
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Is het krijgen van een pouch goed geborgd?  
Bijvoorbeeld in de zorgpaden IBD? 

De nazorg voor mensen met een pouch is nu niet goed 

geregeld. Mensen met een pouch ervaren dat zij na de 

aanleg van een pouch geen coachende nazorg krijgen, 

terwijl mensen met een stoma dat wel krijgen. Pouch-

dragers moeten zelf uitzoeken hoe zij om moeten gaan 

met zaken waar ook veel stomadragers mee te maken 

hebben.  

 

Denk aan: 
•    Huidproblemen door bijtende ontlasting 

•    Faecale incontinentie 

•    Voeding en effect op output 

•    Seksualiteit 

•    Sporten 

•    Werken 

•    Vermoeidheid 

•    Reizen 

•    Vergoeding van materialen.  

 

Oplossing: Stomaverpleegkundigen krijgen een rol bij 

de nazorg voor mensen met een pouch. Wat is ervoor 

nodig om dat in jouw ziekenhuis te realiseren?

Weten zorgverleners welke oplossingen voor 
problemen pouchdragers missen? 

In de zoektocht naar oplossingen vinden pouchdragers 

elkaar gelukkig soms op platforms als Facebook. Daar 

horen zij over allerlei oplossingen waarover zij niet eer-

der zijn voorgelicht.  

 

Denk aan: 
•    Medicatie 

•    Voeding(supplementen) 

•    Crèmes 

•    Gaasjes 

•    Incontinentie materiaal 

•    Anaaltampons 

•    Spa toiletbril 

•    Bekkenbodemtherapie 

 

Oplossing: Zorg dat zorgverleners en medisch speci-

aalzaken voldoende informatie hebben voor de voor-

lichting aan pouchdragers.  

 

Meedenken met standhouders 

Aan de medisch speciaalzaken vragen we om goed 

voorgelicht te worden over mogelijkheden. En om met 

ons mee te denken over vergoedingen. We vragen ook 

om ruimte te maken voor informatie op de stands. Om 

te beginnen bij onze Stomadagen. Natuurlijk willen we 

met de standhouders meedenken en bieden we bij 

deze onze hulp aan. 

 

Vraag: Hoe zorgen we er samen  voor dat ook pouch-

dragers worden geïnformeerd over bestaande produc-

ten en nieuwe ontwikkelingen?

Met een pouch moet je 
het vaak zelf uitzoeken

Wij zijn Nel en Marjan. Beiden 

pouchdragers en actief in de 

Commissie Pouch van de Sto-

mavereniging. Graag willen we 

jou onze ervaringen vertellen, 

en samen met jou zoeken naar 

oplossingen om de nazorg voor 

mensen met een pouch te ver-

beteren. 

Nel

Marjan


