Checklist voor de vakantie

De zomervakantie is weer in zicht. Een
goede voorbereiding is zeker voor mensen met een stoma belangrijk. Hier ziet
u de tips van de stomaverpleegkundige.
Maak een afspraak met uw stomaverpleegkundige ruim voor uw vakantie.
Zij of hij kan u advies geven over voorzorgsmaatregelen die passen bij uw
situatie en uw stoma. Of bel met de
stomaverpleegkundige als u vragen
heeft.
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altijd water te kunn
en
koken).
• Zoute koekjes, om
de ontlasting te bin
den.

Tips voor het meenemen van materialen
Tekst: Ada Veldink

• Bestel tijdig uw stomamateriaal. Het is altijd mogelijk dat
producten tijdelijk niet op voorraad zijn. Controleer ruim
voor vertrek of u het goede materiaal heeft. Zo voorkomt
u dat u op uw vakantie ontdekt dat het niet past.
• Zeker in warme landen heeft u soms meer materiaal nodig,
overleg met uw leverancier hoeveel u ongeveer nodig
heeft.
• Pak het materiaal in kleine (afval)zakjes in die beter in uw
bagage passen en dus minder ruimte innemen dan
de dozen waarin u het materiaal krijgt. Veel leveranciers bieden de service om het materiaal in transparante plastic zakjes aan te leveren. Geef dit dan
door bij uw bestelling.
• Koppel het urine-stomamateriaal aan een urineopvangzak die aan het been zit.

Maak een document met actuele informatie over uw
stoma en medicatie. Zet hierin:
• Type stoma.
• Type stoma-opvangmateriaal, merk en bestelnummers.
• Stomaverzorgingsproducten, merk en bestelnummers.
• Naam, telefoonnummer en e-mail van de leverancier van
uw hulpmiddelen.
Gaat u vliegen?
• Telefoonnummer en e-mail van het ziekenhuis waar uw
stoma is aangelegd en van uw stomaverpleegkundige.
• Verdeel het stomamateriaal over uw handbagage
• Medicatiegegevens: medicatie en gebruik, contactgegeen overige bagage, zodat u bij diefstal of verlies
vens apotheek.
niet direct zonder materiaal zit.
• Kopie van zorg-/reisverzekeringpolis, inclusief de tele• Bij sommige luchtvaartmaatschappijen kunt u
foonnummers van de verzekering.
extra bagage meenemen. U moet dit van tevoren
• Bewaar uw gegevens in uw handbagage en
aanvragen. Rechtstreeks of via uw reisbureau. In
stop een kopie in een andere tas/zak.
die gevallen kan de luchtvaartmaatschappij om
• Nog beter: zet een digitaal docueen verklaring vragen van uw stomaverpleegment in uw mailbox of op dropbox.
Gebruik een stomakundige of behandelend arts, met gegevens
Of zet het op uw smartphone of
paspoort, verkrijgbaar bij
over uw stoma ( wanneer aangelegd, verzortablet als u die meeneemt.
de leverancier van uw maging etc.). Dit is ook handig als u gefouilleerd
terialen, of een Europees
wordt of door een bodyscanner gaat.
• Via de Stomavereniging kunt u een EngelsMedisch Paspoort,
talige brief krijgen met de vraag om extra
verkrijgbaar bij uw
bagage mee te kunnen nemen.
apotheek.
• Als u spoelapparatuur meeneemt, heeft u een
aparte verklaring nodig. Dat is een verklaring in
e auto?
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Eten & drinken
• Wees extra alert als
u ander voedsel eet
dan thuis.
Let er ook op dat u ge
en maaltijden oversla
at. En
dat u meer drinkt als
u meer transpireert.
• Fruit moet u zelf ku
nnen schillen of pelle
n.
Drink liever geen versg
eperst fruitsap.
• Groente en vlees mo
eten gekookt of goed
doorbakken zijn.
• Eet niet van kraamp
jes, BBQ, grill of voed
sel
waarvan u niet ziet ho
e het klaargemaakt is
en hoelang het er al
staat (buﬀet).
• Wees vooral in het
buitenland voorzicht
ig
met schepijs.
• Drink geen ongeko
okt water, eet geen
producten
die gewassen zijn in
ongekookt water zo
als sla.

Ook handig om mee

te nemen

• Dunne matrasbesch
ermer om de matras
van het logeerbed te
beschermen.
• Extra handdoekje (o
m op te zitten of onderweg voor de verzo
rging van uw
stoma).
• Klein koeltasje (om
te voorkomen dat de
stomahuidplaten sm
elten door warmte).
• Flesje schoon wate
r (in het buitenland is
soms geen schoon wa
ter voorhanden).
• Rugzakje of tas om
alles in te doen.

Meer weten?
Lees de brochure ‘Stoma en reizen’
op www.stomavereniging.nl.
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