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De gezondheidszorg staat niet stil. Dit levert aan de 

ene kant prachtige innovaties op die het leven van uw 

patiënten prettig maken. Aan de andere kant zult u 

merken dat het ook onzekerheid kan bieden over de 

organisatie van de zorg. Hoe wordt de zorg in de 

toekomst betaald en wat is mijn rol daarin.

Met het aanbod aan scholingen wat we met de 

Coloplast Academy bieden, streven we ernaar  

zoveel mogelijk antwoorden te geven op dit soort 

vraagstukken.

Doelstelling
De doelstelling van de Coloplast Academy is het maximaal 
opleiden van zorgprofessionals. Hiervoor bieden we diverse 
scholingen met medische- en vakinhoudelijke onderwerpen. 
We hechten groot belang aan scholingen waarin actuele 
onderwerpen centraal staan en het bieden van praktische 
handvatten, waarmee u de volgende dag gelijk aan de slag 
kunt.

Scholingsaanbod 2014/ 2015
Coloplast helpt u graag bij het verlenen van de beste zorg 
voor uw patiënten. Alle scholingen en cursussen zijn daarom 
gratis bij ons te volgen. In dit studiejaar blijven een aantal 
hoog gewaardeerde scholingen op het programma staan. 
Daarnaast hebben we een aantal nieuwe scholingen 
toegevoegd. Uiteraard hebben we bij de keuze van de 
onderwerpen rekening gehouden met ideeën en wensen die 
u aan ons kenbaar maakt. Dit is van groot belang en we 
nodigen u van harte uit dit te blijven doen!

Wanneer u een specifieke scholing graag op maat 
aangeboden wilt hebben, bijvoorbeeld in uw instelling of 
regio, neemt u dan contact met ons op. We kijken graag 
samen met u naar de mogelijkheden. 

We zien u graag bij onze scholingen!

Hartelijke groet,
Het Coloplast Academy Team

     Voorwoord

Coloplast Academy
Bezoekadres
Softwareweg 1
3821 BN Amersfoort

Postadres:
Postbus 1111
3800 BC Amersfoort

Telefoon: 033 454 44 44
Fax: 033 454 44 55

Internet:
www.coloplast.nl/academy

E-mail:
InfoAcademy@coloplast.com

Aan de teksten in deze gids kunnen  

geen rechten worden ontleend.
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“ Goede scholingen 
met diepgang, waar je 
als gespecialiseerd 
verpleegkundige iets 
aan hebt.”

Coloplast® 
Academy
Coloplast Academy is het 

opleidingsinstituut van Coloplast

Coloplast wil méér zijn dan alleen een 
producent van medische hulpmiddelen. Graag 
dragen wij bij aan de continue verbetering van 
de kwaliteit van zorg. Niet alleen door de 
productinnovaties, maar ook door ons actief 
bezig te houden met de uitwisseling van 
kennis. Dat is het uitgangspunt van Coloplast 
Academy.

Voor wie?
Bent u een stoma en/of continentieverpleeg-
kundige of heeft u in de dagelijkse praktijk 
veel te maken met stoma- en/of 
continentiezorg?  
Bent u beginnend of juist zeer ervaren? Dan is 
de Coloplast Academy er voor u! Wij bieden 
 actuele, heldere en praktijkgerichte 
scholingen met als doel uw kennis te verbreden 
en te verdiepen. U krijgt concrete handvatten 
aangeboden waar u de volgende dag 
daad werkelijk profijt van zult hebben. Zo kunt 
u zich  blijven ontwikkelen en tegelijkertijd een 
bijdrage leveren aan de  ontwikkeling van uw 
vakgebied. De docenten, die hun sporen 
verdiend hebben in de praktijk, helpen u 
hierbij.

Het begin  
van Coloplast 
Denemarken, 1954. De 32-jarige Thora 

Sørensen krijgt een stoma vanwege 

darmkanker. Goed opvangmateriaal voor 

haar stoma bestond nog niet. De stank en 

het ongemak zorgden ervoor dat Thora 

een teruggetrokken leven leidde. 

Haar zus, verpleegkundige Elise Sørensen, zag 
dit met lede ogen aan en dacht: ‘Zou het niet 
fantastisch zijn, om een plastic wegwerpzakje  
te ontwikkelen, die het leven van mijn zus 
makkelijker maakt?’. Dat idee liet ze niet meer 
los. Elise benaderde fabrikanten, maar niemand 
durfde het aan. Totdat verpleegkundige 
Johanne Louis-Hansen haar man, fabrikant 
Aage Louis-Hansen, kon overhalen het idee van 
Elise in productie te nemen. Toen in 1957 
het eerste wegwerp-stomazakje werd 
gepresenteerd was dat een wereldwijde 
primeur! Dit was het begin van Coloplast.

Bekijk onze video op  
coloplast.nl/hetbegin of  
scan de QR-code:
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Locatie Geaccrediteerde 
kwaliteit
Coloplast Academy is door de accreditatiecommissie 
van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & 
Verzorgenden geaccrediteerd voor alle bij- en 
nascholingen aan verpleegkundigen en verzorgenden.

Het accreditatienummer van Coloplast Academy is 241086. 

Accreditatie is een belangrijke peiler van het register. Een deel van de 
punten die u haalt, komt voort uit het volgen van geaccrediteerde 
scholing. Als aanbieder van deze scholing is Coloplast Academy door 
een onafhankelijke accreditatiecommissie beoordeeld. De scholing 
wordt voortdurend steekproefsgewijs gecontroleerd. Zo is ook de 
kwaliteit van de scholing in de catalogus van het Kwaliteitsregister 
V&V geborgd. (Bron: www.kwaliteitsregistervenv.nl).

Verpleegkundig specialisten
Een aantal van onze scholingen kan geaccrediteerd worden voor  
verpleegkundig specialisten. Dit is afhankelijk van het niveau van de 
scholing en het aantal deelnemende verpleegkundig specialisten. Per 
scholing zal worden gekeken of er accreditatie wordt aangevraagd. 
Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met Coloplast 
Academy via ons algemene nummer 033 - 454 4444 of stuur een 
e-mail naar infoacademy@coloplast.com.

Accreditatiepunten
Coloplast Academy schrijft uw accreditatiepunten bij in het 
kwaliteitsregister V & V. Hiervoor hebben wij uw BIG registratienummer 
of uw V&VN registratienummer nodig. Binnen korte tijd na het volgen 
van een Coloplast Academy scholing, worden uw punten automatisch 
toegevoegd aan uw portfolio. 

In het kantoor van Coloplast, centraal gelegen in 
Amersfoort, is een speciale ruimte ingericht voor 
de Coloplast Academy. Een prettige, inspirerende  
omgeving voorzien van alle benodigdheden op het 
gebied van scholing. In D’Kafé, ons sfeervolle restaurant, 
kunt u samen met andere deelnemers gedachten en 
ervaringen uitwisselen tijdens een lunch of avondmaaltijd.

Coloplast Academy
Softwareweg 1
3821 BN Amersfoort 

Een routebeschrijving naar ons kantoor vindt u op  
onze website: www.coloplast.nl/Over-ons/contact/

In uw regio
Soms wordt een scholing elders in het land georganiseerd. 
Dit staat vermeld bij de betreffende scholing.

Coloplast Academy is door de 
accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister 
Verpleegkundigen & Verzorgenden 
geaccrediteerd voor alle bij- en nascholingen 
aan verpleegkundigen en verzorgenden vanaf 
1 juni 2008 voor de duur van 3 jaar onder 
accreditatienummer 241086.

Inschrijven
 
Op www.coloplast.nl/academy kunt u zich inschrijven en 
vindt u per scholing actuele informatie over de data en tijden. 
Tussentijdse wijzigingen en nieuwe scholingen worden direct 
op de website en in de kwartaal nieuwsbrief vermeld, zodra 
deze bekend zijn.

Voor wie
Bij alle Coloplast Academy scholingen worden de criteria 
voor deelname aangegeven. Deze hebben te maken met uw 
kennisniveau en ervaring binnen het vakgebied van stoma- 
en/of continentiezorg. Op deze manier kunt u snel zien welke 
scholing voor u het meest geschikt is.

Inschrijven
U kunt zich snel en eenvoudig inschrijven via:
www.coloplast.nl/academy. Om uw inschrijving te verwer-
ken is het belangrijk dat u alle velden juist en volledig invult.

Circa 6 weken voor startdatum van de scholing krijgt u per 
e-mail meer informatie over het programma, uw definitieve 
deelname, eventuele voorbereidingsopdrachten en een 
deelnemerslijst.

Wachtlijst
Wanneer de inschrijving op de website open is kunt u zich 
nog inschrijven. Mocht het voorkomen dat de scholing van 
uw keuze vol is dan wordt u op een wachtlijst geplaatst. 
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst en op 
de gestelde criteria.
Voor een gevarieerde samenstelling van de groep en om 
iedere instelling een gelijke kans op deelname te bieden, 
hanteren wij een maximum van twee deelnemers per 
scholing per instelling. Wanneer er door annulering een 
plaats vrijkomt, benaderen wij de eerste persoon op de 
wachtlijst.

Annuleren
We hopen dat u begrijpt dat uw inschrijving niet vrijblijvend is. 
Mocht u verhinderd zijn laat het dan op tijd weten. Hiermee 
geeft u personen op de wachtlijst de kans om alsnog deel te 
nemen aan de scholing .

Certificaat
Na afloop van elke scholing ontvangt u gelijk uw certificaat. 
Op dit certificaat treft u o.a. het aantal accreditatiepunten van 
de gevolgde scholing aan.

Contact
Wanneer u vragen heeft over een scholing, dan kunt u 
contact opnemen met een van onze medewerkers op 
nummer 033-4544444 of een e-mail sturen naar:  
infoacademy@coloplast.com. U kunt natuurlijk ook 
contact opnemen met uw Coloplast Rayonmanager.



Coloplast stond aan de basis van moderne stomazorg, een vakgebied dat nog steeds in ontwikkeling is. 

Ons scholingsprogramma biedt heldere en praktijkgerichte scholingen voor zowel de beginnende als ervaren 

(stoma)verpleegkundige.

Alle scholingen zijn dusdanig opgezet dat u na afloop het geleerde gelijk in de praktijk kunt toepassen.  

We hechten grote waarde aan het delen van kennis en kunde. Dit kan zijn door het inbrengen van cases of 

plenaire discussie over actuele thema’s.

Stomazorg

Al jaren zijn Annemarie en Lidy verbonden aan de Coloplast Academy. 

Meestal in de hoedanigheid als docent, maar ook als deelnemer. 

Ze geven apart, maar ook gezamenlijk scholingen, zoals ook dit jaar weer 

over Darmkanker. Een onderwerp waar beide zeer veel vanaf weten en vol 

enthousiasme brengen.

Het belangrijkste vinden zij als docent bij een scholing dat de theorie 

gelinkt moet zijn aan de praktijk. Deelnemers moeten meteen de volgende 

dag met de stof vanuit de scholing aan de slag kunnen. 

Het hangt natuurlijk van de scholing en de doelstellingen af, maar beide 

vinden het belangrijk om enthousiasme voor het vak mee te geven. Dit 

kan door sprekende praktische voorbeelden te geven of te discussiëren 

over bijvoorbeeld het belang van EBP.

Wanneer ze zelf een scholing volgen, zoals bijvoorbeeld recent de 

scholing Didactische Vaardigheden bij de Coloplast Academy, dan moet 

er wel aan een aantal eisen worden voldaan. Van belang is; een uitdagend 

onderwerp, prikkelend en stimulerend en, niet geheel onbelangrijk, 

geaccrediteerd voor de doelgroep.

De reden dat ze hebben gekozen voor de scholing Didactische 

Vaardigheden is inherent aan het vele lesgeven. In wezen zijn ze op een 

basis niveau geschoold op dat gebied. Het is altijd goed om open te 

staan voor feedback en te kijken hoe het (nog) beter kan. Naast deze 

feedback, krijg je ook veel nieuwe ideeën die je tijdens scholingen kan 

gebruiken en wordt er geoefend in een veilige situatie. 

“ Altijd kijken hoe het (nog) beter kan”

1110

   Lidy van Driel,  

verpleegkundig specialist GE chirurgie, 

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

   Annemarie van der Spek  

verpleegkundig specialist colon care  

SFG Rotterdam
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Basis stomazorg 

Inhoud
In deze scholing wordt ingegaan op de 
anatomie en pathologie van de darmen, 
de indicaties en stomachirurgie, waarna 
vervolgens uitgebreid de verschillende 
soorten stoma’s en aandachtspunten 
van zorg worden behandeld. Daarnaast 
komen complicaties aan bod die na een 
operatie kunnen optreden. In kleine 
groepjes en plenair wordt diverse 
casuïstiek besproken. 

Na het volgen van de scholing 
•  Heeft u uw basiskennis van anatomie 

en pathologie van de darmen verbeterd
•  Kent u de indicaties en de diverse 

operatietechnieken
•  Weet u wanneer en hoe u welk 

stomamateriaal in kunt zetten
•  Kunt u huidproblemen herkennen en 

oplossen
•  Heeft u uw vaardigheden rondom basis 

stomazorg verbeterd

Voor wie?
U bent beginnend stomaverpleegkundige 
of algemeen verpleegkundige werkzaam 
op de afdeling, de stomapoli of thuiszorg 
en u heeft regelmatig te maken met 
patiënten met een stoma.

Programma 
• Basis stomazorg, theorie 
• Praktische vaardigheden stomamateriaal

• Casuïstiek

Docent:

•	 o.a.	Marga	Boeijen,	stomaverpleegkundige, Maxima 

Medisch Centrum, Veldhoven

Datum: Zie www.coloplast.nl/academy

Tijd: 16.00 – 20.30 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie: Eindhoven en Amersfoort 

Accreditatie: 3 punten

Voorbereiding: Geen

Kosten: Geen 

Aantal deelnemers: 10 - 25

Tijdens deze scholing worden alle aspecten rondom stomazorg in basis 

besproken en geoefend. Er is veel aandacht voor zowel theorie als 

praktijk. Daarbij is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Schrijf u nú in op www.coloplast.nl/academy

Programma

• Achtergronden en behandeling van dikke darmkanker; 

diagnostiek, voeding, complicaties, erfelijkheid, 

darmscreening, richtlijnen

• Radiotherapeutische effecten bij het rectumcarcinoom; 

behandeling, neveneffecten, palliatieve radiotherapie

• Chemotherapie; regimen, toxiciteit, veilig werken met 

cytostatica

Docenten:

•	 Annemarie	van	der	Spek,	verpleegkundig specialist 

coloncare, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

•	 Lidy	van	Driel,	verpleegkundig specialist GE- chirurgie, 

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

•	 Dr.	Joost	Nuyttens,	radiotherapeut, Erasmus MC, loc. 

Daniel den Hoed, Rotterdam

•	Melanie	Schokker,	Verpleegkundig Specialist oncologie  

en pijnbestrijding 

Datum:  20 januari 2015

Tijd: 9.00 – 17.00 uur

Ontvangst: Vanaf 8.30 uur

Locatie:  Coloplast Academy,  

Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie: Wordt aangevraagd

Voorbereiding:  Tijdens deze scholing wordt verwezen 

naar het boek ‘Darmkanker’  

(ISBN 978 90 313 81791). Het is dan 

ook aan te bevelen dit boek door te 

nemen voorafgaand aan de scholing

Kosten: Geen

Aantal deelnemers: 10 – 30

Inhoud
Tijdens deze scholing zullen de volgende 
onderwerpen besproken worden:
•  ontstaan, erfelijkheid en incidentie  

van dikke darmkanker
•  oorzaken & risicofactoren
• klachten & symptomen
• diagnose
• stadium en vooruitzichten
• radiotherapeutische behandeling
• preventie & vroege opsporing
• darmscreening
• verpleegkundige aandachtspunten
• aandachtspunten bij chemotherapie

De behandeling van deze onderwerpen 
zal afgewisseld worden door casuïstiek 
en informatie over het coloncare traject 
waar relevant.

Na het volgen van de scholing
•  Beschikt u over de meest relevante  

en actuele kennis op het gebied van 
dikke darmkanker

•  Beschikt u over kennis toegespitst  
op de verpleegkundige zorg rond 
dikke darmkanker

Voor wie?
U bent een ervaren stomaverpleeg-
kundige werkzaam in een ziekenhuis.

Dikke darm of colorectale kanker komt helaas vaak voor. Bij mannen is  

het nummer 3 en bij vrouwen nummer 2 van meest voorkomende 

kankersoorten. In uw dagelijkse praktijk zult u veel te maken hebben  

met mensen die ten gevolge van darmkanker een stoma krijgen.  

Deze scholing geeft u inzicht in de belangrijkste aspecten van darmkanker 

en radiodiagnostische behandeling. Er wordt tevens stil gestaan bij de 

verpleegkundige aandachtspunten bij chemotherapie.

Dikke darmkanker 

Annemarie van der Spek

Darmkanker 
Het boek voor patiënt,familie en professional

www.bsl.nl   ISBN 978 90 313 81791

In Nederland krijgen ruim 11.000 patiënten per jaar darmkanker en dit aantal neemt jaarlijks toe. Bovendien komt deze ziekte op

steeds jongere leeftijd voor. Door het invoeren van een bevolkingsonderzoek, zoals dat ook voor borstkanker en baarmoederhals -

kanker bestaat, zullen bij nog meer mensen darmkanker ontdekt worden. Soms zelfs, terwijl er nog helemaal geen klachten zijn. Al

met al krijgen steeds meer mensen te maken met darmkanker, bij zichzelf of in hun directe omgeving. Hoe iemand daarop reageert

is niet te voorspellen. Wel zullen er altijd veel vragen en emoties opkomen.

In dit boek willen wij een overzicht geven van de ziekte darmkanker, de onderzoeken die moeten gebeuren en de

mogelijke behandelingen en consequenties van deze ziekte. Omdat bij het stellen van de diagnose en de behandeling

veel verschillende zorgverleners betrokken zijn, hebben wij deze professionals zelf aan het woord gelaten over hun

rol in het bestrijden van deze ziekte. De patiënt is echter degene die de behandelingen moet ondergaan en kampt

met de onzekerheid en vragen die opkomen als de diagnose darmkanker gesteld wordt. Wij zijn verheugd dat wij

een aantal mensen die darmkanker hebben en personen in de naaste omgeving bereid hebben gevonden hun

ervaringen met ons te delen. Zij speelden een belangrijke rol in de totstandkoming van dit boek. 

Dit boek is bedoeld als leidraad voor mensen met darmkanker of mensen die er in hun naaste omgeving mee te maken

krijgen. Maar ook de zorgverlener die omgaat met patiënten met darmkanker vindt in dit boek veel interessante

informatie.  
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Darmkanker
Het boek voor patiënt, familie 
en professional

Onder redactie van:
Wietske Vrijland
Lidy van Driel-Rooks
Annemarie van der Spek
Peter-Paul Coene

Uit het voorwoord van Hugo Borst:

“...Bij mijn vader (80) was darmkanker vastgesteld...Het boek dat u nu heeft opengeslagen had ik mij destijds ook

best gewenst’.

DARMKANKER_COVER_433 x 210 4-0  18-01-11  10:07  Pagina 1
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“ Ik hoef geen 
twee truitjes  
over elkaar 
meer aan”

Eind van deze maand wordt ze 29 jaar: 
Natasja Ammerlaan. Al bijna zes jaar 
heeft ze een stoma. Onlangs maakte ze 
kennis met de nieuwe SenSura® Mio: 

“Ik was geïnteresseerd in de nieuwe stomazakjes. 
Ik gebruikte SenSura open zakjes voor mijn 
ileostoma en was daar tevreden over. Maar de 
nieuwe SenSura Mio is toch weer anders. Het 
zijn heel prettige stomazakjes.  
Ze zijn zachter, flexibeler en hebben een andere 
kleur.” Natasja vervolgt: “Zo is de huidplak nog 
flexibeler, wat fijn is voor het bukken en buigen”. 
Ook de nieuwe neutraal grijze kleur ervaart zij 
als een voordeel: “Eerst droeg ik altijd twee 
truitjes over elkaar, zodat je het stomazakje niet 
door mijn kleding zag. Nu kan ik, dankzij 
SenSura Mio, ook één truitje aan, omdat het 
zakje niet doorschijnt.”

Inhoud
De scholing bestaat deels uit een 
theoretisch, maar vooral uit een praktisch, 
interactief gedeelte, waarbij ook nieuwe 
ontwikkelingen en vooral veel casuïstiek 
behandeld zullen worden. De 
onderwerpen die onder andere 
besproken worden zijn:
• Complexe stomazorg in de praktijk
• Complicaties
• Huidproblemen peristomale huid
• Diverse casuïstiek
• Oefeningen complexe problemen

Na het volgen van de scholing
•  Hebt u uw deskundigheid rondom 

stomazorg vergroot
•  Kunt u deze deskundigheid gericht 

inzetten in de dagelijkse praktijk

Voor wie?
•  U bent een ervaren 

stomaverpleegkundige werkzaam  
in het ziekenhuis of thuiszorg

Tijdens deze scholing staat deskundigheidsbevordering door van elkaar 

te leren centraal. Aan de hand van diverse cases worden de meest 

complexe situaties in de groep besproken. Het meebrengen van eigen 

voorbeelden is een must. Een actieve deelname is van groot belang.

Complexe stomazorg;  
van probleem naar oplossing

Programma

• Complexe stomazorg

• Complicaties

• Casuïstiek huidproblemen

• Groepsopdracht

Docent: 

•	 Annemarie	van	der	Spek,	verpleegkundig specialist 

coloncare, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Datum: 21 mei 2015

Tijd: 16.00 – 20.30 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie:  Coloplast Academy,  

Softwareweg 1, Amersfoort  

Accreditatie: 3 punten 

Voorbereiding:  U wordt gevraagd 1 à 2 foto’s/ 

casuïstiek van te voren in te sturen. 

Deze zullen tijdens de scholing 

besproken worden.

Kosten: Geen

Aantal deelnemers: 10 – 25

“ Ondanks mijn ruime 
ervaring heb ik  
veel nieuwe  
dingen  
geleerd”

VERNIEUWD
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Urostoma Protocol Hulpmiddelenzorg  
in uw praktijk

Inhoud
Bij deze scholing gaan we dieper in op de 
ingreep, indicaties, belangrijkste 
verpleegkundige observaties, interventies 
en aandachtspunten in de klinische en 
post klinische fase. We bespreken welke 
adviezen u kunt geven over de 
vochtintake bij een urostoma en zullen stil 
staan bij de gevolgen voor de patiënt. 
Ook komen de verschillende soorten 
stoma opvangmaterialen aan bod.  
Verder zullen we u handvatten geven hoe 
te handelen wanneer zich problemen 
voordoen. Aan de hand van casuïstiek 
maken we een vertaalslag naar uw 
dagelijkse praktijk. Voor deze scholing 
mag u ook zelf een casus over dit 
onderwerp insturen die u eventueel in de 
groep wilt bespreken. 

Na het volgen van de scholing
•  Kunt u de belangrijkste verpleegkundige 

observaties benoemen.
•  Bent u in staat de meest voorkomende 

complicaties en zorgproblemen te 
beschrijven en kunt u uw 
verpleegkundige interventies hierop 
afstemmen.

•  Bent u op de hoogte van de juiste 
vochtintake en andere leefstijladviezen 
voor de patiënt.

•  Weet u op de juiste manier om te gaan 
met stoma opvangmateriaal.

Voor wie?
•  U bent beginnend 

stomaverpleegkundige of een 
verpleegkundige met 
aandachtsgebied stomazorg.

•  U bent afdelingsverpleegkundige en 
heeft in uw werk regelmatig te maken 
met een urostoma. 

Inhoud
De scholing ‘Hulpmiddelenzorg in uw 
praktijk’ gaat over functioneringsgerichte 
aanspraak op stomahulpmiddelen en is 
een praktische scholing waarin de cliënt 
centraal staat. Leidraad is het protocol 
hulpmiddelen voor mensen met een 
stoma. Naast uitgebreide informatie over 
de inhoud van het protocol, wordt er ook 
een vertaalslag gemaakt naar de praktijk 
over hoe u functiegericht voorschrijven 
kunt implementeren.

Na het volgen van de scholing 
•   Hebt u inzicht in de financiering van 

hulpmiddelen
•   Bent u op de hoogte van de inhoud van 

het protocol
•   Kent u het belang van functiegericht 

voorschrijven
•   Kunt u deze deskundigheid gericht 

inzetten in de dagelijkse praktijk

Voor wie?
•   U bent een ervaren 

stomaverpleegkundige werkzaam in  
het ziekenhuis of thuiszorg

Blaasproblemen of blaaskanker kunnen redenen zijn voor het aanleggen 

van een urostoma. Op dit moment is een Bricker operatie nog steeds de 

meest voorkomende urinedeviatie. Het is een ingrijpende operatie en het 

herstel vereist een langere periode. 

Het gebruik van hulpmiddelen heeft de afgelopen jaren een grote vlucht 

genomen. Tevens heeft een verschuiving plaatsgevonden, waarbij van 

een ‘standaard oplossing’ naar het ‘meest adequate hulpmiddel’ wordt 

gekeken. Oftewel functiegericht voorschrijven. 

In maart 2014 is het eerste protocol Hulpmiddelenzorg voor mensen met 

een stoma gepubliceerd. Voor de Coloplast Academy aanleiding hier een 

scholing over te organiseren, waarbij met name de implementatie van dit 

protocol centraal staat.

Programma 
• Opfrissen anatomie en pathologie

• Urostoma en verpleegkundige aspecten

• Meest voorkomende complicaties en oplossingen

Docent:

Marianne	den	Hertog, Verpleegkundig consulent SWID,  

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Datum:  7 oktober 2014

Tijd:  16.00  - 20.00 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie:  Coloplast Academy,  

Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie: 3 punten

Voorbereiding: Inbreng eigen casus

Kosten: Geen

Aantal deelnemers:  12-20 personen

Programma 
• Financiering stomahulpmiddelen

• Functiegerichte aanspraak op stomahulpmiddelen

• Activiteiten en beslissingen

• Toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk

Docenten:

Over de docenten wordt u nog geïnformeerd

Datum:  Zie www.coloplast.nl/academy

Tijd:  16.00 - 20.30 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie:  Coloplast Academy,  

Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie: 3 punten

Voorbereiding: Doornemen protocol

Kosten: Geen

Aantal deelnemers:  10-25 personen

Nieuwe scholingen en actuele informatie leest u in de kwartaal nieuwsbrief!

NIEUW!
NIEUW!
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Nieuw 
SenSura® Mio
Nu voor iedereen!

SenSura® Mio is een compleet nieuwe lĳ n stomaproducten 
gericht op een goede pasvorm en optimale discretie.

Past goed
De elastische huidplak vormt zich naar individuele lichaamscontouren en creëert zo een 
goede pasvorm, ook bĳ  hernia’s, littekenweefsel en huidplooien. Daarnaast volgt de elastische 
huidplak de bewegingen van uw lichaam tĳ dens strekken of buigen en wanneer de vorm van
de buik verandert. 

Voelt goed
Het zakje is van stof en heeft een neutraal grĳ ze kleur. Het is ontworpen om onopgemerkt
te blĳ ven onder alle kledingkleuren – zelfs onder wit.

Vraag een gratis proefpakket aan voor uw patiënt via www.coloplast.nl/sensuramio

Past goed. Voelt goed

AC1445-5•Adv SenSuraMio 21x21_WT.indd   1 16-06-14   11:55

Darmfalen en voeding

Inhoud
Na aanleg van een ileostoma worden 
voeding en vocht nog belangrijker. Zeker 
in het geval van een Short Bowel 
Syndroom, maar ook bij high output 
problemen van stoma’s en fistels worden 
de adviezen hierover nog specifieker. Bij 
deze scholing gaan we dieper in op de 
oorzaken en gevolgen van darmfalen.  
U ontvangt informatie en adviezen over 
voeding en medicatie voor patiënten met 
een ileostoma, high outputstoma of -fistel 
en de behandeling van Short Bowel 
Syndroom. Deze scholing biedt 
verdieping van uw theoretische kennis 
over vocht- en voedingsadviezen bij 
darmfalen. Aan de hand van casuïstiek 
krijgt u nieuwe inzichten en bruikbare 
adviezen voor uw dagelijkse praktijk. U 
leert wat de rol van arts en diëtist is in 
deze behandeling en hoe u zelf bij kunt 
dragen de vocht- en voedingsinname van 
uw patiënt te optimaliseren.
 

Na het volgen van de scholing
•  Hebt u kennis van de definitie, oorzaken 

en gevolgen van darmfalen
•  Kunt u benoemen welke adviezen t.a.v. 

vocht, voeding en medicatie belangrijk 
zijn voor patiënten met high output 
problemen

•  Kunt u patiënten met high output 
problematiek ondersteunen in het 
gebruik van een juiste vocht- en 
voedingsinname

•  Bent u bekend met de 
dieetbehandelingsrichtlijnen ileostoma 
en Short Bowel Syndroom

•  Bent u bekend met het belang en de 
meerwaarde van een multidisciplinaire 
behandeling bij high output problemen

 
Voor wie?
U bent een (ervaren) stomaverpleeg-
kundige in een instelling en werkzaam op 
een afdeling of polikliniek. U bent 
verantwoordelijk voor de stomazorg.

Wegens succes organiseren we ook dit jaar weer deze interessante 

scholing. Bij stoma’s en fistels kan de patiënt te maken krijgen met high 

output problemen. In sommige gevallen spreken we dan over darmfalen. 

De stoma- of fistelzorg bij deze patiënten betreft complexe zorg, welke 

specifieke kennis over voeding, vocht en medicatie vereist.

Programma 
• Darmfalen: oorzaken en gevolgen

• Medicatie en darmfalen

• Dieetmaatregelen bij darmfalen

• Dieetbehandelingsrichtlijn ileostoma en Short Bowel 

Syndroom

• Casuïstiek

Docent:

Hester	Wierda,	dietist,	Radboudumc Nijmegen

Datum: 4 december 2014

Tijd: 16.00 – 20.30 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie:  Coloplast Academy,  

Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie: 3 punten

Voorbereiding: Geen

Kosten: Geen

Aantal deelnemers: 10 – 25

Schrijf u nú in op www.coloplast.nl/academy

VERNIEUWD



Continentiezorg 

Continentiezorg is volop in ontwikkeling. Ieder jaar doen nieuwe hulpmiddelen en technieken hun intrede, 

om het dagelijks leven van mensen die kampen met continentieproblemen zo eenvoudig mogelijk te maken. 

Voor verpleegkundigen is het van belang om bij te blijven, zowel wat betreft kennis als vaardigheden. 

Coloplast Academy biedt daarom zeer diverse scholingen aan voor verpleegkundigen op alle 

ervaringsniveaus die te maken hebben met continentiezorg.

Hanny Cobussen is werkzaam in het Radboudumc te Nijmegen op de 

polikliniek (kinder) urologie als verpleegkundig specialist continentie. 

Hierbij ziet ze zowel kinderen als volwassenen. Veelal met neurologische 

of aangeboren problematiek (spina bifida, blaasextrophie, MS, 

dwarslaesiepatiënten, etc.). 

Het meest bijzondere aan haar werk vindt ze de diversiteit; bijv. ouders 

met kinderen en speciale problematiek, omdat je dit nu eenmaal vaker in 

een universitair centrum tegenkomt. “Ondanks dat je poliklinisch werkt 

kun je toch een band met patiënten opbouwen.” Verder het feit dat ze ook 

de ruimte heeft/ krijgt om presentaties te doen, les te geven, onderzoek te 

doen maakt haar werk bijzonder; “Hierdoor leer ik zelf ook voortdurend 

nog bij, ook op andere vlakken.” 

Als je haar vraagt waar ze het meest trots op is, dan is dat op de ontwikkeling 

van de richtlijnen en dat ze vertaald zijn door de beroepsgroep en dat er nu 

zoveel interesse is om er mee aan de slag te gaan. “Dit is echt een stap 

voorwaarts in professionalisering van onze beroepsgroep!  Ook ben ik nog altijd 

trots dat de folder zelfkatheterisatie in bijna heel Nederland wordt gebruikt. Er 

komt overigens een geüpdatete versie aan!  Gelijktijdig met de richtlijn komt 

deze uit.“

Een grote uitdaging in dit vakgebied is dat we dezelfde zorg kunnen blijven 

leveren die patiënten gewend waren. Met alle bezuinigingen zal dit creativiteit 

gaan vergen. Hanny maakt zich daar (en velen met haar) wel zorgen over.  “We 

moeten er dus voor zorgen dat onze professionaliteit duidelijk is/ wordt. 

Richtlijnen kunnen hier belangrijk in zijn, maar ook meer verpleegkundig 

onderzoek.”   

Haar motivatie om voor de Coloplast Academy scholingen te verzorgen is dat 

je door les te geven zelf ook weer het onderwerp in moet duiken, artikelen/ 

richtlijnen lezen en hier leer je altijd weer van!  “Maar ik had natuurlijk 

meegewerkt aan de richtlijnen van de EAUN, dus als je gevraagd wordt om 

deze in je land mee te implementeren kun je ook moeilijk nee zeggen!”

2120

   Hanny Cobussen 

verpleegkundig specialist continentie,  

Radboudumc, Nijmegen

“ We moeten er voor 
zorgen dat onze 
professionaliteit 
duidelijk is”
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Inhoud
We starten met in het kort de anatomie 
van het urinewegstelsel, urineweginfectie 
en de behandeling met antibiotica. 
Vervolgens krijgt u informatie over het 
hoe en waarom van de nieuwe EAUN 
Richtlijn Zelfcatheterisatie en wordt de 
inhoud van de richtlijn doorgenomen. 
Belangrijk is de vertaalslag naar de 
praktijk. Aan de hand van een 
stappenplan krijgt u handvatten om  
de richtlijn in uw eigen instelling te 
implementeren. Daarnaast is er tijd 
ingeruimd om ervaringen uit de praktijk 
via casuïstiek in te brengen.

Na het volgen van de scholing
•  Bent u op de hoogte van de inhoud  

van de richtlijn
•  Is uw kennis over de anatomie en 

urineweginfecties opgefrist
•  Kent u het belang van verpleegkundige 

richtlijnen voor verpleegkundige en arts
•  Hebt u praktische handvatten 

gekregen om de richtlijn in uw eigen 
instelling te implementeren

Voor wie?
U bent werkzaam als continentie- of 
urologieverpleegkundige in een instelling.

Inhoud
De scholing richt zich in de ochtend op 
de theorie van continentiezorg. Welke 
vormen van incontinentie zijn er en wat 
zijn de behandelmogelijkheden? Er wordt 
ingegaan op de anatomie en pathologie 
en op de aandoeningen, waarbij u alert 
moet zijn op incontinentie. 
In de middag staat de praktijk centraal.  
Er zijn materialen aanwezig, zodat 
specifieke producteigenschappen 
besproken kunnen worden en u het 
product kunt zien, voelen en proberen.  
U ontvangt veel praktische tips en er is 
ook voldoende ruimte voor het 
uitwisselen van ervaring en het stellen  
van vragen.

 

Na het volgen van de scholing
•  Hebt u uw kennis rondom 

continentiezorg vergroot 
•  Bent u op de hoogte van de gangbare 

en nieuwe behandelmethodes. 
•  Kent u de specifieke eigenschappen  

en de toepassing van 
continentiematerialen. 

•  Weet u de producten en kennis direct  
in te zetten in de alledaagse praktijk.

Voor wie?
U werkt in het ziekenhuis als 
verpleegkundige op de afdeling of poli  
of in de thuiszorg en u heeft in uw werk 
regelmatig te maken met 
continentieproblematiek.

De Coloplast Academy verzorgt dit jaar op verschillende locaties in het 

land scholingen over de nieuwe EAUN richtlijn voor zelfcatheterisatie. 

De mede-auteurs van de EAUN richtlijnen voor zelfcatheterisatie lichten 

het uitgebreid toe tijdens deze scholing. Het doel is tweeledig. Enerzijds 

willen wij uw professionele werkwijze versterken, door kennis te geven 

van de inhoud van de richtlijn. Anderzijds willen wij u handvatten geven 

om dit document binnen uw instelling te gaan laten leven.

De ontwikkeling van de medische wereld staat nooit stil, ook op het 

gebied van incontinentie blijven operatietechnieken en 

behandelmethodes zich vernieuwen. In deze scholing komen ook de 

laatste ontwikkelingen op dit vlak aan bod, zodat het volledige spectrum 

van continentiezorg in de basis is besproken. 

EAUN Richtlijn Zelfcatheterisatie Basis continentiezorg

Programma

• Anatomie

• Urineweginfectie

• EAUN Richtlijn

• Stappenplan voor implementatie

• Eigen ervaring

Docenten: 

•	 Hanny	Cobussen-	Boekhorst, verpleegkundig specialist 

continentie en urostomazorg, Radboudumc

•	 Janet	Eikenboom, gespecialiseerd verpleegkundige 

continentiezorg/ osteoporose in het  

Rivas Beatrixziekenhuis, Gorinchem

• Uroloog, wisselende docent per locatie 

•	 Drs.	Rens	van	Liere, zorgconsultant  

Health Management School

Datum:  Diverse data, zie  

www.coloplast.nl/academy

Tijd: 16.00 – 20.45 uur 

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie:  Zie www.coloplast.nl/academy

Accreditatie: 4 punten

Voorbereiding:  inbrengen van een casus uit  

eigen praktijk

Kosten: geen

Aantal deelnemers: 15 - 25

Programma

• Anatomie en fysiologie

• Bestaande en nieuwe behandelmethoden m.b.t. 

continentiezorg

• Continentiematerialen

• Uitwisselen ervaringen

Docenten: 

•	 Evert	Koldewijn, uroloog Catharina ziekenhuis Eindhoven

•	 Yvonne	Rodenburg, project manager educatie,  

Coloplast BV

Datum:  15 april 2015

Tijd: 10.00 – 15.30 uur

Ontvangst: Vanaf 9.30 uur

Locatie: Coloplast Academy

 Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie: Wordt aangevraagd

Voorbereiding: Geen

Kosten: Geen

Aantal deelnemers: 10-30

Nieuwe scholingen en actuele informatie leest u in de kwartaal nieuwsbrief!

NIEUW!
VERNIEUWD
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Inhoud
U krijgt via de verschillende 
bijeenkomsten informatie over het 
ontstaan van obstipatie en fecale 
incontinentie, de werking van het 
spijsverteringskanaal en de 
aandoeningen waar defecatie-
problematiek bij voorkomt. In de 
opleiding wordt daarbij aandacht 
besteed aan zowel neurogene als 
niet-neurogene problematiek. Naast 
actuele medische informatie o.a. via de 
richtlijn Defecatiebeleid is er ook 
aandacht voor de financiering en 
organisatie van een effectief 
defecatiebeleid. Tot slot wordt stil 
gestaan bij de praktische en psycholo-
gische gevolgen van darmspoelen, dit 
als een van de mogelijke therapieën.

Opzet
Het programma bestaat uit vier 
bijeenkomsten van 14.00 tot 20.00 uur.
Meer informatie vindt u op  
www.coloplast.nl/academy

Na het volgen van de opleiding heeft u:
•  Kennis over de anatomie, fysiologie 

van het spijsverteringskanaal
•  Kennis over fecale problematiek en 

oplossingsmogelijkheden bij 
neurogene en niet-neurogene 
aandoeningen

•  Inzicht in organisatiebenodigdheden 
en financiering

•  Praktische kennis en vaardigheden 
met betrekking tot darmspoelen

•  Kennis van protocollen en richtlijnen 
op dit gebied

Voor wie?
Verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten werkzaam in een ziekenhuis 
of revalidatiecentrum die nauw 
betrokken zijn bij de behandeling van 
patiënten met defecatieproblematiek.  
U heeft een afgeronde HBO-opleiding of 
een vergelijkbaar werkniveau.

In Nederland is in toenemende mate aandacht voor chronische 

obstipatie en fecale incontinentie. Om op dit vlak hoogwaardige zorg te 

kunnen bieden komt bij steeds meer zorgprofessionals de vraag op de 

agenda: “Hoe geef ik vorm aan goed defecatiemanagement en wat  

komt daar allemaal bij kijken?” 

Defecatiemanagement 
Praktijkopleiding

Programma

• Informatie over het programma vindt u op  

www.coloplast.nl/academy

Docenten:

•	 prof.	dr.	Danny	de	Looze, gastro-enteroloog  

universiteit Gent

•	 prof.	dr.	Marc	Benninga,	kinderarts 

maag-darm-leverziekten Emma kinderziekenhuis AMC, 

Amsterdam

•	 drs.	Hans	Slootman,	revalidatiearts in Heliomare,  

Wijk aan Zee

•	 dr.	Stephan	van	der	Hagen,	chirurg Refaja Ziekenhuis, 

Stadskanaal

•	 Joke	Beekman,	verpleegkundig specialist 

revalidatiegeneeskunde, Sint Maartenskliniek, Nijmegen

•	 Lidy	van	Driel-Rooks,	verpleegkundig specialist 

gastro-enterologie Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

•	 dr.	Marieke	van	Dijk,	gezondheidszorgpsycholoog,  

Emma Kinderziekenhuis/AMC, Amsterdam

•	 drs.	Rens	van	Liere,	Zorgconsultant  

Healthcare Management School

Data: 11 september 2014, 2 oktober 2014

  30 oktober 2014, 13 november 2014

Tijd: 14.00 tot 20.00 uur

Ontvangst: Vanaf 13.30 uur

Locatie:  Coloplast Academy

 Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie:   Deze opleiding wordt geaccrediteerd 

voor 20 punten.  Deze punten worden verstrekt bij deelname 

aan vier bijeenkomsten.  De  praktijkopleiding is geaccrediteerd

via de V&VN zowel voor verpleegkundigen als voor 

verpleegkundig specialisten.

Voorbereiding: Hierover wordt u nader geïnformeerd

Kosten:  Geen 

Aantal deelnemers: 10 – 20

Inhoud
Tijdens de scholing krijgt u informatie 
het plan van aanpak en 
verpleegkundige aspecten bij 
darmspoelen, veelal aan de hand van 
casuïstiek. U krijgt tips en adviezen die 
u gelijk in de praktijk kunt toepassen.
Ook wordt aandacht besteed aan de 
anatomie en fysiologie van het 
spijsverteringsstelsel. Tot slot wordt aan 
de hand van de Richtlijn Defecatiebeleid 
de indicatiestelling voor darmspoelen 
besproken. 

Na het volgen van de scholing
•  Beschikt u over uitgebreide kennis 

met betrekking tot de stappen die 
nodig zijn bij het aanleren van 
darmspoelen

•  Hebt u inzicht in de diverse disciplines 
die betrokken zijn, of kunnen worden, 
bij het succesvol begeleiden van uw 
patiënt

Voor wie?
Verpleegkundigen uit instellingen en 
revalidatiecentra die in de dagelijkse 
praktijk te maken hebben met patiënten 
die (gaan) darmspoelen. 
Verpleegkundigen werkzaam in de 
thuis- en buurtzorg die zich actief met 
darmspoelen bezighouden.

Darmspoelen is een steeds frequenter voorkomende behandelmethode 

bij fecale incontinentie en chronische obstipatie bij volwassenen. Een 

belangrijke factor bij het slagen van deze therapie is de juiste 

indicatiestelling en begeleiding die zowel in de instelling als in de 

thuissituatie wordt gegeven. 

Regioscholing Darmspoelen  
bij volwassenen 

Programma

• Plan van aanpak

• Verpleegkundige aspecten

• Casuïstiek

• Anatomie & fysiologie

• Indicatiestelling

Docenten:

• Over de docenten wordt u nog geïnformeerd

Datum: Zie www.coloplast.nl/academy

Tijd:  16.00 – 20.30 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie:  Stein

Accreditatie: 3 punten

Voorbereiding: Geen

Kosten:  Geen

Aantal deelnemers:  10 - 25

Nieuwe scholingen en actuele informatie leest u in de kwartaal nieuwsbrief!
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Inhoud
U krijgt informatie over de anatomie en 
fysiologie van het spijsverteringsstelsel
bij kinderen, om daarna verder te gaan 
met de indicatiestelling voor 
darmspoelen bij kinderen.  
Een ervaren verpleegkundige vertelt 
over het plan van aanpak bij 
darmspoelen door middel van een 
casus met tips en adviezen die u direct 
in de praktijk kunt toepassen. Belangrijk 
is ook de rol die u als verpleegkundige 
hierbij kunt spelen.

Na het volgen van de scholing
•  Heeft u uitgebreide kennis over 

defecatiebeleid en darmspoelen bij 
kinderen

•  Heeft u inzicht in de diverse disciplines 
die betrokken zijn bij de begeleiding 
van het kind en de ouder/verzorger 

Voor wie?
Verpleegkundigen, bekkenbodem- en 
urotherapeuten in instellingen die te 
maken hebben met kinderen die (gaan) 
spoelen met Peristeen®. 
Verpleegkundigen werkzaam in de 
thuis- en buurtzorg die actief 
samenwerken met een van de 
genoemde instellingen.

Darmspoelen wordt een steeds vaker voorkomende behandelmethode 

bij fecale incontinentie en chronische obstipatie bij kinderen. Een 

belangrijke factor bij het slagen van deze therapie is de juiste 

indicatiestelling en begeleiding die zowel in de instelling als in de

thuissituatie wordt gegeven. U kunt ervaringen uitwisselen met 

verpleegkundigen uit de regio die zich ook bezig houden met de 

behandeling van defecatieproblematiek bij kinderen.

Regioscholing Darmspoelen  
bij kinderen

Programma

• Anatomie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel

• Indicatiestelling darmspoelen bij kinderen

• Plan van aanpak bij darmspoelen

• Verpleegkundige aspecten

Docenten:

• o.a. Heleen	Voogt, verpleegkundig consulent kinder MDL, 

AMC/ Emma kinderziekenhuis

Datum:  31 maart 2015

Tijd: 16.00 – 20.15 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie:  Regio Amsterdam

Accreditatie: 3 punten  

Voorbereiding: Geen

Kosten: Geen 

Aantal deelnemers: 10 – 25

“ Frederikke heeft geen last 
meer van ongelukjes. 
Darmspoelen heeft haar 
vrijheid gegeven.”

Coloplast BV, Postbus 1111, 3800 BC Amersfoort. www.coloplast.nl
Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2014-06. All rights reserved Coloplast A/S

Darmspoelen met Peristeen
• Leegt de darmen effectief
• Gemakkelĳ k in gebruik
• Bevordert zelfstandigheid
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

Peristeen Support Programma
• Geregelde ondersteuning en   
 begeleiding van de patiënt
• Telefonisch contact
• Advies op maat
• Documentatie

Verpleegkundige Service
• Persoonlĳ k contact
• Ondersteuning in de thuissituatie
•  Overleg met de verpleegkundige

in de zorginstelling

Zij ontdekte de kracht van water
… en gaat vol vertrouwen op pad

Peristeen® - De kracht van water

Het Peristeen systeem is een darmspoelsysteem ontwikkeld voor patiënten met fecale incontinentie en chronische obstipatie. 
Dankzĳ  een geregelde ontlasting krĳ gen gebruikers, weer de vrĳ heid om zelf te bepalen waar en wanneer zĳ  de darmen 
legen. Zĳ  hebben in dit traject extra ondersteuning nodig voor een optimaal resultaat. Coloplast BV biedt deze bewezen, 
sterk gewaardeerde ondersteuning middels het Peristeen Support Programma en de Verpleegkundige Service.
Meldt uw patiënt nu direct online aan op www.peristeen.nl 
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De kleinste oplossing 
voor de grootste vrijheid
SpeediCath® Compact: met meer gemak, veilig en discreet zelfcatheteriseren 

•  Veilig: hydrofi el gecoat, overal en altĳ d te gebruiken, geen extra handelingen nodig
•  Gemak: in te brengen via no-touch techniek door het ontwerp dat zorgt voor meer grip en controle
•  Discreet: gemakkelĳ k en onopvallend mee te nemen en weg te gooien door het compacte ontwerp

AC1445-2•Adv SpeediCath 21x21_WT.indd   1 13-05-14   12:07

28

Ten tijde van het verschijnen van deze 
studiegids wordt er nog hard gewerkt 
aan het programma. De suggesties 
die de afgelopen keer zijn gegeven, 
worden uiteraard hierin meegenomen!
Uitgangspunt is het maken van een 
koppeling naar uw dagelijkse praktijk en 
u te voorzien van praktische informatie 
waar u gelijk mee aan de slag kunt. 

Op de website www.coloplast.nl/academy 
of via de kwartaalnieuwsbrief van de 
Coloplast Academy zal zo spoedig 
mogelijk het programma worden 
vermeld en uiteraard de mogelijkheid 
om u hiervoor (alvast) in te schrijven.

Voor wie?
Verpleegkundig specialisten en  
continentieverpleegkundigen  
werkzaam in een revalidatiecentrum.

Coloplast Revalidatie Dag

Op 30 januari 2014 was de eerste Coloplast Revalidatie Dag (CORD) een feit! Het was een zeer succesvolle 

bijeenkomst met een interessant en afwisselend programma. Uit de evaluaties is gebleken dat er behoefte is 

aan een jaarlijks terugkerend evenement.

Dit jaar zal er op 29 januari 2015 wederom een Coloplast Revalidatie Dag worden georganiseerd.

Voor deze scholing wordt voor 
Verpleegkundig Specialisten 
accreditatie aangevraagd bij het 
accreditatiebureau Verpleegkundig 
Specialisten Register.

Nieuwe scholingen en actuele informatie leest u in de kwartaal nieuwsbrief!
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“ Ik waardeer 
het leven  
nu met een  
8 of 9”

Mirella Dekker probeerde SpeediCath® 

Compact Set uit en is zeer enthousiast.  

Het compacte ontwerp zorgt ervoor dat zij 

eenvoudig meerdere catheters kan 

meenemen in een klein tasje. Doordat het 

één systeem is, een catheter met een 

aangesloten urine-opvangzak, ondervindt  

ze geen geknoei en lekkages meer.

Wie het verhaal van Mirella hoort, wordt 
waarschijnlijk direct verrast door haar enthousiasme, 
maar schrikt tegelijk. “Twaalf jaar geleden ondernam 
ik een zelfmoordpoging, die resulteerde in een lage 
dwarslaesie. Op de Landelijke Schakeldag van de 
Dwarslaesie Organisatie Nederland kwam ik in 
contact met Coloplast en maakte ik kennis met haar 
producten.” Kijkend naar SpeediCath Compact Set 
concludeert Mirella nu: “Alles was groot. Als je weg 
wilde, had je een behoorlijke tas nodig met spullen 
om te catheteriseren. Dat is nu anders. SpeediCath 
Compact Set is slechts één product en is echt klein. 
Samen met m’n beenspiegel passen vier à vijf 
cathetersets in een klein tasje.
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Trots op onze prestaties

Met ons Acces to HealthCare Programma 
bieden we hulp aan zorg projecten in China, 
India en Mexico. En in  Nederland willen we de 
beste stoma- en continentiezorg  garanderen 
door medische professionals op te leiden in 
onze Coloplast Academy. Door sponsoring van 
de  HandbikeBattle helpen we mensen met een 
dwarslaesie  zichzelf overwinnen en de bergen in 
Oostenrijk te overwinnen. 

We beseffen ons dat er nog steeds taboe rust 
op blaas- en darmproblemen. Dit taboe willen 
wij doorbreken door enerzijds producten te 
ontwikkelen die passen bij een actieve levensstijl 
en anderzijds voorlichting te geven en actief de 
dialoog aan te gaan.

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
We leven allemaal samen in een mooie wereld. We zijn ons dan ook meer dan bewust van onze 

verantwoordelijkheden. Zo werken wij actief aan het verminderen van onze CO2 uitstoot en afval 

uit de productie. Toeleveranciers op onze productielocaties voldoen aan onze hoge eisen op 

milieu-, sociaal en ethisch gebied. We zijn er trots op dat we behoren tot de top 100 meest 

ethische en maatschappelijk verantwoorde bedrijven ter wereld.

Conveen® urine-opvangzakken bieden maximale bescherming tegen lekkage en verminderen de kans op 
urineweginfecties door de mogelijkheid tot doorkoppeling. Daarnaast hebben zij een op individuele lengte 
afknipbare anti-knikslang. Betrouwbaarheid en gebruiksgemak komen zo samen bij Conveen.

•   Praktisch: meer bewegingsvrĳ heid 
gedurende de dag, door fi xatie en 
compacte urineopvang in één. 

•   Discreet: nagenoeg onzichtbaar 
door compact ontwerp en weg te 
stoppen aftapkraantje.

•  Discreet: nagenoeg onzichtbaar 
onder kleding door subtiel kleurgebruik 
en verbeterde pasvorm. 

•   Huidvriendelĳ k: zachte 
non-woven achterzĳ de. 

•   Hygiënische aftap: in gesloten 
toestand raakt de kraan de grond niet. 

•   Flexibel: meer bewegingsvrĳ heid 
door 140 cm lange anti-knik slang.

Coloplast BV, Postbus 1111, 3800 BC Amersfoort. www.coloplast.nl
Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2014-05. All rights reserved Coloplast A/S

Conveen® Security+ dag- en nachtzakkenConveen® Active

Zekerheid en comfort op ieder moment
Conveen® urine-opvangzakken voor iedere situatie een geschikte oplossing
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Coloplast ontwikkelt producten en diensten die 
het leven makkelijker maken voor mensen met 
een fysieke aandoening. 
We richten ons op stomazorg, urologie, 
continentiezorg en wond- en huidzorg. Daarbij 
werken we nauw samen met mensen die onze 
producten gebruiken.  
Dit helpt ons om producten te ontwikkelen en 
oplossingen te bieden die aansluiten op de 
persoonlijke behoeftes van onze klanten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Coloplast, telefoonnummer: 033-454 44 44.


