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Een heel kalenderjaar zit er weer op! Ongemerkt kijken we
dan even over de schouder. Wat waren de dingen die dit jaar
indruk op u maakte? Misschien waren het gebeurtenissen in
uw persoonlijke leven, op zakelijk gebied of het team jonge
voetballers in de Thaise grot?
In de winter komt de natuur tot rust om krachten te verzamelen 
voor een nieuw begin. In de tijd van kerst hebben veel mensen 
ook even rust. Je hoort uitspraken als: ‘Waar blijft de tijd?’ 
Daar klinkt iets in door van willen vasthouden aan wat er echt 
toe doet. Kan het zijn dat we daar door ons drukke bestaan te 
vaak te weinig aan toekomen? In de tijd van kerst gunnen we 
ons wél die ruimte. It’s the most wonderful time of the year! 
Winterse gezelligheid, sfeervolle lichtjes, de magie van kerst en 
de kracht van vriendschap en liefde. Mooiere thema’s om over 
te schrijven zijn er bijna niet. 
Genoeg gemijmer over kerst, want ik wijs u graag nog op een 
aantal interessante onderwerpen zoals het interview met 
docent en onderzoeker Daisy Jonkers over de relatie tussen 
darmflora en gezondheid. De rubriek Zorgvormen: ‘… Als 
maatje maak je een verschil in het leven van een ander. Zoals 
Nelleke, die rolmodel en luisterend oor is voor Els.’ Mariska van 
den Muijsenberg vertelt in de ‘Tien vragen’ over de achtbaan 
waar ze in terecht is gekomen, dat ze nooit de moed opgeeft 
en positief blijft mede door hulp van man en dochter. Chapeau 
voor deze kanjers! Een tekst van Nelson Mandela die mij 
onlangs aansprak is hier zeker op zijn plaats: ‘We must use 
time wisely and forever realise that the time is always ripe to 
do right’ (We moeten onze tijd wijs besteden en ons voor altijd 
realiseren dat de tijd altijd rijp is om het goede te doen).

Ik wens u heel gezellige dagen en een 2019 met volop nieuwe 
kansen. 
Liza de Bruijn 
Coördinator Marketing & Communicatie
 

 

Iedereen is uniek, en er is niet één katheter die voor iedereen geschikt is. Het vinden 
van een geschikte katheter kan een grote impact hebben op uw kwaliteit van leven. 
Voor sommige mannen is discretie een belangrijke factor. Voor anderen speelt hygiëne 
een belangrijke rol. Echter voor velen wordt het gebruiksgemak van de katheter als 
belangrijkste factor ervaren.

Vraag een gratis proefpakket aan van 
SpeediCath Flex of SpeediCath Compact Man via: 
www.coloplast.to/mannen
En vind uw SpeediCath katheter die past bij uw 
behoefte en voorkeur!

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-10. All rights reserved Coloplast A/S

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.

Naam                                               Voorletter(s)                                            

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren                                  ik gebruik geen katheters

 ik gebruik producten van Coloplast       ik gebruik producten van een ander merk, nl.:

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

Adv-MM20184

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van:   SpeediCath® Flex     SpeediCath® Compact Man    

               /               /    

                            

“Ik ben veel onafhankelijker geworden en kan 
de dingen doen die ik wil doen.”

“ Met de fl exibele tip gaat het inbrengen gemakkelijk 
en ben ik zo klaar met katheteriseren.”

Hans over SpeediCath® Compact Man

Voor Peter is SpeediCath Flex ideaal: “Een gewone katheter kan 
ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft steken. Door 
de bolvormige tip van SpeediCath Flex kan ik ook langs moeilijker 
sluitspieren zoals bij mij komen. Hij glijdt altijd goed – dus glijmiddel 
is niet nodig – en is direct klaar voor gebruik. Dat scheelt weer 
werk als je moet katheteriseren. En je kunt op plaatsen 
katheteriseren waar je niet alles bij de hand hebt.”

Voor Hans is SpeediCath Compact Man ideaal: “Hij is gemakkelijk in het 
gebruik. Het is alsof-ie er niet is. Ik kan de katheters gewoon in mijn 

broekzak meenemen. Zo kan ik naar het toilet zonder dat iemand merkt 
dat ik een katheter meeneem. Ik kan de katheter daar weggooien of mee 

naar huis nemen, want hij lekt niet. Het is een geruststellend idee dat ik 
mijn blaas kan legen: dat geeft me een gerust gevoel. Het beste aan 

SpeediCath Compact Man is de vrijheid die het me geeft.”

Peter over SpeediCath® Flex

CA1618-2–Adv A4 SCCM+Flex+bon_V3.indd   1 15-11-18   13:54
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Directie en medewerkers 
Mathot wensen u heel fijne 
en comfortabele feestdagen 

en de allerbeste wensen 
voor 2019!

Verhuisbericht aanmeetlocatie Wassenaar
Vanaf 1 november 2018 kunt u voor het aanmeten 
van uw therapeutische elastische kousen, medische 
bandages en (sport)braces terecht bij onze 
aanmeetlocatie in De Zorgpraktijk Fysiotherapie 
in Wassenaar.

Nieuw adres aanmeetlocatie Wassenaar:
De Zorgpraktijk Fysiotherapie
Van Hallstraat 2
2241 KT Wassenaar

Telefoonnummer 088 – 008 58 88
E-mailadres: cto@mathot.nl
Aanmeten alleen op afspraak.

Eenvoudig uw afspraak online maken 
of wijzigen wanneer het u uitkomt 

Voor het aanmeten van orthopedische hulpmiddelen, steunzo-
len en compressiekousen kunt u eenvoudig online een afspraak 
maken. Maar ook een controleafspraak kunt u direct plannen in 
onze agenda. Via mijn.mathot.nl kunt u nu eenvoudig en snel 
een online afspraak maken.
Heeft u zich nog niet eerder online aangemeld? Dan dient 
u eerst een account aan te maken op mijn.mathot.nl. Meer 
informatie: mathot.nl/onlineafspraak

Voordelen van het maken van een online afspraak zijn: 
-  Afspraak inplannen wanneer het u uitkomt 
-  Inzicht in uw toekomstige afspraken 
-  Overzicht van uw afspraakhistorie 
-  Eenvoudig uw afspraak wijzigen of annuleren 
-  U ontvangt een afspraakbevestiging en afspraakherinnering 

per e-mail

Mathot op ZorgDomein 
Ruim 90% van de huisartsen gebruikt 
ZorgDomein om digitaal te verwijzen. 
Met ZorgDomein komt de verwijzing digitaal 
bij ons binnen, compleet met alle relevante 
patiëntgegevens én volgens de richtlijnen.

In eerste instantie richt Mathot zich op huisartsen die hun 
patiënten naar ons verwijzen voor compressietherapie. Alle 
aanmeetlocaties van Mathot en Dantuma zijn in het platform 
opgenomen zodat wij in elke regio (zo goed als) bovenaan 
staan in het zoekscherm van de verwijzer. 

Pakketbezorging
tijdens de feestdagen
Bestel op tijd!
De voorbereidingen op de feestdagen zijn 
in volle gang. Dit geldt niet alleen voor het 
kerstdiner, de kerstversieringen, oliebollen en 
appelflappen, maar ook voor uw medische 
hulpmiddelen. Wij doen er alles aan om ook 
rondom de drukte van de feestdagen uw 
pakketten op tijd te laten bezorgen. 

Door uw bestelling in deze periode ruim van 
tevoren te plaatsen voorkomt u dat u zonder 
uw vertrouwde hulpmiddelen komt te zitten.
Rondom de feestdagen is er een aantal 
wijzigingen in de bezorgdagen. Meer 
informatie hierover kunt u vinden in het 
distributieschema op mathot.nl/leveringen. 

Mathot en CliniX 
onder één dak
Breed aanbod van zorg en services aan de 
Zorgboulevard dichtbij het Zaans Medisch 
Centrum 

Op donderdag 1 november is de officiële samenwerking 
tussen Mathot Medische Speciaalzaken en CliniX 
DiagnostiX en CosmetiX gestart in de vestiging van 
Mathot aan de Zorgboulevard in Zaandam. 
De specialisten van CliniX en Mathot zijn elke werkdag 
aanwezig in de vestiging van Mathot.
Door de samenwerking onder één dak en korte lijnen met 
de specialisten van het Zaans Medisch Centrum kunnen 
cliënten optimaal worden geholpen en ondersteund. 

Bij CliniX DiagnostiX en CliniX CosmetiX bent u verzekerd 
van goede zorg

• Snelle en betrouwbare diagnostiek
• Röntgen, MRI- en -echo-onderzoek 
• Directe terugkoppeling naar uw zorgverlener
• Dermatologische behandelingen
• Spataderen
• Overmatig transpireren
• Plastische chirurgie
• Samenwerking met Mathot en het  ZMC 

Mathot Zaandam

•  Aanmeten en advies therapeutisch  
elastische kousen

•  Aanmeten en advies orthopedische 
hulpmiddelen

•  Spreekuur en advies over stoma-, wond, 
continentiezorg

•  Samenwerking met CliniX, het ZMC en 
andere zorg(service) bedrijven van de 
zorgboulevard

Kijkt u voor meer informatie op clinix.nl en mathot.nl 
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Interview
T E K S T :  C O N N Y  V E R W E I J   F O T O G R A F I E :  P & I   

De relatie tussen 
darmflora en gezondheid

Dr. Daisy Jonkers is hoofd van het MDL Researchlaboratorium 
van Maastricht University. Veel onderzoeksthema’s waar zij bij 
betrokken is, hebben te maken met de darmflora.  
Daisy Jonkers: ‘Darmflora is het totaal aan bacteriën dat in 
onze darmen zit. Je hebt het dan over miljarden en miljarden 
bacteriën. Eigenlijk is de term darmflora niet correct. Wij 
praten liever van microbiota. Maar ik zal het in dit interview 
gewoon darmflora blijven noemen. 
Welke bacteriën er in je darmen zitten en in welke 
samenstelling ze aanwezig zijn, is bij iedereen verschillend. 
Het is te vergelijken met een vingerafdruk. Je zou kunnen 
zeggen dat iedereen een unieke darmflora heeft. De darmflora 
wordt vanaf de geboorte opgebouwd. De samenstelling 
wordt vooral bepaald door de bacteriën waarmee het kind 
in die eerste periode in aanraking komt, zoals de bacteriën 
die zich in het geboortekanaal van de moeder bevinden, de 
bacteriën die het binnenkrijgt via borstvoeding, et cetera. Ook 
aanleg speelt een rol. Bepaalde bacteriën kunnen zich bij een 
bepaalde persoon beter nestelen dan andere.’

Beschermende darmbacteriën
‘In een gezonde darm houden goede en slechte bacteriën 
elkaar in evenwicht. Je hebt beschermende darmbacteriën die 
een soort barrière vormen voor bacteriën van buiten. Stel dat 
je de salmonellabacterie binnenkrijgt. Dan gaan de gezonde 
bacteriën in de darm de strijd met de salmonellabacterie aan 
zodat die zich niet in de darm kan nestelen. 
Er is niet alleen interactie tussen de darmbacteriën onderling, 
maar ook tussen de darmflora en de gastheer. Maar welke 

bacteriën op welke manier invloed hebben op bepaalde 
processen in het menselijk lichaam, is nog niet duidelijk. 
De werking van de darmflora op het maag-darmstelsel is 
ongelooflijk complex. 
We weten inmiddels wel dat bepaalde aandoeningen te 
maken hebben met een afwijking van de samenstelling. 
Bij de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en bijvoorbeeld het 
prikkelbaredarmsyndroom zijn sommige bacteriesoorten 
in veel grotere getale aanwezig, en andere beschermende 

WAT KUN JE ZELF DOEN?
Door voldoende te bewegen, stress te vermijden, 
genoeg te drinken en gezond te eten hou je je darmen 
in conditie. Eet vezelrijk! Vooral verteerbare vezels zijn 
gunstig voor het op peil houden van het aantal goede 
darmbacteriën. Deze zitten onder meer in prei, uien en 
bonen, maar ook in haver, gerst en volkoren pasta.
Meer informatie: www.spijsvertering.info en  
www.darmgezondheid.nl 

Darmbacteriën spelen een essentiële rol bij de omzetting van voedingsstoffen, 

bovendien zijn ze van grote invloed op het immuunsysteem. Daarom is het belang-

rijk dat het aantal ‘goede’ bacteriën in je darmen op peil blijft. Wat is er bekend over 

de relatie tussen de darmflora en ontstekingsziekten van de darmen als crohn en 

colitis ulcerosa? En wanneer kan poeptransplantatie uitkomst bieden? Daisy Jonkers, 

docent en onderzoeker aan de Maastricht University, licht een tipje van de sluier op.

soorten juist minder. Dit blijkt ook het geval te zijn bij mensen 
met overgewicht en diabetes. Maar we weten niet of de 
patiënt bijvoorbeeld de ziekte van Crohn gekregen heeft door 
die afwijkende samenstelling of dat die afwijkende darmflora 
juist het gevolg is van de ziekte.’

Antibiotica
‘Het evenwicht in de darmflora kan langdurig ontregeld raken 
door gebruik van antibiotica. Antibiotica zorgen ervoor dat 
bepaalde schadelijke bacteriën uit de weg worden geruimd. 
Maar daardoor kunnen ook gunstige bacteriën gedood 
worden, waardoor andere bacteriestammen te veel de 
overhand krijgen. Dat is het geval met de clostridium difficile, 
een bacterie die van nature bij veel mensen in de darm 
aanwezig is. Deze kan door antibioticagebruik overmatig gaan 
groeien met buikklachten en diarree als gevolg. Het is lastig 
om deze bacterie te bestrijden. Met een fecestransplantatie, 
ook wel poeptransplantatie genoemd, kun je de bacterie 
echter wel te lijf. Zo’n transplantatie houdt in dat de ontlasting 
van iemand met een gezonde darmflora wordt ingebracht bij 
een patiënt met de clostridium-infectie. Op die manier kan 
de belastende bacterie worden weggeconcurreerd door de 
“goede” bacteriën van de donor.’

Poeptransplantatie
‘Fecestransplantatie is de laatste tijd regelmatig in het 
nieuws geweest. Bij mensen met een clostridium-infectie 
helpt het heel goed. In 90 procent van de gevallen heeft 
de transplantatie dan het beoogde effect. Op deze manier 
kan het evenwicht – verstoord door antibiotica – zich weer 
herstellen. Bij een clostridium-infectie is de fecestransplantatie 
dan ook een door de FDA* goedgekeurde behandeling. In 
hoeverre mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa 
baat zouden kunnen hebben bij een poeptransplantatie, 

‘Iedereen heeft een unieke darmflora.  

Het is te vergelijken met een vingerafdruk’

>>
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Advertentie

daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij deze ziektes gaat het 
om een afwijkende samenstelling van de darmflora die de 
patiënt van jongs af aan heeft opgebouwd. De darmflora 
is bij elk individu relatief stabiel. Dat wil zeggen dat het erg 
moeilijk is om de samenstelling van de darmflora permanent 
te veranderen. Daarvoor zul je rigoureus te werk moeten gaan, 
bijvoorbeeld door een ingrijpende verandering van dieet. Je 
kunt dan denken aan de overstap naar gezond eten met heel 
veel vezels, terwijl je altijd te vet en ongezond hebt gegeten.’

Tijdelijk effect
‘Mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa hebben 
misschien tijdelijk baat bij een poeptransplantatie. Maar 
uiteindelijk krijgen ze toch weer hun eigen darmflora terug. 
Dus voor de lange termijn heeft de fecestransplantatie bij hen 
geen effect. Je zou dan heel regelmatig poeptransplantaties 
moeten ondergaan om je blijvend beter te voelen. De vraag 
is of dat wenselijk is. Je hoort weleens dat mensen zelf aan de 
slag gaan. Bijvoorbeeld de poep van hun partner verdunnen 
en bij zichzelf in de dikke darm inbrengen. Ik wil iedereen 
waarschuwen om dat absoluut niet te doen! Donoren voor 
een fecestransplantatie worden uitvoerig gescreend, op 
infecties, antibiotica resistente bacteriën, et cetera. Het is 
belangrijk dat donor en ontvanger een juiste match zijn.’ 

Laboratoriumonderzoek
‘Een van mijn onderzoeksgebieden betreft de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa. We hopen meer te weten te komen 
over welke bacteriën een rol spelen bij deze en andere ziektes 
van de darmen. Vervolgens onderzoeken we in het lab hóe 
deze bacteriën aan de ziekte bijdragen. Mogelijk vinden we 
dan ook bacteriën die deze schadelijke bacteriën kunnen 
bestrijden. Als we zover komen, dan zouden we deze “goede” 
bacteriën kunnen kweken en bijvoorbeeld in gevriesdroogde 
vorm in pillen verwerken. Die kunnen dan aan de patiënt met 
colitis ulcerosa of de patiënt met de ziekte van Crohn worden 
voorgeschreven. Dit zal de ziekte niet volledig genezen, maar 
het werkt waarschijnlijk wel als ondersteunende therapie. Daar 
moet ik nog een kanttekening bij maken: wat bij een bepaalde 
groep patiënten helpt, heeft bij een andere groep misschien 
helemaal geen effect. Dus verwacht niet één oplossing die 
hetzelfde is voor iedereen. Maar mogelijk kunnen we in de 
toekomst met zulke bacteriën heel veel patiënten een steuntje 
in de rug geven.’ 

*De FDA (Food and Drug Administration) is een instantie in de VS die 
de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert en zorgt voor het 
naleven van bepaalde regels.

Herkent u dit?

SenSura®
 Mio Convex Flip

De eerste huidplak voor een stomabreuk.

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

 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.

Naam      Voorletter(s)                       Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail   Ik heb een stomabreuk  Ja / Nee*    

Ik gebruik   gesloten zakje    open zakje    urinestomazakje   Stoma sinds                /             /

Ik gebruik stomazakjes van    Coloplast    Anders, namelijk    Diameter          mm  

Stoma   boven huidniveau    op huidniveau    onder huidniveau    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

 1-delig      2-delig met klikkoppeling*   

Adv-MM20184* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

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

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 lichaamsprofi el. 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 stervormige oppervlak.

Gratis proefpakket
Vraag een gratis proefpakket aan en ervaar zelf hoe SenSura Mio Convex 
Flip bij uw lichaam past. Ga naar www.coloplast.to/convex-fl ip
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

Nieuw!

Plooien in 
de huidplak

STO1615/11_Adv A4 SMioFlip_Herkent u dit.indd   1 15-11-18   14:29

Onbezorgd genieten! Dankzij een 
nieuwe lijn stomamateriaal.

Nieuw! 
1-delig Aurum® Profi le

Veelzijdige probleemoplosser 
bij one� enheden en 
parastomale hernia’s

Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren

+ 31 (0)88 6670066 • info@welland.nl • www.welland.nl

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.

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. Desbetre� ende 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.

Aanhef:            Dhr.           Mevr.

Voornaam:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam:

Adres:

Postcode:  Plaats:

Tel.:

E-mail:

Mijn stoma:        Colostoma          Ileostoma          Urostoma

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

✃

M
A

T
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0
18

0
3

  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.
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ALLES ONDER ÉÉN DAK 
Oude, moderne en hedendaagse kunst zien én kopen. Het kan 
tijdens het Kunst- en antiekweekend in de Grote Kerk te Naar-
den van 24 tot en met 27 januari 
2019. Het thema dit jaar: ‘Alles onder 
één dak’. Vele galeries, antiquairs en 
juweliers presenteren eigen collec-
ties en aanbod van één onderwerp, 
kunstenaar of thema. Verrassend! 
www.kunstenantiekweekend.nl
* Als lezer van Mathot Magazine 
ontvangt u € 4,- korting op de 
entreeticket. Ga naar 
www.kunstenantiekweekend.nl, 
klik op ‘bestellen met korting en 
vul de code GETIPT in.

10   MATHOT MAGAZINE

T I P S   V A N  M AT H O T

NOOIT MEER  
VERKEERD TIKKEN
Geniaal. Een app waarmee u uw teksten 
voor WhatsApp hardop kunt voorlezen.  
De app tikt het bericht. Niet meer 

verkeerd tikken. De Dragon dictation app kunt u ook 
gebruiken voor sms of e-mail op uw smartphone. Goed 
hulpmiddel voor dyslecten. Te vinden in de appstore.

NATUUR AAN DE MUUR 
Met een plantenschilderij met een echte plant, LivePicture GO, 
van Mobilane, verlevendigt u uw hele muur. Ideaal als u weinig 

ruimte hebt. Zelf 
eenvoudig aan de 
wand te bevesti-
gen. U moet alleen 
nog zelf een mooie 
plant kopen en 
klaar. Prijs € 190,- 
excl. planten. Zie 
www.mobilane.nl.

VOOR AANSTAANDE OMA’S
Flic Everett geeft in het grappige boek Help, nu ben ik oma! tips en tricks voor aanstaande oma’s.  
Hoe gaat u bijvoorbeeld om met moeders op het schoolplein en hoe leest u via Skype verhaaltjes 
voor? En wat nou als u helemaal niet kunt breien? ISBN: 9789020608809. Prijs: € 17,99

VROLIJK PASEN
In het paasweekend (19-22 april) vindt op het landgoed 
van Kasteel Groeneveld in Baarn de Exclusive Spring Fair 
plaats. Een woon- & lifestylebeurs waarbij het volledige 
kasteel én de tuin zijn omgetoverd tot een spannende 
‘pop-up’ departmentstore. Vol met componenten voor 
een eigentijds luxueus leven voor binnen en buiten. Ge-
niet in het voorjaarszonnetje van smaakvolle foodtrucks 
met bijpassende muziek.

KORTING: Mathotlezers betalen slechts € 11,- (i.p.v. 
€ 15,-). Bestel uw kaarten via www.exclusive springfair.
nl en voer de kortingscode PASEN in.

HANDBOEK DEMENTIE
Kunt u wat doen aan dementie of pa-
tiënten helpen die dementie hebben? 
Jazeker, meent Jurgen Claassen, auteur 
van het handboek Wat kun je doen aan 
dementie? In het boek leest u hoe u 
risico’s beperkt en de levenskwaliteit 
van patiënten verbetert met medicatie, 
geheugentraining, levensstijl en voeding. 
ISBN: 9789401451116. Prijs: € 19,99

ANTIEK EN CURIOSA 
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 is in de Til-
burgse Koepelhal van 9.30 tot 16.30 uur de grootste antiek- 
en curiosamarkt van Nederland met ruim 100 handelaren en 
verzamelaars uit Nederland en België. Hier kunt u heerlijk 
struinen. Entree: € 6,-. 
* Met korting naar de antiekmarkt. Tegen inlevering van 
deze aankondiging inclusief foto krijgt u € 1,- korting per 
persoon. Max. 2 personen. 

Must see!
Beurs Eigen Huis, in de Jaarbeurs te 
Utrecht, is een must see voor iedereen 
die gaat bouwen of verbouwen. Van  
15 t/m 17 maart 2019 presenteren meer 
dan 200 exposanten hun nieuwste pro-
ducten en plannen. U vindt hier archi-
tecten, aannemers, financieel adviseurs 
maar bijvoorbeeld ook energie-experts. 
Grote woonmerken, maar ook minder 
bekende, maar bijzondere merken en 
designers.

* TICKETS MET LEZERSKORTING
Ga naar realiseerjedroomhuis.nl en 
vul bij de bestelling de kortingscode 
MTH1903 in. U krijgt € 5,- korting op 
de entreeprijs.

WERELDSTEKKER!
U kunt nooit meer uw reisstekker per ongeluk in uw hotel 
achterlaten. De wereldstekker van Grixx is 
knaloranje! Hiermee kunt u overal ter wereld 
uw smartphone opladen en tegelijk uw föhn 
gebruiken. De universele (150+ landen) reis-
stekker is nauwelijks groter dan een normale 
oplader. Prijs € 39,99. www.grixx.eu/winkel/
universele-wereld-reisstekker.  

GEZOND VOORNEMEN
Van 7 tot en met 10 februari 2019 pakt de Nationale 
GezondheidsBeurs weer groots uit. Met 350 exposanten 
rond thema’s als Health, Food, Beauty, Body, Mind en Al-
lergie is er in de Jaarbeurs te Utrecht heel wat te beleven. 
Ontmoet vele bekende deskundigen, auteurs, artsen en 
influencers!

* MET KORTING NAAR DE NATIONALE 
GEZONDHEIDSBEURS 
Vul actiecode MATHOT 
in op www.gezond-
heidsbeurs.nl en ont-
vang maar liefst 50% 
korting! U betaalt geen 
€ 20,- maar slechts  
€ 10,- per ticket!

ECOLOGISCH SCHOONMAKEN
Klok is hét Nederlandse ecologische en huidvriendelijke merk voor was- en reinigingsmiddelen. Zonder 
parfum en kleurstoffen! Met de nieuwe Klokbox stapt u in één keer over op verantwoord schoon. De 
Klokbox bestaat uit waspoeder wit en kleur, vloeibaar wasmiddel kleur, afwasmiddel, vaatwastabletten, 
allesreiniger, wc-reiniger. De afzonderlijke producten van Klok zijn ook verkrijgbaar bij de supermarkt. 
Klokbox is verkrijgbaar via www.klok-eco.nl/product/klokbox/. Actieprijs € 19,99

MEDICIJNALARM
Handig: de MedAlert-app geeft een alarm 
af als u uw medicijn moet nemen. Voeg uw 
medicijnen, juiste dosis en tijdstippen in en 
u vergeet nooit meer uw pil in te nemen. U 
kunt aangeven of u de pil ook echt hebt in-
genomen en uw medicijnvoorraad kan wor-
den bijgehouden. Voor alle smartphones.

NABESTAANDEN-
DIENSTVERLENING
Boedel Partners is een landelijk initiatief om nabestaanden profes-
sioneel te helpen bij hun boedelafwikkeling. Kunstadviseur Kati Wieg 
en boedelexpert Jan-Willem Königel weten uit ervaring hoe fijn het is 
om bij het overlijden van een dierbare deskundige hulp te krijgen bij 
het opruimen/ verdelen van de boedel. Inclusief tijdelijke opslag voor 
taxatie. Telefoon: 06 14 52 88 66. info@boedelpartners.com

SAMEN DE REGIE
Hoe makkelijk is het als zelfstandige 
senior om met één app samen met uw 
zorgverlener al uw zorgafspraken en rap-
porten te bepalen en in te zien. Dat kan 
met de Zelfregie-app. Eén voor uw tablet en één voor de 
mobiel van uw zorgverlener, die aan elkaar gekoppeld 
zijn. Extra: plan trips met openbaar vervoer, bestel bood-
schappen en regel geldzaken. Zie de appstores.
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probleem, dan raadplegen we de verpleegkundigen van de 
buitendienst. We komen er altijd samen uit.’

Stapje harder
De charme van haar werk vindt Annemieke de grote 
diversiteit aan mensen die ze spreekt. Sommige mensen 
zijn formeel, andere spontaan of hebben extra aandacht 
nodig. ‘We nemen voor iedereen de tijd. Met sommige 
cliënten bouw je een bijzondere band op. Net als met onze 
collega’s in het bedrijf. We zijn een heel hechte club en gaan 
hier allemaal goed met elkaar om. Dat merken mensen. Dat 
stralen we uit. We lopen net een stapje harder, geven de 
beste service en zorg. Daar ben ik trots op.’

U ziet ze niet, maar ze zijn wel heel belangrijk voor ons bedrijf: de binnendienst-

verpleegkundigen. Dit team van gediplomeerde verpleegkundigen geeft telefonisch advies aan 

cliënten en verwijzers. Sinds drie jaar werkt Annemieke in deze gezellige groep. Ze gaat elke 

dag met plezier naar haar werk. 

Hoewel ze een grafische opleiding heeft gevolgd, verloor 
Annemieke haar hart aan de zorg na een bezoekje aan een 
open dag van een zorgcentrum. ‘Het kwartje viel. Dit wilde 
ik. Ik heb allerlei opleidingen gedaan, heb met mensen 
met een verstandelijke handicap gewerkt, in een medisch 
kinderdagverblijf, de thuiszorg en als regisserend wijkver-
pleegkundige. In die laatste baan kwam ik veel in aanraking 
met Mathot. Ik had altijd een goed gevoel bij het bedrijf: 
prettige mensen, goede service en fijne sfeer. Toen er een 
vacature kwam voor deze baan, heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken.’

Goed geschoold
De spontane Annemieke heeft geen moment spijt van 
haar keuze. Ze kan haar kennis vol inzetten in deze functie. 
En ze houdt die kennis up-to-date om BIG geregistreerd 
verpleegkundige te blijven. Regelmatig volgt zij scholingen 
met betrekking tot wondzorg, incontinentiemateriaal, 
katheters, stoma’s en diabetesproducten. ‘Laatst ben ik zelfs 
naar een symposium geweest in Polen over langdurige zorg. 
Bijzonder interessant. We hebben de fabriek bezocht voor 
incontinentiemateriaal, zijn naar een ziekenhuis geweest 
en er waren veel sprekers uit verschillende landen. Ik heb er 
veel opgestoken.’ 

Optimaal
De dames van het binnendienstteam werken nauw samen 
met de buitendienstverpleegkundigen en zitten fysiek op 
dezelfde afdeling. Dit hele team zet zich voor meer dan 
100 % in om cliënten te voorzien van de meest optimale 
producten voor hun aandoening. ‘We begeleiden en 
adviseren niet alleen cliënten, maar ook verwijzers zoals 
wond- of stomaverpleegkundigen of artsen van ziekenhui-
zen. We zoeken samen met hen net zo lang tot problemen 
zijn opgelost en de cliënt tevreden is. En is er een complex 

Medewerkers van Mathot aan het woord over 

aspecten van hun werk waar zij warm voor lopen.

Annemieke

P O D I U MT E K S T :  J U D I T H  B A K K E R S    F O T O G R A F I E :  P H O T O G R A P H Y  &  I M A G E S 

‘Samen komen we er altijd uit!’

12   MATHOT MAGAZINE
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Moet ik een nieuwe 
verwijsbrief aanleveren 
als ik overstap naar een 
andere zorgverzekeraar?

Petra du Maine, 
Medewerker Klantenservice

Jaarlijks stappen er klanten van Mathot over naar een nieuwe 
verzekeraar, waarbij velen zich afvragen of ze dan ook een 
nieuwe verwijsbrief moeten aanleveren. Indien u al klant bent 
bij Mathot en u stapt over van zorgverzekeraar, dan hebben 
wij de medische indicatie reeds in ons bezit. Dan is het niet 
nodig dat u een nieuwe verwijsbrief aanlevert. Alleen bij de 
eerste verstrekking van materialen hebben wij een verwijsbrief 
van de behandelend arts nodig. Daarna hoeft er geen nieuwe 
doorverwijzing meer te worden aangeleverd, aangezien er 
bij wond-, stoma- en continentiemateriaal vaak sprake is van 
langdurig gebruik. Bij langdurig gebruik is het niet nodig een 
nieuwe verwijsbrief op te vragen. Een doorverwijzing is in die 
situatie dus eenmalig. 
Alleen als er sprake is van een verandering van indicatie of 
materialen is er een nieuwe verwijsbrief noodzakelijk. Bij 
vragen hierover kunt u natuurlijk altijd even bellen met de 
Klantenservice.

Waar kan ik terecht met 
vragen over door Mathot 
geleverde materialen?

Yolanda Goodijk, Senior 
medewerker Klantenservice

Bij onze klantenservice natuurlijk! Wij staan van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur telefonisch voor u klaar 
(met uitzondering van feestdagen). Voor uw vragen over wond-, 
stoma-, continentie- of diabeteszorg kunt u bellen met 088 008 
58 00 en voor vragen over uw therapeutische elastische kousen, 
uw steunzolen of braces kunt u bellen met 088 008 58 88. Ook 

kunt u uw vragen stellen via de mail: info@mathot.nl.
Buiten kantooruren zijn wij alleen te bereiken voor spoedzaken 
met betrekking tot wond-, stoma- of continentiezorg op 
telefoonnummer: 0800 244 55 66.
• Als u onverhoopt zonder materialen zit en echt niet kunt 

wachten met bestellen tot de eerstvolgende werkdag.
• Als u op zaterdag een bestelling verwacht en deze na 16.00 

uur niet is geleverd.
• Indien er problemen zijn m.b.t. materialen (lekkage stoma, 

problemen met katheteriseren, problemen met wondpomp) 
die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. 

Wat kan ik doen als ik niet 
tevreden ben over mijn 
stomamateriaal en ander 
materiaal bij u wil bestel-
len om te proberen.

Tess Molema, Verpleegkundig 
consulent

Als u een andere maat stomamateriaal wilt gaan gebruiken of 
een vergelijkbaar product van een ander merk Is het gebruike-
lijk om dit te overleggen met uw stomaverpleegkundige.
Soms is een ander stomaproduct zelfs noodzakelijk omdat de 
buik in de loop der tijd kan veranderen waardoor het materiaal 
dat u gewend bent niet meer past bij de vorm of omvang van 
de stoma.
De keus voor een ander product is echter afhankelijk van het 
beleid dat wordt bepaald door uw stomaverpleegkundige. De 
stomaverpleegkundige kijkt samen met u welk materiaal het 
best geschikt is voor uw buik en stoma en welke materialen het 
beste passen bij uw dagelijkse activiteiten.
Mocht het zo zijn dat het beleid verandert, dan moet dat door 
uw stomaverpleegkundige worden voorgeschreven zodat u de 
stomamaterialen gebruikt die specifiek voor u geschikt zijn.
Een niet passend product op uw stoma kan namelijk vervelende 
gevolgen hebben. Daarom moeten de materialen ook voorge-
schreven worden door een gespecialiseerd verpleegkundige 
die op de hoogte is van het functioneren van uw stoma en uw 
situatie. Onze verpleegkundigen hebben er natuurlijk ook een 
goede kijk op, maar wij zijn geen voorschrijvers en we hebben 
de afspraak met de stomaverpleegkundigen in de ziekenhuizen 
dat wij niet hun beleid zonder overleg veranderen.

Spreekuur Heeft u een vraag op het gebied van 

compressietherapie, orthopedie, 

continentie-, stoma- of wondverzorging? 

Mail deze dan naar info@mathot.nl.

“Mijn nieuwe
zakje maakt minder 

geluid en voelt 
comfortabel!”

Claire

Veilig DiscreetComfortabel

Eigentijds 1-delig colozakje van EsteemTM

    2-delige colozakjes van NaturaTM

Gebruikt u colo zakjes van EsteemTM of NaturaTM  en ontvangt u ander 
materiaal? Òf bent u benieuwd wat de vernieuwingen inhouden en wilt u 

een gratis proefpakket ontvangen?

NIEUW verkrijgbaar bij uw
Medisch Speciaalzaak

Met en zonder kijkvenster beschikbaar!Met en zonder kijkvenster beschikbaar!

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

NIEUW:  Leven met een stoma blog
convatec.nl/stomazorg/blog/

WT•Convatec_Stoma_APSproject_210x297mm_Blog_okt2018.indd   1 29-10-18   11:21
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D E  P R A K T I J K

Om de cliënt of patiënt kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de 

verschillende disciplines die hierbij betrokken zijn, alles zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Of het nu 

om stomazorg, continentiezorg, compressietherapie, orthopedie, podologie of wondzorg gaat, Mathot ziet 

het als taak om hier een verbindende rol bij te spelen. Dat maakt dat Mathot voor de wondconsulenten van 

Florence – die ook eenduidigheid in de zorg nastreven – de ideale samenwerkingspartner is.

16   MATHOT MAGAZINE

MULTIDISCIPLINAIR TEAM
Een wondconsulent is een verpleegkundige die zich gespe-
cialiseerd heeft in de behandeling van complexe wonden. 
Janine en haar drie collega’s hebben hier een opleiding voor 
gevolgd bij het Erasmus MC. ‘Als wondconsulent richt je je 
niet alleen op de behandeling van de wond, maar kijk je 
naar alle aspecten die mogelijk met (het ontstaan van) de 
wond verband houden. Wat is het achterliggende ziekte-
beeld? Welke medicatie gebruikt de cliënt? Wat is zijn of haar 
leefstijl? Gaat het bijvoorbeeld om een diabetespatiënt, dan 
is het belangrijk dat zijn of haar bloedsuikerspiegel stabiel is. 
We geven diabetespatiënten ook voorlichting. We leggen uit 
waarom hun wonden minder goed genezen en vertellen hoe 
ze wonden kunnen voorkomen.’
Omdat het achterliggende ziektebeeld vaak een grote rol 
speelt, werken de wondconsulenten van Florence in een team 
met gespecialiseerde verpleegkundigen: diabetesverpleeg-
kundigen, CVA-verpleegkundigen, longverpleegkundigen, 
et cetera. Janine: ‘Wij komen bij de cliënt thuis voor de 

wondanamnese. We brengen de klachten in kaart en kijken 
of er nader onderzoek nodig is, zoals een vaatonderzoek. 
We observeren de wond, meten hem op, maken een foto. 
Vervolgens stellen we een wondbehandelplan op en schake-
len zo nodig andere disciplines in zoals bijvoorbeeld diëtist, 
ergotherapeut, oedeemtherapeut of fysiotherapeut. De 
wondbehandeling wordt uitgevoerd door het thuiszorgteam. 
Maar wij bewaken het zorgproces. Elke twee weken gaan 
we zelf bij de patiënt kijken. Zo kunnen we het beloop goed 
volgen en bijsturen als dat nodig is.’

BETERE KWALITEIT VAN LEVEN
De wondconsulent is een soort spin in ’t web, die alles coördi-
neert en met heel veel verschillende disciplines contact heeft. 
Janine: ‘Ik vind het een voorrecht om dit te mogen doen. 
Ook omdat het werk heel resultaatgericht is. Als je voor de 
eerste keer bij een cliënt met een complexe wond komt, ziet 

Janine Huesken

de wond er doorgaans slecht uit en is pijnlijk. Naarmate de 
behandeling vordert, gaat de wond er steeds beter uitzien en 
kan de cliënt ook minder pijnklachten gaan ervaren. En als we 
de wond dicht krijgen, geeft dat natuurlijk veel voldoening.’
Bij oncologische ulcera – wonden ontstaan door tumor-
weefsel – heeft de verpleegkundige wondbehandeling 
weinig effect. Oncologische ulcera genezen alleen door een 
tumorgerichte behandeling zoals bestraling of chemothe-
rapie. Maar toch kan de wondconsulent wel iets voor deze 
patiënten betekenen. Janine: ‘Om te beginnen bij de pijnbe-
strijding natuurlijk. Een van onze doelstellingen is om de pijn 
onder controle te krijgen. En oncologische ulcera ruiken erg. 
Daardoor kunnen patiënten sociaal geïsoleerd raken. Wij 
weten hoe we de geur kunnen bestrijden. Als we hierin slagen 
en de patiënt bijvoorbeeld weer naar zijn kaartclubje durft te 
gaan, is dat echt een overwinning. Het is fijn om op die manier 
aan de kwaliteit van leven van iemand bij te dragen.’

SCHOLING
De wondconsulenten van Florence werken al geruime tijd 
samen met Mathot. Naast het bestellen van wondmaterialen 
– die tot grote tevredenheid altijd volgens afspraak worden 
geleverd – schakelen ze Mathot ook in voor het scholen van 
de thuiszorgmedewerkers. Janine: ‘De verbandwissel bij 
negatieve druktherapie (NDT) mag alleen worden gedaan 
door verpleegkundigen van niveau 4 en 5 die daar scholing 
voor gevolgd hebben. (Bij NDT wordt er gebruikgemaakt van 
een pomp die een vacuüm creëert in de wond, waardoor de 
wond – simpel gezegd – gereinigd wordt en eerder dichtgaat, 
red.) Mathot heeft hier het voortouw in genomen. Met onze 
kennis over wondgenezing hebben wij de theoretische invul-
ling voor onze rekening genomen. Mathot heeft de praktische 
kant verzorgd. Ze hebben pompen geregeld bij de fabrikant, 
deze gedemonstreerd en materiaal beschikbaar gesteld om 
mee te oefenen. Zo hebben we op de verschillende locaties 
van Florence samen met Mathot NDT-scholing gegeven.’    

REGIEFUNCTIE
Inmiddels is de samenwerking tussen Mathot en Florence nog 
verder geïntensiveerd. In april dit jaar heeft Florence namelijk 
van zorgverzekeraar CZ de regiefunctie toegewezen gekre-
gen voor wat betreft complexe wondzorg van CZ-patiënten 
in de regio Haaglanden. Het betekent dat de huisartsen in de 

'Naarmate de behandeling vordert, gaat de 
wond er steeds beter uitzien. Als we de wond 
dicht krijgen, geeft dat veel voldoening.’

‘We hebben voor Mathot  
gekozen, omdat zij ons 
ontzorgen’

De praktijk
T E K S T :  C O N N Y  V E R W E I J      F O T O G R A F I E :  P H O T O G R A P H Y  &  I M A G E S

Janine Huesken, wondconsulent Florence

KORTE LIJNEN, SNELLE SERVICE

Het team van Florence bestaat uit vier wondconsulenten: Janine Huesken, Selma van Lobenstein, 
Hennie Huis en Merel ten Cate. Ze zijn blij met Mathot als partner. Selma: ‘De lijntjes zijn kort, Mathot 
is altijd goed bereikbaar. We hebben één vast aanspreekpunt: Jessica Hage. Jessica zoekt altijd 
naar manieren om ons nog beter te kunnen ondersteunen.’ Hennie: ‘Het gebeurt weleens dat een 
verpleegkundige bepaalde vaardigheden al een tijdje niet meer in praktijk heeft gebracht. Dan 
heeft hij of zij ondersteuning nodig. We noemen dat bedside teaching. Zelf hebben we daar niet 
altijd tijd voor. Maar we hoeven maar te bellen en er komt de volgende dag al een gespecialiseerd 
verpleegkundige van Mathot om deze verpleegkundige te coachen. Dat dat zo snel al gerealiseerd 
kan worden, vind ik echt uniek.’ www.florence.nl

Florence is een zorgorganisatie die zowel ondersteuning, zorg 
en verpleging in de thuissituatie biedt als in enkele woon-
zorg- en expertisecentra in de regio Haaglanden. Om een en 
ander te realiseren heeft Florence verschillende specialisten 
in dienst. Zo is er een speciaal team dat wordt ingeschakeld 
bij de zorg voor complexe wonden. Dit zijn wonden die niet 
binnen een paar weken spontaan genezen, bijvoorbeeld als 

gevolg van vaatlijden, diabetes, maar ook decubituswonden en 
oncologische ulcera.
‘We werken zowel extra- als intramuraal,’ vertelt wondconsulent 
Janine Huesken. ‘We komen bij mensen thuis maar ook in de 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Ons werkgebied omvat Den 
Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar, Voorschoten, 
Delft en een deel van Leiden. Dat is best een groot werkgebied.’



Advertentie

regio deze patiënten voor complexe wondzorg in de eerste 
lijn naar de wondconsulenten van Florence moeten verwijzen. 
Janine: ‘Natuurlijk houdt de huisarts de eindverantwoordelijk-
heid. Maar een huisarts kan zich niet overal in specialiseren 
en klopt daarom bij ons aan. Afhankelijk van het probleem 
kan het nodig zijn een patiënt met een complexe wond – al 
dan niet met spoed – naar het ziekenhuis te verwijzen. Maar 
als de (CZ-)patiënt niet voor tweedelijnszorg in aanmerking 
komt, dan stuurt de huisarts hem of haar naar ons. Overigens 
krijgen we in 2019 ook de regiefunctie wat dat betreft voor 
VGZ- en Zilveren Kruis-patiënten.’

ONTWIKKELEN BELEID
Hoe blij de wondconsulenten van Florence ook waren dat 
ze deze regiefunctie kregen, het werd nu nóg belangrijker 
om eenduidige afspraken over een en ander te maken. Alles 
moest nog eens goed onder de loep genomen worden: 
protocol, zorgpad, scholingstrajecten, distributie van 
materiaal, et cetera. ‘Om een goed beleid te ontwikkelen 
hebben we samenwerkingspartners gezocht. Een van die 
partners is Mathot. Wij hebben bewust voor hen gekozen 
omdat zij ons ontzorgen. Door die regiefunctie komt er heel 
veel administratieve rompslomp op ons af. Als het gaat om 

het bestellen van materiaal, de kosten daarvan en in hoeverre 
die door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden, dan 
zijn dat allemaal zaken die Mathot ons uit handen wil nemen. 
We hebben ook met Mathot en een aantal fabrikanten om de 
tafel gezeten om duidelijk te krijgen: welk product gebruiken 
we op welke soort wond? Door dat goed vast te leggen zorg 
je ervoor dat het materiaal efficiënt wordt ingezet. Er is geen 
onnodige verspilling meer. Mathot houdt ook in de gaten of 
er niet meer materiaal besteld wordt dan nodig.’

RICHTLIJNEN
De (complexe) wondzorg is een vakgebied dat zich steeds 
verder ontwikkelt. Janine en haar collega’s zijn daar nauw bij 
betrokken. ‘Mijn collega Selma en ik zitten in de werkgroep 
Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken. In deze 
werkgroep ontwikkelen we samen met de regionale zieken-
huizen en andere zorgaanbieders richtlijnen voor de behan-
deling van verschillende soorten wonden. Het is de bedoeling 
dat deze richtlijnen zowel in de eerstelijns als de tweedelijns 
wondzorg worden gebruikt, zodat iedereen op één lijn zit. 
Door op deze manier samen te werken, kunnen we de cliënt 
of patiënt nóg betere zorg bieden.’

D E  P R A K T I J K

H U I D P R O B L E M E N ? 
L E K K AG E S ?
De n i e u we  s o f t - co n vex  hu idp lak  voor 
zekerhe id  én  opt imaal  draagcomfort !

0165-551226
info@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!    www.eurotec.nl

Vraag een gratis proefpakket aan 
en ervaar zelf de voordelen!

NA HET SUCCES VAN  1-DELIG SOFT CONVEX 
NU ÓÓK ALS 2-DELIG SYSTEEM  BESCHIKBAAR 

Rekbare opening, beschermt uw stoma

Soepele, flexibele huidplak

Maximale vochtabsorptie bij  
inspanning of warm weer

M
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Telefl ex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen

Care at home

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

Voor uw onafhankelijkheid – 
snel, gemakkelijk en veilig te 

gebruiken

De nieuwe katheter is vooral praktisch in 

gebruik, dit door de volledige 

beschermhoes. Liquick X-Treme 

zit ook klaar voor gebruik in de verpak-

king. Onze bekende SafetyCat katheter 

met zacht afgeronde ogen (buiten- en bin-

nenzijde) en de fl exibele ergothan tip, 

maar nu reeds geactiveerd. 

Liquick X-treme maakt katheteriseren 

veilig en makkelijk.

Aanvraag van een gratis proefpakket kan 

door contact op te nemen via 

telefoonnummer 088 002 15 22 

of via e-mail homecare @tele ex.com
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KOPEN: alle producten met 

een ‘portemonnee’ zijn bij ons 

te koop. Met deze aanbiedin-

gen 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 zorgverze-

keraar en kunnen besteld worden bij 

Mathot Medische Speciaalzaken. Voor 

meer informatie en/of bestellingen 

kunt u bellen met het gratis telefoon-

nummer 0800 – 244 55 66.

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.

P R O D U C T  E N  M E E R

 Bestellen

 Kopen 

Fitte en vitale benen 
tijdens het werk of op reis! 
Therapeutisch elastische kousen dragen bij aan een comfortabele leefstijl. Maar wist u ook dat deze 
kousen vermoeidheid en pijn in uw benen kunnen voorkomen door ze tijdens uw werk te dragen? 
Of u nu een staand of zittend beroep heeft, de elastische kousen zorgen voor een goede doorbloe-
ding in de benen. Wanneer u jobkousen tijdens uw werk draagt kunt u minder vermoeidheid 
ervaren, minder pijn of zwellingen en een minder zwaar gevoel in de benen. Tevens is er minder 
kans op spataderen! Ook voor andere activiteiten zijn deze kousen zeer geschikt, zoals rondlopen op 
beurzen en festivals en reizen. 
Een voorbeeld van de jobkous is de Belsana 280 denier kous voor € 34,95
Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.

Bij Mathot kunt u deze en andere kousen bestellen. In onze vestigingen helpen wij u graag de juiste keuze te 
maken, zodat u zich fit en vitaal blijft voelen, ongeacht het type werk of activiteit. 

Trendy: compressiekousen!
Hot, hip en happening, dat zijn de rondgebreide kousen van Juzo en Medi. Weg met saaie 
compressiekousen! Deze kousen zijn verkrijgbaar in diverse trendy kleuren waarmee u uzelf perfect 
kunt stylen. Voor elke gelegenheid kiest u een mooie kous: sportief in uw vrije tijd, elegant voor op 
kantoor of bij bijzondere gelegenheden. Ze zien er niet alleen leuk uit, ze oefenen druk uit op uw 
adereren, helpen uw doorstroming te verbeteren en pijnlijke zwellingen te reduceren. En gebruik 
ze niet alleen als u al last heeft van uw benen. Nee, juist als voorzorg, bij bijvoorbeeld staande 
beroepen of tegen reizigerstrombose, want u kunt deze kousen overal bij dragen. 
www.juzo.com of www.medi.com

Wordt vergoed mits op voorschrift van uw huisarts of medisch specialist

Gemakkelijk 2-delig stomasysteem  
in grotere 80mm ringmaat
Eakin introduceerde eerder al een nieuw, 2-delig systeem voor stomadragers. Eakin® 
dot. 2-delig systeem is beschikbaar in colo en ileo en nu dus ook leverbaar in  grotere 
80mm ringmaat – voor stoma’s tot 50mm.
Drie innovaties van eakin® dot 2-delig maken stomagebruik voor u nog gemakke-
lijker. Als visueel hulpmiddel voor snel gebruik van de kliksluiting is een paarse ring 
aangebracht.
Dankzij een ‘pop up’ huidplak met hoorbare kliksluiting komen vingers eenvoudig 
onder de ring en wordt onnodige druk op het abdomen voorkomen. Huidvriendelijk 
skinsmart™ hydrocolloïd biedt langere draagtijd en hecht direct op de huid. Omdat 
de huidplak zes inkepingen heeft, vormt deze zich naar de contouren van het lichaam; 
zelfs bij hernia’s. 
‘Peel down’-technologie zorgt voor meer controle, veiligheid en snelheid tijdens het 
wisselen van uw zakjes. www.eakin.nl

Aan- bieding

Aan- 

biedin
g

Intensieve 
huidbescherming
De huid rondom de stoma wordt zwaar belast. De voortdu-
rende bedekking met een stomahuidplak en het regelma-
tig wisselen, kan uw huid irriteren. Daarom ontwikkelde 
BioClin bio-actieve, huidvriendelijke doekjes, SkinTissue, 
voor intensieve verzorging en bescherming van uw huid. 
De doekjes verwijderen de lijmresten met een huidvrien-
delijke lijmoplosser en beschermen uw huid door de 
verzorgende gel op basis van hoog-effectief 2QR-cmplex. 
Daarnaast neutraliseren de doekjes schadelijke bacteriën, 
voorkomen irritaties en verzachten roodheid, schraalheid 
en branderigheid. Voor meer informatie: neem contact op 
met de klantenservice van Mathot, info@mathot.nl.

NU 20% korting! € 18,50 per doosje 
  

Niet-plakkende 
schuimcrème 
Callusan Extra is speciaal voor de zeer droge huid en voor 
diabetespatiënten. Het luchtige schuim trekt snel in en laat 
geen onaangename vetlaag achter. De huidporiën raken niet 

verstopt en de huid kan ongehinderd 
ademen. Het dermatologisch geteste 
schuim heeft een neutrale geur. Groot 
voordeel: textiel en kousen kunnen 
meteen worden aangetrokken en de 
verdraagzaamheid van steun- en 
compressiekousen is uitstekend. In 
handzame spuitbus.

125 ml € 12,95 
nu voor € 9,95

*De doekjes worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
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’Ook al wonen ze allebei in Amsterdam, Els en Nelleke hebben 
een totaal verschillende achtergrond. Els (61) raakte door een 
moeilijke jeugd aan de drugs en belandde in de prostitutie. 
Het leven op straat was het enige dat ze kende. De omslag 
kwam toen ze werd vastgezet vanwege tippelboetes. Na de 
elf dagen die haar waren opgelegd, wilde ze niet meer uit 
de gevangenis weg. ‘Ik had daar mijn rust, mijn methadon, ik 
werd niet lastiggevallen door mannen. Ik wilde de straat niet 
meer op.’ Els besloot te gaan werken aan een normaal leven. 
Ze zocht daarvoor een rolmodel. 
Dat rolmodel is nu Nelleke (41), succesvolle carrièrevrouw, 
getrouwd en moeder van drie kinderen. ‘We wonen om de 

hoek bij een dak- en thuislozenopvang. Op een gegeven 
moment dacht ik: waarom kan ik geen tijd maken om iets 
voor die organisatie te doen?’ Nelleke meldde zich aan als 
vrijwilliger. En inmiddels is zij al weer geruime tijd maatjes 
met Els. Elke week doen ze wel iets samen: shoppen, praten of 
simpelweg tv-kijken. Els: ‘Wat Nelleke voor me betekent? Veel. 
Ze is een luisterend oor. Ik kan eerlijk tegen haar zijn. Als me 
iets dwarszit, kan ik het er met haar over hebben. Ze ís er voor 
me.’ Nelleke: ‘Ik vind het heel fijn om naar Els te gaan. Er moet 
altijd iets in het leven, er wordt vaak meer van je verwacht. 
Maar bij haar hoef ik niks. Er voor haar zijn is al genoeg. Zo 
simpel is het.’

ZORGVORMEN ONDER DE LOEP

Sommige mensen hebben extra aandacht, ondersteuning of begeleiding nodig, iets waar professionele zorgverleners 

meestal geen tijd voor hebben. Een maatje kan in zo’n geval de oplossing bieden. Samen koffiedrinken, wandelen, 

helpen met praktische zaken… Als maatje maak je een verschil in het leven van een ander. Zoals Nelleke, die rolmodel 

en luisterend oor is voor Els. 

Nelleke is maatje voor Els
‘Er voor haar zijn is al genoeg’

De tekst in deze rubriek is 
gebaseerd op een interview 
van het Oranje Fonds. Deze 
organisatie draagt bij aan 
projecten die mensen met 
elkaar verbinden. Zie www.
oranjefonds.nl. Maatje 
worden kan op allerlei 
terreinen. Zo is er behoefte 
aan gezelschapsmaatjes, 
sportmaatjes, taalmaatjes, 
et cetera. Op www.maatjes-
gezocht.nl is te lezen welke 
maatjesprojecten er bij u in 
de buurt zijn.

100%
lekvrij

Nu met gratis burokalender!

✔	Direct klaar voor gebruik
 Gelcoating

✔	Comfortabel
 Vermindert branderig gevoel

✔		Gladde gepolijste ‘ogen’ 
  Voor een goede urineafvoer en  

bescherming van de plasbuis

✔	Gebruiksvriendelijk
  Eenvoudig te openen  

en lekvrij

Ervaar Curan Lady
Dé compacte gebruiksklare 
vrouwenkatheter
Ideaal voor op vakantie of onderweg!

Kijk voor het gehele assortiment Curan katheters op:  www.omnimedical.nl

Gratis Curan proefpakket aanvragen?
ga naar: omnimedical.nl/curanproefpakket

KLIK. HET MEEST GERUSTSTELLENDE 
GELUID DAT U KAN HOREN.
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

0344-652351
of bezoek onze website www.eakin.nl

www.eakin.eu www.eakin.nl

Tekst: Conny Verweij        Fotografie: Oranje Fonds
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Astrid Postma, expert voeding 
en gezondheid 
Voedingscentrum 

‘Te veel bewerkt of 
rood vlees eten kan 
schadelijk zijn voor de 
gezondheid’

‘Vlees bevat belangrijke voedingsstoffen, zoals eiwitten, de 
vitaminen B1, B6 en B12 en de mineralen ijzer, zink en fosfor. 
Maar deze voedingsstoffen zitten ook in andere producten. 
Goede vleesvervangers zijn bijvoorbeeld peulvruchten 
(bonen, linzen, kikkererwten) en ongezouten noten. Op de 
site van het Voedingscentrum vind je hier meer informatie 
over. Vitamine B12 echter komt alleen in dierlijke producten 
voor. Vegetariërs zullen dit uit zuivelproducten moeten halen. 
Veganisten die helemaal geen dierlijke producten eten, zou 
ik aanraden een B12-supplement te gebruiken. B12 is namelijk 
belangrijk voor het zenuwstelsel. Bij een tekort kun je klachten 

krijgen als bloedarmoede, tintelingen – in de vingers bijvoor-
beeld – en spierzwakte.
Iedere dag vlees eten is dus niet nodig. Sterker nog: het eten 
van te veel rood vlees (rund-, lams-, geiten- of varkensvlees) en 
met name bewerkt vlees (worst, hamburgers, vleeswaren, et 
cetera) kan schadelijk zijn. Mannen eten vaak meer vlees dan 
nodig. Misschien omdat het een stoer imago heeft, of omdat 
mannen meer calorieën verbruiken. Voor zowel mannen als 
vrouwen ligt de grens bij 100 gram rood vlees en 50 gram 
bewerkt vlees per dag. De vleeswaren die je op brood doet, 
moet je dus ook meerekenen. Wie daarboven komt, loopt een 
verhoogd risico op darmkanker en diabetes. 
Vlees eten kun je dus het beste met mate doen. Het advies van 
het Voedingscentrum is zelfs om dit tot 500 gram per week te 
beperken. Wit vlees (kip, gevogelte) is een betere keuze dan 
rood vlees. Zet ook regelmatig – minstens één keer per week – 
vis op het menu, het liefst vette vis zoals zalm of makreel. 
Verder zijn er de nodige plantaardige alternatieven. Het is wel 
belangrijk om voldoende te variëren. En nog een kanttekening 
voor wie opgroeiende kinderen heeft en vegetarisch wil eten: 
zorg dat ze hoe dan ook voldoende eiwitten binnenkrijgen. Ik 
zou in dit geval zeker ook eieren aanraden.’ 
www.voedingscentrum.nl

Anne Hilhorst,  
campagneleider Wakker Dier

‘Alles is erop gericht 
om vlees zo goedkoop 
mogelijk aan te kunnen 
bieden’

‘Wij zijn niet tegen het eten van vlees en ook niet tegen het 
houden van dieren op een boerderij. Waar we wel tegen zijn, 
is de intensieve veehouderij oftewel vee-industrie. De dieren 
zijn vaak ondergebracht in veel te kleine ruimtes. Ze staan of 
liggen soms in hun eigen poep. De luchtkwaliteit is slecht en 
ze hebben niets te doen. Met name varkens gaan zich dan 
vervelen. Die gaan elkaar bijten, met infecties als gevolg. 
Dieren worden gefokt op zaken die de industrie belangrijk 
vindt, zoals de snelgroeiende plofkip. Je ziet het ook bij 
koeien. Melkkoeien herken je aan de grote uiers en het 
magere lijf. Koeien die voor het vlees worden gefokt daaren-
tegen hebben veel meer vlees en spieren en nauwelijks uiers. 
Het transport naar het slachthuis en de slacht zelf, het moet 
allemaal zo goedkoop mogelijk. Zodat de supermarkt het 
vlees tegen een bodemprijs kan aanbieden. De consument is 
daar heel gevoelig voor. Doordat vlees zo goedkoop is, gaan 
we er ook meer van eten. 
We eten te veel vlees, gemiddeld veel meer dan het 
Voedingscentrum aanbeveelt. Bovendien is het meeste vlees 
niet diervriendelijk geproduceerd. Dus raden wij de consu-
ment aan om voor minder én beter vlees te kiezen. Kijk op de 
verpakking. Vlees met het Beter Leven-keurmerk en biologisch 
vlees – te herkennen aan het logo met het ‘groene blaadje’ – 
zijn gekeurd door onafhankelijke instanties. Raadpleeg 
onze website, want je hebt ook logo’s die misleidend zijn. 
Biologisch vlees duur? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Stel, 
je koopt één keer geen vlees, maar in plaats daarvan een extra 
blikje bonen. Dan heb je de keer daarna meer geld om beter 
vlees te kopen.’ www.wakkerdier.nl 

Hilde-Anna de Vries,  
campagneleider Greenpeace  

‘De productie en 
consumptie van 
dierlijke producten 
moeten drastisch 
omlaag’

‘Met het oog op de voedselvoorziening is het zeer inefficiënt 
om vlees te produceren. Voor het verbouwen van veevoer is 
namelijk erg veel landbouwgrond nodig. Op die grond kun 
je ook gewassen telen die door mensen gegeten kunnen 
worden.
Een en ander heeft gevolgen voor het klimaat. In Nederland is 
op dit moment 10 procent van de totale uitstoot van broeikas-
gassen afkomstig van de veehouderij. Door de varkensmest 
en de boeren en scheten die de koeien laten, gaat er veel 
methaan de lucht in. De ontbossing – voor het creëren van 
landbouwgrond – leidt tot extra CO2 in de atmosfeer. Bomen 
nemen immers CO2 op, die weer vrijkomt als de bomen 
worden gekapt. Daarnaast veroorzaakt de intensieve veehou-
derij watervervuiling, een enorm verlies aan biodiversiteit en 
aantasting van het landschap.
Een ander probleem is het effect op de gezondheid. In 
gebieden met intensieve veehouderij hangt veel fijnstof en 
ammoniak in de lucht. Dat kan schadelijk voor de longen zijn. 
Verder komen er ziektes voor als Q-koorts en vogelgriep. Ook 
zie je dat veel veehouders besmet raken met antibiotica-
resistente bacteriën, zoals MRSA. Dit heeft te maken met de 
hoeveelheid antibiotica die de dieren toegediend krijgen.
Om de klimaatdoelstelling van 2050 te halen zal het hele 
systeem op de schop moeten. De productie en consumptie 
van dierlijke producten zou dan wereldwijd met 50 procent 
gereduceerd moeten zijn. Dit moet natuurlijk wel volgens een 
eerlijke verdeling. In westerse landen ligt de vleesconsumptie 
nu veel hoger dan elders in de wereld. Het zou betekenen dat 
we dan wekelijks per persoon maximaal 300 gram vlees en 
630 gram aan zuivelproducten mogen consumeren. 
We moeten dus toe naar een ecologische manier van boeren, 
waarbij er veel minder dieren gehouden worden onder betere 
omstandigheden. Uit een onderzoek van Trouw is gebleken 
dat meer dan 80 procent van de boeren meer rekening wil 
houden met de natuur. Het systeem is nu echter nog gericht 
op zo grootschalig en goedkoop mogelijk produceren. Boeren 
die de omslag willen maken, zouden een steuntje in de rug 
moeten krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een eerlijke 
prijs voor hun product. Gelukkig ziet minister Schouten van 
Landbouw de noodzaak van verandering. We hopen dat 
dit leidt tot een actieplan dat een daadwerkelijke kentering 
teweegbrengt.’ www.greenpeace.org/nl, zoekwoord: 
veestapel

K O F F I E H O E K

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 

O N D E R W E R P  A A N G E S N E D E N  E N  M E N S E N  U I T 

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  L O P E N 

N O G A L  E E N S  U I T E E N  I N  D E  K O F F I E H O E K .

T E K S T :  C O N N Y  V E R W E I J     

De productie van vlees is erg belastend voor het milieu, om van het dierenleed dat dit met zich 

meebrengt nog maar te zwijgen. Daarnaast is het de vraag of vlees eigenlijk wel gezond is. 

Moet het eten van vlees ontmoedigd worden? 

Koffiehoek

Zouden we minder 
vlees moeten eten?
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1 0   V R A G E N  A A N

1. Wat gebeurde er met je?
‘Ik deed de vaatwasmachine met mijn voet dicht en kreeg 
ontzettende pijn in mijn buik. Acute blindedarmontsteking, 
dacht ik. Bleek iets anders te zijn. Na een spoed-CT-scan 
kreeg ik drie dagen later een darmonderzoek. Toen ze me 
naar de “familiekamer” dirigeerden wist ik hoe laat het was: 
darmkanker.’

2. Ben je goed geholpen in het ziekenhuis?
‘Ik kwam in een achtbaan terecht. Er moest 30 centimeter 
darm weg. De verpleegster had me uitgebreid ingelicht over 
een eventuele stoma. Daar heb ik niet naar geluisterd en ik 
was dolblij toen ik wakker werd, en er geen had. Ik ging een 
chemotraject in en uiteindelijk was mijn bloed goed.’ 

3. En dat was het?
‘Helaas. Na drie maanden was het weer mis. Na een operatie 
aan mijn middenrif bleek dat de kanker was uitgezaaid. 
Tumoren verwijderen was geen optie. Ik moest aan een 
stoma. De prognose was dat ik niet lang meer te leven had.’ 

4. Dus toch een stoma?
‘In eerste instantie was ik heel blij, want na de operatie was 
de pijn helemaal verdwenen. De stomameiden in het MCH 
Leidschendam leerden me hoe ik met de stoma om moest 
gaan. Ze hebben me ook daarna goed begeleid. Via Mathot 
werd door het ziekenhuis stomamateriaal geleverd met één 
zak en een tuitje. Dat werkte uiteindelijk niet omdat mijn 
ontlasting te dik werd. Ook mijn huid ging stuk, tot bloedens 
toe. Met behulp van Cavilonspray en Brava-poeder voor de 
open wonden was dat probleem in eerste instantie opgelost.’ 

5. Hoe ging dat verder?
‘Een nieuw tweedelig systeem zorgde voor drukplekken aan 
de rand van de stoma. Erg pijnlijk. Een stomadeskundige van 
Mathot is toen bij me thuis gekomen om een stomaband aan 
te meten. Dat hielp wel wat, maar was voor mij niet ideaal.’ 

6. Heeft Mathot je verder kunnen helpen?
‘In een jaar tijd hebben de stomaverpleegsters van het 
ziekenhuis, samen met Mathot, keer op keer nieuwe 
oplossingen bedacht. We hebben het nu gevonden: 
een eendelig systeem van EAKIN, met een superzachte 
siliconenplak. Ik kan elke dag verschonen, het jeukt niet en de 
wonden zijn verdwenen. Helemaal top.’ 

7. Ben je nog meer met Mathot in aanraking 
gekomen?
‘Jazeker! Ik had geen huidplak meer, maar die was tijdelijk 
ook niet leverbaar door Mathot. Ik weet niet wat ze bij Mathot 
toen gedaan hebben, maar ik kreeg met een koerier op 
vrijdagavond om 9 uur nog de juiste huidplakken geleverd. 
Hoe geweldig. Waar vind je nog zo’n service?’

8. Hoe gaat het nu met je?
‘Ik was eigenlijk opgegeven, maar mijn oncoloog uit Leiden 
heeft me in het programma van de nieuwe immunotherapie 
gekregen. Slechts 18 mensen uit Nederland doen mee. Ik ben 
daar nu een jaar mee bezig en het gaat goed. De kanker is zo 
goed als weg.’

9. Ben je blij met je stoma?
‘Ik ben erdoor geobsedeerd. Ik voel dat ding de hele dag. Kijk 
vaak hoe het zich vult. Ben blij dat het m’n leven redde, maar 
als ik er vanaf kan: liever vandaag dan morgen. Mijn oncoloog 
gaat nu kijken of dat mogelijk is. Wie weet!’

10. Tips voor lezers, lotgenoten
‘Ik ben ontzettend ziek geweest, doodverklaard, pijn gehad, 
maar ik heb nooit de moed opgegeven en bleef altijd positief. 
Met hulp van mijn man en dochter ben ik hierdoorheen 
gekomen.’ 

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.

‘Ik kreeg met 
een koerier op 
vrijdagavond 
om 9 uur 
nog de juiste 
huidplakken 
geleverd. Hoe 
geweldig, waar 
vind je nog zo’n 
service!’

Mariska van den  
Muijsenberg, 52 jaar.

T E K S T :  J U D I T H  B A K K E R S   F O T O G R A F I E :  P H O T O G R A P H Y  &  I M A G E S

Tien vragen aan
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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!

1 pond gemengd gehakt of 
lamsgehakt,
1 pond aardappelen
1 grote aubergine
2 sjalotjes
1 knoflookteen
halve liter gezeefde tomatenpulp

1 pakje bechamelsaus (Knorr)
150 gram geraspte  
parmezaanse kaas
125 gram geraspte 
emmentalerkaas
olijfolie
peper, zout en oregano. 

Bereiden:
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 
1 cm. Leg de aardappelschijfjes in koud water. 
Snijd ondertussen de aubergines in plakken 
van 1 cm, je hoeft ze niet te schillen. Doe flink 
wat olijfolie in de pan en bak de aubergine aan 
beide kanten. Zorg ervoor dat er voldoende 
olie in de pan is. Doe er wat peper en zout bij. 
Snijd de sjalotjes en het knoflookteentje en 

bak ze glazig in de olie. Doe dan de gehakt 
erbij wat peper, zout en oregano. Giet de 
tomatenpulp hierover, roer alles om en laat 
verder stoven op een zacht vuurtje. Voeg twee 
eetlepels van de geraspte kaas toe aan de 
bechamelsaus. Giet een bodempje olijfolie in 
een ovenschotel. Leg de aardappelschijfjes 
op de bodem van de schotel en kruid met wat 
peper. Zorg ervoor dat je de volledige schotel 

bedekt. Leg de aubergines op de aardappelen. 
Schep het gehakt over de aubergines en giet de 
bechamelsaus erover. Bedek de moussaka met 
de rest van de kaas en strooi er wat oregano 
over. Bak de moussaka een uur in een (tien 
minuutjes voorverwarmen) oven van 200°.  
Tip van mijn ma:  
een tomaten/komkommersalade erbij.
Kali Orexi (Eet smakelijk)

Guus van de Pol (16 jaar) 
Dit vind ik nou vet lekker! Van de zomer ben ik 
in Griekenland op vakantie geweest, veel eten 
vond ik daar niet echt lekker maar Moussaka 
kon ik wel iedere dag eten, en van mijn Griekse 
vriendinnetje kreeg ik dit recept. Na de vakantie 
heb ik het al een paar keer voor mijn familie 
gemaakt, en iedereen vindt het Jammie! 

Voor 4 personen: 
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Moussaka

CONFIDENCE®

NATURAL ADVANCE

Meer informatie nodig? Stuur een e-mail naar: salts@mediq.com

® Geregistreerde handelsmerken van Salts Healthcare Ltd. ® Salts Healthcare Ltd. 2018. Producten en handelsmerken van Salts Healthcare Ltd. 

Worden beschermd door Britse en buitenlandse octrooien, geregistreerde ontwerpen en handelsmerken. Ga voor meer informatie naar

www.salts.co.uk  *Data on file at Salts Healthcare Ltd.

NIEUW!

HECHT SNELLER

Bereikt meer dan 90% van de maximale 

kleefkracht al na 30 seconden.*

HECHT STERKER

30% meer kleefkracht dan de 

huidige Confi dence® plakken.*

LANGERE DRAAGDUUR

25% minder erosie 

gedurende een periode 

van 24-uur.*

(geldt voor urostoma)

Bereikt meer dan 90% van de maximale 

kleefkracht al na 30 seconden.

30% meer kleefkracht dan de 

huidige Confi dence

LANGERE DRAAGDUUR

Bereikt meer dan 90% van de maximale 

kleefkracht al na 30 seconden.

30% meer kleefkracht dan de 

huidige Confi dence

Bereikt meer dan 90% van de maximale 

Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend

door de British Skin Foundation

17895 Dutch CNAdv A4 Ad.indd   1 22/10/2018   09:59
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Onder de loep

Feiten en 
fabels over 
mondhygiëne 
Waar of niet waar?
- Je kunt het best meteen na het 

eten je tanden poetsen.  
Niet waar. Wacht hier minstens 
twintig minuten mee. Het 
tandglazuur heeft namelijk tijd 
nodig om te herstellen van de 
suikers en zuren die in het eten zitten.

- Poetsen met een elektrische tandenborstel is beter.  
Waar. Door de ronddraaiende bewegingen wordt ook het 
tandvlees gemasseerd.

- Kauwgom kauwen is slecht voor je tanden. 
Niet waar. Suikervrije kauwgom met xylitol werkt 
ontsmettend en helpt ongewenste bacteriën te bestrijden.

- Het is beter om frisdrank en (verse) vruchtensap door een 
rietje te drinken.  
Waar. Hiermee beperk je schade aan het tandglazuur.

- Er is een verband tussen mondhygiëne en bepaalde ziekten. 
Waar. Een slechte mondhygiëne kan de kans op onder 
andere longontsteking en hart- en vaatziekten verhogen.

Bron: Mens-en-gezondheid.infonu.nl (Zoek op: 15 feiten over mondhygiëne)

Wintervakantie top vijf 
1 Het noorderlicht zien. Een magisch natuurverschijnsel, waar 

te nemen in december, januari en februari boven de 
poolcirkel. Neem bijvoorbeeld de stad Tromsø (Noorwegen) 
als uitvalsbasis of boek een georganiseerde reis (o.a. Kras, Tui, 
Pharos Reizen, Travelbird, Voigt Travel).

2  Skiën in Sauerland (slechts 300 kilometer van Utrecht). 
Diverse skigebieden, waarvan Winterberg (27 kilometer aan 
pistes) de grootste is. Zie booking.com of een van de grotere 
touroperators voor accommodatie. www.wintersport.nl/
skigebieden/regio/sauerland 

3  Bier proeven in het Belgische Leuven. Een levendige 
studentenstad waar je onder meer het gotische stadhuis kunt 
bewonderen of door het Groot Begijnhof (Werelderfgoed!) 
slenteren. www.visitleuven.be

4  Opwarmen op de Canarische Eilanden. Temperatuur overdag 
zo’n 20 graden én een indrukwekkend vulkaanlandschap. Let 
op: het weer aan de noordkant of zuidkant van een eiland 
kan nogal verschillen. www.winterzon.net/canarische-
eilanden.htm Zie ook de websites van de grote touroperators.

5  Treinrondreis langs duizend jaar historie. Zesdaagse reis met 
verblijf in de Duitse steden Weimar, Leipzig en Dresden 
(kunst- en cultuurhoofdstad). Zie www.treinreiswinkel.nl,  
ook voor tal van andere treinrondreizen. 

FIT DE WINTER DOOR
Tips voor een betere weerstand
• Maak dagelijks een ochtendwandeling van een half 

uur. Het is bewezen dat dit de kans op infecties 
aanzienlijk vermindert. 

• Beperk het drinken van koffie tot twee kopjes per dag. 
Cafeïne vermindert namelijk het prestatievermogen 
van het immuunsysteem.

• Probeer minder vet te eten. Als je het vetaandeel in je 
voeding verlaagt, gaan je afweercellen harder werken.

• Douche afwisselend koud en warm. Zo’n wisseldouche 
verhoogt je weerstand.

• Ga twee keer per week zwemmen. Omdat je bij 
zwemmen alle spiergroepen gebruikt, is het een 
goede sport voor de winter.

• Drink voldoende. Tip: dagelijks vier grote glazen 
mineraalwater met bosbessensap (reformwinkel) 
verhogen je afweer tot bijna 30 procent.

Bron: Mens-en-gezondheid.infonu.nl 

SPRINTERS MET TOILET
Goed nieuws voor treinreizigers! Alle 131 sprinters van het 
type SLT worden omgebouwd. Zij krijgen rolstoeltoeganke-
lijke toiletten. De NS had veel 
kritiek gekregen op het feit dat de 
sprinters geen toiletten aan 
boord hadden. In noodgevallen 
konden reizigers gebruikmaken 
van de zogenoemde plaszak. 
Hiervoor werd dan een lege 
cabine van de machinist beschik-
baar gesteld. Inmiddels zijn er drie 
sprinters van het type SLT 
aangepast. Vanaf volgend jaar zal 
de rest van deze treintoestellen 
omgebouwd worden.  Bron: Nu.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

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

Referenties: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex -Conformability Report no. PD-528870. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex Bor-
der 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

Z-index-
nummer

Product-
code

Afmetingen 
(cm)

Stuks/RET

16606981 595000 12,5x12,5 5

16607007 595600 15x20 5

NIEUW

Mepilex® Border Flex met 
Flex Technology 

Verlengde draagtijd dankzij verbeterd 
comfort en hogere absorptie

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

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

Referenties: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex -Conformability Report no. PD-528870. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex Bor-
der 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

Z-index-
nummer

Product-
code

Afmetingen 
(cm)

Stuks/RET

16606981 595000 12,5x12,5 5

16607007 595600 15x20 5

NIEUW

Mepilex® Border Flex met 
Flex Technology 

Verlengde draagtijd dankzij verbeterd 
comfort en hogere absorptie

Z-index nr. Artikelnr. Afmeting Stuks/doos (steriel)

16638263 595277 7,5x7,5 cm 9
16638271 595377 10x10 cm 9
16606981 595000 12,5x12,5 cm 5
16638298 595477 15x15 cm 9
16607007 595600 15x20 cm 5

NLWC00051811

TEN 462 ad MepilexBorderFlexNLCC  65379  GL  599900  NS.indd   1 14/11/18   16:16
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Geniet met z’n tweeën van een ontspannende dag 
in Thermen Soesterberg, ANWB Leukste Uitje van 
de provincie Utrecht 2018. Vlak bij Utrecht en de 
Utrechtse Heuvelrug. 

Eerlijk en heerlijk lunchen
Kom helemaal tot rust in de vele sauna’s die Thermen 
Soesterberg rijk is, zoals een infrarood-, finse-, rozen-, zoutsteen-, 
berken-, kristal-, panorama-, maa-, kruiden- of goedgespreksau-
na. Maar ook de stoomcabine, saltarium en de nieuwe Hamam 
brengen ultieme rust. 

Water
Water en wellness horen bij elkaar. In Thermen Soesterberg 
dompelt u zich onder in verkwikkende, verzachtende en natuur-
lijke bronnen van energie. Ruime binnen- en buitenbaden en een 
bijzonder natuurlijk voetenbad en zwemvijver zorgen voor genot 
in verrassende vormen.

Natuurlijk lunchen
Natuurlijk krijgt ook het zintuig ‘smaak’ alle aandacht in Thermen 
Soesterberg. De twee restaurants met de alleszeggende namen 
‘Hemels’ en ‘Natuurlijk’ zijn pure verwennerij: smullen van verse 
en biologische producten én proeven van het goede leven. Met 
Royale live cooking buffet kunt u zelf bepalen wat, wanneer en 
hoeveel u wilt eten. 

Voor meer info: thermensoesterberg.nl

L E Z E R S A A N B I E D I N G

Mathot-lezersaanbieding:
DUO arrangement (2 pers.) voor slechts € 139,90, inclusief:
-  Welkom met thee of koffie
-  Toegang tot de wellness facilteiten (baden, sauna’s, 

rustruimten) en gratis deelnemen aan eventuele  
opgietingen, meditaties en rituelen.

-  Live Cooking lunchbuffet 
-  Behandeling van 25 minuten, keuze uit gezichts- 

behandeling, ontspannings- of Touch of Stone massage. 
U kunt dit arrangement van half december t/m eind april 
2019 bestellen via de website 
www.thermensoesterberg.nl/mathot.

DUO wellnessarrangement 
Thermen Soesterberg

Arrangement behandelingen
Bij Thermen Soesterberg heeft u de keuze uit:  
1. Touch of stonemassage: Bij deze massage wordt er gemas-

seerd met natuurlijke amandelolie en warme, zwarte 
Mexicaanse basaltstenen.

2. Ontspanningsmassage: Deze heerlijke massage zorgt ervoor 
dat het onderhuids bindweefsel losser wordt en dit resulteert 
in een optimaal ontspannen 

3.  Gezichtsbehandeling: Tijdens deze gezichtsbehandeling 
wordt je gezicht gereinigd met een peeling en gevoed met 
een verzorgend masker en heerlijk rijke crème. Je huid voelt 
naderhand heerlijke fris en zacht aan.

Thermen Soesterberg is dagelijks geopend vanaf 10.00 tot 23.00 (vrijdag en zaterdag tot 23.30). U kunt gratis parkeren.

M
A
T
-
1
2
-
1
8

Wi lt u een katheter d ie eenvoudig is in te brengen en

waarover u alti jd de volled ige controle heeft, kies dan

voor de IQ-Cath katheter. De unieke bolvormige en

uiterst flexibele tip van de IQ-Cath volgt de plasbu is

optimaal, om iedere keer zo gemakkeli jk en pi jnvri j

mogeli jk te katheteriseren.

Ki jk voor meer informatie op onze website en vraag

een gratis proefverpakking aan.

I n control again !

Zo bewegeli jk is de

flexibele ronde tip!

Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze privacyverklaring op de website.

M
A
T
-
1
2
-
1
8

Bestel nu gratis samples en bel daarvoor ti jdens kantooruren met onze

klantenservice 024-6777800 of stuur een e-mail naar info@allwecare.nl.

www.triohealthcare.nl

Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze privacyverklaring op de website.

Elastische pastaringen zonder restjes!

Heeft u weleens lekkage en bent u op zoek naar een

elastische pastaring d ie absoluut geen restjes achterlaat?

Kies dan voor de unieke siliconen pastaringen van Trio.

Door hun superelastische samenstelling, slu iten ze

optimaal aan rondom uw stoma en is lekkage vri jwel

u itgesloten. Probeer het nu!
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Van de lettergrepen:
AN- AN - BI - BI - CA - CO - CRO - CROHN - DE - DIER - FONDS - GERS - GROE - JE - JE - KA - KE - KER - LET - LI - LING - MI - MIE - MOUS 
- NE - NE - NEN - O - O - O - OCH - PLAK - RAN - RIET - SA - SI - TA - TE - TEN - TEND - TI - TI - TOI - VAN - VAN - VELD - VER - VLEES - WAK - 
WAN - ZIEK, kunnen 13 namen en begrippen worden gevormd die als volgt omschreven kunnen worden:
1 activiteit waardoor de weerstand verbetert en de kans op infecties aanzienlijk vermindert - 2 het recept van Guus van de Pol -  
3 producten die veel gebruikt worden door vegetariërs - 4 binnendienstverpleegkundige (voornaam) bij Mathot - 5 juiste benaming 
van wat darmflora wordt genoemd - 6 darmziekte (6/3/5) - 7 geneesmiddelengroep, ontregelen de darmflora - 8 beperkt schade 
aan tandglazuur bij het drinken van frisdranken en vruchtensap - 9 kasteel in Baarn waar tijdens het paasweekend een woon- en 
lifestylebeurs wordt gehouden - 10 organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren in de veehouderij (6/4) - 11 worden 
volgend jaar in alle sprinters van het type SLT geplaatst - 12 huidplak voor stomapatiënten welke geleverd kan worden door Mathot 
- 13 organisatie die bijdraagt aan projecten die mensen aan elkaar verbinden, zoals maatjesprojecten.
Als alle antwoorden juist zijn ingevuld ontstaat de oplossing van deze puzzel in de 10e verticale letterkolom.

P U Z Z E L

Lettergreepraadsel

Oplossing lettergrepenpuzzel nr. 2/2018: 
OUDERENWIJSHEID
De winnaars zijn:  
1e PRIJS Thermen Bussloo Gelderland voor 
twee personen  mw. R.Turk te Leimuiden
2e PRIJS Regenlaars van `hai van 
Nokian Footwear’ mw. E. Louwerink te 
Heerhugowaard
3e PRIJS  Hugo Frosch warmtekruik  
dhr. of mw. P. Duffels te Amstelveen
4e en 5e PRIJS Entreebewijzen voor 2 pers. 
Gezondheidsbeurs mw. I. de Croock te 
Noordwijk en dhr. A. Van Gilst te Pijnacker
6e t/m 8e PRIJS Boek te gekke slaapplekken 
mw. M.I. Viragh-van Rijn te Voorschoten,  
mw. M. Springvloed te Alphen aan den Rijn  
en mw. J.C. Schrama-van Velzen te Haarlem
9e t/m 13e PRIJS Entreebewijzen voor 2 
pers. Kunst & Antiek Weekend Naarden 
mw. vd Burg te Den Haag, Mw. J. Breedijk-
Neering te Hoofddorp, Dhr. T. Knoope te 
Nieuw-Vennep, mw. J.A.M. Koeleman te 
Zevenhoven en mw. F.M.H. Koorevaar-Dirks  
te Vlaardingen.

1ste PRIJS
Thermen Soesterberg
DUO wellness  
arrangement  
(2 pers.) t.w.v. € 139,90. 
Genieten van w ellness  
faciliteiten, buffet en 
behandeling.

3de en 4de PRIJS
Klokbox: groot pakket 
ecologische  
reinigings-
middelen.

5de PRIJS
Oranje wereldstekker 
om altijd opgeladen 
te zijn!

6de en 7de PRIJS
Heerlijke Travel socks 
Marine

11de t/m 15de PRIJS 
Vrijkaart (2 pers.) Beurs Het Juweel 
Sparrendaal, 7 t/m 10 juni. Buitenplaats 
Sparrendaal Driebergen.

8ste  t/m 10de PRIJS 
Vrijkaart (2 pers.) Zomerfair 
Provinciedomein Kasteel 
d'Aertrycke, Torhout (België) 
30 mei t/m 2 juni 2019

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 15 maart 2019.

2de PRIJS
Glerups pantoffels
Vilten pantoffels van 100% 
wol met kalfsleren zool.

Meld u nu aan voor 
het gratis magazine 
Samen Leven. 

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-11. All rights reserved Coloplast A/S

 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.

Naam      Voorletter(s)                       Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail     

  Ik heb een stoma en gebruik producten van:     Coloplast     Anders, namelijk                        

  Ik gebruik katheters van:    Coloplast    Anders, namelijk    

  Ik ben een verpleegkundige in stomazorg/continentiezorg/anders   Ik ben familie/ een mantelzorger   Anders, namelijk

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

Adv-MM20184* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

Ja, ik ontvang graag het magazine Samen leven

“Ik heb mijn oude leventje terug”

In 2011 werd bij Ger prostaatkanker 
ontdekt. Helaas hield hij aan de 
behandelingen lichte incontinentie- 
klachten over. Naarmate zijn onzekerheid 
groeide, werd zijn wereld steeds kleiner. 
Een externe katheter luidde een 
nieuwe fase in zijn leven in. 

Lees de verhalen van Luciën, Ger en Stèphanie in het magazine Samen Leven. Meld u nu aan voor een gratis abonnement. 
Het magazine boordevol tips, ervaringsverhalen en laatste ontwikkelingen op het gebied van stoma- en continentiezorg 
verschijnt 2 keer per jaar. Vul de coupon in of ga naar www.coloplast.to/samen

“Het kan altijd beter”

Luciën was een ervaren profwielrenner, 
toen hij in een afdaling ten val kwam. 
Het ongeluk veroorzaakte een 
dwarslaesie, waardoor hij vanaf zijn 
middel verlamd raakte. Sindsdien is hij 
afhankelijk van katheters. 

“Die pijn wil ik nooit meer”

Na de bevalling van haar dochter kreeg 
Stèphanie vanwege een zeldzame 
bacterie last van chronische, 
waterdunne ontlasting. Er volgden jaren 
van onhoudbare pijnen. Zo erg dat 
Stèphanie haar specialist letterlijk 
smeekte om een colostoma. 
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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 merk onafhankelijk 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. 

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 dichtst-
bijzijnde locatie of bel gratis met 
onze bestel- en servicelijn:  
0800 2 44 55 66.

Continentiezorg Orthopedie Compressietherapie DiabeteszorgStomazorg Wondzorg

Comfortabel door het leven met Mathot

Samen zorgen

mathot.nl

Kwaliteit en kennis van zorg, dat is Mathot.


