
GASTLES STOMAZORG
Leidraad voor het geven van een gastles over leven met een stoma

Je bent gevraagd of hebt je aangemeld om een gastles te verzorgen over het leven met een stoma,
waarbij jouw ervaringen centraal staan. Stichting Stomaatje heeft hiervoor een leidraad opgesteld die
je kan helpen bij het voorbereiden van deze les. Natuurlijk is het van belang de aangegeven punten van
de school of andere instelling te volgen, maar vaak laten zij je daar behoorlijk vrij in. Je bent vrij in het
overnemen van de punten die je aanspreken.

Stichting Stomaatje wenst je veel succes bij het geven van de gastles! En we zouden het erg leuk
vinden indien je na je gastles een klein verslag stuurt van hoe het is verlopen naar info@stomaatje.nl

Inleiding
● Aansprekende titel van de presentatie, waarbij de luisteraar aan het denken wordt gezet en die

je vervolgens uit kunt leggen.
● Vraag het publiek of zij iemand kennen met een stoma, zo creëer je contact met het publiek.
● Stel je kort voor (in de rest van de presentatie kun je jouw ziektebeeld verder terug laten

komen).
● Indien je dit wilt, geef aan dat de luisteraars onder de presentatie vragen kunnen stellen (of

erna). Geef ook aan wat je grens hierin is, bijv. jullie mogen alle vragen stellen, als ik een vraag
te persoonlijk vind zal ik dit aangeven.

Inhoud
● Begin met algemene informatie. Denk hierbij aan korte uitleg over wat een stoma is, hoeveel

stomadragers er in Nederland zijn, de gemiddelde leeftijd van stomadragers, verschillende
soorten stoma’s etc.  (kijk hier voor meer info)

● Vertel jouw levensverhaal omtrent je ziekte met een stoma als gevolg. Dit kan uitgebreider dan
in de inleiding. Gebruik hierbij de termen die je bij het vorige punt uitgelegd hebt aan het
publiek. Zo kan het publiek termen plaatsen door middel van jouw praktische verhaal. Het is
belangrijk dat je jouw verhaal chronologisch verteld.

● Vertel hierbij ook duidelijk welk soort stoma jij hebt. Dat dit jouw persoonlijke verhaal is
omtrent jouw stoma en dat het bij de andere soort stoma’s anders gaat.

● Behandel de verzorging van je stoma. Benoem hierbij verschillende punten. Maak eventueel
een filmpje waarin je jouw stoma verschoont en vertel hierbij wat je doet (Dit kan studenten
enorm helpen, maar is wel intiem om te delen en hoeft natuurlijk niet).

● Vertel over hindernissen bij het dragen van een stoma. Wees hierin eerlijk: vertel hoe het voor
jou is. Denk hierbij aan: Zwemmen en/of sporten, ,vervelende geurtjes,  geluid, verstopping,
buikgriep, kleding, gassen, lekkage, onzekerheid over je littekens, tillen en kans op een breuk
etc.

● Geef vooral ook aan of en hoe jouw stoma je leven positief veranderd heeft!
● Noem een paar websites waar studenten eventueel meer informatie kunnen vinden.
● Een stoma is niet het einde van de wereld, maak duidelijk dat er genoeg jongeren en ouderen

met een stoma zijn en dat er prima mee te leven valt!
● Een stoma is niet altijd blijvend, er zijn tegenwoordig nog meer mogelijkheden zoals een pouch

(maken ze van de dunne darm een nieuwe endeldarm en deze maken ze daarna vast op de
anus).

http://www.stomaatje.nl/watisnueenstoma/watiseenstoma.html


Tips voor een presentatie voor (leerling) verzorgende/verpleegkundige bij de verzorging
● Handdoekje/gaasje op stoma leggen wanneer je wegloopt ivm privacy maar ook voor spontaan

lopen van ontlasting of urine.
● Het makkelijkste is om het stomazakje of de plak te verwisselen op momenten dat de

darm/stoma rustig is, bij sommige patiënten is dit ‘s morgens bij sommige ‘s avonds.
● Leg altijd genoeg spullen klaar als je een patiënt gaat verzorgen. Weglopen tijdens de

verzorging kan alleen maar zorgen voor meer schoonmaakwerkzaamheden.
● Vraag altijd of er nog bijzonderheden zijn om mee rekening te houden, ieder persoon verzorgt

zijn of haar stoma op z’n eigen manier.
● Behandel de huid met respect, deze krijgt bij stomadragers veel te verduren en de kleinste

irritatieplekken kunnen al voor veel ellende zorgen.
● Patiënten die net een stoma hebben gekregen kunnen erg onzeker zijn. Ze hebben iemand

nodig die er verstand van heeft om het stoma te verzorgen, liefst dus geen verpleging aan het
bed die zelf ook geen ervaring hebben.

● Bij lekkages help je de patiënt zo snel als mogelijk, deze persoon ligt dan in zijn eigen ontlasting
en dit is zeer onprettig.

● Stoma’s zijn zeer onvoorspelbaar!
● Geef bij ontslag goede voorlichting over het verzorgen van wonden ontstaan tijdens de

operatie.
● Neem patiënt serieus als hij/zij klaagt over luchtjes, jeuk of irritatie.
● Laat patiënten op hun eigen tempo wennen aan de nieuwe situatie, accepteren kan best wel

een tijdje in beslag nemen. Push patiënten dan ook niet als ze er nog niet aan toen zijn het
stoma zelf te verzorgen.

● Wanneer er een stoma geplaatst is maar de endeldarm en de anus intact zijn gebleven kan het
zijn dat de endeldarm slijm blijft produceren, hierdoor is er soms nog aandrang van achter en
moet dit op de wc geleegd worden of kan dit stukje endeldarm worden gespoeld. Erg belangrijk
dat een patiënt dit weet omdat ze er anders van kunnen schrikken.

● Alleen een gaasje en water gebruiken voor het verwijderen van de plak is niet bij iedereen
voldoende, indien er meer nodig is kun je een spray of lijm verwijderingsdoekjes gebruiken.

● Wanneer een patiënt aangeleerd krijgt om de stoma zelf te verzorgen gaat dit makkelijker
staand of zittend dan liggend.

● Een patiënt die al langdurig een stoma heeft is de ervaringsdeskundige, respecteer dit ook!

Slot
● Geef een Take Home Message mee. Herhaal kort de belangrijkste punten van je presentatie

zodat de studenten weten wat het belangrijkst is om te onthouden.
● Geef uitgebreid de tijd om vragen te stellen.

Tips tijdens de presentatie
● Maak indien mogelijk gebruik van PowerPoint (of iets dergelijks), zodat je punten kort neer

kunt zetten en de luisteraars het goed kunnen volgen.
● Maak veel gebruik van beeldmateriaal. Denk hierbij aan: foto’s, plaatjes van stoma’s, illustraties

waar de verschillende soorten stoma’s precies zitten, etc.
● Neem Stomamateriaal mee. Denk hierbij aan: zakjes, plakken, schaartje, mal, etc. Je kunt via

fabrikanten, leverancier of onze website www.stomamateriaalover.nl ook demomateriaal
aanvragen zodat je niet alleen materiaal bij je hebt van je eigen soort stoma, maar ook van

http://www.stomamateriaalover.nl


andere soorten. En denk ook aan een eendelig en tweedelig systeem, stomazakjes voor
kinderen, open en gesloten systeem.

● Het is leuk om het stomamateriaal rond te laten gaan, zodat de luisteraars het van dichtbij
kunnen bekijken.

● Nog beter is het om 1 of meerdere personen eruit te pikken en te laten ervaren hoe het dragen
van een stoma is, door een ileo- of colostoma zakje gevuld met nat gemaakte ontbijtkoek op de
buik te plakken, of een urinestomazakje met lauw warm water. Of door een stomazakje te
vullen met een mengsel van huishoudazijn en water (dit geeft een prikkelend gevoel, net alsof
er ontlasting op de buik blijft zitten).

Wat kunnen wij als stichting nog meer voor je betekenen?
● Via onze website www.stomaatje.nl kun je folders opvragen of uitprinten om uit te delen

tijdens de les zodat de luisteraars dit als naslagwerk kunnen gebruiken.
● Je kunt bij ons poppen en knuffels met een stoma bestellen die bijvoorbeeld zijn te gebruiken

als uitleg bij kinderen.
● Natuurlijk kun je bij ons ook terecht met vragen. Schroom niet om contact met ons op te nemen

via info@stomaatje.nl

http://www.stomaatje.nl
http://www.stomaatje.nl/stichtingstomaatje/bestelpagina.html?start=5
https://www.designyourstoma.nl/webshop/andere-producten
mailto:info@stomaatje.nl

