
MediReva is een medisch speciaalzaak, die  
hulp middelen en verzorgingsmaterialen levert.  
Wij verlenen zorg zoals we die zelf zouden willen 
krijgen: professioneel en kundig, met een flinke  
portie persoonlijke aandacht. En dat gaat verder 
dan een snelle bezorging van jouw bestelling.  
Bij MediReva geloven we dat je met de juiste  
begeleiding gestimuleerd kan worden om je  
eigen veerkracht te vinden en de draad weer op  
te pakken.

Dit zijn onze zorggebieden:

 

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?  
Kijk dan op www.medireva.nl.

Wat je vraag of 
behoefte ook is.

Advertentie

21.

De Plasma-Pendix is een kastje, ongeveer ter grootte
van een dikke smartphone, dat met een slangetje
verbonden is met de stomazak. Bijzonder is de dubbele
werking, legt Wouter Maassen uit, de directeur van het
bedrijf dat de Plasma-Pendix ontwikkelt. ‘Zodra de
stoma gassen produceert, wordt in het kastje een
sensor geactiveerd, die de druk regelt door de gassen
af te voeren naar het apparaat. Zo voorkom je opbollen
en lekkage.’ 

Vervolgens gebeurt er
iets wonderlijks. In het
kastje zit een

‘plasmakamer’, die de
moleculen die de geur
veroorzaken als het
ware kapot schiet. Het
gezuiverde en reukloze
gas verdwijnt
vervolgens in de open
lucht. Omdat de Plasma-
Pendix het normale
koolstoffilter vervangt,

komt ook ophoping van ontlasting niet meer voor.

Draagcomfort
Het apparaat is uitgedacht door Job Beckers van de
Technische Universiteit Eindhoven. Een testopstelling
en een eerste proef met ‘proefkonijn’ Rob Bossers
maakte duidelijk dat de techno logie goed werkte.
Maar in de beginfase ging het nog wel om een
apparaat zo groot als een bureau. Er volgde een fase
van ‘miniaturisering’. Binnenkort wordt deze kleine
versie getest door een patiëntengroep via het
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De feedback wordt
gebruikt om het apparaat uit te werken tot een

commercieel product. Directeur Wouter Maassen
roemt de samenwerking met andere partijen, zoals het
ziekenhuis, de universiteit, producenten van
stomazakken en de Stomavereniging, die haar steun al
vroeg uitsprak. Subsidieverstrek kers als NWO en
Metropoolregio Eindhoven steunen de Plasma-Pendix
ook. Helaas bleek de opstelling van de

zorgverzekeraars een tegenvaller. ‘Ons apparaat levert
een flinke besparing aan zorg en materiaal. Binnen een
jaar zijn de kosten terug te verdienen. De reactie van
de verzekeraars was dat zij het een goed initiatief
vonden, maar dat we de financiering eerst maar zelf
moesten regelen. 

Kwaliteit
Gelukkig zijn er alternatieve oplossingen. Het komt nu
aan op de laatste meters, aldus Wouter Maassen. Een
prijsindicatie wil hij nog niet geven, behalve dat het
kostbare technologie betreft. 
Ook over de beschikbaarheid van de Plasma-Pendix is
hij voorzichtig. ‘Voordat we het op de markt brengen
moet het apparaat perfect zijn. Het moet honderd
procent zekerheid geven aan stomadragers. Kwaliteit
gaat dan voor snelheid.’

Job en Wouter zijn benieuwd naar suggesties en vragen van

lezers van Vooruitgang. Ze zijn te bereiken via

info@plasmapendix.nl

De geurtjes voorbij
Uitvinding: de Plasma-Pendix

Wouter Maassen (links) en Job Beckers 

Hans van Vinkeveen

Het is een draagbaar apparaat dat
ballooning en pancaking voorkomt en
ook nog eens alle geuren laat
verdwijnen. Nog niet te koop helaas.
‘Voordat we het op de markt brengen,
moet het perfect zijn.’


