Belangenbehartiging
Welke complicaties treden op na de aanleg van een stoma en hoe wordt hiermee
omgegaan? Dit najaar vond de derde peiling plaats van het digitale stomapanel.
Met enkele opvallende uitkomsten gaat de Nederlandse Stomavereniging aan de slag.
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‘Daardoor kunnen ze te laat aan de bel trekken bij de stomaverpleegkundige. Betere en tijdige uitleg zou ertoe moeten
leiden dat zorgverleners sneller worden ingeschakeld.’

Dankzij de drie digitale peilingen heeft de Nederlandse Stomavereniging dit jaar veel waardevolle en zeer bruikbare informatie
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