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Ervaar de voordelen en maak uw leven
een stukje gemakkelijker!
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Beste lezer,
Fijn dat u er weer bij bent!
In hoeverre kun je zelf invloed uitoefenen op je gezondheid?
Welk verband kunnen we leggen tussen fysiek en geestelijk
welzijn? Dat is de vraag die in deze editie van het Mathot
Magazine wordt belicht. Interessante thema’s als je het mij
vraagt, niet alleen subjectief maar ook wetenschappelijk
onderbouwd. Ik betrap mezelf er nog weleens op dat mijn
hoofd ergens anders is dan waar ik op dat moment ben. Het
helpt mij wel eens om in het HIER en NU te zijn door mijn
voeten stevig op de grond te zetten, de omgeving in me
op te nemen en waar te nemen/te benoemen wat ik op dat
moment daadwerkelijk zie. Mijn hartslag vertraagt en hoofd
en lichaam maken weer contact met de omgeving. Wat is uw
manier om in contact te komen met uzelf?
Mindfulness leraar Thomas Bijsterbosch neemt u mee in de
wereld van mindfulness. Wat betekent mindfulness nu eigenlijk en wat zijn de ervaringen? Lees het in de koffiehoek.
Het interview met hoogleraar Hanno Pijl geeft inzicht over
het verband tussen leefstijl en (preventie van) ziekten. Wist u
bijvoorbeeld dat een bepaalde leefstijl in sommige gevallen
genezing van ziekte kan bewerkstelligen?
Geniet van het recept ‘Mexican salad bowl’ bij de pollepel.
Zou dit ook mindful kunnen? Stel uzelf eens de vraag ‘wat
proef ik, welke textuur en welke vorm’? Misschien proeft u wel
iets anders dan wat u gewend bent.
In de rubriek ‘Podium’ vertelt onze collega Laura Dijkzeul u
graag meer over het nieuwe online bestellen en projecten
waar zij gedreven aan werkt om onze klanten uiteindelijk
beter te kunnen helpen. En in het vorige magazine kon u door
middel van het insturen van de antwoordkaart uw mening
geven over het Mathot magazine. Benieuwd naar de resultaten? Lees het op pagina 4.
Naast bovenstaande tips zit dit nummer
vol met nog veel meer interessante
onderwerpen. Bent u er de volgende
editie in december ook weer bij?
Ik wens u een kleurrijk najaar!

Liza de Bruijn
Coördinator Marketing & Communicatie
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Bedankt voor uw feedback!

Mathot
in het land

In het vorige Mathot Magazine vroegen we u om uw
feedback. Dit kon u doen door middel van het invullen en
opsturen van een antwoordkaart. We hebben meer dan 200
reacties mogen ontvangen en wij willen u daar hartelijk voor
bedanken! Graag willen we de resultaten met u delen.
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zijn we te vinden op het V&VN
stoma najaarssymposium
in Ede. Dit symposium is voor
stomaverpleegkundigen en
zorgprofessionals op het gebied
van stomazorg. Dit jaar is het
thema ‘Grenzen verleggen’.
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93% van de lezers leest het magazine altijd.

95% van de lezers gaf aan het magazine
als tijdschrift te blijven lezen.

Wat het meest gelezen wordt:

PUZZEL
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Ons accountteam en verpleegkundigen houden graag
persoonlijk contact met zorgprofessionals en particulieren. Dit
najaar ontmoeten ze beide op
2 grote symposia.

Wat er nog mist in het magazine:

Trots op onze nieuwe webshop
Vanaf halverwege 2017 zijn wij bezig geweest om het oude online bestelsysteem te
vervangen voor een webshop die meer aansluit op de behoeften van onze klanten
en volledig voldoet aan de regels van de nieuwe Privacy wetgeving. Dit heeft
geresulteerd in de nieuwe website mijn.mathot.nl waar u uw vertrouwde producten
kunt bestellen. Sinds de lancering in april 2018 stijgt het aantal gebruikers gestaag en
daar zijn wij best trots op!

3 NOVEMBER 2018

is er weer een ledendag van de
Stomavereniging. Mathot is in
Eindhoven aanwezig met een
stand. Komt u ook naar Eindhoven?
Loop dan even bij ons langs. Voor
een praatje of misschien heeft u
vragen, wij helpen u graag!

De overgang van het oude online bestelsysteem naar de nieuwe webshop ging
bij het overgrote deel van de gebruikers heel goed. Bij sommige gebruikers verliep
de overgang niet helemaal soepel, maar met telefonische ondersteuning van onze
Klantenservice medewerkers lukte het uiteindelijk dan toch. En misschien leuk om te
weten… De oudste gebruiker is 102 jaar!
De ontwikkeling van de webshop staat niet stil, we blijven er aan werken om de
webshop zo optimaal mogelijk te maken voor onze gebruikers.
Heeft u nog geen account?
Op pagina 15, bij de rubriek “Spreekuur” kunt u lezen hoe u
voor het eerst inlogt op de nieuwe webshop: mijn.mathot.nl
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Interview

TEKST: CONNY VER WEIJ FOTOGRAFIE: P&I

INTERVIEW

degelijk van geneeskunde spreken. Diabetes type 2 ontstaat
door de wisselwerking tussen genetische aanleg en een
verkeerde leefstijl. Het is een erg complexe systeemziekte.
Deze patiënten gebruiken – zonder uitzondering – dan
ook veel medicatie: voor de bloeddruk, de cholesterol, het
bloedsuikergehalte… Ik zag het ook bij de patiënten met
diabetes type 2 die bij mij in de spreekkamer kwamen. Het
stuitte me enorm tegen de borst dat je die patiënten aan de
ene kant verkeerd bezig laat zijn en aan de andere kant pillen
voorschrijft om de symptomen te bestrijden.’

Hanno Pijl

Leefstijl als medicijn

Flinke verschuiving
‘Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat diabetes 2
omkeerbaar is. Je krijgt deze patiëntengroep grotendeels van
de medicatie af door leefstijlinterventie. Dat was al aangetoond
in het buitenland en het Nederlandse initiatief ‘Keer Diabetes 2
Om’ heeft dat nog eens bevestigd. Bijna 90 procent van de
deelnemers aan dit programma is geheel of gedeeltelijk van
de medicijnen af en/of heeft gezonde bloedsuikerwaarden. En
bijna 40 procent kan na een jaar nog steeds zonder medicatie.
Een aanzienlijk deel van de vergevorderde patiënten heeft zelfs
geen insuline meer nodig.
Daarom doen we een dringend verzoek aan het ministerie van
VWS om het zorgstelsel eens goed onder de loep te nemen.
Het huidige model voldoet niet meer. Dit model is gebaseerd
op ziekten die we in het verleden zagen: infectieziekten
als tbc en kinkhoest en gevolgen van een ongeval zoals

‘Het huidige zorgstelsel is gebaseerd op
ziekten die we in het verleden zagen’
‘Erken leefstijlgeneeskunde als medisch specialisme,’ bepleitten 21 ondertekenaars –
onder wie hoogleraar Hanno Pijl – in een brief aan de Tweede Kamer. Zij lieten weten
dat leefstijl als medicijn danig onderschat wordt. Daar moet verandering in komen,
niet alleen in het belang van de patiënt maar ook in dat van de premiebetaler. Een
interview met prof. dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie
LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).
Hanno Pijl

Op 4 april diende Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks)
tijdens het debat over curatieve zorg een motie in om
leefstijlgeneeskunde onder de aandacht te brengen. De
bovengenoemde brief van de 21 artsen, wetenschappers en
andere betrokkenen was al aan haar pleidooi voorafgegaan.
Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, liet echter
weten dat ‘er niet zoiets als leefstijlgeneeskunde bestaat’.
Als reactie hierop stuurden Hanno Pijl en Ben van Ommen
(bioloog en hoofdonderzoeker bij TNO) een open brief aan
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de minister waarin zij nogmaals benadrukten hoe belangrijk
leefstijlgeneeskunde is. De kern van hun boodschap: in deze
moderne tijd kunnen we niet zonder.
Hanno Pijl: ‘Leefstijlbegeleiding is niet alleen ter preventie van
ziekten. Het kan in veel gevallen genezing bewerkstellingen.
Sterker nog: bij diabetes type 2 is het de enige manier om
de patiënt te genezen. Andere geneesmiddelen – pillen
en insuline – verlagen de bloedglucose, maar pakken niet
de onderliggende problemen aan. Daarom mag je wel

botbreuken. Maar inmiddels heeft er een flinke verschuiving
plaatsgevonden. In deze moderne tijd lijdt meer dan de
helft van de mensen aan chronische leefstijlziekten. Het zijn
aandoeningen die (groten)deels veroorzaakt worden door
een tekort aan beweging, overgewicht, slechte voeding,
slaapgebrek en gebruik van drank en/of drugs. Diabetes
type 2 zou je het prototype kunnen noemen. Andere leefstijlgerelateerde ziekten die een grote impact hebben, zijn hart- en
vaatziekten, kanker, astma, dementie, chronische darmziekten,
depressie. Dit zijn natuurlijk heel andere aandoeningen dan
infectieziekten en ze vergen dus ook een heel andere aanpak.’
Goed onderzoeksprogramma
‘Is leefstijl als medicijn bij diabetes type 2 inmiddels
aangetoond, de bewijsvoering wat betreft het effect op
andere leefstijl-gerelateerde ziekten is helaas nog niet rond.
Om van leefstijlgeneeskunde een volwaardig medisch
specialisme te maken zal er nog veel onderzoek moeten
worden gedaan. Hiervoor is om te beginnen een goed
onderzoeksprogramma nodig. Wetenschappers popelen
om ermee aan de slag te gaan. Het probleem is alleen dat

KEER DIABETES 2 OM
‘Keer Diabetes 2 Om’ is een initiatief van de Stichting
Voedsel Leeft en wordt gesteund door zorgverzekeraar
VGZ, onderzoeksorganisatie TNO en het LUMC.
Gedurende zes maanden volgen de deelnemers een
speciaal programma onder begeleiding van een
gespecialiseerd team. Het team bestaat uit een arts, een
verpleegkundige, een diëtist, een leefstijlcoach en een
kok. Ze helpen de patiënt anders te eten, te bewegen en
te ontspannen.
Zie ook: https://keerdiabetesom.nl

Deze voedingsadviezen gaf Hanno Pijl
tijdens het Ancestral Health Symposium
op 30 september 2017 in Maastricht.
• Vermijd industrieel geproduceerde
voedingsmiddelen.
• Groente en fruit zijn de basis van dagelijkse
voeding.
• Gebruik volvette melkproducten, vooral
yoghurt, kwark en kaas.
• Wees zuinig met zetmeel (brood, pasta, rijst,
aardappelen).
• Gebruik altijd volkoren graanproducten
(met mate).
• Eet elke dag een handje ongezouten noten.
• Eet ten minste twee keer per week vette vis.
• Eet matig vlees (gevogelte is beter dan rood).
• Gebruik olijfolie als dressing en om te braden.
• Drink water/koffie/thee in plaats van fris- of
fruitdrank.

het huidige systeem niet is ingericht op de financiering van
dergelijk onderzoek. Denk aan onderzoeken naar het effect
van runningtherapie (hardlopen) op angststoornissen, naar de
invloed die beweging op het terugdringen van alzheimer kan
hebben of naar de positieve uitwerking van speciale diëten
op de ziekte van Crohn. Bijna al het klinisch onderzoek wordt
vanuit de markt bekostigd. Het is dan ook vooral gericht op de
werking van medicijnen.’
Aanzienlijke kostenbesparing
‘Na de zomer willen we minister Bruins een manifest
aanbieden waarin we nogmaals kort en bondig onze
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bij uw
NIEUW verkrijgbaar
Medisch Speciaalzaak
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>>

die hun leefstijl kunnen aanpassen. Maar op dit moment is de
informatie daarover onvoldoende om tot gedragsverandering
te komen.

standpunten uiteenzetten. Een belangrijk argument is
natuurlijk dat het toepassen van leefstijlgeneeskunde een
aanzienlijke kostenbesparing op kan leveren. Als we alleen al
kijken naar diabetes type 2. SteI, je hebt iemand van 55 jaar
met een gemiddeld type 2 diabetes ziektebeeld. En je gaat
ervan uit dat de patiënt 75 jaar oud wordt. De totale kosten
over die twintig jaar bedragen voor deze patiënt gemiddeld
ongeveer 130.000 euro. Dat zijn medische kosten plus de
kosten voor het verlies aan arbeidsproductiviteit. Zou deze
zelfde persoon een leefstijlgeneeskundeprogramma volgen,
dan kost dat zo’n 10.000 euro. Dat is een besparing van
120.000 euro. Als je nagaat dat er in Nederland bijna één
miljoen patiënten met diabetes type 2 zijn en dat aantal
enorm toeneemt, dan begrijp je wel dat de totale besparing
in de miljarden kan lopen.’

“Mijn nieuwe
zakje maakt minder
geluid en voelt
comfortabel!”

We eten bijvoorbeeld veel meer dan goed voor ons is. Bewerkt
voedsel, producten met zetmeel, verkeerde vetten, het zijn
allemaal dingen die ons ziek maken. Daar moet veel betere
voorlichting over komen. Er zijn mensen die dat betutteling
vinden. Misschien is dat wel zo, maar we worden ook betutteld
als het gaat om het roken van sigaretten en het dragen van
een veiligheidsgordel in de auto. Zou dat op het gebied van
voeding dan niet mogen? Nee, dat vind ik absoluut geen
argument.’

Cultuuromslag
‘Het gaat natuurlijk niet alleen om een fundamentele
verandering van de gezondheidszorg, er is ook een wezenlijke
cultuuromslag nodig. Politieke en maatschappelijke aspecten,
de rol van de voedingsindustrie, het speelt allemaal mee. We
zijn veel te lang gefocust geweest op welvaart. We hollen
voortdurend achter onszelf aan. Chronische stress kan
uiteindelijk tot leefstijlziekten leiden. We moeten dus primair
voor ons welzijn gaan leven. De mensen zelf zijn de enigen

Claire

Meer informatie: het Nederlands Instituut voor
Leefstijlgeneeskunde, website: https://nilg.eu
Kijk voor voedingsadviezen van Hanno Pijl op
www.jeleefstijlalsmedicijn.nl Hij heeft ook enkele boeken
geschreven over dit onderwerp.

Advertentie

Care at home

LIQUICK X-TREME

Eigentijds 1-delig colozakje van Esteem
2-delige colozakjes van Natura

TM

X-TREME INNOVATIE: REEDS GEACTIVEERD, DUS KLAAR IN EEN HANDOMDRAAI

TM

Voor uw onafhankelijkheid –
snel, gemakkelijk en veilig te
gebruiken

Met en zonder kijkvenster beschikbaar!

De nieuwe katheter is vooral praktisch in
gebruik, dit door de volledige
beschermhoes. Liquick X-Treme
zit ook klaar voor gebruik in de verpakking. Onze bekende SafetyCat katheter
met zacht afgeronde ogen (buiten- en binnenzijde) en de flexibele ergothan tip,
maar nu reeds geactiveerd.

Veilig

Comfortabel

Liquick X-treme maakt katheteriseren

Discreet

veilig en makkelijk.
Aanvraag van een gratis proefpakket kan

Gebruikt u colo zakjes van Esteem of Natura en ontvangt u
ander materiaal? Òf bent u benieuwd wat de vernieuwingen
inhouden en wilt u een gratis proefpakket ontvangen?

door contact op te nemen via

TM

bel: 0800-022 4444 (gratis) of stuur een e-mail: info.convatec@convatec.com

telefoonnummer 088 002 15 22
of via e-mail homecare.nl@teleflex.com
MCI-2018-0034

TM

Teleflex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen
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PELGRIMSROUTES

(BUITEN)KUNST EN ANTIEK

Van 27 tot en met 30 september is het landgoed van
Kasteel Groeneveld te Baarn gevuld met oude, moderne
en hedendaagse (buiten)kunst van 80 internationale
exposanten, tijdens FINE art & antiques fair. Rijkgevulde
kasteelkamers bieden een breed aanbod aan antiquiteiten,
verzamelobjecten, zilver, juwelen en spannende oude,
moderne en hedendaagse kunst. Rond het tuinterras staat
buitenkunst van nog eens 25 aanbieders. Parkeren gratis.
Van 11.00 uur tot 18.00 uur. www.fineartantiquesfair.nl

LEZERSKORTING
Via Mathot kunt u FINE met
€ 4,- korting bezoeken. U
betaalt dan slechts € 11,- in
plaats van € 15,- per persoon.
Ga naar fineartantiquesfair.nl
en vul de speciale kortingscode
‘MathotFINE’ in. Let op: de actie
is geldig t/m 26 september!

ZICHTBARE AARDAPPEL
Zaterdag 8 en zondag 9 september is het weer Open
Monumentendag. Hét weekend waarop meer dan vierduizend
monumenten in heel Nederland hun deuren opengooien en
u verbijsteren met hun mooie verhalen. Met het thema ‘In
Europa’ ligt dit jaar het accent op alles wat ons in dit werelddeel
cultureel aan elkaar bindt. openmonumentendag.nl

WARME WINTERKRUIKEN

Heerlijk voor de winter: warmwaterkruiken in een vilten
hoes van zachte merinoswol van Hugo Frosch.
Met schattige schaapjes of klavertjesvier erop
geborduurd. Duitse degelijkheid, maar tegelijk
milieuvriendelijk en duurzaam. De kruik is voor
80% gemaakt van biologische gerecyclede
grondstoffen. Prijs: € 47,50. Ga voor meer
informatie naar www.binorm.nl en zoek op
‘kruik met vilt’

50PLUS EN BARITON SHOW

De 50PlusBeurs is van 18 t/m 22 september 2018 in De
Jaarbeurs Utrecht. Aansluitend is er The Silver Show met
De 3 Baritons van 17.15 tot 19.00 uur. De 50PlusBeurs biedt
workshops, presentaties en vele optredens op podia met
muziek, modeshow en theater. In de Silver Show treden
Ernst Daniël Smid, Henk Poort en Marco Bakker, nog
eenmaal samen op.

Lezerskortingen:

Mathot-lezers krijgen maar liefst 50% korting!:
50PlusBeurs-ticket slechts € 9,50 (i.p.v. € 20,-).
Combiticket Beurs & Show slechts € 24,50 (i.p.v. € 40,-).
Bestellen via www.50plusbeurs.nl/mathot (géén
bestelkosten!). Telefonisch bestellen kan ook:
026-377 97 36 (geef dan actiecode: MATHOT door).
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Voor de liefhebbers brengt Derry Brabbs in het
koffietafelboek Pelgrimage de belangrijkste
en bekendste pelgrimsroutes in Europa in
beeld. Bekende routes in Duitsland, Engeland
of Frankrijk worden beschreven, maar ook
minder bekende routes komen aan bod. Met
details, tips en reisduur per route en prachtige
foto’s. ISBN: 9789043529273. Prijs: € 39,99.

Green Basics Potato Pot van elho maakt de natuur zichtbaar.
De Green Basics Potato Pot bestaat uit twee losse delen,
een binnen- en buitenpot. Nadat de
pootaardappelen geplaatst zijn, is het
groeiproces gemakkelijk te volgen door
de binnenpot af en toe omhoog te
tillen. Leerzaam! Prijs: € 11,95. Ga naar
elho.com en zoek op ‘aardappel pot.’

BE MY EYES

Leen uw ogen aan een blind persoon
in nood door middel van een live
videoverbinding of word geassisteerd
door het netwerk van ziende gebruikers.
Zeer populaire app, voor Android en iOS
beschikbaar.

Eigen Huis

Gaat u verhuizen, verbouwen of heeft u grootse plannen
om uw eigen droomhuis te realiseren? Ga dan op 21, 22
of 23 september naar Beurs Eigen Huis in de Jaarbeurs
te Utrecht. Er valt heel wat te zien en ontdekken. Maak
kennis met (tuin)architecten,
huizenbouwers, bouwadviseur,
makelaars, financieel adviseurs,
duurzaamheidsspecialisten en
stylisten. Laat u inspireren in de
droomkamers of op het Keuken
& Badkamerplein.

MET KORTING NAAR EIGEN HUIS BEURS
Met de speciale Mathot online kortingscode MTH1809 krijgt
u als Mathot-lezer € 5,- korting op de entreeprijs. Ga naar
realiseerjedroomhuis.nl en vul de code in.

GEKKE SLAAPPLEKKEN
FEESTDAGENINSPIRATIE

Heerlijk wintershoppen en inspiratie opdoen voor
de feestdagen bij ruim 90 stands in een feeërieke
ambiance tijdens de Kerstfair in Huis Doorn van
14 t/m 16 december. Er is veel te zien: onder andere
ambachtelijke delicatessen, wijn, feestelijke fashion,
antiek, brocante & vintage, tuinhaarden & luxe bbq’s,
landelijke interieuraccessoires en nog veel meer.
Zie: kerstfairhuisdoorn.nl

MATHOT LEZERSACTIE:
Lezers van Mathot ontvangen met de kortingscode
mathot € 3,- korting op een ticket van Kerstfair Huis
Doorn. Volwassenen betalen € 12,- i.p.v. € 15,-. Bestel uw
tickets met korting op kerstfairhuisdoorn.nl/actie en vul
de kortingscode MATHOT in. Geeft ook gratis toegang
tot het Museum Huis Doorn, exposities en park.

HAI, HIPPE
REGENLAARS
Hai zijn handgemaakte
Finse natuurrubberen
regenlaarzen in
vrolijke kleurtjes.
Supercomfortabel
en met een heerlijk
voetbed. Met deze
Nokian footwear ziet u er altijd goed
uit. Verkrijgbaar in geel, blauw, zwart en rood. Neem één maat
kleiner dan uw eigen maat. Prijs € 69,-. www.hipinderegen.nl

In het boek Slapen op (te) gekke plekken in Nederland
& Vlaanderen verhaalt Renske Borst over het ontdekken
van nieuwe dingen. Elk weekend trekt ze erop uit in
haar kevertje en slaapt dan weer in een sterrenkubus,
witte boscocoon, waterlodge of
te gek stadshotelletje. Tussen haar
vermakelijke verhalen geeft ze ook
heel veel traveltips. ISBN: 978 90 5767
839 4. Prijs: € 14,99. Lees ook haar blogs:
renskeontdektdewereld.nl

OUDERENWIJSHEID

In het boek Wat kan ik van u leren? leest u
vijftig inspirerende verhalen van ouderen.
Verhalen over de lessen van het leven,
koesteren van vriendschappen, genot
van een wijntje, geloven in sprookjes en
soms (tegen uw zin in) naar feestjes gaan.
Over hoe u moet doorgaan. Een boek vol
inzicht, strijd en levenslust. Een boek met
een glimlach, traan en herkenning. Prijs: € 17,95.
Bestel op goeddoenvooreenander.nl

GEZELLIGSTE ÉN DE
BESTE KERSTMARKT

Op zaterdag 8 en zondag 9 december 2018 is de
binnenstad van Haarlem omgetoverd tot een van de
grootste en gezelligste kerstmarkten in Nederland.
Tijdens de kerstmarkt staan honderden kramen op en
rondom de Grote Markt, klinken er kersthits door onder
andere een Dickensorkest en diverse koren in prachtige
monumentale locaties. Kijk voor meer informatie op
www.festipedia.nl/kerstmarkt-haarlem

NIET TECHNISCH FOTOHANDBOEK

Marit Hilarius schreef een handboek voor iedereen die graag goed wil fotograferen, maar geen
wijs wordt uit technische fotoboeken. In Lets Focus legt ze op een begrijpelijke manier uit wat u
moet weten als u (professioneel) wilt fotograferen. Welke camera u nodig heeft, hoe u een goede
landschaps- of productfoto maakt, tot wat u met uw telefoon kunt fotograferen.
ISBN: 9789463491402. Prijs: € 21,99.
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PODIUM

Werknemers van Mathot aan het woord over

‘Ik ben te jong om iedere dag

aspecten van hun werk waar zij warm voor lopen.

hetzelfde te doen!’

Laura Dijkzeul

Teamleider financiën Laura Dijkzeul (26 jaar) kwam binnen als stagiaire en is na vijf jaar dé
expert op het gebied van het nieuwe computersysteem Navision van Mathot. Haar werk op de
financiële afdeling combineert ze met Navision gerelateerde automatiseringsprojecten.
Één daarvan heeft ze net afgerond: het verbeteren van online bestellen.
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Laura is een enthousiaste jonge vrouw, die van uitdagingen
houdt. Als hbo bedrijfseconoom werd ze aangesteld
op de afdeling financiën, waar ze inmiddels teamleider
en applicatiebeheerder is. Naast haar werk volgt ze een
opleiding tot Qualified Controller. Alsof dat niet genoeg
is, werd ze in 2015 gevraagd om zich te gaan verdiepen
in het nieuwe computersysteem Navision. Samen met
de projectleider dacht ze na over de verbetering van
processen en instrueerde medewerkers hoe ze met het
nieuwe systeem moesten werken. Nog steeds geeft ze
ondersteuning bij interne vragen. Laura weet alles van
het systeem en daarom begeleidt ze ook de projecten die
daarmee te maken hebben. ‘Dat vind ik nog steeds erg leuk
om te doen.’

Bestellen en Kopen-pagina
Wie op de Mathot-website staat, kan rechtsboven inloggen
naar de Bestellen en Kopen-pagina. ‘Mooi is dat klanten
hier direct herhaalproducten kunnen bestellen door “Mijn
Assortiment” te kiezen. De bestelhistorie staat al klaar.
Met één druk op de knop kan de klant bestellen, zien of er
voorraad is en wanneer het product geleverd wordt. Voor
halfzes ’s avonds bestellen, betekent meestal de dag daarna
geleverd.’ Daarbij is er een tab “Webshop” met een beperkt
aantal producten die niet vergoed worden. Onder het kopje
FAQ worden al uw praktische vragen beantwoord. Laura
stelt de digibeten onder ons gerust: ‘U kunt uiteraard nog
steeds de klantenservice bellen om te bestellen. Maar dat
kan alleen binnen werktijden. Online kan altijd.’

Digitale tijdperk
De markt staat niet stil en de digitalisering rukt op.
Mathot wil met de tijd meegaan en daarom moest de
oude website waar particulieren kunnen bestellen, onder
handen genomen worden. De site voor zorgverleners was
anderhalf jaar geleden al vernieuwd. De verbetering van
het particuliere online bestellen en kopen was precies
een project waar Laura zich vol op kon storten. ‘Het
online bestellen voor klanten wilden we nog beter en
klantvriendelijker maken. En het platform, zoals dat heet,
moest binnen Navision, het nieuwe computersysteem,
ondergebracht worden.’ Mathot wil daarmee voldoen aan
de klantbehoefte om 24/7 producten te kunnen bestellen
en een beperkt assortiment te kopen, op een eenvoudige
manier. ‘Het mooie aan digitalisering is dat je de klanten
veel meer informatie kunt geven, bijvoorbeeld hoeveel
voorraad er is en of het product vergoed wordt. Daarnaast
worden via de site bestellingen direct in ons bestelsysteem
gezet, waardoor er minder handelingen zijn. Dat voorkomt
fouten,’ zegt ze blij.

Nieuw project
De teamleider financiën zal bij het online bestellen
betrokken blijven. ‘We blijven vernieuwen en reageren op
behoeften en opmerkingen van klanten. Zo introduceren we
een digitale agenda, waar klanten zelf een afspraak kunnen
maken voor het aanmeten van elastische kousen. Hoe
handig is dat!’ En u raadt het al, Laura blijft niet stilzitten.
Een volgend project ligt al op haar te wachten: de ontvangst
van goederen automatiseren. ‘We gaan het ontvangen
van goederen niet meer handmatig registreren, maar met
scanners. Dat werkt sneller, efficiënter en nauwkeuriger.’
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Spreekuur

Heeft u een vraag op het gebied van
compressietherapie, orthopedie,
continentie-, stoma- of wondverzorging?
Mail deze dan naar info@mathot.nl.

Hoe log ik voor het eerst
in op mijn.mathot.nl?

Hoe bewaar ik het best
mijn stomamateriaal
thuis?

Richard van Boesschoten,
Backoffice medewerker

Aafke Bol, Teamleider verpleegkundige binnendienst

Als u voor de eerste keer via de nieuwe webshop wilt bestellen
gaat u naar mijn.mathot.nl.
U kiest dan voor ‘Ik ben een particuliere klant’. Via de button
‘Ik ben nieuw hier’ maakt u een account aan. Als u al online
bestelde bij ons dan is deze nieuwe inlog nodig omdat u via
een ander systeem gaat inloggen op de webshop.
Bent u al klant bij ons?
Als u al bekend bent bij ons dan kunnen wij, nadat u heeft
ingelogd, uw bestelhistorie uit ons systeem ophalen. De artikelen die voor u van toepassing zijn zetten wij voor u klaar onder
MIJN ASSORTIMENT. Binnen een kwartier zijn uw producten
zichtbaar. Is dat niet het geval? Logt u dan uit en weer in.
Onder de tab MIJN ASSORTIMENT vindt u de producten die u
de laatste 6 maanden heeft besteld. Overzichtelijk bij elkaar
en makkelijk te bestellen in een goed beveiligde omgeving.
Mist u producten in uw assortiment? Neem contact op met
onze klantenservice.
Nog geen klant?
Als u niet bekend bent bij ons dan hebben wij geen orderhistorie maar kunt u natuurlijk wel artikelen uit de WEBSHOP bestellen. Wilt u andere producten bestellen? Neem dan contact met
ons op en vraag naar de mogelijkheden.
Vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!
Als u vragen heeft kunt u kijken op mijn.mathot.nl of uw vraag
onder de tab veel gestelde vragen (de ‘FAQ’) staat, of bel ons.
Ook als u hulp nodig heeft bij het inloggen kunt u bellen
met onze Klantenservice via het gratis telefoonnummer
0800 244 55 66.

Als u wilt dat u op uw stomamateriaal kunt vertrouwen, is
het belangrijk dat u het materiaal goed bewaart. Thuis op een
droge plek, waar het niet te warm of te koud is. Dus niet in de
badkamer, naast de verwarming of in de koelkast! Een huidplak
kan bij oververhitting smelten en ook bij lage temperaturen kan
de kwaliteit van uw stomamateriaal achteruitgaan.
Tip: Bewaar uw materiaal altijd in de oorspronkelijke doos.
De doos (met LOTnummer) is belangrijk voor de klachtverwerking bij een eventuele fabricagefout.

Hoe neem ik mijn
stomamateriaal mee
op vakantie?

Annechien Kuipers,
Verpleegkundig consulent
Als u met de auto naar Frankrijk gaat of vliegt naar een warm,
vochtig land, is een koelbox de oplossing. Zelfs zonder koelelementen blijft uw materiaal lekker koel en droog. Vergeet niet
om tijdig het materiaal bij ons te bestellen. In warme landen
heeft u wellicht meer materiaal nodig. U kunt uw materiaal
ook afgemeten in kleinere zakjes bewaren. Haal de stoma
opvangzakjes uit de doos en verpak deze in ziploczakjes. De
ziploczakjes zijn verkrijgbaar in bijna elke supermarkt. Tip:
neem een stomapaspoort mee en voor spoelapparatuur een
aparte verklaring als u gaat vliegen. Voor meer informatie kunt
u terecht bij één van onze stomaverpleegkundigen.
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TEKST: CONNY VER WEIJ

DE PRAKTIJK

FOTOGRAFIE: PHOTOGRAPHY & IMAGES

De praktijk

van darmkanker. Soms groeit de kwaadaardige tumor door de
darmwand heen. De kanker kan zich in een wat later stadium via
bloed- of lymfevaten ook naar andere organen uitbreiden.
Het unieke aan kwaadaardige darmtumoren is dat ze
goedaardige voorlopers hebben in de vorm van poliepen.
En die voorlopers kunnen met behulp van het bevolkings
onderzoek worden opgespoord. De ontwikkeling van helemaal
niks – via een kleine poliep, een grotere poliep – tot
darmkanker duurt namelijk zo’n tien tot vijftien jaar. Als je de
doelgroep om de twee jaar screent, is de kans heel groot dat
je er op tijd bij bent.’

PIEKLEEFTIJD

‘Het bevolkingsonderzoek is gefaseerd ingevoerd. Niet
iedereen is tegelijkertijd uitgenodigd, het begon met de 65- en
de 75-jarigen. Vervolgens kwam er elk jaar een leeftijdsgroep
bij. Het is de bedoeling dat het programma in 2019 volledig is
uitgerold. Dat wil zeggen dat we dan zover zijn dat iedereen
tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging krijgt
om aan het onderzoek deel te nemen. Waarom we juist deze
leeftijdsgrenzen hanteren? De piekleeftijd waarop mensen
darmkanker krijgen is 70 jaar. Zoals ik al zei, duurt het zo’n
tien tot vijftien jaar voordat de darmkanker zich ontwikkeld
heeft. Dus als je begint met screenen op iemands 55ste en

‘HET UNIEKE AAN KWAADAARDIGE DARM
TUMOREN IS DAT ZE GOEDAARDIGE VOORLOPERS
HEBBEN DIE WE GOED KUNNEN OPSPOREN’

Bevolkingsonderzoek
darmkanker

elke twee jaar opnieuw screent, dan kun je de darmkanker
in het voorstadium of in een vroeg stadium ontdekken. Het
is wel belangrijk dat de doelgroep elke twee jaar aan het
bevolkingsonderzoek deelneemt. De test is erop gericht om
bloed in de ontlasting te vinden. Maar een poliep geeft niet
iedere dag bloed af. Dus je mist ook wel eens iets. Daar heb je
dan die tweede of derde test voor nodig.’

COLOSCOPIE

In 2014 is in Nederland het bevolkingsonderzoek darmkanker van start gegaan, gericht
op mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar. Het doel is de vroege opsporing van
darmkanker bij mensen die nog geen klachten hebben. Hoe verloopt het onderzoek tot
nu toe? En is er al iets te zeggen over het effect dat het bevolkingsonderzoek heeft?
Een interview met MDL-arts Monique van Leerdam.

Monique van Leerdam, MDL-arts, is onder meer gespecialiseerd
in de vroege opsporing van darmtumoren. Ze werkt bij het
in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek in
Amsterdam. Monique: ‘Als we het hebben over darmkanker,
bedoelen we tumoren in de dikke darm. Kanker in de dunne
darm is namelijk heel zeldzaam. Dikkedarmkanker is een
belangrijk gezondheidsprobleem. Zo zijn er alleen al in 2017
ongeveer 13.700 nieuwe darmkankerpatiënten in Nederland bij
gekomen. Dat is heel veel. Darmkanker is een ziekte waar veel
mensen aan overlijden.
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M. van Leerdam

Laat ik eerst even uitleggen hoe darmkanker ontstaat. In de
darmwand zitten heel veel cellen, die zich ontzettend snel delen.
Elke vijf dagen heeft de darmbekleding zich totaal vernieuwd.
Bij die delingen kunnen foutjes optreden. Meestal worden
die foutjes wel herkend en gerepareerd. Maar het gebeurt
ook dat een foute cel zich gaat vermenigvuldigen. Dan kan
er een goedaardig gezwel ontstaan, vaak in de vorm van een
champignonnetje. We noemen dat ook wel een poliep. Het
begint dus als een kleine poliep die goedaardig is, maar deze kan
steeds groter worden en uitgroeien tot een kwaadaardige vorm

‘De test is bij ruim 6 procent van de deelnemers afwijkend.
Dat wil zeggen dat er in de ontlasting die zij naar het lab
hebben opgestuurd, spoortjes van bloed zijn gevonden.
Deze mensen worden uitgenodigd voor een coloscopie, een
inwendig darmonderzoek door middel van een flexibele slang.
Deze slang heeft een cameraatje en een minuscuul werkkanaal
waarmee handelingen kunnen worden verricht. Er kunnen
bijvoorbeeld hapjes uit het darmweefsel worden genomen
om verder te onderzoeken. Zo’n 45 procent van de mensen
die een coloscopie krijgen, blijkt gezond. Zij hadden weliswaar
bloed in de ontlasting, maar dat was bijvoorbeeld als gevolg
van aambeien of kleine poliepjes. Die poliepjes worden tijdens
de scopie wel meteen weggehaald. Bij nog eens 45 procent
vinden we grotere poliepen die op termijn kwaadaardig
zouden kunnen worden. Deze poliepen worden ook meteen
verwijderd. Op de plek waar zo’n poliep is weggehaald, kan
dan in elk geval geen nieuwe poliep meer ontstaan. Deze
mensen blijven we echter wel controleren, dat geldt ook voor

de mensen bij wie we kleine poliepen hebben gevonden.
Bij ongeveer 8 procent van de mensen die een coloscopie
in het kader van het bevolkingsonderzoek heeft gehad,
constateren we darmkanker. Zij zullen verder worden
onderzocht en behandeld.’

HOGE OPKOMST

‘De deelname aan het onderzoek is boven verwachting. Van
de mensen die de testkit thuisgestuurd hebben gekregen,
heeft meer dan 70 procent meegedaan. Dat is het hoogste
percentage in heel Europa. En daar zijn we blij mee, want dat
betekent dat we heel veel mensen bereiken. Ook binnen de
groep mensen die we inmiddels voor de tweede keer hebben
uitgenodigd, is de opkomst heel hoog.
Helaas geeft niet iedereen die voor het vervolgonderzoek, de
coloscopie, wordt opgeroepen, daar gehoor aan. Wat de reden
is? Misschien hebben ze pas een scopie gehad in verband
met een andere darmziekte. Of ze vinden het een probleem
dat ze hun eigen risico hiervoor moeten gebruiken. Dit deel
van het bevolkingsonderzoek valt namelijk onder de eigen
zorgverzekering. En er zijn vast ook mensen die het af laten
weten omdat ze tegen de scopie opzien. Natuurlijk is het niet
niks, zo’n inwendig darmonderzoek. Maar je kunt er mogelijk
wel heel veel narigheid mee voorkomen. Wie ertegen opziet,
zou ik willen aanraden er eens met de huisarts over te praten of
naar het intakegesprek te gaan dat aan de scopie voorafgaat.
Als je precies weet wat het onderzoek inhoudt, is de drempel
misschien minder hoog.’

EFFECT

‘We verwachten dat de sterfte als gevolg van darmkanker
in de toekomst af zal nemen. Maar het is nu nog te vroeg
om conclusies te trekken wat dat betreft. Wel zien we een
duidelijke verschuiving. In 2015 was het percentage mensen
bij wie we darmkanker in een heel vroeg stadium (stadium I)
ontdekten, al veel hoger vergeleken met het jaar 2012, waarin
we nog geen bevolkingsonderzoek hadden. Mensen met
darmkanker stadium I kun je nog goed genezen. En het aantal
mensen waarbij we darmkanker stadium IV constateerden,
was aanzienlijk gedaald. We zien dus nu al de voordelen.
Ik verwacht dan ook dat er over vijf jaar jaarlijks veel minder
mensen aan darmkanker zullen overlijden dan nu het geval is.’

>>
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KLIK. HET MEEST GERUSTSTELLENDE
GELUID DAT U KAN HOREN.

TESTKIT IN PAARSE ENVELOP
Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker krijgt u een
testkit thuisgestuurd waarmee u een kleine hoeveelheid
ontlasting afneemt. Dit stuurt u op naar een laboratorium.
Als de uitslag afwijkend is, wordt u uitgenodigd voor een
inwendig darmonderzoek (coloscopie) in een ziekenhuis
bij u in de buurt. Meer informatie: www.rivm.nl/
Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker

Een stomazakje kan nog wel eens vervelende ervaringen geven door lekkage.
Ons nieuwe eakin dot® 2-delige stomazakje zit boordevol slimme innovaties
voor uw comfort en zekerheid.
Zoals de hoorbare KLIK waardoor u zeker weet dat uw stomazakje goed is
gekoppeld en u zich druk kunt maken om belangrijker zaken.

Probeer de nieuwe eakin dot
2-delig stomazakjes.
BEL ONS VOOR GRATIS SAMPLES

WILDSCREENING

‘Er wordt weleens gevraagd waarom de test niet in de winkel
of bij de apotheek te koop is. In sommige andere landen is
dat wel het geval. Maar in Nederland hebben we de wet op
bevolkingsonderzoek. Bij een bevolkingsonderzoek moet
er aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden worden voldaan.
Zo worden er onder meer hoge kwaliteitseisen gesteld aan
de test, aan de beoordeling van de testresultaten in het
laboratorium, aan het intakegesprek dat aan de coloscopie
voorafgaat en aan de endoscopisten die de coloscopie
uitvoeren. Alles wat met het bevolkingsonderzoek te maken
heeft– uitnodigingen, testresultaten, wachttijden, et cetera

0344-652351

of bezoek onze website www.eakin.nl

– is ook ondergebracht in één IT-systeem. Zo kunnen we het
bevolkingsonderzoek goed monitoren om het programma op
termijn verder te optimaliseren.
Als de test vrij verkrijgbaar zou zijn, krijg je een wildscreening.
En dat willen we niet. Mensen die zelf een test gaan doen – en
niet weten dat deze elke twee jaar herhaald moet worden
bijvoorbeeld – kunnen onterecht de conclusie trekken
dat er niets aan de hand is. Daarnaast zijn er specifieke
hoog-risicogroepen, voor deze mensen is de gevoeligheid
van de ontlastingstest niet hoog genoeg. Zij komen voor
periodieke darmcontrole in aanmerking. Dit zijn bijvoorbeeld
mensen met bepaalde ontstekingsziekten van de darm, zoals
de ziekte van Crohn, of mensen bij wie darmkanker in de
familie voorkomt.’

NAAR DE HUISARTS

‘Wat wel belangrijk is, is om bij bepaalde klachten meteen
naar de huisarts te gaan. Wacht dan niet tot de uitnodiging
voor het bevolkingsonderzoek op de deurmat valt! Bloed in de
ontlasting of een veranderd ontlastingspatroon kan betekenen
dat er iets aan de hand is. De huisarts zal je bij dergelijke
klachten naar de specialist of het ziekenhuis verwijzen voor een
coloscopie.’

www.eakin.nl

www.eakin.eu

Advertentie

Ervaar Curan Lady

Nieuw!
1-delig Aurum® Profile

Dé compacte gebruiksklare
vrouwenkatheter

✔ Direct klaar voor gebruik
Gelcoating

Ideaal voor op vakantie of onderweg!

Veelzijdige probleemoplosser
bij oneffenheden en
parastomale hernia’s

✔ Comfortabel
Vermindert branderig gevoel

✃

Vraag nu een proefpakket aan en ervaar het stomamateriaal van Welland!

✔ Gladde gepolijste ‘ogen’
Voor een goede urineafvoer en
bescherming van de plasbuis

Aanvraag proefmateriaal 1-delig Aurum® Profile
Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt één van de verpleegkundigen van het Welland Service Team graag contact met u op. Vergeet
daarom a.u.b. niet uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Zonder uw contactgegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

✔ Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te openen en lekvrij

Aanhef:

100%

lekvrij

Gratis proefpakket ontvangen?,
bel of mail: 0344-65 14 44 | info@omnimedical.nl

✁

Naam: ..............................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................
Woonplaats: .....................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................
Charrièrematen:  8

Stuur de bon gratis naar: OmniMedical, Antwoordnummer 332, 4000 VB Tiel.
Of bestel uw gratis proefpakket via: www.omnimedical.nl
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Ik ga akkoord met de OmniMedical privacyverklaring (zie: www.omnimedical.nl) 

Dhr.

Mevr.

Adres:

Voornaam:

Postcode:

Tussenvoegsel(s):

Tel.:

Achternaam:

E-mail:

JA, ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens en
ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Mijn stoma:

Plaats:

Colostoma

Ileostoma

Urostoma

Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke instructie,
om u te informeren naar uw ervaringen en/of om u informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform Medical BV en
OstoMixx BV. Desbetreffende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aangewezen werknemers van Welland. Uw data worden zeer
vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde verstrekt worden aan derden, anders dan uw stomaverpleegkundige en/of uw
Medisch Speciaalzaak. U heeft altijd het recht op toegang tot, verificatie van en/of opzegging van uw persoonlijke gegevens. Indien u daartoe aanleiding
ziet, worden uw gegevens uit de database van Welland verwijderd. Voor dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen
via 088 - 6670066 of gratis een brief sturen naar: Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren.

Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
+ 31 (0)88 6670066 • info@welland.nl • www.welland.nl
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Tel: ..................................................................................................................

Nu met gratis burokalender!

Onbezorgd genieten! Dankzij een
nieuwe lijn stomamateriaal.

PRODUCT EN MEER

In deze rubriek etaleert Mathot opvallende, bijzondere en/of nieuwe
producten. Bij Mathot vindt u de expertise om u te helpen tot de beste
oplossing voor uw probleem. Wij bieden diverse producten aan in
verschillende prijsklassen. Door uw verzekeraar vergoed of te koop.
U heeft de gelegenheid om de producten te passen en zo tot een
optimale persoonlijke keuze te komen.

KOPEN: alle producten met
een ‘portemonnee’ zijn bij ons
te koop. Met deze aanbiedingen bieden wij u de mogelijkheid om
een deskundig advies te koppelen aan
een scherpe prijs. Kom langs bij één
van de vestigingen van Mathot en laat
u informeren. www.mathot.nl

BESTELLEN: alle producten
met een ‘vinkje’ worden
vergoed door de zorgverzekeraar en kunnen besteld worden bij
Mathot Medische Speciaalzaken. Voor
meer informatie en/of bestellingen
kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 244 55 66.

Kopen en bestellen

Uw huid verdient het beste

Kniebraces bij artrose
Artrose aan de knie (gonarthrose)
of slijtage aan de knie is een
veelvoorkomend probleem. Mathot
biedt een breed scala aan oplossingen
voor iedereen in elk stadium van
knieartrose. Het assortiment bestaat
uit hoogwaardige ondersteunende
kniebraces voor dagelijkse en
sportieve activiteiten. Deze braces
hebben een goede pasvorm en een
hoog draagcomfort met ieder unieke
eigenschappen.
Met deze braces is bewezen dat het
bewegen makkelijker wordt. Bewegen
is namelijk heel belangrijk bij artrose,
in elk stadium. In onze vestigingen
kunt u samen met onze deskundige
medewerkers kijken, voelen en ervaren
wat de beste oplossing is voor u.
Eventueel doen wij dit in overleg met uw
orthopedische chirurg of fysiotherapeut.

Kniebraces in ons assortiment zijn onder andere:

Hollister presenteert een nieuw, eendelig Urostoma
Opvangsysteem: CeraPlus Soft Convex huidplaat met
ceramide (huideigen vetten) om de huid gezond te houden en
vochtverlies tegen te gaan. Het product heeft een soft convex
huidplaat met flexibele plakrand en het opvangzakje bestaat uit
meerdere compartimenten.
Het afvoerkraantje is eveneens zacht en comfortabel. U kunt
goed zien en voelen of het kraantje gesloten is. De innovatieve
adapter, die u over het kraantje klikt, zorgt ervoor dat de
nachtzak makkelijk meedraait. U kunt ook gebruik maken van
de Hollister nachtzak, die standaard deze adapter heeft. Zelf te
knippen of voorgestanst met kijkvenster in verschillende maten.
www.hollister.nl

Stomamateriaal speciaal voor bolling

Össür Unloader

Ottobock Agilium
freestep

Thuasne Action reliever

* Vergoeding van de braces is alleen op
voorschrift van een medisch specialst.
Vraag naar de voorwaarden.

Össür ProKnee OA
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Bestellen

Thuasne Ligaflex Genu

SENSURA® MIO CONVEX FLIP

1-DELIG AURUM PROFILE

Ieder lichaam is anders en ons lichaam
verandert gedurende ons leven. De
ene mens heeft een buik met een kuil,
een ander een bolling of een huid met
rimpels of littekens rondom de stoma.
SenSura® Mio Convex Flip is een nieuwe
lijn stomaproducten die een goede
pasvorm bieden voor stoma’s op een
bolling (vanwege parastomale hernia).
Dankzij de bolle, stervormige huidplak
maar ook de stabilisatiering voor extra
steun en de fitzones die met het lichaam meebewegen.
De huidplak is twee keer zo elastisch als een traditionele
huidplak. Het zakje is veel gemakkelijker aan te brengen en
past beter dan een vlakke huidplak. Lekken is verleden tijd.
www.coloplast.nl/sensura

Niet iedere stoma voldoet aan het ideaalplaatje. Er kan
soms sprake zijn van een bolling, zoals bij parastomale
hernia. Dan wordt er een ander soort stomamateriaal
gevraagd om de kans op lekkages te verkleinen: een
product met een vormbare huidplaat, die zich vormt
naar de contouren van de huid. Bij de 1-delig Aurum
Profile van Welland kan de huidplaat eenvoudig naar
binnen worden gevormd voor gebruik bij elk type
parastomale hernia. Door de vormbare huidplaat kan het
gebruik van accessoires, zoals pasta of beschermringen,
overbodig zijn. De toegevoegde Manuka Honing aan
de huidplaat is huidvriendelijk. Inclusief geïntegreerde
oogjes, kijkvenster en Easy2peel™ tab voor het eenvoudig
verwijderen van de huidplaat.
www.welland.nl

Thuasne Genu PFS
promaster

Kijk voor info op Thuasne.nl, Ossur.nl en Ottobock.nl.
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ZORGVORMEN ONDER DE LOEP

Tekst en fotografie: Conny Verweij

Wanneer je partner dementie krijgt, heeft dat een enorme impact. Denk alleen al aan de veranderende rollen binnen
de relatie. Natuurlijk wil je zo lang mogelijk thuis voor je partner zorgen. Waar krijg je dan allemaal mee te maken en
hoe ga je daarmee om? De cursus ‘Beter Thuis met Dementie’ geeft handvatten.

®

Mepilex Border Flex met
Flex Technology

‘Beter Thuis met
Dementie’ is een
vijfdaagse cursus waarbij
mantelzorgers en hun
(thuiswonende) partners
in een gastenboerderij
in Gouderak verblijven.
Voor de partners met
dementie is er een eigen
programma. De cursus
werd aanvankelijk
gefinancierd vanuit
onderzoek. Inmiddels is
er vervolgfinanciering.
Meer informatie:
beterthuismetdementie.
laurens.nl of 06 22 49 48 30.

Verlengde draagtijd dankzij verbeterd
comfort en hogere absorptie

Z orgen voor een partner met dementie
Past zich aan de bewegingen van het lichaam aan1
Neemt veel wondvocht op2,3
Blijft langer zitten, ook onder de douche
Alles-in-één verband voor verschillende wondtypen4
Z-indexnummer

Productcode

Afmetingen
(cm)

Stuks/RET

16606981

595000

12,5x12,5

5

16607007

595600

15x20

5

Referenties: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex -Conformability Report no. PD-528870. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Data on file. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex
Border Flex - Fluid handling capacity. Report no. PD-527642. Data on file. 4. Mepilex Border Flex Instructions for Use. Informatie beschikbaar.

Ontdek meer op www.molnlycke.nl
Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel +31 76 521 96 63.
De handelsmerken, namen en logo’s van Mölnlycke, Mepilex en Safetac zijn wereldwijd geregistreerd bij een of meerdere bedrijven
van de Mölnlycke Health Care Group.© 2018 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. NLWC00061802

‘Ik wil zo goed mogelijk voorbereid zijn’
Theo Bisseling: ’‘Vorig jaar kreeg mijn vrouw Mieke de diagnose
alzheimer. Haar kortetermijngeheugen laat haar in de steek. Nu
kan ze nog veel: koken, wassen, koffiezetten. Maar dat wordt
natuurlijk anders. Ik wilde zo goed mogelijk voorbereid zijn om
Mieke te kunnen blijven ondersteunen.’
Samen met nog vier echtparen volgden Theo en Mieke de
cursus ‘Beter Thuis met Dementie’. Theo: ‘Als mantelzorger
kreeg je vijftien workshops. Dat was pittig, ook emotioneel
gezien. Maar ál die vijftien onderwerpen zijn belangrijk.
Voeding bijvoorbeeld: niet alleen gezond eten, maar ook op
vaste tijden om structuur te bieden. Of toekomstplanning: ga
naar de notaris om te laten vastleggen wat je straks wilt. Ik had
al veel gelezen over dementie. Toch had de cursus toegevoegde

waarde. Bovendien was het fijn om met lotgenoten te praten.’
Mieke: ‘Met die vijf echtparen was het een heel intieme sfeer.
Omdat je allemaal in dezelfde situatie zit, kun je heel open zijn.’
Theo: ‘Communicatie stond ook op het programma. Het was
mooi om te ervaren hoe je iemand, juist ook met vergevorderde
dementie, kunt bereiken door middel van bewegen en muziek.
Daar was ik nog het meest door getroffen.’
Theo weet dat hij Mieke niet meer naar feitelijkheden moet
vragen. ‘Als ze niet antwoorden kan, is dat alleen maar
confronterend. Ik probeer zoveel mogelijk terug te grijpen op
haar gevoel. Zo van: “Weet je nog hoe mooi die zangeres in
die witte jurk zong?” Op die manier kunnen we toch samen
nagenieten van een concert.’
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Ko ffiehoek
I N D E Z E R U B R I E K W O R D T E E N B E PA A L D
ONDERWERP AANGESNEDEN EN MENSEN UIT
V E R S C H I L L E N D E D I S C I P L I N E S L AT E N H U N L I C H T
H I E R O V E R S C H I J N E N. D E M E N I N G E N LO P E N
NOGAL EENS UITEEN IN DE KOFFIEHOEK.
T E K S T: C O N N Y V E R W E I J

Zou iedereen aan
mindfulness moeten doen?
Het is wetenschappelijk bewezen dat mindfulness in veel gevallen een positief effect heeft. Je
kunt je beter concentreren, je leert aanvoelen waar je grenzen liggen en je hebt minder last van
stress. Er gaan stemmen op dat mindfulness standaard via de huisarts aangeboden zou moeten
worden. Is iedereen gebaat bij mindfulness?

Thomas Bijsterbosch,
mindfulnesstrainer bij grote
kantoren op de Zuidas in
Amsterdam

‘Mindfulness draagt bij
aan je productiviteit’
‘De zweem van zweverigheid die heel lang om mindfulness
heen heeft gehangen, begint te verdwijnen. Steeds meer
bedrijven pakken het op. Mindfulnesstrainingen betalen
zichzelf terug. Ze dragen immers bij aan de productiviteit
en creativiteit van de medewerkers. Maar deelname aan een
mindfulnesstraining moet je niet verplichten. Want als iemand
niet gemotiveerd is, dan werkt het niet. Het vergt namelijk wel
het nodige van je. Je moet er ook thuis mee aan de slag, toch
minstens 20 minuten per dag.
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Het principe is dat je leert leven ín het nu, aandacht te
hebben voor wat je op dat moment aan het doen bent. Het
is belangrijk dat je stress gaat herkennen bij jezelf. Ik leer de
deelnemers ook technieken om afstand te nemen van een
stresssituatie. Bijvoorbeeld als je in een vergadering zit. Door
je op je ademhaling te concentreren bijvoorbeeld of te voelen
hoe je op je stoel zit.
Waarom je er productiever van wordt? De meeste dingen die
stress opleveren, gebeuren in je hoofd. Het idee dat bepaalde
dingen af moeten, veroorzaakt stress. Terwijl dat werk – als je
er eenmaal mee bezig bent – vaak best meevalt. Dus de stress
die je van tevoren hebt, is alleen maar ruis die belemmerend
werkt. Zo zie je bij werkende mensen vaak dat ze meteen bij
het opstaan al op hun mobiele telefoon kijken. Ze maken zich
druk om berichten van hun werk, terwijl ze er op dat moment
nog helemaal niets mee kunnen. Daardoor “vergeten” ze van
hun ontbijt te genieten, bijvoorbeeld. Dus laat die telefoon
voor wat-ie is. Het is belangrijk om je momenten te kiezen. Nú
ben ik aan het werk, en nú neem ik tijd om te eten of met mijn
kinderen bezig te zijn.
Soms komen mensen er door een mindfulnesstraining achter

KOFFIEHOEK

dat ze van baan willen veranderen. Dat is in feite gunstig
voor het bedrijf. Want in de regel zijn dit mensen die minder
gemotiveerd zijn geraakt en toch al niet zo productief meer
waren.
Zelf heb ik – mede dankzij mindfulness – het roer
helemaal omgegooid. Ik was theaterregisseur en had
burn-outverschijnselen en pijnklachten door de stress. Ik
gebruikte zelfs pijnmedicatie. Toen ik merkte dat ik mijn – toen
drie maanden oude – zoontje niet de aandacht kon geven die
hij verdiende, omdat ik met mijn hoofd steeds ergens anders
was, ben ik gestopt als regisseur en me meer op mindfulness
gaan toeleggen. Mijn leven is nu een stuk fijner, ik gebruik
geen medicatie meer en voel me veel rustiger.’
Zie ook: www.thomasbijsterbosch.com

Esther Dalkmann

‘Je leert afstand
nemen van bepaalde
gedachten of emoties’
‘Ik kan iedereen een mindfulnesstraining aanraden. Ik kreeg
deze aangeboden door het bedrijf waar ik werkte. Het was
een training van acht weken, één keer per week een sessie van
twee uur. We waren met een groepje van vijf mensen. Ik zat op
dat moment in een moeilijke periode. Ik had niet alleen stress
door mijn werk, maar was ook begonnen met psychotherapie.
Mijn vader was zeven jaar daarvoor op een tragische manier
overleden en dat had ik heel lang weggeduwd. Die therapie
was moeilijk voor mij. Er kwamen emoties naar boven waar
ik me eerder niet bewust van was. De mindfulness heeft
geholpen om daar de heftigheid uit te halen.
Bij mindfulness gaat het erom je op één ding te focussen. In het
begin vond ik dat ontzettend moeilijk. Je krijgt ook oefeningen
mee voor thuis. Een van de eerste weken was de oefening: elke
dag 5 minuten even helemaal niets doen. Ik weet nog dat ik
dat niet durfde, ik wilde bezig blijven. Ik was bang om met mijn
gevoelens te worden geconfronteerd. Maar ik merkte al snel
effect van de training. Het leren mediteren gaat stapje voor
stapje, je leert je steeds beter focussen en je gedachten dwalen
steeds minder af.
Ik ben heel blij dat ik die training gevolgd heb. Ik ben nu veel
scherper, ik kan beter nadenken. Verder heeft de mindfulness
me doen inzien dat ik klaar was voor de volgende stap in mijn
professionele ontwikkeling. Ik heb mijn baan opgezegd en ga
nu als marketingfreelancer aan de slag. Maar wat mij nog het
meest heeft geholpen, is dat je leert om afstand te nemen van

bepaalde gedachten of emoties. Een gedachte kan irreëel zijn,
bijvoorbeeld de gedachte dat je op bepaalde dingen invloed
kunt uitoefenen. Soms kan dat gewoon niet. Mindfulness helpt
je beslissen wat je met een gedachte doet. Reageer je erop
of laat je ’m voor wat-ie is? Ik heb geleerd mijn gedachten en
emoties te beschouwen als wolken die voorbij komen drijven.
Ik kan ze simpelweg observeren zonder er iets mee te moeten.
Daardoor sta ik nu veel sterker in het leven.’

Pascalle van Asselt

‘Er zijn ook andere
manieren om je hoofd
leeg te maken’
‘Ik geloof best dat veel mensen baat bij mindfulness kunnen
hebben. Maar zelf zie ik me dat niet doen. Een half uur per
dag mediteren? Tja… Maar misschien is dat koudwatervrees,
hoor. Natuurlijk is het belangrijk om je hoofd leeg te kunnen
maken. Maar dat hoeft naar mijn idee niet per se door middel
van mindfulness, daar zijn ook andere manieren voor. Zelf heb
ik een hond genomen. Ik ben zzp’er en werk vanuit huis. En
voorheen was het zo dat ik soms de hele dag onafgebroken
aan het werk was. Vaak had ik dan aan het einde van de
middag hoofdpijn. Nu, met die hond, móet ik wel naar buiten.
Ik neem dan ook bewust mijn telefoon niet mee. Zo kom ik
echt even helemaal los van mijn werk. Weer of geen weer, die
wandelingetjes doen me altijd goed. Naderhand is mijn hoofd
helemaal opgefrist en gaat het werk opeens weer veel beter.
En hoofdpijn heb ik nu nog maar zelden.’

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Het Radboud Universitair Centrum voor Mindfulness in
Nijmegen geeft trainingen in en doet wetenschappelijk
onderzoek naar het effect van mindfulness. Mindfulness blijkt
een geschikte behandeling voor bepaalde patiëntengroepen
met lichamelijke klachten waar de huisarts geen raad mee
weet. En bij psychische problemen kan mindfulness een
goed alternatief zijn voor medicatie.
Meer info: www.radboudcentrumvoormindfulness.nl
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Tien vragen aan
TEKST: JUDITH BAKKERS FOTOGRAFIE: PHOTOGRAPHY & IMAGES

10 V R A G E N A A N

1. Waar heb je last van en hoelang?

6. Hoe ging het aanmeten van je kniebrace?

‘Ik heb al zes jaar zwakke knieën, hypermobiliteit of
patellofemoraal pijnsyndroom. Daar kunnen ze niets aan
doen. Het is een erfelijke kwestie.’

‘Mijn been werd eerst aan alle kanten opgemeten. Ik heb ter
plekke een brace gepast, maar die was te groot. Dus moest
mijn brace op maat gemaakt worden. Toen ik na een aantal
weken de brace kon komen passen, zat hij perfect. Alleen
tijdens mijn werk zakte de kniebrace wel eens af. Dat verhelp
ik nu met huidvriendelijke lijm, waardoor ik mijn brace wel
vaker moet wassen. Op 30 graden op de hand.’

2. Wat zijn de gevolgen van je knieklachten?
‘Een dagelijkse belemmering in buigen en strekken van mijn
knie. En een continu gevoel dat vooral mijn linkerknie uit de
kom schiet als ik mijn spieren niet heel hard aanspan. Daarom
ren en sport ik nu nauwelijks en maak geen onverwachte
bewegingen. Ik doe zwaar werk in het ziekenhuis op het
OK-complex. Daar loop ik gemiddeld 15 kilometer per dag.
Dan zijn zwakke knieën niet handig.’

3. Via wie ben je bij Mathot terechtgekomen?
‘Eerst adviseerde een sportfysiotherapeut om oefeningen te
doen. Maar toen mijn werk zwaarder werd, kreeg ik echt pijn.
Ik ben toen naar een orthopeed van het Alrijne Ziekenhuis
doorverwezen. Deze constateerde mijn hypermobiliteit
en stuurde me door naar Mathot voor steunzolen en een
kniebrace.’

Daisy Hoogenboom, 24 jaar:

‘Ik voel dat ik
nu weer soepel
kan lopen en
normaal trappen
op en af kan,
zonder te vrezen
dat mijn knie
uit de kom kan
schieten.’
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4. Hoe was je eerste kennismaking met Mathot?
‘Prima! Ik belde Mathot en kon meteen terecht voor het
aanmeten van de steunzolen. Ik moest op een voetspiegel
staan om de drukpunten te meten en over een plaat lopen om
mijn afdruk te scannen. Zo konden de punten worden bepaald
waar de zolen extra steun moesten geven.’

5. Wat doen de steunzolen voor jou?
‘Ik heb nogal een holle voet met hoge wreef en sta met mijn
voeten en knieën naar binnen. Door de steunzolen sta ik
meer rechtop. De eerste week had ik spierpijn, maar nu ben ik
helemaal gewend. De zolen zaten gelijk goed, alsof mijn voet
erin gegoten was. Ik ben er heel blij mee en draag ze in mijn
sportschoenen, werkschoenen en dagelijkse schoenen.’

7. Wat is het resultaat van deze combi?
‘Ik voel dat ik nu weer soepel kan lopen en normaal trappen
op en af kan, zonder te vrezen dat mijn knie uit de kom kan
schieten. Na een lange werkdag ben ik de brace wel zat en
doe hem thuis uit.’

8. Sport je weer?
‘Ik heb het advies gekregen om rustig aan te doen. Soms ren ik
nog hard, omdat ik het lekker vind. Tot nu toe maximaal twee
kilometer. Gaat prima. Heerlijk!’

9. Korte kleding en een brace. Kan dat?
‘Ja hoor. Ook onder een korte broek of rok draag ik de brace.
Alleen als ik naar een feestje ga, laat ik de brace achterwege.’

10. En op vakantie?
‘Ik neem hem zeker mee op vakantie. Bij een dagje strand
laat ik hem uit, maar als we gaan wandelen, gaat hij aan. Ik
kan hem gemakkelijk aan- en uittrekken. Je moet er wel voor
zorgen dat je hem goed omhoog trekt en je knieschijf er
goed in zit. Eerst dacht ik dat hij zou scheuren, maar er zit veel
rek in.’

UW VERHAAL?
Lijkt het u leuk om ook eens mee te werken aan deze rubriek?
Geeft u zich dan op bij Mathot Medische Speciaalzaken,
telefoon 088 0085817 of mail naar magazine@mathot.nl.
Wie weet komt volgende keer uw verhaal hier.
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Dit SOFT-CONVEX systeem
gaf ruim 2000 stomadragers
een nieuw leven…..

Dit SOFT-CONVEX systeem
gaf slechts één stomadrager
een nieuw leven…..

Dit is de kleeﬂaag van ons 1-DELIG SOFT CONVEX
systeem, dat binnen enkele jaren marktleider werd.
Deze zakjes kunnen bij vrijwel elk type stoma worden
gebruikt, waar lekkages onder de plak plaatsvinden.
Ze zijn leverbaar voor colo- ileo en urostoma’s met
veel verschillende stomaopeningen, die oprekbaar
zijn, zodat u ze vrijwel nooit op maat hoeft te knippen.
Voor dubbelloops stoma’s of ovale stoma’s zijn er zelfs
zakjes met een ovale bolle vorm. De plak voelt écht
aan als een tweede huid, is héél soepel en kan relatief
veel vocht opnemen. De zakjes zijn desgewenst te
gebruiken met een speciale, bredere 4-punts gordel.

Dit is de kleeﬂaag van het nieuwe 2-DELIGE SOFT
CONVEX systeem van EuroTec. Het heeft dus exact
dezelfde bolle kleeﬂaag als ons 1-delige soft-convex
systeem hiernaast, met dezelfde lichte druk, die de
contouren van uw huid bij elke beweging moeiteloos
volgt. In de ontwikkelingsfase meldde de heer Schaft
zich bij EuroTec met een bijzonder lekkageprobleem.
Wij hebben hem toen enige prototypes toegestuurd
en hij was daar meteen wild enthousiast over.
Tot nu toe is hij dus de enige gebruiker van dit
nieuwe 2-DELIGE SOFT CONVEX systeem.

Goed nieuws, want u kunt nu ook gaan proﬁteren van dit prachtige
2-delige Soft-Convex stomasysteem. Natuurlijk met dezelfde soepele,
huidvriendelijke kleeﬂaag en de vele rekbare stoma-openingen,
waardoor u ze vrijwel nooit op maat hoeft te knippen.
Ze zijn leverbaar in twee kliksystemen:

Het COMBIMATE systeem,
dat tevens past op de zakjes van
het ConvaTec Natura systeem.

Het FLEXIMATE systeem,
dat tevens past op de zakjes van
het Coloplast Assura en Sensura
Click systeem.

De Soft-Convex plak,
leverbaar met een
57 mm of 60 mm ﬂens.

Meer info of gratis monsters aanvragen?
Een beter leven met uw stoma? Vraag dan gratis monsters aan van ons
Soft Convex stomasysteem: 1-delig of 2-delig, of probeer ze allebei!
Bel of mail EuroTec: 0165 - 551226, info@eurotec.nl,
EuroTec BV. Schotsbossenstraat 8, 4705 AG Roosendaal
Bezoek onze website: www.eurotec.nl

Jan Schaft: “De huid rond
mijn stoma werd naar
boven gedrukt, waardoor
de randen van mijn plak
gingen opstaan en er lekkages ontstonden. Met een
convexe plak verbeterde
dat wel wat, maar omdat
ik juist het tegenovergestelde van een vlakke of
verzonken stoma heb, zat
dat helemaal niet lekker.
Bij EuroTec vertelden ze
mij toen dat ze met een
nieuwe soft-convex plak
bezig waren en of ik die
wilde proberen. Nou dat
loste mijn problemen vanaf
dag 1 op!”

Eveline Gelderman, sinds april
medewerker marketing &
communicatie bij Mathot.
Ik hou enorm van lekker eten en een wijntje
en vind het heerlijk om te koken en mijn eigen
recepten te bedenken. Gelukkig ben ik ook een
marathonloper en houd ik zo een goede balans
in mijn lijf, maar soms wil ik ook even echt
goed gezond eten. Dit is een van mijn eigen
recepten: Mexican Salad Bowl. Ik hoop dat u er
net zo veel van kan genieten als ik!

Mexican salad bowl
Voor 2 personen:
2 grote tortilla’s
Maïs (klein blikje)
IJsbergsla (helft)
Avocado
Tomaat (2 kleine of 1 grote)
Komkommer (1/3)
Rode paprika

200 gram kipfilet
Verse koriander
Zure room
Salsa
Limoensap
Geraspte kaas

Bereiden:
Doe een grote tortilla in een kleine ronde
geoliede ovenschaal, zodat je een kuip krijgt.
Zet 10 minuten in de oven op 180-200 graden.
Heb je geen twee kleine ovenschalen? Let dan
op dat als je de tweede tortilla in dezelfde
schaal doet, hij maar 9 minuten in de oven
hoeft omdat de schaal al heet is.
Snijd ondertussen je groenten in kleine stukken

en kruid je kipfilet met Mexicaanse kruiden of
chilipoeder, knoflook, zout, paprikapoeder,
peper, gemalen koriander of andere kruiden
die je lekker vindt.
Braad de kipfilet in de koekenpan voor circa
15 minuten. Inmiddels is/zijn de tortilla(’s)
klaar om te vullen. Begin met een laagje
ijsbergsla, vervolgens de stukjes tomaat,
komkommer, paprika en avocado. Laat het

blikje maïs uitlekken en verspreid de maïs over
de groenten. Vervolgens besprenkel je dit alles
met limoensap (vers of uit flesje). Daarbovenop
mag een flinke schep zure room, salsa en
eventueel andere Mexicaanse sauzen en/of
guacamole. Snijd de gare kip in repen en leg
boven op de groenten. Maak het af met de
verse koriander en geraspte kaas.
Smakelijk!

Heeft u een bijzonder en supergezond recept dat u graag wilt delen? Stuur deze naar Mathot en maak kans
op het unieke Mathot keukenschort en de Mathot pollepel. Mail uw recept met uitleg in woord en beeld
naar magazine@mathot.nl en wellicht staat uw recept in het volgende Mathot Magazine!
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Herkent
u dit?

Onder de loep

Plooien in de huidplak

Het nut van de wc-deksel

SenSura® Mio Convex Flip

IS HET ERG OM JE TE VERVELEN?

De eerste huidplak voor een
stomabreuk.

Niemand vindt het leuk om zich te vervelen. Dat heeft
met de menselijke behoefte aan prikkels te maken. Wie
even zit te wachten, pakt meestal z’n smartphone erbij.
Langdurige verveling is natuurlijk niet goed. Maar
verveling heeft, net als verdriet of angst, wel een functie.
Gewoon even niets doen is misschien saai, maar kan ook
wat opleveren. Om te beginnen natuurlijk rust.
Daarnaast kan de ruimte die hierdoor in je hoofd
ontstaat, leiden tot nieuwe inzichten en zelfs creatieve
ideeën. Verder kan verveling een signaal zijn. Betrap je
jezelf erop dat je tijdens je werk regelmatig op Facebook
zit te kijken bijvoorbeeld? Dan is dat misschien een teken
dat je werk je niet voldoende uitdaging (meer) biedt.

Behoort u ook tot de 34%1 van de mensen die een stomabreuk
(parastomale hernia) heeft? Dan is dit unieke product geschikt voor u.
Voor het eerst is er een huidplak die past bij uw lichaamsprofiel. Het is
immers lastig om een vlakke huidplak aan te brengen op een bolling
zonder plooien.

SenSura® Mio Convex Flip
- Goede pasvorm over de stomabreuk, geen plooien of rimpels meer.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Uitstekende hechting door het grote oppervlak.

Bron: www.volkskrant.nl

Vraag een gratis proefpakket aan en ervaar zelf hoe SenSura Mio Convex
Flip bij uw lichaam past. Ga naar www.coloplast.to/convex-flip
of bel 0800 022 98 98. U kunt ook onderstaand aanvraagformulier
gebruiken. SenSura Mio Convex Flip is verkrijgbaar als 1-delig gesloten en
open, als urinestomazakje en als 2-delig met klikkoppeling.
1 Bron: Ostomy Life Study 2017

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-04. All rights reserved Coloplast A/S

2-delig met klikkoppeling*

Voorletter(s)

Adres
Telefoon
Ik gebruik

gesloten zakje

Ik gebruik stomazakjes van
Stoma

boven huidniveau

open zakje
Coloplast

Dhr/Mevr*

Postcode

Woonplaats

E-mail

Ik heb een stomabreuk Ja / Nee*

urinestomazakje
Anders, namelijk

op huidniveau

onder huidniveau

Terrasweer? Zonnebril mee!

KOPLOPER ROTTERDAM

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio Convex Flip
Naam

Bron: www.ad.nl/lifestyle

Ongeveer 80 procent van de Nederlanders vergeet
weleens een zonnebril mee te nemen. Het Oogfonds
waarschuwt echter dat uv-straling schadelijk voor de ogen
is. Blootstelling aan overmatig zonlicht kan blijvende
achteruitgang van de ogen tot gevolg hebben. Het
verhoogt het risico op maculadegeneratie (een
netvliesaandoening) en staar. Meestal merk je dat pas op
latere leeftijd. Daarom is het essentieel bij zonnig weer een
goede zonnebril te dragen. En dat geldt zeker ook voor
kinderen! Koop een zonnebril met 100 procent
uv-bescherming. Dit staat meestal op een sticker of in de
beschrijving van de zonnebril. Ook is het belangrijk dat de
zonnebril de Europese CE-markering 3 heeft. Dat wil
zeggen dat deze bril minimaal 75 procent licht absorbeert.
Tot slot: kies een montuur dat groot genoeg is en goed op
je gezicht aansluit. Zo voorkom je dat de zon langs het
montuur heen in je ogen valt. 
Bron: Oogfonds

Nieuw!

Gratis proefpakket

1-delig

Voor de hygiëne in de badkamer is het
belangrijk de wc-deksel vóór het doorspoelen
van het toilet te sluiten. Bij het doortrekken
wordt het water namelijk met zo’n kracht de
pot in gestuwd dat er een nevel ontstaat van
fijne druppels. Die druppeltjes bevatten
micro-organismen, zoals bacteriën, die
niet alleen op de wc-bril
neerslaan, maar zich door de
ruimte verspreiden. Niet
handig als er tandenborstels
in de buurt staan. Het sluiten
van de deksel voorkomt
mogelijke besmetting.

Stoma sinds
Diameter

/

/

mm

geen idee, bel mij

Zitten er plooien, rimpels en/of littekens in het gebied dat door uw huidplak bedekt wordt? Ja / Nee*

Ik gebruik een pastaring Ja / Nee*

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

MBVG20181

Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan
en te gebruiken om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen.
U kunt op elk gewenst moment contact met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen.
Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98.
Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

Rotterdam heeft van de Maag Lever Darm Stichting de titel
‘Koplopergemeente openbare toiletten’ gekregen, omdat de
stad flink in nieuwe openbare toiletten investeert. Op de
Binnenrotte is pasgeleden zelfs een toiletunit geplaatst met
een leuk technisch snufje. Het is een zogenoemd revolving
toilet, een innovatief systeem waarbij met twee toiletpotten
wordt gewerkt. Terwijl de ene toiletpot automatisch wordt
gereinigd, draait de andere alweer naar voren. Dit verkort de
wachttijd. Het reinigen vindt plaats achter een glazen wand,
zodat voorbijgangers dit van buitenaf kunnen volgen. Het
doorspoelen, het activeren van de kraan en het openen van
de deur gebeurt door middel van sensoren. Een bezoek aan
dit toilet is gratis. 
Bron: Maag Lever Darm Stichting
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LEZERSAANBIEDING

Geniet met z’n tweeën van een ontspannende dag in
Thermen Bussloo, vlak bij Apeldoorn in Gelderland

DUO wellnessarrangement
Thermen Bussloo

voor mijn huid
DE STOMAMATERIALEN VOOR JE HUID
Als stomadrager moet je kunnen vertrouwen op je
stomamaterialen. Natuurlijk. Het moet blijven zitten.
Het mag niet lekken. Wij begrijpen dat heel goed.
Dat is de basis, maar wij willen ook graag zorgen voor
stomamaterialen die vriendelijk zijn voor de huid.

De huid rondom de stoma is immers kwetsbaar en krijgt
veel te verduren. Daarom doen wij continu onderzoek naar
producten die vriendelijk zijn voor de huid.
Salts draagt als erkenning het keurmerk van de onafhankelijke
organisaties de Skin Health Alliance en British Skin Foundation.
Hiermee wordt Salts, als enige fabrikant van stomamaterialen
ter wereld, erkend voor hun onderzoek naar een gezond
huid klimaat in combinatie met het dragen van een stoma.
Zo geven wij stomadragers nog meer vertrouwen.

Kom helemaal tot rust in de vele sauna’s die Thermen
Bussloo rijk is: zoals infrarood, caldarium, saltarium,
keloaarde, valobad, geiser, Finse, rozen, Azië en
panoramasauna. Beleef de handmatige opgietingen van
twee saunameesters in de opvallende buitensauna, de Kelo
Aufguss-sauna, of zuig de zuivere lucht op in de Himalaya
zoutkristalgrot. Ervaar meditaties en rituelen.
Eerlijk en heerlijk lunchen
Royaal live cooking buffet in restaurant N-Joy, daar kunt u zelf
bepalen wanneer en hoeveel u wilt eten. Denk o.a. aan: luxe
soepen & broden, ideaal als start van de lunch. Diverse vlees- en
visgerechten, à la minute bereid op onze Big Green Egg. Groentes
en vers fruit, wisselend per seizoen en zoveel mogelijk uit de streek.
Verse salades en heerlijke huisgemaakte desserts. Ultiem genieten!
Ontspanbehandelingen
Bij Thermen Bussloo heeft u de keuze uit een hotstonemassage,
ontspanningsmassage of een gezichtsbehandeling.
1. Hotstonemassage: Bij deze massage wordt er gemasseerd
met natuurlijke amandelolie en warme zwarte Mexicaanse
basaltstenen (lava): spierontspannend, stimuleert organen,
ontgift en geeft energie. Uw lichaam komt meer in balans.
2. Ontspanningsmassage: Tijdens deze speciaal voor Thermen
Bussloo ontwikkelde ontspanningsmassage wordt uw lichaam
zachtjes gemasseerd met natuurlijke amandelolie. Een
aanrader om uw dag compleet ontspannen door te brengen!

3. Gezichtsbehandeling: Eerst reinigen we uw gelaat
en brengen een peeling aan om dode huidcellen te
verwijderen. Een verzorgend masker voedt uw huid. Tijdens
het intrekken van het masker worden uw wenkbrauwen
bijgewerkt of enkele onzuiverheden verwijderd. Wij sluiten
deze behandeling af met een voedende crème van Babor.
Uw huid wordt zacht en fris.
Voor meer info: thermenbussloo.nl. Thermen Bussloo is
dagelijks geopend vanaf 09.00 tot 23.30 (zondag tot 23.00).
U kunt gratis parkeren.

Mathot-lezersaanbieding:
DUO-arrangement (2 pers.) voor slechts € 139,90. Inclusief:
- Entree
- Welkom met thee of koffie
- Toegang tot 25 wellnessfaciliteiten (baden, sauna’s,
rustruimten) en gratis deelnemen aan opgietingen,
meditaties en rituelen.
- Live cooking lunchbuffet
- Behandeling van 25 minuten, keuze uit gezichts
behandeling, ontspannings- of hotstonemassage.
U kunt dit arrangement vanaf begin september t/m
15 december 2018 bestellen via www.thermenbussloo.nl/
mathot.

Wilt u meer informatie over Salts?

Stuur een e-mail naar: salts@mediq.com
dermatologisch
geaccrediteerd

Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend
door de British Skin Foundation
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PUZZEL

Lettergrepenpuzzel
Van de lettergrepen:
50 - A - ALZ - BAK - BE - BEURS - BRA - BUSS - CE - CO - DE - DEK - DI - DIJK - FUL - GIE - HEI - IN - KER - KNIE - LAU - LI - LIEP - LO - LOO MAR - MEN - MER - MIND - NA - NA - NE - NESS - ON - PLUS - PO - RA - SAU - SEL - SI - SU - TIE - TO - VI - WC - ZEUL,
kunnen 14 namen en woorden worden gevormd dia als volgt omschreven kunnen worden:
1. het nieuwe computersysteem van Mathot - 2. van 18 tot 22 september in De Jaarbeurs in Utrecht - 3. geestelijke aftakeling 4. leer van de suikerziekte - 5. een der 3 Baritons, die in De Jaarbeurs in Utrecht optreden (5/6) - 6. een van de hulpmiddelen
waardoor Daisy Hoogenboom weer normaal kan lopen - 7. heteluchtbad, waarvoor je volop de gelegenheid krijgt als je de eerste
prijs wint - 8. moet je sluiten voor het doortrekken - 9. teamleider Financiën en automatiseringsdeskundige bij Mathot (5/7) 10. wellnessresort bij Apeldoorn: Thermen ....... - 11. vorm van dementie - 12. goedaardige voorloper van darmtumor 13. medicijn bij diabetes - 14. het principe daarvan is: ”leven in het nu”.
Als alle antwoorden zijn ingevuld lees je de oplossing van deze puzzel in de 7e verticale letterkolom.
De juiste oplossing van de
lettergrepenpuzzel nr. 1/2018 is:
GEERT DANTUMA

Tips voor het gezond
houden van uw blaas
Een onmisbaar boekje vol praktische tips en adviezen

Het boekje ‘Tips voor het gezond houden van uw blaas’
geeft antwoord op de meest voorkomende vragen over
urineweginfecties. Ook hebben we enkele feiten en
nuttige adviezen voor u verzameld die u kunnen helpen
uw blaas gezond te houden bij zelfkatheterisatie.

NU

GRATIS!
OP=OP

Schrijf de oplossing en uw gegevens op een briefkaart en stuur deze naar de redactie van
Mathot, Antwoordnummer 97, 2000 WC Haarlem (postzegel niet nodig) of mail uw oplossing
en uw gegevens naar puzzel@mathot.nl. De winnaars krijgen bericht thuis. Over de prijzen en
uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden. De oplossing kunt u insturen voor 24 okt. 2018.

Vraag snel uw eigen exemplaar aan!

1ste PRIJS

2de PRIJS
Hippe, comfortabele regenlaars
Hai van Nokian Footwear
voor lekkere
boswandeling,
in vrolijke
kleur.

Thermen Bussloo (Gelderland)
DUO wellnessarrangement
(voor 2 personen) ter waarde
van € 139,90. Genieten van
wellnessfaciliteiten, buffet en
behandeling.

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-07. All rights reserved Coloplast A/S

De winnaars zijn:
1ste prijs: Twee nachten
arrangement voor twee personen
Hotel de Heerlijckheid:
Linda van der Steeg te Uithoorn
2e en 3e prijs: Kookboek Puur
Pascale 2: Katja Janssen te Zwolle
en Mw. P. Van der Louw te Boskoop
4e t/m 6e prijs: Reisboek Een wereld
vol steden: Mw. A.M. de Jong-Boer
te ’s-Gravenhage, C. Gerver te Nieuw
Vennep en mw. M. Brouwer te
Wassenaar
7e t/m 11e prijs: Twee vrijkaarten
voor Fine /art & Antique Fair 26 t/m
30 september: Timmy Riemersma te
Heerenveen, Emmy Prins te Bilthoven,
dhr. M. Capello te Hellevoetsluis, mw.
M. Hazeveld-de Koning te Zoetermeer
en mw. F. Evenhuis te Drachten.

Ja, ik ontvang graag het gratis informatieboekje ‘Tips voor het gezond houden van uw blaas’
Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Dhr/Mevr*

3de PRIJS

Woonplaats

Ik gebruik momenteel: eenmalige katheters/externe katheters/urine-opvangzakken/verblijfskatheters/incontinentieverband/absorberend verband*
* Doorhalen wat niet van toepassing is

MBDON20183

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
®

Door het indienen van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om u
op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact
met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat
kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.nl of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring
gelezen en begrepen heb.

Schattige,
zachte Hugo
Froschwarmtekruik
met hoes van
merino wol.

4de en 5de PRIJS

Entreebewijzen
voor 2 personen:
Gezondheidsbeurs 7 t/m 10
feb. 2019 Jaarbeurs Utrecht.

6de, 7de en 8ste PRIJS
Boek (te) gekke
slaapplekken.
Slapen op
te gekke
plaatsen in
Nederland en
Vlaanderen.

9de t/m 13de PRIJS

Entreebewijzen voor 2
personen: Kunst & Antiek
Weekend
Naarden van
24 t/m 27
januari 2019.
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Samen zorgen
Comfortabel door het leven met Mathot
Stomazorg

Wondzorg

Continentiezorg

Compressietherapie

Kwaliteit van zorg wordt bepaald door vakkundigheid, vinden we bij Mathot. Daarom
werken we samen, onder het motto ‘Samen Zorgen’, met ziekenhuizen, (verpleegkundig)
specialisten en thuiszorginstellingen. Hierbij is onze belangrijkste zorg de patiënt,
in zijn/haar verantwoorde thuissituatie.
Als merkonafhankelijk leverancier hebben we kennis over al het beschikbare materiaal
in huis. Daarnaast investeren we in het ontwikkelen van producten, houden we
andere innovaties nauwkeurig bij en nemen we productvernieuwingen direct op in
ons assortiment. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen informeren en adviseren u
wanneer dat maar nodig is – uiteraard in nauw contact met de behandelend arts of de
verpleegkundige van het ziekenhuis.

Kwaliteit en kennis van zorg, dat is Mathot.
mathot.nl

Orthopedie

Diabeteszorg

Mathot is al vanaf 1897 een begrip
in de zorg. We leveren een
uitgebreid assortiment medische
hulpmiddelen op het gebied van
stoma-, wond- continentie- en
diabeteszorg in heel Nederland.
Ook kunt u in onze vestigingen
terecht voor het aanmeten van
therapeutische elastische kousen
en orthopedische hulpmiddelen.
Kijk op mathot.nl voor de dichtstbijzijnde locatie of bel gratis met
onze bestel- en servicelijn:
0800 2 44 55 66.

