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Disclaimer

Er is geen sprake van 
belangenverstrengeling of 

financieel belang

Er is geen commerciële organisatie 
betrokken die een direct of indirect 
belang heeft bij dit onderzoek en 

deze presentatie

Geen van de auteurs heeft een 
mogelijke belangenverstrengeling 

bij deze presentatie gemeld.







Aanleiding

• “Doe iets waar je hart ligt”

• Werk belangrijk voor kwaliteit van 

leven bij stomadragers (VUmc, 2013)

• Toepasbaar in de praktijk



Onderzoeksvraag

Hoe wordt re-ïntergreren met een
stoma ervaren?

Welke klachten en beperkingen in 
werk er door een stoma kunnen 

ontstaan?

Wat kan helpen om het re-integreren 
en het werken met een stoma te 

verbeteren?



Wat denkt ú dat 

helpend is?



Wat denkt u?

Wat denkt u dat helpend/belangrijk is voor mensen die, nadat ze een 

stoma hebben gekregen, gaan re-integreren in hun werk?

Welke beperkingen en belemmeringen in het werk verwacht u dat het meest 

voorkomen`?

Wat zou volgens u het werken met een stoma kunnen verbeteren?



• Vragenlijsten stomavereniging

• <64 jaar bij stoma

• Betaald werk

• Analyse bij stoppen/veranderen

Methode



Vragenlijst 

Gesloten vragen

• Geslacht, leeftijd, sector

• Soort stoma, oorzaak stoma

• Uren voor en na stoma, wel of niet moeten 
veranderen van werk, wel of niet gere-
integreerd met begeleiding BA, 

• Ervaren steun door en kennis van de BA, 
steun WG en collega’s, openheid over stoma

• Klachten en belemmeringen in werk door het 
stoma

Open vragen:

• Welke aspecten tijdens de re-integratie waren 
in uw ogen steunend bij het weer aan het 
werk gaan?

• Welke zaken zou de bedrijfsarts volgens u 
kunnen verbeteren

• Welke zaken op het gebied van werk zouden 
volgens u aangepast moeten worden voor 
mensen met een stoma?



Resultaten: algemeen

• Respondenten:1130 → 672

• Leeftijd 61,6 jr.

• Stomaduur  11,3 jr.



Resultaten: werk

• 126 van de 672 respondenten gaf aan te 

hebben moeten stoppen of veranderen van 

werk tgv stoma

• Openheid: 92% gaf aan dat wg/lg en/of 

collega’s op de hoogte waren van het stoma

• Voor het stoma 35,4 uur per week, na het 

stoma gemiddeld 30,4 uur per week



Resultaten

• Deelnemers

• Openheid over stoma

• Veranderen/stoppen

• Uren werk

41%

59%

geëxcludeerd geïncludeerd

2%
4%

34%

54%

6%

Niemand Werkgever Collega's Combinatie Anders

18,75

81,25

Veranderen of stoppen Geen veranderingen

35,4 uur 30,4 uur



Resultaten: bedrijfsarts

Na stoma gere-integreerd in 

werk?  

(n=557) 

Ja, en ik ben ook bij 

een bedrijfsarts 

geweest 

297                                

(53,3%) 

Ja, maar ik ben niet bij 

een bedrijfsarts 

geweest 

59                                  

(10,6%) 

Nee, maar ik ben wel 

bij een bedrijfsarts 

geweest 

96                                  

(17,2%) 

Nee, en ik ben ook niet 

bij een bedrijfsarts 

geweest 

93                                  

(16,7%) 

Nee, wel naar een 

vrijwillige functie 

12                                    

(2,2%) 

Stellingen Helemaal 

oneens  

Oneens Eens  Helemaal 

eens 

Ik ben tevreden over 

de wijze waarop de 

bedrijfsarts me heeft 

begeleid (n=359) 

29            

(8,1%)  

49          

(13,7%) 

124        

(34,5%) 

157        

(43,7%) 

De bedrijfsarts had 

voldoende kennis 

om me goed te 

kunnen 

begeleiden (n=345) 

35          

(10,1%) 

93        

(26.96%) 

151        

(43,8%) 

66          

(19,1%) 

Ik ben tevreden 

over de steun die 

ik heb ervaren van 

mijn 

werkgever/leidingg

evende tijdens de 

re-integratie 

(n=362) 

25            

(6,9%) 

47          

(13,0%) 

107        

(29,6%) 

183        

(50,6%) 

Ik ben tevreden over 

de ondersteuning die 

ik heb gehad van 

collega’s tijdens de 

re-integratie (n=358) 

14            

(3,9%) 

30            

(8,4%) 

128        

(35,8%) 

186        

(52,0%) 



Resultaten: re-integratie

Welke zaken zou de bedrijfsarts volgens u kunnen verbeteren in de (begeleiding bij) de 
re-integratie van mensen met een stoma 

1. Meer stoma specifieke kennis 

2. Regelen sanitaire voorzieningen 

3. Uitleg aan werkgever, openheid maar ook met aandacht voor haken en ogen hieraan 

4. Begrip tijd en goed luisteren 

5. Aandacht voor psyche en stoma 

6. Aandacht voor vermoeidheid en late gevolgen 

7. Beperkingen opleggen of toekennen bij zwaar werk/beperking in tillen/aanpassen van werk 





Resultaten: re-integratie

Werkgever en collega’s Bedrijfsarts Ondersteunende aspecten

• Begrip en steun helpend bij re-
integratie 

• Kennis
• Toilet voorzieningen regelen
• Uitleg aan wg
• Begrip, mentale  aspect stoma
• Beperkingen opleggen (tillen, 

vermoeidheid)

• Goed opbouwschema (geen 
druk)

• Begrip steun collega’s
• Tempo, tillen, aangepast werk
• Toiletfaciliteiten
• Mentale ondersteuning





Resultaten: ondersteunende factoren in werk



Resultaten: werk

Belemmeringen in werk

– Tillen, dragen, knielen en buigen

– Onzekerheid beschikbaarheid toilet

– Verminderde energie

– Lekkage + zorgen om vol zakje

Bevorderend in werk

+ Goede toilet en verschoonfaciliteiten

+ Tijd en begrip 

+ Geen taboe en openheid 



Resultaten: Stoppen/veranderen van 
werk

• 126 van de 672 respondenten → 18,75%

• Significant vaker vrouw

• Significant jonger, gemiddeld 59,3 jr.

• Meer en vaker beperkingen en belemmeringen in het werk door het stoma

• Gemiddelde afname 13,3 uur per week versus 2,7 uur per week



Resultaten: Stoppen/veranderen van 
werk

• Tillen/dragen en knielen/buigen en snel lopen

• Angst/schaamte/psychische klachten tgv stoma

• Onzekerheid beschikbaarheid toilet ; zorgen om vol zakje; lekkage

• Energie; slecht slapen



Conclusie

• 75% tevreden

• Uren werk neemt af

• 18,8% verandert of stopt

• Kennis, sanitaire voorzieningen en 

uitleg aan werkgever, aandacht 

vermoeidheid en mentale aspect 



Discussie

• Inclusiecriteria

• BIAS (recall bias/participatiebias/

selectiebias)

• Stoppen met werk / Minder uren 
werken

• Pensioen? Andere oorzaken?

• Stomaduur gemiddeld 11,3 jr.







Praktijk

• TBV

• MAGMA

• De Vooruitgang

• Webinar

• V&VN Congres 
stomaverpleegkundigen

• Vervolgonderzoek



Vragen?
ankie.van.den.oord@arboned.nl 



Dankuwel voor uw aandacht!

ankie.van.den.oord@arboned.nl 


