Urine
We hebben diverse producten voor de urinestoma en –katheter in huis, zoals been- en
bedzakhoezen en een hanger en standaard.

Andere producten
We hebben ook (maatwerk) gordelkussens
voor bijv. auto en vliegtuig, badkleding met
binnenzakje, Stomaatje knuffels met stoma
en zakje, toilettasjes en stoma beschermcaps
met of zonder gordel of stomaband. En we
blijven ons assortiment aanvullen!

Design Your Stoma
Design Your Stoma is een initiatief zonder winstoogmerk van Stichting Stomaatje. Al vanaf 2006
bieden wij exclusieve maatwerkproducten voor
mensen met een stoma. Een verlengstuk van je
ondergoed of badkleding. Mooi, sexy, praktisch,
verhullend en stoer!
Ook niet-maatwerk
Inmiddels is ons assortiment ook flink uitgebreid
met standaard (niet-maatwerk) producten en zijn
we samenwerkingen aangegaan met diverse
bedrijven om zo allerlei praktische en mooie
producten te verzamelen voor de stomadrager.
Ons assortiment
Er is voor ieder wat wils; stomahoesjes en banden
voor mannen, vrouwen en kinderen. Ze zijn er met
stoere print, romantisch kant of een vrolijk kleurtje.
Voor dagelijks gebruik, intieme momenten maar
ook voor sport, zwembad– of saunabezoek. Ook
breukbanden, ondersteunend ondergoed, toilettasjes, knuffels met stoma en badkleding behoren
tot ons assortiment, en meer!
Voor welke soort stoma’s?
Onze producten zijn er voor diverse soorten
stoma's. Niet alleen voor de urine-, colo- en
ileostoma, maar ook bijvoorbeeld voor de leverstoma, voedingsstoma/ sonde en urinebeenzak/
verblijfskatheter.

Tip! Je kunt ook lid worden van onze nieuwsbrief, Instagram of Facebookpagina!

Stomahoesjes

Stomabanden niet ondersteunend

Ondersteunende producten

Stomahoesjes zijn er in maat- en niet maatwerk.
Bij de maatwerk hoesjes zijn er extra opties mogelijk als applicatie, zeemleren achterkant, keus
opening, mini etc. En er is de NoSmelly cover,
een hoes van geur absorberend textiel.

Een band voor het zwemmen, sauna, tijdens het
sporten, dagelijks gebruik of sexy kant. We hebben veel soorten stomabanden te kiezen! Bij de
maatwerk banden zijn er opties beschikbaar als
rits- of klittenbandsluiting, binnenzakje, jarretels,
beschermcap, verstevigd voorpand en applicatie.

We hebben zowel banden met lichte ondersteuning als breukbanden (sterke ondersteuning) in
ons assortiment. Ook is er ondersteuning in de
vorm van kleding; slips, hemden, sportlegging.

