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Stoma-actief is een
lotgenotenvereniging die een hulp
wil zijn voor lotgenoten & partners.
Skippy & Loewie voor jongeren met
een extra tot de leeftijd van 40 jaar
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Wat moet ik doen om lid te worden van STOMA-ACTIEF of SKIPPY&LOEWIE?
Je stuurt je naam, voornaam, adres, welke stoma, geboortedatum en mailadres
naar Stoma-Actief : doornhof 6, 3460 Bekkevoort of via email
naar info@stoma-actief.be. Ben je jonger dan 40 jaren kan je ook terecht via
s&l@stoma-actief.be.
Je betaalt geen lidgeld, je hebt geen onkosten of verplichtingen.
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
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Beste lotgenoten, vrienden en
sympathisanten
Het jaar 2016 loopt op zijn einde en
was voor ons weer een verrijking!
We zijn ons jaar begonnen met actief meewerken aan de infodag van
StomaVlaanderen in Leuven waar 76
van onze leden aan deelnamen !

Natuurlijk doen wij nog iets anders dan
uitstappen. Wij gaan lotgenoten bezoeken, thuis of in het ziekenhuis, of elders,
en helpen u ook met het zoeken naar
het juiste materiaal . Wij staan u bij met
raad en daad.

Vervolgens was Hospitaal Notre-Dame
à la Rose dan weer een leerzame
en
verrassende
uitstap.
De tweedaagse uitstap naar Reims,
ter ere van ons 5 jarig bestaan,
was een echte meevaller! Iedereen
die mee was heeft er van genoten!
Een tweedaagse leek zelf te kort te zijn.
Bij de mosselsouper van de Truckers uit
Bekkevoort, kwamen vele van onze leden weer samen. En dat doet echt zo’n
deugd om jullie weer te zien en ons
goed te amuseren .

We zien dat bezoeken aan de stomapatiënten zeer gewaardeerd worden. Dit
jaar, tijdens de dag tegen kanker in
Gasthuisberg heb ik samen met Annelies de kamers met stomapatiënten bezocht . We kregen heel wat vragen en
hadden tijd tekort.
Iedereen heeft een rugzakje om te dragen, maar als we het samen dragen
gaat het makkelijker. Ik dank mijn team
voor hun werk in het afgelopen jaar en
ook in de komende jaren!

Nu bestaan wij vijf jaar en mijn droom
komt uit! In de tijd toen ik mijn stoma
kreeg ben ik altijd op zoek geweest
naar leeftijdgenoten. Het heeft toch bijna 10 jaar geduurd vooraleer ik iemand
van mijn leeftijd leerde kennen die ook
als jongvolwassene een stoma kreeg.
De tijden zijn veranderd! Met trots mogen wij onze eigen jongerenafdeling
aankondigen! Ze doen het goed en doorbreken het taboe. Skippie en Loewie zijn
er voor jullie, ze gaan met jullie leuke
activiteiten doen.
Het nieuwe werkjaar starten we met de
kerstmarkt te Brugge en een bezoek
aan de Chocostory met gids en niet
vergeten de Kerstman is ook terug van
de partij.

Ik en mijn team wensen jullie een vredevol kerstfeest en een voorspoedig,
gezond en gelukkig 2017 toe.
Christine
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Mijn stoma : Leed en liefde

Veertien jaar was ik als de ziekte van
Crohn de kop opstak. Negen jaar later
werd ik hiervan geopereerd omdat de
obstructies te erg werden. Het ‘slechte’
stuk werd weggehaald en ik was verscheidene jaren zonder problemen en
medicatie. Een tiental jaren geleden
kreeg ik last van bloederige stoelgang.
Na controle bleek ik inwendige fistels
te hebben die ontstoken waren en hierdoor bloedden. Lastig maar niets om
me echt zorgen te maken verzekerden
ze mij. Antibiotica en baxters met Remicade moesten ze verdrogen.
Omdat de last erger werd bleek er bij
controle in 2010 echter iets anders aan
de hand. Na een punctie bleek er zich
een gezwel in de fistel ontwikkeld te
hebben – darmkanker.
In onderging een 30-tal bestralingen om
het gezwel – dat tot in mijn rectum gegroeid was – te verkleinen waarna de
operatie in februari 2011 volgde. Nog
een deel van de dikke darm weg en een
rectumamputatie zorgen ervoor dat ik
opgezadeld werd met een permanente colostoma. Ik kreeg nog een 6-tal
maanden chemo en ik was klaar om
aan mijn ‘nieuwe’ leven met een zakje
te wennen.
Nu 5 jaar later ben ik er nog altijd niet
aan gewend... Naast de schrik dat de
kanker weer de kop opsteekt moet je
leren leven met dat ding op je buik.

Hoe gaat je partner hiermee om? Gaat
het er niet afvallen ‘en plein public’? Is
het niet te zichtbaar onder mijn kledij?
Is er een wc in de buurt in geval van
nood ? Kan ik nog gaan werken? Kan
ik mijn hobby nog uitoefenen? Kan ik
nog op reis gaan? Dankzij mijn vrouw
kan ik met mijn stoma beter omgaan.
Zij maakt er geen probleem van en
helpt mij bij het plakken van de plaat en
kalmeert mij als ik weer eens begin te
tieren bij een ‘accident’.
Ondertussen werk ik weer voltijds (administratief werk) en reis ik
elke dag naar Brussel met de trein.
In deze mensenmassa voel ik wel regelmatig naar het zakje , de schrik blijft
toch dat het er af zou vallen. Ik durf er
niet aan denken…
Verder zijn we ook terug beginnen te
wandelen. Dat gaat zonder problemen.
Dit is meestal ook in de vrije natuur.
Dus in geval van nood, er is plaats genoeg….
Waar ik wel veel last van heb zijn hernia’s aan de stoma. De steeds weerkerende breuken – ik ben hieraan al 4 x geopereerd – maken me onzeker en doen
pijn. Onzeker omdat ze door de grootte
(D-cup) goed zichtbaar zijn. Elke morgen “snoer” ik me in met een breukband
omdat anders zelfs het stappen begint
pijn te doen. De volgende operatie
(voorzien in februari) gaan ze nu mijn
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stoma heraanleggen langs mijn rechterkant omdat de linkerkant te verzwakt is.
Hopelijk blijft dan alles op zijn plaats zitten.
Mijn stoma heeft mijn leven ingrijpend
veranderd. Ik weet dat ik geen keuze
had en dat ik hierdoor nog leef, maar
elke dag vervloek ik hem nog.
W.

Ik zie mijn man
ontzettend graag,
ook met stoma !
Nadat ik het verhaal van mijn man las
kreeg ik terug een krop in mijn keel.
Ik herinner me alles alsof het gisteren was. De dag dat hij het verdict
kreeg dat hij darmkanker had staat in
mijn geheugen gegrift. Ik kreeg in de
namiddag telefoon van hem waarin
hij mij verzocht om dadelijk naar het
ziekenhuis te komen, aan zijn stem
hoorde ik meteen dat er iets ernstigs
was. Op weg naar het ziekenhuis zat
ik steeds te denken “laat het aub geen
kanker zijn” de rit leek dus wel uren
te duren terwijl we normaal op 20
minuten in Leuven zijn. Eenmaal daar
aangekomen werd mijn angst door W.
bevestigd, wat op dat moment door je
door gaat is verschrikkelijk. Wat staat
ons te wachten?

eerst een stoma gezien, bij mij viel
dat eerste contact met die stoma wel
mee, ik heb dan ook aangeboden om
de verzorging zelf te doen wat op zich
zeer goed meevalt. Voor mij was de aanvaarding van dit “mankement” niet zo
erg. Ik heb mij er dadelijk mee verzoend
en ben God nog elke dag dankbaar
dat ik mijn man nog heb. Voor W. zelf
ligt het anders, hij kan zich er slechter
bij neerleggen en het aanvaarden.
Ik zelf vind het vooral erg voor hem,
de lekkages, de steeds terugkerende
breuken en dus ook de operaties.
Elke controle is dus ook een angstige
periode en zijn we dus dolgelukkig als
we goed nieuws krijgen. Hopelijk is
de operatie die gepland is de laatste en
kan mijn man terug met volle teugen
genieten van het leven zonder pijn,
zonder breuken en met vooral heel veel
goed nieuws. Mijn grote wens is dan
ook dat wij nog jarenlang en gelukkig
kunnen samen leven want ik zie hem
ontzettend graag ook al is die stoma er.
Zijn echtgenote,
A.

Wil je ook je verhaal delen met
lotgenoten kan je dit doorsturen
via info@stoma-actief.be of indien
schrijven niet zo je ding is kan je ook
contact opnemen via 0478 / 25 57 73

Hoeveel overlevingskans is er? Blijft
hij leven? Wat is in godsnaam een
stoma? Allemaal vragen waar je
bang antwoorden op wil. Eenmaal
de operatie voorbij was en W. weer
bij zijn positieven was heb ik voor het
5
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Stoma en vermoeidheid

Tijdens de landelijke stomadag in Eindhoven volgden we met Stoma-Actief de
workshop van psychologe Thea Brouwer over vermoeidheid.
Vermoeidheid kan na een zware ingreep/ziekte optreden, zoals bij kanker
of een stoma. Echter, evenzeer gezonde mensen kunnen te maken hebben
met extreme vermoeidheid.
Wat is vermoeidheid? Is er een
oorzaak of verklaring?
Vermoeidheid heeft ontzettend veel
aspecten. Vaak wil de geest nog van
alles, maar kan het lijf dit niet meer
bijbenen. Je kan heel actief bezig zijn
en toch vermoeid zijn. Je ziet het ook
niet altijd aan iemand. Ben je vermoeid
dan zal je keuzes moeten maken omdat het lichaam hierom kan vragen. Het
is belangrijk dat je leert omgaan met je
klachten of beperkingen.
Tijdens haar uiteenzetting, vroeg psychologe Thea Brouwer aan de aanwezigen wie niet moe was, regelmatig of
altijd moe is. De meesten staken hun
hand op dat ze regelmatig moe waren.
Sommigen antwoordden echter dat ze

altijd moe waren.
Soms is het duidelijk waarom je moe
bent, soms niet. Je voelt dit door bv.
hoofdpijn of pijn over ganse lijf of allebei.
Bv wanneer je de ganse dag gewerkt
hebt, zal je lichaam je het wel heel duidelijk maken dat je moe bent.
Thea liet een lijst zien wat de mogelijkheden zijn die vermoeidheid veroorzaken: medicijnen, spanning, somberheid,
slaappillen, (te) volle agenda, kanker,
chronische ziekte, piekeren, ziektes, de
schildklier, suikerziekte, hartziekte, vitaminen & drank.
Dit is maar een stukje van de puzzel en
is voor ieder anders.
Op zoek naar meer energie
Welke factoren kan je wel beïnvloeden
zodat je leert omgaan met vermoeid-
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heid? Het belangrijkste is om je aan je
eigen grenzen te houden, hoe moeilijk dit ook is. Je grens ligt op het punt
waarop je de activiteiten ten allen tijde
kan blijven volhouden. Inleveren is het
aller moeilijkste. Acceptatie speelt een
grote rol bij het leren omgaan met jouw
vermoeidheid. Want je verzetten hiertegen kost óók energie.
Wat kan je zelf doen ?
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zoek eens naar dingen die je zelf
kan beïnvloeden
Probeer andere dingen dan slaappillen, zoals warme melk of een
warm bad voor het slapengaan, en
doe aan mindfulness als je last hebt
van piekergedrag
Leer je energieniveau te (her)kennen
Neem jezelf serieus, want jij komt
op de eerste plaats
Zorg voor regelmaat en structuur; je
lichaam past zich hieraan aan
Blijf bewegen want dit geeft je net
extra energie, al is het maar een
blokje om gaan wandelen
Wissel bezigheden af en doseer je
activiteiten
Wees voorzichtig met pepmiddelen
zoals koffie of cola
Zorg dat je omgeving ook een realistische verwachting heeft van je
energieniveau

Rusten is niet altijd het goede middel
om vermoeidheid tegen te gaan en
heeft eigenlijk veel meer bijwerkingen
dan bewegen.
Bijwerkingen van rusten: vorming van
artrose, bijdrage aan een te hoge cholesterol, een te hoge bloeddruk, een te
hoog lichaamsgewicht, vermoeidheid,
pijn, slaapproblemen en stemming-
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sproblemen.
Bewegen geeft je net meer: conditie,
spierkracht, mobiliteit én een langer leven.
Waar krijg je nou wel energie van?
Ga op zoek naar wat voor jou werkt,
want soms is dat wat voor een ander
werkt tegen de vermoeidheid niet goed
voor jou. Je kan bv. meer energie krijgen van warmte, plezier en lachen,
sporten of mooi weer.
Zoek dan ook hierbij de grens op, zodat activiteiten ook leuk blijven en leer
hierdoor je eigen energie (her)kennen.
Het sleutelwoord is acceptatie en neem
jezelf hierbij serieus. Kijk samen met je
naasten naar de dingen die je wel kunt,
want dit maakt het leven een stuk gemakkelijker. Blijf daarnaast bewegen,
houdt regelmaat, doseer je activiteiten
en schep realistische verwachtingen
van jezelf, maar ook van anderen.
Wanneer je je gedachten in perspectief
kan plaatsen in normale, tijdelijke en
ontspannende gedachten, zoals aan
iets leuk denken, zorgt dit voor een
aangenamer gevoel en voor minder
vermoeidheid.
Behandelmogelijkheden
Je hebt zelf invloed op je perspectief.
Lukt het je echter niet, dan kan je altijd
nog rekenen op professionele hulp. Je
kan bv. eens kijken naar mogelijkheden
voor fysiotherapie binnen de oncologie,
psychologische zorg of mindfulnesstrainingen.
Erkennen en accepteren is het allerbelangrijkste.
Onthoud ook dat je er niet alleen
voor staat!
Heb je nood aan een luisterend oor, dan
kan je altijd ook je verhaal bij ons kwijt.
7
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De finishlijn

2016, het jaar van verandering en dezelfde oude “shit” (pun intended).
Wat is het tot nu toe een rollercoaster
geweest. We verloren vele bekende
mensen, populisme wordt angstaanjagend groot over de hele wereld,
Trump,… Meer dan redenen genoeg
om nooit nog een nieuwsbericht te kijken of te lezen,
iets wat ik al enkele jaren
vermijd als de pest. (En
dan gebeurt het dat je in
een ruimte vol Britten het
woord “Brexit” laat vallen
en iedereen meteen ruzie
begint te maken onderling.
Haha oeps…)

horen dat mijn fistel niet meer te behandelen valt. “Is dat positief?” zul je je afvragen. Voor mij wel.
Ik heb nooit geweten dat de woorden
“we kunnen niets meer doen, u zal ermee moeten leren leven” horen één

“..en heel recent
kreeg ik te
horen dat mijn
fistel niet meer
te behandelen
valt. “Is dat
positief?” zul je
je afvragen. Voor
mij wel.”
Maar in mijn privéleven zijn er gelukkig
wel positieve dingen gebeurd: nieuwe
liefde, reizen voor werk en plezier, een
nieuwe job en heel recent kreeg ik te

van de grootste opluchtingen van mijn
leven konden zijn. Sta me toe dit even
te kaderen. Al meer dan 8 jaar onderga
ik de ene ingreep na de andere om die
verdomde fistel weg te krijgen. Telkens
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werden korter en vooral dichtbij, ambities werden opzij gezet en maakten
plaats voor “genieten van het moment”,
en die stoma hield me niet tegen om
alle dingen te doen die ik wou doen.
Makkelijk was het niet, maar het was
me gelukt.

pijn, telkens hoop, telkens teleurstelling.
Hoeveel ingrepen ik gehad heb over de
jaren weet ik niet, ik ben gestopt met
tellen bij operatie nummer 18. Meer dan
5 jaar geleden kreeg ik een stoma, “tijdelijk tot de fistel weg is”.
De chirurgen en andere artsen deden
hun best, maar waar ze weinig rekening
mee hielden was het feit hoe al die ingrepen mijn leven bepaalden. De onzekerheid die telkens weer de kop op
stak. Ik durfde niet gaan werken want
voor ik me goed en wel terug ingewerkt
had, was de volgende ingreep alweer
ingepland (en tussen de collega’s zitten met zo’n stoma was ook een grote
stap). Ik durfde geen lange-termijn beslissingen nemen want wie weet had ik
weldra geen inkomen meer. Ik durfde
geen ambitie meer te koesteren, zowel
in mijn professionele carrière als in mijn
danscarrière, want ik kon er nooit lang
genoeg aan werken om verder te geraken. Ik durfde zelfs geen lange reizen
inplannen.
Nu, ik heb me daar op een bepaald moment wel over gezet en met die onzekerheid leren leven. Veel beslissingen
werden last minute genomen, reizen

En nu eindelijk die verlossende woorden. We stoppen ermee. Ik kan terug
gaan plannen, ik kan terug mijn levensritme vinden, ik kan gaan investeren in
mijn huis, ik kan mij gaan concentreren
op mijn job, ik kan mij gaan concentreren op mijn studie, ik kan mijn leven invullen zoals een normaal, jong persoon
dat kan.
Nog steeds met stoma, maar dat is een
deel van mij geworden, een deel dat ik
niet meer kwijt wil.

Weg onzekerheid,
hallo normaal leven!
Weg onzekerheid, hallo normaal leven!
Ik verlies misschien de marathon maar
ik win een gelukkig leven.

9
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Skippy
Vo

Om de banden met onze jongerenafdeling wat te versterken, hadden we dit
jaar afgesproken om samen te komen
in Oostende. We hadden een dagje
zon, zee en strand gepland maar toch
was het net iets anders uitgedraaid.
Zo was de temperatuur die dag in november amper boven het vriespunt. Het
moet dan ook niet gezegd worden dat
we tijdens onze fotoshoot (want er horen toch zeker nieuwe foto’s bij) kou

hebben geleden. We lieten het echter
niet aan ons hart komen en zochten de
warmte op bij elkaar.
Na een hele korte fotoshoot hadden we
door al dat rondcrossen grote honger
gekregen. We begaven ons naar een
‘all you can eat-buffet’ in Vayamundo,
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waarbij we ons terug wat konden opwarmen.
Buikjes vol was het tijd om onze nabije
toekomstplannen met elkaar te delen.
Zo hebben we in 2017 al heel wat leuke ideetjes voor uitstappen met jullie
te doen. Alvast een tipje van de sluier
oplichtend, zullen er ook nu weer meerdaagse uitstapjes in zitten die tot in de
puntjes gepland zullen worden. Ook bij
de jongeren zullen er onder andere activiteiten gepland worden waarbij je de
vingers zal kunnen aflikken. Klinkt alvast goed, toch?
Wil je meer over onze activiteiten te weten komen? Check dan snel onze activiteitenkalender!
Eens we onze gedachten allemaal op
papier hadden gezet, was het tijd om
onszelf te belonen met een lekkere verfrissing. We telden al af naar het einde
van het jaar en klonken alvast op een
gezond en liefdevol 2017.
We hopen jullie
dan ook massaal te mogen
verwelkomen
op onze leuke activiteiten,
met
allereerst
nog de kerstmarkt te Brugge
in 2016! Schol!

10
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Truckers for life delen cheques uit
voor het goede doel.

Op vrijdag 7 oktober 2016 vond op
het gemeentehuis van Bekkevoort de
cheque-uitreiking plaats. De Truckers
schonken 17.500 euro aan verschillende goede doelen. Naast de ziekenzorgkernen uit de verschillende deelgemeenten van Bekkevoort mochten ook
de fietsers van Kom op tegen Kanker,
het Kinderkankerfonds, Sofhea en an-

dere verschillende goede doelen (14 in
totaal) een cheque in ontvangst nemen.
Ook voor de stomadragers was er een
cheque die afgehaald werd door onze
jongeren, die in een korte speech zich
outen als jonge stomadragers en het
opzet uitlegden van Skippy & Loewie in
samenwerking met Stoma-Actief.

11
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Stoma-Actief samen met
Skippy&Loewie, voor jongeren met een
extra
De vereniging voor actieve & jonge
stomadragers, tijdelijke stomadragers
en ex-stomadragers. Actief over heel
Vlaanderen.
Een STOMA is ingrijpend. Het verandert zeker je leven. Maar het hoeft geen
drama te zijn. Integendeel! Het geeft je
eerder een nieuwe kans in het leven.
Ook al krijg je de beste zorg in het ziekenhuis en staat iedereen voor je klaar,
dan nog kan je nood hebben aan contact met lotgenoten. Wil je jouw bekommernissen delen, ervaringen uitwisselen, een goeie babbel hebben over wat
je bezig houdt, neem dan contact op
met ons. Wij maken tijd voor jou en bieden een luisterend oor als het even wat
moeilijker gaat. Uit onze eigen ervaring
weten we hoe belangrijk dit kan zijn.
“STOMA-ACTIEF” is zoals de naam
zegt een actieve vereniging met vooral
de nadruk op ontspannende activiteiten. Wij zijn zeer verheugd dat we daar
een jongerenafdeling met dezelfde visie
kunnen aan toevoegen: “SKIPPY&LOEWIE”, voor jongeren met een extra.
Wat kan je verwachten van
STOMA-ACTIEF en
SKIPPY&LOEWIE?
•

Uitnodigingen om deel te nemen
aan onze activiteiten. De hoofdzaak van onze activiteiten is het
samenbrengen van lotgenoten op
een ontspannende activiteit, én
het onderlinge en vrije contact. Wij

•

•

•

•

voorzien ook geregeld sprekers
met informatie over stomamateriaal, stomakledij, enz. Een onderling
gezellig Bourgondisch afscheid is
steeds van de partij.
Ben je ouder van een kindje met
een stoma door bv. de ziekte van
Hirschsprung, ook dan kan je bij
ons terecht. Wij helpen je graag
verder door je in contact te brengen
met andere ouders.
Op uw verzoek bezoeken we u, bieden morele steun, geven u praktische informatie en verdedigen uw
belangen.
Op uw verjaardag of tijdens de eindejaarsfeesten, wanneer we samen
klinken op een nieuw jaar in goede
gezondheid, mag je van ons een
kleine attentie verwachten.
Verder zal je viermaandelijks onze
gratis digitale nieuwsbrief ontvangen. Of verkies je liever een gedrukte versie? Geen probleem!
Laat het ons weten en de gedrukte
versie word je gratis toegestuurd.

STOMA-ACTIEF is er voor alle stomadragers die graag deel uitmaken van
een lotgenotengroep die ontspannende
activiteiten inricht met vooral onderling
contact.
SKIPPY&LOEWIE richten ontspannende activiteiten in voor jongeren tot
de leeftijd van 40 jaar. Ook bij hen is
vooral onderling contact zeer belangrijk. Hierbij wordt er getracht om het
taboe en de misvattingen rond stoma’s
weg te werken.
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25 maart: Baarle

1 april: Dine & Bowl te Schelle

We bezoeken het dorp Baarle, bestaande uit de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische gemeente
Baarle-Hertog. Baarle kan je terugvinden te midden in de denkbeeldige driehoek van Breda, Tilburg en Turnhout.
Tijdens deze uitstap wordt er een zeer
afwisselend programma gevolgd.

We gaan gezellig eten in Lane12 op de
Boomstesteenweg te Schelle waarbij je
kan genieten van een zeer uitgebreid
buffet met voor ieders wat wils, ook de
allerkleinsten. Nadien kunnen diegenen
die willen nog een balletje werpen op de
bowlingbanen die hier net naast gelegen zijn in complex Wima.

24 juni: Zoekzantse
Zoekzantse is een ludieke wandeling in
de historische kuip van Gent. Uw gastheren zijn een pastoor en nonnetje, die
gewapend zijn met een gitaar en mondharmonica, en een karretje met dreupols (Zoekzantsecoctail ), snoepjes en
cake. Zij nemen hun gasten mee naar
het middeleeuwse “Gante”, op zoek
naar geluk.

23 september: Leuven
In Leuven plannen we een culinaire
rondleiding met gids. We bezoeken leuke plekjes én aanhoren originele verhalen en boeiende weetjes. Leer Leuven
op een totaal andere manier kennen.

9 december: Winterland in Hasselt
(samen met Skippy&Loewie)
Winterland op het Kolonel Dusartplein
zal Hasselt 7 weken lang omtoveren tot
de mooiste Kerststad van België. Zeker
een bezoekje waard!

14 oktober: chocoladeworkshop te
Leuven
We gaan spelen met chocolade, die we
nadien lekker zelf mogen opeten. Wat
wilt een mens nog meer?

9 december: Winterland in Hasselt
(samen met Stoma-Actief)
Midden in de wondere wereld van Winterland Hasselt staat ‘Ice Magic Hasselt’, een fantasiewereld van ijssculpturen waar de bezoeker op avontuur trekt
naar de koudste plek op aarde. Verder
zorgen het Huis van de Kerstman, de
Kerstmarkt, de overdekte IJspiste, de
attracties en het sfeervolle Grand Café
met de originele Aspen Lounge voor
amusement en ontspanning, voor jong
en oud.

13
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5 jaar Stoma-Actief. Daar klinken we
met een glaasje Champagne op!
toe, waar we met een gids de kathedraal bezochten. Nadien volgde een
stadswandeling naar wat bezienswaardigheden zoals het justitiepaleis, het
museum St. Denis, …
De vrije tijd vulden we op met de onvermijdelijke winkelstraatjes en de inwendige mens werd versterkt met een
snackje om nadien weer verder te rijden
naar de basiliek met het graf van St.
Remi. Hiermee was het culturele van de
tweedaagse voorbij en gingen we met
grote dorst over naar de Champagne.

Dit jaar bestaan we met Stoma-Actief 5
jaar en waar konden we dit beter mee
vieren dan met een glaasje Champagne. En waar smaakt het dan nog beter
dan in de Champagnestreek zelf?
Dus weg waren we!

We hielden halt in het Champagnehuis
Mercier. Het was er druk, maar schoven
aan om met een elektrisch treintje door
de immense kelders te rijden waar we
een massa flessen Champagne zagen.
Het ritje sloten we af met een onvermijdelijke degustatie. Dit was een lekkere
kennismaking met de Champagne ter
plaatse!

Op zaterdag 17 september in de vroege ochtend vertrokken we in Engsbergen met de Gery Tours voor een tweedaagse naar Reims en de Champagnestreek.
Na iets meer dan een uurtje rijden,
mochten we nog een deel van onze
groep verwelkomen op de parking in
Nijvel.
Wij excuseren ons nogmaals aan diegenen die niet meekonden wegens volle bus!
Rond de middag kwamen we in Reims
14
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Nadien ons glaasje reden we verder
naar het hotel waar we ‘s avonds verwelkomd werden met, hoe kon het anders, Champagne en een overheerlijk
buffet. Toppie!
Na de welgekomen nachtrust en het
ontbijt volgde een rondrit van 40 km
door de beroemde wijngaarden die de
streek rijk is.

We hielden halt aan een klein Champagnededrijf in “Bouzy” waar alleen
“Premier Cru“ en “Grand cru“ geproduceerd worden. We kregen een rondleiding met uitleg over hoe het proces van
druif tot de uiteindelijke Champagne
verliep, met ook hier nadien uitgebreid
proeven. Lekker toch die bubbels! Hoeft
het dan nog gezegd te worden dat er
heel wat Champagne werd meegenomen om nadien thuis nog van na te
genieten en even de herinneringen aan
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de prachtige streek en de mooie uitstap
terug op te halen.
Na het middagmaal ging het verder
huiswaarts en hielden we halt aan een
slakkenmuseum. Te midden van de
slakken kregen we een fascinerende
uitleg over deze diertjes en diegene die
wilden, konden van deze delicatesse
proeven samen met een glaasje Champagne. De slakken konden niet ieder-

een bekoren, maar het glaasje Champagne ging er duidelijk wel in.
Spijtig genoeg kwam aan alle mooie
dingen een einde en in de late avond
waren we terug waar we vertrokken
waren, met in onze gedachten toch een
mooie reis in leuk en vrolijk gezelschap.
We zien jullie dan ook graag bij de volgende gelegenheid allemaal terug!
15

28/11/16 22:35

Welke hospitalisatieverzekering
kiezen bij een al bestaande ziekte?
gevolgen of verwikkelingen verzekerd
vanaf het derde jaar na de aansluiting
van de verzekerde, tenzij het anders
bepaald is in de bijzondere voorwaarden of een bijvoegsel.
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw
maakte voor 2016 opnieuw een vergelijking over hoe hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande ziekten
dekken, en hoeveel premie u daarvoor
moet betalen.
Hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen bieden een (beperkte) dekking voor de kosten van aandoeningen
die u hebt op het ogenblik dat u de verzekering afsluit.
Private verzekeraars sluiten in tegenstelling tot mutualiteiten de kosten van
voorafbestaande ziekten of aandoeningen uit in hun individuele hospitalisatieverzekeringen. U kunt wel een hospitalisatieverzekering afsluiten, maar u
moet op de vragenlijst vermelden welke
ziekten u reeds hebt (bijvoorbeeld een
hartziekte of diabetes). De kosten van
die bestaande aandoeningen worden
niet vergoed. Andere gezondheidsproblemen worden uiteraard wel vergoed.
Een mogelijke uitzondering hierop is
KBC. KBC vermeldt het volgende over
voorafbestaande toestanden in hun individuele polis:
Indien de bestaande ziekte, het lichaamsgebrek of het ongeval uitdrukkelijk vermeld werd in de correct ingevulde medische vragenlijst, zijn de

Voor een collectieve hospitalisatieverzekering via uw werk of het werk van
uw partner is vaak geen medische vragenlijst vereist. Dat is bijvoorbeeld het
geval in bedrijven of organisaties met
een groot aantal werknemers. Tenzij
het verzekeringscontract het anders
bepaalt, is in deze situatie ook een
voorafbestaande aandoening gedekt.
Vraag dit na bij een gepaste instantie
(bijvoorbeeld de personeelsdienst, de
vakbond, …) op uw werk.
Leeftijdsgrens
Sinds 2014 hebben de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten de
leeftijdsgrens van 65 jaar afgeschaft.
Ook na uw 65e verjaardag kunt u bij de
mutualiteiten dus nog een verzekering
aangaan. 65-plussers die al een verzekering hebben maar ontevreden zijn,
kunnen ook overschakelen naar een
andere verzekering. Wie op latere leeftijd een verzekering afsluit, moet wel
een leeftijdstoeslag betalen.
Bij private verzekeraars geldt de leeftijdsgrens van 65 jaar meestal wel.
Welke kosten dekt de hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds?
De manier waarop de ziekenfondsen
voorafbestaande aandoeningen dekken verschilt onderling sterk.

16
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Het Vlaams Patiëntenplatform stelde
vragen op die zeker nuttig zijn als u een
hospitalisatieverzekering afsluit bij een
ziekenfonds want er zijn nogal verschillen:
1. Op welke manier vergoedt de hospitalisatieverzekering een hospitalisatie ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte?
Worden bijvoorbeeld ook de kameren ereloonsupplementen in een
eenpersoonskamer terugbetaald?
2. Bestaat er een wachttijd tussen het
afsluiten van de verzekering en de
terugbetaling van de kosten van
een bestaande ziekte of aandoening? Na hoeveel maanden kunt u
met andere woorden gebruik maken van de verzekering?
3. Voor welke voorafbestaande ernstige ziekten worden ook de kosten
voor ambulante verzorging terugbetaald, en voor welk maximumbedrag? Dit houdt in dat ze voor een
aantal ziekten de kosten vergoeden
voor doktersbezoeken, behandelingen zoals geneesmiddelen en kinesitherapie, medisch materiaal,...
die buiten een ziekenhuisopname
worden gemaakt.
4. Voor welke ziekenhuisdiensten
wordt de tussenkomst beperkt in
bedrag of tijd (bijvoorbeeld voor de
diensten revalidatie en geriatrie)?
5. Worden de kosten van een opname
in een psychiatrische dienst voor
een vooraf bestaande geestes- en
zenuwziekte terugbetaald?
6. Hoeveel kost een hospitalisatieverzekering?
7. Het

Vlaamse
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Patiëntenplatform

vergeleek ook de premies voor een
hospitalisatieverzekering van de
verschillende ziekenfondsen. Die
vergelijking is niet altijd gemakkelijk
omdat de leeftijdscategorieën voor
premiestijgingen verschillen per
mutualiteit. en per formule van de
verzekering (basisdekking of extra
dekking). Ook de vrijstelling (het
bedrag dat u zelf moet betalen),
welke kosten al dan niet verzekerd
worden, de leeftijdstoeslag als u
op latere leeftijd een verzekering
afsluit, enzovoorts verschilt per ziekenfonds.
8. Om een premieberekening op maat
van u (en uw gezin) te krijgen,
neemt u dan ook het best contact
op met het ziekenfonds.
Hoeveel kost een hospitalisatie
verzekering?
Het Vlaamse Patiëntenplatform vergeleek ook de premies voor een hospitalisatieverzekering van de verschillende
ziekenfondsen. Die vergelijking is niet
altijd gemakkelijk omdat de leeftijdscategorieën voor premiestijgingen verschillen per mutualiteit. en per formule
van de verzekering (basisdekking of
extra dekking). Ook de vrijstelling (het
bedrag dat u zelf moet betalen), welke
kosten al dan niet verzekerd worden,
de leeftijdstoeslag als u op latere leeftijd een verzekering afsluit, enzovoorts
verschilt per ziekenfonds.
Om een premieberekening op maat van
u (en uw gezin) te krijgen, neemt u dan
ook het best contact op met het
ziekenfonds.
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Stoma-Actief en Dag tegen Kanker:
20 oktober 2016
De Dag tegen Kanker was ook dit jaar
weer een hartverwarmende dag.
Op 20 oktober 2016 riep
Kom op tegen Kanker
Vlamingen
op die dag
expliciet hun
medeleven
en verbondenheid te
tonen
met
kankerpatiënten en hun
naasten door een geel lintje te dragen.
Honderden vrijwilligers in Vlaamse
en Brusselse ziekenhuizen speldden
bezoekers een geel lintje op. De personeelsleden van ziekenhuizen droegen die dag ook het gele lintje, net als
personeelsleden van tal van gemeenten, woonzorgcentra en zorgorganisaties. Net als de voorbije jaren spanden
ziekenhuizen, huizenvandemens, lokale dienstencentra zich bovendien in om
een dag voor en rond hun patiënten en
cliënten te organiseren. Er waren tal
van workshops rond stijladvies, voeding, relaxatie, mindfulness, muziek,
smoothies, massages …

gele lintjes op te spelden.
Jean-Pierre in AZ Diest mocht samen
met vrijwilligster Renilde meer dan 400
lintjes opspelden en luisterde naar verschillende droevige maar ook leuke verhalen. Het is mooi om te zien hoe men
desondanks kanker zich toch niet laat
gaan en hoe men blijft vechten.
In UZ Leuven waren Aurèle, Christine
en Annelies aanwezig. Zij bezochten
de afdeling stomapatiënten en met
een hartverwarmend woordje en klein
geschenkje legden zij de patiënten die
dag nog extra in de watten.
In UZ Jette was het Rita die voor de
eerste keer deelnam. Zij vond het nogal
heftig, maar was toch blij om de mensen te woord te staan en een luisterend
oor aan te bieden. Ze zou er graag volgend jaar opnieuw bij zijn.
De volgende Dag tegen Kanker vindt
plaats op 19 oktober 2017.
Ook dan zullen wij er weer extra voor
hen zijn.

Stoma-Actief en Skippy & Loewie staan
het ganse jaar paraat om kankerpatiënten en andere stomadragers te helpen
en bij te staan. Zoals de vorige jaren,
waren we nu ook op deze dag aanwezig in verschillende ziekenhuizen om
18
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Belly Bo

Toiletpas

Mode voor stomadragers

van Stoma Vlaanderen

Belly Bo: Sint-Jozefstraat 1,
2018 Antwerpen
+ 32 3 457 94 19 
info@bellybo.be 
www.bellybo.be
Sonia startte een zaak belly bo op. Dit
is een bijzondere modewinkel met een
breed assortiment aan lingerie, badmode en homewear voor stomadragers
en anderen met een ‘belly’-geheimpje.
Naast het winkelen, biedt Sonia u een
vertrouwde omgeving aan waarin u uw
ervaringen kwijt kan aan een luisterend
oor.

Geeft uw stoma problemen? Durft u
niet meer buitenshuis te komen? Of
wilt u meer zekerheid ?
Dan geeft de toiletpas van StomaVlaanderen u die zekerheid.

Sonia is een zeer actieve stomadraagster, waarmee we het afgelopen jaar
kennis gemaakt en leuk samengewerkt
hebben.

StomaVlaanderen geeft een toiletpas
uit met de steun van ondernemersorganisaties Unizo, Horeca Vlaanderen,
Comeos en Neutraal Syndicaat voor
zelfstandigen.
U kan uit noodzaak - o.a. bij lekkageproblemen - het pasje laten zien zodat
u discreet toelating krijgt tot de sanitaire installaties. Het moet echter wel worden gezegd dat we ook rekenen op de
goodwill van de uitbater, maar meestal
zijn de reacties hierop zeer positief.

Zij slaat nu een andere weg in en wij
wensen haar met Stoma-Actief alvast
veel succes.

Reeds 1 500 personen zijn reeds in het
bezit van deze gepersonaliseerde toiletpas.
Zolang de voorraad strekt,
wordt deze pas bezorgd in
een handig dubbel hoesje
met reiswijzer. Handig voor
op reis met stomagerelateerde vertalingen in 5 talen.
Op website StomaVlaanderen kan u meer informatie en
het aanvraagformulier vinden. U kan
ook telefonisch terecht op het nummer
0478/255773 .
19
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Skippy & Loewie op de catwalk

Op 17 november 2016 was het weer
zover. Een team van 12 leden had het
jaarlijks congres in Heist-op-den-Bergh,
namelijk het congres voor de Vlaamse Stoma-, incontinentie- en fistelverpleegkundigen weer georganiseerd.
Een kleine vierhonderd verpleegkundigen waren op deze druilerige, koude
dag aanwezig en zagen dat het goed
was.
De dag begon om 09:00 en duurde tot
17:00. Verschillende sprekers gaven
onder meer wat uitleg over stomazorg,
kankerbehandelingen en postoperatieve zorgen. Tussen de sprekers door

kregen de stomaverpleegkundigen de
tijd om hun vochtniveau weer op peil te
brengen, waarbij ze ook verschillende
standen met stomaproducten konden
bezoeken.

Echter, ook aan de
stomapatiënten zelf
werd er gedacht. Het
lingeriemerk Yvanta mocht
de dag afsluiten met een
modeshow. En wie kon er
hier beter bij helpen dan
echte stomapatiënten?

20
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kundigen waren laaiend enthousiast,
hadden zelfs uitbundig meegedanst
tijdens de laatste scene, waardoor hun
zelfvertrouwen weer een pak extra was
gegroeid. De angstige momenten vooraf aan de modeshow waren snel vergeten. Moesten ze nog eens de kans
krijgen om zichzelf van hun beste kant
te laten zien voor stomapatiënten, dan
zouden ze zeker niet aarzelen.

Toen onze jongeren van Skippy &
Loewie samen met nog 4 anderen de
vraag hiervoor kregen, hebben ze dan
ook geen seconde geaarzeld want het
taboe rond een stoma moest dringend
eens worden weggewerkt.
Half in hun blootje hebben deze stomadragers hun beste (soms onthaarde)
beentjes voorgezet om de verschillende
types en merken van banden, lingerie,
badmode en kledij voor te stellen.
Begeleidt door Yvette en Vanessa van
Yvanta én ontvangen onder een daverend applaus van de stomaverpleegkundigen hadden ze 20 minuten de tijd
om aan de stomaverpleegkundigen de
nieuwste mode voor stomapatiënten te
laten zien. Het moest dus allemaal heel
snel gaan achter de coulissen.
Na afloop konden onze 2 jongeren,
Annelies en Nieke, niets dan positieve woorden uitbrengen. De verpleeg21
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ZOEK HET WOORD
Onder de winnaars verloten wij naar aanleiding van ons
vijfjarig bestaan een fles Champagne, meegebracht uit de
Champagnestreek!
Tien letterwoord en uw gegevens versturen vóór 1 maart naar:
stoma-actief, doornhof 6, 3460 Bekkevoort
of via mail: info@stoma-actief.be

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Oplossing puzzel vorige editie: ‘RETRACTIE‘

De gelukkige winnaar van de champagne “ Marc “ werd de fles
overhandigd. Misschien hebt u deze keer meer geluk !

23
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Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Petrus Deboet, beheerd
door de Koning Boudewijnstichting.

Met de steun van:

Met dank aan
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