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‘Doen we de juiste dingen, en doen
we die goed? Dat wilden we weten.
Met andere woorden: wat is onze
toegevoegde waarde? De enigen die
ons dat kunnen vertellen, zijn onze
leden. Aan hen hebben we het dus
gevraagd. En we zijn blij dat ze over
het algemeen heel tevreden zijn.’
Zo beschrijft directeur Anne Braak-
man het belang van het impactonder-
zoek van de Stomavereniging. Aan dit
onderzoek namen een kleine 1500
leden deel. Wat vonden zij van de
doelen die de Stomavereniging zich-
zelf heeft gesteld en die zijn vastge-
legd in een strategisch
meerjarenplan? In welke mate zijn die
doelen bereikt? En wat moeten we de
komende jaren doen om de realisatie
van die doelen nog dichterbij te bren-
gen?

‘Het ligt voor de hand dat ons eerste
doel, goede en toegankelijke stoma-
zorg, voor onze leden van groot be-
lang is,’ aldus Anne Braakman. ‘Dat

bleek ook uit het impactonderzoek. Bijna alle leden vin-
den dit belangrijk, en meer dan driekwart zelfs heel be-
langrijk. Het is dan een mooi resultaat dat meer dan
negentig procent van onze leden van mening is dat we
dit prima doen.’

Module Stoma Hulpmiddelen
Een van de belangrijkste resultaten op het vlak van
goede en toegankelijke stomazorg, heeft te maken met
de manier waarop de zorg in Nederland tegenwoordig
is georganiseerd. Het Zorginstituut Nederland speelt
hierbij een grote rol. Deze organisatie, verbonden met
het ministerie van VWS, levert een bijdrage aan het op
peil houden van de kwaliteit van de zorg in Nederland.
Dit gebeurt onder meer door het opstellen van stan-
daarden en richtlijnen. Als deze zijn opgenomen in het
register van het Zorginstituut, moeten ze door ieder-
een worden nageleefd. Door artsen en verpleegkundi-
gen natuurlijk, maar ook door verzekeraars, medisch
speciaalzaken, ambtenaren en verder iedereen die met
de zorg in Nederland te maken heeft.
Een van de regels die recent in het register van het
Zorginstituut zijn opgenomen, is de Module Stoma
Hulpmiddelen (een onderdeel van het zogeheten Gene-
riek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg). Hierin wordt
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De Stomavereniging onderzocht wat haar leden belangrijk vinden.
De resultaten zijn hoopgevend, aldus directeur Anne Braakman.
‘We zijn blij dat de leden onze inzet waarderen.’

Leden zijn positief, sommige zaken kunnen nog beter

Wat vindt u van ons?

beschreven wat de uitgangspunten zijn voor goede
hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma. 
De module is samen met de Stomavereniging ontwik-
keld. Het doel is om mensen met een stoma het best
passende hulpmiddel te bieden, waardoor zij een
goede kwaliteit van leven hebben en zo weinig mogelijk
hinder ondervinden van hun stoma en hun stomamate-
riaal.

Welke levensfase
‘Dat betekent dus dat je stomamaterialen moeten pas-
sen bij je behoeften,’ legt Anne Braakman uit. ‘Wat die
behoeften zijn, is voor iedereen anders. In welke le-
vensfase verkeer je? Ben je nog actief of juist wat min-
der? Wat voor werk doe je? Ben je schilder of
stratenmaker, of werk je op kantoor? Welke ziekte was
de oorzaak van je stoma? ‘Met al die zaken moet je re-
kening houden bij de keuze van je stomamaterialen.
Maatwerk dus bij het voorschrijven van hulpmiddelen.
Dit is voor ons belangrijk, en we zijn blij dat onze leden
onze inzet op dit punt waarderen.’

Platform voor uitwisseling
Een ander doel van de Stomavereniging is een platform
zijn voor uitwisseling van ervaringen en vragen. Ook op

dit vlak is in 2017 het nodige bereikt.
Zo vierden we ons 50-jarig jubileum-
feest, met veel ruimte om ervaringen
en informatie te delen. Verder organi-
seerden we meer dan 160 regionale
bijeenkomsten en gezamenlijke activi-
teiten en waren we actief op social
media met twee speciale Facebook-
groepen, een algemene Facebookpa-
gina en onze website.
Bovendien werden er in 2017 ruim
150 gesprekken gevoerd door onze
ervaringsdeskundigen van de bezoek-
dienst. Daarnaast kwamen nog eens
ruim 1900 vragen binnen, bijvoor-
beeld over medisch speciaalzaken,
verzekeraars, hulpmiddelen en medi-
sche kwesties.
Magazine Vooruitgang werd in een
oplage van 12.000 verspreid onder
onze leden en via stomaverpleegkun-
digen. Elke maand ging er een digitale
nieuwsbrief naar leden, vrijwilligers
en partners van de Stomavereniging.
Bovendien zijn er bijna 40.000 brochu-



Wat gaat er goed en wat minder goed?

Kwaliteit ziekenhuiszorg verbeterd

Rapportcijfer is iets hoger: 8,5 in 2017 tegen 8,3 in 2016.
De bereikbaarheid van de contactpersoon in het ziekenhuis is goed. 69% van de deelnemers
aan het onderzoek kan de contactpersoon in het ziekenhuis altijd en 27% meestal bereiken.
De toegankelijkheid van het ziekenhuis is ook goed. 94% kreeg zo snel als hij of zij wilde een
afspraak. Het ging daarbij meestal om een afspraak op de poli.

Kwaliteit dienstverlening leveranciers verbeterd

Een hoger rapportcijfer: 8,3 in 2017 tegen 7,8 in 2016.
80% van de deelnemers kreeg meestal of altijd de hulp of adviezen die nodig waren.
Volgens 92% hield de leverancier meestal of altijd rekening met wat men wilde en nodig had.

Kwaliteit thuiszorg minder goed

Rapportcijfer: 7,8 in 2017 en 8,0 in 2016.
De thuiszorg geeft niet altijd alle nodige hulp en advies, zegt 24% van de deelnemers.
De helft krijgt niet altijd of zelfs nooit dezelfde verpleegkundige voor de verzorging van de
stoma.

voorbeeld, omdat ze er niet
zeker van kunnen zijn dat ze bij
hoge nood ergens naar een wc
kunnen.’

Tweede Kamer
De actie ‘waarkaniknaardewc’, in
samenwerking met de Maag
Lever Darm Stichting en andere
patiëntenverenigingen, is overal
positief ontvangen. Veel leden
van de Tweede Kamer waren bij-
voorbeeld positief toen een pe-
titie over dit onderwerp werd
aangeboden. 
Inmiddels worden er in steeds
meer gemeenten openbare toi-
letten gerealiseerd, al gaat het
volgens Anne Braakman nog
niet snel genoeg. ‘Als Stomaver-
eniging willen we ervoor zorgen
dat gemeenten echt stappen
gaan zetten op dit vlak. Zodat
het over enkele jaren geen item
meer is maar dat er overal vind-
bare openbare toiletten zijn.
Het is eigenlijk onvoorstelbaar
dat we dat in een welvarend
land als Nederland nog niet heb-
ben gerealiseerd. We moeten
dus aan de bak met zijn allen.’
Daarvoor zijn vrijwilligers nodig,
niet alleen van de Stomavereni-
ging maar ook van andere pa-
tiëntenverenigingen. ‘Maar
laten we met onszelf beginnen.
We hebben 6600 leden in heel
Nederland. Er zijn 380 gemeen-
ten. Dan moet er toch in elke ge-
meente een lid te vinden zijn die
haar of zijn tanden in deze kwes-
tie wil zetten. Help dus mee
zodat in 2025 heel Nederland
goed vindbare openbare toilet-
ten heeft!’
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Ook op dit vlak werden in 2017 tal van activiteiten ont-
plooid. Er is bijvoorbeeld een film gemaakt over hoe het
is om te leven met een stoma en er is een lespakket ge-
maakt voor kinderen van de basisschool. ‘Verder hebben
we ons sterk gemaakt met een actie voor de aanpak van
het tekort aan openbare toiletten,’ vult Anne Braakman
aan. ‘Nog veel te veel mensen met een stoma voelen
zich belemmerd om erop uit te gaan, te winkelen bij-
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res verspreid en werden er verschil-
lende artikelen gepubliceerd in lan-
delijke bladen en kranten. 

Toilettenactie
Ook streeft de Stomavereniging naar
het wegnemen van maatschappelijke
knelpunten. Vrijwel alle deelnemers
aan het impactonderzoek (94%) vin-
den dit belangrijk. Wel is de Stomaver-
eniging volgens hen sterker in het
signaleren van knelpunten (85%) dan
in het wegnemen ervan (77%). 

‘Ik begrijp dat goed,’ zegt Anne Braak-
man. ‘Het is natuurlijk ook makkelijker
om vast te stellen dat er iets fout
gaat dan om het op te lossen. Maar
juist omdat onze leden kritisch zijn,
moeten we ons hier zeer gemotiveerd
voor blijven inzetten. Net als voor alle
andere doelstellingen die we hebben
geformuleerd.’

Cijfers over de communicatie

79% van de mensen vindt de informatie die zij
zoeken.
97% vindt de informatie begrijpelijk.
91% vindt de informatie interessant.
73% vindt de informatie bruikbaar voor zichzelf.
Ten opzichte van 2015 verbeterde de begrijpelijk-
heid (was 90%) en hoe interessant de informatie
wordt gevonden (84%). De bruikbaarheid voor
zichzelf neemt af (77%). 


