Wat weten uw studenten
over goede stomazorg?
De Stomavereniging biedt gastlessen
voor beroepsopleidingen

www.stomavereniging.nl

Iets voor uw opleiding?

Voor wie?

Bent u op zoek naar een gastdocent die

De gastlessen zijn voor alle studenten

binnen uw opleiding een les kan verzor-

die in hun werk te maken krijgen met

gen over het leven met een stoma? Neem

stomadragers. Denk aan opleidingen en

contact op met de Stomavereniging. De

nascholingen voor verpleegkundigen,

Stomavereniging heeft docenten die

thuiszorgmedewerkers, verzorgenden,

speciaal zijn opgeleid om deze lessen te

diëtisten en apothekersassistenten.

verzorgen. Een gastles over stoma’s duurt

Ook in het voortgezet en basisonder-

in principe twee lesuren. Het perspectief

wijs zijn gastlessen mogelijk.

van mensen met een stoma staat daarbij
centraal.

Waarom is dit belangrijk?
Een les van een ervaringsdeskundige

Waar gaat de gastles over?

blijft bij studenten beter hangen.

De gastles geeft studenten inzicht in

De lessen nemen hardnekkige vooroor-

goede stomazorg vanuit het perspectief

delen over stoma’s weg.

van mensen met een stoma. Er wordt uit-

De lessen geven inzicht in het leven met

gelegd welke verschillende stoma’s er zijn

een stoma: dat staat niet in schoolboe-

en wat een stoma betekent voor je dage-

ken.

lijks leven. Het accent ligt op de prak-

De lessen focussen op begeleiding en

tische en psychosociale kant. Ook wordt

het omgaan met mensen met een

ingegaan op het omgaan en begeleiden

stoma.

van mensen met een stoma. Verschillende werkvormen worden ingezet, af-

Wat kost het?

hankelijk van de studenten en het doel

De Stomavereniging vraagt een vergoe-

dat u heeft met deze les.

ding van € 50 per gastles van twee uur,
en de reiskosten voor de gastdocent.

Wie zijn de gastdocenten?
De gastdocenten van de Stomavereniging

Interesse?

zijn getraind in het geven van gastlessen

Wilt u een gastdocent inzetten, neem

over stoma’s. Ze hebben zelf een stoma

dan contact op met de Stomavereni-

en kunnen uit eigen ervaring vertellen

ging, telefoon: (030) 634 39 10, e-mail:

over het leven met een stoma.

info@stomavereniging.nl.

