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Uitnodiging
Stomadag 7 maart 2020 

Thema 2020: Hoe zorg je goed voor je huid

Kom ook naar de Stomadag in Leiden! 
Tussen 10 en 15 uur ontmoet je andere 
stomadragers, hoor je de laatste 
ontwikkelingen over stomazorg & 
hulpmiddelen en kun je vragen stellen aan 
fabrikanten en leveranciers. De Stomadag is 
een aanrader voor iedereen met een stoma 
of pouch. Meld je gratis aan.  

Ochtendprogramma
Hoe zorg je goed voor je huid? 
Goed zorgen voor je huid, dát is het  
thema in 2020. Logisch, want we weten 
allemaal hoe belangrijk je huid is als je 
een stoma of pouch hebt. Nog beter: 
hoe belangrijk het is om een pijnlijke of 
ontstoken huid te voorkomen. Dus wat  
kun je wel of juist beter niet doen? Luister 
bij deze interactieve sessie naar actuele 
adviezen van stomaverpleegkundigen . 
En houd je mobiel bij de hand en stem ter 
plekke mee bij interessante stellingen! 

Middagprogramma
Reizen, bekkenbodemspieren en meer 
’s Middags stel je je eigen programma samen. 
In ronde 1 ben je welkom bij een sessie 
die speciaal gaat over jouw type stoma.  
In ronde 2 kun je kiezen uit verschillende 
thema’s, zoals reizen, bekkenbodemspieren 
en darmspoelen. Liever even ontspannen? 
Wandel over de stomamarkt en stel je vragen 
aan de standhouders. 

We zien je graag in het LUMC in Leiden
De Stomadag 2020 vindt plaats in het LUMC 
in Leiden, Boerhaaveplein in gebouw 1. Het 
LUMC ligt op loopafstand van NS station 
Leiden en is bereikbaar via de A4, A12 en 
A44. Meld je aan via  
www.stomavereniging.nl/stomadag.

Tot zaterdag 7 maart 2020!

Sanne Blom  Hans Sureveen
Voorzitter  Interim directeur

LUMC Leiden, Boerhaaveplein gebouw 1, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Ook voor
partners!

Aanmelden
Meld je vóór 22 februari 2020 aan via www.stomavereniging.nl/stomadag. 

Geen internet? Gebruik de antwoordkaart. Uiterlijk 10 werkdagen na 
inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail of post. Toegang is gratis.  

Reizen en parkeren
Het LUMC is op loopafstand aan de achterzijde van het NS station Leiden. 
Kom je met de auto? Dan kun je de auto in de parkeergarage naast het 
LUMC parkeren. Let op: de parkeerkosten zijn voor eigen rekening. 

Verhinderd?
Heb je je aangemeld maar ben je toch verhinderd? Laat het de 
Stomavereniging weten als je niet meer kunt komen. Dan kunnen we daar 
rekening mee houden met de lunch en zaalgrootte. Stuur een mail naar: 
info@stomavereniging.nl. 



Programma 

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30-11.30 uur Hoe zorg je goed voor je huid? 
  Let op: deze bijeenkomst vindt plaats  
  in een collegezaal met steile trappen
11.45-12.30 uur Ronde 1   
12.30-13.30 uur Lunch
13.30-14.15 uur Ronde 2
14.15-15.00 uur Borrel 
15.00 uur  Einde 

Middagprogramma  ronde 1 (11.45-12.30 uur)

1     Colostoma
Een colostoma: wat betekent dit eigenlijk? En zijn er interessante ontwikkelingen? Laat 
je bijpraten door een chirurg die hierin gespecialiseerd is. Stel al je vragen en wissel 
ervaringen uit met andere stomadragers. 

2     Ileostoma
Deze bijpraatsessie is voor mensen met een ileostoma. Een MDL-arts legt uit wat er 
lichamelijk verandert als je een ileostoma hebt. Welke complicaties kunnen optreden? 
En waar let je op als je al langer een ileostoma hebt? 

3  Urinestoma
Heb je een urinestoma? In deze sessie zet een uroloog op een rij wat er lichamelijk 
verandert met een urinestoma of neoblaas. Mogelijke complicaties worden 
doorgenomen. Leg jouw situatie voor en overleg met andere stomadragers over 
aandachtspunten en oplossingen.

4  Sessie voor partners
Wat betekent het als je partner een stoma heeft? In deze sessie praten partners met 
elkaar. Er is volop ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen. En natuurlijk gaat het 
ook over de vraag: hoe zorg jij goed voor jezelf? 

Middagprogramma  ronde 2 (13.30-14.15 uur)

5  Darmspoelen: iets voor jou?  
Wie een colostoma heeft, heeft de mogelijkheid om de dikke darm schoon te 
spoelen. Maar hoe doe je dat? Tijdens deze workshop legt een deskundige uit hoe 
dit werkt en wat de voor- en nadelen zijn.

6  Met een stoma op reis: hoe doe je dat? 
Waar moet je rekening mee houden als je op vakantie gaat? Wat neem je extra 
mee? En hoe zit het met voeding? Praktische tips en adviezen hoor je in deze 
workshop.

7  Bekkenbodemspieren trainen
Soms kamp je na de aanleg van een stoma of pouch met pijn in je bekken. Hoe komt 
dat en hoe kom je er vanaf? Laat je in deze lezing bijpraten en leer een paar simpele 
trucjes voor je bekkenbodemspieren.

8  Voeding: mag ik dat wel eten? 
Hoe je reageert op voeding is persoonlijk. Zeker als je geen dikke darm, dunne darm 
of blaas meer hebt. De diëtiste is zelf stomadraagster en geeft adviezen gebaseerd 
op richtlijnen, protocollen en haar eigen ervaring.

Overige activiteiten  10.00 – 15.00 uur

Stomamarkt (10.00-15.00 uur)
Bezoek de stomamarkt en stel je vragen over bekende en nieuwe materialen aan de 
medisch leveranciers en fabrikanten. Kijk wat er allemaal op de 
markt is anno 2020.

Minisymposium Darmkanker (10.00-15.00 uur) 
De werkgroep Darmkanker zet zich in voor alle mensen die 
darmkanker hebben of hebben gehad. Speciaal voor deze 
groep organiseert de werkgroep een minisymposium met 
het thema ‘Darmkanker, (her)pak je eigen regie!’ Kijk voor 
het programma op www.stomavereniging.nl/stomadag 

Overige activiteiten zoals
de stomamarkt en het 
minisymposium vinden  
de gehele dag plaats

Aanmelden?
Meld je vóór  

22 februari 2020 aan via  
www.stomavereniging.nl/

stomadag. 


