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Het verzorgen van een stoma kan 
voor iedereen moeilijk zijn, maar voor 
een stomadrager met aanvullende 
behoeften kan stomazorg een grotere 
uitdaging zijn.1-6
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Cognitieve beperkingen

Slechte handfunctie

Verminderde mobiliteit

Beperkt zicht

eakin dot® 2-delig is ontworpen om 
deze uitdagingen aan te gaan. Zodat 
stomadragers door kunnen gaan met 
hun leven.



Uitdaging: Herkent het stomazakje niet en probeert het te 
verwijderen1

 eakin dot® 2-delig heeft een veilige koppeling die 
ervoor zorgt dat het zakje niet per ongeluk kan 
worden verwijderd.8 

De ‘peel down’ functie om het opvangzakje 
te verwijderen, biedt meer controle en een 
gemakkelijker wissel van het opvangzakje voor 
(mantel)verzorging.7



Patiëntgeschiedenis:
• Kind met het syndroom van Down en een 

voorgeschiedenis van fecale incontinentie.
• Besluit tot colostomaoperatie.

Verpleegkundige beoordeling:
• Familie en medisch team waren bezorgd 

dat de jongen het materiaal zou 
verwijderen.

• Er werd een pre-operatieve proef 
uitgevoerd met verschillende tweedelige 
systemen om de veiligheid te beoordelen.

Resultaat:
• Kies eakin dot® 2-delig vanwege de veilige 

hechting en hydrocolloïd.
• De jongen laat het stoma met rust en kan 

het zakje er niet zelf vanaf trekken.
• Pleegouders verzorgen de materiaalwissel 

en het stoma probleemloos.

Case study ingediend door 
Marijke Voskeuil
Verpleegkundig specialist Msc 
Pediatric
Chirurgie, Amsterdam UMC, 
Academisch Medisch Centrum

eakin dot® 2-delig is veilig en voorkomt onbedoelde verwijdering

De 3 unieke innovaties van eakin dot®

2-delig kan stomadragers helpen bij 
extra behoeften ...

‘Peel down’ ontmoedigt per ongeluk verwijderen
81



Uitdaging: Kan het zakje niet verwisselen9

 Het hecht onmiddellijk op de huid en biedt een 
langere draagtijd en extra veiligheid voor de 
gebruiker.

Omdat de huidplaat langer op zijn plaats blijft7, 
hoeft het opvangzakje niet zo vaak te worden 
vervangen, waardoor de gebruiker minder hoeft te 
plannen.



Patiëntgeschiedenis:
• 54-jarige vrouw bij wie anale atresie is 

vastgesteld bij de geboorte, resulterend in 
fecale incontinentie. 

• Ervaart verminderde mobiliteit en 
verminderde handfunctie

• Krijgt een colostoma in 2011

Verpleegkundige beoordeling:
• Grote parastomale hernia
• Peristomale huidproblemen en dagelijks 

lekkages.
• Verpleegkundige raadt eakin dot® 2-delig 

ringmaat 80mm aan vanwege de grootte 
van de hernia.

Resultaat:
• Bereikt een draagtijd van 3 dagen met de 

huidplaat.
• Geen lekkages meer, comfort bij het dragen 

en gemakkelijk aan te brengen en te 
verwijderen.

• De duidelijke paarse ring helpt bij het 
gemakkelijk aanbrengen van het zakje.

Case study ingediend door 
Petra Smetsers
Stomaverpleegkundige, 
Catharina Kanker Instituut, 
Eindhoven
Nederland

eakin dot® 2-delig voor langere draagtijd

  hydrocolloïd biedt een langere 
draagtijd72



Uitdaging: Verminderde handfunctie5

 eakin dot® 2-delig is eenvoudig in gebruik dankzij 
de paarse ring die fungeert als visueel hulpmiddel 
bij het aanbrengen van het zakje

De hoorbare ‘klik’ geeft aan wanneer het zakje en 
de huidplaat veilig vastzitten.

Patiëntgeschiedenis:
• 75-jarige man met slechte mobiliteit.
• Gediagnosticeerd met rectumkanker, vorming 

van eindstandig colostoma.
• Geschiedenis van chronische ziekten, 

waaronder ziekte van Parkinson, aorta-stenose 
en artrose.

Verpleegkundige beoordeling:
• Stomaverpleegkundige adviseert eakin dot®   

2-delig direct na de operatie.

Resultaat:
• Ondanks zijn toenemende tremor door de ziekte van Parkinson, kan 

hij de huidplaat gemakkelijk koppelen aan het zakje.
• Hij ‘houdt van dit systeem’, voornamelijk door het gemakkelijke 

koppelsysteem en de hoorbare ‘klik’ wanneer het zakje is 
aangebracht.

• Geen lekkages wat een zeer positieve invloed heeft op zijn 
zelfvertrouwen.

• Peristomale huid is gezond.
• Zelfverzekerd over zijn zelfstandige stomaverzorging.

Case study ingediend door 
Kelly Vickers,
Stomaverpleegkundige, Lyell 
McEwin Hospital, Adelaide,
Zuid Australië

eakin dot® 2-delig is makkelijk in gebruik 

Door de paarse ring bij het aanbrengen 
van het zakje73





Uitdaging: Niet in staat het zakje of de huidplaat niet zien

 eakin dot® 2-delig heeft een gemakkelijk te 
voelen, pop-up ring met voldoende ruimte om 
vingers achter het zakje en de huidplaat te 
plaatsen. 

Wanneer ze precies op elkaar zitten, is er een 
hoorbare ‘klik’ die aangeeft dat ze veilig zijn 
bevestigd – wat zorgt voor gemoedsrust.

Patiëntgeschiedenis:
• 64-jarige blinde man.
• 2010-2014: Tijdelijke stoma door dikke 

darmkanker.
• 2019: Ileostoma als gevolg van fecale 

incontinentie.
• Grote ovale stoma en hernia.

Verpleegkundige beoordeling:
• Het vorige tweedelige systeem was moeilijk te 

gebruiken met regelmatig lekkage.
• Patiënt afhankelijk van thuiszorg.
• Aanbevolen eakin dot® 2-delig, colo/gesloten 

zakje.

Resultaat:
• Wisselt zelf zakjes tot 3 keer per dag en 

incidenteel huidplaat wissels.
• Geen lekkage dus vertrouwen en 

zelfstandigheid is hersteld - hij kan weer  
sociale contacten oppakken.

• Minder bezoek van thuiszorg.

eakin dot® 2-delig maakt zelfzorg mogelijk

Paarse ring met hoorbare “klik”PLUS

Case study ingediend door 
Haga Ziekenhuis, Den Haag
Barbara Weterings & Annette 
Gardien, 
Stomaverpleegkundigen
Nederland





Artikel-
nummer

Formaat 
zakje RIngmaat Verpakking-

seenheid 

839900 Mini 60mm 30

839901 Standard 60mm 30

839902 Maxi 60mm 30

839920 Standard 80mm 30

839921 Maxi 80mm 30

Colozakjes
Artikel-

nummer
Formaat 

zakje RIngmaat Verpakking-
seenheid 

839903 Mini 60mm 30

839904 Standard 60mm 30

839905 Maxi 60mm 30

839922 Standard 80mm 30

839923 Maxi 80mm 30

Ileozakjes

Artikel-
nummer Maat RIngmaat Verpakking-

seenheid 

839800 Knipmaat 
15-37.5mm 60mm 5

839801 20mm 60mm 5

839802 22.5mm 60mm 5

839803 25mm 60mm 5

839804 27.5mm 60mm 5

839805 30mm 60mm 5

839806 32.5mm 60mm 5

839807 35mm 60mm 5

839808 37.5mm 60mm 5

839809 Knipmaat 
15-50mm 80mm 5

839810 40mm 80mm 5

839811 45mm 80mm 5

839812 50mm 80mm 5

Vlakke huidplaat

Neem contact op voor 
gratis samples

ED2PC-AN2020(NL)

Hoe eakin dot® 2-delig te bestellen

Tel: 0344-652 351
info@eakin.nl
www.eakin.nl

Artikel-
nummer Maat RIngmaat Verpakking-

seenheid 

839820 Knipmaat 
15-40mm 60mm 5

839821 20mm 60mm 5

839822 22.5mm 60mm 5

839823 25mm 60mm 5

839824 27.5mm 60mm 5

839825 30mm 60mm 5

839826 32.5mm 60mm 5

839827 35mm 60mm 5

839828 37.5mm 60mm 5

839829 40mm 60mm 5

839830 Knipmaat 
15-60mm 80mm 5

Soft convex huidplakken
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