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Welke knelpunten ervaren stomadragers en wat is het effect?  
Resultaten knelpuntenanalyse bij 355 mensen met een stoma (januari 2020) 
 

Waarom dit onderzoek? 

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek van de Stomavereniging van januari 20109 waarin het 
gebruik en de vergoeding van stomamaterialen- en hulpmiddelen werd onderzocht. Uit dit 
onderzoek bleek onder andere dat volgens 8 op de 10 deelnemers er helemaal of grotendeels werd 
meegedacht bij het vinden van materiaal dat bij hen past.  

Goed nieuws dus voor een grote groep stomadragers: in veel gevallen gaat het 
goed! Er is echter ook sprake van een groep stomadragers die knelpunten ervaart in 
de stomahulpmiddelenzorg. En met dit onderzoek wilden we die ervaringen verder 
concretiseren. 

Zo geeft de Stomavereniging, als onderdeel van het Platform Stoma Hulpmiddelen1 
input aan een brede knelpuntenanalyse onder alle relevante partijen betrokken bij 
stomazorg die onder de aandacht zal worden gebracht bij de NZa en andere 
beleidsmakers. 

Wat staat er in dit rapport? 

Deze rapportage beschrijft de knelpunten die mensen met een stoma in het afgelopen jaar hebben 
ervaren in de stomahulpmiddelenzorg en wat het effect is van het ervaren van deze knelpunten. 
Deze rapportage is onderdeel van een integraal overzicht van alle stakeholders van wat er nog beter 
kan op het gebied van de stomahulpmiddelenzorg die wordt geschreven door van de Donk 
Consultancy. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 

De online vragenlijst is ontwikkeld in overleg met de voorzitter van het Platform Stoma 
Hulpmiddelen, de onderzoeker van ‘van de Donk Consultancy’, stomaverpleegkundigen en 
stomadragers. De vragenlijst is uitgezet via Survey Monkey en kon worden ingevuld van 17 
december 2019 tot en met 15 januari 2020. 

De vragenlijst is per email verstuurd aan 4.309 leden van het stomapanel van de Stomavereniging en 
is ook verspreid via andere kanalen van de Stomavereniging, zoals de website, digitale nieuwbrief en 
via social media.  

1.815 mensen zijn begonnen aan het invullen van de vragenlijst. 1.314 van hen gaven bij de eerste 
vraag aan geen knelpunten te ervaren en zijn daarmee direct naar het einde van de vragenlijst 
geleid. Van die 501 mensen die hebben aangegeven knelpunten te ervaren, hebben 355 de volledige 
vragenlijst ingevuld. 

                                                            
1 Het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg is verantwoordelijk voor de implementatie van de afspraken die zijn gemaakt in 
de Module Stoma Hulpmiddelen. Het platform bestaat uit alle relevante partijen zijnde stomadragers, 
stomaverpleegkundigen, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten, uit het veld.  

https://www.stomavereniging.nl/wp-content/uploads/2019/11/Vergoeding-en-gebruik-2019_def.pdf
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1. Welke knelpunten hebben stomadragers afgelopen jaar ervaren? 

Aan de respondenten die het afgelopen jaar knelpunten hebben ervaren is gevraagd welke dit 
waren. Deze vraag is door 368 respondenten beantwoord. 

Gemiddeld ervaren stomadragers, wanneer zij knelpunten ervaren, 1,5 knelpunt. Het knelpunt dat 
het meest frequent is ervaren is dat het middel om de huid te reinigen niet werd vergoed. Bijna een 
kwart van de respondenten had hier het afgelopen jaar last van. Ook werd frequent ervaren dat het 
stomamateriaal niet goed bij iemand paste (18%), dat een product niet leverbaar was (16%) en dat 
werd gezegd dat iemand te veel materiaal zou gebruiken (15%). 
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2. Wat was het effect van deze knelpunten? 

Aan de respondenten is vervolgens gevraagd wat het effect was van deze knelpunten. Deze vraag is 
door 360 respondenten beantwoord. 

Gemiddeld ervaren stomadragers 2,2 effecten van de knelpunten die zijn ervaren. Het effect dat het 
meest frequent is ervaren is dat lekkages bleven voortduren of ontstonden (39%), ook het 
ontwikkelen of in stand houden van huidproblemen (33%) en het zich vaker moeten verschonen 
waren effecten die frequent werden genoemd als effect van het knelpunt dat werd ervaren.  
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3. Individuele casussen 
Hieronder worden individuele casussen beschreven per ervaren knelpunt. Wat maken 
stomadragers mee? En wat doet dit met hen?  

 

Huidreiniger niet vergoed (23%) 

Casus 1 
Knelpunt: “Ik krijg de remover niet vergoed. Mijn immuunsysteem werkt niet en ik heb dus steeds 
een open huid. De chirurg heeft naar de verzekering geschreven dat ik het nodig heb, maar ik krijg 
het echt niet. Nu heb ik steeds antibiotica nodig. Ik koop het nu maar zelf en moet steeds naar de 
huisarts en stomaverpleegkundige. Ik moet wel 100 km reizen naar het ziekenhuis met de taxi. 
Remover is voor de verzekering goedkoper. Ik ga erg achteruit, mijn huid is kapot en ik heb open 
wondjes.” 
Effect: Ik kreeg last van lekkages en huidproblemen, ik ondervind beperkingen in dagelijks 
functioneren, moet me vaker verschonen, heb extra thuiszorg nodig, heb pijn en moet extra kosten 
maken.  
 
Casus 2 
Knelpunt: “Mijn huid ging helemaal kapot, en ik moet deze spuitbusjes per se gebruiken, maar 
worden desondanks niet vergoed, onbegrijpelijk, zeker omdat dit niet voor het gemak bedoeld is!” 
Effect: ik had of kreeg last van huidproblemen, ik had pijn en ik moest extra kosten maken.  
 
Casus 3 
Knelpunt: “O.a. ‘Zorgverzekeraar’ vergoedt geen remover sprays. Hierdoor is mijn huid helemaal 
stuk gegaan. Mijn plak bleef zeer slecht plakken en ik had continu pijn en lekkages. Hierdoor durfde 
ik op enig moment niet meer ver van huis te gaan. Dit terwijl wij in 2019 leven, dit soort dingen 
zouden niet moeten hoeven gebeuren. Ik heb een aantal keer zelf een spray gekocht, maar helaas 
zijn deze kosten voor mij te hoog.” 
Effect: ik kreeg last van huidproblemen, ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder goed 
uitvoeren, ik moest mij vaker verschonen, ik had pijn en was vermoeid, ik moest extra kosten 
maken. 
 
Het stomamateriaal past niet bij mij (18%) 

Casus 4 
Knelpunt: “Ik heb geen goed advies gekregen over mijn materialen die passen bij mijn stoma. 
Tijdens het aanleggen van mijn ileostoma was er geen stomaverpleegkundige in huis. Ik werd naar 
huis gestuurd zonder begeleiding, adviezen, vertrouwen etc. Moest het zelf uitzoeken.” 
Effect: Ik heb last van lekkages, huidproblemen, beperkingen in dagelijks functioneren, vaker 
verschonen, moeite met verzorgen, extra thuiszorg nodig, ik heb pijn en verdriet.”  
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Casus 5 
Knelpunt: “Stomaverpleegkundige en de medisch speciaalzaak doen er alles aan om je te helpen, er 
wordt ook goed geluisterd, maar vaak kom ik per toeval erachter dat er meer of betere producten 
zijn voor mijn problemen. Ik vind een stomamaterialenwinkel een gemis. Ik kan niet zien wat de 
stomaverpleegkundige in haar kast heeft liggen. Dit geldt ook voor de medisch speciaalzaak. Ik ben 
afhankelijk van wat zij mij adviseren, terwijl er nog veel meer is.” 
Effect: Ik kreeg last van lekkages en huidproblemen, ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder 
goed uitvoeren, ik moest mij vaker verschonen, ik was vermoeid, ik moest extra kosten maken, en ik 
durfde niet lang van huis te zijn.  
 
Casus 6 
Knelpunt: “Ik heb voor mijn ileostoma al meerdere stomaplakken geprobeerd. Ben toch weer 
teruggegaan naar ‘Product X’. Mijn stoma is regelmatig ontstoken. Bovendien heb ik veel last van 
jeuk rondom de uro-en ileoplak. Probeer nu een lotion.” 
Effect: ik had pijn door de ontsteking en jeuk langs de randen van ileo en uroplak 
 
Casus 7 
Knelpunt: “Ik gebruik iedere nacht een urinezak aan bed en ik gebruik iedere twee dagen een 
stomaplak op mijn buik dus ik kom tussenstukjes tekort. Die heb ik geprobeerd bij te bestellen maar 
die losse tussenstukjes zijn niet verkrijgbaar. Mij werd aangeraden de gebruikte tussenstukjes weer 
te gebruiken maar sinds ik dat doe heb ik al twee keer in het ziekenhuis gelegen met een urine 
bacterie ik weet niet of dat aan de tussenstukjes is te wijten maar het baart mij wel zorgen.” 
Effect: ik moest worden opgenomen, ik was vermoeid en ik moest extra kosten maken. 
 
Mijn product was niet leverbaar (16%) 
 
Casus 8 
Knelpunt: “Ik kreeg plotseling bericht dat mijn al jaren gebruikte zakjes niet meer leverbaar waren. 
Nu zakjes waarbij de ringsluiting zwakker is en ook wel eens, gelukkig sporadisch, loslaat. Ik vind het 
vervelend dat ik pas heel laat bericht kreeg dat dit ging gebeuren.” 
Effect: Ik vind het een gedoe om een alternatief te vinden. Dit is wel gelukt maar ik ben niet 
tevreden over de zakjes. 
 
Casus 9 
Knelpunt: “Bepaalde plak die ik gebruik is al meerdere jaren steeds een tijdje niet leverbaar. Dit is al 
4-5 jaar. Ik gebruik dan vervanger maar dat is minder prettig voor mijn huid.” 
Effect: Ik krijg dan meer last van huidproblemen en moet mij vaker verschonen. 
 
Ik zou te veel materiaal gebruiken (15%) 
 
Casus 10 
Knelpunt: “De zorgverzekeraar bepaalt de hoeveelheid materiaal die je maximaal per keer mag 
bestellen. Dit hebben ze drastisch verlaagd. Ook vergoeden ze al jaren de plakverwijderaar niet.” 
Effect: ik moest extra kosten maken, ik moet vaker materiaal bestellen, dus vaker thuis zijn voor 
aflevering. En de leverancier moet vaker rijden om te bezorgen. ( milieu?). 
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Casus 11 
Knelpunt: “Het is correct zuinig met materialen om te gaan. In het ziekenhuis ging men hier heel 
royaal mee om. Dan valt het rauw op je dak als je hier zo belerend op geattendeerd wordt. Het is de 
toon waarop dit werd aangegeven. Verder heb ik geen problemen ervaren en ben ik tevreden over 
‘Medisch Speciaalzaak’.” 
Effect: ik was boos en/of gefrustreerd. De manier waarop ik werd aangesproken was niet prettig. 
Het ging om het gebruik van de gaasjes. 
 
Casus 12 
Knelpunt: “Mag niet meer dan 1 huidplaat per dag gebruiken. Helaas is dat niet altijd genoeg. Zeker 
met warme dagen.” 
Effect: ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder goed uitvoeren, ik was vermoeid. 
 
Casus 13 
Knelpunt: “In 2017 kreeg ik te horen dat het materiaal wat ik nu had het enige voor mij was. 
Inmiddels gebruik ik wat anders via een leverancier, maar ben nog niet 100% tevreden. Volgende 
week weer eens een afspraak met de stomaverpleegkundige naar aanleiding dat ik nu teveel zakken 
gebruik en ik dus wat anders moet gaan gebruiken.” 
Effect: ik kreeg last van lekkages en huidproblemen, ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder 
goed uitvoeren, ik moest mij vaker verschonen, ik was vermoeid en ik moest extra kosten maken. 
 
Ik kreeg een ander product dan ik had verwacht (13%) 
 
Casus 14 
Knelpunt: “Door een nieuw systeem en ander distributiecentrum en een andere pakketbezorgdienst 
zijn regelmatig producten niet op voorraad, wordt de bestelling verkeerd geleverd (niet de goede 
hoeveelheden), wordt er een compleet ander product geleverd, worden de hulpmiddelen niet 
geleverd op de dag die je zelf hebt mogen aangeven en wordt een bestelling zonder vooraf 
telefonisch overleg op twee verschillende dagen geleverd omdat een deel niet leverbaar is.” 
Effect: Ik was geïrriteerd en boos. 
 
Casus 15 
Knelpunt: “Ik kreeg plotseling ander materiaal omdat het product door de leverancier uit de handel 
zou zijn genomen. Ik kreeg heel veel huidproblemen door dit materiaal, het leek wel een goedkope 
Chinese versie. Achteraan gebeld bij hulpmiddelen leverancier. Ik kon wel ander product 
uitproberen maar niet meer mijn oude vertrouwde product. Toen fabrikant van het product gebeld. 
Artikel blijkt nog gewoon in productie te zijn en speciaalzaak heeft dit uit de roulatie gehaald om 
eigen product te promoten (de Chinese versie is dit eigen product). De fabrikant heeft contact 
opgenomen met de medisch speciaalzaak en hier een klacht over ingediend en ervoor gezorgd dat 
het product weer bestelbaar is. Ik moet er dan wel speciaal om vragen. Heeft niets met vergoeding 
door verzekeraar te maken. Oude product is zelfs goedkoper dan Chinese versie van het product.” 
Effect: Ik kreeg last van lekkages en huidproblemen, ik moest mij vaker verschonen. 
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Casus 16 
Knelpunt: “Ineens werd het product veranderd, eerder was het kraantje van mijn urinestomazakje al 
dicht als het uit de doos kwam. Bij de verandering zat het kraantje los. Ik krijg hulp van de thuiszorg, 
bleek dat het kraantje gauw vergeten wordt, zodat ik regelmatig alles nat had. daar buitenom 
regelmatig allerlei huidproblemen, die moeilijk op te lossen zijn, maar dat ligt meer aan mijn huid 
dan aan de zorg(producten). Eigenlijk is het logisch dat het zo nu en dan verandert, maar het zou 
handig zijn als er meer helderheid daarover is en dat men dat dan van tevoren vertelt. Niemand kan 
verder de "schuld" krijgen van mijn huidproblemen, ik merk dat iedereen erg zijn best doet om die 
goed te behandelen.” 
Effect: Ik kreeg last van lekkages en huidproblemen, ik moest mij vaker verschonen en ik kon mijn 
dagelijkse bezigheden niet of minder goed uitvoeren. 
 
Er is niet goed geluisterd naar mijn wensen en behoeften (13%) 
 
Casus 17 
Knelpunt: “3 jaar geleden kreeg ik huidproblemen. Volgens de verpleegkundige van ‘Medisch 
Speciaalzaak’ moest ik vanwege de hoeveelheid plakken die ik nodig had overstappen op een 
ééndelig systeem terwijl ik mijn hele leven al een tweedelig systeem had. Ik kon de plakken niet 
goed zelf plakken omdat het niet goed te zien was. Dit jaar heb ik ondanks dat ‘Medisch 
Speciaalzaak’ er tegen was een proefpakket aangevraagd bij ‘Fabrikant’ voor een tweedelig systeem 
EN goeie reinigingsdoekjes waar ik nog nooit op was geattendeerd. Mijn hele huidprobleem is weg 
en ik heb mijn vrijheid terug. Dit maakt dat ik eindelijk weer zonder thuiszorg kan.” 
Effect: Ik had last van huidproblemen, ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder goed 
uitvoeren, ik moest mij vaker verschonen, ik kon mijzelf moeilijker verzorgen, ik had thuiszorg nodig 
en ik was vermoeid. 
 
Casus  18 
Knelpunt: “Na een hersteloperatie wilde ik dezelfde hulpmiddelen die ik al jaren gebruik, maar ik 
kreeg andere waar ik niet tegen kon!” 
Effect: Ik kreeg last van lekkages en huidproblemen, ik moest mij vaker verschonen en ik was 
vermoeid. 
 
Ik kon niet terecht bij een stomaverpleegkundige toen ik dat wel nodig had (11%) 
 
Casus 19  
Knelpunt: “Ik kon geen afspraak maken met de stomaverpleegkundige zonder eerst een verwijzing 
voor de chirurg. Die verwijzing kreeg ik niet omdat daar geen indicatie voor was”. 
Effect: Ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder goed uitvoeren. 
 
Casus 20  
Knelpunt: “Ik kan niet altijd terecht. Ze prroberen het eerst telefonisch. Men zegt dat je zelf bepaalt 
wat je draagt. Dat is niet zo. Je moet altijd toestemming hebben van de stomaverpleegkundige. Wil 
die het niet, gaat het niet door.” 
Effect: ik kreeg last van lekkage en huidproblemen, ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder 
goed uitvoeren, ik moest mij vaker verschonen en ik werd er onzeker van. 
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Casus 21 
Knelpunt: “Stomaverpleegkundige is in het weekend niet bereikbaar, ook mijn eigen mdl arts vaak 
niet, waardoor soms eerder tot een opname moet worden overgegaan, wat anders poliklinisch 
opgelost kon worden.” 
Effect: Ik moest worden opgenomen, ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder goed 
uitvoeren, ik had pijn en was vermoeid. 
 
Het lukte mij niet om een hulpmiddel te vinden voor mijn stomabreuk (11%) 
 
Casus 22  
Knelpunt: “Sinds juli een stoma. Dit jaar recht op twee hulpmiddelen(banden) voor een breuk. 1e 
keer gat te groot gemaakt. 2e (andere band) was eerst een gedoe om te krijgen en toen deze niet op 
zijn plek bleef zitten moest ik maar gaan scheren op mijn buik voor beter houvast. Gleed daarna nog 
makkelijker weg. 2 banden die niet goed functioneren, dan moet je praten als Brugman om een 
derde te mogen proberen. Ik mag er toch van uit gaan dat een deskundige weet welke 
buikvorm/beharing etc welk hulpmiddel nodig heeft. Je krijgt het en bent afhankelijk of dat het 
goede is. Als beginnend stomapatiënt heb ik daar geen verstand van en verwacht ik duidelijk advies 
en voorlichting van de deskundigen.” 
Effect: Ik kreeg last van lekkages en ik moest mij vaker verschonen. 
 
Casus 23 
Knelpunt: “Na constatering van een breuk in het onderliggende weefsel begint de ellende en 
zoektocht. Een van de reacties bij het dragen van de band was probeer het met gaasjes.” 
Effect: ik kreeg last van huidproblemen en ik was vermoeid. 
 
Casus 24  
Knelpunt: “Om niet met een smerige breukband rond te lopen mag ik voor eigen rekening zelf een 
of twee breukbanden bijkopen. Kosten plus/minus € 200,-. Ik krijg slechts één stomabreukband per 
jaar vergoed. I.v.m. wassen band lijkt mij twee per jaar meer op zijn plaats.” 
Effect: Ik was vermoeid en ik moest extra kosten maken. 
 
Ik had problemen met het vergoeden van  mijn materialen of hulpmiddelen (10%) 
 
Casus 25 
Knelpunt: “’Product X’ krijg ik niet vergoed bij een lekkend rectum. Ik moet ze nu dus zelf maar 
kopen.” 
Effect: ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder goed uitvoeren, ik moest mij vaker 
verschonen en ik moest extra kosten maken. 
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Casus 26  
Knelpunt: “De ene medewerker zegt iets toe terwijl de andere medewerker géén medewerking 
verleent. Er is sprake van volkomen willekeur! Telkens weer klaagt ‘Medisch Speciaalzaak’ erover dat 
ik teveel gebruik en dat ze o.m. mijn speciale barrière creme niet willen vergoeden. Terwijl ze al 
ontelbare keren (!) door mij én mijn zorgteam geïnformeerd zijn over mijn bijzondere situatie 
(extreme allergieën, chronische huidaandoening rondom het stoma alsook een moeilijk stoma 'an 
sich'). Luisteren is beslist niet de sterkste kant van ‘Medisch Speciaalzaak’! Hoezo 
functioneringsgericht voorschrijven!” 
Effect: ik kreeg last van huidproblemen, ik was vermoeid, ik moest extra kosten maken, ik was boos 
en gefrustreerd, ik moest veel regelen en ik ondervond telkenmale een machtsstrijd én kreeg veel 
onnodige discussies te verduren! 
 
Casus 27  
Knelpunt: “Maar één band tegen stoma breuk. Na een 1/2 jaar is de band op.” 
Effect: ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder goed uitvoeren en ik moest extra kosten 
maken. 
 
Ik moest tegen mijn zin overstappen naar een ander product (7%) 
 
Casus 28  
Knelpunt: ”Ik moet ‘s nachts erop letten dat het stomazakje leegloopt in de nachtzak, dat was bij de 
vorige nachtzak niet nodig!” 
Effect: ik kom niet goed aan mijn nachtrust toe. 
 
Casus 29 
Knelpunt: “Door mijn blindheid en infectiegevoeligheid zijn niet alle nachtzakken geschikt voor mij. 
‘Zorgverzekeraar’ vindt de zakken die dat wel zijn te duur. Het kost ieder jaar weer strijd om ze toch 
voor dagelijks gebruik te krijgen. Doorspoelen is het devies. Hiervoor zou ik extra thuiszorg moeten 
laten komen hetgeen een stuk duurder is. Het is altijd goed gekomen maar dat kost veel energie en 
frustratie.” 
Effect: ik had thuiszorg nodig en ik was vermoeid. 
 
Ik ondervind problemen wanneer het gaat om het leveren van mijn producten (4%) 
 
Casus 30 
Knelpunt: “Ik kreeg onvoldoende stomamateriaal voor een langere reis geleverd. Medisch 
Speciaalzaak 1’ wilde maar twee doosjes leveren. ‘Medisch Speciaalzaak 2’ wilde wel de drie 
gevraagde doosjes leveren. Ik ben dus overgestapt.” 
Effect: Ik was gefrustreerd. 
 
Casus 31 
Knelpunt: “Deden moeilijk toen ik aangaf dat ik voor mijn stomamateriaal naar mijn leverancier 
wilde die ook mijn incontinentie materiaal leverde. Ik moest blijven bij de leverancier waar het 
ziekenhuis contacten mee had. Mocht ook niet overstappen op ander merk materiaal. Terwijl ik bij 
het door hun bestelde materiaal alleen maar lekkages had. De thuishulp heeft toen voor materiaal 
gezorgd met een convex. Over dit materiaal ben ik zeer tevreden.” 
Effect: ik f kreeg last van lekkages, ik moest mij vaker verschonen en ik was vermoeid.  
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Casus 32 
Knelpunt: “Mijn spullen waren niet op voorraad en werden pas 2 weken later geleverd zonder mij 
op de hoogte te stellen. Ik kwam maar net uit.” 
Effect: Het maakte mij erg onzeker. 
 
Ik ondervind problemen met bestellen (3%) 
 
Casus 33 
Knelpunt: “Ik kon opeens niet meer online bestellen. Dat ook de leverancier niet kon vertellen 
waarom dit niet kon vond ik erg vervelend. Misschien krijg ik achteraf nog wel een rekening. Dit 
maakt mij erg onrustig.” 
Effect: Dat ik het telefonisch moest bestellen 
 
Casus 34 
Knelpunt: “Ik spoel, 16 november 2018 net een nieuwe spoelmachine gehad. Februari 2019 al kapot 
en ik kreeg een leenproduct. Die lekte ook en ik moest maar geduld hebben. Ik heb de eigenaar van 
‘Fabrikant’ gebeld. Alles heeft samen tweemaanden geduurd, ik was best kwaad. Ik heb nog een 
paar gebeld en was blijkbaar lastig want uiteindelijk werd ik gebeld door de eigenaar van ‘Fabrikant’. 
Hij stuurde nieuwe machine  .Ik kan er nog meer over zeggen . 
Effect: ik kon mijn dagelijkse bezigheden niet of minder goed uitvoeren, ik kon mijzelf moeilijker 
verzorgen, ik moest extra kosten maken en ik had er meer werk aan. 
 
Casus 35 
Knelpunt: “mijn stomazakjes waren voor de 2e maal niet op de lijst van producten  te vinden, zelfs 
niet op de lijst van de eerder geleverde producten. 
Effect: ik moest voor dit product weer telefonisch contact opnemen met de leverancier ipv alles 
bestellen via internet. 
 
Mijn product was van onvoldoende kwaliteit (2%) 
 
Casus 36 
Knelpunt: “De fabrikant veranderde plotseling het materiaal. Toen ik aangaf dat het lekkage gaf 
werd ik niet gehoord. Ik liet de fabrikant weten dat ik de zakjes niet meer op de plak kreeg en dat er 
veel lekkage was. Die verwees mij met een mailtje naar de leverancier. Dit vond ik niet terecht. Zij 
hadden immers de samenstelling van het materiaal veranderd. Ik kreeg geen gehoor. De fabrikant 
scheepte mij af in het kader van de privacy. De leverancier kon geen verbetering aanbrengen.” 
Effect: ik kreeg last van lekkages, ik moest mij vaker verschonen en ik was vermoeid.  
 
Casus 37 
Knelpunt: “Lekkage van urostomiezakjes ten gevolge van fabricagefouten. Ik heb hierover ook een 
klacht ingediend bij de fabrikant en bij de leverancier.” 
Effect: ik kreeg last van lekkages en moest mij vaker verschonen. 
 


