
 
Marlen Case study 

Lichte convex voorgestanst

Lichte convex uitknipbaar

Conclusie
Bij mensen met een gevoelige huid dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van een convex product. 
Als een convex huidplak noodzakelijk is, heeft Marlen in dit geval met haar goede plakkracht en huidvriendelijke 
materialen de voorkeur op een ongelijke huid. Door de flexibele huidplak in combinatie met de hydrocolloïd en foam, 
zorgt Marlen in deze specifieke situaties voor een comfortabele druk op de huid en een gelijkmatige vochtopname. 

Marlen biedt al jaren de oplossing voor gebruikers met problemen rondom 
hun stoma. Hieronder een uitgewerkte casus waarbij een ontevreden 
gebruiker omgezet is op één van de producten van Marlen.   

Korte introductie van een vrouwelijke gebruiker
De vrouw is de 30-jarige Rita (fictieve naam) die leeft bij haar moeder en is werkzaam in een  
bloemenwinkel. Ze woont samen met haar partner die voor een regionaal ziekenhuis in het noorden 
van Nederland werkt. 
 
10 jaar geleden onderging Rita een dikke darmoperatie na een interne bloeding door de ziekte van 
Crohn, sindsdien heeft ze een ileostoma. Ze verzorgde zichzelf dagelijks met een 1-delig systeem, 
lichte convex huidplak en een pastaring. 

Uitgangsituatie
Op dit moment heeft ze veel pijn op de plek waar de stoma is aangebracht en heeft ze regelmatig 
lekkages, dit als gevolg van een stoma onder huidniveau en een ongelijke huid (wond) rondom de stoma.

Oplossing
De lekkages komen hoogstwaarschijnlijk door te veel druk van de convex huidplak bij de huidige 
stomazakken waardoor er naar een andere oplossing gezocht moet worden.

Rita is omgezet naar een lichte convex huidplak 22mm van Marlen (Art. Nr. 595522). 

Omdat de huid rondom het stoma ongelijk en vochtig is door de wond, wordt het oppervlakte extra 
afgedicht met een hydrocolloïd pastaring die zorgt voor een optimale vochtopname en genezing van 
de huid. (Art. Nr. 09700).   
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