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‘Toen ik net een stoma kreeg, 
moest ik het wel even verwerken. 
Lang zamerhand ontdekte ik dat 

ik weer van alles kon doen. 
Ik kon weer  genieten van het 

leven. Ik ben nu vrijwilliger bij de 
Bezoekdienst omdat ik andere 

mensen met een stoma wil 
vertellen dat je prima kan leven 

met een stoma.’ 

Liesbeth
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Krijg of heb je net een stoma of pouch en wil je weten hoe het is om met 
een stoma of pouch te leven? Een vrijwilliger van de  Stomavereniging 
komt graag bij je langs. In een persoonlijk gesprek wisselen jullie 
ervaringen uit en kun je al je vragen stellen. Ook een  telefonisch 
gesprek is mogelijk. 
 

 

Deel je verhaal  
 

Voor medische informatie kun je terecht bij je arts of stomaverpleeg -

kundige. Maar wat voor impact heeft een stoma of pouch op jouw leven? 

Bijvoorbeeld als het gaat om voeding, sport, seksualiteit, vakantie? 

De Stomavereniging regelt een persoonlijk gesprek met een ervarings -

deskundige van de Bezoekdienst voor je. Iemand die zelf een stoma of 

pouch heeft en weet wat dit betekent in het dagelijks leven.

Een stoma in jouw dagelijks leven 
 
Leven met een stoma betekent voor iedereen wat anders. Voor de 

één is het een nieuwe kans na een levensbedreigende ziekte. Voor 

de ander betekent ‘leven met een stoma’: eindelijk verlost van 

jarenlange klachten. In het dagelijks leven hoeft de stoma geen 

grote rol te  spelen. Maar het is ook mogelijk dat jouw leven totaal 

verandert. Op www.stomavereniging.nl lees je meer over mogelijke 

gevolgen voor sport, seksualiteit, vrije tijd, reizen en  vakantie. Ook 

vind je hier een overzicht van onze andere folders.
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Vraag advies over jouw unieke situatie 
 

Iedere situatie is uniek. De Bezoekdienst van de Stomavereniging bestaat 

uit mannen en vrouwen van alle leeftijden, met verschillende medische 

achtergronden en diverse type stoma’s of een pouch. Ze luisteren naar 

jouw verhaal en geven je persoonlijk advies en tips. 

 

 

Thuis of telefonisch 
 

Je kunt zowel thuis als via de telefoon praten met iemand van de Stoma -

vereniging. Als je belt voor een afspraak, zoeken wij iemand die het beste 

bij je past om je verhaal aan te vertellen. Natuurlijk kan ook je partner of 

een familielid meepraten. Uiteraard is het gesprek vertrouwelijk. Een 

vervolgafspraak is altijd mogelijk.
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Wie is je gesprekspartner? 
 

Je hebt een gesprek met iemand die al enkele jaren 

zelf een stoma of pouch heeft. Iemand die dit vrijwillig 

doet om jou verder te helpen. Alle vrijwilligers van de 

Bezoekdienst zijn opgeleid door de Stomavereniging. Ze zijn op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen met stomazorg en weten naar wie zij 

kunnen door verwijzen als je specifieke vragen hebt. 

 

 

Maak een afspraak 
 

Neem contact op met de Stomavereniging via www.stomavereniging.nl 

 (klik op 'Contact' of 'Hulp & Informatie'). Je kunt ook bellen of mailen:  

030 - 634 3910 of info@stomavereniging.nl

GRATIS 
 

Dit is een gratis 
 service van de  Stoma vereniging voor iedereen met een  

stoma of pouch
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Word lid van de Stomavereniging! De Stomavereniging is dé plek 
waar je ervaringen over leven met een stoma of pouch met 
anderen kunt delen. Het lidmaatschap is het eerste halfjaar 
gratis, daarna betaal je €35,- per jaar. 
 
Alle voordelen op een rijtje:

Lid worden

Actuele informatie 
Gratis toegang tot actuele en zorgvuldige informatie.

Gratis toegang tot evenementen 
Je wordt als eerste uitgenodigd voor onze gratis events.

Samen sterker 
Ontmoet anderen die hetzelfde doormaken als jij.

Gratis magazine Vooruitgang 
Je ontvangt 4 keer per jaar ons  

magazine Vooruitgang.

Nieuwsbrief 
Je ontvangt 12 keer per jaar  

onze nieuwsbrief.

Meldpunt stomamateriaal 
Meld gratis je klacht of vraag over stomamateriaal.



Voornaam

Vul onderstaande gegevens in of meld je aan via  
leden@stomavereniging.nl, www.stomavereniging.nl/word-lid  
of bel naar 030-6343910.

Straatnaam

Handtekening

Ik ontvang graag informatie over:  

  colostoma       ileostoma       urinestoma      anders:

Huisnr.

  Dhr.       Mevr.

Achternaam

E-mailadres

Postcode

Telefoonnr.

Plaats

Geboortejaar

Eerste  
halfjaar 
gratis!

Ik machtig de Stomavereniging om ná het eerste halfjaar gratis lidmaatschap, tot 

wederopzegging, het contributiebedrag van € 35,- voor het lidmaatschap jaarlijks 

van mijn rekening af te schrijven.

Stuur deze pagina, in een envelop, naar: Stomavereniging, Postbus 30510, 3503 AH Utrecht. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan uw bank om deze incasso-opdracht uit te voeren door het bedrag van uw 
rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze eenvoudig laten terugboeken door binnen acht weken 
na afschrijving contact op te nemen met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

IBAN nr.

Je kunt het lidmaatschap makkelijk opzeggen via mail of telefoon.

Ik heb de privacyverklaring gelezen op stomavereniging.nl/privacy en ga akkoord.

Ja, ik word lid
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Stomavereniging 
Postbus 30510 

3503 AH Utrecht 

Tel (030) 63 43 910 

info@stomavereniging.nl 

www.stomavereniging.nl 

 

Bereikbaarheid Landelijk bureau 

Maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 17.00 uur
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