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Krijgt u of heeft u net een stoma of pouch en wilt u weten hoe het
is om met een stoma of pouch te leven? Een vrijwilliger van de
 Stomavereniging komt graag bij u langs. In een persoonlijk gesprek
wisselt u ervaringen uit en kunt u al uw vragen stellen. Ook een
 telefonisch gesprek is mogelijk. 

Deel uw verhaal 

Voor medische informatie kunt u terecht bij uw arts of stomaverpleegkundige.

Maar wat voor impact heeft een stoma of pouch op uw leven? Bijvoorbeeld als

het gaat om voeding, sport, seksualiteit, vakantie? De Stomavereniging regelt

voor u een persoonlijk gesprek met een ervaringsdeskundige van de Bezoek-

dienst. Iemand die zelf een stoma of pouch heeft en weet wat dit betekent in

het dagelijks leven.

Vraag advies over uw unieke situatie

Iedere situatie is uniek. De Bezoekdienst van de Stomavereniging bestaat uit

mannen en vrouwen van alle leeftijden, met verschillende medische achter-

gronden en diverse type stoma’s of pouch. Ze luisteren naar uw verhaal en

geven u persoonlijk advies en tips.

Thuis of telefonisch

U kunt zowel thuis als via de telefoon praten met iemand van de Stoma -

vereniging. Als u belt voor een afspraak, zoeken wij iemand die het beste bij u

past om uw verhaal aan te vertellen. Natuurlijk kan ook uw partner of familie-

lid meepraten. Uiteraard is het gesprek vertrouwelijk. Een vervolgafspraak is

altijd mogelijk. 
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Wie is uw gesprekspartner?

U heeft een gesprek met iemand die al enkele jaren zelf

een stoma of pouch heeft. Iemand die dit vrijwillig doet

om u verder te helpen. Alle vrijwilligers van de Bezoek-

dienst zijn opgeleid door de Stomavereniging. Ze zijn op de

hoogte van de laatste ontwikkelingen met stomazorg en weten naar wie zij

kunnen door verwijzen als u specifieke vragen heeft.

Maak een afspraak

Neem contact op met de Stomavereniging via www.stomavereniging.nl

 (Community en In contact met, Bezoekdienst) U kunt ook bellen of mailen: 

030 - 634 3910 of info@stomavereniging.nl

GRATIS
Dit is een gratis  service van de Stoma vereniging voor iedereen met een 

stoma of pouch

Petra: 

“Toen ik net een stoma

kreeg, moest ik het wel

even verwerken. Lang -

zamerhand ontdekte ik

dat ik weer van alles

kon doen. Ik kon weer

 genieten van het leven.

Ik ben nu vrijwilliger bij

de Bezoekdienst omdat

ik andere mensen met

een stoma wil vertellen

dat je prima kan leven

met een stoma.”



Word lid van de Stomavereniging 
De Stomavereniging is een vereniging voor en door mensen met
een stoma. Als u lid wordt, blijft u op de hoogte van alle ontwikke-
lingen rondom het dagelijkse leven met een stoma. U krijgt infor-
matie, nieuws en praktische tips. U kunt uw ervaringen delen met
andere mensen met een stoma of pouch. En u kunt erop rekenen
dat de Stomavereniging uw belangen behartigt naar zorgverzeke-
raars, zorgaanbieders, medisch speciaalzaken en de overheid. Elke
maand ontvangt u een digitale nieuwsbrief met de laatste informa-
tie. En elk kwartaal krijgt u het magazine Vooruitgang in de bus. 

Lid worden doet u niet alleen voor uzelf. Met ruim 7000 leden werken we

samen aan optimale stomazorg en kwaliteit van leven. Samen staan we

 sterker! Doet u ook mee? Het eerste jaar is uw lidmaatschap gratis. U kunt zich

aanmelden via onze website www.stomavereniging.nl of met het formulier op

pagina 6.

Stomavereniging.nl

De website van de Stomavereniging bevat veel informatie over het leven met

een stoma. U kunt hier ook allerlei folders vinden. Bijvoorbeeld over sport &

bewegen, over reizen en over seksualiteit. Uiteraard vindt u hier ook infor -

matie over de andere soorten stoma’s. 

Ontmoet mensen met een stoma

De Stomavereniging organiseert landelijke en regionale bijeenkomsten en

kleinschalige inloopochtenden. U ontmoet hier andere mensen met een stoma

4.



5.

of pouch. U krijgt informatie over stomamaterialen en er is veel tijd om met

anderen te praten over uw ervaringen. Ook in uw buurt zijn er regelmatig

 bijeenkomsten. Kijk op www.stomavereniging.nl

Community op internet

Via Community op www.stomavereniging.nl kunt u in contact komen met

 andere mensen met een stoma of pouch. Er is een (geheime) Facebookgroep

voor jonge mensen van 18-40 jaar en een groep voor mensen van 40-55 jaar. 

Stomavereniging

Randhoeve 221

3995 GA Houten

Tel (030) 63 43 910

E-mail: info@stomavereniging.nl

www.stomavereniging.nl

Donateur van de Stomavereniging

De Stomavereniging is enorm blij met een eenmalige of periodieke

 donatie. Daarmee kunnen we ons optimaal inzetten voor alle mensen

met een stoma of pouch. 

U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer

NL09ABNA0589621300 t.n.v. Stomavereniging. Gebruikt u liever een

automatische incasso? Neem dan contact op met het Landelijk bureau:

030 - 634 3910. Dan regelen wij dit meteen voor u. Ook kunt u alles zelf

regelen via onze website.



Donateur van de Stomavereniging

De Stomavereniging is enorm blij met een eenmalige of periodieke  d onatie.
Daarmee kunnen we ons optimaal inzetten voor alle mensen met een stoma of
pouch. 

U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL09 ABNA 05 8962 1300
t.n.v. Stomavereniging. Gebruikt u liever een  automatische incasso? 

Dan kunt u dit hokje aankruisen en wij regelen dit meteen voor u. Ook kunt u
alles zelf  regelen via onze website.

U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding en nadere informatie over

eventuele betalingen.

Stuur dit formulier in een gefrankeerde envelop naar:
Stomavereniging
Randhoeve 221
3995 GA  Houten

Aanmelden als lid
Voor- en achternaam                                                                                                                              m/v

Adres

Postcode

Woonplaats

(Mobiel) telefoon

Geboortedatum

E-mail

Soort stoma:  colostoma    ileostoma    urinestoma    

Ik meld mij aan als lid van de Stomavereniging. Het lidmaatschap is het eerste jaar

gratis.

De vereniging heeft met diverse patientenverenigingen, waaronder de Crohn en

 Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland en Leven met blaas- of nierkanker, een aan-

trekkelijk dubbellidmaatschap. Graag ontvang ik informatie hierover.

Ik wil gebruik maken van de bezoekdienst.

Ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief.



www.stomavereniging.nl

Bezoekdienst

Bijeenkomsten Belangenbehartiging

www.stomapanel.nl Digitale nieuwsbrief Kwartaalmagazine Interactieve website Folders

Voordelen lidmaatschap Stomavereniging



door jouw ervaring te delen

www.stomavereniging.nl

Sterker
met Stoma

Stomavereniging
Randhoeve 221
3995 GA  Houten
Tel (030) 63 43 910
info@stomavereniging.nl
www.stomavereniging.nl

Bereikbaarheid Landelijk bureau
Maandag t/m donderdag van
9.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 16.00 uur
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