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

Aurèle Vanthournout
Penningmeester
Potterijstraat 16, 8890 Moorslede
056 / 50 50 03

Jean-Pierre Vanderstukken
Secretaris
Secretariaat: Doornhof 6, 3460 Bekkevoort 
013 / 33 64 23 of 0478 / 25 57 73

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

Annelies Delandsheere
Sint- Gertudisstraat 113
3400 Landen
0496 / 83 52 04

Nieke van den Assem  
Zwaluwenlaan 51
2630 Aartselaar
0474 / 26 11 26

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.

Bestuursleden

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

V.u.: Jean-P
ierre Vanderstukken, D

oornhof 6, 3460 B
ekkevoort 



Skippy & Loewie: De vereniging voor actieve en jonge stomadragers.  
Actief over heel Vlaanderen.

Een STOMA is ingrijpend. Het verandert zeker uw leven. Het hoeft echter 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 en staat iedereen voor je klaar, dan 
kan je toch nood hebben aan contact met lotgenoten. Wil je uw bekommernissen 
delen, ervaringen uitwisselen, een goeie babbel hebben over wat u bezighoudt, 
neem dan contact op met ons. Wij maken tijd voor jou, een luisterend oor als het 
even moeilijk gaat. Uit onze eigen ervaring weten we hoe belangrijk dit kan zijn.
 
“STOMA-ACTIEF”, is zoals de naam zegt een actieve vereniging met 
vooral 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, 
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.

Uw verjaardag of eindejaar, een kleine attentie mag u op die momenten zeker van 
ons verwachten. 
 
Ben je ouder van een kindje met een stoma door o.a.de ziekte van Hirschsprung 
dan kan je bij ons terecht. Wij helpen u graag verder door u in contact te brengen 
met andere ouders. 
 
Je ontvangt viermaandelijks onze gratis digitale nieuwsbrief.
Geen pc? Liever een gedrukte versie? Geen probleem, u laat ons dit weten en de 
gedrukte versie wordt u 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.
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Stoma-Actief samen met Skippy&Loewie, voor jongeren met 
een extra
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Hip, hip, hoera! Stoma-Actief is 5 jaar actief!

Op 25 november 2011 is Stoma-Actief ontstaan uit het vorige  Stoma-Jong-Actief 
vzw dat op zijn beurt gestart was in 2004. We voelen ons de meeste dagen nog 
jong , maar we moeten realistisch blijven en Stoma-Actief zonder jong leek ons 
gepaster.

Op 10 december vieren we ons 5-jarig bestaan tijdens de kerstmarkt in Brugge, 
met zoals we gewend zijn een ontspannende activiteit gekoppeld aan een gezellig 
onderonsje met Bourgondische afsluiter.

Wil je erbij zijn? Houd dan zeker 10 december vrij! Meer hierover later op onze 
website www.stoma-actief.be en in de volgende nieuwsbrief. Leden krijgen nog 
tijdig een uitnodiging.

Intussen hebben we nog een tweedaagse busuitstap naar de Champagnestreek 
op 17 en 18  september gepland staan. Meer hierover kan je vinden op onze web-
site. We doen dit samen met een andere vereniging, waardoor spijtig genoeg de 
bus reeds volzet is. Je kan je nog inschrijven maar dan kom je op een wachtlijst, 
tenzij er zoveel inschrijvingen bijkomen dat we alleen voor Stoma-Actief een bus 
kunnen inleggen!
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Op een gegeven moment bloedkleurige urine, wat de huisarts niet normaal vond. 
Na verschillende onderzoeken in het Europaziekenhuis in Ukkel stelde de uroloog 
een 'soort' kanker bij me vast aan de urineblaas. Niets ergs volgens hem. Met een 
kleine ingreep, een “curettage”,  was dit te verhelpen. 

En inderdaad de eerste maanden was mijn urine terug normaal. Toch kwam de  
bloedkleurige urine terug. De uroloog stelde bestralingen voor om dit te verhel-
pen. Ik vertrouwde hem niet meer en ben dan naar de dienst urologie in Gasthuis-
berg gegaan. Daar was de diagnose urineblaaskanker. En ik moest chemo krijgen. 
Ik heb deze dan ook gehad met alle gevolgen van dien: misselijk, kaal worden, ... 
Een hele rimram dus.
Na die behandeling was mijn gezwel bijna verdwenen en de uroloog raadde me 
een verwijdering van de urineblaas en urinekanalen aan, waardoor ik dus verder 
zou moeten leven met stoma.

Dit was wel een hele klap in het gezicht, maar liever een stoma dan binnen 
een aantal jaar onder de grond rotten!

Dus heb ik een urostoma laten zetten. Deze was in het begin wel heel moeilijk 
om te aanvaarden. Maar nu ben ik het gewoon en verander ik zelf geregeld mijn 
stomamateriaal. 
In het begin deed een verpleegster van het Wit-Gele Kruis dat, nadien mijn 
echtgenoot en nu doe ik het zelf. Je moet ermee leren leven en VOORAL het 
aanvaarden, en dan verloopt het leven, zoals het mijne nu, op rolletjes. Het begin 
was moeilijk. Ik wou zelfs geen lange broek of badpak meer dragen uit schrik dat 
anderen dit zouden zien. Maar nu doe ik dat allemaal terug, ga ik op reis en ga ik 
zelfs zonnen.

Ik leef met mijn stoma 
terug als een gewone 

andere vrouw.

Ik heb wel altijd reservemateriaal bij me, want het kan soms eens lekken. 
Dit gebeurt heel zelden nu (vaker in het begin!) en ik ben gelukkig dat ik nog leef!
 
Marie-Elisabeth

Leven met stoma na blaaskanker
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De stoma wordt verwijderd!  
Joepie!

Het is ondertussen zes jaar geleden dat Lisa 
de diagnose van de ziekte van Crohn kreeg. 
De ziekte maakte dat een stuk van haar darm 
verwijderd moest worden en ze door het leven 
moest gaan met een stoma. Dankzij selfies 
op Facebook en een bijnaam voor die stoma 
leerde ze deze een plaatsje te geven en wil ze 
daarbij nu ook andere lotgenoten helpen. 

Toen Lisa in 2008 plots hevige buikkrampen 
begon te krijgen, wist ze dat er iets niet pluis 
was. Het duurde echter nog tot 2010 voor ze 
de diagnose van de ziekte van Crohn te horen 
kreeg. Dit is een chronische darmziekte die met 
allerlei ernstige  fysieke klachten gepaard gaat. 
In 2014 moest er dan ook een stuk van haar 
dunne darm verwijderd worden en moest ze 
verder met een stoma door het leven.

Het duurde enige tijd voor ze dit een plaatsje kon geven. 
Op het dragen van een stoma rust immers nog steeds 
een taboe, zeker als je nog zo'n jonge vrouw bent. Maar 
die schaamte heeft Lisa de voorbije jaren  overwonnen 
en ze poseerde  dan ook op selfies met haar stoma om 
anderen die in hetzelfde schuitje zitten te helpen bij hun 
aanvaarding.

Ze bedacht zelfs het koosnaampje 'Steve' voor haar 
stoma en tekende  er soms vrolijke gezichten op.  

"Ik ben zo vaak in elkaar gestort en heb me zo vaak lelijk gevoeld door dat zakje. 
Mijn stoma een naam geven, maakte het makkelijker om het te accepteren", vertelt 
de moedige vrouw "Mijn vrienden waren er heel open minded over en vroegen 
soms zelfs hoe het met Steve ging, alsof we een duo waren."

Vandaag gaat Lisa weer door het leven zonder stoma, maar het gigantische litteken 
op haar buik draagt ze nog met evenveel trots. 

Maar hoe gaat het nadat een stoma verwijderd wordt ?
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De stoma is verwijderd! 
Wat nu? 

In vorig verhaal vertelt Lisa over haar stoma als jonge dame, aangelegd na de 
vaststelling van de ziekte van Crohn. Echter, stoma’s kunnen eveneens aangelegd 
worden voor andere redenen, zoals bv. darmkanker. Eerst is er de diagnose kanker 
of chronische darmziekte, dan een operatie en meestal wordt er dan een stoma 
geplaatst! De vraag die velen stellen: is deze permanent of slechts voor een tijdje?
 
Velen hopen op tijdelijk en het kan ook zo zijn dat na de genezing/behandeling van 
de zieke, het verwijderen van de aangetaste delen of na chemo bij kanker, dat de 
stoma verwijderd wordt.

Zijn dan al je problemen opgelost?  
Komt de stoma niet meer terug?

 
Wij hebben wel wat leden van wie de stoma verwijderd werd, zowel bij Crohn- 
als bij darmkankerpatiënten, en hebben eens geluisterd hoe het verloopt na de 
verwijdering van de stoma. Heel verschillende en uiteenlopende reacties kregen 
we te horen .

Wanneer de stoma weg is, is men gelukkiger. Het zakje is weg en men voelt zich 
vrijer. Ronddraaien in bed gaat terug zonder problemen. Men moet niet meer 
geregeld naar een toilet zoeken. Men heeft geen schrik meer voor onverwachte 
geluidjes of lekjes. Men heeft geen schrik meer dat het zakje er zou afvallen, …  
 
Maar er zijn spijtig genoeg ook andere verhalen. Men krijgt na verloop van tijd terug 
last van de darmen door ontstekingen of fistels die terug opspelen. Men heeft terug 
regelmatig diarree of men moet meer medicatie nemen, … 

De meesten nemen de ongemakken erbij, maar men is zich wel terdege bewust dat 
de stoma terug zou kunnen geplaatst worden. En hier hebben sommigen het zeer 
moeilijk mee. Ze durven er niet eens aan denken. Anderen snakken dan net weer 
naar de betere kwaliteit van leven met een stoma. Zij staan er dan ook terug voor 
open. Wat moet, dat moet!

Stoma-Actief wil mensen met een verwijderde stoma blijven betrekken, bij 
elkaar brengen en uitnodigen bij onze werking, omdat de problemen met 
stoma of na de stoma vergelijkbaar zijn. Ook de website gaat in die zin 
aangepast worden. Onderling contact kan ook na verwijdering van stoma 
zeer nuttig en welkom zijn. Heb je hier nood aan? Neem dan contact op met 
ons.
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Weet je dat …

GEZOCHT:
Zelf ben ik een stomadrager maar dan zonder "zakje op de buik " ik heb namelijk een 
blaasaugmentatie met continent stoma wat wil  zeggen dat ik me via de navel sondeer 
(ongeveer 6 maal per dag). 
Heel graag had ik een lotgenoot ontmoet die ook zo een operatie gehad heeft. 
Mail ons: stoma-actiefgroep@live.be

STOMAvlaanderen 
een samenwerking 
is van alle Vlaamse 

stomalotgenoten groepen 
en dit met de hulp van 
Kom op tegen Kanker. 

SAMEN STERK!

STOMAvlaanderen 
vereerd was met bezoek 
uit de provincie Vlaams-

Brabant door Deputé 
van gezondheid Marc 

Florquin.

STOMAvlaanderen 
om de 2 jaar een 
infodag houdt met 

gespecialiseerde dokters 
in de stomazorg en 

stomaverpleegkundigen 
als sprekers. Dit jaar 

was de infodag in de KU 
Leuven op 16 april met 
als titel “STOMAdrager, 

kom uit je kast!"

STOMAvlaanderen een volgende 
infodag organiseert in PXL te 

Hasselt op zaterdag 21 april 2018.
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STOMAvlaanderen naast de 
infodag zich vooral bezighoudt 

met belangenbehartiging van alle 
stomadragers. Een voorbeeld is 

de toiletpas. In samenwerking met 
Unizo, Horeca Vlaanderen, Comeos 

en NSZ is op vertoon van de toiletpas 
een discrete toegang tot het toilet 

mogelijk.

STOMAvlaanderen heeft op de infodag te KU 
Leuven een reiswijzer verspreid, een vertaling van 

stomabenodigdheden in 5 verschillende talen.
U bekomt deze reiswijzer samen met de toiletpas in 
handig dubbel etui of indien u reeds een toiletpas 

heeft na vraag via info@stomavlaanderen.be.

STOMAvlaanderen presenteerde op de infodag 
te KU Leuven een toneelstuk geregisseerd en 

gespeeld door stomadragers. Ook werd een filmpje 
getoond van Nephele, Europees kampioene 

buikdansen met een stoma.
Beide filmpjes kan je bekijken op website  

www.stomavlaanderen.be.

STOMAvlaanderen eindigde de infodag 
te KU Leuven met een modeshow, 
waar er lingerie en zwemkledij werd 

voorgesteld.



10

Skippy & Loewie
Voor jongeren met een extra

Ik ben Annelies  Delandsheere, 30 jaar 
en woon in Landen samen met mijn 2 
zoontjes  Kjelle  en  Kyaro.  
Ik heb sinds 2003  de ziekte van Crohn. 
Ik heb de pech dat het in een zwaardere 
graad vastgesteld is met geregeld 
opstoten. Bij de zwangerschap van mijn 
jongste zoontje in 2008 is mijn eerste 
fistel/abces opgekomen. Tijdens en 
na de zwangerschap ben ik hieraan 
geopereerd geweest. Door de Remicade 
was het 4 jaar rustig, dan  is de ziekte in 
alle hevigheid terug toegeslagen. 

Op controle in september 2012 bleek ik 
terug een fistel te hebben. Mijn eerste 
operatie volgde, en een serie van 29 
operaties van toen tot heden was een 
feit!
Ik ben toen op regelmatige basis fis-
tels en abcessen blijven aanmaken. De  
Remicade sloeg ook niet meer aan en 
iedereen was radeloos. Regelmatig heb 
ik in het ziekenhuis gelegen en dit voor 
minstens 1 tot soms bijna 3 weken. Ik 
was op de duur gewoon op, mentaal 
en fysiek. 
Ik viel in een zwart gat. Ik kon niet meer 
gaan werken en moest daarbovenop 
de zorg van 2 kindjes op mij nemen. In 
november 2013 kwam het verdikt dat 
het zo niet verder kon en dat de enige 
oplossing een tijdelijke stoma was.

Het werd een ileostoma.  
Ik dacht dat de grond onder mijn 

voeten wegzakte. 

Ik was totaal nog niet thuis in het 
wereldje van stoma’s. Ik zou ook in 
het beginstadium van de vaststelling 
van de ziekte van Crohn niet kunnen 
zeggen hebben wat een stoma eigenlijk 
is. De operaties aan fistels en abcessen 
begonnen na het plaatsen van de stoma 
eindelijk te verminderen. Ik werd niet 
vaak meer geopereerd en heb daarom 
toen in het UZ Leuven gesmeekt om de 
stoma terug te sluiten. Ik heb er lang 
voor moeten zagen want ze wilden - 
wat ik wel kon begrijpen - de zekerheid 
hebben dat de wonden genoeg 
genezen waren om na het opheffen van 
de stoma terug normaal naar het toilet 
te kunnen gaan. 
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Ik heb mij in totaal toch 3 maanden 
goed gevoeld, tot het noodlot weer 
toesloeg. Terug op regelmatige basis 
moest ik operaties ondergaan. Tussen-
door had ik dan ook nog eens galprob-
lemen, waarbij ze de gal uiteindelijk 
verwijderd hebben. Ik ben beginnen 
smeken naar een oplossing. Ik wou 
geen oplossing voor een paar maan-
den en ik wou geen uitstel meer. Ik 
was ook realistisch. De verlittekende 
onderkant kon in mijn ogen niet meer 
genezen. Met medicatie kon je dit vol-
gens mij niet genezen. Ik wist waar ik 
mij aan kon verwachten deze keer.  
En begin februari 2016 was het een feit. 
Ik kreeg toen opnieuw een ileostoma. 
Ik ben ook van principe geworden, wie 
mij nu niet meer aanvaard, het zij zo. Ik 
weet dat mijn kwaliteit van leven erop 
verbeterd is. Ik zal na mijn recuperatie
periode er weer kunnen zijn voor 
mijn kinderen. Op de manier dat zij 
verdienen!  En ik, ik kan eindelijk aan 
mijn leven beginnen!  

In juni 2015 ben ik dan opgenomen 
 geweest voor het sluiten van de stoma. 

 Die genezing verliep zeer vlot. De week na de operatie 
stond ik al in de dierentuin met mijn kindjes :-). 

Ik was herboren!
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Skippy & Loewie
Voor jongeren met een extra

Hoi hoi, wij zijn Annelies en Nieke. Allebei jonge meiden met een extraatje, 
namelijk een ileostoma. We zijn met elkaar in contact gekomen door een 
stomaverpleegkundige van het UZ Leuven. Al snel bleek dat we op dezelfde 
golflengte zaten over het tekort aan informatie voor jongeren met een stoma. We 
begonnen te brainstormen over wat we hier in België missen en hebben zo de 
handen in elkaar geslagen in samenwerking met Stoma-Actief. We hebben een site 
opgericht vooral voor jongeren met een stoma tussen 0 en 40 jaar.

 
Met trots stellen we u dan ook Skippy & Loewie voor.   

Skippy & Loewie verwijst naar de namen die we onze stoma’s 
hebben gegeven.

Een naam geven aan de stoma maakt niet enkel het rouwproces draaglijker, maar 
zorgt er ook voor dat je hierover gemakkelijk kan communiceren zonder dat je het 
harde woord stoma moet uitspreken. Zeer handig in geval van nood en iedereen 
denkt dat je het hebt over je kinderen of huisdieren.
Op onze site kan je informatie over de verschillende stoma’s en materialen 
terugvinden, maar ook informatie omtrent hoe je met een stoma perfect 
‘normaal’ kan leven. Zo komen bv. de onderwerpen kledij & lingerie, en sporten 
& ontspanning aan bod. We proberen de negativiteit rond stoma’s te doorbreken!   
We antwoorden ook persoonlijk op vragen, anoniem, zodat deze niet aan de grote 
klok moet gehangen worden want niet iedereen vertelt over zijn extraatje aan 
anderen.
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Skippy & Loewie - Eerste activiteit

Met Skippy & Loewie willen we zoals gezegd jongeren met een stoma met een 
ontspannende activiteit samenbrengen. 

Onze eerste activiteit gaat door op zondag 30/10/2016 en is een dagje 
CenterParcs - Vakantiepark De Vossemeren, Elzen 145, 3920 Lommel.

Planning: 
• Vanaf 13:00 ontvangst door de supergemotiveerde Annelies en Nieke  
• Van 14:00 tot 16:00 nemen we een duikje in het zwembad Aqua Mundo
• Vanaf ± 16:30 krijgen we een voorstelling van Yvanta, lingerie voor 

stomadragers Vanaf 18:30 sluiten we af met lekker eten onder ons in 
Evergreenz (buffet)

Kostprijs : 
• Kinderen tot 12 jaar gratis - voor de kids is er een apart kidsbuffet! 
• Jongeren met een extra: 20 euro
• Partners en begeleiders: 25 euro

Inschrijven kan tot en met 
zondag 09/10/2016. 
Schrijf je in via mail 
s&l@stoma-actief.be of via de 
website: www.stoma-actief.be

Om praktische redenen vragen 
wij te betalen op voorhand  
op rekeningnummer:  
BE83 9730 5407 5615 
van Stoma-Actief

Wij kijken er alvast naar uit om 
jullie te ontmoeten!  
Tot binnenkort!  
Annelies & Nieke
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Skippy & Loewie
Voor jongeren met een extra

Hoi, mijn naam is Nieke en ben geboren in 1986. Ik ben woonachtig te Aartselaar 
samen met mijn vriend en mijn twee hondjes. Als klein meisje heb ik verschillende 
diagnoses opgeplakt gekregen: buikpijn door schoolstress, spastische darm, 
boulimie,… Het heeft tot mijn 16e levensjaar geduurd vooraleer de diagnose ziekte 
van Crohn gediagnosticeerd werd. Niet enkel ter hoogte van mijn darmen (dilataties, 
stoma’s, J-pouch,…), maar ook ter hoogte van mijn maag (nieuwe maaguitgang) 
heb ik al wat operaties ondergaan.

Alle medicatie die er op de markt verschenen is, heb ik geprobeerd. Echter, op niets 
vertoonde ik een goede respons. Door die ontstekingen voelde ik me barslecht. 
Altijd koortsig, geen energie,… Ik moest veel thuisblijven van school en mijn sociaal 
leven stond op een zeer laag pitje. Niet iedereen kon begrip voor mijn toestand 
opbrengen, want ik zag er toch immers ‘goed’ uit. 
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Toen ik 20 was, heb ik mijn eerste (colo)stoma ‘Franske’ gekregen. 
Deze was slechts tijdelijk om de ontstekingen in de dikke darm wat 

rust te gunnen. 

Spijtig genoeg bleven mijn darmen maar verder ontsteken waardoor ze uiteindelijk 
heel mijn dikke darm hebben verwijderd en een pouch hebben aangelegd.
Mijn stoma werd toen, na 3 jaar, opgeheven. Hiermee was ik 10 jaar echt goed 
en kon ik mijn studies afmaken en beginnen aan mijn werkcarrière als Medical 
Management Assistant in het UZA en docent aan 2 hogescholen.
 
Spijtig genoeg speelde de ziekte weer op en kreeg ik te maken met fistels en 
abcessen. Hierdoor werd er besloten tot het plaatsen van een permanente 
ileostoma, ‘Loewie’, op 01/04/2016 (nee, geen grapje). 
Dankzij hem kan ik weer verder met mijn leven.
Eindelijk kan ik weer buiten zonder die toiletvrees! 
Eindelijk kan ik weer langer dan 2 uur aan een stuk slapen! 
Eindelijk kan ik terug mijn passies (honden en kleding naaien) uitoefenen!

En zo kan ik nog wel een hele hoop voordelen opnoemen.
Toen ik mijn eerste stoma kreeg, ondervond ik een gebrek aan informatie over de 
dingen die ermee gepaard gingen. Ook nu ondervond ik nog steeds een gemis 
aan een site rond stoma’s voor jongeren. Want geef toe … stoma’s zijn nog steeds 
taboe én worden nog steeds geassocieerd met oude mensen. 

Toen ik door het UZ Leuven aan iemand voorgesteld werd met dezelfde 
ondervindingen, hebben we onze handen in elkaar geslagen en wilden we een 
plekje maken waar jongeren met dat extraatje (anoniem) terecht konden voor 
hun vragen en voor meer informatie. We proberen de negativiteit rond stoma’s 
te doorbreken en laten zien dat je met een stoma ook voluit van het leven kan 
genieten!

Ik wens jullie alvast veel surfplezier toe! 
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Truckers for life organiseert ook in 2016 een truckshow . De opbrengst wordt 
verdeeld onder meerdere goede doelen. Stomadragers zijn een begunstigde 
doelgroep die ieder jaar een cheque mogen ontvangen. Wij nodigen dan ook alle 
stomadragers en naasten uit om een bezoek te brengen en alzo vele goede doelen 
te helpen ondersteunen.

Zaterdag 13 augustus om 14:00 vindt de rondrit plaats voor mindervaliden 
met Boma, Marijn Devalck, achter het stuur van een truck!

Indien je als ouder graag je kind met stoma wil laten meerijden, laat het 
ons weten via Jean-Pierre, 0478/25 57 73. Wij doen het nodige. 
Na de rit is er voor elke deelnemer een drankje en hapje voorzien evenals 
enkele mooie geschenken. 
Het wordt een verwendag, in goede banen geleid door Miranda en de 
truckers-for-life-medewerkers.
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Programma op zaterdag 13 augustus:

•	 s´ Morgens komen vrachtwagens toe 
14:00: gratis rondritten voor mindervaliden met Marijn Devalck achter het 
stuur van een truck!

•	 22:30: Discobar met DJ Marc van Keer
•	 Als de zon verdwijnt en het maantje verschijnt ….LICHTJESSHOW door 

de Truckers

Programma op zondag 14 augustus: 

•	 Vanaf 08:00 spek en eieren.
•	 Truckshow met doorlopend eet- en drankgelegenheid
•	 Vanaf 12:00: grote BBQ
•	 14:00: rondrit van ± 35 km door het Hageland
•	 15:00: Familie Radio (grote tent) met optredens van Vlaamse artiesten
•	 19:00: prijsuitreiking
•	 20:00: optreden van 3 of Us
•	 Discobar met DJ Aster Globert
•	 23:30: optreden van Lindsey
•	 00:30: optreden van Willy Somers
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Meer energie om meer gedaan te krijgen in je dag

Wim Annerel (www.wimannerel.be) - Life coach - deelt graag 
enkele effectieve tips met jou om meer energie te hebben en 
zo meer gedaan te krijgen. 

Vaak zeggen mensen mij “Ik wou dat er meer uren in een dag 
waren zodat ik meer gedaan kon krijgen.” Maar ik denk dat 
meer tijd niet is wat de meeste mensen nodig hebben. Vaak 
merk ik dat ze meer dan genoeg uren in een dag hebben. 
En toch raken ze niet door hun to do lijstje. Wat veel mensen 
echt kunnen gebruiken om elke dag opnieuw meer gedaan 
te krijgen is…energie.

Dit zijn 5 dingen die je dagelijks kunt doen om topenergie te 
genereren. 
Dat wil niet zeggen dat je de godganse dag moet rondrennen als 
een Speedy Gonzales. Maar deze tips kunnen je helpen om jouw 
energieniveau voldoende hoog te houden:

1. Zorg voor een gezonde proteïnebron in je maaltijden.
Die proteïnen zorgen voor een tragere omzetting van koolhydraten in glucose 
(suiker) in je bloed, zodat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft doorheen de dag in de 
plaats van die ongezonde pieken en dalen.Gezonde proteïnebronnen zoals eieren, 
vlees en gevogelte, vis en noten zorgen voor een stabiel energieniveau, ook na het 
middageten. 

2. Drink heel de dag water.
De meeste mensen weten wel 
dat water drinken gezond is, maar 
niet dat het ook voor jouw energie 
zorgt. Gehydrateerd blijven helpt 
om vermoeidheid en hoofdpijn 
te vermijden. Het zorgt voor de 
afvoer van gifstoffen en zo moeten 
jouw organen ook minder hard 
werken.
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3. Let op met cafeïne.
Ik zeg niet dat je jouw koffietje moet laten, maar 
teveel is niet goed. Want dranken met cafeïne 
dehydrateren je lichaam en daardoor voel je je 
vermoeider. Ik beperk het aantal koffies tot een paar 
per dag en vanaf een uur of twee in de namiddag 
stop ik. Je lichaam heeft heel wat uren nodig om 
de cafeïne af te breken: vlak voor het slapengaan 
nog koffie drinken heeft impact op de kwaliteit van 
je slaap.

4. Verminder de “witte” koolhydraten.
“Witte koolhydraten” (brood, pasta, ontbijtgranen, gebakjes) breken snel af waardoor 
je een snelle piek krijgt in je bloedsuikerspiegel. Je voelt een snelle opstoot van 
energie, maar daarna een grote val waar je energieniveau (én je gemoed) onder 
lijden. Bovendien: als er teveel suikers op hetzelfde moment in je systeem komen, 
kan je lichaam het niet allemaal tegelijk voor energie gebruiken en zal het deze 
omzetten in vet. Koolhydraten geven je dus wel energie, maar teveel tegelijkertijd 
leidt tot vermoeidheid en lethargie. Daarom geef ik je de suggestie mee om zo 
weinig mogelijk “witte” koolhydraten te eten en gezondere – meer vezelrijke – 
koolhydraten te kiezen zoals haver, quinoa, zoete aardappelen en een variatie aan 
fruit en groenten. En om bij deze koolhydraten altijd wat proteïne te eten (zie tip 1).

5. Doe een mini-fitnessoefening van 5 minuten.
Vijf minuten maar? Ja, zo’n korte oefening is al 
voldoende om je bloed weer te doen stromen, 
waarbij je meer zuurstof naar je spieren en hersenen 
stuurt en een boost geeft aan je energieniveau. Zo’n 
energieboost versnelt ook je metabolisme.
Deze 5 minuten zijn ideaal om te plannen op het 
moment dat je je namiddagdipje krijgt. Sta gewoon 
op uit je stoel en hurk 1 minuut op en neer, doe 
1 minuut pushups, 1 minuut spreidsprong, en 2 
minuten stretchen van onder- en bovenlichaam. 
Het lijkt niet veel, maar toch zullen die 5 minuten jou een ongelooflijk rendement 
opleveren op het vlak van energie als je daarna weer aan het werk gaat. Zie je deze 
oefening niet zitten, maak dan een stevig wandelingetje.

Probeer deze vijf tips eens uit en je zult zien dat je veel meer werk kunt verzetten 
als jouw energieniveau de hele dag lang maximaal is.
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Getuigenis rond stomazorg aan de leerlingen 5de 
verzorging

Als voorzitster van Stoma-Actief word ik regelmatig uitgenodigd in scholen om te 
spreken over een stoma en al wat hierbij komt kijken.

Op 14 april was ik te gast bij de leerlingen 5
de

 verzorging van het MMI in Kortemark. 
Het onthaal was wederom goed en door middel van een doorschuifsysteem werden 
de groepen om de 50 minuten gewisseld.

Met enkele nieuwe snufjes zoals mijn digitale pen en nieuwe trucjes zag ik er 
naar uit om deze jongeren wat bij te leren. De jongens en meisjes waren zeer 
geïnteresseerd en ik probeerde zo interactief mogelijk met hen te werken.

Bij het filmpje over het ledigen van een stomazakje waren er enkele die het een 
beetje moeilijk hadden om te kijken. Als stomadrager is het belangrijk om dit zelf 
aan te leren en te doen, alhoewel er bij sommige mensen meer verzorging nodig is 
en hulp dan wel gewenst is.

Het filmpje over de plaat veranderen en het zakje verversen, daar hadden ze wel 
wat vragen over. Graag wilden ze weten of het pijn doet als je aan de stoma komt? 
Of je zo onder de douche kan? Hoeveel keer je een andere plaat mag aandoen? 
Enzovoort.
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In mijn PowerPointpresentatie had ik ook verschillende stoma’s, huidirritaties, 
breuken, enz. besproken. Ook mijn zwangerschappen nadat ik reeds een stoma 
had, kwamen ruim aan bod. Ze stonden versteld van mijn foto’s die ik toonde, 
welke activiteiten en sporten wij nog allemaal kunnen. Hoe weinig hindernissen er 
zijn met een stoma.

Bij mijn vraag in een van de groepen langs welke kant mijn stoma gelegen 
was gokten alle leerlingen mis. Ook stomamateriaal van vroeger en nu werd 
tentoongesteld. Ik had nog een zakje mee dat vele jaren geleden in gebruik was, 
ook door mij. Het was doorzichtig en vrij lang. Het smolt van mijn lichaam wegens 
een te warme lichaamstemperatuur.

Ook de nieuwigheden zoals stomalingerie en allerhande snufjes heb ik getoond.
Maar 50 minuten les geven in een uur was niet lang. Ik kwam altijd tijd te kort. Er 
bleef eens een groep luisteren terwijl het pauze was voor hen.
Dat vond ik zeer positief, dat er zoveel interesse was!

Bij de laatste groep vroeg ik wie er een plaat en een zakje eens op haar of zijn buik 
wou plakken. Er was spontaan een leerling bereid! 

Zo zie je hoe interactief we bezig waren.
Het was een toffe voormiddag met vier mooie, fantastische groepen die veel 
interesse hadden en goed meewerkten.

Christine, voorzitster Stoma-Actief
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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! 

Negen letterwoord en uw gegevens versturen 
vóór 1 november naar:
stoma-actief, doornhof 6, 3460 Bekkevoort 
of via mail:  info@stoma-actief.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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Oplossing puzzel vorige editie:
‘HUIDPLAAT’



Met dank aan

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


