. Dit geeft voor veel mensen zekerheid dat het zakje 
goed vastzit. Bij dit nieuwe  systeem hoor je geen klik en dat geeft voor veel 
mensen een minder veilig gevoel. Met name voor nieuwe stomadragers kan 
dit systeem wel een meerwaarde hebben.

Bij de keuze van uw materiaal, kan u geadviseerd worden door stomaverpleging, 
door mensen die al een stoma hebben.
Maar ... elke stoma en elke huid is uniek. 
Uiteindelijk ligt de keuze voor opvangmateriaal bij de stomadrager zelf. Deze kan 
sinds kort dus kiezen uit drie soorten materialen in plaats van twee.
Het is een taak van de stomaverpleegkundigen om de stomadrager kennis te 
laten maken met de verschillende systemen, zodat deze zelf een goede keuze 
hierin kan maken.
Het is in het begin echt uitproberen ... verschillende merken, verschillende 
materialen, tot u iets heeft gevonden dat bij uw stoma en huid past.  
Het belangrijkste blijft dat je kiest wat je zelf wil, wat je voor jezelf comfortabel 
vindt.



Bezoek paardenmelkerij in Maldegem en Tuinen in Adegem

Onze natuuruitstap vond plaats op 20 september naar het Meetjesland, Oost-
Vlaanderen. We bezochten eerst de paardenmelkerij “ Filippus in Maldegem.

Leuke ontvangst met pannenkoeken gemaakt met paardenmelk, overheerlijk !
De eigenares gaf ons wat uitleg en leidde ons rond door het bedrijf met als 
hoogtepunt het melken van de paarden. Waar de uier bij koeien zeer zichtbaar 
aanwezig is, komt dit met paarden iets minder nadrukkelijk over. Natuurlijk dat 
koeien dan ook meer melk geven, Paarden geven dagelijks minder melk dan 
koeien, maar worden meerdere keren daags gemolken om uiteindelijk  2,5 liter 
melk te geven. Leuk om zien was toen de boer de automatische melkinstallatie 
klaarmaakte de paarden in beweging kwamen, steeds in dezelfde rangorde, één 
voor één zonder dringen hun beurt afwachtend kwamen ze naar de melkerij. 
Nadien was er lekkere degustatie van likeur bereid op basis van paardenmelk. 
Paardenmelk is heel lekker en vooral gezond !  

Waarvoor wordt paardenmelk aangeraden?

→ Voor iedereen die zich bewust is van het belang van een gezonde voeding en 
om zijn gezondheid te bevorderen

→ Voor iedereen die meer energie en een hogere weerstand nodig heeft bvb. 
sportlui, oudere mensen,...

→ Ter ondersteuning van de stofwisseling, paardenmelk bevordert de inwendige 
reiniging.

→ Om de darmflora te verbeteren.
→ Voor iedereen die vaak moe is en veel stress te verwerken heeft.
→ Bij onreine huid, o.a. intolerantie,...
→ Bij moeilijke spijsvertering o.a. opgeblazen gevoel, zure oprispingen, 

onregelmatige stoelgang, buikongemakken,...
→ Voor beheersing van hoge cholestorol.
→ Ter ondersteuning van het lichaam bij een chemo-kuur, of na een operatie.



→ Ter ondersteuning bij botvorming.
→ Bij stijve gewrichten, spiermoeheid.
→ Bij tekorten aan mineralen en vitaminen.

Vanuit de paardenmelkerij maakten we de korte verplaatsing 
naar de tuinen van Adegem.

Hier ontdekten we de unieke private tuinen van Gilbert Van Landschoot. Hij nam 
ons al rijmend en dichtend mee op een tocht door zijn eigen aangelegde tuin van 
drie hectare. 
Je ervaart een romantische Franse tuin met duizenden rozen , een Engelse 
landschapstuin met vijvers en watervallen, een exotentuin met Menhirs en een 
druïdecirkel met magische kracht en een Japanse filosofische tuin, met een 
pracht aan rotsblokken die de levensweg van de mens symboliseert.
 Je ontvangt de uitleg van de Heer Van Landschoot op een toch wel zeer 
speciale, ludieke manier , meer dan de moeite waard om een bezoek te brengen. 
Tussendoor geeft hij waardevolle tips over het aanleggen van de tuin, het 
onderhoud, en vooral de passie die in jouw tuin niet mag ontbreken.
Aansluitend bezochten we het Canada-Poland museum. De Tweede wereldoorlog 
zoals die in Vlaanderen beleefd werd. De vele realistische taferelen laten u de 
mobilisatie, bezetting en bevrijding opnieuw meemaken. een indrukwekkend 
panorama stelt de slag om het leopoldkanaal voor. Dit bijzondere museum is 
uniek in Europa.
Afsluiten deden we met een overheerlijke broodmaaltijd , de prettige 
ongedwongen gesprekken en een lekkere pint.



De maatschappelijk werk(st)er :
Een waardevolle hulp

Er zijn heel wat verschillende statuten en tegemoetkomingen die het 
dagelijks leven van stomadragers , zij het door kanker of darmziekten kunnen 
vergemakkelijken.  Spijtig genoeg heeft niet iedereen er automatisch recht op 
Onze Belgische gezondheidszorg is één van de beste ter wereld maar zit soms 
zo ingewikkeld in elkaar. Meer nog de terugbetalingen en voordelen of kortingen 
verschillen per ziekenfonds en zelfs per gewest .
De maatschappelijk werk(st)er is het best geplaatst om patiënten en hun familie te 
informeren over de rechten , maar ook om te helpen deze te doen naleven door 
de instanties . 
 
 
 
 
 

Waarvoor kan u terecht bij een maatschappelijk werk(st)er?

• Het financiële aspect van de gezondheidszorg : terugbetalingen, fiscale 
voordelen , bijzondere statuten, kosten enz….

• De patiënt helpen om uit te zoeken bij welke instellingen men moet 
aankloppen om steun te krijgen

• Vragen en problemen in verband met beroepssituatie zoals ziekteverlof, 
medische parttime enz….

• Administratieve stappen die men moet of kan ondernemen , patiëntenrechten, 
indien nodig materiële uitrusting, bijvoorbeeld, bij thuiszorg enz…

Wanneer moet u een beroep doen op een maatschappelijk werk(st)er?

De patiënt kan op elk moment van zijn medisch parcours een maatschappelijk 
werk(st)er inschakelen. Dit kan meteen na de diagnose, tijdens de behandeling, 
bij een ziekenhuisopname, na  het verlaten van het ziekenhuis enz…
De hulp van een maatschappelijk werk(st) is altijd gratis, zowel voor een afspraak 
als huisbezoek….

Goed om weten 

Niet alle sociale en financiële steunmaatregelen worden 
automatisch toegekend. Sommige moet de patiënt 
uitdrukkelijk aanvragen. 
De maatschappelijk wer(st)er is hiervoor het best geplaatst 
om u te helpen



Waar kan u terecht voor een afspraak ?

In het ziekenhuis kan de patiënt een afspraak maken met de 
maatschappelijk werk(st)er van het ziekenhuis of de dienst waar hij 
behandeld wordt.
Ook kan hij langsgaan bij zijn ziekenfondskantoor of een huisbezoek 
aanvragen. 

Verder kunnen er ook afspraken gemaakt worden via het OCMW 
van uw gemeente, de thuiszorgorganisaties, het RIZIV, gewestelijke 
agentschappen voor hulp aan personen met een handicap. 
Allen hebben maatschappelijk werk(st)ers in dienst.

"Door de zorgen om onze zoon zijn we een gebroken gezin.  
Het heeft ons als partners uit elkaar gedreven.” (Derek, vader van patiënt David)

“Ik kreeg psychologische hulp aangeboden, maar dacht dat ik het niet nodig had. 
Tot mensen uit mijn omgeving me begonnen te waarschuwen voor een depressie. 
Nu weet ik wel beter: je hebt enorm veel aan praten in vertrouwen.”
(Marc, zorgt al jaren voor zijn zieke vrouw Anne-Marie)

“Het was zeer zwaar omdat ik dag en nacht voor de zorg instond. Maar nu nog 
zou ik het op exact dezelfde manier doen. Ik heb namelijk alles gedaan wat ik kon 
en heb haar wens, thuis kunnen blijven, kunnen waarmaken.”
(Kim, verzorgde haar moeder Gina de laatste twee maanden van haar leven)

Hebt u soortgelijke of andere ervaringen - negatieve of positieve - bij het 
verzorgen van een naaste?  
En hadden zorgverleners voldoende 
aandacht voor uw problemen? Laat het 
ons weten via het gratis nummer:  
0800 35 444
Op basis van uw verhaal en vele 
andere anonieme getuigenissen kan 
de Vlaamse Liga tegen Kanker de 
belangrijkste problemen en knelpunten 
waar mantelzorgers mee geconfronteerd 
worden, in kaart brengen en bij de 
overheid en zorginstanties ijveren voor 
oplossingen.

U zorgt voor een kankerpatiënt, maar wie zorgt er voor u?



Programma:   
Wij verwelkomen u vanaf 13u30 in huisbrouwerij  “Domus “ met koffie en cake. 

Nadien is er mogelijkheid om Leuvense kerstmarkt te bezoeken.
In december worden in Leuven het Ladeuze- en Hooverplein het decor voor een 
zeer sfeervolle Kerstmarkt. Zowel jong als oud en zowel Leuvenaar als toerist zal 
te vinden zijn op het jaarlijkse tiendaagse festijn!
De Leuvense Kerstmarkt is onlangs door Stedentripper verkozen tot derde 
gezelligste Kerstmarkt van Europa! Het is dan ook niet zomaar een Kerstmarkt.

Om 17 uur wordt u verwacht in de huisbrouwerij “ Domus “ voor een rondleiding 
met degustatie.

Sinds september 1985 tapt taverne huisbrouwerij Domus in de Tiensestraat te 
Leuven haar eigen bier. Dat was meteen een primeur voor de Bénelux. 
In de Domus huisbrouwerij worden met kleinschalige apparatuur weer ouderwets 
goede bieren gebrouwen, zonder enig additie, rechtstreeks verbonden met een 
café . Momenteel zijn er drie verschillende bieren die worden gebrouwen in onze 
eigenste huisbrouwerij. De Con Domus en Nostra Domus kan men het ganse jaar 
door drinken. Daarbovenop bieden we ook nog een seizoensbier dat tevens voor 
wat afwisseling zorgt.

Afsluiten doen we met een gezellig samenzijn , wat bijpraten, waar de 
stoma-perikelen kunnen gedeeld worden, dit met lekker eten en de nodige drank. 

Het keuzemenu bestaat uit: 

• Soep : keuze met bier of zonder bier
• Hoofdgerecht , keuze uit: 

 ο stoverij klaargemaakt met Domusbier.
 ο  Steak natuur met slaatje
 ο  Vispannetje
 ο  Dame Blanche .

Bij het menu zijn bier , frisdrank of koffie voorzien. 

 

Bezoek kerstmarkt en huisbrouwerij “Domus “ in 
Leuven op zaterdag 13 december



Praktisch:

→ Kostprijs : stomadragers 20 euro / partners , familieleden , professionele 
zorgverleners 25 euro.

 Kinderen tot 12 jaar gratis. ( Kindermenu met frisdrank voorzien )
→ U kan ook aansluiten vanaf bezoek brouwerij om 17 uur.
→ Inlichtingen en inschrijvingen : Jean-Pierre Vanderstukken , 0478/255773 of 

info@stoma-actief.be alsook bij alle bestuursleden vermeld op binnenkant 
cover.

→ Inschrijven voor 8 december. Om praktische redenen is betaling vooraf vereist.
 website: www.stoma-actief.be

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Petrus 
Deboet, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.



De toiletpas werd gelanceerd door 
Stomavlaanderen eind april en er zijn 
reeds meer dan 500 aanvragen.  
Het is een samenwerking met 
verschillende ondernemersorganisaties 
waaronder Horeca Vlaanderen, Unizo, 
Comeos en het Neutraal Syndicaat voor 
Zelfstandigen. Het biedt stomadragers de 
mogelijkheid om snel en discreet gebruik te 
maken van de toiletten in horecazaken en 
winkels in geval van nood. Het geeft de stomadragers een gevoel van veiligheid, 
wat hen toelaat om actief deel te nemen aan de samenleving. 
Hij wordt uitgereikt op basis van een aanvraagformulier dat de huisarts 
invult. Samen met dit aanvraagformulier stuurt u een recente pasfoto, 
rijksregisternummer en 5 euro naar stomavlaanderen .
Het document staat op de website van StomaVlaanderen  
(www.stomavlaanderen.be) of kan aangevraagd worden .
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Jean-Pierre Vanderstukken, 
doornhof 6, 3460 Bekkevoort, of 013/33. 64. 23 en 0478/25. 57. 73

Toiletpas StomaVlaanderen

Op bezoek bij Eurotec in Roosendaal

Op zaterdag 24 maart 2015 plannen wij met stoma-actief een bezoek
aan  Eurotec. Het is het enige bedrijf waar we kunnen kijken hoe stomamateriaal 
vervaardigd wordt.

Wij worden die dag ontvangen met koffie, thee, 
fris en wat lekkers.
Verder wordt film getoond “ EuroTec in 
beweging “ , rondleiding in het bedrijf, lunch, 
workshop stomazorg .
Een volledig door EuroTec verzorgde dag die 
begint ongeveer rond 10u45 en eindigt rond  
15 uur.

Meer informatie volgt  in volgende nieuwsbrief 
en binnenkort 
op website : www.stoma-actief.be



Kathleen en Jill

Hallo allemaal,

Wat vliegt de tijd toch zo snel voorbij.  
Het jaar 2014 is alweer bijna rond.
Wij hopen hier dat 2015 meer geluk gaat 
brengen ... ik denk wij niet alleen, ik besef 
maar al te goed dat we niet “alleen” zijn 
met veel problemen. Ik heb het gevoel dat 
ik het laatste jaar de ene levensles na de 
andere kreeg . 

Had jullie al verteld dat ik me na mijn operatie van galblaas niet echt ok meer heb 
gevoeld. Daar kwamen dan nog allerlei andere kleine dingen bij, weliswaar toch 
pijnlijk en dan op een bepaald moment, is de “sterke madam” zoals iedereen wel 
eens zei, die sterke madam niet meer. Want vele kleine maken ook één groot en 
het was gewoon teveel. Ik was op, uitgeblust, géén energie meer.
En dan kost positief zijn echt toch héél veel moeite heb ik zelf gemerkt. Alles 
kwam eruit, ik denk dingen van jaren ... die ergens diep verstopt zaten. Ik wist niet 
dat ik nog zoveel tranen kon hebben. Maar het luchtte wel op en beetje bij beetje 
kwam ik terug boven water ook al is de situatie nog steeds moeilijk.
We staan voor verhuis wegens omstandigheden,  (les: nooit meer eigenaar zijn 
van appartement in hele grote blok), dus toch wel stress en de angst om er weer 
even onderdoor te geraken.
Gelukkig houden de baxters me recht. Dan is er nog een gynaecologische 
ingreep die staat te wachten ... zo heeft het UZA een echte vaste klant aan mij 
natuurlijk.
Soms denk je, waar blijf ik alle moed vandaan halen? Toch lukt het wel op één of 
andere manier, bij mij zeker en vast door Jill, zij is mijn drijfkracht, mijn zon ...  
zij het dat er nu ook wel eens dagen zijn dat je denkt, vandaag even niet, maar 
dat mag, heb ik ondertussen geleerd.
Net zoals ik jammer genoeg heb moeten leren dat er ook mensen zijn die het 
niet goed met je bedoelen, ik ben altijd iemand geweest die vertrouwen had, in 
iedereen, maar zo werkt het blijkbaar niet in dit leven ... er zullen er inderdaad 
altijd zijn die je vertrouwen willen winnen, maar het niet verdienen. Daar moet je 
dan 45j voor worden, weer een levensles erbij.
Ik hoop nu dat we na de verhuis terug de rust vinden op een nieuw plekje en dat 
alles stilletjes aan terug goed gaat. De moed is er in elk geval terug.

Lieve groetjes,
Kathleen en Jill  



Op donderdag 18 september vond de 15de editie van Dag tegen Kanker plaats.
Stoma-Actief ging graag op het aanbod van VLK in om lintjes op te spelden in 
de ziekenhuizen. Onze bestuursleden Christine en Aurèle waren aanwezig in AZ 
Groeninghe in Kortrijk , Myriam in Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden –Zolder 
en Jean-Pierre in AZ te Diest.

Solidariteit is er liefst het hele jaar door, maar één keer per jaar doen we dat 
expliciet, op de Dag tegen Kanker. Duizenden lintjes werden opgespeld als teken 
van  verbondenheid en medeleven met duizenden kankerpatiënten. 
Meer nog, in alle ziekenhuizen worden er dan activiteiten gepland om de 
kankerpatiënt en zijn naaste omgeving eens goed te verwennen. 
In tal van ziekenhuizen waren er bijvoorbeeld wensbomen: mensen konden een 
berichtje opschrijven en in de boom hangen. Er werden ook duchtig handen, 
voeten, hoofden, nek, rug ... gemasseerd. De innerlijke mens werd gesterkt met 
een speciaal ontbijt, smoothie, lunch, dessert tot een wijnproeverij toe. Enkele 
BV’s, zoals Luc Steeno, Lynn Wezenbeeck, Angelique Vandewinkel en Dana 
Winner staken een hart onder de riem. Daarnaast waren er talloze infosessies 
en uiteenlopende workshops: stijladvies, voeding, relaxatie, mindfulness ... En 
ten slotte was er ook tijd voor wat muziek, een samenzijn, een kopje koffie, een 
gesprekje ... ..

Voor ons als lotgenotenvrijwilligers zijn deze gesprekken ieder jaar een ervaring . 
We ontmoeten heel wat mensen met kanker, partners, familieleden, veel mensen 
die nood hebben aan een gesprek, steun zoeken, sommigen een schouderklopje 
anderen een knuffel. Triestige mensen, maar ook blije mensen die de kanker 
overwonnen hebben… emotioneel en hartverwarmend . Tot volgend jaar.

Stoma-Actief en “Dag tegen Kanker”





Op 9 en 10 augustus had de 30 ste uitgave van de Truckshow plaats. Met meer 
dan 500 deelnemende vrachtwagens. De jaarlijkse rondrit door Boma met de 
mindervalide kinderen,  het bezoek van Nonkel Jef , Kabouter Plop en vele 
artiesten maakten ook van deze editie een succes.. De Voorzitter had op deze 
jubileum editie graag op meer inkomsten gehoopt dan vorige jaren, maar met 
17000 euro was het toch nog een geslaagde Truckshow.
Op vrijdag 3 oktober 2014 werden dan de cheques uitgedeeld aan verschillende 
goede doelen.
Een mooi bedrag van 17.000 euro verdeeld over vijftien goede doelen.
Ook de stomadragers werden niet vergeten en in hun naam ontving stoma-actief 
de cheque.
In naam van de stomadragers hartelijk bedankt ! en aan Truckersvrienden 
Bekkevoort , doe zo zeker nog vele jaren verder.

Cheque-uitreiking Truckersvrienden Bekkevoort



Jongedame toont stoma´s op Facebook

Bron: Irish Independent © Facebook. 

Op sociale netwerksites kan je veel posten. Maar wat Bethany Townsend toonde 
op facebook dwingt wel wereldwijd respect af. De jongedame poseert in bikini en 
schaamt er zich niet voor om ook haar stoma´s te tonen. 
Het is dé foto die haar leven voorgoed veranderde.
Na jaren van lijden, kreeg Bethany op haar elfde verjaardag voor de eerste maal 
te horen dat ze leed aan de ziekte van Crohn, een aandoening waarbij de compli-
caties worden veroorzaakt door een chronisch sluimerende darmontsteking.
Een paar maanden later werd een stuk van haar darm operatief verwijderd. In 
2010 kreeg ze twee stoma's. Daarna onderging ze nog een transplantatie met 
stamcellen waarbij ze besmet werd met een levensbedreigende bacterie. Om 
maar te zeggen dat de 23-jarige Bethany tijdens haar jonge leven al heel wat te 
verduren kreeg.

Het beeld van de Britse visagiste dat het internet zou veroveren, werd al in 
december vorig jaar genomen tijdens een vakantie in Mexico. Het duurde echter 
nog vele maanden eer ze onder aanmoediging van haar echtgenoot Ian de moed 
vond om de foto daadwerkelijk te posten op social media. Daar konden echter 
enkel haar vrienden het beeld zien.

"Ik besliste om contact op te nemen met de Facebookgroep voor Crohn-patiënten 
in het Verenigd Koninkrijk", aldus Bethany. "De bewuste foto werd in geen tijd 
negen miljoen keer bekeken en kreeg 200.000 'likes." Het gaf de jongedame weer 
hoop om ondanks haar stoma's toch een modellencarrière uit te bouwen. "Ik ben 
sterk en ik weet nu dat niets me zal tegenhouden om mijn doelen te bereiken. Ik 
sta niet meer toe dat de ziekte van Crohn mijn leven dicteert."



In Vlaanderen zijn heel wat verschillende systemen in omloop die de 
huisvuilkosten voor bepaalde doelgroepen trachten te verminderen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: alle zakken gratis, een bepaald aantal
zakken gratis, verminderde kostprijs zakken, vuilniszakken of diftarpremie,
Vermoedelijk zal het diftar-systeem op lange termijn het vaakst toegepast
worden. Dit systeem gaat uit van de idee ‘de vervuiler betaalt’. Men betaalt
voor de huur van de container en per keer dat deze opgehaald en leeggemaakt
wordt. Dat de vervuiler moet betalen, is voor ons als gebruikersvereniging geen 
probleem. Mensen met een handicap willen zeker en vast kosten betalen die 
andere burgers ook moeten betalen. We willen enkel wijzen op het onderscheid 
tussen huisvuilkosten die iedereen heeft en de bijkomende kosten van medisch 
afval , door incontinentie, stoma, thuisdialyse, waar sommigen ongewild mee te 
kampen hebben. Zij kunnen er niets aan doen dat zij extra medisch afval hebben. 
Moeten zij dan opdraaien voor de bijhorende extra kosten? Sommige gemeenten 
/ steden geven hiervoor een sociale correctie op huisvuil, een jaarlijkse 
tegemoetkoming om de kost te verlichten. 
Spijtig genoeg niet allemaal !
Stoma-Actief  deed navraag en schreef alle Vlaamse gemeentes aan om alzo een 
beeld te krijgen waar er een sociale correctie op huisvuil wordt toegepast. Er zijn 
reeds heel wat antwoorden toegekomen, heel uiteenlopend.  
De reeds ontvangen antwoorden kan u bekijken op website van stoma-actief.
Heeft u geen pc, geen nood, u kan ons steeds contacteren op nummer 
013 / 33 64 23 of 0478 / 25 57 73 of ga eens langs en doe navraag op uw 
gemeentehuis.

Ziek zijn kost een zak



Het is al een tijdje geleden, maar het was een uitstap die net niet in vorige 
nieuwsbrief kon vandaar nu dus pas in november. Het was een mooie, 
interessante uitstap die we toch graag willen delen met jullie.
Wij hadden die dag een beetje pech dat onze Belgen in Brazilië speelden tegen 
Argentinië. Late beslissers en twijfelaars haakten af. De wedstrijd is niet goed 
afgelopen voor de Belgen, maar de uitstap in Bokrijk wel !
Diegene die aanwezig waren hebben kunnen kennismaken of terug bekijken 
hoe het er in de jaren 60 aan toeging. Leuk om zien de oldtimers, de 
elektrische apparaten, de radio´s , de krantenberichten, affiches , de wit-zwarte 
televisieprogramma´s, de flower power, de anekdotes en de interessante weetjes 
van de gids over de zestiger jaren, een periode waarin de maatschappij in een 
heel snel tempo veranderde.
Een prettig dagje in een rustige sfeer uit de 60-er jaren die we zoals gewoonlijk 
hebben afgesloten met een lunch in “ Het Koetshuis “en een gezellige babbel 
tussen pot en pint.

De Sixties op 5 juli  in Bokrijk



Zoek het woord

Onder de juiste inzendingen verloten we 2 
gratis deelnames aan één van onze komende 
activiteiten.
Negen letterwoord en uw gegevens versturen 
vóór 20 februari naar:
 
stoma-actief, doornhof 6, 3460 Bekkevoort 
of via mail:  info@stoma-actief.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Oplossing puzzel vorige editie:
‘Irritatie’



Met dank aan

Met de steun van:

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Petrus Deboet, beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting.


