‘We zochten een elegante manier
om de stoma te verbergen’
Twee Belgische vriendinnen gingen op zoek naar een manier om hun stoma minder
zichtbaar te maken. Vorig jaar deden ze mee aan een wedstrijd voor jonge ondernemers. De jury vond hun product zo vernieuwend en creatief dat ze een startkapitaal
meekregen om hun onderneming verder op te zetten. Hun bedrijf Bellastoma maakt
nu stomabanden op maat.
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Veerle Bocken en Kelly Eerdekens ontmoetten elkaar in het ziekenhuis en raakten
bevriend. Ze hebben allebei een stoma en konden daar maar moeilijk aan wennen.
‘Wat ons het meest hinderde, was die dikke bult en de contouren van de stoma
onder de kleding’, vertelt Eerdekens. ‘Ook tijdens intieme momenten was het heel
zwaar om de stoma te accepteren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier
om de stoma op een mooie, elegante manier te verbergen. De band die wij nu hebben ontwikkeld, is mooi en verbergt de stoma. Hij hangt niet te flapperen en daardoor kun je je toch meer op je gemak voelen.’
Zoektocht
Aan de totstandkoming van hun stomabanden ging een lang proces van experimenteren vooraf. Eerdekens vertelt: ‘We zijn begonnen met het idee om een zwangerschapsband in te korten en zo de stoma te verbergen. Maar dat was niet elegant
en bleef niet mooi op zijn plaats zitten. Dus hebben we verder onderzoek en aanpassingen gedaan. Het was een hele zoektocht naar de juiste stoffen en materialen
om mee te werken. Inmiddels zitten de banden als gegoten. Nu zijn we op zoek
naar geschikt materiaal voor een band om mee te zwemmen.’
Maatwerk
Doordat de banden volledig met de hand op maat gemaakt worden, zijn ze geschikt voor alle stomamaterialen en alle stoma’s. Eerdekens: ‘Ook mensen met
twee stoma’s kunnen de band gebruiken. Voor iedere band maken we een nieuw
patroon. We hebben banden voor vrouwen, mannen en kinderen. Al hebben we
voor de laatste groep gelukkig nog weinig vraag gehad.’
Vanaf 1 januari 2015 zijn de banden van
Bellastoma ook verkrijgbaar in Nederland.

Comfort en lingerie

Tot die tijd kunt u terecht bij een van hun

Er zijn banden in verschillende varianten. De comfortband is vooral bedoeld

leveranciers in België. Kijk voor een overzicht

voor dagelijks gebruik en de intieme band van kant kan gezien worden als lingerie-

op de website www.bellastoma.be.

variant. ‘De intieme banden hebben een bh-sluiting. Je kunt ze net als een bh aan

In Nederland biedt ook Stichting Stomaatje via

de voorkant dichtdoen en dan omdraaien. Vervolgens doe je het stomazakje in de

www.designyourstoma.nl exclusief vormgegeven

band. De comfortbanden maken we zowel met als zonder sluiting. De comfort-

stomabanden aan. Functionele fixatiebanden

band zonder sluiting doe je aan als een onderbroek of over het hoofd als een shirt.

kunt u vinden bij medische speciaalzaken.

De banden zijn daar rekbaar genoeg voor.’

Informeer bij uw zorgverzekeraar of deze stomabanden onder de vergoedingsregeling vallen.
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