10 vragen over…

Vergoeding van stomahulpmiddelen voor de huid
en steunbandages
Krijgen stomadragers een vergoeding voor stomahulpmiddelen voor de huid en voor
steunbandages? De Stomavereniging heeft dit medio 2017 gepeild onder 2.362 mensen met een
stoma. U leest hier de belangrijkste uitkomsten.

1. Waarom doet de Stomavereniging dit onderzoek?
De Stomavereniging vindt dat stomahulpmiddelen onder de vergoede zorg moeten vallen als
mensen ze nodig hebben om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. 30% van de
stomadragers gebruikt middelen voor het reinigen of beschermen van de huid. 14% gebruikt een
steunbandage. Dat blijkt uit eerder onderzoek van de Stomavereniging. Deze stomahulpmiddelen
worden echter niet altijd vergoed. De Stomavereniging vindt dat dit wel zo zou moeten zijn. Het mag
volgens de Stomavereniging niet zo zijn dat, als duidelijk is dat iemand iets nodig heeft om goed te
kunnen functioneren, dit niet voor iedereen toegankelijk is. De uitkomsten uit dit onderzoek worden
de komende maand onder de aandacht gebracht bij het ministerie van VWS. We sluiten aan bij wat
de nieuwe VWS-minister Hugo de Jonge zegt: ‘Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om
volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen
reden zijn om langs de kant te staan.’

2. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?
Een kwart van de mensen die een hulpmiddel gebruikt voor de huid, maakt hiervoor extra kosten.
Deze variëren van 15 tot 100 euro per maand. Ook wanneer mensen een stomabreuk hebben, is dit
geen garantie voor volledige vergoeding. 2 op de 10 vindt het niet eenvoudig om de steunband- of
broek vergoed te krijgen. Gemiddeld zijn mensen die geen volledige vergoeding krijgen voor hun
steunband- of broek 111 euro per jaar kwijt. Er zijn geen verschillen gevonden tussen de
vergoedingen van zorgverzekeraars.
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Middelen om de huid te beschermen
3. Hoe belangrijk zijn stomamiddelen voor de huid?
Van de 2.362 respondenten gebruikt 50% een hulpmiddel voor de huid. Gemiddeld gebruiken
mensen 1,7 verschillende huidproducten. Huidbeschermende crème en huidreinigingsdoekjes
worden het meest gebruikt, door respectievelijk 44% en 41%. Huidbeschermende poeder en de
beschermfilmlaag worden het meest gebruikt door mensen met een ileostoma.
Twee derde van de gebruikers van een hulpmiddel voor de huid zegt dat niet alleen zijzelf het
gebruik hiervan nodig vindt, maar ook de stomaverpleegkundige.

4. Wat wordt wel en niet vergoed?
Huidbeschermende crème (gebruikt door 44%), poeder (gebruikt door 31%) en de beschermfilmlaag
(gebruikt door 23%) worden wel vergoed door de zorgverzekeraar. Huidreinigingsdoekjes (gebruikt
door 41%) en lijmrestverwijderaars (gebruikt door 19%) worden niet vergoed door de
zorgverzekeraar.
5. Wat voor extra kosten maken stomadragers?
Een kwart van de gebruikers maakt extra kosten voor hulpmiddelen voor de huid. Het gaat om een
gemiddeld bedrag van € 15,50 per maand, met uitschieters naar meer dan € 100 per maand.
6. Zijn de kosten een reden om dit niet te gebruiken?
Voor een kleine groep is dit inderdaad het geval. Het gaat om slechts 1% van de respondenten. Voor
deze respondenten heeft het niet gebruiken van een middel om de huid te beschermen een
negatieve invloed op de kwaliteit van leven.
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Steunbandages
7. Hoe belangrijk zijn steunbandages?
Van de 2.362 respondenten gebruikt 42% een steunbandage, zoals een breukband of –broek. Bij de
helft is deze op maat gemaakt. Een steunbandage is volgens de respondenten onmisbaar voor het
corrigeren van de stomabreuk (48%), voor ondersteuning van de buik (34%), tijdens lichamelijke
arbeid (32%) en bij het sporten (23%).

Volgens 71% van de mensen die een band- of broek gebruiken, vindt ook de stomaverpleegkundige
dat zij dit nodig hebben. Dit geldt het vaakst voor de op maat gemaakte steunbroek (92%) en de op
maat gemaakte steunband (76%).

Rapportage vergoeding stomamateriaal | oktober 2017 | © Stomavereniging |

Pagina 3

8. Worden steunbandages vergoed?
Twee van de drie mensen die een breukband- of broek gebruikt, krijgt deze volledig vergoed.
Opvallend: ook mensen zonder stomabreuk krijgen deze volledig vergoed, terwijl volgens de
Zorgverzekeringswet zorgverzekeraars alleen vergoeden als er sprake is van een stomabreuk.

9. Is het lastig om dit vergoed te krijgen?
Mensen die een op maat gemaakte steunbroek nodig hebben, vinden het minder eenvoudig om
deze vergoed te krijgen dan de andere broeken of banden (41% versus 20% totaal). Mensen die een
steunbroek gebruiken, betalen een grotere eigen bijdrage dan mensen die een steunband
gebruiken.
10. Zijn de kosten een reden om geen steunbandage te gebruiken?
Dat geldt voor 2% van de respondenten. Voor deze respondenten heeft het niet gebruiken van een
steunbandage een negatieve invloed op de kwaliteit van leven.

Wie hebben meegedaan aan dit onderzoek?
Deelnemers:

2.362 mensen met een stoma

Geslacht:

Meer mannen (56%) dan vrouwen ( 44%).

Leeftijd:

Jonger dan 55 jaar (13%), 55 – 69 (44%), ouder dan 70 (42%)

Stoma:

Colostoma (56%), Ileostoma (27%), Urinestoma (17%), anders (5%)

Zorgverzekeraar:

ZK Achmea (28%), VGZ (27%), CZ (22%), Menzis (13%), anders (10%)

Leverancier:

Mediq (46%), MediReva (29%), Mathot (17%), Hoogland (7%), Bosman (4%)
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Uitspraken van respondenten

…over hulpmiddelen om de huid te beschermen
‘Sinds het niet meer vergoed wordt, gebruik ik de removerspray niet meer. Dan doe ik het met water
en gaasjes. Dit geeft meer huidirritatie maar het gaat tot nu toe redelijk.’
‘De filmlaag voor mijn huid wordt volledig vergoed. Het reinigingsdoekje voor het verwijderen van
plak van het stomamateriaal betaal ik zelf. Ik betaal twee maal per jaar voor een doosje van 50 stuks.
Dit kost mij ongeveer € 63,00.’
‘Als ik deze middelen niet gebruik dan gaat mijn huid kapot. En als mijn huid kapot gaat, wordt deze
nat en plakt de plak ook niet goed meer. Daardoor krijg ik meer lekkages en wordt de huid nog meer
aangetast.’
‘Ik gebruik een filmlaag ter bescherming, ik gebruik poeder omdat de rand nooit volledig heelt en ik
gebruik lijmrestverwijderaar omdat ik anders niet alle lijmresten verwijderd krijg. De huid hoort
perfect schoon te zijn, om onnodige irritatie en lekkages zoveel mogelijk te voorkomen.’
‘Ik heb een ernstige huidziekte die wonden veroorzaakt bij de stoma. Als ik deze middelen niet zou
gebruiken, zou mijn gezondheidssituatie ernstig verslechteren.’

…over een breukband- of broek
‘Vroeger werden er twee banden per jaar vergoed zonder kosten. Sinds enkele jaren krijg ik er één
per jaar vergoed. Dit ging eerst prima. Door het steeds groter worden van de breuk ben ik bezig om
over te stappen op een andere soort band. Om te beginnen heb ik er twee nodig in het lopende jaar,
waarvan er slechts één wordt vergoed. Later hoop ik weer toe te kunnen met één band per jaar.’
‘Je krijgt er maar één per jaar. Ik heb iedere dag last van lekkages en dagelijks uitwassen is een
noodzaak. We betalen nu van mijn WIA-uitkering ongeveer 885euro uit eigen zak. We kunnen al een
jaar of drie niet meer met vakantie door de hoge kosten.’
‘Ik betaal zelf ongeveer 200 euro per jaar. Dat is nodig omdat door het wassen de banden vaak
krimpen en/of het klittenband sluit slechter na verloop van tijd.’
‘Vorig jaar werden er twee steunbroeken per jaar vergoed. Per 1 januari 2017 moet hier een speciale
aanvraag voor worden gedaan, deze is door de stomaverpleegkundige verzonden. Ik heb nu, drie
maanden later, nog geen antwoord gekregen.’
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