
Hecht aan mensen.

Welland hecht aan 
een gezonde huid

CasuïstiekenCasuïstiek 4:

1

Beginsituatie:
Colostoma na 
rectumamputatie, 
lekkage door 
parastomale hernia. 
Gebruik 1-delig 
colostomie systeem 
met vlakke huidplaat. 
Opmerking: door gebruik 
systeem met vlakke 
huidplaat bij parastomale 
hernia ontstaan plooien 
in de huidplaat, hierdoor 
ontstaan lekkages.

Casuïstiek 4
Man, 62 jaar
 
Probleem
Lekkage bij parastomale 
hernia
 
Gebruik
1-delig Aurum® Profile colo

2

Door gebruik systeem 
met een vlakke huidplaat 
bij parastomale hernia 
ontstaan plooien in 
de huidplaat, hierdoor 
ontstaan lekkages.
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Parastomale hernia
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3

Advies: 
Gebruik 1-delig Aurum® 
Profile colostomie 
systeem. Dit systeem 
heeft een zachte bolling 
en volgt gemakkelijk de 
contouren van de huid. 
Hierdoor ontstaan geen 
plooien in de huidplaat.

Resultaat:
Doordat de Aurum® 

Profile zonder plooien is 
aangebracht zijn er geen 
lekkages meer. 
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Casuïstiek 1:

1

Beginsituatie
Ileostoma, psoriasis, 
vochtige, rode en 
geïrriteerde huid, jeuk en 
lekkage. 

Casuïstiek 1
Vrouw, 73 jaar
 
Probleem
Huidprobleem en lekkages 
bij ileostoma t.g.v. psoriasis
 
Gebruik
1-delig Aurum® ileo vlak

2

Advies: 
Aurum® 1-delig ileo met 
vlakke huidplaat.

3

Resultaat na 1 week: 
Pijn en jeuk verdwenen, 
geen lekkages meer.

4

Resultaat na 6 weken:
Huid is aanzienlijk 
verbeterd, de grilligheid 
van de psoriasis is minder 
zichtbaar onder de 
huidplaat dan daarbuiten.

Casuïstiek 2:

1

Beginsituatie
Dubbelloops ileostoma, 
regelmatig lekkage. 
Gebruik 1-delig systeem 
met vlakke huidplaat.

Casuïstiek 2
Man, 63 jaar 
 
Probleem
Post operatief in thuis 
situatie meerdere lekkages 
op 1 dag
 
Gebruik
1-delig Aurum® Convex ileo

2

Advies: 
Aurum® Convex 1-delig 
ileo, geen Alohesive 
poeder gebruiken.

3

Resultaat na 1 dag:
Huid aanzienlijk 
verbeterd, geen lekkages 
meer.

4

Resultaat na 2 dagen: 
Roodheid vrijwel in zijn 
geheel verdwenen, geen 
lekkages meer.

Casuïstiek 3:

1

Beginsituatie
Urinestoma, flinke 
huidaandoening 
(hyperkeratose), pijn door 
kloven en veel lekkages.

Casuïstiek 3
Man, 80 jaar
 
Probleem
Huidprobleem en pijn bij 
urinestoma
 
Gebruik
2-delig Aurum® uro Convex 
huidplaat met urozak

2

Advies: 
Een wisseling van 
huidplaat, om de dag de 
huidplaat verwisselen 
en de huid spoelen of 
deppen met een oplossing 
van natuurazijn en water. 

3

Resultaat na 1 week:
Na 3 dagen is de pijn 
verdwenen, na 1 week 
begint de hyperkeratose 
te verweken, geen 
lekkages meer, materiaal 
wordt 3x per week 
verwisseld.

4

Resultaat na 1 maand:
De huid is goed hersteld, 
geen lekkages meer, 
huidplaat wordt 2x per 
week verwisseld.

Psoriasis bij ileostoma Dubbelloops ileostoma Hyperkeratose bij urinestoma


