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Voorwoord
Voor u ligt het rapport met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van de Nederlandse
Stomavereniging.

Het

tevredenheidsonderzoek

is

uitgevoerd

door

patiëntenbeweging

Levenmetkanker. Levenmetkanker wil de leden, vrijwilligers en medewerkers bedanken voor de
samenwerking en de prettige en constructieve sfeer waarin de uitvoering van de raadpleging heeft
plaatsgevonden.
Utrecht, januari 2015
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Over de Nederlandse Stomavereniging
De Nederlandse Stomavereniging is een belangenorganisatie van, voor en door mensen met een
stoma. Door de krachten te bundelen, probeert de vereniging te bewerkstelligen dat mensen met een
stoma een goede kwaliteit van leven hebben. In opdracht van de Nederlandse Stomavereniging,
vertegenwoordigd door Christel van Batenburg, heeft Levenmetkanker in december 2014 een
raadpleging uitgevoerd bij de leden en achterban van de Nederlandse Stomavereniging.

Over Levenmetkanker
De patiëntenbeweging Levenmetkanker behartigt de belangen van mensen geraakt door kanker. We
willen hun stem laten horen. Als belangenbehartiger willen we de positie van (ex-)kankerpatiënten
verstevigen, zodat ze de juiste zorg krijgen en een goede kwaliteit van leven hebben.
Wij zijn een samenwerkingsverband van 20 kankerpatiëntenorganisaties. De organisaties zijn bronnen
van ervaringskennis en kunnen helpen te (leren) leven met kanker. Een deel van de organisaties richt
zich op patiënten met een specifieke vorm van kanker, weer andere op een doelgroep.

Leeswijzer
In deze rapportage staan de uitkomsten van de leden/donateurs- en achterbanraadpleging.
Hoofdstuk 1 bespreekt de respons, resultaten en opvallende punten. De conclusies worden besproken
in hoofdstuk 2. Vervolgens bespreekt hoofdstuk 3 enkele aanbevelingen op basis van de resultaten.
Tot slot treft u in de bijlagen extra documentatie aan, zoals de vragenlijst en de verantwoording van
dit onderzoek.
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Samenvatting
In de periode van eind november tot en met begin januari hebben 1148 leden, 39 donateurs en 35
personen uit de achterban (belangstellenden) van de Nederlandse Stomavereniging meegedaan aan
een internetenquête. De uitnodiging voor deelname aan het onderzoek is onder de leden verspreid via
e-mail. De achterban is benaderd via een oproep op de eigen website van de Nederlandse
Stomavereniging: www.stomavereniging.nl.
Voor u ligt de rapportage van een kwantitatief en deels kwalitatief onderzoek met als doel inzicht te
krijgen in de mate van tevredenheid onder de leden en achterban. Naar aanleiding hiervan kunnen
eventueel stappen worden ondernomen om de tevredenheid te verhogen.
De tevredenheid werd gemeten door vragen te stellen over de volgende aspecten:




De manier waarop de Nederlandse Stomavereniging vorm geeft aan haar kerntaken;
De zichtbaarheid van de activiteiten die de Nederlandse Stomavereniging uitvoert op het gebied
van belangenbehartiging;
Welke belangen de leden en achterban het belangrijkste vinden.

De belangrijkste resultaten volgen hieronder.
Algemeen De leeftijd van respondenten varieert van 17 tot 85 jaar. De gemiddelde leeftijd is 66 jaar.
Een relatief groot gedeelte van de respondenten heeft een vwo, havo en/of mbo (31%) of vmbo,
mavo en/of lbo (31%) opleiding afgerond, of een wo en/of hbo studie afgerond (30%). Van de
respondenten heeft meer dan de helft de Stomavereniging leren kennen via een
stomaverpleegkundige (55%). Ook heeft meer dan de helft van de respondenten een colostoma
(54%), een kwart heeft een ileostoma (25%) en gedeelte heeft een urinestoma (14%). En de helft
van de respondenten kreeg een stoma vanwege kanker aan de dikke darm of endeldarm (50%). Voor
respondenten is de behoefte aan informatie de belangrijkste redenen om lid te worden van de
Nederlandse Stomavereniging (78%).
Georganiseerde bijeenkomsten Van de respondenten heeft 62% de landelijke dag bijgewoond. De
informatie die tijdens deze dag werd gedeeld, beoordelen de respondenten als begrijpelijk, interessant
en bruikbaar voor henzelf. Vervolgens geeft 93% aan dat zij in de toekomst nogmaals een landelijke
dag zouden bezoeken. Bijna de helft van de respondenten heeft een inloopochtend of -middag
bijgewoond (49%). De informatie die tijdens een van deze bijeenkomst werd gedeeld, beoordelen de
respondenten als begrijpelijk , interessant en bruikbaar voor henzelf. Vervolgens geeft 85% aan dat
zij in de toekomst nogmaals een inloopochtend of -middag zouden bezoeken. Ruim 51% van de
respondenten heeft een themabijeenkomst bijgewoond. De informatie die tijdens een van deze
bijeenkomst werd gedeeld, beoordelen de respondenten als begrijpelijk
,
interessant
en
bruikbaar voor henzelf. Vervolgens geeft 93% aan dat zij in de toekomst nogmaals een
themabijeenkomst zouden bezoeken. Van de respondenten is 60% van plan om toekomstige
bijeenkomsten te bezoeken.
Schriftelijke en online producten 94% van de respondenten heeft het kwartaalmagazine Vooruitgang
gelezen. Zij beoordelen het blad gemiddeld met een 8. Verder vindt 63% dat er voldoende aandacht
wordt besteedt aan de thema’s (onderwerpen) waaraan zij behoefte hebben. 75% van de
respondenten heeft de digitale nieuwsbrief gelezen. Zij beoordelen de nieuwsbrief gemiddeld met
een 8. 65% van de respondenten heeft één van de folders gelezen. Zij beoordelen de informatie uit de
folders als begrijpelijk, interessant en bruikbaar voor henzelf. De website wordt gemiddeld beoordeeld
met een 8. Een derde van de respondenten bezoekt de website maandelijks (33%). Een minderheid
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ontvangt informatie van de Nederlandse Stomavereniging via Twitter en/of Facebook (6%). De
belangrijkste reden dat mensen geen informatie ontvangen via deze kanalen, is dat zij hiervan geen
gebruik maken. Veel respondenten die de Stomavereniging volgen op Facebook hebben er geen
mening over (38%)

. Anderen beoordelen de berichten voornamelijk als relevant (32%) tot zeer

relevant (13%).
Dienstverlening 51% van de respondenten heeft contact opgenomen
Stomavereniging. De respondenten beoordelen de klantvriendelijkheid
Stomavereniging gemiddeld met een 8.

met de
van de

Nederlandse
Nederlandse

Uit de raadpleging blijkt dat de volgende twee belangen het belangrijkste zijn voor de respondenten:

1. Minimale
normen
voor
goede
stomazorg
stomaverpleegkundigen en medisch specialisten.

met

inbreng

vanuit

stomadragers,

2. Gebruik van signalen die bij de vereniging binnenkomen, in belangenbehartiging bij het ministerie
van VWS, zorgverzekeraars, medisch speciaalzaken etc.
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Inleiding
Aanleiding
De Nederlandse Stomavereniging neemt haar leden, donateurs en achterban serieus. Om inzicht
te krijgen in de tevredenheid van de leden, donateurs en achterban, is er een raadpleging
uitgevoerd. Middels deze raadpleging is er gevraagd naar de mening over de dienstverlening en
activiteiten van de Nederlandse Stomavereniging. Ook zijn er vragen gesteld die inzicht geven in
de percepties en verwachtingen van de leden, donateurs en achterban. De resultaten kan de
Nederlandse Stomavereniging gebruiken om verbetermogelijkheden te identificeren, en als
sturingsinformatie voor toekomstig beleid. Tevens voldoet de Nederlandse Stomavereniging aan
de subsidie-eisen van KWF Kankerbestrijding.
De Nederlandse Stomavereniging is onderdeel van de patiëntenbeweging Levenmetkanker.
Samen willen zij een betere zorg en kwaliteit van leven realiseren voor mensen die zijn geraakt
door kanker. Voorliggende raadpleging is uitgevoerd door Levenmetkanker, in opdracht van de
Nederlandse Stomavereniging.

Probleemstelling
De Nederlandse Stomavereniging wil graag weten:




De mate van tevredenheid onder de leden en achterban over de manier waarop de Nederlandse
Stomavereniging vorm geeft aan haar kerntaken;
In welke mate de Nederlandse Stomavereniging zichtbaar de belangen behartigt van haar leden
en achterban;
Welke belangen volgens de leden en achterban het belangrijkste zijn.

Doelstelling
In opdracht van de Nederlandse Stomavereniging voert Levenmetkanker een leden- en
achterbanraadpleging uit in de vorm van een online/papieren enquête, zodat de Nederlandse
Stomavereniging een beeld krijgt van de mate van tevredenheid onder haar leden en achterban. Op
basis van de resultaten kunnen eventueel stappen worden ondernomen om de tevredenheid te
verhogen.

Hoofdvraag
In welke mate zijn de leden en achterban van de Nederlandse Stomavereniging tevreden over de
activiteiten en dienstverlening van de organisatie?
Deelvragen




Hoe tevreden zijn de leden en achterban over de manier waarop de Nederlandse Stomavereniging
vorm geeft aan haar kerntaken?
Vinden de leden en achterban dat de Nederlandse Stomavereniging de activiteiten op het gebied
van belangenbehartiging op een zichtbare manier uitvoert?
Welke belangen vinden de leden en achterban het belangrijkste?

6

1. Resultaten
1.1. Respons
Van de leden/donateurs heeft 23,7% de enquête online ingevuld. Er was een non-respons van 76,3%.
Vanwege een vrij grote non-respons is het niet mogelijk om vanuit wetenschappelijk perspectief te
spreken van representatief onderzoek. De resultaten worden beschreven op basis van de
respondenten die hebben deelgenomen aan de raadpleging en de vragen die zij hebben beantwoord.
Dit kan een voldoende herkenbaar en representatief beeld geven van de tevredenheid van
respondenten over de Nederlandse Stomavereniging.
Van alle respondenten was 97,2% lid/donateur en behoorde 2,8% tot de achterban. Bijna alle
respondenten hebben geen antwoord gegeven op de vraag of zij al dan niet (ex)kankerpatiënt, naaste
of beroepsmatig betrokken zijn. Hierdoor is het niet mogelijk hiervan resultaten te rapporteren.
Tabel 1 Respondentkenmerken raadpleging
%

Respondent
Geslacht

59

Man

41

Vrouw
Leden

-

Kankerpatiënt

-

Naaste / nabestaande van kankerpatiënt

-

Ex-kankerpatiënt

-

Beroepsmatig betrokkene

-

Anders
Achterban

-

Kankerpatiënt

-

Naaste / nabestaande van kankerpatiënt

-

Beroepsmatig betrokkene

7

1.2. Algemene informatie
Leeftijd
Grafiek 1. Leeftijd in jaren
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De leeftijd van respondenten varieert van 17 tot 85 jaar. De gemiddelde leeftijd is 66 jaar.
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Opleidingsniveau
Grafiek 2. Opleidingsniveau
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Een relatief groot gedeelte van de respondenten heeft een vwo, havo en/of mbo (31%) of vmbo,
mavo en/of lbo (31%) opleiding afgerond, of een wo en/of hbo studie afgerond (30%).
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Aantal jaren lid en/of donateur
Grafiek 3. Aantal jaren lid en/of donateur

Aantal jaren lid / donateur
40%

38%

35%
30%
25%
25%
20%
15%
15%
9%

10%

4%

5%

3%

1%

2%

1%

0%

1%

1%

0%
0-3

4-7

8-11

12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47

Het lidmaatschap van respondenten varieert van 1 maand tot 47 jaar (vanaf de oprichting). Het
gemiddelde lidmaatschap van respondenten is 8 jaar.
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Op welke wijze leren kennen
Grafiek 3. Eerste kennismaking
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Van de respondenten heeft meer dan de helft de Stomavereniging leren kennen via een
stomaverpleegkundige (55%). Ook verpleegkundigen in het ziekenhuis (26%), een informatiemap in
het ziekenhuis (22%) en internet (14%) zijn belangrijke verwijzers voor de Nederlandse
Stomavereniging.
Andere manieren waarop men de Nederlandse Stomavereniging heeft leren kennen zijn: “via een
andere stomadraagster; bedrijfsarts; beroepsmatig; bezoek na operatie door iemand van de
Stomavereniging;
bijeenkomst
Harry
Baconclub
Den
Helder;
bijeenkomst
leverancier
stomamaterialen; buurman met colon en urinestoma; combicare; hulpmateriaal leverancier; ik denk
via klantenblaadje combicare; Ik heb het in 1980 zelf uit moeten zoeken; krant met aankondiging van
lotgenotenochtend voor ik de stoma kreeg; les in opleiding; medepatiënt; mijn vrouw werd gebeld;
stoma bijeenkomst de Eik Eindhoven / Krant advertentie; Stomagroepje; stomaverpleegkundige;
televisie; uit de Haagse Courant; uit eigen beweging gezocht; via bekenden; via werk wist ik van
bestaan van 'Harry Bacon'; zelf gaan zoeken naar de vereniging; zelf geïnformeerd; zwemmen voor
stomapatiënten eenmalig.”

11

Soort stoma en reden voor de stoma
Grafiek 4. Soort stoma
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Meer dan de helft van de respondenten heeft een colostoma (54%), een kwart heeft een ileostoma
(25%) en gedeelte heeft een urinestoma (14%). Enkele minderheden zijn respondenten met twee
stoma’s (2%), high output ileostoma (1%), continentstoma urine (1%) en andere stoma’s zoals de
dubbelloops colostoma en nefrostoma (1%).
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Grafiek 5. Reden voor stoma
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De helft van de respondenten kreeg een stoma vanwege kanker aan de dikke darm of endeldarm
(50%). Colitus ulcerosa (13%) blaaskanker (11%) en de ziekte van Crohn (6%) zijn ook belangrijke
redenen. Andere redenen waren diverticulitis (2%), niet behandelbare obstipatie (2%), als gevolg van
chirurgie (2%), spina bifida (1%), ziekte van Hirschsprung (1%), incontinentie van urine (1%),
incontinentie van ontlasting (1%), anusatresie (1%).
Een gedeelte van de respondenten noemt zelf de volgende redenen (8%): “aangeboren afwijking
blaas; acute geperforeerde darm; anaalcarcinoom (5x); aneurisma; anusatresie en hirschsprung;
baarmoederhalskanker; blaaspijnsyndroom; blow-up colon; chronisch weefsel ontsteking in de
blaaswand;

chronische

blaasonsteking

(2x);

chronische

nierontsteking

complicatie

bekkenbodemmatje; darm infarckt; darm perforatie; darmkanker, na operatie; darmontsteking ten
gevolge van chemo voor prostaatkanker; darmperforatie (3x); dikke darm gesprongen; dikke darm
infarct; dikkedarm vol met ontstekeningen; door ingroei van een bandje dat was geplaatst voor een
verzakking van de vagine dat is gaan fistelen in mijn darmen en ik een darmperforatie kreeg. Hierdoor
moest er een stuk darm verwijderd worden en een stoma nodig was voor altijd; door lekkage na
darmoperatie; een arts heeft een tvt bandje te strak gedaan daarom een urinestoma waar ik niet
gelukkig mee ben; eierstokkanker; ernstig onrustig weefsel bij colitis ulcerosa; ernstige obstipatie
kronkel in de darm enz.na operatie aan darm en vaginal is de kring/sluitspier kapot gemaakt dus met
alle gevolgen van dien. mijn darmen , maag en slokdarm werken niets tot heel weinig motoriek heel
slecht; FAP; fistels; fout bij colocospie; fout door arts; fouten gemaakt door chirurg; foutje bij
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bestralen?; geboren met open buik/blaas; geboren zonder blaas; genetische belasting; geopereerd op
mijn tweelingsbroer zijn papier; Gist; goedaardige poliepen; i.c; in elkaar geschoven darmen;
Intersitiële Cystitis & afweer v.d blaascatheter; Interstitiële Cystitis (3x); intestinale pseudoobstructie; kanker vulva; kapotte kring spier; lynch syndroom; Morbus Bowen , ernstige plaveisel
dysplasie; motor ongeval (2x); ms; ms cronische blaasontsteking; na operatie sluitspier die stuk was
en weer kapot ging is een stoma geadviseerd; naadlekkage na dikkedarmoperatie; neveneffect van
interstitiele cystitis; ongeval; poli posis coli; Polip; Polyposis; Polyposis coli; prolaps en kapotte
kringspier; prostaatkanker; pseudomyxoma; scepsis; Schrompelblaas; Slow transit colon; Spontane
breuk; t.g.v. ernstige interstitiële cystitis is mijn blaasfuctie verloren gegaan; ten gevolgen van MS;
totaal ruptuur na bevalling; totale colectomie; uitpuiling dikkedarm. (naam weet ik niet); uitval
werking dikke darm door falen autonome zenuwstelsel; uitzaaiing na baarmoederhalskanker; uitzaaing
van eierstokkanker; verklevingen; vermeende kanker in lympfe kliertjes rond endeldarm; vernauwing
in dunnedarm; verschrompeling van de blaas; verwijderen dikke darm na aneurysma; verwijdering
van endeldarm en rectum; wegens poliepen; wegens voortdurende pijn; ziekte van Crohn en Colitus
ulcerosa; zwakke plek stond op springen, met spoed geopereerd.”

Redenen om lid te worden
Grafiek 6. Redenen om lid te worden
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Voor respondenten is de behoefte aan informatie de belangrijkste redenen om lid te worden van de
Nederlandse Stomavereniging (78%). De inzet voor belangen (45%), contact met mensen in dezelfde
situatie (29%) en solidariteit (26%) vormen ook belangrijke redenen.
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Een gedeelte van de respondenten benoemd andere redenen (2%): “behoefte verandert in de loop der
jaren, van informatie tot belangen vertegenwoordigen; mijn ouders waren lid, nu ben ik het zelf; na
het bezoeken van de landelijke stomadag in Eindhoven; nieuwsgierig en ervaring lezen van anderen;
om op terug te kunnen vallen als het even niet zou gaan; psychische rust door snelle collectieve acties
zoals dagprijs info acties; steun aan uw organisatie.”

1.3. Georganiseerde bijeenkomsten
Landelijke dag(en)
Van de respondenten heeft 62% de landelijke dag bijgewoond. Van de respondenten die de landelijke
dag niet hebben bijgewoond (38%) wist een vijfde (20%) niet van het bestaan af. De grootste groep
heeft bewust ervoor gekozen om niet naar deze bijeenkomst te gaan (80%).
De informatie die tijdens deze dag werd gedeeld, beoordelen de respondenten als begrijpelijk (94%),
interessant (83%) en bruikbaar voor henzelf (70%). Anderen zijn voornamelijk neutraal in hun
beoordeling (respectievelijk 4,5%; 12,5% en 25%).
De meeste respondenten geven aan dat zij enige behoefte hebben gehad om hun ervaringen te delen
met andere mensen met een stoma (63%). Ook geeft 78% van hen aan dat zij daartoe gelegenheid
hebben gehad. Bijna een derde geeft aan dat zij geen behoefte hebben gehad om hun ervaringen te
delen (32%).
Op de open vraag ‘hoe heeft u dit contact ervaren?’ geeft het merendeel van de respondenten aan dat
zij de contacten als prettig, positief, zinvol en waardevol hebben ervaren. Een kleine minderheid geeft
aan dat de contacten voor hen niet zo prettig waren, bijvoorbeeld omdat het voor hen niets
toevoegde, omdat ze het gevoel hadden dat ze vooral hulpgevend waren voor de ander of omdat
diverse anderen nogal negatief waren.
Vervolgens geeft 93% aan dat zij in de toekomst nogmaals een landelijke dag zouden bezoeken. Ook
noemt 20% van alle respondenten reden(en) dat zij (mogelijk) niet nog eens naar een landelijke dag
zouden gaan:
… (36%) Ik haal mijn informatie uit het kwartaalmagazine Vooruitgang, voorlichtingsmap en
overige brochures en folders van de stomavereniging
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

(21%)
(19%)
(17%)
(16%)
(13%)
(11%)
(11%)
(6%)
(5%)
(3%)
(2%)
(2%)
(1%)

Ik bezoek liever andere activiteiten die de stomavereniging organiseert
Daar heb ik geen zin in of behoefte aan
Ik haal al mijn informatie al bij een stomaverpleegkundige
De afstand is te ver / ik heb geen vervoer
De datum komt mij niet uit
In verband met gezondheidsproblemen
Internet/social media biedt mij voldoende informatie en lotgenotencontact
Ik heb het te druk
Het programma spreekt mij niet aan
Ik wist niet dat er landelijke dagen werden georganiseerd
De landelijke dag is voor mij te confronterend
Ik vind de sfeer niet leuk op de landelijke dag
Ik maak gebruik van de bezoekdienst om informatie en lotgenotencontact op te doen

15

Inloopochtenden of -middagen
Bijna de helft van de respondenten heeft een inloopochtend of -middag bijgewoond (49%). Van de
respondenten die geen inloopochtend of -middag heeft bijgewoond (51%) wist 32% niet van het
bestaan af. 68% heeft bewust ervoor gekozen om niet naar een van deze bijeenkomsten te gaan.
De informatie die tijdens een van deze bijeenkomst werd gedeeld, beoordelen de respondenten als
begrijpelijk (84%), interessant (75%) en bruikbaar voor henzelf (68%). Anderen zijn voornamelijk
neutraal in hun beoordeling (respectievelijk 14%; 20% en 24%).
De meeste respondenten geven aan dat zij enige behoefte hebben gehad om hun ervaringen te delen
met andere mensen geraakt door kanker (65%). Ook geeft 19% aan dat zij hier geen behoefte aan
hebben gehad, terwijl 15% hier juist een sterke behoefte aan had. Ook geeft 90% van hen aan dat zij
daartoe gelegenheid hebben gehad.
Op de open vraag ‘hoe heeft u dit contact ervaren?’ geeft het merendeel van de respondenten aan dat
zij het contact als goed, positief en prettig ervaren hebben. Opvallend is dat er nauwelijks
respondenten zijn die een negatief geluid laten horen, nog minder dan bij dezelfde vraag over de
landelijke dag. Eén persoon geeft aan ‘als niet-kankerpatiënt hoor je er eigenlijk niet bij’ en voor een
ander was het niet zo’n nuttig moment.
Vervolgens geeft 85% aan dat zij in de toekomst nogmaals een inloopochtend of -middag zouden
bezoeken. Ook noemt 27% van alle respondenten reden(en) dat zij (mogelijk) niet nog eens een
inloopochtend of –middag zou bezoeken:
… (32%) Ik haal mijn informatie uit het kwartaalmagazine Vooruitgang, voorlichtingsmap en
overige brochures en folders van de stomavereniging
… (26%) Daar heb ik geen zin in of behoefte aan
… (21%) Ik bezoek liever andere activiteiten die de stomavereniging organiseert
… (18%) Ik wist niet dat dit werd georganiseerd
… (16%) Ik haal al mijn informatie al bij een stomaverpleegkundige
… (13%) Ik heb het te druk
… (12%) Internet/social media biedt mij voldoende informatie en lotgenotencontact
… (9%) Het programma spreekt mij niet aan
… (8%) De data komen mij niet uit
… (6%) In verband met gezondheidsproblemen
… (6%) De afstand is te ver / ik heb geen vervoer
… (6%) Vanwege werk of andere activiteiten
… (3%) Ik vind de sfeer niet leuk op deze dagen
… (1%) Ik maak gebruik van de bezoekdienst om informatie en lotgenotencontact op te doen
… (1%) De inloopochtend of -middag is voor mij te confronterend
… (1%) Ik heb geen stoma (meer)
Een gedeelte van de respondenten noemt de volgende redenen: “het is allemaal erg nieuw, heb een
half jaar een stoma; ben bang dat dit een klaag dag is; heb vriend met stoma wisselen gegevens uit;
hebben workshops bezocht; het is er simpelweg nog niet van gekomen t.g.v. problematiek; het leek
wel een theekransje; ik dacht dat het alleen voor nieuwe leden was; ik heb al 20 jaar een stoma; ik
heb mijn stoma al zo lang; ik voel mij geen lotgenoot heb weinig of geen problemen met de stoma
naar mijn gevoel heb ik mijn oude leven weer terug; ik word zo lieverlee te oud om alles te bezoeken;
ik zit constant tussen mensen die 10-15 jaar ouder zijn dan ikzelf; kan nog niet zo goed met mijn
stoma omgaan; kon niet komen vanwege hart operatie van mijn vrouw; lees 't in "vooruitgang" en
vergeet 't gelijk weer!; mijn ervaring met stoma is goed. Slechts enkele keer ervaring uitwisseling met
ileostoma lotgenoot; niet bij stil gestaan; op die momenten zijn er veel ouderen verwacht ik;
persoonlijk geen behoefte; twee operaties dit jaar, lichamelijk niet in staat; waar is de inloopdagdeel
voor bedoeld?; ziekenhuis begeleiding; zit in een forum van leverancier.”
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Themabijeenkomst(en)
Ruim 51% van de respondenten heeft een themabijeenkomst bijgewoond. Van de respondenten die
geen themabijeenkomst hebben bijgewoond, wist 47% niet van het bestaan af. 53% heeft bewust
ervoor gekozen om niet naar een van deze bijeenkomsten te gaan.
De informatie die tijdens een van deze bijeenkomsten werd gedeeld, beoordelen de respondenten als
begrijpelijk (90%), interessant (85%) en bruikbaar voor henzelf (70%). Anderen zijn voornamelijk
neutraal in hun beoordeling (respectievelijk 7,5%, 13% en 26%).
De meeste respondenten geven aan dat zij enige behoefte hebben gehad om hun ervaringen te delen
met andere mensen geraakt door kanker (58%), terwijl meer dan een derde aangeeft dat zij daar
geen behoefte aan hebben (36%). Ook geeft 80% van hen aan dat zij gelegenheid hebben gehad tot
het delen van ervaringen.
Op de open vraag ‘hoe heeft u dit contact ervaren?’ geeft het merendeel van de respondenten aan dat
zij dat als prima, positief, prettig en leerzaam hebben ervaren. Een enkeling vindt dat ‘sommige
mensen zo zeuren!’ of dat de bijeenkomst voor hen niet veel toegevoegde waarde had.
Vervolgens geeft 93% aan dat zij in de toekomst nogmaals een themabijeenkomst zouden bezoeken.
Ook noemt 27% van alle respondenten reden(en) waarom zij (mogelijk) niet nog eens een
themabijeenkomst zou bezoeken:
… (27%) Ik haal mijn informatie uit het kwartaalmagazine Vooruitgang, voorlichtingsmap en
overige brochures en folders van de stomavereniging
… (21%) Ik wist niet dat dit werd georganiseerd
… (16%) Daar heb ik geen zin in of behoefte aan
… (15%) Ik haal al mijn informatie al bij een stomaverpleegkundige
… (13%) Ik heb het te druk
… (11%) Ik bezoek liever andere activiteiten die de stomavereniging organiseert
… (9%) Internet/social media biedt mij voldoende informatie en lotgenotencontact
… (7%) De data komen mij niet uit
… (6%) Het programma spreekt mij niet aan
… (6%) De afstand is te ver / ik heb geen vervoer
… (5%) In verband met gezondheidsproblemen
… (2%) Ik maak gebruik van de bezoekdienst om informatie en lotgenotencontact op te doen
… (1%) Ik vind de sfeer niet leuk op deze dagen
… (1%) De themabijeenkomst is voor mij te confronterend
… (1%) Vanwege werk of andere activiteiten
Een gedeelte van de respondenten noemt de volgende redenen: “ben forumlid van Welland; ben nog
niet in de gelegenheid geweest om deze te bezoeken; ben pas in bezit van stoma; bezoeken is
moeilijk alleen staand en op hoge leeftijd; de meeste lotgenoten zijn, naar mijn idee, te zwaar op de
hand; de spreker die was uitgenodigd was een dokter die ik nooit meer wil zien; gebrek aan energie;
Heb ik persoonlijk geen behoefte aan; het is nog vers, misschien volgende jaren ?; ik ga er heen als
vrijwilliger; Ik had het te druk. Niet meer in bestuur. Geen noodzaak; Ik kan niet te lang op een plek
blijven; kon niet komen vanwege hart operatie van mijn vrouw; lopen wordt moeilijker; niet echt
geïnteresseerd; nog te vroeg voor mij; pas 1 jaar lid; pas 1 maand lid; pas sinds j2014 stoma; te kort
lid ; Waar is dat. Ook een beetje confronterend; was nog geen patiënt; wel aangemeld voor de
workshops maar, uitgenodigd voor twee dezelfde workshops voor de partner. Dus niets voor mezelf.
Daarna afgemeld.”
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1.4. Toekomstige bijeenkomsten
Grafiek 7. Toekomstige bijeenkomsten
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Van de respondenten is 60% van plan om toekomstige bijeenkomsten te bezoeken. Deze
respondenten zijn voornemens om de landelijke dag (62%), themabijeenkomsten (60%) en/of
inloopochtenden of –middagen te bezoeken (47%).
De redenen dat 40% niet van plan is om toekomstige bijeenkomsten te bezoeken, zijn dat zij daar
geen behoefte aan hebben (67%), dat de afstand te groot is (19%) of omdat onderwerpen niet
aanspreken (4%).
Een kwart van de respondenten noemen andere redenen om geen toekomstige bijeenkomsten te
bezoeken: “De persoonlijke gezondheid; leeftijd; de bijeenkomsten bieden niets nieuws meer;
negativiteit van anderen tijdens de bijeenkomsten; "De Vooruitgang en Leven met een stoma" geven
mij al voldoende informatie; al een paar keer gedaan en hoeft nu niet meer; alles gaat goed
momenteel geen behoefte aan extra informatie; angst dat ik moet vervangen bij een bijeenkomst. Ik
ga alleen van huis als het niet anders kan; ben meestal al bezet op de data; bijeenkomsten door
ziekenhuis dichterbij; de bezoekers zijn vaak een stuk ouder en thema's blijven oppervlakkig. Ik mis
format om dieper op materie in te gaan. Meer in subgroepjes, misschien spelvorm oid; dit jaar een
bijeenkomst geweest van het CWZ; gemiddelde leeftijd vaak te hoog; ik ben een keer geweest. Ik
heb geen zin om steeds over problemen te spreken. Ik ben niet zielig. Mijn stoma is een uitkomst; ik
heb gelukkig geen kanker; Ik werk en mijn vrije dagen besteed ik aan vakantie, zomaar een vrije
middag is voor mij niet mogelijk; kan met alle vragen bij mijn leverancier Medi Reva terecht; krijg ook
veel informatie van div. bedrijven, welke zich op deze markt begeven.”
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1.5. Schriftelijke en online producten
Kwartaalmagazine Vooruitgang
94% van de respondenten heeft het kwartaalmagazine Vooruitgang gelezen. Zij beoordelen het blad
gemiddeld met een 8. Een kleine groep is ontevreden tot zeer ontevreden (2,5%).
Op de open vraag ‘wat maakt dat u dit cijfer geeft?’ geeft het merendeel van de respondenten
uitgesproken positieve feedback: “Regelmatige aansprekende artikelen; nuttig; actueel; begrijpelijk;
belangrijke informatie; ziet er goed en verzorgd uit; bondig; makkelijk te lezen; compleet; divers;
duidelijk; informatief.” Ongeveer een vijfde van de respondenten die een 6 of 7 gaven voor het
kwartaalmagazine, zijn gematigd positief: “Soms wel, soms niet interessant; redelijk leesbaar; prima.”
Een kleine minderheid (minder dan 5%) geeft negatieve feedback. Ze geven aan dat ze vinden dat het
magazine teveel advertenties heeft en te weinig nieuwe informatie biedt. Eén respondent verwoordt
frustraties: “Dat ik het er niet mee eens ben dat er alleen de positieve ervaringen van mensen worden
belicht, in die zin dat er mensen zijn die nóg zóveel dingen kunnen!!!! Belicht ook eens dat er zich ook
bij die mensen problemen met het stoma/lichamelijke ongemakken kunnen voor doen . Geef een
handreiking hoe in zulke situaties te handelen. (…)”. Een andere respondent geeft daarentegen aan:
“Ik vind het nogal vaak probleemgericht geschreven. Er zijn ook mensen die geen probleem hebben
met hun stoma, omdat het leven er zo op vooruit is gegaan.”
Vele respondenten gaven tips voor het kwartaalmagazine. Hierna volgt een representatieve weergave
hiervan: “verwijzingen naar waardevolle, sociale media informatie; Aandacht aan fysiotherapie en /of
oefeningen om risico op een breuk te verkleinen; Een maandelijkse uitgave; Aandacht voor andere
stoma's, zoals urinestoma en ileostoma; Betere artikelen, foto's en svp door ervaringsdeskundigen
gemaakt; betere lay-out; De lettergrootte en inktkleuren zijn absoluut onvoldoende. Er wordt te vaak
voor een te lichte voor- en achtergrondtekst of gekleurde achtergrond gekozen. Er wordt niet
voldoende rekening gehouden met de oudere lezer; Veel meer praktische informatie over leven met
stoma, met bruikbare tips en adviezen. Uiteenlopend van belastingtips, seksleven en kleding tot
darmslijm, jeuk, frequentie van bezoek door de verpleegkundige, en (zorg)verzekeringen; dat er ook
een mogelijkheid is om jou tips of ervaring door te geven; Meer aandacht voor complicaties en
problemen, diverse respondenten vinden dat er teveel positieve verhalen zijn. Geef de leden advies,
bemoediging en ondersteuning in hun mogelijk moeilijke toekomst zonder teveel juichverhalen;
misschien een artikel om stomadragers aan te sporen zo af en toe op zoek te gaan naar verbeterde
materialen, Bij mij heeft dat geleid tot halvering van de verzorgingstijd en kosten. Met dat laatste is
vooral de verzekeraar blij.; Digitaliseren; Doe en publiceer kwaliteitsonderzoek stomahulpmiddelen
(vgl. Consumentenbond); Duidelijker aangeven waar bijeenkomsten zijn en reportages/verslagen
hiervan; Goede aansluiting producent stomamiddelen en verbruiker; Meer partners "van" hun verhaal
laten doen; Meer test en vergelijkingen van stomamateriaal plaatsen.; Mogelijkheid om contacten te
leggen (oproepjes); Graag meer aandacht voor medisch-technische ontwikkelingen en nieuwe
hulpmiddelen; Graag meer wetenschap (toekomst); Meer artikelen over mensen die (weer) 'volop'
meedraaien in de mij. Je bent niet zomaar afgeschreven; Meer belangenbehartiging en rapportage
daarover. Actie voeren en hiertoe mensen mobiliseren; Meer ervaringen van anderen; Het blad mag
wel meer aandacht schenken aan jongeren en mensen onder de 65 jaar. iets minder MAX; Iets meer
op België gericht misschien voor aankoop materiaal; Minder emotie en meer feitelijke info met laatste
ontwikkelingen; Minder 'moeilijk moeilijk' en 'erg erg'. ingegeven verhalen; Iets meer
verhalen/informatie. Het is nu vooral reclame; Ik wil kennis blijven nemen omtrent de kosten die ik
heb en eventueel krijg ivm. het stoma.”
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Verder vindt 63% dat er voldoende aandacht wordt besteedt aan de thema’s (onderwerpen) waaraan
zij behoefte hebben, 34% vindt dat dit gedeeltelijk zo is en 3% is van mening dat er geen aandacht
wordt besteedt aan de thema’s waaraan zij behoefte hebben.
Een gedeelte van de respondenten mist de volgende thema’s: “Ervaringen uit het dagelijks leven met
elkaar delen, zoals spoelen, dingen die je kunt doen, ondernemen, hoe te handelen wanneer je in de
trein bent of in de file staat, bescherming tijdens (winter)sporten, reizen naar het buitenland, omgang
met de partner; algemene info om mijn leven nog beter leefbaar te maken met een stoma, drinken en
eten en oefeningen voor het lijf, kleding; psychische verwerking van ingrijpende veranderingen; hoe
om te gaan met bijverschijnselen en complicaties, zoals allergische reacties, een breuk, lekkages,
huidproblemen, pancaking, prolaps, montage van het stomazakje; belangenbehartiging op landelijk
niveau; contact met zowel leveranciers, zorgverzekeraars, stomaverpleegkundigen; aandacht voor
kwaliteitsverschillen tussen hulpmiddelen; prijzen van hulpmiddelen; meer over diverse stoma’s, zoals
continent urinestoma (indianapolis pouch); diversiteit en seksualiteit; informatie over
verzorgingsmateriaal, verbeterde materialen, nieuwe medicijnen, medische ontwikkelingen,
vergoedingen; kanker en werk en/of stoma en werk.”

Nieuwsbrief
75% van de respondenten heeft de digitale nieuwsbrief gelezen. Zij beoordelen de nieuwsbrief
gemiddeld met een 8. Een kleine groep is ontevreden tot zeer ontevreden (2,5%).
Op de open vraag ‘wat maakt dat u dit cijfer geeft?’ geeft het merendeel van de respondenten een
positief antwoord: “Actueel, alle informatie is nieuw voor mij, belangrijk, zaken worden goed
uitgelegd, bruikbaar, duidelijk, informatief, overzichtelijk, kort, bondig en verzorgd.” Een minderheid
stelt kritische kanttekeningen: “Beetje chaotisch, rommelig, saai, geen duidelijke frequentie, minder
relevant voor mij, ik hou er niet van zaken via de pc te lezen, geen goede opmaak / lay out, niet altijd
relevant, soms erg summier, voegt niet veel toe.”
Respondenten geven diverse tips voor de digitale nieuwsbrief: “Aandacht besteden aan mensen die
echt goed met een stoma weten om te gaan, ervaringen van betrokkenen delen; Meer concreet en
duidelijk; Meer informatie over diverse stoma’s; meer informatie over zorgverleners en
(zorg)verzekeringen, meer over zorg en zorgplicht, meer over leven met stoma, meer toegespitst op
waar je als lid wel of niet behoefte aan hebt, dus een minder generieke mailing; Actueler zijn en
dieper ingaan op onderwerpen; Mis toch aansluiting op allerlaatste marktontwikkeling t.a.v.
verzekeringskwesties en politieke besluitvorming met de gevolgen van..; Naam nieuwsbrief: woord
stoma eruit; Nog meer praktische tips; Eerder luisteren naar patiënten; Andere kleurstelling; Beter
letten op gebruik van lettertekens etc. zodat deze in elke opmaak naar voren komen zoals ze bedoeld
zijn. Nu staat er soms een vraagteken i.p.v. een trema of i.d.; Grotere letters; iets groter lettertype
en bij gebruik van kleuren, harde kleuren; ‘normaal Nederlands’; pagina's niet te volzetten; Minder
advertenties; Er wordt te weinig rekening gehouden met de oudere lezer; Herhaling van themadagen;
Beknopt, informatief en to the point houden; hij zou langer mogen zijn; columns uitgebreider maken;
Blijf alles ook op papier doen, geprint exemplaar blijft beter " hangen": aanhangsel daarvan maken
aan het kwartaalblad; Diversiteit; dubbelingen met magazine en site verwijderen; Houdt het heel
positief; Mag best wat veelvuldiger uitkomen; Ook eens wat schrijven over het irrigeren van de darm
en hoe gaat de stomazorg in de ziekenhuizen hiermee om, bv. De Isala Zwolle heeft geen ogf weinig
ervaring met spoelen en kunnen diirdoor de mendsen geen goed advies geven m zij stimuleren het
spoelen niet, ze houden het eerder een beetje tegen; Ook in pdf; Oproep om vaker de
stomaverpleegkundige te bezoeken. Iets wat ik in 7 jaar te weinig heb gedaan; Recepten nieuwe
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technieken ik heb het idee dat er de laatste 10 jaar niets is verandert wat ik meniet voor kan stellen;
Volg alle verzekeringen en maak een powerpoint aan met de vergoedingen erin de komende tijd .
VGZ , Zilverenkruis, Stad Rotterdam etc en publiceer dit, belangrijk voor ons als patiënt; Vrolijker.”

Folder
65% van de respondenten heeft één van de folders gelezen. Zij beoordelen de informatie uit de
folders als begrijpelijk (90%), interessant (84%) en bruikbaar voor henzelf (77%)
Respondenten noemen als redenen hiervoor: “Begrijpelijk; leesbaar; duidelijk, interessant, heldere
taal die ook duidelijk is voor een leek, doelgericht op het thema, geruststellend, voorziet in een
behoefte; Over het algemeen is de informatie die u geeft reed toepasbaar zodat veel mensen er iets
aan hebben; 3 jaar geleden veel gelezen als voorbereiding voor mijn stoma; actueel en toegepast op
problemen van nu; al een tijd geleden maar destijds met interesse gelezen; algemene info, het geeft
soms nieuwe ideeën; alle folders die ik heb doorgelezen hebben mij goed geholpen; alle informatie
over dit onderwerp vindt ik belangrijk; alle vragen worden beantwoord; alles goed omschreven; alles
is nieuw voor me; alles staat erin, maar saai; als je een stoma krijgt absorbeer je alle informatie; als
je pas een stoma hebt en niemand in je omgeving kent leer je er heel wat van; als je pas een stoma
hebt, heb je veel behoefte aan informatie!; als oud verpleegkundige vind ik zoiets interessant; altijd
over de colostama. nooit of bijna nooit iets over de urine stoma; het voldoet; Ik las veel zeken die ik
al wist; ik lees vooral dingen die nieuw voor mij zijn; informatie urinestoma vaak beperkt; kan nog
wat uitgebreider en vooral completer per thema; niet alles is even bruikbaar; niet alles is voor mij
interessant; niet alles voor mij bruikbaar maar wel interessant om kennis van te nemen!; de
informatie is wel begrijpelijk, maar niet voor stomadragers die de Nederlandse taal niet goed kunnen
lezen en dat zijn er heel veel. De informatie is hier en daar ook achterhaald; folder klopt niet met
breuken mag je de buikspieren niet oefenen; soms te simpel; beschreven op de praktijk; bv goede
info "Op reis met een stoma/seksualiteit enz; de (weergegeven) informatie sluit aan bij de hulpvragen
van diverse soorten stoma's, teksten zijn begrijpelijk weergegeven (zonder 'poespas' én respectvol!),
de talrijke informatie wordt (gebundeld) beschreven vanuit diverse invalshoeken (leven met ...,
seksualiteit, voeding etc.); de folders bieden voldoende antwoord op mijn vragen; de folders met
voorlichting over de Ileostoma, de voedingstips etc. vind ik zeer waardevol . Erg blij ben ik met deze
folders; de nodige verhalen van de stomadragers; dit zijn de dingen die je wil lezen als je een
startende stomadrager bent. Ook in de loop van de jaren met specifieke vragen zijn de folders heel
nuttig; een uitweg in een web van gegevens; loste mijn probleem op van een vol zakje wanneer je
onderweg bent; we gaan vaak op reis dan is het fijn om richtlijnen te krijgen.”
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Website
De website wordt gemiddeld beoordeeld met een 8. De redenen voor deze gemiddelde beoordeling
zijn: “Aantrekkelijk; begrijpelijk; duidelijk; bruikbaar; compleet; informatief; informatie is goed
vindbaar; relevant; overzichtelijk; fijn om de persoonlijke verhalen te lezen; beetje rommelig; er is
geen mobiele versie van de site. Ik heb niet zo snel pdf versies van de folders kunnen vinden. Zijn die
er wel?; er komen alleen mensen aan het woord die beweren dat ze nooit last hebben; goed, kan
soms wat overzichtelijker; groeimogelijkheid; ik lees liever in ’t blad; Informatief, maar kan
gebruiksvriendelijker; Kan misschien nog iets beter qua layout; Kan niet altijd alles snel vinden, de
zoek functie herkend de vraag niet altijd. Doordat dit meerdere keren is gebeurd ben ik afgehaakt;
Saai en lelijk en te statisch; moeilijk bepaalde zaken te vinden; Omdat ik over dat onderwerp weinig
vind; onduidelijke typografie, gebruik witte tekst op lichte ondergrond, gebruik te lichte kleur kopjes.
Niet strak en in een oogopslag duidelijk; Onoverzichtelijk, veel dubbele informatie, veel taalfouten;
Onvoldoende concrete informatie
; soms even zoeken naar onderwerp; Soms te beperkt; Veel
reclame; soms te moeilijk eruit te halen; soms kan ik moeilijk de juiste dingen vinden; fijne info
betreft stomamateriaal; forum is erg fijn; goed opgezet en verzorgd; je voelt je gesteund; makkelijk
in gebruik, meestal krijg ik de juiste informatie; site waar met praktisch alles kan vinden.”
Grafiek 8. Websitebezoek
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Een derde van de respondenten bezoekt de website maandelijks (33%).
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Grafiek 9. Informatie op de website
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De informatie die zij met name raadplegen, is informatie over producten en diensten (56%), medische
informatie (54%), nieuwsberichten (47%), ervaringen van andere mensen met een stoma (41%) en
informatie over activiteiten (25%). Een grote meerderheid is van mening dat de informatie die zij op
de website zoeken aanwezig is (91%)
Een gedeelte van de respondenten noemen onderwerpen die ze missen (7%): “Aangepaste kleding;
allergie; als je stoma af gaat takelen; antwoorden en oplossingen voor mijn prolapsprobleem; B.V.
problemen met verzekeraar over vochtige schoonmaakdoekjes; bijv informatie over prolaps en
ontstekingen bij de stoma; Colitus ulcerosa in het rectum, evt rectumverwijdering; Concrete
informatie, bijvoorbeeld betreffende de combinatie stoma/diabetes; de uitleg en eventuele
bijwerkingen; Diepgang, wetenschappelijk nieuws; diepzeeduiken met een eindstoma; ervaring van
andere mensen; ervaringen van urinestoma patiënten met pijn; ervaringsdeskundige op medisch
gebied en een rubriek over praktisch zaken bv. dat steeds mijn zakje losliet en toen bleek dat
samenstelling van het doucheschuim was veranderd; fistel waar de anus was bij een colostoma; Het
herstel na de operatie ed; het oplossen van lekken van de plak; hoe alleenstaanden het ervaren op
seksuele manier; Hoe bepaalde producten te gebruiken; hoe mensen geestelijk hun handicap
verwerken; ik ben op zoek naar geschikte zwarte stoma zakjes; info over verlaagde belastbaarheid
van bekkenbodem + gewoon gedurende langere tijd zitten agv na-/ bijwerkingen van bestraling en
operatie-littekens; informatie over geneesmiddelen ,zoals ik zelf heb gehad ,schimmel of ontsteking
onder de Urinestoma; klachten over geuroverlast die ook anderen ruiken; kwaliteitsinformatie;
lekkage problemen zie reclames van producenten; medische achtergrond; Medische info e.d.; meer
diepgang t.a.v. bepaald thema; mensen met 2stoa's in een opvangzak; mogelijkheden om
stomaproblemen verder te reduceren; niet altijd voor mij geschikt; nieuw opvangmateriaal laatste
nieuws hierover; Nieuwe inzichten, nieuwe producten; over littekenbreuken; over spoelen; over
verzekeringen; over zorg na de operatie; over zwemmen met dop; overzicht; plaatselijke verdoving
aan de knie, ligt de darm stil ná een plaatselijke verdoving?; problemen met het spoelen; Sommige.
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medische informatie mist; specifiek van mijn eigen situatie, nl short bowel plus ileostoma; stoma en
werk niet meer uit mogen voeren wat dan (wordt niet afgekeurd, verplicht solliciteren etc etc);
stomaproblemen; te weinig adequate antwoorden op de fora. ieder vertelt zijn verhaal; tips
voorlekkages; uitslag bij medische in gebruik; urostoma; verhalen en eigen oplossingen van mensen
met uro stoma; verzekeringen; voeding; waarom ik zoveel last heb van lekkage; wat is een goed
stoma; weinig die dezelfde problemen hebben; zou mooi zijn als de prijzen van het stoma materiaal
bekend zou worden gemaakt zodat de mensen wat alles kost.”
Ook geven respondenten diverse tips om de website te verbeteren: “Meer over urinestoma;
Aantrekkelijker maken; actueel blijven; alle soorten stoma’s en hulpmiddelen behandelen; als het
mogelijk is: een betere samenspel tussen blad en site; Ben voorzichtig met kleuren, dit is soms zeer
lastig voor de mensen die kleurenblind zijn. het oogt wel mooi maar is door sommige mensen slecht te
lezen; Beter werkbaar maken; blijf kijken naar nieuwe ideeën op ander sites; blijf zoeken; blijf dicht
bij de patiënt; Contactmogelijkheden (oproepjes); datum van invoer noteren svp. weet soms niet
wanneer iets geschreven is; doorgeven aan mensen wat je allemaal wel kan ook al heb je een stoma;
duidelijke en begrijpelijke ingangen/zoekwoorden; duidelijker en de keuze opties beter in beeld;
duidelijker waar iets te vinden is; een artsen vraagbaak; Een mobiele versie maken voor het snel
surfen op een telefoon of tablet; Een nieuwe website?; forum beter rubriceren; foto materiaal;
Gebruikersvriendelijker maken; Geef aan wat een goed en een slecht stoma is; goede voorlichtingen;
Handigheidjes tips en aangepaste kleding; hoe veel stomazakjes je per dag mag gebruiken;
hoofdpunten maken; hou het kort maar informatief; houden zo; iets moderner; iets modernere
uitstraling; Ik ben er content mee; ik weet niet zo veel over kleding; Ik zou graag zien wat er in de
medische wereld mogelijk is; Interactiever maken en restylen; Maak alles goed leesbaar voor de
oudere mens; Maak de website wat toegankelijker en de zoekopties gemakkelijker; mag nog wat
uitgebreider zoals bij stomaatje.nl. daar vind je veel meer over bv voeding; Medische informatie; Meer
deskundigen aan het woord laten; meer duidelijk over de producten; meer info over ervaringen met
bepaalde materialen; meer info over regionale bijeenkomsten en graag ook in Zeeland, bv Hulst,
Terneuzen; meer info, meer verzamelde info over één thema; meer informatie over e.v problemen;
meer informatie over urostoma's; meer mensen aan het woord laten; meer nieuws omtrent patiënt
zijn, regels, verzekeringen, materialen; meer over toekomst zorg; moet wel geregeld ververst
worden; Navigatie en lay out behoeven verbetering; Nog meer hoe mensen omgaan met een
ileostoma vooral i.v.m.het voorkomen van onverwachte lekkages in de nacht; pas op voor overkill;
Onderdelen van stoma dragers en tevens last hebben van andere ziektes, in mijn geval diabetes;
proberen het forum goed lopend te maken; probleem oplossingen; Saaie website. erg veel info; Soms
ben ik op zoek naar broeken of badkleding die prettig en mooi zitten. Er zijn voldoende site's die tips
hebben of kleding opmaat maken. Ik heb wel eens gedacht. Zou het niet handig zijn dat er een soort
online fashion shop zou zijn voor stoma dragers dat je met een klik ergens komt met ideeën en
verwijzingen van lotgenoten over kleding. Op één plek; Soms dieper op onderwerp in gaan; Soms mis
ik laatste updates van nieuws. Als je regelmatig terugkeer is er niet veel veranderd. Dat kan uiteraard
komen doordat er geen nieuws is, maar toch; strakker in opzet; terugkoppeling materiaal ervaring
delen; welke artsen gespecialiseerd zijn in iets zou goed terug te vinden moeten zijn, bv wie kan er
goed breukmatjes plaatsen naast een stoma, wie is handig met het aanleggen van pouches, speciale
zaken dus.”
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Twitter en Facebook
Een minderheid ontvangt informatie van de Nederlandse Stomavereniging via Twitter en/of Facebook
(6%). De belangrijkste reden dat mensen geen informatie ontvangen via deze kanalen is dat zij
hiervan geen gebruik maken.
Grafiek 10. Geen informatie via Twitter en Facebook
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Een gedeelte van de respondenten licht toe om welke redenen zij de Nederlandse Stomavereniging
niet volgen op Twitter en/of Facebook: “(nog) niet aan gedacht/tegen gekomen; al genoeg informatie
via magazine,nieuwsbrief en website; alle informatie krijg ik op een andere manier; als ik iets wil
weten bel ik op of ik kijk op de site; bang voor privacy; ben bijna nooit op facebook, heb andere
hobby's; ben geen fan van Facebook; Ben niet erg actief op beide media; Ben niet zo erg met mijn
stoma bezig. Zoek dus informatie niet bewust op; ben pas enkele weken actief op facebook; Daar ik
alleen comuniceert met mensen en voor mijn ontspanning spelletjes doet; Dat durf ik niet zo goed,
meer iets voor de jongeren (misschien?); Dat vind ik niet het juiste medium om deze informatie te
ontvangen; De hoeveelheid informatie moet beheersbaar blijven; Er is een grens aan wat en wie ik vol
volgen. Ik heb het al druk genoeg; er zijn andere kanalen; Er zijn contacten in FB en Twitter die dat
niet zouden begrijpen; Facebook is voor andere (privé) doeleinden bedoeld; facebook is voor
vrienden, twitter voor politieke-en gewone nieuwsgaring; fb is voor vrienden; gebruik facebook heel
weinig alleen met kinderen en vrienden; Gebruik Facebook om de kleinkinderen te volgen; geen
aanleiding gezien; Geen idee dat de stomavereniging actief was op Facebook; geen idee denk dat ik ze
maar eens ga volgen; geen idee ik ga nu kijken; geen behoefte; geen interesse komt te dichtbij; geen
zin in; genoeg andere info. twitter en facebook te vluchtig en onoverzichtelijk; haal de info wel uit het
blad of via de bijeenkomsten; heb genoeg ellende met mijn stoma dat ik geen zin heb in de ellende
van een ander....mijn antwoorden haal ik wel bij mijn stomaverpleegkundige; hoort voor mij niet op
fb/Twitter, vooral fb is voor mij voor vrienden. mijn stoma is geen vriend van mij, dus alles wat er bij
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hoort /mee te maken heeft, komt niet op mijn fb. daarnaast heb ik geen zin dat iedereen kan zien dat
ik iets volg dat met stoma's te maken heeft. Niet iedereen weet dat ik een stoma heb, wil ik graag zo
houden; ik lees info op de site; ik lees Vooruitgang; Ik maak zo weinig mogelijk gebruik hiervan, maar
volg mijn klein kinderen hierop om hun een plezier te doen; Ik verwacht daar geen relevante
informatie; Ik vind het te persoonlijk; Ik vind Twitter ongeschikt medium om informatie te vergaren;
Ik volg alleen bekenden; Ik volg alleen familie; ik volg maar beperkt, wil niet teveel; ik volg weinig op
dat soort sociale media; Ik wil niet alles digitaal volgen; Ik wil stomavereniging niet op facebook of
twitter; ik wil zo weinig mogelijk met dit soort zaken op facebook; Is te persoonlijk; is voor
ontspanning; Moet niet je leven gaan beheersen; teveel verdubbeling met andere media; tijdgebrek
en privacybewaking; toen ik op facebook zocht naar de stomavereniging was ze er nog niet en dat is
niet eens zo heel lang geleden. Beetje boot gemist?; Twitter gebruik ik niet en Facebook vind ik iets
voor vrienden etc; vind dat voor mij niet prettig; vind dit te openbaar; vind ik niet nodig; vind ik niet
nodig, voel me prettiger bij Stomaatje; vind veel stomanieuws op google; wij gebruiken deze sites
allen voor communicatie met familie/vrienden; wil het toch wat privé houden; wil niet dat iedereen dat
mee krijgt wie ik volg.”
Veel respondenten die de Stomavereniging volgen op Facebook hebben er geen mening over (38%) .
Anderen beoordelen de berichten voornamelijk als relevant (32%) tot zeer relevant (13%). Een
gedeelte heeft aanbevelingen of tips voor de Stomavereniging op Facebook: “Beetje erg veel op
kanker gericht; maak items beter leesbaar. kan vaak informatie niet openen; Misschien interviews met
diverse patiënten? vraagstellingen?; Stoma problemen oplossen is een kwestie van karakter; Vaker
informatie op facebook; Verwijzing naar "Jong"; Wellicht mogelijkheden om "privé" te kunnen
antwoorden, mijn fb vrienden hoeven mijn reacties niet te zien, daarom geef ik tot nu toe geen
reactie.”
De relatief kleine groep respondenten (2%) die de Stomavereniging volgen op Twitter hebben er geen
mening over (40%) of beoordelen de berichten als relevant (40%). Een gedeelte heeft aanbevelingen
of tips voor de Stomavereniging op Twitter: “Houd het bij zeer relevante berichten; houd het actueel;
minder berichten achter elkaar; stoma zorg (verzekeringen); vaker berichten versturen met goede
inhoud.”
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1.6. Dienstverlening
Grafiek 11. Contact
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51% van de respondenten heeft contact opgenomen met de Nederlandse Stomavereniging, via de
website (9%), e-mail (14%), telefonisch (16%) of zowel via de e-mail als telefonisch (12%). 49%
heeft nooit contact opgenomen met de Stomavereniging.

Bereikbaarheid
Van de respondenten die contact hebben opgenomen met de Nederlandse Stomavereniging, geven de
meesten aan dat zij tevreden (52%) tot zeer tevreden (19%) zijn over de bereikbaarheid via e-mail.
Anderen zijn veelal neutraal in hun beoordeling.
Verder geeft de meerderheid aan dat ze tevreden (44%) tot zeer tevreden (18%) zijn over de
telefonische bereikbaarheid. Ook hier zijn de anderen veelal neutraal in hun beoordeling.
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Klantvriendelijkheid
Grafiek 12. Klantvriendelijkheid
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91% van de respondenten geeft aan dat een vraag (of klacht) goed is behandeld. Ook had 96% van
de respondenten het gevoel dat de medewerker rekening hield met de behoeftes en gevoelens van de
respondent.
Grafiek 13. Tevredenheid
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De respondenten beoordelen de klantvriendelijkheid van de Nederlandse Stomavereniging gemiddeld
met een 8.
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1.7. Belangen
Bij 85% is het bekend dat de Nederlandse Stomavereniging minimale normen voor goede stomazorg
heeft opgesteld met inbreng vanuit stomadragers, stomaverpleegkundigen en medisch specialisten.
Bij 75% is het bekend dat de Nederlandse Stomavereniging de Stoma Zorgwijzer heeft.
Bij 68% is het bekend dat de Stoma Zorgwijzer laat zien welke stomazorg op welke ziekenhuislocatie
wordt geboden en of wordt voldaan aan de minimale normen voor goede stomazorg.
Bij 70% is het bekend dat de Nederlandse Stomavereniging kwaliteitsverbetertrajecten doet in
ziekenhuizen.
Bij 66% is het bekend dat de Nederlandse Stomavereniging ook individuele bijstand verleent aan haar
leden. Bijvoorbeeld bij problemen met de zorgverlening van ziekenhuizen, conflicten met
zorgverzekeraars of arbeidsinstanties, of bij de levering van stomamateriaal.
Bij 77% is het bekend dat de Nederlandse Stomavereniging alle signalen die bij de vereniging
binnenkomen, bundelt om te zien wat er leeft bij stomadragers.
Bij 83,5% is het bekend dat de Nederlandse Stomavereniging de signalen van stomadragers gebruikt
in haar belangenbehartiging bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, medisch speciaalzaken etc.
Bij 45% is het bekend dat de website www.kanker.nl patiënteninformatie op maat aanbiedt, dat er
ervaringen uitgewisseld kunnen worden, en dat mensen die zijn geraakt door kanker via het panel hun
mening kunnen laten horen.
Bij 47% is het bekend dat Levenmetkanker zich inzet voor – en informatie beschikbaar stelt over –
werk en werkbehoud voor mensen die zijn geraakt door kanker.

Uit de raadpleging blijkt dat de volgende twee belangen het belangrijkste zijn voor de respondenten:

1. Minimale
normen
voor
goede
stomazorg
stomaverpleegkundigen en medisch specialisten.

met

inbreng

vanuit

stomadragers,

2. Gebruik van signalen die bij de vereniging binnenkomen, in belangenbehartiging bij het ministerie
van VWS, zorgverzekeraars, medisch speciaalzaken etc.
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1.8. Opvallende punten
1. Meer dan de helft heeft de Stomavereniging leren kennen via een stomaverpleegkundige (55%).
De helft van de respondenten kreeg een stoma vanwege kanker aan de dikke darm of endeldarm
(50%). En iets meer dan de helft van de respondenten heeft een colostoma (54%).
2. De behoefte aan informatie is de belangrijkste reden om lid te worden.
3. Er is een hoge mate van tevredenheid over de georganiseerde bijeenkomsten, ook is er veel
feedback ter verbetering van de bijeenkomsten.
4. 60% is van plan om toekomstige bijeenkomsten te bezoeken.
5. De schriftelijke en online producten zijn goed beoordeeld, ook is er veel feedback ter verbetering
van deze producten.
6. Er wordt nauwelijks gebruikt gemaakt van Twitter en Facebook. Er is weinig behoefte aan
informatie via deze kanalen, en er is een relatieve terughoudendheid om via deze sociale media
zichtbaar een volger te zijn van de Stomavereniging of participant aan berichten.
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7. Conclusie
De leden en achterban zijn tevreden over de manier waarop de Nederlandse Stomavereniging vorm
geeft aan haar kerntaken. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de resultaten over de georganiseerde
activiteiten, en in de beoordeling van de schriftelijke en online producten.
De leden en achterban vinden dat de Nederlandse Stomavereniging de activiteiten op het gebied van
belangenbehartiging op vrij zichtbare manier uitvoert.
Ook hebben de leden en achterban kenbaar gemaakt welke belangen zij het belangrijkste vinden.

8. Discussie
Aanbeveling 1 – Evalueer het gebruik van Twitter en Facebook
Uit de resultaten blijkt dat weinig donateurs informatie ontvangen via Twitter en Facebook. Er is
weinig behoefte aan informatie via deze kanalen, en er is een relatieve terughoudendheid om via deze
sociale media zichtbaar een volger te zijn van de Stomavereniging of participant aan berichten. De
vraag is of de inspanningen voor Twitter en Facebook opwegen tegen de effecten die worden behaald.
Als de Stomavereniging verder wil gaan met het inzetten van Twitter en Facebook, dan lijkt het
raadzaam om de kwaliteit van de berichtgeving te optimaliseren.

Aanbeveling 2 – Benut de feedback uit de aanvullende opmerkingen
De respondenten hebben veel feedback gegeven over de georganiseerde bijeenkomsten en de
schriftelijke en online producten. Deze feedback bevat talloze mogelijke aangrijpingspunten om de
tevredenheid van de leden te verhogen.
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