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Kennismaking



“Een stomabreuk of parastomale hernia is een buikwandbreuk naast de stoma waardoor 

de buikinhoud uitpuilt.”

Bult naast/onder stoma

Verdwijnt vaak met liggen

Wordt erger bij persen

Oncomfortabel

Lekkage door slecht aansluiten

Wat is het?



• Komt vaak voor

Eindstandig colostoma 

Dubbelloops colostoma

Eindstandig ileostoma

Urostoma

Dubbelloops ileostoma 

Hoe vaak komt een stomabreuk voor?

30-46% (>1 jaar)

26% (2 jaar)



• Operatie

– Spoed of gepland

– Ontsteking in de buik

– Uitzetting van de darm

– Grootte van het gat in de buikwand

– Kijkoperatie of open

• Na de operatie:

– Ileus

– Wondontsteking

– Longontsteking (hoesten)

– Braken

Risicofactoren voor een stomabreuk



• Stoma kenmerken

– Soort stoma

– Eindstandig of dubbelloops

– Onderliggende ziekte

• Persoonlijke kenmerken

– Leeftijd

– Suikerziekte

– Medicatie (steroïden, 
immunosuppressiva, chemo)

– Roken

– Gewicht

– Ondervoeding

– Collageenziekten

Risicofactoren voor een stomabreuk



Leefregels met een stoma



Lekkage:

• Stomaverpleegkundige: andere materialen

Ongemak/pijn:

• Breukband

Cosmetiek:

• Breukband

Onprettige lokatie:

• Stoma verplaatsing

• Stoma opheffen

Behandelingen



• Verkleinen gat in de buikwand

• Verstevigen met een mat

• Open operatie

• Kijkoperatie (robot)

• Sugarbaker

• Pauli 

Soorten operaties



Results of parastomal hernia repair

Surgical Techniques for Parastomal Hernia Repair: A Systematic Review of the Literature

Hansson, BME et al. Annals of Surgery (2012) 255(4):685-695.

https://journals.lww.com/annalsofsurgery/Fulltext/2012/04000/Surgical_Techniques_for_Parastomal_Hernia_Repair_.12.aspx


• De breuk komt terug

• Wondontsteking

• Afsterven stoma door beschadigen vaten

• Dichtzitten stoma door zwelling/verlittekening

• Verzonken stoma

• Problemen met spoelen

• Pijn

• Matontsteking

• Mat erosie in de darm

Complicaties van opereren



• Minimaal 6 maanden na grote buikoperatie

• Nog andere behandelingen gepland?

• Verminderen van risicofactoren

– Afvallen

– Bariatrische chirurgie

– Stoppen met roken

– Longfunctie verbeteren

– Suikerziekte behandelen

– Medicatie aanpassen

• Psychologische factoren

Wanneer opereren?



Vragen?


