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In gesprek….. over 50 jaar stomazorg  

Jubileumdag 50 jaar Stomavereniging – 23 september 2017 
Arjen Noordzij (uroloog en zelf 50 jaar stomadrager) kijkt met spraakmakende mensen uit de stomawereld terug 
maar vooral vooruit.  
 

1. Robin, ervaringsdeskundige en vrijwilliger Stomavereniging (regio Gelderland/Overijssel) 
Robin had een aangeboren afwijking en kreeg daarom meteen na de geboorte een stoma. Hij heeft nu bijna 50 jaar 
een urinestoma. 
Robin is ambtenaar van de Provinciehuis Gelderland.  
 
Vraag: wat is er in de afgelopen 50 jaar veranderd in de stomazorg en met het stomamateriaal? 
Robin: Vooral de psychosociale zorg is veranderd. Stomamateriaal heeft zich revolutionair ontwikkeld. Eerst waren 
er rubberen ringen die je met een potje lijm moest vastplakken en een zakje eroverheen trekken. Dat moest je laten 
zitten tot het ging lekken. Doordat ik op één punt lekkage kreeg, had ik doorlopend huidproblemen (doordat de 
huidplak verder muurvast op mijn huid zat). Op school had ik een uitzonderingspositie omdat ik doorlopend naar het 
toilet mocht en regelmatig naar huis moest vanwege de lekkages. Mijn ouders moesten iedere keer alles uitwassen 
en ophangen om te drogen. Het wegwerpmateriaal en de kaasplakken zijn ontwikkeld in 1981, dat was een 
revolutie.  
Nu is alles heel hygiënisch en hoef ik maar eens in de drie dagen materiaal te verwisselen. Ik heb nooit vervanging bij 
me, want ik ben heel zeker van mijn zaak. Het zijn heel comfortabele wegwerpzakjes en het stinkt niet. Niemand ziet 
iets, ik kan volledig deelnemen aan de maatschappij. Ik ben zeer tevreden, en een levensgenieter.  
 
Vraag: kan er iets beter? 
Robin: natuurlijk. Zaken zoals voorlichting op internet zijn al beter. Maar vooral oude mensen zijn hier niet in thuis. 
Ook is niet iedereen bekend met de bezoekdienst. Het zou fijn zijn als iedereen dat zou weten. Op het Internet is het 
lastig de juiste en objectieve informatie te vinden, waardoor je een onjuist beeld kunt krijgen van de kwaliteit van 
leven met een stoma. Probeer altijd websites te vinden van organisaties en bedrijven die veel kennis hebben, zoals 
de Stomavereniging, of breng een bezoek aan de stomaverpleegkundige.  
 
Vraag: je bent ook actief voor de Stomavereniging, als bezoeker van de Bezoekdienst. Wat houdt dat in? 
Robin: ik kom vaak bij mensen thuis die behoefte hebben aan een gesprek. De erkenning en het respect voor het 
eigen lichaam en het zelfvertrouwen is weg. Dat heeft tijd nodig. Waar de meeste mensen die een stoma krijgen van 
schrikken, is dat ik met een ander verhaal kom dan wat ze van de arts gehoord hebben. Die vertelt over het 
algemeen alleen over de medische aspecten. Maar het krijgen van een stoma begint eigenlijk pas als je thuis komt. 
Je zelfvertrouwen is aangetast, je lichaam geschonden, het moet een plekje krijgen. Je moet op zoek naar het voor 
jou unieke opvangmateriaal. Ik adviseer altijd om daar zeker een halfjaar voor uit te trekken. Meestal wordt later 
bevestigd dat ik gelijk had. Blijf daarom doorgaan tot je passend materiaal hebt gevonden, maar voel je nooit 
bezwaard om ‘weer’ naar de stomaverpleegkundige te gaan, omdat je ‘weer’ niet het juiste stomamateriaal hebt. De 
arts kan in het voortraject zeker aanvulling geven over de psychosociale effecten die erbij horen. Dat zou een grote 
winst opleveren.  
 
Vraag: heb je het idee dat als je mensen spreekt die een stoma gaan krijgen, dat het helpt iemand te zien die 
ermee omgaat alsof hij niets heeft? 
Robin: dat is een hele positieve ervaring. Ik kan ze laten zien wat mogelijk is. Als we praten, benadruk ik altijd dat je 
na het krijgen van een stoma (zo goed als) alle hobby’s weer kunt oppakken. Dingen die je voor de operatie ook 
deed, maar trek er wel de tijd voor uit. Er is een moment dat je het weer kunt, maar dit moment staat niet vast. Bij 
de een kan dit sneller dan bij de ander. Dat verschilt per persoon en per hobby.  
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Vraag: hoe belangrijk is de rol van de stomaverpleegkundige? 
Robin: toen ik in 1967 een stoma kreeg, waren er nog geen stomaverpleegkundigen. Met de kennis van nu was het 
groot gemis. De rol van de stomaverpleegkundige is zeer waardevol, en dat moet zo blijven. Als je een stoma hebt, 
moet je er je hele leven op kunnen vertrouwen dat je kunt terugvallen op de stomaverpleegkundige, zonder eerst 
naar de arts te moeten voor een doorverwijzing.  
 
Vraag: waar staat de stomazorg over 10 jaar?  
Robin: ik ben geen stomapatiënt, maar stomadrager. Het is belangrijk dat dit in de hoofden van mensen komt. Het 
zou mooi zijn als we het met een neoblaas kunnen oplossen, in plaats van met stomazakjes, waardoor een 
urinestoma overbodig wordt. En zodat je net zo snel als een gezond iemand je blaas kunt legen. Dat is voor mezelf 
een toekomstdroom. Dat wordt met het ouder worden minder, maar voor jongeren is het superbelangrijk. 
 
Vraag: geeft verandering in het vergoedingssystemen problemen? 
Robin: ja verandering is funest bij iets chronisch als een stoma. Het is niet iets waarvoor je kunt kiezen. Je kan nooit 
je eigen risico afkopen en je moet altijd gebruik maken van aanvullende verzekeringen. De beperking van de 
hoeveelheid stomamateriaal is een slechte ontwikkeling. Alsof er ook maar iemand is die bewust de stoma verwisselt 
op momenten dat dit niet nodig is. Daarnaast wil ik zelf de vrijheid hebben welk materiaal ik kies en bij welke 
leverancier ik dit wil doen. Dit wil ik niet opgelegd krijgen van mijn zorgverzekeraar.  
 

2. Ineke Claessens, voorzitter V&VN, afdeling Stomaverpleegkundigen 
Ineke is bijna 30 jaar stomaverpleegkundige. Ze is voorzitter van de V&VN Stomaverpleegkundigen. De beroepsgroep 
van stomaverpleegkundigen in Nederland. De laatste 1,5 jaar neemt ze deel aan de projectgroep Module Stoma 
Hulpmiddelen, een initiatief van het Ministerie van VWS, samen met de Stomavereniging, fabrikanten, leveranciers 
en zorgverzekeraars. 
 
Vraag: wat zijn je ervaringen met de stomazorgontwikkelingen in de afgelopen 30 jaar? 
Ineke: de meeste ziekenhuizen hebben nu een stomapoli met stomaverpleegkundigen, dat is een goede 
ontwikkeling. Wat nog wel beter kan is dat er afspraken worden gemaakt over hoe vaak en hoe veel deze 
stomapoli’s beschikbaar moeten zijn. Daar zie ik ziekenhuizen op besparen, en daar maak ik mij zorgen over. 
 
Vraag: en hoe is het met de ontwikkeling van het materiaal? 
Ineke: Het stomamateriaal is enorm verbeterd. Al zou ik het een goede ontwikkeling vinden wanneer de ervaringen 
van met de materialen zouden worden vastgelegd. Dit geldt voor zowel stomadragers als zorgprofessionals. Alleen 
dan kan objectief worden vastgesteld of het materiaal doet wat het moet doen.  
De ontwikkeling van de laatste jaren is dat er steeds verder moet worden bezuinigd op stomahulpmiddelen. Wat 
hierin gevaarlijk is, is dat alleen wordt gekeken naar de hulpmiddelen, maar de mens is meer dan alleen zijn of haar 
hulpmiddel. Wanneer je gebruik maakt van een hulpmiddel wat past bij jou, dan betekent dat, dat je kunt 
participeren in de maatschappij zoals jij wil.  
 
Vraag: je bent betrokken bij het project met Stomavereniging en VWS over functioneringsgericht voorschrijven. 
Wat wordt daarmee bedoeld? 
Ineke: bij het voorschrijven van hulpmiddelen staat het functioneren van de stomadrager centraal. Mensen met een 
stoma kunnen vanwege hun stoma allerlei beperkingen in activiteiten ondervinden en/of bij het uitoefenen van hun 
werk of hobby’s. Deze functioneringsproblemen kunnen (deels) worden opgeheven door goed functionerende 
hulpmiddelen.  
We doen het goedkoop als het kan en duur als het nodig is.  
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Vraag: stomaverpleegkundigen hebben bij alle stappen in het zorgproces een belangrijke rol. Er lijkt in de 
toekomst in het na-traject, een grotere rol te komen voor de stomaverpleegkundige van de leverancier van 
stomamateriaal. Hoe gaat die samenwerking in het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis? 
Ineke: in de module is afgesproken dat de stomaverpleegkundige altijd degene is die samen met de stomadrager 
kijkt wat het meest geschikte materiaal is. En dat het belangrijk is om iemand ook echt te zien voordat er wordt 
veranderd. Want als je niet ziet wat er aan de hand, kun je ook niet beoordelen wat het beste bij iemand past.  
Ik vind het hierbij ook belangrijk om aan te geven dat stomazorg niet alleen gaat over hulpmiddelenzorg, goede 
stomazorg is veel breder. Onze beroepsgroep heeft hier een richtlijn voor opgesteld waarbij ook de Stomavereniging 
betrokken is. Dit is de Evidence Based Richtlijn Stomazorg. 
 
Vraag: wat is de rol van de stomaverpleegkundige over 15 jaar? 
Ineke: de wens is dat de stomaverpleegkundige een spin in het web blijft voor voorbereiding en nazorg. Het is een 
aanspreekpunt, je kunt iemand bellen, en je weet waar je terecht kunt. Ik hoop dat de menselijke factor 
gewaarborgd blijft.  
 
Vraag: wat wens je jouw collega’s toe? 
Ineke: dat ze tijd en ruimte krijgen om te werken, en dat de Module Stoma Hulpmiddelen wordt geïmplementeerd 
zoals het is opgezet. 
 
Vraag: ga je in kaart brengen hoe tevreden mensen zijn? 
Op mijn wensenlijstje staat het maken van een wetenschappelijke databank samen met de Stomavereniging. We 
vragen mensen op welke gronden ze een stoma hebben gekregen, en of het opvangsysteem voldoet.  
Ik wil ten slotte een lans breken voor de kinderstomaverpleegkundigen in Nederland. Zij hebben veel pionierswerk 
verricht en daar zijn we heel trots op. Ze zijn heel actief. 
 

3. Ruud Stemerding, fabrikanten stomahulpmiddelen, Nefemed. 
Ruud: Fabrikanten zouden willen dat iedere stomadrager zegt, ik kan een normaal leven leiden. Dat is waar Nefemed 
voor staat. Het is niet hetzelfde voor iedereen, in de praktijk zie ik soms dat het niet helemaal goed gaat. Als je dat 
objectief kan maken, vergelijkbaar maken, dat zou iedereen helpen. 
 
Vraag: welke ontwikkelingen heb je de afgelopen 30 jaar gezien? 
Ruud: vroeger was de branche puur gericht op het product zelf. In de loop der jaren is de branche vooral gaan 
luisteren naar gebruiker en voorschrijver, en zijn producten met die input aangepast. We zien dat er meer producten 
komen omdat mensen erom vragen. We ontvangen wekelijks tips van mensen, of ze vertellen hun ervaring. We 
luisteren ernaar, en kijken of er iets mee te doen is. 
 
Vraag: de vernieuwingen zijn vooral tierelantijntjes; echte vernieuwingen zitten er niet in? 
Ruud: dat klopt niet, de meeste veranderingen komen omdat mensen erom vragen, maar het is niet altijd duidelijk in 
welke mate een vernieuwing ook daadwerkelijk een verbetering is.  
 
Vraag: hoe luisteren jullie naar de wensen van stomadragers? 
Ruud: vanuit onze optiek is een heel belangrijke rol weggelegd voor de stomaverpleegkundigen. Zij hebben de juiste 
opleiding, vaardigheden en achtergrond. Zij staan in nauw contact met ziekenhuis, artsen, leveranciers. Zij weten het 
beste welke producten bij een individuele gebruiker passen.  
 
Vraag: en de artsen? 
Ruud: artsen hebben weinig kennis van materialen. Ook de interesse is buitengewoon laag. Je komt dan bij de 
verpleegkundige die de deskundige is. Bij artsen gaat het om hoe operatietechnieken veranderen zodat minder 
stomamateriaal nodig is. 
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Vraag: artsen hebben er geen verstand van, stomaverpleegkundigen zijn de deskundigen, dus moeten zich er niet 
mee bemoeien?  
Ruud: ja, in het algemeen wel. 
 
Vraag: gaat er een grote ontwikkeling in stomamateriaal komen? 
Ruud: ja, veel fabrikanten worden echter meer terughoudend met het naar buiten brengen. De kwestie is ook, 
kunnen we het geïnvesteerde geld terugverdienen? Het gaat natuurlijk in eerste instantie om de zorg, maar geld 
speelt ook een steeds grotere rol, helaas wordt daarbij teveel naar de kosten per product gekeken en niet naar de 
totale zorgkosten.  
In Nederland is alles wel goed geregeld. In andere landen zijn er producten die niet op de markt komen omdat er 
geen goede afspraken kunnen worden gemaakt over de vergoeding.  
 
Vraag: over 10 jaar, de mensen die dan een stoma nodig hebben, wat is jouw droom? 
Ruud: in veel gevallen zijn er nog dingen te optimaliseren door beter te kijken naar leven, lichaam en levensstijl. 
Verder zijn er belangrijke ontwikkelingen om huidplakken steeds huidvriendelijker te maken, door bijvoorbeeld 
toevoegingen, maar ook door het toepassen van technologie waarmee je interactief met bijvoorbeeld een app kan 
zien of de plak verzadigd is of dat er lekkage dreigt. Dan weet je of een huidplak aan vervanging toe is. Belangrijk is 
ook dat fabrikanten duidelijk blijven communiceren over dergelijke ontwikkelingen en de effecten. Begin volgend 
jaar zal een fabrikant onderzoek publiceren over de effecten van een innovatieve huidplak op de kosten van de zorg 
en kwaliteit van leven.  
 
Vraag: hoe ga jij als persoon zorgen dat het gaat gebeuren? 
Ruud: door heel nadrukkelijk op dit soort bijeenkomsten aanwezig te zijn. Met het bedrijf onafhankelijk onderzoek te 
doen. En heel actief bij te dragen aan een professionele rol voor de stomaverpleegkundigen, zodat die hun rol 
kunnen spelen. Zij hebben de regie en zijn het aanspreekpunt voor iedere stomadrager op ieder moment. 
 

4. Martin Potjens, Zorgverzekeraars Nederland 
 
Vraag: wat is Zorgverzekeraars Nederland (ZN)? 
Martin: ZN is de bedrijfsvereniging van alle zorgverzekeraars in Nederland. ZN behartigt de belangen van de 
zorgverzekeraars. Ik ben beleidsadviseur farmacie en hulpmiddelen. De afgelopen 2 jaar zijn we met het traject met 
VWS en de andere veldpartijen gekomen tot een goed protocol voor de stomazorg. 
 
Vraag: hoe heb je de zorg zien ontwikkelen? 
Martin: 10 jaar geleden werd gekeken: deze wel en deze niet vergoeden. Tegenwoordig is de vergoeding van de zorg 
een stuk beter. Er wordt gekeken, wat is het functioneren van de patiënt; hoe draagt de zorg eraan bij dat dit 
probleem zo adequaat mogelijk wordt opgeheven. Het gaat om het hele pallet, de hele persoon.  
 
Vraag: goedkoop als dat kan, en duur als het moet … Robin vertelde dat mensen niet alles kunnen bestellen wat 
het beste voor hen kan zijn, klopt dat? 
Martin: wij staan achter de insteek ‘goedkoop als het kan, duur als het moet’. Wat nog ontbreekt, is de controle erop 
of dit ook zo gebeurt. Daarom is het belangrijk dat er wordt gewerkt met een goed protocol. Dan kan er veel beter 
bekeken worden welke patiënt in welke klasse hoort en welk hulpmiddel daarbij hoort. 
 
Vraag: het is niet zo dat de patiënt niet bij het hulpmiddel komt dat hij nodig heeft? 
Martin: in beginsel zou dat zo moeten zijn, maar het protocol is nog in ontwikkeling. 
 
Vraag: wanneer is het klaar en kan de eerste patiënt er gebruik ervan maken? 
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Marin: ik hoop dat we over 2 jaar een stuk verder zijn. Het protocol wordt digitaal beschikbaar gemaakt. De 
stomaverpleegkundige doorloopt het protocol dan samen met de patiënt. Dan gaat er een seintje naar de 
leverancier voor het meest adequate hulpmiddel.  
 
Vraag: dit werkt in de praktijk misschien niet zoals het is bedacht? 
Martin: met hoorzorg is men al bezig het zo te digitaliseren. 
 
Vraag: als het protocol gaat werken, zou het dus iedereen het materiaal moeten krijgen dat ze nodig hebben?  
Martin: ja. 
 
Vraag: dus over 3 jaar krijgen alle stomadragers het materiaal dat ze nodig hebben? 
Martin: hier wil ik persoonlijk mijn best voor doen. Hier geloof ik echt in.  
 
Vraag: waarom? 
Martin: omdat het zo voor de hand ligt dat een patiënt krijgt wat nodig is. 
 
Vraag: als er een beer op de weg zou kunnen zitten, welke is dat dan? 
Martin: de stijgende zorgkosten als geheel leggen een druk op het systeem. We zijn begonnen op basis van 
vertrouwen. De stijgende zorgkosten kunnen zand in de wielen gooien. Hier maak ik mij zorgen over. 
 
Vraag: als je over 10 jaar hier staat, welke boodschap heb je dan? 
Martin: we kijken terug op 10 jaar heel succesvolle samenwerking met de Stomavereniging. Ze staan voor de 
belangen van de leden, ze maken het ons soms flink lastig, en dat is goed. Ze zijn een voorbeeld voor andere 
patiëntenverenigingen. Ze denken na, hoe staan de andere partijen erin. En daarom hebben we een goed gesprek. 
Als we terugkijken dan is in 10 jaar de stomaverpleging verbeterd op basis van een goed gesprek en vertrouwen in 
elkaar. 
 

5. Arjen Noordzij, uroloog 
Ik ben uroloog en heb zelf ook een stoma.  
 
Vraag: je kreeg als kind een stoma, hoe ben je tot de beslissing gekomen om uroloog te worden? 
Arjen: Het is een grimmig sprookje. Ik ben geboren met een open blaas, op de buik. We woonden in de buurt van 
Rotterdam, maar ik kwam toch terecht in het ziekenhuis in Leiden. Ik moest vaak naar het ziekenhuis toen ik 12/13 
jaar was. Ik heb mij heel eenzaam gevoeld. Mijn ouders waren in Rotterdam, ze kwamen met het openbaar vervoer. 
Ik heb ervaren hoe eenzaam je kunt zijn in het ziekenhuis. Je wordt met je bed ergens naartoe gereden, en je weet 
niet wat er gaat gebeuren. Dan dacht ik, het zal wel pijn gaan doen. Ik nam mij voor als ik ooit zover zou komen, dan 
word ik arts. 
 
Vraag: je legt stoma’s aan, hoeveel? 
Arjen: we werken met een heel team van 12 urologen. Complexe stoma’s doen we altijd samen. Het gaat om rond 
de 30/40 stoma’s per jaar. 
 
Vraag: wanneer heb je je eerste stoma aangelegd? 
Arjen: in 2002.  
 
Vraag: wat is er veranderd? 
Arjen: er is veel minder bloedverlies. Toen was het grote happen snel thuis. Dat gaat nu veel netter, veel meer 
rekening houdend met de patiënt. De tweede ontwikkeling is dat er 10-12 jaar geleden veel meer neoblazen in 
plaats van urinestoma’s werden geplaatst. Veel mensen kiezen nu voor een stoma.  
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Vraag: hoe komt dat? 
Arjen: 10-15 jaar geleden werd de neoblaas door de dokters gepusht. Ze dachten dat het beter was voor de patiënt. 
Uit gesprekken met mensen blijkt dat anders te zijn. Mensen met een neoblaas zijn meer aan het ziekenhuis 
gebonden. Hetzelfde als met een Opel Corsa en een Alfa Romeo. Met de Alfa Romeo moet je vaker naar de garage.  
 
Vraag: als we 15 jaar verder denken, waar gaan de ontwikkelingen naartoe? 
Arjen: er komen toch weer meer neoblazen. Men zal meer sparend gaan behandelen. Een deel van de blaas 
weghalen. Die ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Met behulp van stamcellen kunnen we straks een 
nieuwe blaas kweken en terugzetten. Minder stoma’s aanleggen. 
 
Vraag: Heb je zelf wel eens een stoma bij een kind aangelegd? 
Arjen: nee, dit moet altijd in de kinderurologische centra gebeuren.  
 
Vraag: waar word je blij van?  

Arjen: ik doe oncologie en behandel ook veel kinderen, dat is een heel leuke afwisseling. Eerst een 
slechtnieuwsgesprek, en dan een kind van 3 jaar die de spreekkamer onderzoekt, heel verfrissend. Ik heb diverse 
rollen. Ik probeer aan wat ik als kind heb ervaren, van alles te doen. Ten eerste de patiënt, dan de vakgroep dan het 
ziekenhuis. Zo ben ik goed bezig. 
 
Vraag: wordt er in de opleiding aandacht aan het psychosociale effect besteed? 
Arjen: in de huidige opleiding komt dit veel meer naar voren. Er wordt nu met elkaar meegekeken in de 
spreekkamer. Dan pak je ook de andere signalen op dan: ik heb pijn in mijn buik. 
 
Vraag: wat is je grootste zorg op dit moment? 
Arjen: de artsen vormen een vrij conservatieve groep. Het is werk in beweging. Gaan we de boot niet missen? Met 
name in het contact maken met de patiënt. Ik maak mij zorgen dat we ons alleen op de technische kant richten en 
niet de verbinding zoeken met de patiënt. Daar gaat het om. Hoe ga je met mensen om? Je moet op een andere 
manier verbinding maken, meer over de mensen weten, wat is belangrijk voor hen, heel andere vragen stellen. 
Commentaar kost veel te veel tijd in het spreekuur, maar het betaalt zich later terug. 
 
Vraag: als laatste, wil je nog iets delen? 
Arjen: ik hoop dat de Stomavereniging over 15 jaar niet meer bestaat, omdat er geen mensen zijn die de 
Stomavereniging nodig hebben. 
 

6. Peter Swemmers, namens de leveranciers FHI 
Ik ben werkzaam bij Bosman Medische Hulpmiddelen, leverancier van stomamateriaal. Ik houd mij zelf bezig met 
onder andere de contracten met zorgverzekeraars, overleg met fabrikanten en de Stomavereniging en alle andere 
betrokken partijen, om zo op die manier de levering van stomamateriaal aan stomadragers zo goed mogelijk uit te 
voeren. Ik ben hier namens de FHI, brancheorganisatie van medische hulpmiddelen. En sta hier als mezelf. 
 
Vraag: wat is de ontwikkeling van hulpmiddelen en de rol van de leverancier de afgelopen 50 jaar? 
Peter: de rol was in beginsel alleen leveren van stomamateriaal. Dat heeft zich steeds verder ontwikkeld. Medische 
speciaalzaken hebben gespecialiseerde stomaverpleegkundigen in dienst genomen. Het takenpakket is uitgebreid 
met begeleiding en advies geven aan de thuishulporganisatie, in het ziekenhuis meekijken, tekst en uitleg vooraf en 
achteraf, telefonisch of aan huis. De rol is veel inhoudelijker geworden. 
 
Vraag: zet deze trend door? 
Peter: ja, er is een verdere verschuiving van het ziekenhuis naar de thuissituatie. De patiënt gaat sneller richting huis, 
en de zorg thuis wordt steeds belangrijker. De thuiszorgorganisatie heeft relatief weinig te maken met stomazorg. 
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Daarom moeten we aan de thuiszorg instructies geven. In het generieke kwaliteitskader hulpmiddelen, komt de rol 
van de leveranciers meer naar voren. 
 
Vraag: wat is dat, het generieke kwaliteitskader hulpmiddelen? 
Peter: hierin zijn afspraken gemaakt over hoe we het met elkaar willen regelen dat iemand het hulpmiddel krijgt dat 
bij hem of haar past. Dit moet bijvoorbeeld ook goed afgestemd worden op het dagelijks leven. Door dit proces 
beter in beeld te brengen kan bijvoorbeeld ook veel beter worden uitgelegd aan zorgverzekeraars waarom iemand 
iets nodig heeft. 
 
Vraag: is het voorschrijven van hulpmiddelen nu nog niet goed geregeld dan? 
Peter: helaas is het nu nog te beperkt. Er wordt nog teveel gekeken naar het merk en type, en er moet nog meer 
gekeken worden naar wat iemand nodig heeft om te kunnen functioneren. Het is ook de taak van de leveranciers om 
het beste hulpmiddel bij de persoon te zoeken. De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in het 
kwaliteitskader gaan daarbij helpen. 
 
Vraag: komt het initiatief uit de overheid? 
Peter: ja. Het mooie is dat alle partijen betrokken bij stomazorg, om de tafel hebben gezeten. We zijn het dus eens 
met elkaar en hebben samen afspraken gemaakt.  
 
Vraag: wat is er nog nodig om het goed te laten werken? 
Peter: het vinden van het juiste materiaal zou in samenspraak moeten gaan tussen stomadragers en 
stomaverpleegkundigen. Om dit te kunnen doen is een protocol ontwikkeld. Dit is een soort vragenlijst die je samen 
doorloopt. Dit protocol moet worden gedigitaliseerd, zodat de stappen met behulp van de computer kunnen worden 
doorlopen.  
 
Vraag: verwacht je dat het over 2 jaar wel draait? 
Peter: een periode van twee jaar is realistisch, al moeten er nog flink wat hobbels worden genomen. Er is nog wel 
geld nodig, maar de vervolgafspraken zijn gemaakt. Vanuit de overheid wordt erop toegezien dat wij eraan blijven 
werken. 
 
Vraag: is het voorstelbaar dat als het loopt, dat de zorgkosten toenemen? 
Peter: nee, ik denk niet dat ze daardoor toenemen. Door deze ontwikkeling wordt het proces juist beter geborgd.  
 
Vraag: het is best al wel goed op elkaar afgestemd, alleen nog niet goed in kaart gebracht? 
Peter: klopt, er zijn ook uitzonderingssituaties. Zo zijn er bepaalde materialen die nu niet worden vergoed terwijl ze 
al wel beschikbaar zijn.  
 
Vraag: waar staan we over 10 jaar? 
Peter: de zorg over 10 jaar is nog een stuk beter geregeld. De ontwikkelingen binnen de stomazorg hebben een 
vlucht genomen. Dat wordt gecontinueerd. Ook hoop ik dat de zorg in het ziekenhuis en de zorg thuis veel beter op 
elkaar worden afgestemd. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en vertrouwen in elkaar.  
 

7. Marcel van Raaij, Ministerie van VWS 
 
Vraag: Wat weet u eigenlijk van stomazorg? 
Marcel: ik ben directeur geneesmiddelen en medische technologie. Ik mag leiding geven aan 55 mensen in 
geneesmiddelenbeleid, ook bloedvoorziening en orgaandonatie.  
Medische technologie is hulpmiddelenbeleid: welke hulpmiddelen, veiligheid, hoe regelen we het in het 
zorgverzekeringspakket. Er zijn ongeveer 500.000 verschillende hulpmiddelen op de markt. Artsen en 
verpleegkundigen schrijven hulpmiddelen voor en de mensen die ermee omgaan vinden ook iets van de 
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hulpmiddelen. Er is veel aandacht voor doelmatigheid en zuinigheid, dat is ook prima maar er is soms minder 
aandacht voor kwaliteit in de praktijk. Voor de hulpmiddelen van Stoma, Diabetes en Continentie wordt nu een 
kwaliteitsslag gemaakt. Er worden protocollen en richtlijnen ontwikkeld hoe je tot een bepaald hulpmiddel komt. Zo 
is het voor iedereen beter te begrijpen en uit te leggen.  
  

Vraag: in 1967 is de verzekeringswetgeving ingevoerd: patiënt, verzekeraar, zorgverzekering is een driehoek? 
Marcel: een driehoek die de kwaliteit van zorg moet regelen. Alle partijen moeten daarin hun rol spelen. Alle partijen 
moeten aan bod komen. Wij bemoeien ons niet met de mensen aan tafel, maar stellen vragen. Wij zeggen niet dit 
moet je doen, maar zeggen dit zijn de problemen en hoe lossen we dat met elkaar op. Het is masseren en duwen.  
 
Vraag: wat merkt de patiënt van de nieuwe Module Stoma Hulpmiddelen? 
Marcel: we gaan aan de slag met wat er nu ligt. Alle partijen (zoals stomadragers, stomaverpleegkundigen, 
fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars) zullen zich daar naar moeten gedragen vanaf 1 januari 2018. We gaan 
ervanuit dat iedereen zich aan de afspraken houdt.  
 
Vraag: een aantal mensen die ik sprak zegt dat in 2 jaar alles geïmplementeerd moet zijn, kan dat ook volgens u? 
Marcel: we hebben de afspraak gemaakt dat de intrede 1 januari 2018 is. Daar houden we aan vast. Dat er in de 
praktijk een ingroei plaats zal vinden, houden we rekening mee.  
 
Vraag: dus op 10 januari gaat de patiënt op de poli uit van het nieuwe protocol? 
Marcel: dat zou ik van harte wensen. 
 
Vraag: wat kan er in de weg staan? 
Marcel: Alle partijen weten wat erin staat en hoe zich te gedragen, maar de kunst is dat iedereen die op 
werkvloerniveau opereert, de afspraken ook kent. Dat gaat tijd kosten. We hebben wel iedereen bereikt, hoop ik. 
 
Vraag: ga je de artsen erbij betrekken, anders wordt het een lastig traject? 
Marcel: de artsen nemen we mee in de implementatie uiteraard. 
 
Vraag: hoe doet de Stomavereniging het in de driehoek met de patiënt? 
Marcel: Ik denk dat de Stomavereniging een compliment verdient. Er is ruim een jaar over gedaan om tot afspraken 
te komen waar iedereen zich in kon vinden. De Stomavereniging heeft de belangen van patiënten op een hele 
consequente en kritische wijze behartigt. 
 
Vraag: hoe ziet de stomazorg er over 10 jaar uit? 
Marcel: ik wil mij erbij aansluiten dat er geen Stomavereniging meer nodig is. Dat er minder stoma’s aangelegd 
worden. Dat door technische innovatie de producten verbeteren. Regeneratieve geneeskunde: medische 
technologie en stamcellen. Dan heb je dit soort technieken minder nodig. Dat heeft tijd nodig. 
 
Vraag: wat neem je mee terug naar Den Haag? 
Marcel: alles wat er gezegd is, hebben we eerder meegekregen. Ik heb geen heel nieuwe dingen gehoord. Dat is 
geruststellend.  
 


