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De stomaconsulenten 1 

De stomaconsulenten

Polikliniek Chirurgie, stomaconsulenten, route 0.3
Telefoonnummer (050) 524 5944, van 8.00 tot 16.30 uur, voor het maken van een 
afspraak (niet dringend) graag bellen tussen 11.30 en 12.00 uur

Algemeen

•  Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee. 
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

 polikliniek Chirurgie.

Inleiding

U krijgt mogelijk een stoma. Dat heeft u besproken met uw behandeld arts. Er zijn 
drie soorten stoma’s: 
•  Dikke darmstoma
•  Dunne darmstoma
•  Urinestoma

Voor iedere soort stoma zijn er verschillende typen beschikbaar. Welk type in uw 
situatie de beste is, bespreekt u met uw behandelend arts. 

Voor een stoma is een buikoperatie nodig. Zowel voor als na de operatie krijgt 
u begeleiding van stomaconsulenten. In deze folder leest u wat u van hen kunt 
verwachten. Deze folder is een aanvulling op wat de arts u vertelt en gaat niet in 
op de stoma zelf. 

Het informatiegesprek

Tijdens het informatiegesprek maakt u kennis met de stomaconsulent. Dit is een 
speciaal opgeleide verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie. U krijgt van de 
consulent uitgebreide informatie over de stoma en u kunt al uw vragen stellen. 

Tijdens het informatiegesprek bespreken we de volgende onderwerpen: 
•  Uw ziekte en de operatie;
•  De stomaverzorging en nazorg;
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•  Het opvangmateriaal;
•  Voeding;
•  Intimiteit en seksualiteit;
•  Sporten, hobby’s en tillen;
•  Werken en re-integratie;
•  De patiëntenvereniging.

Tijdens het gesprek kunt u alvast oefenen met het aanbrengen en verwijderen 
van stomamateriaal. Dit alles onder begeleiding van de stomaconsulent. Door te 
oefenen, kunt u zich na de operatie sneller zelf redden.  

Waar komt de stoma?

Tijdens het informatiegesprek bepalen we ook de plaats van de stoma. Daarbij 
kijken wij naar uw buik in een liggende, zittende en staande houding. Bij de bepa-
ling waar de stoma komt, houden we bijvoorbeeld rekening  met de plooien van 
uw buik en hoe u uw kleding draagt. Zo bepalen wij samen wat voor u de meest 
geschikte plaats is voor de stoma, zodat deze later zo weinig mogelijk problemen 
geeft. Ook houden we rekening met de hoogte van uw broeken en of u zelf de 
stoma kunt zien. 

Stappenplan

Het Martini Ziekenhuis werkt met een stappenplan voor de verzorging van de 
stoma. Dit stappenplan is gebaseerd op het gemiddeld aantal dagen waarop pa-
tiënten die een stoma krijgen, in het ziekenhuis opgenomen zijn. De meeste pati-
enten liggen drie tot vijf dagen in het ziekenhuis. Hoe lang u wordt opgenomen, 
hangt af van de operatietechniek die gebruikt wordt. Het stappenplan bespreken 
we ook tijdens het informatiegesprek. De uitwerking van het plan vindt plaats op 
de verpleegafdeling. U krijgt daarbij begeleiding.  

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Dag 0: De dag van de operatie. De verpleegkundige brengt het door u vooraf 
gekozen stomaopvangsysteem aan. Verder wordt er een mal gemaakt van uw 
stoma, om zo de vorm precies te bepalen. U kijkt actief mee met de verzorging.
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Dag 1: U leegt samen met de verpleegkundige het stomazakje. Ook knipt u onder 
begeleiding zelf het stomamateriaal op de maat van uw stoma.U verwijdert on-
der begeleiding het stomamateriaal en reinigt en droogt deze. De verpleegkun-
dige brengt samen met u het nieuwe materiaal aan. ’s Avonds leegt en vervangt 
u het zakje zelf. Daarbij krijgt u begeleiding. 

Dag 2: U leegt het stomazakje en knipt het nieuwe stomamateriaal op maat. 
Onder begeleiding verwijdert u het oude stomamateriaal, reinigt u de stoma en 
brengt u het nieuwe materiaal aan. ’s Avonds leegt en vervangt u het stomazakje.

Dag 3: U leegt het stomazakje, knipt het nieuwe stomamateriaal op maat, verwij-
dert het oude stomamateriaal en reinigt en droogt de stoma. U brengt zelf het 
nieuwe stomamateriaal aan. ’s Avonds leegt en vervangt u het zakje. 

Dag 4 en 5: Als u nog niet naar huis mag (met ontslag), herhaalt u de hele verzor-
ging van uw stoma. Eventueel kunt u hier een naaste of familielid bij betrekken. 

Tijdens uw opname in het ziekenhuis komt de stomaconsulent drie keer in de 
week bij u langs; op maandag, woensdag en vrijdag. U kunt dan uw vragen stellen 
en de stomaconsulent controleert uw stoma. Alle andere dagen verzorgt de ver-
pleging van verpleegafdeling de verzorging van uw stoma. Zij beginnen samen 
met u de zelfzorg volgens het hierboven genoemde stappenplan. 

Weer naar huis

We proberen om u zonder hulp van thuiszorg weer naar huis te laten gaan. Er 
zijn natuurlijk uitzonderingen. Thuiszorg wordt, als het in uw geval nodig blijkt,  
aangevraagd door het Martini Ziekenhuis.
Als het moment dat u weer naar huis mag in zicht is, brengt de verpleging de 
stomaconsulent op de hoogte. Deze zorgt voor de eerste bestelling en levering 
van stomamaterialen bij u thuis. Ook krijgt u een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek met een leverancier naar keuze om kennis te maken en uw vragen te 
bespreken. De bestelling bevat genoeg materiaal tot aan de eerstvolgende con-
troleafspraak. U hoeft zelf niet direct nieuwe materialen te bestellen. Het kan zijn 
dat u nog andere materialen wil proberen. 
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Nazorg

U krijgt een aantal controleafspraken:
•  Twaalf dagen na de operatie: Tijdens deze afspraak verwijderen we de hech-

tingen van de stoma en mogelijk ook nog van de wond. 
•  Drie weken na ontslag uit het ziekenhuis: De stoma krimpt in de eerste drie 

maanden nog. Het is daarom belangrijk om op tijd uw stoma te controleren. 
Zo kan de mal nog aangepast worden, zodat deze goed aansluit op de stoma.

•  Zes weken na ontslag: Deze afspraak is in combinatie met de chirurg die u 
heeft geopereerd. De afspraak vindt plaats op de stomapoli.

•  Drie maanden na de operatie: Het kan zijn dat er op dit moment materialen op 
maat kunnen worden besteld. U hoeft dan geen mal meer uit te knippen voor 
een goede aansluiting. Ook kijkt u samen met de stomaconsulent naar mogelijk 
andere alternatieven voor stomamateriaal die beter passen in uw situatie. 

•  Zes maanden na de operatie: Deze afspraak is opnieuw in combinatie met de 
chirurg.

•  Een jaar na de operatie: De laatste vaste controle. Hierna krijgt u alleen nog 
een afspraak op verzoek. Bijvoorbeeld als u een huidprobleem heeft of andere 
materialen wilt gebruiken. U kunt voor een extra afspraak contact opnemen 
met de polikliniek. De stomaconsulent blijft uw vaste contactpersoon voor de 
stoma.

U kunt ook bij de stomaverpleegkundige terecht als u last heeft van fecale incon-
tinentie. 

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het contact dat u met de stomaconsulent heeft naar alle 
tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst 
met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak ma-
ken met het hoofd van de afdeling of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, 
onze zorg

Meer informatie

Wilt u nog meer informatie? Kijk dan op de volgende websites met inhoudelijke 
goede informatie: www.stomaatje.nl; www.stomavereniging.nl; www.mdl.nl
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
900 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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