De ervaring

Van ileostoma naar pouch

De prakrijk

Zo kwam ik van mijn klachten af
Sommige mensen met een ileostoma kunnen in aanmerking komen voor de aanleg
van een pouch. Simone Sier heeft, na zeventien jaar met een stoma te hebben geleefd,
sinds kort een pouch.
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verzorgen van de stoma ging me gemakkelijk af. De
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Dat vind ik wat mager. Ik kan altijd bij mijn arts terecht
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Ik voldeed aan alle voorwaarden om een pouch te krijgen
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functioneert, kan ze eindelijk opgelucht ademhalen.
Even lastig

‘Wie ook zo’n verleden met complicaties en ellende

De afgelopen periode was spannend voor Simone Sier.

heeft gehad, begrijpt misschien dat het nog tot me door
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