Dit zeggen onze leden
Een plek om ideeën en tips te delen
en op de hoogte te blijven
van nieuwe ontwikkelingen.

Je kan hier lotgenoten ontmoeten
en ervaringen uitwisselen.
Ook het weten dat je niet de enige
bent helpt enorm om
er mee te leren leven.

Contact met Lotgenoten

Als je ergens mee zit wat met
incontinentie te maken heeft
kan je hier terecht bij de
echte ervaringsdeskundigen.

Ik heb goede adviezen gekregen van
lotgenoten en die geef ik graag aan
anderen door.

Wil jij lid worden van de Incoclub,
meld je dan aan met een e-mail naar
info@incoclub.nl en schrijf daarin waarom
je lid wil worden.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk
een antwoord van ons.
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Als je deze vraag met ja beantwoordt dan behoor je tot de doelgroep van de Incoclub. Incontinentie is een probleem met veel aspecten.
Iedereen die ermee te maken heeft kan er een
paar noemen, maar slechts weinigen kunnen
het geheel overzien.
Hiermee geven we geen oordeel over de deskundigheid van artsen, medisch- of verpleegkundig specialisten of therapeuten, maar duiden we op de complexiteit van het probleem.
De Incoclub is een lotgenoten initiatief waar je
alle aspecten kunt bespreken met mensen die
weten wat je bezighoudt en begrijpen wat je
overkomt.

Zoektochten

Het begint allemaal met jou zelf. Op enig moment besef je dat er iets mis is en je vraagt je
af wat de oorzaak is en wat je er aan kan doen.
Misschien ben je al naar een dokter geweest
die de oorzaak haarfijn heeft kunnen uitleggen,
maar het kan ook zijn dat er een lange zoektocht nodig is langs allerlei deskundigen. Ben
jij al begonnen aan die zoektocht? Of is er iets
dat je weerhoudt? Incontinentie is vaak nauw
verbonden met schaamte en angst.

Vaak is er aan het einde van de zoektocht een
oplossing te vinden. Medicatie, bekkenbodemtherapie, een operatie of een combinatie
van deze behandelingen kunnen verbluffende
resultaten geven. Maar niet altijd en niet voor
iedereen. Dan ben je aangewezen op hulpmiddelen om het ongemak van je incontinentie te
beheersen, zodat je kunt doorgaan met je leven.
Het kiezen van de juiste hulpmiddelen is ook
een zoektocht waarin je moet kiezen uit allerlei
soorten producten van verschillende fabrikanten. Het aanbod is zo groot dat je makkelijker de
verkeerde keuze maakt dan de juiste. Wie kan
je advies vragen? Leveranciers bieden graag advies, maar hoe intensief kan je jouw situatie met
hen bespreken? Continentieverpleegkundigen
kunnen ook veel vertellen over de verschillende materialen, maar doen ze dat ook uit eigen
ervaring? En hoe zit het met je zorgverzekering?
Als je behoefte hebt aan contact met lotgenoten, dan ben je welkom bij de Incoclub.
De Incoclub heeft leden die zelf al een heel
traject van hun zoektocht hebben afgelegd.
Die de onderzoeken en behandelingen hebben
ondergaan en de hulpmiddelen hebben gekozen die hen het beste helpen. Contact met die
ervaringsdeskundigen kan ook jou helpen.
Lid worden kost niets en brengt je in contact
met vrouwen en mannen, jong en oud die weten waar jij mee te maken hebt en die graag een
luisterend oor bieden en hun ervaring willen delen bij het oplossen van praktische problemen

