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STOMA – ACTIEF = SAMEN ACTIEF
STOMA is ingrijpend . Het veranderd zeker uw leven . Het hoeft geen drama te zijn.
Het geeft u eerder een nieuwe kans in uw leven.
Dit horen we van vele stomadragers .
Ook al krijg je de beste zorg in het ziekenhuis , staat iedereen voor je klaar , kan je
toch nood hebben aan contact met lotgenoten , uw bekommernissen delen,
ervaringen uitwisselen , ne goeie babbel willen over wat u bezighoudt , neem dan
contact met STOMA – ACTIEF .
STOMA - ACTIEF maakt graag tijd voor jou, een luisterend oor als het even moeilijk
gaat. Uit onze eigen ervaring weten we hoe belangrijk dit kan zijn.

Wat kan je verwachten van STOMA - ACTIEF ?
Uitnodigingen om deel te nemen aan onze activiteiten. De hoofdzaak van onze
activiteiten is het samenbrengen van lotgenoten, het onderlinge, vrije contact.
Wij voorzien ook geregeld sprekers met informatie over stomamateriaal, stomakledij,
enz… Een onderling gezellig Bourgondisch afscheid is steeds van de partij.
Uw verjaardag, eindejaar, een kleine attentie op die momenten mag u zeker
van ons verwachten .
Ben je ouder van kindje met stoma door o.a ziekte van Hirschsprung kan je bij
ons terecht . Wij helpen u graag verder door in contact te brengen met ouders .
Je ontvangt vier maandelijks onze gratis digitale nieuwsbrief.
Geen pc? Liever een gedrukte versie ? geen probleem , u laat ons dit weten en de
gedrukte versie wordt u eveneens gratis toegestuurd.

Wat moet ik doen om deel uit te maken van STOMA – ACTIEF ?
Niet veel ! Je bezorgt ons je naam , voornaam, adres, welke stoma, geboortedatum
en mailadres , verstuurt dit naar STOMA – ACTIEF, doornhof 6, 3460 Bekkevoort.
Ook kan je uw gegevens versturen via invulformulier op onze website , of via
mail : info@stoma-actief.be
Je betaald geen lidgeld, hebt geen verplichtingen. Wat houdt u tegen?
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor onderling contact en zeker niet
doorgegeven aan derden.

Het taboe rond stoma !

Met als titel : STOMAdrager kom uit je
kast ! heeft StomaVlaanderen een 3de
infodag in KU Leuven op zaterdag 16
april 2016.
Deze dag staat in het teken van de
taboe rond stoma. Zeg boe tegen het
taboe! Infosessies over elke soort
stoma, met als afsluiter 'Je mag gezien
worden!' Modieus en comfortabel op
“the catwalk” en nog meer…
Zeker aanraders om die dag vrij te
houden en er naartoe te gaan !
Het taboe rond stoma is voor eenieder
verschillend. Sommigen komen naar
ons en willen uitleg over problemen
en dit gebeurd dan zeer discreet. Naar
een samenkomst komen er over praten
met lotgenoten ligt moeilijk, iemand
bekend moest hen maar eens zien ,
nee niemand mag het weten.
Anderen doen er dan weer los over en gaan
zover om een foto te maken en te verspreiden via
sociale media. Wat is het beste ? maakt ieder voor
zichzelf uit, maar wij zouden dan eerder kiezen
voor het tweede , zich opsluiten uit schrik dat de
buren of zelfs familie dit zouden te weten komen
is zeker af te raden.
Buiten komen, leven is de boodschap . Dank
zij de stoma wordt meestal een tweede leven
aangeboden , wel heel ingrijpend , maar zeker
niets om zich over te schamen.
Het proces over de taboe leeft niet alleen in België,
is wereldverspreid , maar we ontvingen onlangs
vanuit Engeland een kalender waar vrouwen

met trots en zonder enige schaamte poseren. In lingerie dan nog . Mooi , gedurfd
initiatief dat wij met Stoma-Actief aanmoedigen. Zelf zijn we nog niet zover, wie
weet misschien in de toekomst? Misschien, in de toekomst, lopen we wel over het
strand in bikini of zwembroek met het zakje zichtbaar, moet zeker kunnen.

"Ik weet dat er sommige vrouwen
zijn met een stoma die zich niet
eens durven uitkleden waar hun
partner bij is"
De vrouwen op de Engelse kalender hebben allemaal een stoma via de ziekte van
Crohn. Ze besloten samen dat sexy zijn even goed kan met zo'n zakje op hun buik,
en dat wilden ze graag bewijzen ook. Met als resultaat een kalender waarvoor ze
allemaal in lingerie poseren.
"Ik weet dat er sommige vrouwen zijn met een stoma die zich niet eens durven
uitkleden waar hun partner bij is, omdat ze zo onzeker zijn. Hopelijk kan deze
kalender daar verandering in brengen, want een stoma is niets om je voor te
schamen. Al moeten de mensen die er zelf een hebben dat ook beseffen," aldus
Samantha , de 28-jarige vrouw achter dit initiatief.

Uitstap Keikoppentocht in Poperinge: afspraak 14 uur.

Reeds maanden stond Zaterdag 27 Juni
aangestipt op mijn kalender. Die dag
hadden we in Poperinge afspraak met de
vrienden van Stoma- Actief. Om eventuele
lange files of andere onvoorziene obstakels
op de E40 te vermijden, vertrokken we
vrijdagavondlaat naar Middelkerke.
Zaterdagmorgen: douche nemen, proper
ondergoed aantrekken, ontbijten en weg
waren we. Ik achter het stuur en Tony
als copiloot, gewapend met een bondig
omschreven reisroute en de GPS. De reis naar de Westhoek verliep relatief vlot,
onze GPS-dame vond sneller dan verwacht haar satellieten en in herberekenen is
ze werkelijk een kei. Aangekomen in Poperinge stond, als een volleerde gastheer,
bij de ingang van ‘Gasthof De Kring’? Juist ja, Stefaan, de echtgenoot van de
Voorzitser.

De auto werd gestald, de reeds aanwezige stoma-actievers werden begroet en/
of gezoend, de eerste biertjes en andere drankjes werden besteld en gedronken;
kortom de start voor wat een fijne dag zou worden was gegeven.
Rond 2 uur begaven we ons naar de nabijgelegen stedelijke parking waar we
aan boord gingen van een, door 3 prachtige witte merries getrokken, huifkar, die
eigenlijk een paardentram was. De als cowboy geklede menner zette de 3Pk aan
het werk en weg waren we, voor een geweldige Keikoppentocht. Het duurde echter
niet lang voor we allen in opperbeste stemming verkeerden.

Dit collectieve gevoel van zalig nietsdoen
was zeker niet alleen te wijten aan de
mooie hopvelden en vergezichten die we
waarnamen maar vooral aan de onvoorziene
proeverij van jenever, ons aangeboden door
Christine, onze voorzitster, ter gelegenheid
van haar verjaardag.

Niet veel later was het aan Annick, zei trakteerde met heerlijke gevulde
chocolaatjes, want ook zij was jarig! De ambiance zat er direct in! We smikkelden
en proefden dat het een lieve lust was; tot jolijt of ergernis van de 150… en meer
Pk, die gedwongen werden hun snelheid aan te passen aan de cadans van onze
viervoeters. Bij wijlen gaf onze mennergids, in het West-Vlaams, deskundige uitleg
over: keikoppen, hop, vrouwelijk hormoon,… Doch, ondanks veel goede wil, bleek
deze deskundigheid aan niet-West-Vlaamse oren toch gedeeltelijk zelfs volledig
voorbij te gaan.
Onze eerste halte, ’t Sparhof’, lag een eindje van de grote weg, midden in
de velden. We werden er verwelkomd met een dampende kop koffie en
pannenkoeken met suiker, naar eigen smaak. Sommigen onder ons lieten zich
daar verleiden tot deelname aan een, voor mij althans, bijzonder ‘tafelkegelspel’.
Enig internetonderzoek later bleek het om ‘toptafel’ te gaan. Na enkele spelletjes
vertrokken we terug naar de grote baan en op een gezapig tempo, flirtend met de
'schreve' (= Franse grens), begaven we ons op de terugweg. Alhoewel, er was nog
een stopplaats voorzien, een bruin cafeetje ‘de Havermuis’. We maakten er kennis
met een zeer gesmaakt streekbier ‘Queue de Charrue’ of ‘Ploegsteert’ of verkozen
het wat soberder te houden.
Met zijn allen namen we deel aan een lokaal volkspel. Wie als winnaar uit deze
competitie is gekomen weet ik niet meer, daarom hou ik het bij een lichtjes
aangepaste Olympische Gedachte: ‘deelnemen en plezier maken is belangrijker
dan winnen’. We verlieten de Havermuis en zetten koers richting eindbestemming:
het Gasthof.
Daar aangekomen mochten we de voetjes en de voeten, afhankelijk van de
schoenmaat, onder tafel schuiven voor een maaltijd met heerlijke streekgerechten.
Varkenskaakjes gebraiseerd in Sint Bernardusbier, mazarinetaart met vanille-ijs
en als afsluiter een koffie, al dan niet met cafeïne. Een fantastische dag onder
fijne vrienden liep op zijn einde. Er werd afscheid genomen, bedankt, gekust en
met een tevreden gevoel huiswaarts gekeerd. Tot een volgende afspraak mag ik
hopen.
Rita

Sociale Correctie op huisvuil
Actueel kan de geneeskunde veel bereiken, wat er toe leidt dat mensen
steeds langer leven . Tezelfdertijd hebben zij echter ook vaker te kampen met
medische problemen. Dit brengt hogere kosten met zich mee, van hospitalisatie,
doktersbezoeken, medicatie enz…
Mensen met bepaalde medische problemen hebben echter ook extra huisvuilkosten.
Hier denken we vooral aan incontinentie, sondes, stoma´s . Het zou dan ook meer
dan welkom zijn dat alle steden en gemeentes een sociale correctie toepassen, als
tegemoetkoming aan de extra kosten die een deel van de bevolking heeft omwille
van medische redenen.
Wat stoma betreft is het moeilijk om een exact cijfer te bekomen van het aantal
stomadragers . Onze pogingen bij RIZIV en gemeenten brachten niet het resultaat
waar we op gehoopt hadden. Er wordt niet steeds onderscheid gemaakt tussen
incontinentie, stoma en dergelijke.
Stoma-Actief deed navraag bij gemeenten/steden over de toepassing van sociale
correctie . Niet correcte gegevens vallen buiten onze bevoegdheid.
De namen van gemeenten/steden zijn te bekijken op website stoma-actief.
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Op het totaal van 308 Vlaamse
gemeenten geeft dat 53% die een
sociale correctie toepassen en
47% die geen sociale correctie
toepassen.
Het zou niet zo mogen zijn dat het
afhankelijk is van de gemeente of
stad waar ge woont, maar spijtig
genoeg is het zo en vroegere
brief naar de toenmalige minister
van welzijn , om rondzendbrief te
versturen werd niet aanvaard. Dit
moet een autonome beslissing van
gemeente blijven vlgs Minister.

Misschien heeft de huidige minister van welzijn hier wel oren naar.
We gaan het zeker proberen.
Wij raden toch iedereen aan die een stoma heeft of incontinent is contact te nemen
met zijn gemeente of stad en willen waar ons gevraagd wordt de nodige inlichtingen
doorgeven.
Beslissen kunnen we helaas niet, enkel proberen een hulp te zijn.

Stoma – Actief en “De dag tegen Kanker“
Elke dag krijgen gemiddeld 107 Vlamingen te
horen dat ze kanker hebben. Een ziekte die fysiek
en psychisch erg ingrijpend is voor de patiënten.
Voor hun naasten is het een erg verwarrende en
moeilijke periode.
Darmkanker staat zeer hoog in de lijst zowel
bij mannen als vrouwen, blaaskanker is minder
frequent, maar wel 4 maal zoveel voorkomend
bij mannen als bij vrouwen.
Beiden kunnen leiden tot een stoma. Stoma-Actief is dan ook steeds paraat om op
die dag extra solidair te zijn met kankerpatiënten en niet alleen voor de kankers die
leiden tot een stoma. Stoma-Actief is solidair met alle kankerpatiënten.
Kom op tegen Kanker komt het hele jaar op voor
de belangen van de kankerpatiënt, dag in dag
uit. Een keer per jaar vragen ze uitdrukkelijk
aandacht voor mensen met kanker en de strijd
die ze elke dag leveren en dat op de Dag tegen
Kanker, 15 oktober 2015.
Reeds vele jaren steunen we deze solidariteitsactie en zijn we actief in AZ Diest
met het opspelden van de lintjes.
Vele ziekenhuizen ondersteunen deze dag en richten hartverwarmende activiteiten in.
AZ Diest is ook steeds van de partij en wij konden de patiënten verwarmen met een
lekkere tas koffie en een smakelijk koekje.
Opvallend dit jaar waren de velen die antwoorden
dat ze zelf kanker hadden , die openlijk spraken
over hun kanker . Opvallend meer dan de vorige
jaren !
Effe opzij , luisteren naar de vele verhalen , het
ene al aangrijpender dan het andere. Maar het
doet deugd te horen dat men strijdvaardig is , dat
men er in gelooft deze ziekte te overwinnen .
Wij kunnen enkel een luisterend oor bieden, soms
wat goede raad, en hen veel sterkte wensen in
hun strijd. Maar dit doen we graag en volgend
jaar zijn we zeker weer van de partij .

Donderdag 15 oktober dag van "Kom op tegen kanker"
Naast AZ Diest waren we ook aanwezig in UZ Leuven.
In UZ Leuven had Stoma-Actief een standje
opgesteld om de groep enerzijds bekend te
maken, maar vooral om de stomadragers
te woord te staan en hen te helpen. In de
voormiddag waren we met zijn drieën.
Jean- Pierre, Aurèle en Christine dit samen
met andere lotgenotengroepen van diverse
pathologieën.
Vermits Jean-Pierre er bij was, voorzitter
van StomaVlaanderen werd er natuurlijk ook
promotie gemaakt voor de toiletpas en de
infodag op
16 april 2016 in KU Leuven
Al vlug kwamen er lotgenoten langs die
soms aarzelden maar zodra we het gesprek
aangingen en vertelden dat wij stomadragers
waren , voelden ze zich meer op hun gemak en
deelden hun verhalen en problemen .
Ook passeerden er toekomstige stomadragers, kort voor hun operatie, ook zij
vonden een luisterend oor en steun bij ons. Dit is ook de hoofdzaak van bestaan
van een lotgenotengroep, andere mensen steunen,luisteren en helpen waar we
kunnen. Na de middag verliet Jean Pierre ons om lintjes op te spelden in AZ Diest.
In de namiddag bezochten we stomapatiënten op hun kamer. Voor allen hadden
we een geschenkje meegenomen dat hen zichtbaar ontroerde.
Het geeft ons altijd voldoening als de mensen waarderen wat ge doet als vrijwilliger,
een klein gebaar, een grote hulp. Terug aan de stand gekomen stonden er enkele
lotgenoten op ons te wachten voor een aangename babbel. We sloten de dag
tegen kanker af met een goed gevoel, het gevoel dat we er waren voor zij die het
effe moeilijk hadden.
Bedankt aan "Kom op tegen kanker!" en UZ Gasthuisberg Leuven .

Liesje, van crohn naar stoma naar... stomavrij
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Liesje
moest geopereerd worden en waarschijnlijk de
stoma zou verwijderd worden.
Inmiddels ben ik 3 maand stomavrij! Ik kan
ondertussen zeggen dat ik er wel voordelen in zag...
Als ik ergens naartoe moet, kan ik weer aantrekken
wat ik wil.. Maar het nadeel is, als ik zenuwachtig ben
of naar pretparken ga.. Ik wel constant weer een toilet
zoek en enorm buikpijn heb.
Qua zelfvertrouwen ben ik er wel weer sterk op vooruitgegaan. Mis ik hem? Ja..
Soms toch wel.. Maar voor mijn sociaal leven niet. In mijn bed kan ik weer draaien
en keren gelijk ik wil.. Geen lekkages meer..!!
Van de operatie heb ik wel nog last, de spieren rond de stoma blijven wel gevoelig.
En merk dat ik nog steeds niet te zwaar mag heffen. Hopelijk is het een kwestie
van tijd..
Volgende maand terug op controle. Misschien dat ik weer mijn werk mag hervatten
in het kruitvat. Ik ga wel alles opnieuw inwendig laten checken dat ik zeker ben.
Heb geen zin om terug te gaan werken, om na een maand weer uit te vallen. Daar
ben zowel ik als mijn werk niet mee gebaat.
Op termijn denk ik wel mijzelf terug te herscholen. Fysiek werk is voor mij sowieso
niet haalbaar en denk bij het ouder worden het er niet op zal beteren. Zeker niet bij
de last dat ik heb aan mijn gewrichten bij weersverandering, maar dat moeten we
er maar bijnemen zeker?
Fistels zijn al, hout vasthouden, 3 maand stil.. Hopelijk blijven ze rustig! Want ook
al zie ik nu de voordelen van een stoma.. Toch zou ik het liefst zonder willen leven.
Maar als de dag komt, dat ik hem terug beter laat zetten. Dan is het zo. Ik zal hem
in ieder geval veel beter accepteren dan toen. Omdat het niet meer het onbekende
is voor mij. En ik nu ook pas inzie dat ik er eigenlijk niet beschaamd om had moeten
zijn. Er is meer begrip van de mensen voor je stoma dan je zelf denkt!
Noot stoma-actief
Het is nog wat vroeg om zeker te zijn dat stoma nooit meer terugkomt. Met fistels
weet ge maar nooit. Intussen heeft Liesje wel het voordeel van de stoma erkend
en zal zij mocht het mislopen de stoma aanvaarden als een deel van haar leven.
Voorlopig is alles prima en wij hopen voor haar dat het zo mag blijven en zij stomavrij
door het leven kan.

Als stoma niet had bestaan, had ik niet meer geleefd!
Ik ben Iene Maris, een jonge vrouw van 23 jaar. Sinds mijn 15 jaar heb ik de Ziekte
van Crohn en sinds mei 2014 een ileostoma.
Tot mijn 15 jaar was ik een sociaal en levendig tienermeisje, zonder zorgen. Maar
vanaf dan had ik alsmaar buikpijn, verloor veel gewicht, was extreem moe,...
Eten deed ik amper wegens de dan telkens opkomende buikpijn. Er werd eerst
gedacht aan buikgriep, iets later kreeg het de naam Spastisch Darmsyndroom,...
Uiteindelijk na een jaar en vele onderzoeken werd de diagnose "Ziekte van
Crohn" gesteld en kreeg ik medicatie die me hielp. Ik studeerde verder tot klinisch
laborant en vond snel werk.
13 mei 2013 was mijn eerste werkdag, eerst op proef gevolgd door een vast
contract. Ik ging soms met hoge koorts werken uit schrik om mijn job te verliezen,
dit heb ik uitgehouden tot 3 december 2013. Hevige buikpijn, erger dan dat ik al
gewoon was . Na enkele onderzoeken bleek dat ik een salmonella besmetting
had opgelopen. Hiervoor kreeg ik antibiotica, maar de buikpijn werd alsmaar
erger en mijn medicatie voor de Crohn had ook geen effect meer op me. De
dokter schreef me Entocort, Imuran, Remicade en zware pijnstillers voor. Maar
helaas werkte deze medicatie en de zware pijnstillers niet. 12 mei 2014, werd ik
in het ziekenhuis opgenomen met ondervoeding en uitdroging. Er werden enkele
onderzoeken gedaan, en al snel kwam de chirurg bij me langs op de kamer met
de mededeling dat ik met spoed geopereerd moest worden wegens verschillende
darmperforaties, met gevolg dat ze me een tijdelijke stoma gingen plaatsen. Dit
was iets waar ik al jaren bang voor was, een stoma, maar veel tijd om te piekeren
en me voor te bereiden had ik niet en een
keuze had ik al helemaal niet! Ik deed een
septische shock en verschillende organen
(milt, lever, nieren en longen) waren in falen
overgegaan. Een uur nadat de chirurg me
dit kwam melden, lag ik op de operatietafel.
Na de operatie, die een 5-tal uren geduurd
heeft, hadden de dokters me 3 dagen in een
kunstmatige coma gehouden. De dokters
wisten niet of ik het weekend zou halen
of niet. Toen ik wakker werd was ik zo blij
mijn ouders en zus te zien, dat ik er niet
onmiddellijk bij stil stond dat er verschillende
buisjes aan me hingen en dat ik daar lag
met een stoma. Maar wat me wel opviel
was dat ik geen buikpijn meer had, voor
het eerst in 8 jaar.

28 mei 2014, een dag die ik nooit meer vergeet, de dag dat ik naar huis mocht
uit het ziekenhuis. Omdat ik zo verzwakt was, kon ik niet meer lopen, mezelf
recht zetten in bed of gewoon al zelfstandig rechtop blijven zitten, zelfs een
simpele drinkbeker vastnemen ging niet. De dokters zeiden me dat het herstel
nog maanden kon duren. Maar na 2 maanden kon ik al terug zelfstandig lopen,
rechtstaan,... En sinds de dag dat ik thuis kwam tot op de dag van vandaag ben
ik pijnstiller-, medicatie- en klachtenvrij.
De eerste 2 weken na mijn thuiskomst, kwam de thuisverpleging mijn stoma
verzorgen, nadien nam mijn meter de dagelijkse verzorging over. Zij had jaren
de stoma van haar moeder verzorgd. Ik ben haar hiervoor nog steeds enorm
dankbaar! Na een kleine 2 weken begon ik zelf mijn stoma te verzorgen, stap
voor stap!

"Ik heb mijn stoma redelijk snel
aanvaard. Ik bekijk hem dan ook als
een grote luxe! "
Ik heb mijn stoma ook redelijk snel aanvaard. Ik bekijk hem dan ook als een grote
luxe! Ik zie er enkel en alleen maar voordelen aan, ik hoef niet meer naar een
toilet te zoeken als ik een keertje de deur uit ga, ik kan terug vooruit plannen, ik
heb terug meer energie waardoor ik terug aan sport kan doen,... Sinds ik mijn
stoma heb, sta ik heel positief in het leven, het heeft niet alleen mijn leven gered,
maar ook compleet veranderd in de positieve zin!
Ik schaam me niet voor mijn stoma, integendeel zelfs, ik zou zelfs in bikini durven
te gaan zwemmen, als de mensen willen kijken doen ze maar, dat houdt mij niet
tegen. Ik ben fier op dat kleine zakje! Ik bekijk het als een extra accessoire. Ik
geef zelfs lezingen over stoma's in secundaire scholen, volledig vrijwillig en met
veel plezier. Het gevoel dat ik andere mensen iets kan bijleren en al de positieve
reacties die ik er op krijg, maken mij gelukkig!
Na al die jaren van ziek zijn, lacht de toekomst me terug toe. Ik kan eindelijk terug
toekomstplannen maken. Zo heb ik gepland eindelijk mijn grote droom “ DOKTER
WORDEN ! “ waar te maken. Ik droom ervan om andere mensen te helpen als
dokter, maar die droom had ik enkele jaren geleden moeten opbergen door mijn
ziekte. Nu ik me terug goed voel en meer energie heb, wil ik mijn droom alsnog
waarmaken. Mijn stoma opent terug deuren voor mij, die mijn ziekte jaren geleden
had gesloten!
Van mij mag iedereen weten dat ik een stoma heb, ik ben er trots op! Als stoma
niet had bestaan, had ik niet meer geleefd! Ik heb mijn leven terug, ik heb terug
leren genieten van het leven en van de kleine dingen, niets houdt mij nog tegen!!
Laat niets of niemand jouw dromen in de weg staan of tegenhouden, ga er gewoon
voor! Geniet van het leven, het leven is al veel te kort!

Onderzoek bewijst: Gelukstips werken echt

Wim Annerel (www.wimannerel.be) Life coach wil ons stoma
dragers van stoma-actief graag enkele tips aanreiken om
gelukkig te zijn.
Volg deze methode om geluksgewoontes aan te nemen en
je merkt binnenkort al het verschil. Als coach help ik mensen
vaak met het vinden van wat hen gelukkig maakt en met het
installeren van nieuwe gewoontes

Denk jij dat geluk een staat is die maar enkelen kunnen bereiken?
Ik ben ervan overtuigd dat geluk jouw geboorterecht is, het is bereikbaar voor elk
van ons. Nu blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven dat gelukstips wel degelijk
een effect hebben op ons geluksgevoel, zowel op korte als op lange termijn.
Ze doen ons ook dieper nadenken over het leven dat we leiden en wat ons daarin
(on)gelukkig maakt.
‘Als we de gelukstips zouden vergelijken met een interventie die het intelligentie
quotiënt verhoogt, dan zouden ze het IQ met 3 tot 7 punten verhogen‘, zegt prof.
Patrick Luyten van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van
de KU Leuven. ‘Als de tips een dieet zouden zijn, dan zouden ze de dieetvolgers 2
tot 6 kilo doen verliezen.’
Waarom zijn zovelen onder ons dan niet gelukkig?
Dat komt door onze gewoontes. Die zorgen niet voor een leven van harmonie en
geluk. En het is nu eenmaal de optelsom van onze gewoontes die de kwaliteit van
ons leven bepaalt.
Hoe creëer je dan wel de ultieme
gewoonte van geluk?
Er zijn veel constructieve gewoontes die
ons meer vreugde brengen.

1. Dankbaarheid
Telkens je dankbaarheid toont en waardeert wat je hebt in je leven, voel je je
vrij van ellende. Het is heel moeilijk om je depressief te voelen wanneer je je
dankbaar voelt.
2. Doen waar je van houdt
Elke dag doen waar je van houdt verzekert je van een zinvoller leven. En
nochtans zou 80% van de mensen niet echt houden van zijn job.
3. Beweging
Beweging heeft heel veel voordelen: gezondheid, welzijn, een goed gemoed,
meer energie en betere slaap. Fitte mensen zijn ook productiever en over het
algemeen gelukkiger.

4. In het moment leven
Mindfulness beoefenen is een manier om op termijn gelukkiger te zijn. Met
aandacht in het moment leven, elimineert zorgen over de toekomst en
spijtgevoelens over het verleden.
5. Anderen helpen
Een andere geteste manier om meer geluk te creëren: geven. Mensen die
anderen helpen hebben een sterker gevoel van doelgerichtheid en leven met
meer zinvolheid.
6. Positieve gedachten koesteren
Zo veel mensen vergeten dat hun gedachten binnen hun eigen controle vallen.
En ze laten negatieve gedachten toe om hun geest over te nemen. Nefast
natuurlijk voor een gelukkig en succesvol leven.
7. Glimlachen
Glimlachen maakt serotonine vrij, een stof die ons gelukkig maakt. Zelfs wanneer
we ons niet echt happy voelen heeft glimlachen nog altijd dat effect.

Allicht pas je al één of meer van deze gewoontes toe en is jouw geluksniveau
toch niet waar je het zou willen hebben.
In dat geval is het ontbrekende ingrediënt niet wat je doet maar hoe je het doet.
Geef je deze gewoontes voldoende aandacht? Focus je erop met intensiteit en
overtuiging?
Ik zie dat de meest mensen maar een korte tijd op een positieve gewoonte focussen
en dan bewust of onbewust beslissen dat het niet werkt en het opgeven.
Maar wat zou er gebeuren als we een plan zouden hebben en intensief op de
nieuwe gewoonte zouden focussen?
Volg deze 7-stappenmethode om van geluk een blijvende gewoonte te maken.
1. Start met een plan
Kies jouw gewoonte (uit de voorgaande 7) en beslis wanneer je ze gaat toepassen.
2. Engageer je voor 31 dagen
Hou het minstens een maand vol.
3. Gebruik triggers
Gebruik vaste tijdstippen: ’s ochtends meteen bij het ontwaken, of voor je gaat
slapen, of met een herinnering op je gsm. Hang positieve affirmaties op in jouw
huis die je aan jouw nieuwe gewoonte herinneren telkens je ze ziet.
4. Denk aan de voordelen
Herinner jezelf eraan waarom je het doet en wat de voordelen zijn voor jou en jouw
leven.
5. Maak een lijst van de mogelijke valkuilen
Waarom werkte het de vorige keer niet en wat kan je doen om het deze keer wél te
doen lukken? Als er bijvoorbeeld mensen zijn die jou naar beneden halen, vermijd
die dan. Als het nieuws jou deprimeert, stop met ernaar te kijken.

6. Beloon jezelf
Doe iets voor jezelf om te vieren dat je bij
voorbeeld al een week jouw nieuwe gewoonte
volhoudt.
7. Geloof dat je het kan
Vaak starten we met een nieuwe gewoonte
terwijl we diep vanbinnen niet geloven dat we
het echt kunnen. Verdoe je tijd niet als je niet
in jezelf gelooft.

Een gouden, goedkope tip!
Rene die de stoma van zijn vrouw Maria verzorgt bezorgde ons volgende tip.
Het kan al eens zijn dat bij zweten en zeker in de zomermaanden het zakje vastplakt
aan de buik! Kennen we allemaal.
Hier zijn zakjes voor in de handel om dit tegen te gaan, maar Rene vond er niets
beter op dan een slabbetje van een baby over de plaat en onder het zakje te
hangen. Dank zij ukkepuk in Scherpenheuvel hebben we slabbetjes gekregen die
nu gebruikt worden door stomadragers.
Meestal zijn de slabbetjes te groot en wordt het zakje afgetekend, afgesneden en
wat omgestikt .
Geen problemen
meer met
plakkende zakjes
op de buik.

Houd deze datum vrij!
Zaterdag 19 december, kerstmarkt in Aalst en bezoek Streekproductenwinkel
Ambarosa in hartje Aalst: het verzamelpunt van alle streekgebonden producten uit
het Land van Aalst. Meer info volgt.

YVANTA The Missing piece
Zaterdag 24 oktober in Scherpenheuvel hadden
we Yvanta uitgenodigd voor de voorstelling van
hun lingerie met daarbij interessante Tips en
Tricks voor de stomadrager.

"Interessante tips & tricks
voor de stomadrager"
Lingerie is bedoeld om sexy te zijn. Maar niet iedereen kan alle lingerie dragen.
Veel mensen hebben nood aan aangepaste Lingerie!
Yvanta wil dit probleem aanpakken.
Samen met jou zoekt Yvanta naar “the missing piece” voor jouw lingerie.
Als jong dynamisch bedrijfje willen zij je probleem helpen oplossen.
Elke Styliste zal het beamen als we zeggen dat een mooie outfit start met mooie en
goed zittende lingerie. Voor Stomadragers is het zeker belangrijk dat ze zich veilig
voelen! Dat hun stomamateriaal gecamoufleerd en ondersteund wordt.
Yvanta biedt zowel voor de heren als de dames lingerie aan dat comfortabel en
mooi is. Er kan gekozen worden voor katoen of microfiber met of zonder ingewerkte
buidel. Ook zijn er speciale banden in katoen, microfiber of zwemstof voor dagelijks
gebruik, zwemmen en/of sauna bezoek en ook mooie banden om intiem te zijn.
Kijk gerust eens op hun webshop www.yvanta.be of maak telefonisch een afspraak
voor een thuisbezoekje op 0800/26448 (gratis nummer)

Met Stoma-Actief hadden we een leerrijke, gezellige namiddag en heel wat ideeën
werden ons aangereikt over hoe we ons best kleden met onze stoma.
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INFODAG
Zaterdag 16 april 2016

van 9.30 tot 17.00u

In de hallen van K.U.Leuven gelegen in de naamsestraat

Voormiddag

Zeg boe tegen het taboe, plenaire sessie

Namiddag keuzeprogramma
keuzemogelijkheid tot volgen van een infosessie over:
- colostoma
- ileostoma
- urostoma

Prijs: 14 euro (incl warme maaltijd en koffie)
Info en inschrijven: www.stomavlaanderen.be
info@stomavlaanderen.be
tel. 0478/25 57 73

Wat hier vanzelfsprekend is , is het elders niet.

Ria Smeyers, de voorzitster van de Europese
Ostomy Association (EOA), vertelde onlangs hoe
zeer verschillend het gesteld is met de stomazorg in
Europese landen.
In een vorige nieuwsbrief hadden we een artikel
gewijd aan haar voordracht over alle Europese en
Afrikaanse landen die aangesloten zijn bij de EOA.
Vele armere landen worden bijgestaan door rijkere,
de zogenaamde twinning projecten van de EOA.
Hier in België vind de EOA dat de zorg goed is,
materiaal voldoende, alles is voor verbetering
vatbaar, maar klagen hoeven we niet.
Het is ook zo dat ons materiaal wordt aangeboden
bv. via overlijden of verwijdering van stoma.
Wij trachten dit te bezorgen aan mensen in Vlaanderen die onvoldoende materiaal hebben, ook niet steeds de mogelijkheid hebben om het aan te kopen.
Maar geregeld blijft er wel materiaal over en onlangs kregen we vraag om
materiaal naar Oekraïne te versturen. In Oekraïne krijgt men een paar zakjes
per maand, bijkopen is voor deze mensen onbetaalbaar, dus gingen we graag op
deze vraag in.
Wekelijks is er een pendelbus vanuit
Antwerpen en zo werd het materiaal
verzonden naar Oekraïne. Dit is natuurlijk
een druppel op een hete plaat en slechts
voor een paar mensen die we bereiken.
Volgens de EOA is materiaal versturen een
tijdelijke oplossing, beter is de organisaties
ginder ondersteunen en helpen, zodat men
druk kan zetten op de regering ter plaatse
en de zorg algemeen voor eenieder beter
wordt.
Er is dus zeker nog wat werk voor de EOA,
dat we graag ondersteunen.

Truckers for life Bekkevoort vzw

Na 30 jaren Bekkevoortse Truckersvrienden onder Voorzitter Roger Goedhuys
en Ere-Voorzitter Romain Kollman werd de fakkel doorgegeven aan de nieuwe
voorzitter Pieter van Dooren.
Samen met zijn bestuur en vrijwillige medewerkers werd er een vervolg gebreid
aan het mooie initiatief voor goede doelen in Bekkevoort.
Ook dit jaar was Boma van de partij om zelf met een vrachtwagen en met hem meer
dan 100 mindervaliden een tocht te maken door de gemeente.
Een hoogdag , met niets dan blije gezichten, een dag waar de mindervaliden ieder
jaar naar uitkijken. De organisatie was dan ook trots en met reden dat zij in deze
eerste nieuwe editie de som mochten verdelen van 11.750 euro.
Verschillende goede doelen mochten een cheque in ontvangst nemen waaronder
de Bekkevoortse ziekenzorgkernen, Kom op tegen Kanker, Sofhea ea,
Voor stomadragers was er ook een cheque voorzien die ontvangen werd door
onze Voorzitster Christine en dit jaar doorgegeven aan StomaVlaanderen .
StomaVlaanderen, een tweejaarlijkse organisatie , vind op 16 april 2016 plaats in
onze eigen provincie Vlaams-Brabant, meer bepaald in Leuven.
Een hoogdag voor stomadragers die men zeker niet mag missen.
In naam van alle stomadragers danken wij Pieter, zijn bestuur en alle medewerkers
.

Zoek het woord
Onder de juiste inzendingen verloten we 2
gratis deelnames aan één van onze komende
activiteiten.
Tien letterwoord en uw gegevens versturen
vóór 20 februari naar:
stoma-actief, doornhof 6, 3460 Bekkevoort
of via mail: info@stoma-actief.be
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Oplossing puzzel vorige editie:
‘obstipatie’

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

Met de steun van:

Met dank aan

