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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

Hoera, binnenkort vakantie !
Ziek worden in de vakantie ? Vrijetijdsziekte ? Komt het u bekend voor ?
Vrijetijdsziekte is een bekend fenomeen, wie kent dit niet. Gestrest en vermoeid
naar de welverdiende vakantie toeleven. Nog snel dit en dat, een eindsprint tot
aan de laatste dag voor de vakantie, zodat we met een gerust gemoed kunnen
vertrekken .
Op vakantie gaan we ons een goed uitrusten, genieten van zalig nietsdoen op het
strand, boek lezen ,enz….. maar volgens een onderzoek worden ongeveer 3 %
van de mensen ziek. Dit kan gaan van hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, vooral
virale infecties, verkoudheden en zelfs griep scoren het hoogst.
Waarom worden we ziek in de vakantie ?
In Nederland werd onderzoek gedaan naar dit fenomeen . Ziek worden in de
vakantie en de weekends is zo goed als zeker toe te schrijven aan de stress die
we op ons werk of thuis ondervinden.
Wanneer we de stress loslaten staat ons lichaam niet langer onder druk en
profiteert van de adempauze om ziek te worden. Ook worden tijdens periodes van
drukte de signalen van het lichaam minder opgemerkt of onderdrukt. En dan de
snelle omschakeling van druk,druk naar niets doen, ook de stress van het reizen,
slaaptekort, een gans ander ritme tijdens de vakantie en dit gecombineerd met
uitgebreid eten en verhoogde alcoholconsumptie , allemaal mogelijke oorzaken
van klachten bij het begin van de vakantie.
Enkele tips:
Neem enkele dagen vrijaf vooraleer op reis te vertrekken , organiseer meer vooraf,
wacht niet tot het laatste ogenblik .Dit voorkomt stress tot het laatste moment en
de omschakeling van werk naar rust verloopt dan geleidelijker.
Regelmatige beweging zorgt voor afvoer van te hoge niveaus stresshormonen in
het lichaam. Bedenk van welke dingen en activiteiten u geniet en ontspant . Dit
zijn de energie voorzieners die u in uw normale werkende bestaan moet proberen
te integreren zodat de overgang naar ontspanning in uw vakantie minder groot is.
Prettige en gezonde vakantie toegewenst

Jonge studenten en stoma

Op 23 april mocht ik, als Voorzitster van stoma-actief, aan het 5de leerjaar
verzorging een lezing geven over alle aspecten van een stoma.
De leerlingen werden ingedeeld in 4 groepen en er werden vele vragen gesteld
door de leerlingen, wat aantoonde dat hun interesse groot was. Misschien zijn
sommige wel toekomstige stomaverpleegkundigen?
Mijn voordracht was voorzien van een PowerPoint presentatie met niet alleen tekst,
maar ook foto’s om hen ook echt een visueel beeld te geven van hoe een stoma er
uitziet. Sommigen kenden wel mensen met een stoma, maar zien wat het werkelijk
inhoud, deed toch bij velen de wenkbrauwen fronsen en de gestelde vragen waren
dan ook navenant.
Vooral het filmpje met de verzorging van mijn eigen stoma, het ledigen van een
zakje (bij ileostoma) was voor de jonge studenten een ingrijpende ervaring om
zien. Ze dachten dat men steeds handschoenen moest aan doen bij verzorging in
ziekenhuizen is dit inderdaad wel hygiënischer en misschien wel wenselijk. Maar
wanneer ge uw stoma zelf verzorgt is dit zeker niet nodig en ook niet zo goed voor
de huid. Trouwens “ je kuist je poep toch ook niet steeds met handschoenen “.
Ook zouden ze meermaals per dag een ander zakje aanbrengen, maar indien niet
nodig, waarom zou je ?
Een ander meisje vroeg dan weer of ge het niet ruikt als ge in de buurt bent van
een stomadrager? Ik ging wat dichter en vroeg ruik je iets? Ze antwoordde nee en
ik ging nog wat dichter, opnieuw rook ze niets, nu stond ik bijna buik aan buik en ik
vroeg haar ruik je iets? Ze was verwonderd en zei inderdaad “het ruikt niet."

Later kwam dan ook het thema voedsel met de do & don´ts aan bod, maar dit
is persoonlijk en voor iedereen anders. Sommigen kunnen alles eten zonder
problemen, anderen moeten zeer goed opletten , dit ervaart men met de tijd.
Zelf stelde ik hen de vraag : “ Kan je nog zwanger worden met een stoma ? “.
Er was een twijfeling en ze waren het onderling helemaal niet zeker.
Wanneer ik hen uitlegde dat na mijn stoma ik nog 3 kinderen ter wereld gebracht
heb, drie dochters, weliswaar met de keizersnee vanwege een vergroeiing in de
buik, dat ik met mijn stoma nog veel fietste , wandelde, geregeld ging zwemmen .
Hiervan waren ze getuige door de vele foto´s op de presentatie en waren ze toch
wat verrast.
Dat een stoma meestal meer een “ goede oplossing “ is dan een “ kwade kwaal “
was hun nu wel duidelijk.
In het gesprek achteraf bleek dat ze mijn verhaal zeer op prijs stelden , veel respect
hadden dat ik hun vanuit mijn eigen ervaring mijn eigen leven met vallen en opstaan
toevertrouwd had en een filmpje toonde over de verzorging van mijn eigen stoma .
Het was wel even schrikken en wennen bij het bekijken van een stoma , maar dit is
ook zo voor elke stomadrager en zeker in den beginne niet anders.
Heel ingrijpende gebeurtenis !
Voor mij was het zeer fijn om deze jongeren iets bij te leren.

7 technieken om je meteen blij te voelen!

Wim Annerel (www.wimannerel.be) Life coach bij SenNet
(www.seniorennet.be) wil ons stomadragers van stoma-actief
graag enkele eenvoudige trucjes aanreiken wanneer we in een
dipje zitten om snel opnieuw blij te worden.
Onmogelijk , zie ik je denken … Probeer het maar en sta versteld

Je hebt het meestal zelf in handen!
Je blij voelen, is een bewuste geestestoestand die je grotendeels zelf kan creëren.
En gelukkig is dat vaak gemakkelijker dan je denkt!
Probeer eens een van volgende eenvoudige opbeurende technieken uit, wanneer
je nog eens in een dipje zit.
De kneepjes om je meteen blij te voelen
Stretch en haal diep adem
Je hoeft niet naar de yogales om de voordelige
effecten van stretchen te ervaren. Neem vijf
minuten om te stretchen en diep adem te halen.
Je voelt je daarna kalmer, klaar om de wereld aan
te pakken.

Kleed je op
Als je er goed uitziet, dan voel je je goed. Wanneer je je
zonder specifieke reden een beetje down voelt bij het opstaan,
trek dan je favoriete outfit aan. Je stapt gegarandeerd heel
wat zelfverzekerder de deur uit. Misschien krijg je wel
complimentjes over hoe je eruitziet, waardoor je je nog beter
gaat voelen!

Ruik, voel, proef en luister met je zintuigen
Gebruik je zintuigen om je opnieuw blij te voelen.
Ruik, smaak of voel iets waar je positieve
herinneringen aan hebt Gebruik je zintuigen
om je meteen blij te voelen. Ruik iets wat bij jou
positieve herinneringen oproept. Aai een huisdier
zoals een kat of een hond. Dat ontlokt goedgevoel-hormonen zoals serotonine, prolactine
en oxytocine in jouw lichaam en vermindert het
stresshormoon cortisol. Heb je zelf geen huisdier, ga dan naar het park of word
vrijwilliger bij een asiel.
Het is geen geheim dat het voedsel dat je eet een invloed heeft op hoe je je voelt.
Hoewel de meeste mensen zin hebben in junkfood wanneer ze zich niet blij voelen,
is het op lange termijn beter om voor een gezondere optie te gaan.
Luister naar jouw favoriete liedje. Je brein zal grote hoeveelheden dopamine
vrijmaken. Dat chemisch stofje stuurt eveneens goed-gevoel-signalen naar de rest
van je lichaam.
Maak een dankbaarheidslijstje
Wanneer je je overweldigd voelt, gestrest en/of oneerlijk behandeld door het leven,
is het nodig om terug perspectief te krijgen. Een gemakkelijke manier daarvoor is
om een lijst te maken van alles waarvoor je dankbaar bent. Op jouw lijst kan van
alles staan: van vrijheid om te zeggen wat je wil, over kleine geneugten zoals een
kopje kruidenthee of de mensen die jou dierbaar zijn. Deze oefening leidt jouw
geest van het negatieve naar het positieve.

Verwen jezelf met iets kleins
Soms heb je gewoon een minuutje voor
jezelf nodig. Wanneer het leven wat te
overweldigend wordt, stap dan even weg
voor een klein dutje, een ontspannend bad
of een koffie. Je hoeft er niet elke minuut
van elke dag 100% te staan. Laat jezelf
toe om je batterijen even op te laden. Dan
kan je er daarna met vernieuwde kracht
tegenaan.
Bel iemand die je een veilig gevoel geeft
Even contact opnemen met iemand bij wie je je goed
voelt, kan je situatie drastisch verbeteren. Kies de meest
ondersteunende persoon die je kent: een ouder, een
dichte vriend(in) of een partner. Blijf zeker weg van giftige
mensen wanneer je je kwetsbaar voelt.
Zoek de zon op
Zonlicht op je huid activeert de aanmaak van
vitamine D. Sommige
onderzoekers brengen
een tekort aan
vitamine D in verband met een
dip in de gemoedstoestand. Dus profiteer van de
eerste zonnestralen, haal die zonnemelk boven en doe
wat zonne-energie op voor een instant energieboost.
Je hoeft niet te liggen zonnebaden. Wandelen, fietsen
of tuinieren in de zon is prima. Wanneer de zon zelf
geen optie is, probeer dan lichttherapie uit.

Less is more
Je hoeft geen slachtoffer te zijn van stressvolle omstandigheden. Deze 7
eenvoudige tips om je meteen weer blij te voelen, kan je bijna altijd en overal
toepassen. Je hoeft geen dure wellnessdag te boeken of een vakantie aan het
strand om te ontspannen. Jij hebt de kracht om je gemoedstoestand te veranderen
wanneer je maar wil. Je zou ervan versteld staan hoe eenvoudige zaken toch zo’n
dramatische impact kunnen hebben op hoe jij je voelt!
Life coach Wim Annerel (www.wimannerel.be)

Uitstap naar Eurotec

Op 24 maart bezocht stoma-actief "Eurotec", fabrikant van stomamateriaal.
Eurotec net over de grens in Roosendaal is de enige fabriek van stomamateriaal
in Europa dat kan bezocht worden. Het is als stomadrager interessant om eens te
kijken wat er gebeurt vooraleer het zakje bij u thuis afgeleverd wordt.
Bij binnenkomst is het even wennen aan het zeer gezellige en mooie nagemaakte
dorpspleintje waar we konden genieten van lekkere koffie en taart.
Na het welkomstwoord was het kijken naar een film over Eurotec door de jaren heen,
met getuigenissen in woord en beeld over het gebruik van het Eurotec materiaal
. Wij waren er met stoma-actief reeds 3 jaar geleden en konden nu zien hoe het
bedrijf uitgebreid is in volume maar ook door nieuwere modernere machines,
volgens de Directeur zelf ontworpen, er mochten geen foto´s van gemaakt worden.
Eurotec zit niet stil. Lunch : lekker Chinees buffet .
Na de lunch volgde een uiteenzetting
van hun allernieuwste producten.
Leuk, maar zeker ook interessant
was de test met de hydrocolloïd
plaat van verschillende fabrikanten
en waar deze van Eurotec veruit het
best scoorde betreffende opslorping
van vocht. Blijkt ook dat vele
stomadragers wel één of meerdere
artikelen gebruiken van Eurotec.
Al bij al een zeer leuke en leerzame
dag. Waarvoor dank aan Louise en
Aat.

Uitstap regio scherpenheuvel, averbode, Bekkevoort

Houdt deze
datum vrij!
24 oktober 2015

Op zaterdag 24 oktober om 13 uur verwelkomen wij
jullie met koffie/thee a volonté en een lekkere koffiekoek
in ontmoetingscentrum " De Pelgrim" Isabellaplein 15
in Scherpenheuvel

Omstreeks 13u45 gaan wij op bezoek
in hoeve " De Ploeg ." Op de hoeve
krijgen we een rondleiding met uitleg
hoe ambachtelijke hoevezuivel
gemaakt wordt. Op ambachtelijke
wijze wordt boter, verse kaas, harde
kaas, roomijs, verschillende soorten
desserts en probi + (yoghurt met extra
bacteriën voor de darmflora) gemaakt.
Natuurlijk vertrekken we niet alvorens kaas en ijsje geproefd te hebben.
Nadien maken wij terug de verplaatsing naar ontmoetingscentrum "De Pelgrim"
waar we jullie ontvangen met een drank en een voorstelling van Yvanta met wat
tips en tricks over het dragen van kledij met stoma.
Om af te sluiten bezoeken we na de voorstelling onze
sponsor “De Bekkevoortse Truckersvrienden“. Zij
vergeten al jaren de stomadragers niet en wij brengen
een bezoek op hun jaarlijkse mosselfeest.
Hier hebben we keuze uit verschillende schotels :
Mosselen, stoofvlees en vidé ... en zoals steeds zorgen
we voor drank tijdens de maaltijd.
Uitnodiging en vermelding op website volgt binnenkort:
www.stoma-actief.be

Heeft u al een toiletpas? zeker aanvragen.

StomaVlaanderen , ondersteund door Kom op tegen Kanker , lanceerde in
samenwerking met Unizo, Horeca Vlaanderen, Comeos en het Neutraal Syndicaat
voor Zelfstandigen in april 2014 een toiletpas voor stomadragers. De genoemde
ondernemersorganisaties hebben hun leden gevraagd om bij het tonen van de
toiletpas deze personen discreet toegang te verlenen tot de sanitaire ruimtes.`
Stomadragers krijgen soms te maken met lekkageproblemen of dienen hun stoma
dringend te verzorgen maar er is niet altijd een openbaar toilet in de buurt. De
toiletpas geeft hen dan de mogelijkheid om snel en discreet gebruik te maken van
de toiletten in horecazaken en winkels. Het personeel is door de pas op de hoogte
van hun situatie zodat ze snel en discreet gebruik kunnen maken van een sanitaire
voorziening. Door de pas op zak te hebben, voelen de stomadragers zich veiliger
en kunnen ze geruster actief deelnemen aan de samenleving.
De pas werd op een jaar tijd reeds meer dan 700 keer aangevraagd en wordt
gebruikt in zowel binnen-als buitenland. Stomadragers hebben ons laten weten dat
zij bij een noodgeval de pas gebruikt hebben, zonder problemen, in Duitsland en
Groot-Brittannië .
De toiletpas wordt uitgereikt op basis van een aanvraagformulier, ingevuld door de
huisarts.
Het formulier is beschikbaar op de website van StomaVlaanderen (www.
stomavlaanderen.be) of kan aangevraagd worden via info@stomavlaanderen.be
of ook bij Vanderstukken Jean-Pierre via
013 / 33 64 23 of 0478 / 25 57 73.

Liesje, van crohn naar stoma naar …………
ik de Ziekte van Crohn had. Nog
onder invloed van narcose was mijn
eerste reactie , blijdschap ! Maar die
blijdschap was snel voorbij.. Ik heb
een weekje in het ziekenhuis gelegen
en voeding via infuus gekregen om
mijn darmen volledig tot rust te laten
komen. Maar vanaf de winter kwam
er nog wat anders piepen... begon
serieus last te krijgen van gewrichten.
Mijn heupen, knieën, handen en
vooral mijne rug vooral.. Pff een vrouw
van 80j was er niks tegen.

Tien jaar geleden werd bij mij de Ziekte
van Crohn vastgesteld. Het was mijn
laatste schooljaar, het eindwerk kwam
eraan, veel stress ! Ik had last van
hevige buikpijn, veel naar toilet gaan,
bloedverlies , maar veel vragen stelde
ik mij toen niet, het zou wel met stress
te maken hebben.
Het werd beter, ik deed nog wat
vakantiewerk als kassierster in een
groot warenhuis . Niet alle mensen
die voorbij komen zijn vriendelijk, de
problemen kwamen terug , ik weende
van de pijn, kon mijn zetel niet meer
uit, bloed en gewichtsverlies . Samen
met mama naar dokter. Bloedafname .
Het verdict volgde vrij snel . Dringend
naar het ziekenhuis .
Allerlei onderzoeken, mijn eerste
narcose voor het grote darmonderzoek
was een feit. Na het wakker worden,
kwam de dokter en vertelde mij dat

Mijn volgende opstoot kwam er met
het overlijden van mijn oma ... dat
was een ramp.. mijn 2de mama was
er niet meer. Het gemis was veel te
groot en nog steeds. Mijn dokter
raadde me aan om naar Leuven te
gaan , er moest een oplossing komen
Ik kreeg nieuwe medicatie in Leuven,
immuran en medrol. Pfff medrol! Wie
da uitgevonden heeft! Maar bon, ik
werd weer eens beter!
Tijdens mijn eerste zwangerschap in
2006 ben ik goed opgevolgd door het
ziekenhuis en omdat men geen risico
wilde nemen werd mijn zoon geboren
via de keizersnede. Een nieuw leven
kon beginnen. Althans effe kon ik
ervan genieten.. Na een maand vond
ik ook al bloed in zijn pamper.. En je
denkt dat hij hetzelfde heeft als ik !
Maar als baby had ik koemelkallergie
en na onderzoeken in Leuven ontdekte
men ook die allergie bij hem. Streng
dieet volgen... uw eigen kind daar
zien liggen... onderzoeken, zelfs al
narcose.. pfff.. niet te beschrijven wat

er door u heen gaat als moeder.. Maar
door goed op zijn voeding te letten
herstelde hij goed.
In 2007 was ik opnieuw zwanger..
Maar mijn gezin was intussen in
diggelen gevallen.. grote slag die
ge moet verwerken. Je bent jong en
je denkt klaar te zijn voor het 'grote'
leven, maar daar stond ik dan, opnieuw
zwanger en Kjelle pas 1j oud Ik ben
toen bij mijn ouders gaan inwonen.
Ontslag in de winkel door reorganisatie
! achteraf te horen gekregen “ te vaak
ziek “ Dus mijne 3de opstoot kon niet
uitblijven... ik was intussen 7 maand
zwanger , stond s´morgens op met
serieus pijn aan bil en been.. Ik dacht
het zal wel weer last zijn van mijn
gewrichten.. Dokter laten komen,
omdat pijn onhoudbaar werd .
Het been zag vuurrood en dik , een
abces die dringend moest geopend
worden. Naar spoed in Leuven . Door
de zwangerschap mocht ik niet volledig
in slaap gedaan worden.. Ik kreeg ne
pijnstiller ingespoten en that's it.. !!
Mijn mama hield mij mee onder, terwijl
de dokter maar aan het snijden was in
mijn bil. Het was de verschrikkelijkste
pijn dat ik ooit heb moeten meemaken!
Dagje in observatie moeten blijven en
mocht naar huis. Maar de pijn.. niet
normaal.. de druk van abces was weg..
2x per dag verzorgen.. wiek uithalen
(begonnen met lengte van 1m73!!!)
uitspoelen en terug vullen..
22 mei 2008 ben ik bevallen van Kyaro
, opnieuw via keizersnede, maar
omdat ik cortisone nam, moest Kyaro
in couveuse. Hij kreeg baxter en werd
gecontroleerd op medrol (cortisone)
als hij het opgenomen had tijdens de
zwangerschap moest hij dat nu ook

krijgen om geen afkick te krijgen. 29
mei zijn wij thuisgekomen . De dag erna
kon ik niet meer bewegen van de pijn.
En ik voelde het allemaal opnieuw.. Ik
had opnieuw een abces... Terug naar
spoed . De operatie kon nu wel onder
narcose en verliep goed. Een paar
dagen ziekenhuis en gescheiden van
Kyaro! Hij mocht bij mij op de afdeling
niet komen .
Die scheiding kon ik niet aan en ik heb
getekend om dit op eigen risico toe te
laten.
Mijn volgende en mijn zwaarste
opstoot begon in sept 2012... Fistels !
Ik ben ondertussen 14x geopereerd
aan fistels.. allemaal onder narcose..
hersteld ben ik niet meer, de eerste
fistels konden ze uitsnijden en opnieuw
laten opgroeien bij wiek. Maar de
laatste niet meer.. Vergroeid door de
sluitspier.. en als ze daar aan moeten
raken weet ge hoe laat het is..
In april 2013 grote opstoot , opnieuw
geopereerd , 16 dagen verblijf in het
ziekenhuis Voeding via catheter. Mijn
gewicht was weer heel fel achteruit..
Kon mezelf niet meer in de spiegel
bekijken.. Uitgemergeld ding dat daar
stond.. Verschrikkelijk...
Gelukkig ging het na de opname
beter... 4 maand lang was ik als
herboren!
Geen operaties , geen ziekenhuis
bezoeken! Ben zelfs op vakantie
kunnen gaan met mijn kinderen.. Blij
dat ik dat met hen heb kunnen doen .
Maar laatste week van augustus
begon het weer. Operaties kwamen
weer terug.. Steeds die fistels! Geen
medicatie die nog hielp.. Dus in
november kwamen ze ermee af dat

er nog maar 1 oplossing was... Een
stoma plaatsen
Ik dacht dat de grond onder mij
wegzakte... Alle toch niet bij mij
dacht ik.. Ik ben veel te jong.. Zo een
verminking! Alles wat daar bij komt
kijken! Nee ik wou het niet! Maar veel
keus had ik niet... en tijd ook niet.. het
moest dringend gebeuren.
Ik wou nog zoveel doen … maar de
operatie werd niet uitgesteld, de stoma
was een feit.
De eerste confrontatie met mijn
stoma was niet gemakkelijk, ik heb
letterlijk geschreeuwd en geweend.
Of de stoma tijdelijk gaat zijn wisten
ze niet met 100% zekerheid. Mijn
fistels moesten volledig genezen zijn
vooraleer ze dat overwegen..
Twee weken nadien waren mijn
darmen volledig stilgevallen.. Ook dat
nog!
De kans dat zoiets gebeurt is klein,
maar weer typisch voor mij!
Het enige wat ik kon doen was volledig
plat liggen, niet bewegen..
Eens thuis moest ik leren aanvaarden
en zelf met de stoma leren omgaan..
Het voelt niet slecht en ik heb geen
pijn, maar tot op vandaag heb ik er het
nog heel moeilijk mee. Mijn lichaam is
mijn lichaam niet meer. Het is lastig
voor mij om er mee te leven .
Gedurig denk ik dat de mensen het

zien, of het gewoon ruiken..
Alle mogelijke problemen met stoma
zijn voorbij gekomen , Verstoppingen..
Lekkages.. Uitslag..

Nu 24 operaties later heeft men in het
ziekenhuis beslist om het een kans
te geven en de stoma te verwijderen.
Men zal dan bekijken hoe mijn lichaam
en de anale fistels gaan reageren. De
kans dat ik terug herval is er wel..
Maar voor mij is het risico met het
verwijderen van de stoma meer dan
waard.
Mocht het niet lukken zal ik mijn
verdere leven moeten aanpassen en
de stoma aanvaarden.

Noot stoma-actief
Vele jongeren krijgen een stoma via darm- of blaasaandoeningen, zo ook
Annelies via de Ziekte van Crohn . Het is een hele aanpassing en wat we hier
lezen is het verhaal dat we veel horen bij jonge mensen. Een verminking van het
lichaam, zeer moeilijk te aanvaarden, psychologisch zwaar om dragen en zolang
er mogelijkheid bestaat van omkeerbare situatie, er voor gaan.
Wij wensen dat de operatie lukt voor Annelies en dat haar leven verder kan
zonder de stoma.

5 vragen die je jezelf moet stellen voor je een
hospilatieverzekering afsluit
Een opname in het ziekenhuis kan veel geld kosten. Gelukkig kan je dit opvangen
met een hospitalisatieverzekering. Wat is een goede hospitalisatieverzekering?
Niet alle hospitalisatieverzekeringen zijn dezelfde.
We geven je alvast enkele aandachtspunten.
1. Worden de voor-en nabehandelingskosten terugbetaald?
Kijk na in hoeverre de polis de pre- en posthospitalsatiekosten terugbetaalt.
Goede polissen komen immers tussen voor de ambulante medische kosten die
verband houden met de hospitalisatie. Denk bijvoorbeeld aan de facturen van
voorafgaande medische onderzoeken en kinesitherapiebehandelingen na een
medische ingreep. Goede polissen betalen ambulante medische kosten één
maand vóór de hospitalisatie en drie maanden na de hospitalisatie.
2. Voorziet de polis een speciale regeling voor zware ziektes
Een goede hospitalisatiepolis voorziet ook een bijzondere regeling voor een aantal
zware ziektes, zoals kanker, suikerziekte, leukemie,... Een goede polis vergoedt
de kosten voor alle geneesmiddelen, medische en paramedische behandelingen
die een arts in het kader van die zware ziekte verstrekt of voorschrijft. Zowel
de ziekenhuisrekeningen als de kosten van ambulante verzorging die buiten de
periode van voor- en nabehandeling vallen, worden terugbetaald.
3. Betaalt de polis ook terug bij een daghospitalisatie?
Meer en meer medische ingrepen gebeuren via een 'one-day-clinic' waarbij je
's morgens het ziekenhuis binnen gaat en dezelfde dag nog naar huis mag.
Goede hospitalisatiepolissen voorzien ook een dekking als je niet overnacht in
het ziekenhuis.
4. Geniet je ook in het buitenland een dekking?
Een goede hospitalisatiepolis voorziet in een bijstandsverzekering die in het
buitenland instaat voor hulp en repatriëring van het slachtoffer en van zijn familie.
Het is immers vooral bij dure hospitalisaties in het buitenland dat een goede
verzekering haar nut bewijst.
5. Voorziet de polis niet te veel uitsluitingen?
Bepaalde risico's worden contractueel uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan
medische kosten ten gevolge van pogingen tot zelfmoord, actieve deelname
aan gewelddaden, natuurrampen, drugsgebruik, misbruik van geneesmiddelen,
drankmisbruik,...(JS)
Bron : Moneytalk

U vraagt, wij antwoorden

Wanneer de stoma is aangelegd en zolang men in het ziekenhuis verblijft is er geen
probleem. Maar eens thuis is het een aanpassing waarbij men zich vragen stelt
over vele problemen. Graag willen we een antwoord geven op ons gestelde
vragen.
Verzorg de stoma en de omringende huid liefst enkel
met water en droog de huid met een handdoek.
Föhnen kan ook, maar wees hier voorzichtig mee.
Niet te kort bij de huid en zeker niet te lang omdat er
brandwonden kunnen ontstaan. Bij Föhnen bestaat
ook de kans dat de huid teveel uitdroogt .
Te droge huid kan pijnlijke kloven veroorzaken.
Als u toch zeep wilt gebruiken neem dan babyzeep of ph-neutrale zeep.
Als u plakresten wilt verwijderen, maak dan slechts sporadisch gebruik van
petroleumether of andere removers, omdat die de huid sterk ontvetten en ook kan
leiden tot kloven. Spoel de huid goed met water af na eventueel gebruik van deze
middelen.
Douchen zonder opvangzakje is geen enkel
probleem. Er is echter geen garantie dat de stoma
niets produceert. Bij gebruik van een koolstoffilter
moet u deze tijdens het douchen afplakken met een
sticker, of het zakje verwisselen na het douchen.
Bij baden moet u altijd het zakje dragen, omdat de
druk van het water op de open stoma niet gewenst
is en ook omdat anders een verweking van de huid
ontstaat. Het gebruik van badzeep of olie maakt dat
uw huid te vettig wordt, wat een ongunstige invloed
heeft op de plaklaag van het stomamateriaal.
Haren rond de stoma kunnen vervelend en pijnlijk zijn
bij het verwijderen van stomamateriaal. Best is dan
regelmatig scheren, liefst met wegwerp-scheermesje.
Best ook in de richting van de haargroei. Bescherm de
stoma tijdens het scheren met een doekje. Gebruik zeker
geen ontharingscrème of talkpoeder.

Als u de stoma verzorgt, kan er wat bloed te zien zijn. Het slijmvlies van de stoma
kan makkelijk bloeden net als tandvlees, dit is niet erg en zeker niets om ongerust
over te zijn.
Om materiaal aan te brengen is het best de plaat wat op te warmen, dit kan door
middel van een Föhn, of ook door even onder de oksel te steken.
De plaat opwarmen geeft een onmiddellijke en betere hechting op de huid.
Als u veel transpireert, zoals bij warm weer, in spanningen bent of door bepaald
medicijngebruik dan kan de plaat of het stomazakje eerder loslaten. Verwissel
dan vaker het opvangmateriaal. Een katoenen hoesje over het zakje voorkomt het
plakken aan de huid en ook de irritatie van de huid .
Regelmatig eten en drinken is belangrijk. Drink per dag tenminste twee liter vocht,
verdeeld over de dag (dit zijn zes glazen + acht kopjes).
Eet gevarieerd. Leg u zelf geen beperkingen op, probeer alles uit.
Eet rustig en kauw goed.
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.
Houd uw gewicht in de gaten. Het is beter niet teveel aan te komen of af te vallen.
Dit kan problemen geven voor uw stoma en de verzorging ervan.
Als u van huis gaat, zorg dan dat u altijd opvangmateriaal bij u
heeft, ook als u ‘maar’ een uurtje van huis gaat.
Neem, als u op reis gaat, opvangmateriaal als handbagage mee
(voor als uw koffers zoek raken). Neem ook iets mee om uw
matras te beschermen. Als u met het vliegtuig gaat mag u vijf
kilo extra bagage meenemen. Zorg wel voor een bewijs van de
stomaverpleegkundige of arts.
De eerste tijd na de operatie mag u niet zwaar tillen, omdat
er kans is op een breuk van de buikwand. De tilbelasting
mag langzaam worden opgebouwd.
U kunt bij een sterke geur eventueel een lucifer afsteken
‘als goedkoop luchtverfrissingsmiddel’. Door de zwavel
verdwijnt de geur.

StomaVlaanderen, een samenwerkingsplatform .
“De droom van Liliane wordt werkelijkheid”
In 2009 bezocht Liliane Vervoort, de toenmalige VLK coördinator
van zelfhulpgroepen, de verschillende verenigingen tijdens
hun bestuursvergadering. Zij kwam tot de conclusie dat alle
verenigingen hetzelfde doen ten voordele van stomadragers
en partners uit geheel Vlaanderen.

Waarom dan eens niet een keer samenwerken ?
Deze samenwerking met de hulp van VLK gebeurde voor
het eerst in Malle, 8 oktober 2011 en was een groot succes.
Liliane haar droom was om hiermee verder te gaan tot
uiteindelijk een zelfstandig samenwerkingsplatform zou
ontstaan. Het noodlot sloeg echter toe, Liliane werd
zwaar ziek en overleed op 2 maart 2013, slechts 44 jaar.
Het afscheid was pijnlijk voor vriendin Els, familie, haar
collega´s en ook voor diegenen die haar in haar hart
droegen en waar ze mee samenwerkte in verschillende
lotgenotengroepen.
De “dankviering“ was spontaan, vooral kleurig, net zoals Liliane het wilde en
gevraagd had. Afscheid namen we van Liliane met haar totemnaam die ze postuum
kreeg van haar vriendin Els “Inspirerende koolmees“ een veelzijdige vogel, geheel
naar het voorbeeld van Liliane en inspirerend was Liliane zeker.
Diane Mandelings nam de taak over voor VLK ( nu Kom op
tegen Kanker ) en ook de tweede infodag op 24 april 2014 in
Blankenberge werd een succes.
Samen met Kom op tegen Kanker werden onderlinge
afspraken gemaakt en besloten om met StomaVlaanderen
meer zelfstandig te worden, nog wel met de hulp van Kom
op tegen Kanker, maar toch op eigen benen staan. Het werd
een samenwerkingsplatform van Vlaamse stomaverenigingen,
de Raad van Bestuur werd samengesteld en op 17 maart 2015 werd de RvB
bekendgemaakt aan alle medewerkers van StomaVlaanderen alsook via de
website: www.stomavlaanderen.be

Liliane heeft het niet meer meegemaakt, maar haar droom is alsnog
uitgekomen en waarheid geworden . Wanneer Liliane toekijkt, zal ze zien dat
het goed is.

Wat en wie is StomaVlaanderen ?
StomaVlaanderen is een samenwerkingsplatform waar de Vlaamse stomaverenigingen, Stomavereniging Antwerpen vzw, Stomaclub Boechout, Stomavereniging Brugge-Roeselare, Stomavereniging Oostende vzw, Stoma ilco vzw en
Stoma-Actief deel van uitmaken.

Wat doet StomaVlaanderen ?
StomaVlaanderen richt groepsoverschrijdende activiteit in zoals de 2- jaarlijkse
infodag, de volgende vindt plaats in KU Leuven april 2016, doet verder aan
belangenbehartiging waar de toiletpas tot op heden de meest in het oog springende
verwezenlijking is.

Samenstelling Raad van Bestuur StomaVlaanderen : van links naar rechts
Eynatten Wilfried: Penningmeester, Moerenhout Luce : Secretaris
Vanderstukken Jean-Pierre: Voorzitter, webbeheerder, verantwoordelijke toiletpas
Swimberghe Jef: Verantwoordelijke Drukwerk
tytgat Dirk: Tekstverantwoordelijke
StomaVlaanderen wordt bijgestaan en opgevolgd door Kom op tegen Kanker via
coördinator Diane Mandelings.

"Iedereen tegen kanker"

Iedereen tegen Kanker werd begin april
gelanceerd met een aflevering van
“ Iedereen beroemd “ die volledig in het
teken stond van de campagne.
Daarin werd Vlaanderen aangemoedigd
om een actie op te zetten.
Heel veel 'gewone' Vlamingen droegen
hun steentje bij met inzamelingen door
vele verschillende activiteiten waaronder
ontbijt, via wandelingen, …..enz. Zeker niet
vergeten de 1000 km fietsen, 3.485 fietsers
verdeeld over 598 teams fietsten afgelopen
hemelvaartweekend de 1000 km voor
Kom op tegen Kanker en zamelden een
recordopbrengst van 2.990.000 euro in!
maar ook bekende Vlamingen als Tom Waes, Linde Merckpoel, Sien Wynants,
Marleen Merckx, Peter Van de Veire, Bartel Van Riet,... staken de handen uit de
mouwen. Met acties zoals onder meer de Tombola tegen Kanker in Café Corsari,
Koken tegen Kanker of Scoren tegen Kanker samen met de Pro League en de
Voetbalbond, toonden heel wat BV’s zich de afgelopen weken solidair met mensen
die met kanker worden geconfronteerd.
Ook stoma-actief was actief deelnemer aan oa scoren tegen kanker. Vóór de
wedstrijd KV Mechelen – KRC Genk, werden buttons verkocht, om en bij de 1500
stuks, met daarbij nog eens 4 doelpunten van KV Mechelen, waarvoor Kom op
tegen kanker 2500 euro per doelpunt ontving, was deze dag zeker geslaagd.
Natuurlijk was er de rospot, waar vele rosse muntjes in belandden. Hier hebben
we met zijn allen heel
wat rosse centjes in
gedeponeerd . Vele
kleintjes maken dan ook
een groot geheel.
Verassend was de volle
container toen we in
Antwerpen toekwamen
voor de slotshow in de
Zuiderkroon.

De slotshow op Eén werd de climax. In een hartverwarmende show werden
reportages over kankerpatiënten en projecten afgewisseld met muziek en
werd Vlaanderen gevraagd een gift te doen. Dit bedrag is dan ook de som
van de opbrengst van de giften tijdens de slotshow en van de talloze acties
die Vlaanderen vier weken lang in beweging brachten.
2.335.354 euro was de tussenstand van de actie Iedereen tegen Kanker, een
organisatie Van Kom op tegen Kanker en de VRT.

Waar gaat het geld naartoe?
Het overgrote deel van wat Kom op tegen Kanker inzamelt, is voor
wetenschappelijk onderzoek en psychosociale zorg. Verder zijn er nog twee
kleinere bestedingsdomeinen die samen ongeveer vijf procent van de bestedingen
vertegenwoordigen.
Wetenschappelijk onderzoek

Informatie en preventie

Kom op tegen Kanker steunt zowel psychosociaal,
sociaalwetenschappelijk
als biomedisch onderzoek. Onderzoek
waarvoor vandaag geen of te weinig
geld is van de overheid of de farmaceutische industrie.

Kanker bestrijden doe je via onderzoek,
verzachten via de psychosociale zorg,
maar om de droom van een wereld
zonder kanker te realiseren moet er
uiteraard ook geïnvesteerd worden in
preventie. De focus van Kom op tegen
Kanker ligt hierbij op de strijd tegen roken, vooral om kinderen te beschermen
tegen de rook en jongeren van de sigaret te houden.

Psychosociale zorg
Kom op tegen Kanker verleent structurele steun aan de kinderoncologie, palliatieve sector en lotgenotengroepen.

Beleidsbeïnvloeding
Ook op beleidsbeïnvloeding wordt sterk
ingezet. Elke patiënt heeft immers recht
op de beste behandeling en zorg.

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 september naar:
stoma-actief, doornhof 6, 3460 Bekkevoort
of via mail: info@stoma-actief.be
graanafval
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