
Nieuwe leverancier: UitvaartLimburg

Nieuwe leverancier: Zangeres Gabriella Massa

Bijzonder procedé 
De douchekop van Stomydo met lauw-
warme massagestralen werkt volgens 
een bijzonder procedé. De douchestralen 
sproeien voornamelijk rond het stoma-
roosje en richten zich op de huid er-
omheen. Dat is tenslotte de plek die de 
meeste verzorging nodig heeft. Daardoor 
wordt de doorbloeding gestimuleerd - 
met een gezonde huid tot gevolg - en 
worden achter gebleven plakresten 
verwijderd en huidirritaties voorkomen. 
Alleen even licht droog deppen na het 
gebruik van de stomadouche is al vol-
doende. Gelijktijdig aan het reinigen, 
dat minder dan vijf minuten tijd vergt, 
kan de nieuwe zelfklevende huidplak 
worden voorverwarmd in de daarvoor 
bestemde plakverwarmer! Een defini-
tief einde voor het omslachtige voor-
verwarmen met een föhn of tussen uw 
handen. 

31

Met een stoma door het leven gaan is niet gemakkelijk. Angst voor lekkages is bij veel stomapatiënten 
een veelgehoorde klacht. Met de stomadouche van Stomydo kunt u zich heel snel en goed verzorgen, 
zonder dat u daarvoor onder de douche hoeft. Roel Killaars kan zich geen leven meer zonder dit hulp-
middel voorstellen.

Een praktische oplossing 
voor stomadragers

Roel Killaars (37) moest na een lange 
periode van darmontstekingen in 2013 
zijn dikke darm laten verwijderen. Zijn 
wereld stortte in. “Ik was 32 jaar en 
ineens moest ik wennen aan het idee 
dat ik voor de rest van mijn leven een 
stomadrager zou zijn. Daar heb ik het 
ontzettend moeilijk mee gehad. Maar 
het was kiezen tussen leven en dood, 
dus dan is de keuze snel gemaakt.”
 
Accepteren en revalideren 
Eenmaal thuis begon het verwerkings-
proces pas echt. Daarnaast moest er 
ook gerevalideerd worden. “In totaal 
ben ik bijna een half jaar uit de roulatie 
geweest. Tijdens mijn revalidatieproces 
werd ik benaderd door een kennis, 
de ontwikkelaar van Stomydo, Peter 
Cox. Ik kreeg een eerste prototype om 
te proberen.” Roel deelde steeds zijn 
bevindingen en uiteindelijk is Stomydo 
de stomadouche geworden die wereld-
wijd het verschil kan maken voor sto-
madragers. “Ik gebruik de Stomydo 
vrijwel dagelijks”, aldus Roel. “Bij een 
lekkage hoef je je niet compleet uit te 
kleden en onder de douche te gaan. 
Dat geeft je veel meer bewegingsvrijheid, 
je kunt het overal mee naartoe nemen. 
Het hoort echt bij mijn routine en het 
heeft bovendien bijgedragen aan het 
acceptatieproces.” 
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Bent u al 
abonnee?

bij de gelegenheid. Deze professionele 
zangeres is te boeken voor o.a. huwelijken, 
uitvaarten en bedrijfsfeesten.

Abonneevoordeel:  
5% korting op de offerteprijs.
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Meer weten? Kijk op www.stomydo.com. 
Meander eXtra biedt 40% korting op 
de Stomydo douche. U betaalt geen 
€ 298,00 maar € 178,80 en krijgt 25% 
korting op de plakverwarmer (van 
€ 149,00 voor € 111,75) •

Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 

Met haar ruime ervaring, breed re-
pertoire en warme stem is de van 
oorsprong Italiaanse Gabriella Massa 
compleet en veelzijdig. Vooraf bespreekt 
Gabriella met u uw wensen en kiest 
u samen een repertoire dat aansluit 

Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Stomydo

Méér dan zorg alleen

Heeft u altijd al eens authentiek Azia-
tisch willen leren koken? Heuschen 
&  Schrouff biedt kookworkshops aan 
voor liefhebbers van Aziatisch eten.  
In de keuken van Asian Cash & Carry 
kunnen in groepsverband Thaise, 
Indonesische, Indiase, Vietnamese, 
Japanse en Sushi kookworkshops 
gevolgd worden. Iedere deelnemer 

maakt hierbij zelf 3 gerechten. Ook is 
het in overleg mogelijk om een work-
shop op maat te organiseren.
De kosten van de kookworkshop bedra-
gen € 35,- p.p. (incl. gratis keukenschort, 
alle materialen, koffie, thee, fris en wijn). 
Abonneevoordeel: Bij de workshop 
ontvangt u een 10% korting voucher. Bij 
besteding in de Asian Cash & Carry 
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ontvangt u op vertoon van de abon-
neepas i.c.m. de korting voucher 
15% i.p.v. 10% korting.
045 - 533 82 22 I info@asiancashcarry.nl 

www.asiancashcarry.nl/kookworkshops

06 - 40 00 71 07 I info@gabriellamassa.com I www.gabriellamassa.com

Het Meander eXtra abonnement 
is voor alle leeftijden en geeft 
toegang tot een uitgebreid 
servicepakket op het gebied van 
zorg, welzijn, fitheid, gezond-
heid, welbevinden, preventie 
en wonen. U en uw gezin hebben 
altijd voordeel en gemak. Dit in 
samenwerking met externe leve-
ranciers en Meander afdelingen.

U kunt bij ons kiezen uit 
drie abonnementen*:
• Basisabonnement € 11,00

• Plusabonnement  € 14,00

• Homeservice abonnement  € 25,00

* abonnementen gelden voor het hele gezin, 

 prijs is per kalenderjaar (incl. 21% BTW 

 prijspeil 2019). Vraag naar de speciale 

 voorwaarden.

Voor meer info bel 045 - 574 88 00 of 

bezoek www.meanderextra.com

“De Stomydo 
hoort bij mijn 

dagelijkse routine”

Deze uitvaartverzorging is in 2012 ont-
staan vanuit de gedachte dat een uitvaart 
geen duizenden euro’s hoeft te kosten. 
Ze vinden het belangrijk dat de uitvaart 
die ze verzorgen, nabestaanden het 
gevoel geeft dat een leven mooi is af-
gesloten. Zij streven ernaar elke uitvaart 
bespreekbaar, betaalbaar en onvergete-
lijk te maken. Er zijn drie overzichtelijke 
crematiepakketten en een begrafenis-
pakket samengesteld. Het is ook mo-
gelijk een uitvaart geheel naar eigen 

wensen samen te stellen; aan de hand 
hiervan wordt dan een passende offerte 
gemaakt.

Abonneevoordeel:  10% korting op 
bloemwerk óf 10% korting op aanvul-
lend drukwerk & gratis digitale vinger-
afdruk  (indien gewenst).

045 - 400 90 02 I info@uitvaartlimburg.nl 

www.uitvaartlimburg.nl

Nieuwe leverancier: Heuschen & Schrouff Asian Cash & Carry

Bezoek de Themamiddag ‘Lan-
ger Thuis’ op woensdag 26 juni 
2019 van 10.00 - 16.00 uur in de 
Meander winkel in Kerkrade. Bezoek www.meanderextra.com voor meer informatie.


