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01
DIT ZIJN WIJ
De Stomavereniging is sinds 1966 de vereniging voor en door
mensen met een stoma of pouch.
Hier worden ervaringen van stomadragers verzameld en gedeeld en
behartigen we samen onze belangen.
Wij vinden het als Stomavereniging belangrijk om waarde aan het
leven van mensen met een stoma of pouch toe te voegen.
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ONZE MISSIE
Wij zetten ons in voor alle mensen met een stoma of pouch. Dit zodat
je de zorg krijgt die bij je past, je kunt meedoen in de maatschappij en
kunt genieten van je leven.
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DIT ZIJN ONZE DIENSTEN
Informatieverstrekking &

Ervaringen delen &

kennisontwikkeling

lotgenotencontact

Organiseren van landelijke dagen en

Meldpunt Stomazorg

Belangenbehartiging en lobby

regiobijeenkomsten

Helpdesk voor support

Participatie in onderzoek

Bezoekdienst als service
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HIER WERKEN WIJ AAN
SAMENWERKEN
Samenwerken met relevante organisaties en
fondsen werven om onze doelen mogelijk te maken.

ONDERZOEK EN INNOVATIES
Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovaties
vanuit het perspectief van mensen met een stoma of pouch.

UITWISSELING
Uitwisseling van informatie en het delen van
ervaringen.

KWALITEIT EN PREVENTIE
Optimale kwaliteit van zorg en leven, met aandacht voor

preventie.

05
DIT DOEN WIJ DOOR
1

Goede en toegankelijke stomazorg af te dwingen door
participatie in het Platform Stomahulpmiddelen en afstemming
met alle stakeholders zoals zorgverzekeraars, overheid,
fabrikanten en medisch speciaalzaken.

4

2

Signaleren en oplossen van knelpunten op het gebied van
maatschappelijke participatie.

5

3

Het platform te zijn voor uitwisseling van informatie en
ervaringen met ons magazine Vooruitgang, de
Facebookgroepen, onze stomadagen en diverse social
mediakanalen.

6

Het geven van een stem aan stomadragers met ons meldpunt en onze
uitvragen in het kader van Doneer Je Ervaring om zo beleid en kwaliteit
van zorg te beïnvloeden.

Het stimuleren van innovatie en kennisontwikkeling op gebied van
stomazorg met onze onderzoeksagenda, het verzorgen van gastlessen op
scholen en participatie in onderzoekstrajecten.

Het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen relevante partijen,
om zowel de kwaliteit van zorg als de maatschappelijke positie van
mensen met een stoma of pouch te verbeteren.
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ONS JAARPLAN VOOR 2022
1. Acties gericht op afdwingen van goede en toegankelijke stomazorg
1

Met actieve participatie in het Platform Stomahulpmiddelen borgen dat
het stomazorg protocol geïmplementeerd en nageleefd wordt

4

O.b.v. signalen vanuit het meldpunt ontwikkelen van een campagne
waarmee we het belang van goede en toegankelijke stomazorg kracht bij
zetten

2

Implementeren en promoten van het meldpunt Stomazorg

5

Rond Wereld Stomadag initiëren van een campagne gericht op het
versterken van mensen met een stoma of pouch

3

Oppakken signalen en knelpunten die uit het meldpunt naar voren
komen

6

Samen met vergoed geregeld vervolg geven aan de uitkomsten van het
webinar van september 2021 i.k.v. toegankelijkheid van Stomazorg
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2. Acties gericht op het uitwisselen van informatie & ervaringen
1

Opnieuw inrichten van de website van de Stomavereniging te
verbetering van de vindbaarheid van alle informatie

4

Met de regio organiseren van inlopen en ontwikkelen van een
promotiecampagne van onze bezoekdienst

2

Organiseren van een viertal webinars over o.a. Stoma & Werk, de Pouch,
Veerkracht en Ervaringen met Stomazorg

5

Versterken van ons communicatie en social media beleid door het
ontwikkelen van een jaarlijkse contentkalender voor de Stomavereniging

3

Organiseren van 1 landelijk Stoma event (Q2) en organiseren van 3
Stomadagen met de Regio (Q4)

6

Delen van informatie en ervaringen middels onze Vooruitgang (4x per
jaar), nieuwsbrief (12X per jaar) en wekelijkse social media uitingen.
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3. Belangenbehartiging ter bevordering van de positie van de Stomadrager
1

Bewerkstelligen van behoud van deelname van de Stomavereniging aan
het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen (in nieuwe opzet)

4

Middels minimaal een vijftal Uitvragen en Doneer je Ervaringsvragen
knelpunten ophalen bij de achterban en deze kenbaar maken bij alle
relevante stakeholders

2

Maken van afspraken met KWF en NFK over rollen, merkbeleid en
positie van de patiëntenvereniging daarin

5

Pilot draaien met onze nieuwe training Belangenbehartiging. De Training
is gericht op o.a. het ondersteunen van onze regionale
belangenbehartiging naar stomapoli’s en ziekenhuizen

3

In samenwerking met Stichting Darmkanker, NFK en MLDS participeren
in projecten gericht op verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen
met een stoma of pouch. Lopende projecten zijn onder andere deelname
aan Toiletalliantie, Project Uitkomstgerichte Zorg (ZiN) en Project
Prehabilitatie (Kennis Instituut)

6

Samen met StomaJong de positie van de jongere met een aandoening en
de problemen waar zij tegen aanlopen nadrukkelijk op de kaart zetten. In
dit kader organiseren we in Q4 een gala.
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4. Acties gericht op het stimuleren van innovaties en bijdragen aan onderzoeken
1

Verstevigen van onze Commissie Onderzoek & Innovatie van de
Stomavereniging en stimuleren samenwerking met Team PPO van
Stichting Darmkanker

2

Participeren in het project Stoma App van het AMC. Focus op
duurzaamheid van de App en aanjagen van gebruik.

3

Participeren in een 10-tal onderzoeksaanvragen en/of innovatie
projecten

4

Promotie van onze onderzoeksagenda en initiëren van passende
projecten. Focus om in ieder geval een project op het onderwerp voeding
te realiseren
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5. Acties gericht op fondsenwerving en samenwerking met partners ter realisatie van projecten die de
kwaliteit van leven verbeteren

1

Organiseren van een thema avond over fondsenwerving met KWF (Q1)

2

Implementeren en aanjagen gebruik van het kenta platform voor de
Stomavereniging en het organiseren van een collecte campagne

3

Herijken van de samenwerkingsovereenkomst met partners en
benoemen van 3 nieuwe samenwerkingsprojecten

4

Samen met Coloplast lanceren van ons veerkrachtprogramma de
“Training Sterk met Stoma”

5

Ontwikkelen van een nieuwe ledencampagne (op weg naar 10.000
leden)

6

Fundraising en organiseren van een StomsKids (juli) en een StomaJong
(mei) kamp met OutwardBound NL

7

Samen met Stichting Darmkanker organiseren van een 24uurs
uitzending over darmkanker met Ruud de Wild en Jurriaan Tuynman
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6. Acties gericht op versterken en ontwikkelen van de vereniging

1

Organiseren van ontmoetingsdagen in de regio voor vrijwilligers, bureau
en bestuur. De regio organiseert 2x per jaar iets voor de regio en het
bureau organiseert 2 landelijke momenten

2

We zetten het gluren bij de buren programma voort en gaan nu bij 2
andere organisaties kijken

3

We stappen met ons VK over naar 1 provider die zowel ICT bureau als
vrijwilligersorganisatie ondersteunt en het geheel als 1 entiteit vormgeeft
(Q2 gerealiseerd)

4

We gaan gerichter werken met landelijke werkgroepen, waar regio
overstijgend in geparticipeerd wordt. De werkgroep belangenbehartiging is
hier een voorbeeld van

5

De Stomavereniging gaat met Stichting darmkanker een ondersteunende
entiteit oprichten die samenwerking op de backoffice en op inhoudelijke
projecten faciliteert en dat tevens bijdraagt aan de potentie om in
aanmerking te komen voor (nieuwe) subsidies

6

Samen met collega patiëntenorganisaties van NFK bespreken we hoe de
samenwerking binnen NFK nog beter vormgegeven kan worden
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