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Stomazorg merkbaar beter!

Voorwoord

Gewoon doen wat je altijd al deed.
Werken, sporten, bewegen, spelen en op
stap. De hulpmiddelen die je nodig hebt
omdatje een stoma hebt, horen daar bij
aan te sluiten. Kwaliteit van leven staat
of valt met hulpmiddelen die bij jou passen. Een hulpmiddel moet in je leven
passen en niet andersom!
Met die stip op de horizon hebben de
samenwerkende partijen binnen het
Platform Stoma Hulpmiddelen zich de
afgelopen jaren ingezet om de functioneringsgerichte aanspraak vorm te geven.
Om in gezamenlijkheid de randvoorwaarden hiervoor mogelijk te maken.
Met het ICF-model als basis en in opdracht
van toenmalig Minister Schippers zijn we
in 2016 het gesprek met elkaar gestart.
Nu, eind 2021 en een gezamenlijk gevulde gereedschapskist verder, zijn we toe
aan de volgende stap: implementatie en
het in de praktijk toepassen van dat wat
we op papier zo mooi beschreven hebben
en waar alle partijen zich aan hebben
gecommitteerd.
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Voor u ligt onze Agenda van de Toekomst.
Opgesteld door de samenwerkende
partijen. Een agenda die de ambities
beschrijft die we met elkaar geformuleerd hebben met als enige uiteindelijk
doel: verbetering van de kwaliteit van de
hulpmiddelenzorg voor mensen met een
stoma en daarmee verbetering van de
kwaliteit van leven. Dat is waar al deze
partijen zich hard voor maken.
We zijn er nog niet. Om van papier naar
praktijk te gaan hebben we afspraken
gemaakt die de implementatie mogelijk
moeten maken. Immers ‘’The proof of
the pudding is in the eating”.
Ik ben trots op wat we met al deze
verschillende partijen hebben bereikt.
Samen maken we het mogelijk. Ook de
volgende stap.

Voor u ligt de Agenda voor de toekomst.
Deze agenda is opgesteld door de samenwerkende partijen in het Platform
Stoma Hulpmiddelen: Stomavereniging,
V&VN Stomaverpleegkundigen, FHI,
Nefemed en Zorgverzekeraars Nederland.
Met deze Agenda spreken wij onze
geza
m enlijke ambities uit om het
functioneringsgericht voorschrijven
in Nederland te implementeren. Daarmee maken we de stomazorg merkbaar beter. We doen dit aansluitend
op onze samenwerking in het kader
van de Module Stoma Hulpmiddelen.
In 2015 werd duidelijk dat er vanuit de
dagelijkse praktijk zorgen waren over
de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg,
de keuzevrijheid, de productkwaliteit
en het toezicht.1 De hulmiddelenzorg
moest en kon beter.

Dit is aanleiding geweest voor de ontwikkeling van het Generiek Kwaliteitskader
Hulpmiddelenzorg, met daarbij horend
de Module Stoma Hulpmiddelen. Hiermee werd een eerste belangrijke stap
gezet naar merkbaar betere stomazorg,
waarbij de functioneringsgerichte aanspraak van stoma hulpmiddelen centraal
stond.
De afgelopen jaren is er door partijen hard
gewerkt om de gemaakte afspraken naar
de praktijk te brengen. Hierin zijn al mooie
resultaten geboekt, maar we zijn nog
niet klaar.
Deze Agenda zet de horizon op 2022
en maakt onze ambities concreet. Wat
hebben we in 2022 als gezamenlijke
partijen bereikt? Wat is nodig om deze
mijlpalen te realiseren? Wat betekent dit
voor onze samenwerking en rolverdeling
die nodig is om succesvol te zijn?

Hadewych Cliteur
Voorzitter Platform Stoma Hulpmiddelen

1 — Verkenning Extramurale Hulpmiddelen;
ZonMw (2015)
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Module Stoma
Hulpmiddelen 2018 — 2021

		Aanleiding structurele
samenwerking
De verkenning extramurale hulpmiddelen
liet zien dat, vooral in vergelijking met
de geneesmiddelenzorg er onvoldoende
wetenschappelijke onderbouwing beschikbaar was van de meerwaarde
van hulpmiddelenzorg en van de daadwerkelijke inzet van hulpmiddelen. En
ook dat het nog goeddeels ontbrak aan
professionele richtlijnen, protocollen
en aandacht voor hulpmiddelenzorg in
bij- en nascholing. Tenslotte bleek dat
de gebruiker niet sterk genoeg stond en
niet beschikte over voldoende onafhankelijke product- en keuze-informatie.
Naar aanleiding van deze verkenning zijn
begin 2016 de activiteiten in het kader van
de ontwikkeling van de Module Stoma
Hulpmiddelen gestart met de instelling
van de Werkgroep Kwaliteitsverbetering
Stoma hulpmiddelen door het Ministerie
van VWS. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van alle betrokken partijen:
stomadragers, zorgprofessionals, leveranciers, fabrikanten en zorgverzekeraars.
Later ging deze werkgroep verder als het
Platform Stoma Hulpmiddelen (PSH).

Belangrijke uitgangspunten voor de
structurele samenwerking in het PSH
waren om ten behoeve van de zorginkoop (vanaf 2018) te komen tot
een beschrijving van een kwalitatief
merkbaar beter proces van zorg rond
stomahulpmiddelen. Het proces van
stomahulpmiddelenzorg moest functioneringsgericht gaan verlopen, naar
analogie van de Procesbeschrijving
Hulpmiddelenzorg (Nictiz, 2009) en
RiFA (CG-Raad, 2010).

		Doelen
 	Iedereen die stomamateriaal- of een
stomahulpmiddel nodig heeft, krijgt
dit via de systematiek van de functioneringsgerichte aanspraak.
	
De patiënt / stomadrager2 is een
gelijkwaardige partner en degene die
samen met de voorschrijver beslist.

2 — Hierna genoemd stomadrager

‘Een goed begin’
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Te bereiken door
1	
Zorg op maat door het toepassen
van de systematiek van functioneringsgericht voorschrijven door alle
stakeholders en implementatie van
het gedigitaliseerde stomaprotocol.
2	Een in alle fasen van het zorgcontinuüm goed geïnformeerde stomadrager.

3	
Het opleiden van stomaverpleegkundigen over wat functioneringsgerichte aanspraak is en hoe dit toe
te passen in de dagelijkse praktijk.
4	Het ophalen en met elkaar leren van
ervaringen met het functioneringsgericht voorschrijven aan de hand
van proces- en uitkomstindicatoren.
5	
Het ophalen en opvolgen van signalen over het, in alle fasen van het
zorgcontinuüm, functioneren van de
zorgketen.

		De eerste successen
zijn geboekt
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Stand van zaken 2021

Begin 2021 is vastgesteld dat er hard
met elkaar is gewerkt aan de producten
en randvoorwaarden die het mogelijk
maken om de afspraken uit de Module
Stoma Hulpmiddelen te kunnen implementeren. Tegelijkertijd moeten nog de
nodige stappen gezet worden om te
komen tot landelijke inplementatie. En
daarmee daadwerkelijk merkbaar betere
zorg te realiseren.

		Gezamenlijk geboekte successen
	Er is een professionele richtlijn voor
het beredeneerd voorschrijven van
stoma hulpmiddelen ontwikkeld
in de vorm van een gedigitaliseerd
stomaprotocol. Het concept is in
de praktijk getest door zorgprofessionals, waarna het stomaprotocol
verder is aangescherpt en er randvoorwaarden voor implementatie
zijn opgeleverd.

	
Er is informatie beschikbaar om
stomadragers in alle fasen van het
zorgcontinuüm goed te informeren
over alle ins en outs met betrekking
tot de functioneringsgerichte aanspraak. Het gaat dan concreet om
een patiëntfolder en informatie op de
website stomawegwijzer.nl.
	Er is een e-learning beschikbaar om
zorgprofessionals op te leiden over
wat functioneringsgerichte aanspraak
is en hoe dit toe te passen in de
dagelijkse praktijk.
	Er zijn zowel uitkomst- als procesindicatoren ontwikkeld die meten in
hoeverre het functioneringsgericht
voorschrijven is geïmplementeerd
bij voorschrijvers en om te meten
of dit bijdraagt aan merkbaar betere
stomazorg voor stomadragers.
	Er is een meldpunt beschikbaar voor
het ophalen van signalen over waar
het goed en nog niet goed genoeg
gaat in de stomazorgketen.
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Work in progress
1	Het digitale stomaprotocol moet nog in
de praktijk worden geïmplementeerd.
Het ontbreekt hierbij nog aan een
implementatieplan en aan afspraken
over wie de data gaat verzamelen,
analyseren, duiden en delen. En hoe
dit wordt gefinancierd.
2	De beschikbare informatie voor stomadragers wordt nog niet goed genoeg
(blijvend en door alle stakeholders)
onder de aandacht gebracht.
3	
De e-learning moet nog worden
geïmplementeerd in het opleidingscurriculum.

4	Zowel de proces- als de uitkomstindicatoren moeten nog worden
geïmplementeerd. Deze zijn nodig
om de meerwaarde van de inzet
van de stomahulpmiddelenzorg beter (wetenschappelijk) te kunnen
onderbouwen. Het ontbreekt hierbij
nog aan een implementatieplan en
aan afspraken over wie de data gaat
verzamelen, analyseren, duiden en
delen. En hoe dit wordt gefinancierd.
5	Er zijn nog onvoldoende afspraken
gemaakt over de opvolging van
de signalen die vanaf 2022 worden
verzameld in het meldpunt (vanuit alle stakeholders) en er zijn
nog geen concrete afspraken gemaakt over de opvolging van deze
signalen. Daarbij moeten ook de
afspraken over de functioneringsgerichte aanspraak nog beter een
plek krijgen bij de zorginkoop.

Agenda voor de toekomst

Agenda Stoma
Hulpmiddelenzorg 2022
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Waar staan we voor?

Waarom werken we samen en
wat bindt ons?

Waar gaan we voor?

Wat zijn onze ambities?
Wat hebben we in 2022 bereikt?

Wat gaan we doen?

Wat zijn onze acties?
Wat gaan we in 2022 doen?

Wie draagt wat bij?

Samenwerkende partijen
Concretiseren in jaarplannen
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1
Waar staan
we voor?

2
Waar gaan
we voor?

		Als samenwerkende
		partijen in de
		stomazorg:

Onze gezamenlijke ambities
		Wat hebben we
eind 2022 bereikt?

Zien wij de stomadrager als een volwaardig onderdeel van de zorgketen en informeren deze maximaal en eenduidig
over bestaande en passende mogelijkheden om samen te komen tot de best
passende zorg.

1	Gebruiken alle stomaverpleegkundigen het digitale stomaprotocol om
beredeneert (functioneringsgericht)
voor te schrijven.
2	
Worden stomadragers in de hele
zorgketen geïnformeerd over de
functioneringsgerichte aanspraak.
3	Hebben alle stomaverpleegkundigen
de geaccrediteerde scholing gevolgd
om stomamaterialen en -hulpmiddelen functioneringsgericht voor te
schrijven.
4	Wordt met behulp van de uitkomstindicatoren data verzameld over de
meerwaarde van de inzet van de
stomahulpmiddelenzorg.
5	Werken alle partijen in de stomazorgketen samen om het zorgproces
cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig
en transparant te laten zijn.

Werken we samen om de stomazorgketen
cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig
en transparant te laten zijn. Hierbij is
de stomadrager een gelijkwaardige
partner en degene die samen met de
voorschrijver, de gecertificeerde stomaverpleegkundige beslist.
Is het onze gezamenlijkheid verantwoordelijkheid dat alle stomadragers volgens
de systematiek van de functioneringsgerichte aanspraak de meest adequaat functionerende materialen en hulpmiddelen
krijgen voorgeschreven. Het onbelemmerd functioneren op fysiek, individueel
en maatschappelijk niveau staat hierbij
centraal.

Agenda voor de toekomst
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3
Wat gaan
we doen?
1		Zorg op maat
door implementatie
stomaprotocol
FHI draagt zorg voor integratie
van de voorschrijf module in de
systemen van de hulpmiddelenleveranciers waarbij het functioneringsgericht voorschrijven van stomamateriaal door de voorschrijver verplicht wordt gesteld. Hiermee wordt
het protocol vanaf invoering de
basis wordt voor het zorgplan en
voor het toetsen van de aanspraak.
FHI geeft transparantie in dit proces
en betrekt de V&VN in de implementatie zodat het draagvlak onder
stomaverpleegkundigen vergroot.
	
FHI en ZN spreken met elkaar af
dat het volledig ingevulde stomaprotocol geldt als onderbouwing
van vergoeding van het hulpmiddel.

	
V&VN draagt er zorg voor dat alle
stomaverpleegkundigen in 2022 voorschrijven via het digitale protocol van
de systemen van medisch speciaal
zaken. Dit doet zij onder andere door
actieve communicatie naar alle 1e en
2e lijns zorginstellingen en het organiseren van informatie bijeenkomsten
waarbij ook vragen die er zijn worden
beantwoord.
	
VWS, ZN en V&VN werken aan
draagvlak binnen de ziekenhuizen. Bij
inkoopafdeling en afdeling managers.
Hierdoor worden stomaverpleegkundigen gefaciliteerd in de uitvoering
van de gemaakte afspraken rondom
functioneringsgericht voorschrijven.
	
FHI zorgt voor een implementatieplan voor het ophalen, beheren en
delen van de data uit het digitale
stomaprotocol. Zodat deze wordt
gebundeld en toepasbaar gemaakt
voor alle stakeholders om gezamenlijk te leren en verbeteren. Als informatieparagraaf wordt dit aangeleverd
bij het Zorginstituut.
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‘Eind 2022 staat het onbelemmerd functioneren
op fysiek, individueel en maatschappelijk niveau
van stomadragers centraal bij de aanspraak op
stomamaterialen en –hulpmiddelen.’

2		Een in alle fasen goed
geïnformeerde stomadrager
	
Stomavereniging zorgt voor een uitgewerkte communicatie campagne
naar stomadragers over de invoering van het stomaprotocol en wat
dit voor hen betekent.
	
Stomavereniging onderzoekt welke andere communicatiemiddelen nodig zijn
vanuit Stomavereniging voor bereiken
álle stomadragers (ook niet-leden).
	
Alle partijen informeren stomadragers
in alle fasen van het zorgcontinuüm
aan de hand van de communicatie
campagne.

3		Goed opgeleide zorgprofessionals
	V&VN en FHI zorgen voor opname
in het scholingscurriculum van de
e-learning bij opleidingen zoals UCS,
Wenckenbach en Antonius.
	
FHI zorgt voor opname van de opleiding in de eisen van de SEMH.
	
V&VN zorgt ervoor dat aan het einde
van het jaar minimaal 90% van alle
stomaverpleegkundigen de e-learning
gevolgd heeft.

4		Leren van elkaar
		door inzet indicatoren
	
VWS en het Platform Stoma Hulpmiddelen dragen er gezamenlijk
zorg voor dat financiële middelen
gevonden worden om de data
die wordt opgehaald door middel
van het digitale stomaprotocol in
combinatie met de indicatoren kan
worden gebundeld, geanalyseerd
en beschikbaar gemaakt voor alle
stakeholders.
	
VWS en het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg ontwikkelen een implementatieplan indicatoren. Dit geeft
antwoord op vragen als:
a	Welke partij de indicatoren gaat
uitvragen.
	b	Op welke wijze de data die wordt
opgehaald wordt gebundeld en
toepasbaar gemaakt voor alle
stakeholders om gezamenlijk te
leren en verbeteren.
	c	Op welke termijn wordt gestart
met de uitvraag en wat hiervoor
nodig is.

5		Een goed functionerende
zorgketen
	Alle partijen spannen zich gezamenlijk in om klachten die worden
ontvangen van stomadragers en
zorgaanbieders te verhelderen. Ook
dragen ze bij aan oplossingen. Waar
nodig streven ze een snellere uitweg
na indien stomadragers in de knel
dreigen te komen. Bijvoorbeeld bij
een verschil van inzicht of conflict
tussen betrokken partijen.
	
Individuele zorgverzekeraars en leveranciers richten in hun organisatie
een proces in om signalen vanuit
het meldpunt te behandelen. Hierbij
hoort ook een vast contactpersoon
per organisatie.
	Alle partijen spannen zich gezamenlijke in om de signalen uit het meldpunt voor en door de hele zorgketen
te gebruiken om hiaten rondom de
implementatie inzichtelijk te maken
en helpen verbeteren.

	
ZN en FHI gaan op structurele basis
met elkaar in gesprek over de wijze
waarop de afspraken uit de Module
Stoma Hulpmiddelen een plek krijgen.
Daarnaast zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen van een
verbetercyclus voor goede evaluatie
waarbij (dreigende) problemen tijdig
gesignaleerd kunnen worden.
	
ZN is beschikbaar voor uitleg aan
stomaverpleegkundigen wanneer er
vragen zijn over zaken die te maken
hebben met zorginkoop.
	
V&VN en ZN organiseren een werksessie waarin meer duidelijkheid
en inzicht wordt gegeven over wat
stomazorg in de dagelijkse praktijk
inhoudt. ZN, Nefemed en V&VN gaan
met elkaar in gesprek over prestatiebekostiging om zo de toegang tot de
stomaverpleegkundige te garanderen.
	
ZN spant zich om duidelijkheid te
verschaffen over de aanspraak van
bepaalde stomahulpmiddelen bij
Zorginstituut en hoe dit zich verhoudt tot de gemaakte afspraken in
de Module Stoma Hulpmiddelen.
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4
Wie draagt
wat bij?

Stip op
de horizon

		Stomavereniging

		Zorgverzekeraars Nederland

De Stomavereniging zet zich maximaal
in voor een succesvolle implementatie
van de functioneringsgerichte aanspraak.
De Stomavereniging ziet hierbij voor
haarzelf een belangrijke rol weggelegd
in de monitoring van de implementatie
en het effect van het gebruik van het
stomaprotocol. Om de implementatie
te kunnen monitoren heeft de Stomavereniging vanaf eind 2021 haar centrale
meldpunt zo ingericht dat alle ervaringen
rondom stomazorg kunnen worden
verzameld.

De stomamodule met alle bijbehorende
voorwaarden, zoals functioneringsgericht
voorschrijven, zijn onderdeel van de
zorginkoop van zorgverzekeraars. ZN
spant zich ervoor in dat alle individuele
zorgverzekeraars de module integraal
opnemen in de overeenkomsten. Zorgverzekeraars gebruiken de input uit het
meldpunt van de Stomavereniging om
met alle betrokkenen de stomazorg blijvend te verbeteren.

		V&VN Stomaverpleegkundigen

De implementatie is geslaagd als voor
alle stomadragers het protocol op de
juiste manier wordt doorlopen door de
stomaverpleegkundige. Het protocol
wordt gedeeld via het systemen van
hulpmiddelenleverancier. Het protocol
wordt erkend door de leden van ZN om
de aanspraak op stomahulpmiddelen te
toetsen. Als het protocol ingezet wordt
zoals in de module beschreven is, zijn
aanvullende eisen van leden van ZN bij
bijzonder, afwijkend of meerverbruik,

De implementatie is geslaagd als álle
stomaverpleegkundigen functioneringsgericht voorschrijven. Daarvoor is het
nodig dat zij zijn opgeleid middels het volgen van de e-learning waar certificering
aan vast zit met een code.

		FHI

Ministerie van VWS
niet meer nodig en kan de leverancier
volgens het functioneringsgerichte
voorschrift de materialen leveren.

		
Nefemed
Voor Nefemed is het belangrijk dat fabrikanten elkaar kunnen beconcurreren op
kwaliteit. Het uitgangspunt voor leden
is dan ook om elkaar uit te dagen op
kwaliteit van stomahulpmiddelen en daar
de innovatie op te richten. Dit leidt tot
verbetering in de stomahulpmiddelenzorg en ook tot doelmatigheid van hulpmiddelenzorg. Nefemed zal dit doen
binnen de kaders van de module stomahulpmiddelenzorg. Functioneringsgericht
voorschrijven is daarin leidend. Stomahulpmiddelen dienen bij te dragen aan
het zo optimaal mogelijk functioneren
van de gebruiker.

Toegankelijke goede hulpmiddelenzorg
is van belang voor kwaliteit van leven.
Het ministerie van VWS hecht aan
kwalitatieve goede zorg die toegankelijk
is voor de mensen die er gebruik van
maken. Dit is ook de reden waarom we
deze samenwerking van harte ondersteunen. De betrokken organisaties
hebben in samenwerking met elkaar
grote stappen genomen om te komen
tot merkbare verbetering van de stomazorg. Het ministerie is blij dat de veldpartijen elkaar in deze samenwerking en
met deze gezamenlijke doelen hebben
gevonden. Het is nu aan de velpartijen
om samen te blijven werken, elkaar
aan te spreken en elkaar te versterken
om zo de stomazorg merkbaar beter
te maken en met elkaar te blijven leren
en verbeteren. Het ministerie van VWS
onderstreept de gezamenlijke ambities
om – aansluitend op onze samenwerking
in het kader van de Module Stoma Hulpmiddelen – het functioneringsgericht
voorschrijven in Nederland te implementeren en daarmee de stomazorg
merkbaar beter te maken.

Colofon

Platformvoorzitter
Hadewych Cliteur

Platformsecretaris
Paula Gerring

In opdracht van

Ministerie van VWS (Jan van Ginneken,
Ricardo Bronsgeest, Mirvat Attia)

Met ondersteuning door
Vilans (Erik de Jeu)

Ontwerp

Stakeholders

	Stomavereniging:
Sanne Blom, Jan Hobbelen,
Christel van Batenburg
	V&VN Stomaverpleegkundigen:
Joke Boots, Claudia Van Tienderen
	FHI:
Hein Heynen, Susanne van
Tiggelen, Peter Swemmers
	Nefemed:
	Harrie Hovingh, Dianne van der Graaf,
Wilma In de Braekt, Regina Caron
	ZN:
Jolanda Schreuder, Linda Weekers
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