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Het 23ste jaarlijkse van de International Association for Enterostomal Therapy (IAET) 

congres werd gehouden van 23 juni tot en met 28 juni in Atlanta (USA). De intentie van het 

congres, met als titel; “EMBRACE THE SCOPE: COLLABORATION IN THE 90’S” was; 

door samenwerking tussen ET verpleegkundige, artsen en andere gezondheidwerkers 

gelegenheid scheppen om huidige praktijkbevoegdheden uit te breiden. Samenwerking zal 

resulteren in een verbeterde patiëntenverzorging door samenvoeging van kennis en talenten 

van het gezondheidsteam rond de patiënt. Veel tijd tijdens de lezingen werd besteed aan het 

vergroten van de theoretische en klinische kennis, het promoten van ET. Research en 

onderwijs liepen als een rode draad door de educatieve activiteiten heen. 

De doelstellingen van het congres waren: 

 

1. De theoretische en klinische basis van de ET praktijk te verhogen. 

2. De samenwerkingspunten te herkennen die aanwezig zijn voor de ET verpleegkundige. 

3. Het leveren van hulpmiddelen die de ET verpleegkundige kan helpen haar/hemzelf en de 

professie bekendheid te geven. 

4. Kweken van een omgeving waar deelnemers hun kennis kunnen uitwisselen, belangen 

bespreekbaar maken, en elkaar kunnen helpen om zowel professioneel en ook persoonlijk te 

groeien. 

5. Het evalueren van verschillende producten en patiënt-verzorgingsprocedures op efficiëntie. 

 

28.8 uren werden besteed aan educatieve lezingen en workshops, verdeeld over de 

onderwerpen: 

stoma, incontinentie, wondverzorging, sondevoeding en markering van de ET Nurse. 

De lezingen werden opgenomen. 

Na de lezing kon (en nu nog per post) men de tapes kopen daar er verschillende lezingen op 

hetzelfde tijdstip werden gehouden. 

Informatie hierover kunt u aanvragen via het WCS telefoonnummer of direct aan Ineke 

Broekkamp 02207-41549 van 9.00 tot 17.00 uur op werkdagen. 

Het congres bestond uit verschillende delen o.a. de lezingen, workshops, poster sessies, 

producten bekijken, gymnastiek en de fun. Van elk deel zal ik iets beschrijven, sommige in 
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het kort, andere wat meer uitgebreid. Vele van de lezingen en de postersessies zullen 

gepubliceerd worden in het IAET JOURNAL. 

De lezingen 

 

Het congres werd geopend met de keynote spreker, dr. Steve Allen, Jr. Titel lezing: “Juggle 

your way to succes”. 

 

Dr. Allen, de zoon van de komediant Steve Allen, is huisarts en gaf een les in de 

therapeutische waarde van humor en spel door mensen staande te laten jongleren met fel 

gekleurde shawltjes. In zeer korte tijd was de zaal gevuld met aanstekend gelach, de shawltjes 

dwarrelden in de lucht, zwaaiende armen en opgewekte uitroepen zoals “I did it” waren te 

horen. 

Humor is niet zomaar een onderdeel van het leven maar het is essentieel. Jongleren en het 

plezier vermindert stress en is ook een ander medium om te leren succesvol te zijn in nieuwe 

uitdagingen. Door zijn les in jongleren wilde hij laten zien dat je moeilijke taken in kleine 

makkelijke stappen moet afbreken. Lachen en humor vermindert niet alleen stress maar men 

is ook creatiever aldus dr. Steve Allen jr. 

Lezingen over stomaverzorging 

 

“Convexity in the management of problem stomas”. 

 

Via dia’s werd een overzicht gegeven van oude producten, die gemaakt waren van zwaar 

rubber met leren riemen, niet onzichtbaar te dragen en die vaak lekkages en huidproblemen 

veroorzaakten. 

 

Een stoma op of onder het huidniveau, een loopstoma, een stoma in een plooi, of een stoma 

op een onregelmatige buik vragen vaak convexity (bolling) het opvangmateriaal om de huid te 

beschermen en een redelijke draagtijd te verkrijgen. 

 

Waar geen Convexity gebruikt mag worden zijn o.a. stoma’s met caput medusa, parastomale 

hernia, stoma prolaps en een stoma waarbij het bruggetje of staafje nog aanwezig is. 

 

Van vroegere tot de tegenwoordige convexitymaterialen. 

 

Een schijf met opening waarop een zakje en huidbeschermingsplak (die weer verwijdert kan 

worden) werden aangebracht, hadden veelal een lage, middelmatige of een hoge Convexity. 

Deze materialen konden opnieuw gebruikt worden, maar waren ingewikkeld voor de patiënt 

om in elkaar te zetten en aan te brengen. Deze faceplates, voorlopers van de plak met flens 

waren veelal van stijve en dikke materialen. 

Hollister kwam met een disposable zakje uit, deze had een dikke karayaring en met het 

gebruik van een gordel werd zo convexity verkregen. Nu heeft Hollister een eendelig zakje 

met huidplaat, voorgestansde opening en een convexityring in het zakje. 

Tijdens dit congres kwam Hollister uit met een tweedelig convexity systeem. De 

convexityring zit in de flens van de plak en de opening is voorgestansd. De convexity van dit 

systeem is hoger dan de aandrukking van Convatec. 
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Nu-Hope was de eerste die uitkwam met de convexityringen die in het eendelig systeem van 

Nu-Hope aangebracht konden worden. Tegenwoordig levert men eendelige zakjes met de 

convexity al erin aangebracht en de opening voorgestanst. Ook zijn er nu zakjes van Nu-Hope 

met convexity en ovaal van opening voorgestanst. 

 

ConvaTec heeft een aandrukring die in de flens van de plak wordt aangebracht. Ook heeft 

ConvaTec nu een eendelig zakje met een convexityring al erin bevestigd, en deze heeft een 

hogere convexity dan de aandrukring die in de flens wordt aangebracht. 

 

King’s Medical heeft een siliconenring van verschillende maten en hoogtes die aangebracht 

kan worden in de ConvaTec plak met flens. Deze ringen geven een zeer hoge convexity, 

hoger dan de voornoemde materialen. Wel moet men hierbij de Durahesive plak met flens 

gebruiken, daar deze goed rekbaar is. Deze ringen zijn makkelijk schoon te maken en gaan 

lang mee. 

 

Verder kan uit deze lezing nog genoteerd worden dat stoma’s die voor de operatie zijn 

gemarkeerd minder problemen geven dan stoma’s die gemaakt zijn zonder vooraf te zijn 

afgetekend. 

“Nightmare on ET street” 

 

Tijdens deze bijeenkomst werden bijzondere en moeilijke verzorgingsproblemen besproken 

door ET’s uit de zaal. 

De problemen werden toegelicht met dia’s. 

Sommige ET’s hadden een handige oplossing gevonden om moeilijk te genezen wonden te 

verzorgen. 

Andere ET’s legden problematische cases voor en vroegen de zaal om oplossingen. 

Er ontstonden goede discussies die geleid werden door de zaalmoderator. 

Om dit verder toe te lichten zijn de dia’s nodig. Sommige van deze problemen zullen 

gepubliceerd worden in het ET journal. 

“Ostomy Skills Forum”  

 

door Marilyn Spencer  

 

Marilyn gaf een overzicht van verschillende stomacomplicaties en problemen onderverdeelt 

in: 

 

- Vaak voorkomende huidproblemen zoals contact dermatitis (irritatie en allergie), 

gistinfectie, en hyperplasia. 

- Niet vaak voorkomende huidproblemen; zoals parastomal varices, pyoderma gangraenosum, 

psoriasis, pemphigus en neurofibromas. 

- Complicaties met de stoma o.a.: 

mucosa op huid hoogte, teruggetrokken stoma, prolapse, stenose, hernia rond stoma en de 

ectopisch locatie. 
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Ook besprak zij enkele huidproblemen rond de anus en het perineale gedeelte zoals: 

Gistinfectie, chemische afbraak van de huid en abcessen. 

 

Via een grote hoeveelheid dia’s liet ze de problemen zien en gaf daarbij aan hoe de 

verzorging aan te pakken. Haar kennis en creativiteit over het gebruik van de stomaprocedure 

was zeer hoog; ook gaf zij blijk van een goede samenwerking met de andere disciplines rond 

de patiënt. 

“Alterative Diversions” 

 

Door: Martha Davidson, RN, BSN, CETN 

Kathy Brown, RN, CETN 

Velma Bragg, RN, ET 

 

Besproken en gediscussieerd werd door een panel van ET’s over de Indiana Pouch, de J 

Pouch en de Kock Pouch. Hoe de patiënten worden gesel 


