
Huidproblemen Materiaal Voeding Problemen met gebruik

Samenvatting 
stomarichtlijn
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G Meest voorkomende problemen

5  Roodheid, lekkages
5  Stoma verzonken
5  Huidplooien of littekens 

In elk geval checken
5  Check of de stoma 

verpleegkundige in consult is
5  Beoordeling materiaalkeuze,  

verkeerd gebruik en  
dehiscentie 

Meest voorkomende problemen
5  Geïrriteerde huid
5  Veranderingen in buikvorm

In elk geval checken
5  Medicatiegebruik bijv chemokuur
5  Plaksoort met huidlijm
5  Check alternatieven bij  

stomaverpleegkundige of bij  
de medisch speciaalzaak  
als patiënt geen stoma 
verpleegkundige meer  
heeft

Meest voorkomende problemen
5  Rode huid, jeuk, open plekjes, 

wondjes 
5  Accepteren van lekkages 
5  Niet meer laten checken of de 

juiste producten worden gebruikt

In elk geval checken
5  Oorzaak huidprobleem:  

bijvoorbeeld productgebruik  
of mal

Meest voorkomende problemen
5  Onjuist materiaal
5  Lekkages
5  Veranderingen huid of  

vorm stoma

In elk geval checken
5  Gebruik juiste materiaal 

Meest voorkomende problemen
5  Terugvallen op het oude ritme en 

de oude vertrouwde materialen
5  Moeilijk accepteren dat nieuwe 

materialen misschien beter zijn
5  Handoogcoördinatie

In elk geval checken
5   Kan de cliënt echt zelfstandig  

de stomazorg beheren  
of is er toch meer  
ondersteuning nodig?

Meest voorkomende problemen
5  Accepteren van diarree klachten 

met bijbehorende lekkages
5  In het begin: te weinig eten/ 

drinken. Later moet de patiënt 
oppassen niet teveel aan te komen 
of af te vallen

In elk geval checken
5  Ligt het probleem echt niet  

aan voeding of medicatie?
5  Wordt gewicht zelf  

bijgehouden?

Meest voorkomende problemen
5  Onjuist materiaal
5  Alternatieven niet onderzoeken
5  Kennis over materiaal

In elk geval checken
5  Check juiste materiaal
5  Voldoende info over zelfzorg  

en voldoende kennis bij 
wijkverpleegkundige

Meest voorkomende problemen
5  Te harde, dunne of te veel  

dunne ontlasting 
5  Geen ritme in ontlastingspatroon

In elk geval checken
5  Voeding
5  Medicatie
5  Is patiënt nog in behandeling bij 

stomaverpleegkundige?

Meest voorkomende problemen
5  Te weinig kennis over verzorgings

producten en/of accessoires 
5  Te weinig voorkomen stomazorg  

in wijk

In elk geval checken
5  Check stoma  verpleegkundige  
5  Check alternatieven bij  

stomaverpleegkundige of bij  
de medisch speciaalzaak  
als patiënt geen stoma 
verpleegkundige meer  
heeft

Meest voorkomende problemen
5  Geen passende mal
5  Onjuist materiaal
5  Aanpassing nodig enige tijd  

na operatie

In elk geval checken
5  Check of de stoma 

verpleegkundige in consult is
5  Informatie over materiaal  

uitvragen bij de patiënt

Meest voorkomende problemen
5  Te harde, dunne of te veel  

dunne ontlasting 
5  Geen ritme in ontlastingspatroon

In elk geval checken
5  Check of de stoma 

verpleegkundige in consult is
5 Eetpatroon

Meest voorkomende problemen
5 Teveel gebruik
5  Onjuist gebruik, denk aan 

hulpmiddelen

In elk geval checken
5  Check of de stoma 

verpleegkundige in consult is
5 Gebruiksinstructies
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5

Terug naar  
overzicht

Wie verantwoordelijk
5  Patiënt
5  Stomaverpleegkundige 

ziekenhuis
5  Afdelingsverpleegkundige 

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Roodheid, lekkages
5  Stoma verzonken
5  Huidplooien of littekens 
5  Het loslaten van de stoma  

van de omliggende huid 
(dehiscentie)

 
In elk geval checken
5  Mal
5  Materiaalkeuze 
5  Verkeerd gebruik

Verwijzing naar richtlijn 
    Aanbeveling 21  pagina 32
    Pagina 41

Meer informatie 
5  Ondersteuning door 

stomaverpleegkundige
5  Productinformatie van 

 desbetreffende fabrikant

Wie verantwoordelijk
5  Patiënt
5  Stomaverpleegkundige 

ziekenhuis
5  Afdelingsverpleegkundige 
5  Arts
5  Diëtist of gespecialiseerd 

voedingsadviseur

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Te harde, dunne of te veel  

dunne ontlasting 
5  Geen ritme in 

ontlastingspatroon

 
In elk geval checken
5  Check of de stoma

verpleegkundige in consult is
5  Eetpatroon

Verwijzing naar richtlijn 
    Aanbeveling 26 + 27  
 pagina 35 e.v.

    Pagina 110 e.v.  Protocol high 
output bij darmstoma

Meer informatie 
5  Ondersteuning door diëtist 
5  Protocollen eigen instelling

Wie verantwoordelijk
5  Patiënt
5  Stomaverpleegkundige 

ziekenhuis
5  Afdelingsverpleegkundige 

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Teveel gebruik
5  Onjuist gebruik, denk aan 

hulpmiddelen

 
In elk geval checken
5  Check of de stoma

verpleegkundige in consult is
5  Vraag gebruik uit bij patiënt

Verwijzing naar richtlijn 
    Pagina 44 e.v.

Meer informatie 
5  Ondersteuning door 

stomaverpleegkundige
5  Productinformatie van 

 desbetreffende fabrikant

Wie verantwoordelijk
5 Patiënt
5  Stomaverpleegkundige 

ziekenhuis
5 Afdelingsverpleegkundige 

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Het materiaal voldoet niet 

(meer) bij de patiënt 

 
In elk geval checken
5  Krijgt de patiënt de juiste  

informatie om thuis met het 
materiaal om te gaan?

Verwijzing naar richtlijn 
    Aanbeveling 19  pagina 30
    Pagina 162  Aanwezigheid  
verschillende merken 
stomamaterialen

Meer informatie 
5  Ondersteuning door 

stomaverpleegkundige
5  Productinformatie van 

 desbetreffende fabrikant

Huidproblemen Materiaal Voeding Problemen met gebruik

Samenvatting stomarichtlijn 
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5

Terug naar  
overzicht

Wie verantwoordelijk*
5 Patiënt
5  Stomaverpleegkundige  

vanuit ziekenhuis samen  
met wijkverpleegkundige  
en verzorgende

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Geïrriteerde huid met kleine 

schaafwondjes rondom plak  
en kleine wondjes bij de stoma

5  Veranderingen in buikvorm

 
In elk geval checken
5  Mal
5  Medicatiegebruik bijv 

chemokuur
5  Plaksoort met huidlijm
5  Check alternatieven bij  

stomaverpleegkundige of  
bij de medisch speciaalzaak  
als patiënt geen stoma 
verpleegkundige meer  
heeft

Verwijzing naar richtlijn 
    Pagina 41
    Pagina 54

Meer informatie 
5  Protocollen eigen instelling

Wie verantwoordelijk*
5 Patiënt
5  Stomaverpleegkundige vanuit 

ziekenhuis
5  Leverancier als de patiënt geen 

stomaverpleegkundige heeft 

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Het materiaal past niet (meer) bij 

de patiënt, het kan zijn dat in de 
periode na de operatie blijkt dat 
er aanpassingen nodig zijn

5  Te lang doorgaan met de bekende 
materialen en lekkage te snel 
accepteren als hoort erbij, 
 alternatieven niet onderzoeken 

5  Te weinig kennis van alle  
huidige producten

 
In elk geval checken
5  Is het materiaal nog wel het  

juiste materiaal of zijn er ander 
inzichten / materialen die  
problemen kunnen oplossen?

5  Is er nog aanvullende  
informatie nodig om zelfzorg  
te kunnen doen?

Verwijzing naar richtlijn 
    Aanbeveling 43444553  
 pagina 54 e.v.

    Pagina 103104  Beslisboom

Meer informatie 
5   Productinformatie van de  

desbetreffende fabrikant

Wie verantwoordelijk*
5  Patiënt 
5  Wijkverpleegkundige

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Te harde, dunne of te veel  

dunne ontlasting 
5  Geen ritme in 

ontlastingspatroon

 
In elk geval checken
5  Wat heeft de cliënt gegeten  

en gedronken?
5  Welke voeding kan de cliënt 

het beste niet meer eten?
5  Welke medicatie gebruikt  

de cliënt?
(Overleg zo nodig met stoma
verpleegkundige of huisarts als 
patiënt geen stomaverpleeg
kundige heeft)

Verwijzing naar richtlijn 
    Pagina 106107108  
 Specifieke voedingsaspecten

    Bijlage XVI pagina 110 e.v.

Meer informatie 
5  Ondersteuning door diëtist
5  Protocollen eigen instelling

Wie verantwoordelijk*
5  Bij problemen met product:  

stomaverpleegkundige samen 
met patiënt

5  Bij problemen met voeding of 
medicatie: wijkverpleegkundige

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Te weinig kennis van producten 

die bij de verzorging van een 
stoma gebruikt mogen worden 

5  Stomazorg komt in de wijk soms 
weinig voor: te weinig kennis  
om direct te kunnen handelen:  
moet andere zorgverlener  
worden ingeschakeld

 
In elk geval checken
5  Heeft stomaverpleegkundige dit 

probleem ook gezien en wat was 
de oplossing?

5  Herkent de leverancier deze 
problemen en wat is een 
oplossing?

(Overleg zo nodig met stoma
verpleegkundige of huisarts als 
patiënt geen stomaverpleeg kundige 
heeft)

Verwijzing naar richtlijn 
    Bijlage XXI  pagina 138 e.v.

Meer informatie 
5  Productinformatie van de  

desbetreffende fabrikant
5  Volg scholingen van  

stoma verpleegkundigen  
in eigen regio of via V&VN  
stoma  verpleegkundigen

Samenvatting stomarichtlijn 

Huidproblemen Materiaal Voeding Problemen met gebruik
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* De informatie in deze samenvattingskaart is gebaseerd op de richtlijn. Het kan zijn dat het in jouw sitatie anders is omdat zorginstellingen de ruimte hebben om eigen protcollen aan te passen
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5

Terug naar  
overzicht

Wie verantwoordelijk*
5  Cliënt
5  Stomaverpleegkundige
5  Leverancier

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Rode huid, jeuk, open plekjes, 

wondjes
5  Accepteren van lekkages als 

zijnde hoort erbij
5  Niet meer laten checken of de 

juiste producten worden gebruikt

 
In elk geval checken
5  Waar komt het huidprobleem 

vandaan: soort plak, gebruikte 
mal, verandering buik?

(Overleg zo nodig met 
stomaverpleegkundige)

Verwijzing naar richtlijn 
    Aanbeveling 37383940  
 pagina 52

    Pagina 121 e.v.
    Bijlage XXI  pagina 138 e.v.

Meer informatie 
5   Ondersteuning door de 

stomaverpleegkundige 
5   Productinformatie van de 

 desbetreffende fabrikant

Wie verantwoordelijk*
5  Cliënt
5  Stomaverpleegkundige
5  Leverancier

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Het materiaal past niet (meer) 

bij de patiënt, het kan zijn dat in 
de periode na de operatie blijkt 
dat er aanpassingen nodig zijn

5  Accepteren van lekkages als 
zijnde hoort erbij 

5  Niet meer laten checken of  
de juiste producten worden 
gebruikt

5  Verandering vorm stoma
5  Verandering huid waardoor 

materiaal niet meer goed 
aansluit

 
In elk geval checken
5  Gebruikt de cliënt het juiste 

materiaal?
5  Wat is er aan de hand, waar 

moet materiaal aan voldoen 
voor de patiënt?

5  Welk materiaal is passend bij 
de buik/huid/soort stoma?

(Overleg zo nodig met 
stomaverpleegkundige)

Verwijzing naar richtlijn 
    Pagina 46  5.4.1
    Aanbeveling 45  pagina 56

Meer informatie 
5   Ondersteuning door de 

stomaverpleegkundige 
5   Productinformatie van de 

 desbetreffende fabrikant

Wie verantwoordelijk*
5  Cliënt samen met 
5  Stoma verpleegkundige en diëtist 

(Signaleringsfunctie patiënt  
is erg belangrijk. Diëtiste is 
 verantwoordelijk, als patiënt die 
niet heeft de stomaverpleeg
kundige van het ziekenhuis of  
de huisarts)

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Accepteren van diarree 

 klachten met bijbehorende 
lekkages, zonder te controleren 
of voeding een rol speelt

5  In het begin: te weinig eten/
drinken. Later moet de patiënt 
oppassen niet te veel aan te 
komen

 
In elk geval checken
5  Ligt het probleem echt niet aan 

voeding of medicatie?
5  Wordt gewicht zelf 

bijgehouden?
(Overleg zo nodig met 
stomaverpleegkundige)

Verwijzing naar richtlijn 
    Bijlage XV  pagina 106 e.v.

Meer informatie 
5  Consultatie diëtist
5  Ondersteuning door de 

stomaverpleegkundige

Wie verantwoordelijk*
5  Cliënt samen met
5  Stomaverpleegkundige en 
5  Diëtist of gespecialiseerd 

voedingsadviseur
5  Leverancier

 
Meest voorkomende 
problemen
5  Terugvallen op het oude ritme en 

de oude vertrouwde materialen
5  Moeilijk accepteren dat nieuwe 

materialen misschien beter zijn
5  Handoogcoördinatie

 
In elk geval checken
5   Kan de cliënt echt zelfstandig 

de stomazorg beheren of is er 
toch meer ondersteuning nodig?

(Overleg zo nodig met 
stomaverpleegkundige)

Verwijzing naar richtlijn 
    Bijlage XV  pagina 106 e.v.

Meer informatie 
5  Ondersteuning door de 

stomaverpleegkundige
5  Info medisch speciaalzaak

Samenvatting stomarichtlijn 

Huidproblemen Materiaal Voeding Problemen met gebruik

* De informatie in deze samenvattingskaart is gebaseerd op de richtlijn. Het kan zijn dat het in jouw sitatie anders is omdat zorginstellingen de ruimte hebben om eigen protcollen aan te passen
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