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“Terwijl ik mijn ogen moeizaam open doe zie
ik een lieve, wat oudere vrouw in het wit
naast me staan. Ze draagt een naambordje.
Hebben ze in de hemel naambordjes?
Ik probeer te lezen wat er staat, maar de
letters dansen voor mijn ogen. Ze zegt dat
de operatie goed gelukt is en dat ik op de
recovery-room lig.
Dus het is al achter de rug? Mijn hand glijdt
over mijn buik. En ja, daar aan de
rechterkant net onder mijn navel voel ik iets
wat er eerst nog niet zat. Ik word helemaal
blij van binnen. Eindelijk is het vechten
voorbij.”

Als veertienjarig meisje wordt Eliene Roelse (1981) ziek en er volgt een lange
zoektocht naar wat haar mankeert. In dit boek vertelt ze over de
banketbakkersopleiding, die leuke zaalarts, haar kat Binky en het concert waar ze
helemaal vooraan stond, maar ook over haar onzekerheden, strijd, te weinig
lepels en vervelende onderzoeken door artsen in witte jassen. Ze blijft positief en
vecht voor een gezonde toekomst. Zelfs als ze alles om haar heen verliest.
Op haar 22ste krijgt ze na jaren ziekte een stoma en dat ziet ze als een tweede
kans. Eliene is de oprichtster van Stichting Stomaatje, dat het taboe rondom
stoma’s wil doorbreken. “Ik Leef!” is haar debuut.

Voor meer informatie: Jan-Willem Gerth, uitgever, telefoon: 06 244 155 11

Uitgeverij van Brug
Telefoon: (+31) (0)33 – 2462252 · Telefax: (+31) (0)84 – 7458375 · www.uitgeverijvanbrug.nl
E-mail: info@uitgeverijvanbrug.nl · Postbus 33 · 3860 AA Nijkerk
Uitgeverij van Brug is een activiteit van Tenda bv, Kamer van Koophandel Amersfoort 32073355

www.uitgeverijvanbrug.nl
PERSBERICHT
Uitgave: Ik Leef! Een stoma als kadootje
Auteur: Eliene Roelse
Datum bericht: 8 december 2012
Pagina: 2 van 4

Over de auteur
“Eliene betekent inmiddels veel voor de stomazorg in Nederland door haar
Stichting Stomaatje. Door haar ervaringen te delen op internet helpt zij veel
mensen die ook een stoma hebben of nog gaan krijgen. Een prachtige
informatieve site waar ik mijn patiënten altijd op wijs en terug hoor dat het ze
enorm geholpen heeft.”
Noor van den Broek, Stoma consulent in Meander Medisch Centrum Amersfoort
Eliene Roelse (1981) is de initiatiefneemster van Stichting Stomaatje. In 2004
kreeg zij een ileostoma omdat haar dikke darm niet goed meer werkte en ze
ernstige verstoppingen kreeg. Het stoma betekende voor haar dat ze weer verder
kon met leven en daarom is ze er dus erg blij mee!
Eigenlijk is ze banketbakker, maar inmiddels heeft ze een nieuwe passie ontdekt:
schrijven. De websites van Stichting Stomaatje heeft ze zelf qua teksten ingevuld
en het boek "Relatie en seksualiteit met een stoma" komt ook van haar hand.
Inmiddels heeft ze een opleiding journalistiek afgerond, en is bezig met een
opleiding medische terminologie.
Kijk voor meer informatie over dit boek en over Eliene op:
www.stoma-als-kadootje.nl
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ISBN:
978-906523-2458
Formaat : paperback, 188 pagina’s
Prijs:
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Voor meer informatie: Jan-Willem Gerth, uitgever, telefoon: 06 244 155 11

Uitgeverij van Brug
Telefoon: (+31) (0)33 – 2462252 · Telefax: (+31) (0)84 – 7458375 · www.uitgeverijvanbrug.nl
E-mail: info@uitgeverijvanbrug.nl · Postbus 33 · 3860 AA Nijkerk
Uitgeverij van Brug is een activiteit van Tenda bv, Kamer van Koophandel Amersfoort 32073355

www.uitgeverijvanbrug.nl
PERSBERICHT
Uitgave: Ik Leef! Een stoma als kadootje
Auteur: Eliene Roelse
Datum bericht: 8 december 2012
Pagina: 3 van 4

Achtergrond informatie:
Een stoma is volgens het woordenboek der Geneeskunde een onnatuurlijke, al of
niet kunstmatige opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld en
die het gevolg is van een ziekte of operatie.
In Nederland zijn er ongeveer 32.000 mensen stomadragers (in België ongeveer
12.000). Jaarlijks worden in Nederland 6.000 tot 9.000 mensen geconfronteerd
met de aanleg van een stoma op de darm of urineweg. 10% van de stomadragers
in Nederland is jonger dan 40 jaar. Het aantal stomadragers groeit langzaam
omdat een deel van de stoma’s tijdelijk is.
Stichting Stomaatje ( opgericht in 2005) werkt aan een positief beeld rondom
stoma’s en stimuleert initiatieven die het leven van mensen met een stoma
leuker maakt.
Stichting Stomaatje wil alle ins & outs rond stoma’s openhartig en positief
bespreekbaar maken. De stichting wil de ontbrekende schakel zijn tussen
stomadrager (en achterban) en professional.
De missie is:
 het taboe van (het dragen van) een stoma te doorbreken,
 het bekender maken van een stoma bij het grote publiek,
 het hebben van een stoma leuker te maken door informatie, onderlinge
contacten en praktische belangenbehartiging vooral via het medium
internet.
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Via websites wordt informatie van alle soorten stoma’s en wat je in het leven met
een stoma tegen kunt komen inzichtelijk gemaakt. Met tips en mogelijkheden
zodat de (aanstaande) stomadrager zijn of haar keuzes kan maken.
Waar kun je Stichting Stomaatje vinden?
De portal van Stichting Stomaatje, waar je alle initiatieven kunt vinden:
www.stichtingstomaatje.nl , waaronder
www.stomaatje.nl
www.stomaforum.nl
www.stomalinks.nl

www.stomaatje.com
www.designyourstoma.nl
www.gastro-maatjes.nl

Natuurlijk ook op:

Twitter:

http://twitter.com/stomaatje

Hyves:

http://stichtingstomaatje.hyves.nl/

Facebook:

http://www.facebook.com/stomaatje

You Tube:

http://www.youtube.com/user/suusstomaatje

Linkedin:

http://linkd.in/Tmihl8

Dit persbericht is digitaal verkrijgbaar via www.uitgeverijvanbrug.nl (button
Perskamer). In deze versie vindt u HR beeldmateriaal van de cover en de auteur.
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