Bezocht
Ik lig lekker op mijn rug, heel ontspannen

Ze is een fantastisch luisterend oor voor me

Tekst Arnoud Kluiters • Fotografie Saar Rypkema

Een stoma? Astrid van Dam (73) had geen benul wat dit was, voordat deze een half jaar
geleden bij haar werd aangelegd. ‘Maar dankzij de Bezoekdienst heb ik veel geleerd en
lukt het me nu uit een dalletje te klimmen.’
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De bezoekdienst
Veel mensen hebben er baat bij als
zij eens met een lotgenoot praten
over het leven met een stoma of
pouch. Dit gebeurt vaak rondom
de operatie. Ook als u al langer een
stoma of pouch heeft, kunt u met
vragen zitten. Op aanvraag wordt
een lotgenoot gezocht in dezelfde
situatie: man of vrouw, leeftijd,
soort stoma of pouch. Kijk ook eens
op www.stomavereniging.nl
of bel het Landelijk bureau:
(0346) 26 22 86.
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