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Stomazorg is maatwerk
Iedere stomadrager is anders. Binnen de keten dragen we samen de
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat stomadragers nu en
in de toekomst de stomazorg en stomamaterialen krijgen die bij hun
persoonlijke situatie passen.

Een van de grotere zorgverzekeraars opperde
recent in het nieuws dat stomazakjes ‘slechts een
eenvoudig plastic product zijn’ en zij stomazakjes
voor € 0,17 in China zouden kunnen laten maken.
Andere zorgverzekeraars spelen met de gedachte of
werken al met een budget, waarmee de leverancier
per stomadrager een maximale vergoeding per jaar
krijgt. Kostenbeheersing is nodig. Daaraan wordt door
niemand meer getwijfeld. Iedereen zoekt vanuit zijn
optiek naar de best mogelijke wijze. De vraag is hoe
we oog blijven houden voor de individuele stomadrager
zodat hij de zorg en hulpmiddelen blijft krijgen die hij of
zij nodig heeft.
De fabrikanten en importeurs van stomamaterialen,
verenigd in Nefemed, vinden het belangrijk dat
stomadragers de stomazorg én stomamaterialen
krijgen die passen en nodig zijn om goed te kunnen
functioneren in hun persoonlijke situatie. Nu en in de
toekomst. Om aanspraak te kunnen blijven maken bij
de zorgverzekeraar op de noodzakelijke hulpmiddelen
is het daarom van belang om inzichtelijk te maken hoe
de keuze tot het specifieke hulpmiddel(en) tot stand
is gekomen. Deze zorgvuldigheid in de selectie van
het hulpmiddel voorkomt namelijk onnodig gebruik
van materialen of aanvullende hulpmiddelen en biedt
vertrouwen dat de overweging op de juiste gronden is
gedaan.
Maar hoe kies je nu het juiste hulpmiddel?
Op initiatief van de Nederlandse Stomavereniging is
hiervoor het ‘Protocol Hulpmiddelenzorg voor mensen
met een stoma’ ontwikkeld in nauwe samenwerking
met zorgverzekeraars, fabrikanten, leveranciers en
stomaverpleegkundigen. Het uitgangspunt is dat
het functioneren van de stomadrager centraal staat.
Dit betekent dat het gekozen stomamateriaal de
zelfstandigheid van de stomadrager zo goed als
mogelijk moet bevorderen én dat het een gezamenlijke
keuze is van de stomadrager en de zorgdeskundige.
Ook steunt Nefemed de nieuwe ‘Evidence-based
Richtlijn Stomazorg Nederland’ die door de vereniging
van stomaverpleegkundigen is opgesteld. Het beschrijft
alle aspecten van goede stomazorg aan stomadragers.
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Zijn we er dan met een budget, een richtlijn en
een protocol?
Nee, zeker niet. We zullen stomadragers moeten
blijven helpen met het goed gebruiken van hun
stomamateriaal. Een verbruiksnorm kan daar wellicht
bij helpen. Het geeft namelijk een kader waarmee
kan worden gesignaleerd of er te veel materiaal
wordt gebruikt. Of te weinig. Vaak is een verborgen
zorgprobleem de reden voor het gebruik van meer
stomazakjes en huidplakken. Als we het financieel
budget, aangevuld met een verbruiksnorm, per
stomadrager op deze wijze inzetten, staat de
stomadrager centraal en alleen dan kan het budget
positief werken.
Iedereen begrijpt dat we kritisch moeten kijken naar
kosten van de zorg. We mogen alleen niet vergeten
dat niemand om een stoma heeft gevraagd en dat
geen twee stomadragers gelijk zijn. Zo is het ook met
stomamaterialen. Daarom is het belangrijk dat de keuze
van het hulpmiddel op uniforme wijze plaatsvindt.
Zo kunnen stomadragers en hun zorgdeskundigen
blijven kiezen uit een breed en modern pakket van
noodzakelijke stomamaterialen. Dit levert op de
langere termijn winst op voor iedereen.
De fabrikanten van stomamaterialen tonen zich
actieve partners voor de stomadragers en de
stomaverpleegkundigen om de kostenontwikkeling van
stomazorg op verantwoorde wijze in de hand te houden
en willen er tegelijkertijd voor zorgen dat er voldoende
keuze blijft.
We willen met dit manifest uitleggen wat er belangrijk
is in het leven van een stomadrager en hoe wij
als fabrikanten hier met passende materialen een
bijdrage aan leveren, samen met leveranciers en
zorgprofessionals in de ziekenhuizen.

Ronald van der Bijl,
voorzitter cluster stomazorg Nefemed
Wilma In de Braekt,
vicevoorzitter cluster stomazorg Nefemed

Vrije materiaalkeuze
Stomadragers verschillen maar in één opzicht van
andere mensen in onze samenleving: ze hebben
een stoma en zijn daarmee afhankelijk van
stomamaterialen voor de opvang van hun urine
of ontlasting. Verder doen ze alles wat andere
mensen ook doen: werken, naar het theater of sauna
gaan, sporten, zwemmen, vrijen, slapen, douchen,
boodschappen doen, noem maar op.
Voor een stomadrager is het van enorm belang dat
hij of zij kan vertrouwen op het stomamateriaal. Met
dit vertrouwen ontstaat vrijheid om net als ieder
ander volledig aan het sociale leven deel te nemen.
Stomamaterialen mogen daarom niet zichtbaar zijn
onder de kleding, ritselen of ongewenste geuren
verspreiden. Het materiaal moet goed aansluiten
om zo de huid rondom de stoma te beschermen
tegen ontlasting of urine. Zo wordt lekkage
voorkomen. Ook moet de stomaplak transpiratievocht
opnemen. Er zijn gelukkig diverse merken en typen
stomamateriaal: voor iedere stomadrager kan een
vertrouwde oplossing worden gevonden.

Stomaverpleegkundige Jos Calis,
Stomapolikliniek Tergooi
‘Bij preoccupatie van de stomaverpleegkundige of van het
ziekenhuis met een bepaald merk of type stomaproduct is
de patiënt niet gebaat. Wij zijn ervoor om de patiënt door een
moeilijke periode heen te helpen en daarin speelt ondersteuning
om te komen tot het juiste materiaal een belangrijke rol. Dat
materiaal moet betrouwbaar en comfortabel zijn en eenvoudig
aan te brengen. Dit laatste ligt voor iedere patiënt anders,
daarom is vrije keuze essentieel.’

Stomadrager de heer Van Kerkhof
‘Tot nu toe kan ik de stomamaterialen gebruiken die bij
mij passen en dat is waardevol voor mij, die geven me
bewegingsvrijheid. Ik ben bang voor verandering omdat ik
vrees dat daarbij teveel naar de prijs wordt gekeken.
Hoewel het over kleine bedragen gaat, ben ik er zelf ook al
zuinig mee. Als ik met drie per dag kan volstaan, doe ik dat.’
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Innovatie van
producten
verbetert
de kwaliteit
van leven
Innovatie

Stomaverpleegkundige Monique Lassche,
Stomapolikliniek ZGT
‘Iedere stomadrager is uniek. De mogelijkheid om samen
met de patiënt te kijken welk materiaal het beste is, draagt
bij aan de kwaliteit van leven van de stomadrager. Deze
mogelijkheid levert tevens informatie op voor eventuele
veranderingen of verbeteringen aan het stomamateriaal,
wat op deze manier weer bijdraagt aan de kwaliteit van
de stomazorg.’

Innovatie is een continu proces, een proces zonder einde.
Ook voor stomamaterialen moet innovatie mogelijk blijven.
De kwaliteit van het materiaal is immers van grote invloed
op de kwaliteit van leven van de stomadrager. Sinds de
introductie van het stomazakje in 1957 is enorm hard
gewerkt om de veiligheid, het draagcomfort en de effectiviteit van dit product te verbeteren. Het eerste ontwerp
was een eenvoudig doorzichtig zakje met een plakpleister.
Veel beter dan de weinig hygiënische doeken en bandages
die tot die tijd werden gebruikt en die de gebruiker vaak uit
schaamte afzijdig hielden van sociale omgang met anderen. Dankzij decennia van innovaties zijn de hedendaagse
stomamaterialen vele malen geavanceerder.

Stomadrager de heer Markerink

Hoe beter de plak de huid rond de stoma beschermt, hoe
minder huidirritatie zal optreden, hetgeen de draagtijd zal
verlengen. Fabrikanten realiseren zich dit en hebben er dus
voor gezorgd dat de huidplaktechnologie in de loop der
jaren sterk is verbeterd. Hoe beter het geurfilter werkt, hoe
veiliger de stomadrager zich in de omgang met anderen
zal voelen. Ook de filtertechnologie heeft door de jaren
een enorme verbeteringsslag gemaakt, met als gevolg dat
stomazakjes discreter zijn, omdat ze bij gasvorming minder
opbollen en ruiken. Een stomazakje gaat bovendien veel
langer mee, zodat het aantal wisselingen van stomamateriaal sterk is teruggebracht. Er zijn al stomamaterialen
die ‘slechts’ eens per 24 uur hoeven te worden verwisseld
in plaats van eens per acht uur. Dit vermindert de belasting
van de huid rond de stoma en vergroot de kwaliteit van
leven van de stomadrager. Ook draagt het bij aan het
verminderen van het materiaalgebruik en daarmee aan de
beheersing van de kosten.

‘Het stomaproduct dat ik gebruikte gaf lekkage, wat leidde
tot huidirritatie. Gelukkig kon de stomaverpleegkundige
me een alternatief bieden dat dit probleem oploste. Wel
merk ik dat de positie van het zakje – net ter hoogte van de
broekrand – bij bukken of zitten voor problemen kan zorgen.
Dit is op te lossen door de ring iets hoger te plaatsen, zodat
daarboven geen ruimte meer zit. De fabrikant is bezig met
deze vernieuwing.’

We zijn dus op de goede weg, maar er blijft ruimte voor
verbetering. Fabrikanten van stomamaterialen werken
hiervoor intensief samen met stomadragers en stomaverpleegkundigen, want zij weten als geen ander welke
verbeteringen wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Met de
ontwikkeling van nieuwe materiaalsoorten en technologieën helpen we stomadragers steeds een stapje dichter
bij de voor hen optimale stomamaterialen.
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Maatwerk
Stomazorg is maatwerk. Geen stoma is hetzelfde en
zo is het ook met mensen die een stoma krijgen.
Ieder zoekt op zijn eigen manier naar een nieuwe
balans in zijn leven, zowel geestelijk als lichamelijk.
Maar wat voor iedere stomadrager geldt, is dat de
kwaliteit van leven centraal staat. Vrijheid van keuze
in stomamaterialen speelt hierbij een essentiële rol.
Juist deze keuzevrijheid – en dus de beschikbaarheid
van een breed assortiment aan stomamaterialen –
zorgt voor kostenbeheersing in stomazorg.
De mogelijkheid voor de individuele stomadrager om
samen met de zorgprofessional precies het stomamateriaal te kiezen dat bij hem past, zorgt ervoor dat hij
zijn stoma goed kan verzorgen en het materiaal optimaal gebruikt: niet te veel, maar ook niet te weinig.
Precies voor zijn huidtype en met de minste kans op
ongewenste bijwerkingen.

Stomadrager de heer Gorissen
‘Na 39 jaar probleemloos stomadrager te zijn geweest maakte
een kleine correctieve ingreep dat ik op zoek moest naar een
ander type stomazakje. Ineens was ik mij er weer van bewust
dat ik stomadrager ben en hoe afhankelijk ik van een goed
functionerend stomazakje ben. Als stomadrager heb ik een
“relatie” met mijn stomazakje, een relatie waarin ik veel tijd,
energie en emotie heb geïnvesteerd.
Uit ervaring wist ik dat de vraag of een stomazakje goed voor
je werkt wordt bepaald door een flink aantal persoonlijke
kenmerken, en dat ik alleen door uitproberen zou kunnen
vaststellen welk stomazakje voor mij in de nieuwe situatie
zou voldoen. Het gaf mij enorme rust te ervaren dat ik goed
geadviseerd werd door de stomaverpleegkundige en dat
fabrikanten me ruime mogelijkheden gaven om materialen uit
te proberen. Binnen drie maanden had ik het voor mij goede
stomazakje gevonden, waarmee ik alles kan doen omdat het
goed bij me past.’

De zekerheid die goed passend materiaal hem geeft,
voorkomt dat hij zich uit schaamte of onzekerheid
terugtrekt uit het sociale leven. Zo kan hij volledig
blijven participeren in het arbeidsproces en hoeft hij
geen beroep te doen op de zorg en andere sociale
voorzieningen.
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Kosten en gebruik van
stomamateriaal
Dat een goed stomazakje essentieel is voor een betere
kwaliteit van leven van de stomadrager heeft u al
kunnen lezen. Maar ook een netwerk van zorgprofessionals met voldoende deskundigheid op het gebied van
stomazorg is belangrijk.
Zij geven stomadragers instructies over hoe ze hun
stoma moeten verzorgen en de stomamaterialen dienen
te gebruiken. Door op gezette tijden het gebruik en
toepassing van de stomamaterialen te controleren en te
bespreken, kan worden voorkomen dat problemen zich
verergeren of dat er verkeerde keuzes worden gemaakt
die kostenverhogend werken.
De leveranciers kunnen de voorschrijver en stomadrager
op afwijkingen in het verbruik van stomamateriaal
wijzen, zodat in voorkomende gevallen de juiste
maatregelen kunnen worden getroffen.

Deskundigheidsbevordering
Stomazorg is meer dan alleen goede stomamaterialen. De ruim 250 gespecialiseerde stomaverpleegkundigen in de ziekenhuizen zijn een belangrijk
aanspreekpunt voor de circa tweeëndertigduizend
stomadragers. Iedere dag opnieuw. Niet alleen voor
en na de operatie, maar ook vaak nog jaren daarna.
Zij zijn als geen ander deskundig in het kiezen van
de juiste stomamaterialen. Zij geven uitleg over de
verzorgingsaspecten van de stoma en weten hoe
te handelen bij complexere situaties zoals bij huidinfecties of een breuk onder de stoma (parastomale
hernia).
Fabrikanten bieden aan stomaverpleegkundigen
regelmatig nascholing aan over hun producten en
stomazorg en bevorderen op deze manier de
uitwisseling van kennis en ervaring. Bovendien
draagt dit bij aan sterkere onderlinge contacten
tussen stomaverpleegkundigen hetgeen collegiaal
overleg over complexere patiënten laagdrempelig
maakt. Hier profiteren stomadragers van.

Van grote prijsstijgingen van stomamaterialen is in
Nederland geen sprake. De prijsstijgingen van stomamaterialen zijn in lijn met de inflatie-index1.
De prijs van een stomazakje is één van de componenten
die bijdraagt aan de kosten. De andere component is
het volume, ofwel het aantal stomazakjes dat gebruikt
wordt in Nederland. Dan gaat het dus over het aantal
stomadragers en de hoeveelheid verbruikte stomamaterialen. Daarin zien we het volgende beeld.
Het aantal mensen dat darmkanker krijgt, stijgt helaas
nog steeds, met als gevolg dat meer mensen een stoma
hebben gekregen. Een goede ontwikkeling is dat de
overlevingskans na operaties stijgt, waardoor meer
stomadragers over een langere periode stomamaterialen zijn gaan gebruiken2. Stomadragers gebruiken 24
uur per dag stomamaterialen. Fabrikanten, leveranciers
en stomaverpleegkundigen maken hen er van bewust
om doelmatig met de materialen om te gaan om zo de
betaalbaarheid en daarmee de beschikbaarheid van alle
materialen te behouden voor de toekomst.
De fabrikanten van stomamaterialen tonen zich dus
actieve partners voor stomadragers en stomaverpleegkundigen om de kostenontwikkeling op verantwoorde
wijze in de hand te houden.
Consumentenprijsindex: 2010: 1,3%, 2011: 2,3%, 2012: 2,5%.

1

Bron: www.cbs.nl
2
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Bron: www.cijfersoverkanker.nl

Speerpunten:

• Relevante stomamaterialen horen in het basispakket, nu en in de toekomst
• Stomazorg en stomahulpmiddelen zijn maatwerk
• Passend stomamateriaal is essentieel voor het sociaal en maatschappelijk
kunnen functioneren van stomadragers
• Keuzevrijheid uit een breed en modern pakket van stomamaterialen is
essentieel voor stomadragers en stomaverpleegkundigen
- Geen stoma(drager) is hetzelfde. Kiezen van materiaal is maatwerk. Goed passend
materiaal kan problemen bij patiënten voorkomen

• Voorlichting over de verschillende beschikbare stomamaterialen
- Stomadragers en stomaverpleegkundigen moeten op de hoogte blijven van
beschikbare materialen
• E ducatie en kennisuitwisseling met zorgprofessionals
- Door kennis en ervaring te delen blijft verdere kwaliteitsverbetering van de
stomazorg in Nederland mogelijk

• Beheersing van de kosten in stomazorg door:
- Stomamateriaal te kiezen dat past bij de individuele stomadrager door het hanteren
van Richtlijnen en (RiFa)protocollen die dienen als onderbouwing van de keuze
- De voorkeur van de stomadragers te betrekken bij de keuze van het materiaal, omdat
dit de acceptatie, motivatie en vertrouwen in het materiaal bevordert
- Een goede instructie te geven over het gebruik van het materiaal, omdat verkeerd
gebruik vaker zal leiden tot problemen met de stoma en materiaalgebruik
- Aandacht voor preventie. Een regelmatige controle op het gebruik van het materiaal
en de huid rondom de stoma voorkomt meerverbruik. Huidbeschadigingen zijn een
veelvoorkomend problemen onder stomadragers. Het voorkomen of niet verergeren
ervan levert een belangrijke bijdrage in de beheersing van de kosten.
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De leden van Nefemed die verantwoordelijk zijn voor
deze position paper werken samen in het cluster
stomamaterialen:
B. Braun Medical

www.bbraun.nl

ConvaTec Nederland

www.convatec.nl

Coloplast		

www.coloplast.nl

Dansac 		

www.dansac.nl

Eakin		

www.eakin.nl

Hollister
Mediq Medeco
Rochester
Welland		

www.hollister.com/netherlands
www.mediqmedeco.nl
www.rocm.nl
www.welland.nl

Nefemed, Postbus 90154, 5000 LG Tilburg, www.nefemed.nl
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Het Nefemed cluster stomamaterialen
vertegenwoordigt meer dan 90 procent van de
fabrikanten en importeurs van de Nederlandse
stomamarkt. Zowel het cluster als elk van de
individuele leden streven naar ontwikkeling,
productie en laagdrempelige verkrijgbaarheid van
hoogwaardige stomaverzorgingsproducten en
diensten. Elke individuele stomadrager moet, in
overleg, de vrije beschikking hebben over de best
passende producten die nodig zijn. De gezamenlijke
inspanningen van het cluster dragen bij aan de
bewustwording van de maatschappelijke relevantie
van stomamaterialen als medisch hulpmiddel,
bevordering van kwaliteit en continuïteit van zorg,
de verbetering van de kwaliteit van leven en de
maatschappelijke participatie van de stomagebruiker.
De leden van het cluster streven ernaar een
volwaardige gesprekspartner te zijn voor de
relevante partijen in de markt.

