Juridisch adviseur

Op de luchthaven
door de controle
Heel veel mensen kampen met juridische vraagstukken. Is
het ziekenhuis aansprakelijk voor de darmproblemen na een
baarmoederoperatie? Moet een werkgever maatregelen nemen,
zodat een werknemer zich kan verschonen op het toilet? Wat
doe je tegen een verzekeraar die weigert je op te nemen? Er
zijn genoeg brandende kwesties. Mensen die juridisch advies
nodig hebben, kunnen hun vraag sturen naar de Nederlandse
Stomavereniging. Enkele zaken die zijn opgestuurd, behandelen
we elk kwartaal in deze rubriek. Vanwege privacyredenen zijn de
namen van de inzenders veranderd.
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zigheid van stomaopvangmateriaal (al
dan niet met inhoud) of andere hulpmiddelen. Op Schiphol worden deze
beambten in principe voorgelicht, maar
dat is nog geen waterdicht systeem
voor mensen met een stoma. Het kan
voorkomen dat iemand toch vreemd
opkijkt.
Heb je dan rechten of wat kun je als
stomadrager doen om problemen te
voorkomen? Het belangrijkste advies
is om steeds een stomapaspoort mee
te nemen waarop in verschillende
talen staat uitgelegd wat een stoma is.
Mensen die onzeker zijn over reacties
van beambten kunnen dat paspoort al
direct tonen. Een andere mogelijkheid
is dat het paspoort wordt getoond op
het moment dat er vragen ontstaan.
Dat ligt maar helemaal aan een persoonlijke situatie. In principe moet het
paspoort lastige situaties vermijden.
Het zou dus onnodig moeten zijn om
uw stoma te tonen. Maar garanties
zijn er nooit te geven. Het blijft mensenwerk en elk land heeft zo de eigen
uitgangspunten.
Wie nog vragen heeft, kan altijd
mailen naar:
info@stomavereniging.nl
of bellen met (0346) 26 22 86.
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Steeds vaker krijgt de Nederlandse
Stomavereniging signalen binnen
dat mensen een strijd moeten voeren
voor het krijgen van het juiste materiaal of de juiste hoeveelheid: hetzij
met de zorgverzekeraar hetzij met de
bandagist. Wij willen deze reacties
graag bundelen. Maakt u dit mee of
is u dit ook overkomen? Meld u dan
via info@stomavereniging.nl met als
onderwerp 'vergoeding stomamateriaal'. U kunt uiteraard ook een briefje
sturen naar het – nieuwe adres van
het – secretariaat: Bisonspoor 1230,
3605 KZ Maarssen.
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