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 Nr Onderwerp Normen voor goede stomazorg 

 BEHANDELTEAM 

1 Beschikbaarheid 

chirurg met 

aandachtsgebied 

gastro-intestinale 

chirurgie 

a) Er zijn minimaal 2 chirurgen met aandachtsgebied gastro-intestinale chirurgie 

werkzaam op de ziekenhuislocatie die colo- en ileostoma’s aanleggen. 

2 Beschikbaarheid 

gespecialiseerde 

uroloog 

a) Er zijn minimaal 2 gespecialiseerde urologen werkzaam op de ziekenhuislocaties 

die urinestoma’s aanleggen. 

3 Beschikbaarheid 

stomaverpleegkun

dige 

a) Minimaal 2 dagdelen per week houdt een stomaverpleegkundige poliklinisch 

spreekuur in een eigen spreek- en behandelruimte. 

b) Stomadragers kunnen vragen stellen tijdens een telefonisch (terugbel)spreekuur 

(van stomaverpleegkundige en / of arts). 

 BEGELEIDING & INFORMATIEVOORZIENING 

4 Gesprek met 

stomaverpleeg-

kundige 

Aan iedere patiënt (bij wie mogelijk een stoma wordt aangelegd) wordt 

preoperatief een gesprek met de stomaverpleegkundige aangeboden.  

(geplande operaties). 

5 Plaatsbepaling 

stoma 

a) De patiënt krijgt de gelegenheid voor de operatie  te oefenen met 

stomamaterialen. (geplande operaties). 

b) De plaats van de stoma wordt in afstemming met de patiënt afgetekend. 

(geplande operaties) 

6 Informatievoor-

ziening 

Iedere stomadrager ontvangt schriftelijk informatiemateriaal over: 

a) Het soort stoma en mogelijke alternatieven 

b) Het post-operatieve traject 

c) Met wie contact opgenomen kan worden bij stoma gerelateerde vragen tijdens 

kantooruren 

d) Met wie contact opgenomen kan worden bij spoedeisende stoma gerelateerde 

vragen buiten kantooruren 

e) De Nederlandse Stomavereniging 

7 Ontslag De patiënt is bij ontslag uit het ziekenhuis in staat om zelfstandig zijn/ haar stoma  

te verzorgen of hulp bij ontslag is geregeld. 

 NAZORG 

8 Stomamateriaal De stomamaterialen voor de eerste periode thuis zijn geregeld.  

 SCHOLING EN PROTOCOLLERING 

9 Scholing Voor wat betreft begeleiding/scholing in stomazorg wordt minimaal voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

a) Afdelingsverpleegkundigen volgen minimaal 1 keer per 2 jaar een bijscholing.  

b) Gespecialiseerde stomaverpleegkundigen nemen minimaal 1 keer per 2 jaar 

deel aan een bijeenkomst van de beroepsvereniging. 

c) Door het ziekenhuis wordt de mogelijkheid geboden voor consult/bedside 

teaching en de scholing van nieuwe afdelingsverpleegkundigen. 

10 Protocollering Het ontwikkelen en implementeren van werkinstructies en / of protocollen voor de 

stomazorg vormt een vast onderdeel van het beleid.  

 


