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Over ons

In 2017 richten Gabriela en Joakim het bedrijf T-SToMA op,  

gespecialiseerd in distributie van laryngectomie- en 

trachetomieproducten. 

T-SToMA heeft de ambitie om problemen met betrekking tot 

de tracheostoma op te lossen en kleiner te maken. 

T-SToMA biedt producten voor laryngectomie en tracheotomie 

aan in België en Luxemburg.

Gabriela Massart begon haar 

carrière met het runnen van de NKO 

chirurgische divisie van Lapperre in 

1988. Later leidde ze gedurende 11 

jaar de hele afdeling in België en 

Luxemburg van Atos Medical. Dankzij 

haar 30 jarige carrière bij NKO kon 

ze uitgebreid kennis opdoen op 

het gebied van laryngectomie en 

tracheostomie. Bovendien reikt haar 

relationele netwerk tot ver over de 

grenzen van België.

Joakim Almgren heeft 

meer dan 30 jaar ervaring in de 

internationale verkoop en marketing. 

Hij is gepassioneerd en heeft ook een 

breed netwerk van contacten, alsook 

ruime ervaring met laryngectomie en 

tracheostomie in verschillende functies 

binnen Atos Medical.  

Hij runt ook Prog Medtch : Een 

bedrijf voor bedrijfsontwikkeling dat 

progressieve medische producten, 

diagnostiek en behandelingen op 

een progressieve manier op de 

internationale markt brengt.

In de Vlaamse regio speelt Frank 
Meeus de belangrijke rol van 

patiëntenconsulent. Hij is een zeer 

inspirerende laryngectomeerde 

en is altijd bereid om te helpen, 

ondersteuning te bieden en zijn 

ervaringen te delen.

Hanane Ghannam werkt 

sinds mei 2019 als administratief en 

customer support assistent.  

Ze is een jonge, getalenteerde dame 

en heeft al een paar jaar ervaring met 

laryngectomieproducten.  

ONZE  
PARTNERS
Onze belangrijkste partner is 

Fahl, een Duits bedrijf voor 

medische hulpmiddelen, 

reeds 25 jaar een speler op 

de markt. Ze ontwikkelen 

en produceren tracheotomie 

en laryngectomieproducten. 

Daarnaast vertegenwoordigen 

ze in enkele Europese landen 

het Amerikaanse Blom-Singer® 

stemprothesesysteem voor 

gelaryngectomeerde patiënten.

Dankzij haar tweetaligheid en haar 

kennis doet ze haar uiterste best om 

klanten ten dienst te staan zowel 

telefonisch als per mail. Voor vragen 

over onder andere openstaande 

bestellingen, producten en facturen is 

Hanane de persoon die kan helpen.
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Beste vrienden,

We worden allemaal op 

de één of andere manier 

getroffen door de pandemie 

van de covid-19.

Pas goed op jezelf tot 

we elkaar weer kunnen 

ontmoeten.

Vriendelijke groeten.

T-SToMA Team



Onder onze laryngectomie producten...
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Laryvox® Extra HME

De Laryvox Extra HME heeft een 

onopvallend ontwerp en is uitgerust 

met een eenvoudig te bedienen 

spreekoptie voor gebruikers met een 

stemprothese. Luchtopeningen aan de 

zijkant zorgen voor een ongehinderde 

luchtstoom, zelfs als de casette is 

bedekt met bijvoorbeeld kleding of 

een stomabeschermer. Dankzij de 4 

Laryvox® Tape Comfort 

Deze pleister heeft een onopvallend

ontwerp dankzij de kleur. Deze dunne 

en flexible pleister zorgt ervoor dat de 

huid kan ademen.  

Tegelijkertijd heeft het toch een sterke 

kleefkracht en vormt het zich goed rond 

de (onregelmatige) stoma. De pleister 

Laryvox® My Extra HME

NIEUW De LARYVOX® MY Extra 

HME kan afhankelijk van individuele 

activiteiten en vereisten ook in 

4  verschillende varianten worden 

gekozen. Dit product is voor personen 

die hun omgeving willen sensibiliseren 

over dit product terwijl ze interageren 

met andere mensen in hun omgeving.

heeft een lange levensduur door de 

goede aansluiting op de huid en is 

geschikt voor handsfree gesprekken.  

 

De pleister bestaat in 3 

verschillende vormen:  

rond, ovaal en XL-ovaal.

My Extra HME bestaat in natuurlijke

tinten en er is een ruime keuze zodat 

het product kan gepersonaliseerd 

worden. Hiervoor kunt u kiezen uit meer 

dan 80 verschillende kleurvarianten.  

Zo heeft u de mogelijkheid om dagelijks 

uw HME te kiezen die bij uw kleding 

past.

NATUURLIJKE TINTEN

verschillende versies kan Laryvox Extra 

HME worden geselecteerd op basis van 

individuele activiteiten en vereisten.

NORMAL: Normale ademweerstand 

voor situaties met lichte fysieke 

inspanning,

MEDIUM: Medium ademweerstand 

voor gebruik bij fysieke activiteiten,

HIGHFLOW: Verminderde 

ademweerstand voor situaties met 

sterke lichamelijke inspanning,

NIEUW SPORT: Zeer geringe 

ademweerstand, bij sportieve 

activiteiten zoals duursport, 

luchtademing is veel beter.

Voor meer info kunt u alijd een e-mail sturen naar : info@t-stoma.eu

DE PERSONALISATIE GEBEURT  

IN 3 SIMPELE STAPPEN:

1 Keuze kleur deksel/drukstuk

2 Keuze Laryvox My Extra HME-filter

3 Keuze van de kleur van behuizing

1  Deksel/

drukstuk

2  Filter

3 Behuizing

Classic Vanille Zacht beige Natuurbeige Goudbeige Zand Creme Honing Caramel Donkerbruin



Frank: er is een leven na een laryngectomie...
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Motorfiets

Het was een bezorgdheid van mij 

of ik nog wel met de motor zou 

kunnen rijden. Maar gelukkig lukt 

het nog zeer goed. 

Dus bij goed weer, maak ik met mijn 

vrouw geregeld mooie ritten door 

België. We bezoeken dan kleine leuke 

dorpjes en stoppen regelmatig op een 

gezellig terrasje. Genieten van het 

goede wat de streek te bieden heeft.

Zang koor

Er is ook het koor Overstemkanker, 

de Belgische afdeling van shout at 

cancer UK.  

 

Hier maak ik deel van uit van bij de start. 

Het is een nieuwe leuke vriendengroep. 

We repeteren op dinsdagnamiddag in 

Aalst, in de bibliotheek.  

We zijn met 5 koorleden. Het helpt ons 

om beter te ademen en controle over 

onze ademhaling te bekomen.  

Hierdoor ben ik op het idee gekomen 

om er een smiley op te tekenen en te 

kleuren. Nu staat er steeds een smiley 

op getekend en kent iedereen mij zo. 

Staat hij er niet op, dan ben ik ziek 

Hierdoor kunnen we beter praten 

en langere zinnen zeggen. Het 

geeft natuurlijk een boost aan je 

zelfvertrouwen als je mag optreden voor 

een groot publiek. Natuurlijk gesteund 

door een ander koor op de achtergrond, 

en d an een staande ovatie ontvangen, 

het kan niet beter. Voor de warmste 

week mochten we als verrassing 

aantreden op Radio en Televisie, wat 

een kippenvel moment was.

ENKELE TIPS VOOR  
HET SCHOONMAKEN 
VAN DE STOMA 

Frank heeft een video 

geraliseerd die enkele tips 

geeft voor het schoonmaken 

van de stoma, indien u deze 

graag wenst, contacteer ons 

op info@t-stoma.eu en we 

sturen u de link door.

Smiley / kleinkinderen 

Na de operatie, als ik terug kon 

praten, heeft de kleinzoon op een 

bepaald moment een klevertje van 

spiderman op de filter gekleefd.  

zeg ik altijd. Tot nu toe is dat nog niet 

gebeurd. De kleinkinderen vinden dit 

ook leuk en vragen soms om ook een 

knopje te mogen kleuren, dat nemen 

ze dan mee en leggen in de klas uit dat 

opa met een knopje praat. Ze hebben 

een opa zoals niemand één heeft.  

Ze hebben er ook geen enkel probleem 

mee dat ik anders praat. Ik kan trouwens 

met hun nog alles doen zoals voordien.



The EMC Rotterdam Laryngeal Cancer  
Treatment Program
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Het Erasmus Medisch Centrum in 

Rotterdam (Nederland), het grootste 

hoofd- en nekinstituut van het land. 

Er komen een aantal onderwerpen aan 

bod waaronder de Blom-Singer/ Fahl 

producten. De deelnemers zullen tijdens 

de opleiding de mogelijkheid hebben om 

alle stappen van een larynxkankerpatiënt 

te kunnen meevolgen.

Waar kunt u ons 
ontmoeten? 

Wij nemen deel aan laryngectomie-

vergadering wanneer ons dit wordt 

voorgesteld.

Onder deze: 

CHU MONT GODINNE: elke kwartaal

UZ LEUVEN: Elke 1e, 3e en 5e vrijdag 

van de maand

AVG ANTWERPEN: 22 februari 2020

LZVG HASSELT: 10 maart 2020

OVG GENT: 19 september 2020

SYMPOSIUM KLANKBORD, 

BRUGGE: 24 september 2020

Opleiding en veraderingen 

voor medisch personeel die wij 

ondersteunen:

«IS THERE A PLACE FOR 2 VP 

SYSTEMS IN BELGIUM ?» Brussel  

18 februari 2020

VWHHT-P (VLAAMS PARAMEDISCH 

CONGRESS), Antwerpen, datum te 

bepalen

Deze opleiding die in april zou 

plaatsvinden zal later verplaats 

worden vanwege de coronacrisis. 

Voor meer info contacteer ons via 

onze website  info@t-stoma.eu

   Akenkaai 69 - 19G

   1000 Brussel

Tel. 02 660 62 30 

E-mail: info@t-stoma.eu 

www.t-stoma.eu

DE DATUMS VAN DEZE EVENEMENTEN KUNNEN GEWIJZIDG  

WORDEN WEGENS DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE CORONAPANDEMIE.
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Wenst u meer informatie  
over ons en onze producten  
te ontvangen?

Contacteer ons telefonisch op 02 660 62 30 

of per e-mail op info@t-stoma.eu. 

Als u op de hoote gehouden wilt 

worden vul dan deze coupon in en 

stuur het per post, e-mail of schrijf 

deze informatie eenvoudig in een 

e-mail met deze zin «Ik ga akkoord dat 

de opgegeven informatie...»

X Ik ga akkoord dat de opgegeven informatie kan worden bijgehouden, verwerkt en gebruikt worden door het bedrijf 

T-SToMA voor e-mailadvertenties en telefonisch contact en marktonderzoek. 

Dit akkoord is vrijwillig en kan worden stopgezet door een e-mail te sturen naar info@t-stoma.eu.

Naam

Voornaam

Mijn telefoonnummer                     

Mijn e-mail adres

Naam van het ziekenhuis

Newsletter       Per e-mail  Per post


