Onze impact

2017 – 2020
Samen zijn we sterker

We streven ernaar dat alle mensen met een stoma
of pouch goede zorg krijgen, mee kunnen doen in de
maatschappij en zoveel mogelijk kunnen genieten
van het leven.

Wij zijn er voor alle 40.000 mensen met
een stoma of pouch
De Stomavereniging
denkt goed met mij mee.
Ze reiken goede
oplossingen aan.

6000 zijn lid van onze vereniging
150 vrijwilligers werken actief mee aan
onze belangen
We hebben een professioneel landelijk
bureau met een betrokken bestuur
en ledenraad

ENKELE CIJFERS OP EEN RIJ
70%

60%

70%

van de stomadragers
heeft een stoma als
gevolg van kanker

van de stomadragers
ervaart huidproblemen

heeft nog steeds te
maken met lekkages

25%

25%

55%

voelt zich nog
onvoldoende gehoord
bij de keuze van
stomamateriaal

van de stomadragers
is jonger dan
60 jaar

is man

45%
is vrouw

Ik heb zelf veel kennis kunnen
opdoen over goede stomazorg en ik
merk ook dat de stomaverpleegkundigen
steeds beter begrijpen wat er nodig is.

GOEDE & TOEGANKELIJKE STOMAZORG
WAT HEBBEN WE BEREIKT:
Met regelmatige peilingen geven we
stomadragers een stem
Stomadragers beslissen mee over passende
stomamaterialen

Ervaringsdeskundigen
hebben soms belangrijke
tips die je niet altijd via een
stomaverpleegkundige
krijgt.

We toetsen de stomazorg aan onze
Stomazorgwijzer
Het rapportcijfer van stomapatiënten voor
ziekenhuiszorg is nu 8,4
De Stomavereniging lobbyt actief bij
ministerie en branche-spelers

Soms is het
gewoon lekker
om met mensen
te zijn die je
begrijpen omdat
zij hetzelfde hebben,
dan hoef je niets
uit te leggen.
Heerlijk!

UITWISSELEN VAN ERVARINGEN
500 regionale bijeenkomsten georganiseerd
door onze regioteams
15 landelijke Stomadagen met in totaal
5000 bezoekers
Meer dan 1000 stoma- en pouchdragers
gesproken met onze bezoekdienst
Meer dan 150 gastlessen gegeven bij
opleidingsinstellingen

UITWISSELEN VAN INFORMATIE
WAT HEBBEN WE BEREIKT:
Nieuwe website www.stomawegwijzer.nl geeft
antwoord op meer dan 100 vragen
Onze vernieuwde website www.stomavereniging.nl
is aansprekender en toegankelijker voor
verschillende doelgroepen

Zolang er nog veel
mensen zijn met
lekkages blijft
innovatie nodig,
vind ik.

Van 4 naar 12 nieuwsbrieven per jaar
We ontwikkelden praatkaarten en animatievideo’s
in 5 talen
Tienduizenden folders per jaar over leven met
een stoma vinden hun weg naar stomadragers
en ziekenhuizen
Webinars en chatservice als nieuwe diensten
Podcasts met ervaringsverhalen ontwikkeld
met LUMC
Mensen kunnen ons beter vinden en waarderen
onze informatie hoger

Jullie geven altijd
goeie informatie.
Ik vind het fijn dat
ik lid ben.

STIMULEREN VAN INNOVATIES
We hebben een eigen onderzoeksagenda
opgesteld
Deelname aan meer dan 75 onderzoeksaanvragen
Ontwikkeling van Stoma App met Amsterdam AMC
Winnaar Medische Inspirator prijs 2020 met
kinder app StoMakker

Sinds ik mijn stoma
zelf heb geaccepteerd,
ervaar ik geen knelpunten
meer.

WEGNEMEN MAATSCHAPPELIJKE KNELPUNTEN
WAT HEBBEN WE BEREIKT:
Met de Toiletalliantie strijden we voor meer openbare toiletten
De film ‘Leven met een stoma’ zetten wij in om taboes te
doorbreken
We ontwikkelden de training ‘Een stoma of pouch, en nu?’
Na ons onderzoek naar terugkeer op het werk na kanker
hebben we informatie op maat gemaakt
We lanceerden de campagne Wij zijn #taboemoe
Wereld Stomadag: Speaking out, changes lives

Sluit je aan bij de Stomavereniging

Samen zijn we sterker I #MEEDOEN
Voor iedereen met een stoma of pouch,
naasten en zorgprofessionals

Ga naar www.stomavereniging.nl

