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Een stoma is toch vies? 
6 oktober 2018 Wereld Stomadag  
 
De Stomavereniging deelt op 6 oktober ervaringen vanwege Wereld Stomadag. ‘Ik weet niet beter, 
mijn stoma hoort bij mij’ #WOD2018 
 
Houten, 1 oktober - Zaterdag 6 oktober 2018 is het Wereld Stomadag. Op deze dag delen mensen 
met een stoma wereldwijd hun ervaringen. De Stomavereniging verzamelde persoonlijke en vaak 
aangrijpende ervaringen zoals: ´Mijn man zegt dat hij blij is dat ik er nog ben. Maar sinds ik een 
stoma heb, zijn we nooit meer intiem geweest.´ 
 
Het thema van de Wereld Stomadag 2018 is ‘Speaking out, changes lives’: verander je leven door 
erover te praten. In de aanloop naar deze dag heeft de Stomavereniging stomadragers gevraagd hoe 
het is om te leven met een stoma. Dit heeft een serie persoonlijke en aangrijpende verhalen 
opgeleverd. Wat blijkt? Mensen vinden het niet altijd makkelijk om over hun stoma of pouch te 
praten. Ze zijn bang dat anderen het eng, vies of onaantrekkelijk vinden. In de praktijk vallen de 
reacties gelukkig mee. Wel is er veel onbekendheid over het leven met een stoma of pouch. 
 
Ervaringen van stomadragers 
´Mijn familie heeft er meer moeite mee dan ik. Als mijn stoma geluiden maakt, trekken ze een vies 
gezicht.´ 
 
´Ik ben 23 en heb altijd al een stoma gehad. Toen ik jong was, zeiden kinderen hardop dat ze het vies 
vonden. Nu hebben leeftijdgenoten meer interesse en begrip. Het valt mij op dat veel mensen 
denken dat het erger is dan het werkelijk is.´ 
 
‘Hoewel ik vaak pijn heb en in het ziekenhuis lig, probeer ik me door niemand te laten beperken. 
Alles uit het leven halen wat erin zit, dat is mijn motto. Dat mensen daarbij soms gek kijken als ze 
mijn stoma en littekens zien, doet me niet veel. Kijk maar, denk ik dan, ik heb dit omdat ik nog leef.´  
 
‘Tuurlijk zijn er ook minder leuke kanten aan een stoma. Lekkages, hoge nood, maar bovenal levert 
het kwaliteit van leven’. 
 
Veel mensen weten niet wat een stoma is 
Door ervaringen te delen wil de Stomavereniging een stem geven aan alle stomadragers en het taboe 
doorbreken. Dankzij hun stoma zijn zij nog in leven of hebben zij niet langer last van vreselijke pijnen. 
De Stomavereniging deelt op Wereld Stomadag verhalen die mensen met een stoma of pouch zelf 
hebben ingestuurd met #WOD2018. Alle ingezonden verhalen komen uiteindelijk op onze website 
terecht: https://www.stomavereniging.nl/ervaringen/  
 
Cijfers 
In Nederland leven circa 38.000 mensen met een stoma. Er worden elk jaar ongeveer 7.000 nieuwe 
stoma’s aangelegd. Een stoma kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld darm- of blaaskanker of van 

https://www.stomavereniging.nl/ervaringen/


chronische darmziektes zoals de ziekte van Crohn. De Stomavereniging behartigt al ruim 50 jaar de 
belangen van mensen die in Nederland een stoma krijgen.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oproep voor journalisten 
De Stomavereniging roept journalisten op om aandacht te besteden aan Wereld Stoma Dag 2018 en 
ervaringen van stomadragers te delen rondom 6 oktober 2018. Wilt u een interview met één van de 
mensen die in dit persbericht wordt geciteerd? Of met één van de stomadragers op de foto? Neem 
contact op met Annerieke Nieuwenhuijse, communicatiemedewerker: 
a.nieuwenhuijse@stomavereniging.nl en 0615512771.Wij kunnen u in contact brengen met deze 
personen.  
 
Over de Stomavereniging: De Stomavereniging zet zich in voor optimale kwaliteit van leven voor 
mensen met een stoma of pouch. ‘Sterker met stoma door jouw ervaring te delen’, daar geloven we 
in bij de Stomavereniging. Met ervaringsdeskundigheid en ruim 150 vrijwilligers, helpen we andere 
mensen met een stoma of pouch sterker te worden. 
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