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Stellingen

Weet u wat een stoma is?
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JA NEE



Stellingen

Heeft u werk gerelateerd te maken met stomazorg?
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JA NEE
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Inhoud

• Stoma en materialen

• Stomapolikliniek Catharina Ziekenhuis

• Aanleiding om te starten met Care4Stoma

• Inhoud C4S

• Aanpak

• Ervaringen en cijfers

• Conclusie



Stomata

• Darmkanker patiënten

• Incontinentieproblemen

• Chronische darmziekten (M.Crohn, colitis ulcerosa, 
diverticulitis)

• Blaaskanker
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Stoma met hechtingen
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Stoma na 6-8 weken
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Anatomie
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https://medicinaonline.co/2017/03/09/differenze-tra-ileostomia-colostomia-e-urostomia/


Stomamaterialen:
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Stomazorg 
Catharina Ziekenhuis

• 250-270 aangelegde stoma’s per jaar

• Vooral eindstandig colo- en dubbelloops transverso stoma

• Urostoma: ± 35 per jaar
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Aanleiding om te starten met 
Care4Stoma:

• Wens om zelfzorg door de patiënt te verbeteren

• Patiënt minder afhankelijk van thuiszorg

• Patiënt meer vertrouwen in eigen kunnen geven

• Meer vrijheid voor de patiënt

• Meer aandacht op verpleegafdeling voor aanleren zelfzorg
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Doelstellingen

• Zelfredzaamheid verhogen

• Kennis in hele zorgketen verhogen

• Minder huid- en stomacomplicaties

• Minder acute poliklinische consulten eerste jaar

• Gezonder verbruik van stomamateriaal
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Care4Stoma

https://www.vgz.nl/zinnige-zorg/winnaar-zinnige-zorg-award-201913

https://www.vgz.nl/zinnige-zorg/winnaar-zinnige-zorg-award-2019


Nulmeting
1e kwartaal 2018
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Ten aanzien van stomazorg:
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Poli
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Opname

- Geïnformeerd door chirurg.
- Intake bij stomaverpleegkundige.
- Oefensessie bij stomaverpleegkundige.

- Plaatsbepaling door stomaverpleegkundige.
- Afspraken maken voor postoperatief oefenmoment met mantelzorger.

Dag 1

- Stimuleren om te oefenen.
- Zakje ontrollen/legen.
- Oefenen onder leiding van verpleegkundige.

Dag 3

- Starten met knippen en zelf vervangen van het materiaal.
- Onder leiding van verpleegkundige.
- Oefenen met mantelzorger.

Ontslag

- Patiënt is in staat zijn/haar eigen stoma te verzorgen en problemen op 
te lossen.



2-4 dgn.
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7-14 
dgn.

- Huisbezoek medisch speciaalzaak.
- Oefensessie met materialen.

- TC na 1 week door stomaverpleegkundige.
- Afspraak specialist en stomaverpleegkundige.

Follow 
up

- TC na 3 weken door medisch speciaalzaak.
- Follow up bij stomaverpleegkundige.

Voorwaarden: 
• Voorkeur eendelig systeem, moet elke dag vervangen worden.
• Aandacht tijdens visite van zaalarts/verpleegkundige.
• TEAMWORK!



Scholing/instructie verpleegkundigen:

• Gedurende inloopscholing verpleegkundigen op de hoogte 
stellen van project C4S

• Introductie en instructie van eendelig materiaal

• Aandachtsvelders hebben actieve rol voor aansturing en 
stimulering op afdeling

• Betrokken chirurg
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Stappenplan aanleren zelfzorg:

Dag 1: Zelf zakje ontrollen (eventueel droog oefenen als stoma nog 
niet productief is).

Dag 2: Zelfstandig legen (als niet produceert, tenminste 3x ontrollen 
en weer opvouwen).

Plaat knippen.

Meekijken met vervangen van het stoma.

Dag 3: Patiënt leegt zelfstandig zijn/haar stomazakje, eventueel in 
bijzijn van familie.

Patiënt legt spullen klaar en verwijdert zelf de plaat.

Dag 4: Patiënt legt spullen klaar, verwijdert plaat, knipt plaat op maat 
en vervangt de plaat, bij voorkeur in bijzijn van familie.

Dag 5: Patiënt doet zelfstandig de stomazorg, waar nodig wordt 
hij/zij bijgestuurd en ondersteund.
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Evaluatie

20



Welke beren waren dat dan?

• Bang dat het heel veel tijd ging kosten om dagelijks het 
stoma volledig te verzorgen

• Nog meer werk 

• Patiënt is nog te ziek

• Psychisch te zware belasting
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Waarom werd het toch een 
succes?
• Alle neuzen dezelfde kant op en al snel tot conclusie 

komen dat het over het algemeen prettig werkt

• We zagen snel resultaat

• Patiënten zijn voor opname beter voorbereid

• Patiënt weet wat er van hem/haar wordt verwacht

• De korte lijntjes met betrokken disciplines

• De enorme betrokkenheid van de chirurg

• Regelmatig update van resultaten
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Resultaten
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Care 4 Stoma – de cijfers

* Nieuwe stomapatiënten in het project vanaf 1-9-2018 exclusief 
patiënten waarbij poliklinisch vervolg in een ander ziekenhuis plaatsvindt

Aanmelding

• 68 nieuwe* stomapatiënten

• in 93% is aanleg gepland

• in 99% is klinisch geoefend

Ontslag

• 16% met thuiszorg 

• 84% zonder thuiszorg

Huisbezoek 
(circa 4 dagen na 

ontslag)

• 68 instructiebezoeken thuis

• 9% met thuiszorg

• 91% zonder thuiszorg

• 97% ervaart huisbezoek als (zeer) zinvol

Telefonisch 
contactmoment 

(circa 21 dagen na 
ontslag)

• In 85% is geen thuiszorg meer betrokken bij  de stomazorg

Gemiddelde 
beoordeling 
huisbezoek: 
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Conclusie:

• Kleine stap naar een grote verandering

• Omdenken!

• Patiënten zijn beter voorbereid

• Patiënten zijn meer zelfredzaam

• Minder herhaalconsulten op poli?? 

• Thuiszorg blijft nodig voor bepaalde groep 
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Als klap op de vuurpijl: 
Winnaar VGZ Zinnige Zorg Award 2019



Dank voor jullie aandacht!

12-12-2019


