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Beleidsadvies Stoma Zorgwijzer na 2017 

1. Aanleiding van dit beleidsadvies 

Kan de Stoma Zorgwijzer worden doorontwikkeld naar een tool die de kwaliteit van stomazorg in de 
hele keten inzichtelijk maakt vanuit het perspectief van stomadragers? Dat is de vraag die het 
bestuur van de Stomavereniging in februari 2017 heeft gesteld. Deze vraag sluit aan bij het 
strategisch meerjarenplan van de Stomavereniging, waarbij één van de strategische doelen is om 
goede en toegankelijke stomazorg af te dwingen. De impact die in 2020 moet zijn gerealiseerd, is dat 
mensen met een stoma of pouch en hun naasten een betere kwaliteit van zorg én een betere 
toegang tot zorg ervaren. Dat alle mensen met een stoma of pouch ervaren dat bij de keuze voor 
stomamateriaal en hulpmiddelen hun wensen en behoeften het uitgangspunt zijn. En dat mensen 
met een stoma of pouch meer mogelijkheden ervaren voor het voeren van eigen regie. 
 

2. Probleemomschrijving 

De Stoma Zorgwijzer meet sinds 2012 de kwaliteit van stomazorg in ziekenhuizen en maakt de 
resultaten per ziekenhuis transparant. De normen waaraan wordt getoetst zijn opgesteld in 
samenwerking met de achterban, stomaverpleegkundigen en medisch specialisten. Voor stomazorg 
zijn geen landelijke cijfers bekend waarvan gebruik kan worden gemaakt bij het toetsen van de 
ziekenhuizen. Dit maakt dat metingen worden uitgevoerd met behulp van vragenlijsten die worden 
ingevuld door stomaverpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen. Daarmee zijn 
de metingen subjectief. Het ontsluiten en transparant maken van informatie over de kwaliteit van 
zorginstellingen is tijds- en kostenintensief. Dit geldt zowel voor de partij die aanlevert als de partij 
die vraagt. Welke mogelijkheden zijn er om kwaliteitsinformatie in de keten transparant te maken? 
En op welke wijze levert dit een bijdrage aan het afdwingen van goede en toegankelijke stomazorg? 
 

3. Impact huidige Stoma Zorgwijzer  

Vanaf 2012 toetst de Stomavereniging ziekenhuizen aan de normen voor goede stomazorg. De 
resultaten hiervan worden transparant gemaakt op www.stomazorgwijzer.nl. Wanneer een 
ziekenhuis voldoet, wordt het vinkje voor goede stomazorg toegekend. Tot en met 2015 kon dit 
mede worden bekostigd met behulp van subsidie van fonds PGO. Sinds 2016 heeft de 
Stomavereniging hiervoor overeenkomsten afgesloten met 56 (van de 76) ziekenhuizen in 
Nederland. Wat is de impact geweest die de Stoma Zorgwijzer de afgelopen jaren heeft gerealiseerd?  
 
Zijn deze doelen met de Stoma Zorgwijzer bereikt? 

a) Het verstevigen van de positie van de stomadrager als zorgconsument door het bieden van 
inzicht in wat verwacht mag worden van de stomazorg. 

b) Het bieden van ondersteuning aan stomadragers bij de keuze voor zorgaanbieders en 
behandelaars. 

c) Het versterken van haar 3e partijrol in overleggen met de verschillende beroepsgroepen van 
medici en verpleegkundigen, de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, politici en 
eventuele andere beleidsvormende- en uitvoeringsinstanties. 

d) Het transparant maken van de kwaliteit van stomazorg, waardoor zorgverbetering zou 
worden gestimuleerd.  

http://www.stomazorgwijzer.nl/
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Ad. a) Het verstevigen van de positie van de stomadrager als zorgconsument door het 
bieden van inzicht in wat verwacht mag worden van de stomazorg. 

De Stoma Zorgwijzer maakt sinds 2012 inzichtelijk wat mensen mogen verwachten van de stomazorg 
in ziekenhuizen. Om ziekenhuizen te kunnen toetsen ontwikkelt de Stomavereniging iedere twee jaar 
normen voor goede stomazorg, welke zijn afgeleid van de kwaliteitscriteria. Dit doet de 
Stomavereniging in samenwerking met patiënten, stomaverpleegkundigen en medisch specialisten.  
Mensen die een stoma krijgen of hebben, hebben toegang tot informatie over wat zij mogen 
verwachten van stomazorg en of een individueel ziekenhuis deze zorg ook biedt. Het is voor de 
Stomavereniging de vraag in hoeverre het ontsluiten van deze informatie de positie van de 
stomadrager als zorgconsument daadwerkelijk verstevigt. Uit onderzoek van Grit1 bleek al dat nog 
weinig bekend is over hoe mensen in de praktijk keuzes maken voor een zorgaanbieder en hoe 
mensen de informatie interpreteren, verwerken en gebruiken voor hun handelen. Bovendien bleek 
dat veel keuze instrumenten vooral geschikt zijn voor een beperkte doelgroep. Zo zou slechts een 
kwart van de zorggebruikers voldoen aan het profiel van de rationale en kritische consument. De 
Stomavereniging gaat ervan uit dat dit ook voor haar doelgroep geldt. 
 

 De Stoma Zorgwijzer levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken van kwaliteitsgegevens 
vanuit het perspectief van stomadragers. Dit is echter geen garantie voor het verstevigen van 
de positie van de stomadrager als zorgconsument. 
 

Ad. b) Het bieden van ondersteuning aan stomadragers bij de keuze voor 
zorgaanbieders en behandelaars. 

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie2 bij 9.822 zorgconsumenten blijkt dat bijna de helft van de 
mensen kiest voor het meest dichtstbijzijnde ziekenhuis (47%) en/of het ziekenhuis waarnaar de 
huisarts verwijst (45%). Slecht 9% zoekt actief naar een ziekenhuis dat goede zorg levert voor de 
betreffende aandoening. Damman3 schrijft in haar onderzoek naar presentatie van 
kwaliteitsinformatie aan zorgconsumenten dat kwaliteitsgegevens moeilijk te begrijpen zijn voor de 
consument. Dit komt vooral door de grote hoeveelheid technische en getalsmatige informatie die 
verwerkt moet worden. Daarbij spelen de cognitieve vaardigheden en geheugencapaciteit van de 
gemiddelde consument een rol. Ook weet het merendeel van de consumenten niet wat 
kwaliteitsinformatie is. Kwalitatief onderzoek dat door NFK4 is uitgevoerd bij mensen die geraakt zijn 
door kanker laat zien dat het geven van een totaaloordeel door middel van een kruisje of vinkje vaak 
als te kort door de bocht wordt ervaren.  
Ook blijkt uit dit onderzoek dat mensen over het algemeen geen keuze maakt voor een ziekenhuis op 
basis van een waarde oordeel. Het ‘shoppen’ naar een ziekenhuis is vaak niet eens in hen 
opgekomen omdat de diagnose zelf hen in beslag nam. 
 
  

                                                             
1 De positie van de zorggebruiker in een veranderend stelsel (Grit et al; 2008) 
2 Meldactie Ziekenhuiszorg (Patiëntenfederatie Nederland; 2016) 
3 Handreiking presentatie van kwaliteitsinformatie aan consumenten (Zorginstituut; Damman; 2015) 
4 Patientenwijzers (Metrixlab, in opdracht van levenmetkanker; 2015) 
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In het verlengde hiervan geven zowel stomadragers, stomaverpleegkundigen als medici aan dat voor 
wat betreft stomazorg je vaak al ‘in zorg bent’ wanneer de optie voor een stoma überhaupt aan de 
orde komt. Het is dan niet logisch dat je voor de aanleg van een stoma op zoek gaat naar een andere 
zorgaanbieder. Wanneer de stoma is aangelegd, kan met behulp van de Stoma Zorgwijzer wel 
achteraf worden bekeken of iemand krijgt wat mag worden verwacht. Op basis daarvan kan iemand 
in theorie ervoor kiezen om over te stappen naar een andere zorgaanbieder.  

 

 De Stoma Zorgwijzer is minder geschikt om voorafgaand aan de operatie waarin een stoma 
wordt aangelegd een keuze te maken voor zorgaanbieder of behandelaar. Het is wel geschikt 
als informatie instrument over wat een stomadrager mag verwachten van de zorg. 
 

Ad. c) Het versterken van haar 3e partijrol in overleggen met beroepsgroepen en 
beleidsmakers. 

De Stomavereniging publiceerde in 2004 voor het eerst over kwaliteitscriteria vanuit het perspectief 
van stomadragers5. Ook voert de Stomavereniging al sinds 2008 achterban raadplegingen uit. De 
resultaten hiervan gebruikt de Stomavereniging in gesprekken met de verschillende beroepsgroepen 
van medici en verpleegkundigen, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, politici en andere 
beleidsvormende- en uitvoeringsinstanties. Dit blijkt ook uit de jaarverslagen6 van de 
Stomavereniging waarin diverse voorbeelden worden genoemd van lobby- en 
kwaliteitsverbetertrajecten waar de Stomavereniging bij betrokken is. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
werkbezoeken bij ziekenhuizen, al dan niet in samenwerking met zorgverzekeraars. Maar ook om 
lobbytrajecten naar de tweede kamer om verdere bezuinigingen op stomazorg te voorkomen, 
voorwaarden voor doelmatig gebruik van stomamaterialen en hulpmiddelen, het ontbreken van 
eenduidige data over het aantal stomadragers etc.  
 
De komst van de Stoma Zorgwijzer heeft de positie van de Stomavereniging verder verstevigd. Ook 
heeft dit vermoedelijk een positief effect gehad op de positie van de stomaverpleegkundigen. Zij 
konden immers bij hun management en Raad van Bestuur laten zien wat volgens de 
patiëntenvereniging belangrijk was voor het leveren van goede zorg en dat daarvoor inspanningen 
vanuit het ziekenhuis nodig zijn. Mede met behulp van de Stoma Zorgwijzer is de Stomavereniging in 
staat gesteld om werkbezoeken aan ziekenhuizen verder te professionaliseren. Op de website van de 
Stomavereniging is in een filmpje (‘zo werkt goede stomazorg’) te zien welke positieve effecten 
dergelijke werkbezoeken kunnen hebben op de kwaliteit van stomazorg.  
 
Een recent voorbeeld van wat onze lobby tot stand heeft gebracht is de ontwikkeling van de Module 
Stoma Hulpmiddelen7. In deze module wordt uitgegaan van het functioneringsgericht voorschrijven 
van hulpmiddelen. Alle spelers in het veld onderkennen het belang van hetgeen in deze module is 
omschreven. De implementatie van de module staat de komende jaren gepland. 
 

 Met de Stoma Zorgwijzer heeft de Stomavereniging haar derde partijrol verder verstevigd. 
  

                                                             
5 Stomadragers aan het woord: over kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. (M. Bekkers; 2004) 
6 Jaarverslagen Nederlandse Stomavereniging (2011 – 2016) 
7 Module SH (nog niet openbaar) 
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Ad. d) Transparantie kwaliteit stomazorg, waardoor zorgverbetering wordt 
gestimuleerd.  

Uit onderzoek van Van der Ster8 blijkt dat trajecten zoals de Stoma Zorgwijzer een positieve invloed 
hebben op de kwaliteit van ziekenhuiszorg. De grootte van het effect hangt vermoedelijk samen met 
de aandacht die het traject krijgt in de media. Uit het onderzoek van Van der Ster blijkt dat niet kan 
worden aangetoond dat transparantie over prestatiedata de sleutel is tot kwaliteitsverbeteringen. 
Van der Ster concludeert tenslotte dat als patiëntenorganisaties invloed willen uitoefenen op de 
kwaliteit van zorg, het nuttig is om kwaliteitsinformatie inzichtelijk te maken. Het al dan niet werken 
met een zogenoemde award (als het groene vinkje) zorgt niet voor méér invloed op de kwaliteit van 
zorg. 

Kwaliteitsverbeteringen stomazorg 

De afgelopen jaren is er veel verbeterd in ziekenhuizen. De eerste set normen die in 2012 werden 
gebruikt om de ziekenhuiszorg te toetsen, bestond uit minimale normen waaraan de stomazorg 
moest voldoen. Iedere tww jaar zijn deze normen doorontwikkeld.  
De volgende punten zijn, mede door toedoen van de Stoma Zorgwijzer in de afgelopen vijf jaar 
verbeterd: 

 het kunnen oefenen met stomamateriaal voorafgaand aan de operatie,  

 het opleiden van afdelingsverpleegkundigen,  

 het registeren van complicaties na een operatie,  

 het invoeren van een combinatie afspraak bij de eerste controle na een operatie,  

 de bereikbaarheid binnen en buiten kantooruren,  

 de integratie van stomazorg in zorgpaden van darm- en blaaskanker,  

 het voeren van regelmatig overleg tussen artsen die een stoma aanleggen en 
stomaverpleegkundigen én  

 het voeren van overleg tussen stomaverpleegkundigen en zorgverleners in de regio, 

 implementatie van verschillende punten uit de EB Richtlijn Stomazorg9 zoals plaatsbepaling; 
frequentie van nacontroles in het eerste jaar en overdracht naar de thuiszorg. 

 

 Het transparant maken van kwaliteitscriteria heeft een positief effect op de kwaliteit van 
stomazorg. Het is onduidelijk of het werken met een vinkje deze invloed verder vergroot.  

Conclusie 

De Stoma Zorgwijzer ontsluit kwaliteitsinformatie over de stomazorg in ziekenhuizen. Het geeft 
stomadragers daarmee informatie over wat van de zorg mag worden verwacht. Het is op basis van 
onderzoek niet aannemelijk dat de stomadrager op basis van de Stoma Zorgwijzer een keuze maakt 
voor een bepaald ziekenhuis. De Stoma Zorgwijzer heeft de kwaliteit van stomazorg de afgelopen 
jaren aantoonbaar helpen verbeteren en heeft de derde partij rol van de Stomavereniging versterkt. 
 

  

                                                             
8 Awarding and performance monitors: Do hospitals care? Van der Ster; 2012 
9 Evidence-based Richtlijn Stomazorg Nederland; Smelt et al; 2012 
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4. Afdwingen van goede en toegankelijke stomazorg  

Eén van de strategische doelen die de Stomavereniging zichzelf heeft gesteld is dat mensen met een 
stoma of pouch in 2020 een betere kwaliteit van en toegang tot zorg ervaren. Is de Stoma Zorgwijzer 
hiervoor het aangewezen middel? Welke kanttekeningen kunnen worden geplaats bij de Stoma 
Zorgwijzer in haar huidige vorm? 

Registratielast te hoog? 

Het ontsluiten en transparant maken van kwaliteitscriteria van zorginstellingen is tijds- en 

kostenintensief. Dit geldt zowel voor de partij die aanlevert als de partij die vraagt. In 2015, het jaar 

van transparantie volgens minister Edith Schippers, heeft Zorgvisie10 een artikel gepubliceerd waarin 

Medisch Specialisten aangeven dat de registratielast in ziekenhuizen groot is. Hierop heeft de 

Stomavereniging11 gereageerd met een artikel waarin zij ervoor pleit om niet zomaar de 

kwaliteitsregistratie voor stomazorg af te schaffen. In dit artikel geeft zij echter ook aan dat 

registreren an sich niet het doel is, maar wat registratie oplevert: het verbeteren van kwaliteit van 

zorg. De Stomavereniging heeft in 2015 met stomaverpleegkundigen de Stoma Zorgwijzer 

geëvalueerd12. Hieruit kwam ook naar voren dat het invullen van de vragenlijst voor de Stoma 

Zorgwijzer hen veel tijd kost die ten koste gaat van de directe patiëntenzorg. Hierbij maken zij ook de 

kanttekening dat zij zich afvragen of de vragen objectief genoeg zijn. Bovendien geven zij aan dat zij 

zelden tot nooit van een stomadrager hebben gehoord dat zij een keuze voor het ziekenhuis hebben 

gemaakt op basis van de Stoma Zorgwijzer.  

In oktober 2016 is een akkoord bereikt over het ophalen van kwaliteitsgegevens bij ziekenhuizen.13 

Het akkoord houdt in dat iedere partij die kwaliteitsgegevens nodig heeft van zorginstellingen zich 
vanaf nu moet wenden tot Zorginstituut Nederland (ZiN)14. Deze ontwikkeling veronderstelt dat de 
Stomavereniging voor het verkrijgen van informatie vanuit ziekenhuizen zich in de toekomst moet 
gaan wenden tot het Zorginstituut en geen gehoor hoeven te geven aan onze oproep om deel te 
nemen aan de Stoma Zorgwijzer.  
 

 De Stoma Zorgwijzer in zijn huidige vorm zorgt voor een grote registratielast bij 
stomaverpleegkundigen. 

  

                                                             
10 https://www.zorgvisie.nl/kwaliteit/verdieping/2015/10/registratielast-medisch-specialisten-loopt-de-
spuigaten-uit-2702370w/ 
11 http://www.stomavereniging.com/Onze-vereniging/Informatievoorziening/Nieuwsberichten/Moet-de-
Stomavereniging-de-Stoma-Zorgwijzer-afschaffen  
12 Ontwikkeling Stoma Zorgwijzer 2016 – 2017; input van stomaverpleegkundigen  
(2015; Stomavereniging; niet openbaar) 
13 Eind aan parallelle uitvraag kwaliteitsgegevens (Zorgvisie; oktober 2016) 
14 Zorginstituut Nederland (ZiN) ziet erop toe dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke 
positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders 
en patiënten(organisaties). 

https://www.zorgvisie.nl/kwaliteit/verdieping/2015/10/registratielast-medisch-specialisten-loopt-de-spuigaten-uit-2702370w/
https://www.zorgvisie.nl/kwaliteit/verdieping/2015/10/registratielast-medisch-specialisten-loopt-de-spuigaten-uit-2702370w/
http://www.stomavereniging.com/Onze-vereniging/Informatievoorziening/Nieuwsberichten/Moet-de-Stomavereniging-de-Stoma-Zorgwijzer-afschaffen
http://www.stomavereniging.com/Onze-vereniging/Informatievoorziening/Nieuwsberichten/Moet-de-Stomavereniging-de-Stoma-Zorgwijzer-afschaffen
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Huidige kwaliteitsinformatie op Stoma Zorgwijzer toegankelijk? 

Uit de verschillende onderzoeken die staan beschreven in paragraaf 3 blijkt dat de huidige keuze 

wijzers te moeilijk zijn en dat mensen veelal behoefte hebben aan beeld. De Stoma Zorgwijzer 

bestaat alleen uit tekst. Ook is het de afgelopen jaren ingewikkeld gebleken om enerzijds normen te 

ontwikkelen waaraan ziekenhuizen kunnen worden getoetst en anderzijds deze normen zo te 

vertalen dat deze begrijpelijk zijn voor de gemiddelde lezer. De Stoma Zorgwijzer is hierin wel steeds 

verbeterd.  

In 2016 is de darmstoma zorgwijzer bezocht door 2.727 unieke bezoekers. De urinestoma zorgwijzer 
werd bezocht door 1.024 unieke bezoekers. Er kan niet worden achterhaald of deze bezoekers 
(nieuwe) stomadragers of zorgprofessionals zijn.  
 

 De informatie op de Stoma Zorgwijzer is niet toegankelijk voor de totale doelgroep. 

Normen voor goede stomazorg in ziekenhuizen verder door ontwikkelen? 

In 2016 vond voor de tweede maal aanscherping plaats van de normen voor goede stomazorg. In de 
jaren vanaf 2012 hebben we kunnen zien dat in het eerste jaar dat de normen worden uitgevraagd 
circa 80% voldoet aan onze normen, in het tweede jaar voldoet vervolgens (bijna) 100%. In 2016 
deed 75% van de ziekenhuizen die stomazorg levert mee aan de Stoma Zorgwijzer. In dit jaar voldeed 
al 95% van hen aan de normen voor darmstomazorg en 84% aan de normen voor urinestomazorg. De 
verwachting is dat (bijna) alle deelnemende ziekenhuizen in 2017 zullen voldoen aan de normen. De 
uitkomsten vanuit de vragenlijsten laten geen verder mogelijkheden tot aanpassingen van de 
normen zien. Dit veronderstelt dat momenteel het maximale van de stomazorg in ziekenhuizen is 
uitgevraagd. 
 

 De normen voor goede stomazorg vanuit patiënten perspectief heeft het plafond bereikt. 

Conclusie 

De Stoma Zorgwijzer is in zijn huidige vorm als informatie instrument niet toegankelijk voor de totale 

doelgroep. De stomaverpleegkundigen (en andere betrokkenen) ervaren een hoge administratieve 

last voor het invullen van de Stoma Zorgwijzer. Er worden geen mogelijkheden gezien voor een 

verder doorontwikkeling van de normen voor goede stomazorg in het ziekenhuis. 
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5. Aansluiten bij ontwikkelingen 

Module Stoma Hulpmiddelen 

Samen met alle veldpartijen betrokken bij stomazorg is in 2017 door de Stomavereniging de Module 

Stoma Hulpmiddelen ontwikkeld (verder aangeduid met Module SH). In de Module SH wordt 

uitgegaan van het functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen. Hiermee wordt bedoeld dat 

in het proces van voorschrijven het functioneren van de cliënt centraal staat en zijn/haar problemen 

in het functioneren bepalend voor de keuze van de hulpmiddelen. Zodat een goede match tot stand 

komt tussen de mogelijkheden/wensen van een cliënt en dat wat het hulpmiddel te bieden heeft. De 

Module SH wordt in 2017 opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. Daarmee 

is geborgd dat alle veldpartijen de afspraken die zijn gemaakt in de module gaan naleven. Doen zij dit 

niet, dan kunnen partijen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit 

desgevraagd ingrijpen. De Module SH biedt ook een goed kader voor eventuele juridische uitspraken. 

De Module SH sluit aan bij het strategische doel van de Stomavereniging om goede en toegankelijke 

stomazorg te ontwikkelen. In de Module SH worden in 2017 de volgende producten opgeleverd voor 

stomadragers: 

1. Een patiëntenversie van de Module SH 

Hierin wordt met behulp van plaatjes en korte teksten uitgelegd waar een stomadrager op moet 

letten wanneer het gaat om het vinden van het juiste hulpmiddel. Dit wordt ook wel een patiënt 

journey genoemd.  

2. Een zelfmanagement tool 

Met deze tool kan een stomadrager zelf kijken aan welke producteigenschappen het materiaal 

moet voldoen. Hiermee komt een stomadrager goed voorbereid bij de stomaverpleegkundige en 

kan beter de regie worden gevoerd. 

3. Een Indicatorenset die meet of het voorschrijven van hulpmiddelen lijdt tot de juiste 

hulpmiddel(en) 

Met behulp van de indicatoren worden ziekenhuizen en leveranciers getoetst vanuit het 

perspectief van stomadragers. Het doel is niet primair om deze gegevens transparant te maken. 

Het doel is wél om blijvend te kunnen sturen op kwaliteit vanuit het perspectief van 

stomadragers.  

Door ontwikkelen kwaliteitscriteria naar de hele keten 

In 2016 heeft de Stomavereniging onderzoek gedaan naar de kwaliteit in de hele keten. Aan 1.554 

stomadragers is gevraagd hoe zij de zorg in het ziekenhuis en thuis ervaren. Resultaten uit dit 

onderzoek geven handvatten om de brochure ‘Dit is goede stomazorg!’15 verder door te ontwikkelen 

naar de keten. Dit staat in het najaar van 2017 gepland, in samenwerking met de commissie kwaliteit 

van de Stomaverenging.  

  

                                                             
15 Dit is goede stomazorg! Kwaliteitscriteria ziekenhuiszorg (Stomavereniging; 2013) 
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Actualisatie Evidence Based Richtlijn V&VN Stomaverpleegkundigen 

In 2012 is door de V&VN Stomaverpleegkundigen een richtlijn ontwikkeld met als doel het leveren 

van een bijdrage aan verhoging van de kwaliteit van stomazorg in Nederland door uniformiteit. Deze 

richtlijn is gericht op het verpleegkundig handelen van stomaverpleegkundigen die werkzaam zijn in 

de hele keten. De richtlijn wordt in 2017 geactualiseerd. De Stomavereniging is betrokken bij het 

formuleren van knelpunten en uitgangsvragen voor de richtlijnherziening. 

Projectvoorstel Generieke Module Stomazorg 

In dit projectvoorstel beogen de Stomavereniging en V&VN Stomaverpleegkundigen samen om een 
kwaliteitsstandaard voor de hele keten van stomazorg te ontwikkelen. Deze onderscheid zich van de 
Module SH omdat deze breder is en verder gaat dan afspraken over enkel de zorg rondom het 
verstrekken van hulpmiddelen. Doel van de generieke module is enerzijds om inzicht te bieden in de 
inhoud, organisatie en kwaliteit van stomazorg in de hele keten; van de aanleg van de stoma tot en 
met leven met een stoma. Anderzijds worden handvatten geboden aan zorgprofessionals, 
zorgorganisaties en zorgverzekeraars zodat ieder haar rol kan spelen. Ook deze module zal worden 
opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland, waardoor de gemaakte afspraken geborgd 
worden en goede stomazorg kan worden afgedwongen. 

Good practices ontsluiten kwaliteitsinformatie 

De laatste jaren wordt patiënten informatie steeds vaker ontsloten met behulp van een zogenaamde 
patiëntenreis. Dit is een grafische weergave van verschillende fasen en gebeurtenissen die een 
fictieve patiënt/cliënt doormaakt.16 Wat in beeld wordt gebracht kan erg verschillen: iets kleins (hoe 
maak ik een afspraak?), iets groters (hoe kom ik van klacht tot behandeling?) of iets wat een leven 
lang kan duren (hoe ga ik om met mijn ziekte of handicap?). 
 
Een patiëntenreis zou voor de Stomavereniging een goede manier kunnen zijn om informatie 
behapbaar te kunnen ontsluiten voor een groter deel van de totale doelgroep. Immers: het werken 
met meer beeld en eenvoudige teksten blijkt volgens onderzoeken beter te worden begrepen en 
onthouden door een bredere doelgroep. 

  

                                                             
16 www.participatiekompas.nl (een initatief van ZonMw, PGO Support en VSB Fonds) 

http://www.participatiekompas.nl/
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6. Adviezen over de Stoma Zorgwijzer na 2017 

1. Stop na 2017 met de Stoma Zorgwijzer in haar huidige vorm. De informatie is niet toegankelijk 

voor de totale doelgroep, de informatie leidt niet tot keuzes voor een bepaald ziekenhuis en de 

administratieve lasten voor ziekenhuizen zijn hoog. 

2. Geef de hoogste prioriteit aan de lobby voor financiën en afspraken met de  

Stomaverpleegkundigen om op korte termijn te kunnen gaan starten met het ontwikkelen van de 

Generieke Module Stomazorg. 

3. Laat de informatie uit de actualisatie van de Stoma Zorgwijzer 2017 ook in 2018 nog het hele jaar 

beschikbaar op www.stomazorgwijzer.nl. Het jaar 2018 kan dan worden gebruikt om eventueel 

nieuwe producten of diensten te ontwikkelen met betrekking tot het transparant maken van 

kwaliteitsinformatie. 

4. Ontsluit kwaliteitsinformatie voor stomadragers online aan de hand van een patiëntenreis, 

waardoor de informatie toegankelijker wordt voor een groter deel van de doelgroep 

stomadragers. 

http://www.stomazorgwijzer.nl/

