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De eerste fase na het ontslag uit het ziekenhuis is een zeer “delicate” periode voor de 

stomadrager. De patiënt komt vanuit de beschermde omgeving van het ziekenhuis in de 

thuisomgeving waarin hij/zij het allemaal zelf moet opknappen.  

Ondanks de mindere mentale en lichamelijke conditie wordt er een uitgebreid beroep gedaan 

op zijn/haar aanpassingsvermogen. De stomadrager moet het veranderde lichaam leren 

accepteren, leren omgaan met een nieuwe wijze van lichaamsverzorging en met de reacties 

van de mensen in zijn omgeving. Hij/zij moet de draad van het dagelijkse leven weer 

opnemen. 

 

De levenskwaliteit van stomapatiënten is de doelstelling waarop de stomaverzorging is 

gebaseerd en vertegenwoordigt derhalve een goede maatstaf voor de kwaliteit van de 

verzorging die door stomaverpleegkundigen wordt geboden. De factoren, die gezamenlijk de 

levenskwaliteit bepalen, strekken zich uit tot fysiek en materiaal welzijn, goede relaties met 

anderen, het vermogen om deel te nemen aan sociale en gemeenschappelijke activiteiten, de 

persoonlijke ontwikkeling, voldoening en recreatie. 

 

Het ziekenhuisverblijf kan in belangrijke mate beschouwd worden als “voorwaarden-

scheppend” voor aanpassing nadien, doch het educatieproces waarmee hier werd gestart, moet 

na ontslag van de patiënt verdergezet en opgevolgd worden door een stomaverpleegkundige 

op een stomaconsultatie. 

 

Stomaconsultatie is een verpleegkundige consultatie, waar de poliklinische opvolging van de 

stomapatiënt gebeurt, op regelmatige tijdstippen (14 dagen – 3 maanden – 6 maanden – 

jaarlijks) en volgens de noden van de patiënt. 

 

Vele verpleegkundigen in Vlaanderen houden zich bezig met poliklinische stomazorg doch 

weinigen in een georganiseerde structuur en met aanrekening van een consultatie aan de 

patiënt/ziekenfonds. 

 

Het is toch van belang de consultatie aan te rekenen omwille van de volgende redenen: 
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 De patiënt doet beroep op een organisatie en niet op liefdadigheid, het maakt het voor hem 

gemakkelijker om alzo bij problemen contact op te nemen. 

 Op termijn kan er een erkenning van uw werk en van alle stomaverpleegkundigen komen 

door het R.I.Z.I.V. 

 Er is een financiële vergoeding voor het ziekenhuis voor uw geleverde arbeid; het brengt de 

stomaconsultatie tot een verantwoorde tijdsbesteding. 
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