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Missie 
De Stomavereniging staat voor optimale 
kwaliteit van leven voor mensen met een 
stoma of pouch.

Voorwoord 
 
 
 
Hoe goed is de stomazorg nu? 
De Stomavereniging wil dat de zorg voor 

mensen met een stoma goed is. Wat is er in 

2019 gedaan en bereikt? 

 

 

 

Werkt het om ervaringen uit te 
wisselen? 
De Stomavereniging wil dat mensen goed 

geïnformeerd zijn over het leven met een stoma 

of pouch. Wat is hiervoor in 2019 gedaan? 

 

 

Vernieuwt de stomazorg? 
De Stomavereniging vindt vernieuwing van de 

stomazorg en stomahulpmiddelen belangrijk. 

Hoe hebben we dat in 2019 aangepakt? 

 

 

 

Wat zijn de maatschappelijke 
knelpunten? 
De Stomavereniging maakt zich sterk om 

knelpunten op het gebied van maatschappelijke 

participatie op te lossen. Wat speelde er in 

2019? 

 

Hoe gezond is de Stomavereniging 
zelf? 
De Stomavereniging wil een sterke en financieel 

gezonde vereniging zijn. Hoe zag dat er in 2019 

uit? 

 

 

Wat gebeurt er achter de schermen 
van de Stomavereniging? 
Achter de schermen werken een compact 

bureau en heel veel vrijwilligers samen aan het 

behalen van de doelen van de Stomavereniging. 

Wie is wie in 2019?
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Voorwoord 
 

 

‘Trots op onze impact voor 
stomadragers’ 
De Stomavereniging en ik zijn al vele jaren 

verbonden. Eerst was ik lid van de vereniging, 

daarna zat ik in de ledenraad en nu zit ik alweer 

twee jaar in het bestuur. Ik kan niet anders zeggen 

dan dat ik onder de indruk ben van de 

professionaliteit en de daadkracht van onze 

vereniging. 

Wat hebben wij met elkaar – de vrijwilligers, het 

landelijk bureau én onze samenwerkingspartners – 

ontzettend veel bereikt in 2019! We zijn trots op de 

prestaties die we samen met jullie hebben 

neergezet, waaronder deze hoogtepunten:  

De regioteams en vrijwilligers organiseerden 

samen meer dan honderd inlopen en 

themabijeenkomsten en hielpen meer dan 

honderd stomadragers via de bezoekdienst. 

Aan onze peilingen over bijvoorbeeld een 

stoma en bewegen of over samen beslissen, 

namen duizenden stomadragers actief deel. 

Daarmee kregen de peilingen de aandacht van 

de media en de politiek. 

De landelijke Stomadagen met als vernieuwend 

thema dit jaar ‘Intimiteit, seksualiteit en relaties’ 

werden goed bezocht én goed gewaardeerd. 

We lanceerden de Stoma Wegwijzer met daarin 

antwoord op de honderd meest gestelde 

vragen over leven met een stoma. 

Ons is de trekkende rol gegund bij het Platform 

Stoma Hulpmiddelen, waarin we samenwerken 

met VWS, verzekeraars, 

stomaverpleegkundigen, leveranciers en 

fabrikanten. We worden gewaardeerd om onze 

professionele rol en om de resultaten die we 

bereiken.  

We kregen veel lof over de nieuwe animatie 

over colostoma’s tijdens het Europese congres 

voor stomaverpleegkundigen in Rome. 

Met het lanceren van een vernieuwde website 

en huisstijl, wordt de website ook meteen 

anderhalf keer zo vaak bezocht.  

We ontwikkelen een eigen onderzoeksagenda, 

zodat we mede richting kunnen geven aan 

(innovatief) onderzoek dat ertoe doet voor 

stomadragers.  

We hebben stappen gezet vanuit de werkgroep 

darmkanker op weg naar een eigen stichting.  

Tussendoor zijn we ook nog verhuisd naar onze 

nieuwe locatie in Utrecht, waar we met andere 

patiëntenverenigingen een kantoor delen. 

 

In dit jaarverslag leest u meer over alle activiteiten 

van de Stomavereniging en de impact die wij 

bereikt hebben.  

Na zes jaar heeft Rein van der Leeuw afscheid 

genomen als voorzitter van de Stomavereniging. 

Onder zijn bezielende leiding hebben we een mooie 

professionaliseringsslag doorgemaakt. De Stoma -

vereniging is gegroeid tot een ambitieuze en 

financieel gezonde vereniging die zich hard maakt 

voor alle stoma- en pouchdragers en hun naasten. 

Rein, wij willen je hartelijk danken voor al je 

inspanningen en verdiensten voor onze vereniging! 

Ook zijn wij onze vrijwilligers, medewerkers en 

samenwerkingspartners enorm dankbaar voor het 

samen mogelijk maken van al deze mooie 

resultaten. Laten we in 2020 dit met elkaar met 

volle kracht voortzetten! Er is nog meer dan genoeg 

te doen en te verbeteren voor stomadragers en hun 

naasten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met 

elkaar voor elkaar kunnen krijgen. 

 

Sanne Blom 

Voorzitter Stomavereniging (sinds 1 januari 2020)
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Hoe goed is de stomazorg nu? 
 

 

De Stomavereniging wil dat de zorg voor 
mensen met een stoma goed is. Wat is er in 
2019 gedaan en bereikt? 
 

Nieuw: www.stomawegwijzer.nl 
26 februari 2019 was een belangrijk moment voor 

mensen met een stoma: de lancering van de Stoma 

Wegwijzer. De Stoma Wegwijzer is een digitale tool 

met antwoorden op de 100 meest gestelde vragen 

over stomazorg. Met deze tool in heldere taal wil de 

Stomavereniging zoveel mogelijk mensen bereiken 

die vragen hebben over een stoma of pouch. 

Nulmeting: in 2019 maakten ruim 6.000 mensen 

gebruik van de Stoma Wegwijzer, in totaal bijna 

8.000 sessies. Gemiddeld keken de bezoekers 3:40 

minuten op de site. Een derde van de gebruikers 

klikte na een pagina weg. In totaal zijn ruim 53.000 

pagina’s geraadpleegd.  

 

 

Een bezoeker van stomawegwijzer.nl  
kijkt gemiddeld 3:40 minuten op deze site 

 

 

Publiciteit 
De lancering ging gepaard met een uitgekiende 

publiciteitscampagne. Potentiële gebruikers 

hoorden via allerlei kanalen van deze nieuwe tool: 

via de stomaverpleegkundigen, via het magazine de 

Vooruitgang, op een van de drie Stomadagen en 

elke week via berichten op de sociale media. Alle 

regioteams en stomaverpleegkundigen deelden 

flyers en posters uit. Vooral de posters vielen goed 

in de smaak: in mei heeft de Stomavereniging een 

nieuwe serie laten drukken vanwege de grote 

vraag.  

 

Heldere animaties 
Ook een mooi moment in 2019: de presentatie van 

een nieuwe animatie over colostoma tijdens het 

Europese congres voor stomaverpleegkundigen in 

Rome. De reacties waren positief. ‘Wat een mooi 

filmpje, heel luchtig en eenvoudig.’ Dit jaar zijn 

eveneens animaties gemaakt over ileostoma, 

urinestoma en de huid. De animaties zijn een 

hulpmiddel voor stomaverpleegkundigen die in hun 

spreekkamer laaggeletterde mensen informatie 

willen geven. Alle animaties zijn beschikbaar in het 

Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Frans.  

 

Module Stoma Hulpmiddelen 
In 2019 stond de aanspraak op stomahulpmiddelen 

weer hoog op de agenda. Niet alleen bij de 

Stomavereniging, maar bij alle partijen die de 

handen ineen hebben geslagen in het Platform 

Stoma Hulpmiddelen. Via dit platform maken 

stomaverpleegkundigen, fabrikanten, leveranciers 

en zorgverzekeraars afspraken over de aanspraak 

op stomahulpmiddelen. Die afspraken liggen vast in 

de Module Stoma Hulpmiddelen. Sanne Blom, de 
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nieuwe voorzitter van de Stomavereniging, heeft dit 

jaar het stokje overgenomen van oud-directeur 

Anne Braakman. Zij vertegenwoordigt nu de 

Stomavereniging in dit platform. 

 

Wat is er in 2019 gedaan en bereikt? 
Op 15 januari sprak de Stomavereniging met 

het ministerie van VWS, samen met de 

voorzitter van het platform en afgevaardigden 

van het platform Continentie Hulpmiddelen. 

Doel: onderzoeken of we kunnen samenwerken 

in het programma over uitkomstgerichte zorg. 

Vanuit het platform werken we samen in het 

kennisnetwerk over hulpmiddelen van Vilans 

(Landelijke kennisorganisatie voor langdurige 

zorg). Doel: samenwerken en kennisdelen 

rondom al die verschillende hulpmiddelen. 

Achter de schermen zijn lobbygesprekken 

gevoerd met tal van betrokkenen zoals het 

Zorginstituut en de stomaverpleegkundigen 

over het voorschrijven van hulpmiddelen. 

Op 4 december vond het Bestuurlijk Overleg 

Hulpmiddelen plaats bij het ministerie van VWS. 

Dit keer ging het over knelpunten als: waarom 

lukt het niet om de afspraken die op papier 

staan na te komen?  

Eind 2019 stond het strategisch 

communicatieplan in de steigers.  

 

Goede voorbeelden 
Samen met verschillende werkgroepen wordt door 

het Platform Stoma Hulpmiddelen hard gewerkt 

aan de implementatie van de gemaakte afspraken. 

Een paar voorbeelden: 

 

Nieuw pamflet  
De Stomavereniging is binnen het Platform Stoma 

Hulpmiddelen verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van goede patiëntinformatie. In 2019 

is een pamflet ontwikkeld die in eenvoudige taal 

weergeeft hoe de functioneringsgerichte aanspraak 

op stomahulpmiddelen werkt. Het pamflet 

‘Stomamaterialen en hulpmiddelen: wat moet je 

weten?’ is breed verspreid onder mensen met een 

stoma en onder stomaverpleegkundigen. 

 

Digitale tool  
Samen met de stomaverpleegkundigen bekijkt de 

Stomavereniging wat er nodig is om voor iedere 

stomadrager de juiste match te vinden met 

stomamaterialen en hulpmiddelen. De ontwikkeling 

van een digitale tool is een flinke puzzel omdat we 

niet willen dat dit hulpmiddel extra registratielast in 

het ziekenhuis oplevert.  

 

Juiste zorg en hulpmiddelen 
Samen met Vilans, de Patiëntenfederatie Nederland 

en het Platform Continentie is in 2019 onderzocht 

waar indicatoren voor goede hulpmiddelenzorg aan 

moeten voldoen. Ook is een werkgroep opgericht 

om indicatoren te ontwikkelen. De Stomavereniging 

is trekker van deze werkgroep. Met het Nederlands 

Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg 

(Nivel) zijn afspraken gemaakt om de indicatoren te 

ontwikkelen en te implementeren. Met de 

indicatoren wordt gemeten of mensen met een 

stoma wel de juiste zorg en hulpmiddelen krijgen.  

 

Slimme app 
Stel dat er een app is waarmee je zelf kunt checken 

welk materiaal of hulpmiddel je nodig hebt? In de 

werkgroep digitalisering wordt dit plan uitgewerkt. 

Samen met het Amsterdam UMC (locatie AMC) is 

projectsubsidie aangevraagd om deze app te 

kunnen ontwikkelen. Deze subsidie is toegekend en 

de eerste stappen zijn inmiddels gezet. 

 

 

Stel dat er een app is waarmee je zelf  
kunt checken welk materiaal  
of hulpmiddel je nodig hebt? 

 

 

Generieke module 
De kwaliteit van stomazorg - van aanleg tot en met 

het leven met een stoma - is nog niet goed genoeg 

geborgd. De Stomavereniging wil hierover 

afspraken maken met alle betrokkenen. In 2019 is 

gepeild of hier draagvlak voor is. Helaas blijkt het 

nog te vroeg. ‘Laten we eerst doen wat we nu doen 

binnen de Module Stoma Hulpmiddelen’, was de 

reactie. Een belangrijk aandachtspunt blijft: zorgen 

dat de financiering van stomazorg in de keten beter 

wordt. En daar gaat de Stomavereniging zich 

komende jaren sterk voor maken. 

 

Lijmoplossers in het pakket? 
In juni heeft de Stomavereniging een brief gestuurd 

naar de fractieleden van de Tweede Kamer met de 

vraag: kunnen lijmoplossers worden toegevoegd 
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aan het basispakket? Met deze brief wilden we 

input leveren voor het Algemeen Overleg over 

pakketbeheer op 26 juni 2019. Helaas heeft dit niet 

tot veranderingen geleid. 

 

Acht peilingen onder leden 
In 2019 zette de Stomaverenigingen acht keer 

een peiling uit onder leden en betrokkenen. 

De peilingen zijn uitgevoerd samen met de 

Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten -

organisaties (NFK). Sommige peilingen leidden tot 

veel media-aandacht en bereikten zelfs de politiek, 

zoals over kanker & werk en de peiling over 

hulpmiddelen. De Stomavereniging gebruikt de 

uitkomsten om de dienstverlening te verbeteren en 

de belangen van mensen met een stoma optimaal 

te behartigen.  

 

De acht peilingen zijn: 

1. Gebruik en vergoeding stomamaterialen  

2. Stoma en bewegen  

3. Kanker en werk  

4. Wensen Stomadagen  

5. Samen beslissen  

6. Kennisagenda urologie  

7. Keuze ziekenhuis  

8. Knelpuntenanalyse stomahulpmiddelen 

 

Signalen doorspelen 
In 2019 verzamelde de Stomavereniging 203 

klachten. Opvallend: dit jaar kwamen er diverse 

klachten binnen over ziekenhuisdiëtisten die niet 

goed lijken in te spelen op mensen met een stoma. 

De klachten over stomahulpmiddelen zijn 

doorgespeeld naar het Platform Stoma 

Hulpmiddelen. Naar aanleiding van de klachten 

heeft de Stomavereniging een peiling gedaan om 

de klachten concreter te kunnen maken voor het 

Platform Stoma Hulpmiddelen.  

 

Diëtistenzorg voor mensen met 
stoma? 
Kan de Stomavereniging ervoor zorgen dat mensen 

met een stoma optimaal gebruik kunnen maken van 

diëtistenzorg in het ziekenhuis, zoals ze ook gebruik 

maken van de zorg van stomaverpleegkundigen? 

De Stomavereniging is dit nader gaan onderzoeken, 

nadat een van de leden van de ledenraad deze 

vraag stelde. Er is overlegd met de Nederlandse 

Vereniging voor diëtisten en met twee diëtisten van 

het Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten die 

in verschillende Amsterdamse ziekenhuizen werken. 

In 2020 komt het op de agenda van dit Transmuraal 

Overleg. Dan worden ook ervaringsdeskundigen 

van de Stomavereniging en stomaverpleegkundigen 

van de Amsterdamse ziekenhuizen uitgenodigd. Zo 

willen we goede afspraken maken die als voorbeeld 

kunnen dienen voor andere ziekenhuizen.  

 

Gevolgen van kanker 
Mensen met kanker worden nog onvoldoende 

geïnformeerd over de gevolgen van hun 

behandeling voor het dagelijks leven op de lange 

termijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de 

Stomavereniging deed in samenwerking met de 

NFK bij (ex) kankerpatiënten. Bij een op de drie 

deelnemers werd niet gesproken over de klachten 

die na de behandeling kunnen ontstaan. En bij 

ongeveer de helft werd niet gekeken naar hun 

toekomstplannen of wat zij belangrijk vinden in het 

dagelijks leven. Aan dit onderzoek deden 985 

mensen mee die als gevolg van kanker een stoma 

hebben gekregen. 

 

Stomamaterialen 

De Stomavereniging deed begin 2019 onderzoek 

naar het gebruik en de vergoeding van 

stomamaterialen. Het onderzoek is een vervolg op 

een eerdere meting uit 2014. Net als in 2014 bleek 

ook in 2019 dat lichamelijke problemen van grote 

invloed zijn op tal van zaken in het leven van een 

stomadrager. Slechts een op de vijf mensen met 

een stoma heeft nooit last van lichamelijke 

problemen. Ongeveer een op de drie heeft af en toe 

klachten. Maar bijna een op de tien heeft praktisch 

altijd problemen. De vijf lichamelijke problemen die 

het vaakst voorkomen zijn: lekkages, diarree, 

huidproblemen, parastomale hernia en jeuk.
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Zoektocht passende hulpmiddelen 
Het vinden van passend stomamateriaal kan een 

langdurig proces zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat 

de Stomavereniging zomer 2019 deed onder 2.214 

stomadragers. Slechts een op de zes mensen vindt 

binnen een maand stomamateriaal dat past. Een op 

de vijf zoekt langer dan een jaar en wisselt soms 

wel vijf maal of vaker van stomamateriaal. De 

Stomavereniging pleit daarom voor betere 

afstemming met stomadragers bij het kiezen van 

het stomamateriaal. Dit kan veel complicaties zoals 

lekkages en huidproblemen voorkomen. Het draagt 

ook bij aan het vermijden van onnodige zorgkosten. 

 

Gastlessen 
In 2019 waren veertien gastdocenten actief. Samen 

hebben ze 35 gastlessen verzorgd, minder dan in 

2018. Dit komt door een wisseling van 

contactpersonen en vrijwilligers. Eén nieuwe 

vrijwilliger heeft de training bij PGOsupport gevolgd 

en gaat aan de slag. Twee vrijwilligers gaan in 2020 

de training volgen. 

Beste stomaverpleegkundigen 
van 2019 
Op 9 april 2019 kregen twee stomaverpleeg -

kundigen van het HagaZiekenhuis de  

Hanneke F. de Graaf Award vanwege hun 

deskundigheid, bereikbaarheid en bijzondere 

activiteiten in de stomazorg. De overhandiging 

vond plaats in het HagaZiekenhuis in Den Haag.
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Lidmaatschap 
In 2019 zijn enkele veranderingen doorgevoerd qua 

lidmaatschap. Zo is het gratis lidmaatschap voor 

een jaar omgezet naar een half jaar gratis. We 

besparen hiermee kosten en we komen er sneller 

achter of de mensen echt lid willen worden en niet 

alleen afkomen op de term gratis. We hebben dit 

getest bij de focusgroep en deze reageerde 

instemmend. ‘Een half jaar gratis is al veel meer dan 

je bij andere aanbieders krijgt,’ was de reactie. En 

ook: ‘Een jaar gratis is wel erg veel om zomaar weg 

te geven’.  

 

Materiaal voor laaggeletterden 
Tien ziekenhuizen zijn aan de slag gegaan met 

de praatkaarten over een colostoma na 

darmkanker. Op het internationale ECET-

congres (European Council of Enterostomal 

Therapists) in Rome heeft de Stomavereniging 

een presentatie gegeven over het ontwikkelen 

van dergelijke informatie voor mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden. 

Een subsidieaanvraag bij de Patiëntenfederatie 

Nederland voor een praatkaart over ‘urinestoma 

na blaaskanker’ is goedgekeurd.  

De aanvraag bij ZonMw over doorontwikkeling 

van de informatie voor mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden loopt nog. 

Nieuw: regioteams 
Op 1 januari 2019 was de nieuwe regio-indeling 

een feit. Vanaf deze datum kent de 

Stomavereniging vijf regio’s met elk een eigen 

regioteam. 2019 is gebruikt om de teams op sterkte 

te brengen, met elkaar de koers uit te stippelen en 

de nieuwe werkwijze per team in de vingers te 

krijgen.  

 

Regionale bijeenkomsten 
De Stomavereniging organiseerde in de regio meer 

dan honderd bijeenkomsten: zowel open 

inloopbijeenkomsten als themasessies en 

bijeenkomsten voor nieuwe leden. Thema’s in 2019: 

lotgenotencontact, parastomale hernia en 

bewegen, stoma en reizen. In maart waren er 

speciale bijeenkomsten in het kader van de 

Darmkankermaand.
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Werkt het om ervaringen uit te 
wisselen? 
 

 

De Stomavereniging wil dat mensen goed 
geïnformeerd zijn over het leven met een 
stoma of pouch. Wat is hiervoor in 2019 
gedaan? 
 

StomaJONG verandert 
Voor StomaJONG was 2019 een roerig jaar. Carlijn 

Willemstijn nam afscheid als voorzitter en dat was 

en is een groot gemis. De overgebleven leden van 

StomaJONG zijn met elkaar in gesprek gegaan over 

een nieuwe koers. Ellen Dijkstra en Rianne Leferink 

zetten StomaJONG samen voort. Samen met de 

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland 

(CCUVN) is afgesproken om in 2020 te kijken of 

kan worden samengewerkt om jongeren te 

versterken. Het is de intentie om de bezoekdienst 

van StomaJONG vanaf volgend jaar regionaal te 

gaan organiseren.  

 

Seks tijdens Stomadagen  
De Stomavereniging organiseerde in 2019 drie 

Stomadagen: in Leiden, Assen en Eindhoven. Totaal 

kwamen hier 870 mensen op af. Dit jaar stond het 

programma in het teken van seksualiteit. De 

Werkgroep Darmkanker organiseerde tijdens elke 

Stomadag een eigen minisymposium dat ongeveer 

honderd bezoekers trok. Nieuw dit jaar: een 

Meeting Point voor StomaJONG en Stoma40+. 

Opvallend: een deel van de bezoekers bleek nog 

geen lid van de Stomavereniging. Uiteraard hebben 

zij meteen een uitnodiging ontvangen om lid te 

worden.  

 

Kent u de Stomadag? 
In 2019 is de formule van de Stomadag tegen het 

licht gehouden. Ruim 1.800 leden deden mee aan 

de peiling, waarvan bijna de helft voor het eerst een 

Stomadag bezocht. De resultaten bevestigen de 

Stomavereniging dat de opzet goed werkt. De 

Stomadag voldoet aan de behoefte, zo blijkt uit de 

peiling. Mensen die niet komen, geven aan dat ze 

voldoende informatie hebben of er simpelweg geen 

behoefte aan hebben. Alle respondenten vinden de 

Stomadag belangrijk voor mensen die net een 

stoma hebben.  

 

 

De Stomadag is belangrijk voor mensen 
die net een stoma hebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekdienst 
De Bezoekdienst van de Stomavereniging heeft dit 

jaar 110 mensen een stapje verder geholpen: 

47 aan huis en 63 via de telefoon.

Stomadagen in cijfers 
 

                           Aantal                  Score 

Plaats                bezoekers            (schaal 1-10) 

Leiden              279                     8,3  

Assen               202                     8,5 

Eindhoven       392                     8,2
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In de maak: Stomascholing 
In 2019 is gestart met het ontwikkelen van een 

scholingsprogramma voor mensen die net een 

stoma hebben. Met het Gelreziekenhuis Apeldoorn 

en Haaglanden Medisch Centrum Antoniushove is 

een pilot gestart. In dit programma komen allerlei 

aspecten aan bod die te maken hebben met het 

leven met een stoma. Zoals ‘Kan ik nog wel 

boodschappen doen?’, ‘Waar moet ik aan denken als 

ik op stap ga?’, ‘Hoe ga ik om met mijn stoma op het 

werk?’ en ‘Kan ik nog wel intiem zijn na de aanleg 

van mijn stoma?’ Bijzonder aan deze scholing is dat 

mensen met een stoma de scholing samen geven 

met stomaverpleegkundigen. De Maag Lever Darm 

Stichting heeft hiervoor subsidie gegeven. De 

Christelijke Hogeschool Ede gaat onderzoek doen 

naar de werkzame elementen. In 2019 zijn alle 

vrijwilligers die aan de pilot deelnemen getraind. Er 

zijn wervingsfolders en een online quiz gemaakt, in 

samenwerking met de Vragenfabriek. De quiz wordt 

onderdeel van de Stomatraining.  

 

 

Kan ik wel intiem zijn na de aanleg  
van mijn stoma? 

 

 

Vooruitgang op de mat 
Vier keer per jaar valt het magazine van de 

Stomavereniging bij leden op de deurmat: de 

Vooruitgang. De wintereditie kwam uit in de nieuwe 

huisstijl. De Vooruitgang is een belangrijk 

visitekaartje voor de Stomavereniging en een 

belangrijke informatiebron voor leden. De oplage is 

12.000.

Digitaal groeit 
In 2019 nam het aantal abonnementen op de 

digitale nieuwsbrief met een derde toe: van 4.069 

naar 5.451. Elke maand ontvingen leden, 

vrijwilligers en samenwerkingspartners deze 

nieuwsbrief. De cijfers laten zien dat de nieuwsbrief 

vaker geopend en vaker gelezen wordt. Bij vier van 

de twaalf nieuwsbrieven is het zelfs gelukt om meer 

dan 1.000 klikken per bericht te halen.  

 

Welkomstpakket 
Zijn papieren brochures uit? Niet bij de leden van 

de Stomavereniging. In 2019 zijn 16.000 brochures 

besteld en verstuurd. De brochure ‘Wij helpen u 

graag verder’ voor stomaverpleegkundigen is bijna 

5.500 keer besteld. In 2019 kregen 447 nieuwe 

leden een welkomstpakket. Nieuw in 2019: een 

brochure over voeding. In de maak: een brochure 

over tijdelijke stoma’s.  

 

Artikelen in tijdschriften 
Stoma’s doen het goed in de media. Dit jaar 

verschenen artikelen in de Seniorenwijzer, 65 Plus 

Vitaal, AD, Margriet, Medireva, Lynch Polyposis.  

 

Laat een stoma je niet beperken 
December 2019 is de campagne ‘Leven met…’ 

gelanceerd door Mediaplanet en de Telegraaf. In de 

Telegraaf verscheen een interview met de nieuwe 

voorzitter van de Stomavereniging Sanne Blom. Het 

doel van deze campagne is om meer bekendheid te 

creëren rondom chronische aandoeningen en het 

leven met aanpassingen zoals een stoma.  

 

Vragen van leden 
In 2019 beantwoordde de Stomavereniging 2.298 

vragen van mensen met een stoma: meestal 

telefonisch of per e-mail, soms via de website.  

 

Waarover bellen leden? 
Nog steeds gaan de meeste vragen over kleding, 

zwemmen en saunabezoek, op vakantie gaan, 

huidproblemen en lekkages, in contact komen met 

lotgenoten of ervaringsdeskundigen. Ook worden 

vragen gesteld over medische zaken, zoals matjes 

en voedings- en dieettips. Vragen met betrekking 

tot hulpmiddelen gaan vaak over welk materiaal 

geschikt is bij lekkages. Ook in 2019 kwamen 

vragen binnen over hoeveel materiaal je nu eigenlijk 

mag bestellen. 
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Meldingen 
Op het meldpunt Stomamateriaal kwamen dit jaar 

vooral meldingen binnen over veranderingen in 

opvangmateriaal. Er was onrust omdat bekend en 

vertrouwd materiaal vervangen wordt. De 

meldingen gingen over de mindere kwaliteit van het 

vervangend materiaal maar ook over slechte 

bereikbaarheid van medisch speciaalzaken. 

 

Klachten 

De Stomavereniging ontving klachten over de 

veiligheidscontrole op Schiphol en andere 

luchthavens en klachten over te weinig openbare 

toiletten. Enkele klachten gingen over stomazorg in 

een ziekenhuis en de onwetendheid van een 

thuiszorgorganisatie. 

 

Social media in cijfers 
Facebook: 1.877 likes (+15,37%) 

• StomaJONG: 334 leden (+4,70%) 

• Stoma40+: 213 leden (+25,29%) 

• StomaKIDS: 27 leden (+107,69%) 

Twitter: 1527 (+4,80%) 

LinkedIn: 290 (+286,67%) 

Instagram: 279 (in 2019 begonnen) 

 

Nieuwe website  
De nieuwe website is 25 november 2019 met 

succes gelanceerd. Nieuw is dat alle mensen op de 

foto een stoma of pouch hebben. Iedereen is 

bovendien gefotografeerd in een sterke houding. 

Op de website staan meer filmpjes en animaties. De 

site is verder drempelvrij gebouwd, wat inhoudt dat 

de site ook goed toegankelijk is voor slechtzienden.  

 

Cijfers 

In 2019 trok de website ruim 200.000 bezoekers, 

de helft meer dan in 2018. De grootste stijging in 

bezoeken is te herleiden naar Google. Sowieso komt 

bijna driekwart (75,1%) van alle bezoekers via 

Google bij de Stomavereniging terecht. Daarnaast 

maken we sinds begin 2019 gebruik van Google 

Ads. Dit levert 12.400 extra bezoekers op (5,9% 

van het totaal).

Bezoeken (sessies): 300.741 (+51,90%) 

Bezoekers (gebruikers): 200.256 (+49,15%) 

Paginaweergaven (totaal aantal bekeken 

pagina’s): 788.529 (+42,08%) 

Gemiddelde duur op de website (sessieduur): 

00:02:48 (-2,27%) 

Bouncepercentage (aantal personen dat 

1 pagina bezoekt en gelijk vertrekt) 57,55% 

(+2,06%) 

Nieuwe vs. terugkerende bezoekers: 81%  

(-1,30%) 

 

Ledenwerfacties 
 

Actie achterdeur dicht  
Een team vrijwilligers heeft dit jaar alle mensen 

gebeld die na het eerste gratis lidmaatschapsjaar 

niet betaalden. De actie is succesvol: de helft van 

de mensen blijft alsnog lid. 

 

 

Vanaf 2019 zijn nieuwe leden het  
eerste half jaar gratis lid 

 

 

Welkomsttelefoon  
Met deze actie krijgen alle nieuwe leden een 

welkomsttelefoontje. Het idee is goed, maar de 

actie pakt minder goed uit omdat mensen vaak 

lastig bereikbaar zijn. Toch gaan we er in 2020 mee 

verder. En uiteraard krijgt ieder nieuw lid een 

welkomstpakket. 

 

Nieuwe huisstijl 
November 2019 presenteerde de Stomavereniging 

haar nieuwe huisstijl. Achter de schermen is veel 

werk verzet om de website, de Vooruitgang en al 

die andere uitgaven in het nieuwe jasje te steken. In 

2020 worden stap voor stap de folders, het 

briefpapier en de banners vervangen.
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Vernieuwt de stomazorg? 
 

 

De Stomavereniging vindt vernieuwing van 
de stomazorg en stomahulpmiddelen 
belangrijk. Hoe hebben we dat in 2019 
aangepakt? 
 

Onderzoeksagenda  
De commissie wetenschappelijk onderzoek & 

innovatie is in 2019 aan de slag gegaan met het 

ontwikkelen van een onderzoeksagenda. Deze 

ontwikkeling duurt achttien maanden. De 

inspiratiebijeenkomst op 24 september 2019 trok 

belangrijke partijen, zoals stomaverpleegkundigen, 

fysiotherapeuten en onderzoekers. De bijeenkomst 

leverde een set thema’s op die zijn opgenomen in 

een brede inventarisatie. Jasper Gaillard, student 

geneeskunde, heeft onder begeleiding van 

dr. Richard ten Broek van het Radboudumc, 

literatuuronderzoek gedaan. Dit is nodig om vast te 

stellen welke stomaspecifieke onderzoeken er al 

hebben plaatsgevonden. Op 4 en 10 december 

2019 is de commissie wetenschappelijk onderzoek 

& innovatie samengekomen om de brede 

inventarisatie te clusteren. Prof. dr. Sandra 

Beurskens, voorzitter van de onafhankelijke 

stuurgroep, heeft advies gegeven in dit proces. 

Medio 2020 zal de onderzoeksagenda worden 

gepubliceerd.

Participatie bij onderzoek 
In 2019 is door de commissie input geleverd voor 

twee kennisagenda’s: kindergeneeskunde en 

urologie. De commissie heeft de volgende 

subsidieaanvragen beoordeeld:  

Lower anastomotic leakage and less local 

recurrence following colorectal cancer surgery. 

ZonMw Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden 

V&VN: knelpuntenanalyse PEG/PRG/PEJ-sonde 

Vermoeidheid na kanker (Amsterdam UMC). 

 

Bij welke vier onderzoeken is de 
Stomavereniging betrokken? 

Sacrale neurostimulatie (MUMC) 

Kock’s Pouch (internationaal ism European 

Ostomy Association) 

Hackaton ontwikkeling stoma-applicatie 

Geven van input op de lijst met onderzoeken 

van de Maarten van der Weijden Foundation 

met werkgroep Darmkanker. 

 

 

De Stomavereniging heeft subsidie 
 gekregen voor de ontwikkeling van een 

stoma-app 
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Twee wetenschappelijke artikelen 
Er zijn twee wetenschappelijk artikelen ingediend 

waar de Stomavereniging bij betrokken is: 

• Kanker en seksualiteit (met de NKF en het Leids 

Universitair Medisch Centrum (LUMC)): 

geaccepteerd door the Journal of Supportive 

Care in Cancer. 

• Complicaties en kwaliteit van leven (met 

Radboudumc). 

 

Vier subsidieaanvragen 
De Stomavereniging heeft meegewerkt aan vier 

subsidieaanvragen: 

• Ontwikkeling twee stoma-applicaties: ehealth 

(met Amsterdam UMC en CCUVN) -> uitsluitsel 

2020 (een is gehonoreerd)  

• Ontwikkelen podcasts taboe (met LUMC) -> 

gehonoreerd 

• Breukbanden (met Mediq en PON) -> afgewezen 

• Stomazorg thuis (StomaLife -> met Mediq en VU) 

-> afgewezen 

 

En verder… 

In het verlengde van de onderzoeksagenda is 

de Stomavereniging in 2019 gestart met het 

uitbreiden van het netwerk.  

De Stomavereniging doet mee aan de 

werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van de 

NFK.
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Wat zijn de maatschappelijke 
knelpunten?  
 

 

De Stomavereniging maakt zich sterk om 
knelpunten op het gebied van 
maatschappelijke participatie op te lossen. 
Wat speelde er in 2019?  
 

Toiletnorm 
In mei besloten de gemeenteraden van Utrecht en 

Amsterdam unaniem dat er op elke 500 meter een 

toegankelijk toilet moet komen in de binnenstad. 

Dit is een van de verdiensten van de Toiletalliantie. 

De Stomavereniging is een van de dertien partijen 

die binnen dit samenwerkingsverband strijden voor 

meer openbare en opengestelde toiletten. Steeds 

meer gemeenten kiezen voor deze zogenaamde 

toiletnorm, om zo het toiletprobleem op te lossen 

voor mensen met buikklachten die bij aandrang 

binnen vijf minuten naar het toilet moeten. In 

november organiseerde de Toiletalliantie een 

congres waar de vorderingen in 2019 zijn 

gepresenteerd door een aantal gemeenten. In de 

HogeNood-app zijn alle openbaar toegankelijke 

toiletten te vinden. Het gebruik van de app neemt 

steeds verder toe. Steeds meer organisaties sluiten 

zich bovendien aan. 

 

 

In de binnenstad van Utrecht en 
 Amsterdam komt elke 500 meter een toilet 
 

 

Taboes doorbreken  
Carlijn Willemstijn van de Stomavereniging heeft 

voor de Maag Lever Darm Stichting een aantal 

vlogs gemaakt over toegankelijke toiletten. Carlijn 

was in 2019 ambassadeur van de Toiletalliantie en 

besteedde regelmatig aandacht aan dit item. In 

oktober was Léon Berkhout van de 

Stomavereniging bij Koffietijd (RTL4) om over zijn 

stoma en het doorbreken van het taboe te vertellen. 

Pool regionale belangenbehartigers 
In 2019 zijn nieuwe vrijwilligers geworven voor de 

Toiletalliantie. De bedoeling is dat deze vrijwilligers 

zich actief inzetten voor meer openbare en publieke 

toiletten. Eén vrijwilliger heeft zich gemeld. In 2020 

zoeken we verder.  

 

Taboecampagne 
De taboecampagne die in 2019 stond gepland, is 

verplaatst naar 2020. De campagne is het vervolg 

op een onderzoek naar taboes. Er komt een korte 

film over dit onderwerp en een social media-

campagne. De resultaten van het onderzoek 

worden op dat moment meteen openbaar gemaakt.  

 

Lespakket Julia 
Het lespakket Julia en de bijbehorende animatie zijn 

in 2019 in het Engels vertaald. Dit was mogelijk 

dankzij een inzameling tijdens de afscheidsreceptie 

van directeur Anne Braakman. Begin 2020 is de 

lancering van de Engelstalige versie. Het pakket is 

voor basisscholen.
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Hoe gezond is de Stomavereniging zelf?  
 

 

De Stomavereniging wil een sterke en 
financieel gezonde vereniging zijn. Hoe zag 
dat er in 2019 uit? 
 

Financieel gezond 
De Stomavereniging is financieel gezond. In 2019 

waren er voldoende inkomsten uit contributies, 

subsidies en advertenties om alle activiteiten te 

bekostigen. De reserves waren voldoende om 

enkele belangrijke nieuwe dingen op te pakken, 

zoals ondersteuning van de werkgroep Darmkanker 

en het vernieuwen van de website en de huisstijl. 

Een uitgebreide verantwoording over het financiële 

reilen en zeilen in 2019 is te vinden in de 

jaarrekening. 

Werkgroep Darmkanker 
Ook in 2019 zette de werkgroep Darmkanker zich in 

voor mensen met darmkanker en de mensen die 

moeten leven met de gevolgen daarvan. Doel: 

belangenbehartiging, lotgenotencontact, 

informatie-uitwisseling en het stimuleren van 

innovaties en onderzoek. De Stomavereniging 

ondersteunt de werkgroep hierbij. Dit jaar ging het 

allereerst om de communicatie: het opzetten van 

een website, informatiemateriaal maken, het starten 

van sociale mediaplatforms, informatie verspreiden 

via de communicatiekanalen van de 

Stomavereniging. Verder heeft de Stomavereniging 

ondersteuning geboden bij het opzetten van een 

virtueel kantoor, inclusief ledenadministratie. De 

werkgroep organiseerde op de drie Stomadagen 

een eigen minisymposium. 

 

 

In 2020 komt er een stichting voor de 
belangenbehartiging van mensen met 

darmkanker 
 

 

Samenwerking patiëntenorganisaties 
In 2020 komt er een stichting voor 

belangenbehartiging van darmkankerpatiënten. 

Hierover heeft de Stomavereniging in 2019 

afspraken gemaakt met de Stichting voor Patiënten 

met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS).  

Nog meer strategische samenwerking 
In 2019 sprak de Stomavereniging met 

Nefemed (de belangenorganisatie van 

producenten, importeurs en handelaren van 

medische hulpmiddelen en medische 

technologie) over de brandbrief die zij stuurden 

over stomahulpmiddelen.  

De Stomavereniging overlegde met de 

Patiëntenfederatie Nederland over 

belangenbehartiging van hulpmiddelen die 

vallen onder de Zorgverzekeringswet.  

De Stomavereniging deed een aanbod aan de 

V&VN Stomaverpleegkundigen om hen te 

helpen ondersteunen bij de Module Stoma 

Hulpmiddelen.  

De belangen van de Stomavereniging zijn 

vertegenwoordigd in drie algemene 

ledenvergaderingen van de NFK. Ook is 

overlegd met de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties en andere 

kankerpatiëntenorganisaties over de 

samenwerking en de regels voor de 

subsidieregeling. De samenwerking binnen de 

NFK heeft ertoe geleid dat het landelijk bureau 

van de Stomavereniging in december verhuisde 

naar een gezamenlijke vestiging in Utrecht. 

Er zijn afspraken gemaakt met de NFK over een 

gezamenlijke backoffice. 

In april is het nieuwe CRM-systeem in gebruik 

genomen, samen met de NFK en andere 

kankerpatiëntenorganisaties. 

 

Nalatenschap 
Nalatenschappen zijn belangrijk voor de 

Stomavereniging. In 2019 verscheen een artikel in 

twee gidsen die bij notarissen en bij huisartsen en 

ziekenhuizen in de wachtkamer liggen. Ook is 

hierover een artikel geschreven in de Supporter, het 

magazine van PGOsupport.

16.Inhoud



Wat gebeurt er achter de schermen van 
de Stomavereniging? 
 

 

Achter de schermen werken een compact 
bureau en heel veel vrijwilligers samen aan 
het behalen van de doelen van de 
Stomavereniging. Wie is wie in 2019? 
 

Leden en donateurs 
Eind 2019 telde de Stomavereniging 6.400 leden 

en 170 donateurs. Er kwamen 447 nieuwe leden bij, 

654 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Van 

deze laatste groep zijn 175 mensen uitgeschreven 

omdat ze hun contributie niet hebben betaald. Bijna 

driekwart van de leden is ouder dan 60 jaar. De 

meeste leden hebben een colostoma, ileostoma of 

urinestoma. 

 

 

In 2019 kreeg de Stomavereniging er 
447 nieuwe leden bij 

 

 

Ledenraad 
De Ledenraad bestond in 2019 uit veertien leden 

met een stoma of pouch. De diversiteit is groot en 

vergelijkbaar met de achterban van de 

Stomavereniging. De Ledenraad is het hoogste 

orgaan van de Stomavereniging. De raad ziet erop 

toe dat het bestuur opereert volgens de prioriteiten 

en doelen die de leden aandragen. De Ledenraad is 

in 2019 vier keer bijeengekomen. In 2019 heeft de 

Ledenraad ingestemd met de begroting en het 

jaarplan. Ook is ingestemd met het terugbrengen 

van het gratis lidmaatschap naar een half jaar en de 

nieuwe pay-off in het logo naar ‘samen sterker’. 

In 2019 zijn de verkiezingen voor 2020 voorbereid. 

De ledenraad heeft vicevoorzitter Sanne Blom 

benoemd tot opvolger van vertrekkend voorzitter 

Rein van der Leeuw per 1 januari 2020. Ook heeft 

hij Wim Gerlag en Ilse van Woudenberg met 

algemene stemmen benoemd tot bestuursleden 

van de Stomavereniging per 1 december 2019.  

Bestuurswisseling 

Per 1 december is het verenigingsbestuur 

uitgebreid met twee nieuwe leden: Wim Gerlag en 

Ilse van Woudenberg. Vicevoorzitter Maria 

Wiebosch-Steeman heeft haar functie op eigen 

verzoek per 1 juni neergelegd. Sanne Blom is per 

juni benoemd tot vicevoorzitter. De voorzitter Rein 

van der Leeuw is eind 2019 vertrokken. 

Vicevoorzitter Sanne Blom is benoemd tot 

voorzitter vanaf 2020. 

 

Vrijwilligers 
Op 28 september 2019 vond de tweejaarlijkse 

vrijwilligersdag plaats in de Apenheul. De dag 

was georganiseerd door het landelijk bureau. 

De opkomst was overweldigend! 

In 2019 is een online programma ontwikkeld 

om nieuwe vrijwilligers in te werken. Verder zijn 

zeven filmpjes gemaakt die worden gebruikt 

voor het inwerken van nieuwe vrijwilligers.  

In elke regio is een seksuoloog gevonden die 

een themabijeenkomst kan verzorgen. Wegens 

capaciteitstekort heeft een aantal regio’s 

afgezien van het organiseren van een 

themabijeenkomst.  

Het virtueel kantoor is dit jaar geëvalueerd. 

Belangrijkste uitkomst: er is behoefte aan een 

mappenstructuur. Dit is inmiddels geregeld.  

De regionaal beheerders van het regionaal 

kantoor zijn getraind om andere vrijwilligers te 

trainen in het werken met de nieuwe structuur 

van het virtueel kantoor.  

Alle vrijwilligers hebben in 2019 vier keer een 

nieuwsbrief ontvangen. 

Er zijn vier vergaderingen van het landelijk 

coördinatieoverleg regio’s geweest. Hier is 

extra aandacht besteed aan de nieuwe 

werkwijze in de regio’s en de veranderingen 

van de bezoekdienst. 

Alle vrijwilligers hebben een cadeaubon 

ontvangen als blijk van waardering voor hun 

grote inzet voor de Stomavereniging.
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Landelijk bureau 
In 2019 zijn een nieuwe beleidsmedewerker en een 

(externe) HRM-ondersteuner aan de slag gegaan. 

Ook is de procedure voor de werving van een vaste 

directeur in gang gezet. In december is gestart met 

het werven van een secretarieel medewerker. 

 

Verhuizing 
Op 12 december 2019 is de Stomavereniging 

verhuisd van Houten naar Utrecht. Het nieuwe 

onderkomen van de vereniging is centraal gelegen, 

naast het Centraal Station en boven Hoog 

Catharijne. De Stomavereniging deelt de verdieping 

met de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties en de 

Borstkankervereniging. De ruimte wordt gehuurd 

van Integraal Kankercentrum Nederland dat in 

hetzelfde pand zit.

Bestuur 
Het bestuur is in 2019 zes keer bij elkaar geweest 

om toe te zien dat de ambities uit het jaarplan 

verlopen volgens plan en om te controleren of de 

baten en uitgaven van de vereniging conform 

begroting zijn. Als dat nodig is, heeft het bestuur 

ook telefonisch en per e-mail onderling contact.  

 

Bestuur in 2019 
Rein van der Leeuw, voorzitter 

Maria Wiebosch-Steeman, vicevoorzitter,  

tot 3 juni 

Sanne Blom, algemeen bestuurslid tot 3 juni en 

vicevoorzitter vanaf 3 juni  

John van de Langenberg, penningmeester 

Carl Peter Cremers, algemeen bestuurslid 

Arjen Noordzij, algemeen bestuurslid  

Wim Gerlag, algemeen bestuurslid vanaf 

1 december 

Ilse van Woudenberg, algemeen bestuurslid 

vanaf 1 december 

 

Ledenraad in 2019 
Eddy Brugman 

Wouter Deelen 

Pieter Elenbaas 

Bert Gootjes 

Joke Hagen 

Dick Heusinkveld 

Johan de Hoop 

Marjan Kamphuis 

Hans Kaptein 

Kees Procee 

Paul Stortelder 

Wiebe Tiekstra 

Jannie Verheij – van der Wiel 

Kees de With
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Werkgroepen en commissies  
De Stomavereniging heeft 6 werkgroepen en 

commissies die verantwoordelijk zijn voor het 

uitvoeren van een groot aantal activiteiten van de 

vereniging. Zij worden ondersteund door het 

landelijk bureau. 

 

Landelijk coördinatieoverleg regio’s  
 

Contactpersonen in 2019 

Baukje van Diggelen, Regio Noord tot junii 

Laura Boer, Regio Noord vanaf juni 

Rocco Manders, Regio Oost 

Cor Damman, Regio Noord-West 

Dirk Visser, Regio Zuid-West 

Pierre Rorijs, Regio Zuid-West 

Theo Thijssen, Regio Zuid 

 

Commissie wetenschappelijk Onderzoek & 
innovatie 

Rob van Kesteren 

Ingrid Buijs 

Jannie Verheij – van der Wiel 

Tineke Plessen 

Anneke Ormeling 

Linda Bos 

Baukje van Diggelen 

 

Commissie Irrigeren 
Gerrit Ekkelboom 

Sun van Helvoort 

Ammy Witteveen  

Simone Baart 

Corry van der Spek 

Simone Scheffer 

 

Commissie Pouch 
Marjan Kamphuis 

Nel Steeghs

Redactie Vooruitgang 
De redactie vergadert vier maal per jaar en bepaalt 

de inhoud van de Vooruitgang, samen met de 

hoofdredacteur Bert Bukman en de 

communicatieadviseur van de Stomavereniging. 

 

Redactieleden: 

Ingrid Buijs 

Robin Vos 

Annette Gardien 

Corry van de Spek 

Barbara Weterings 

Carlijn Willemstijn tot juli 2019 

 

StomaJONG 

Rianne Leferink 

Ellen Dijkstra 

Carlijn Willemstijn tot juli 2019 

 

Adviesraad 
De raad is niet samengekomen, wel zijn individuele 

leden actief betrokken bij de onderzoeksagenda. 

Dr. Anthony van der Ven, chirurg 

Dr. Ton Naber, gastro-enteroloog 

Wilma in de Braekt, Nefemed cluster stoma 

Oscar de Goederen, FHI cluster DISW 

Karen Rutgers, maatschappelijk werker 

 

Personeel 
De Stomavereniging heeft zeven mensen in dienst, 

totaal 4,71 fte.  

Interim-directeur (0,55 fte), Hans Sureveen 

Communicatieadviseur (0,33 fte), Barbara 

Davidson  

Communicatieadviseur Online (0,66 fte), 

Annerieke Nieuwenhuijse 

Senior Beleidsmedewerker (0,72 fte), Christel 

van Batenburg 

Beleidsmedewerker (0,66 fte), Anni Tüski 

Office manager (0,69 fte), Monique Verwey 

Financieel medewerker (0,44 fte), Diana van 

Mechelen 

Administratief medewerker (0,66 fte), Jorine 

Muis  

 

In 2019 zijn freelancers ingeschakeld voor extra 

werkzaamheden, zoals notuleren, secretariaat en 

communicatie en trainingen.
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