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Normen voor goede stomazorg vanuit patiëntperspectief 
 

Must haves alle ziekenhuizen (klinische en poliklinische zorg) 
Aan al deze vijf normen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het groene vinkje. 
 

Must haves: Normen voor alle ziekenhuizen 
Norm 1 
Stomaverpleegkundigen zijn 
beschikbaar en bereikbaar. 

 Minimaal twee dagdelen per week wordt een stomaverpleegkundig 
spreekuur gehouden in een spreek- en behandelruimte waarin de 
privacy is gewaarborgd. 

 De stomaverpleegkundige is op werkdagen dagelijks bereikbaar per 
telefoon voor stomadragers die op deze locatie verpleegd worden of 
voor stomadragers die thuis zijn. 

 Het is stomadragers bekend met wie zij contact kunnen opnemen 
buiten kantoortijden en op feestdagen in geval van problemen of 
complicaties. 

 Het is afdelingsverpleegkundigen bekend met wie zij contact kunnen 
opnemen binnen en buiten kantoortijden en op feestdagen in geval 
van problemen of complicaties. 

Norm 2 
Ervaring en scholing 
stomaverpleegkundigen 

Stomaverpleegkundigen die stomadragers (klinisch of poliklinisch) 
begeleiden:  

 Zijn lid zijn van de beroepsvereniging V&VN Stomaverpleegkundigen. 

 Werken volgens de Evidence Based Richtlijn Stomazorg. 

 Werken volgens de kernwaarden (professioneel, onafhankelijk, 
persoonlijk en innovatief) en beschikken over de kernkwaliteiten 
(expertise, toegankelijkheid, samenwerking en veiligheid) zoals 
omschreven in het visiedocument van de beroepsgroep. 

 Nemen minimaal één keer per jaar deel aan een geaccrediteerd 
symposium of congres van een V&VN beroepsvereniging 

 Indien een stomaverpleegkundige wel bevoegd, maar (nog) niet 
bekwaam is, worden de werkzaamheden uitgevoerd onder supervisie 
van een stomaverpleegkundige die wel bevoegd en bekwaam is. 

Norm 3 
Ervaring en scholing 
afdelingsverpleegkundigen 

Afdelingsverpleegkundigen van afdelingen waar stoma’s worden aangelegd 
volgen minimaal één maal per jaar bijscholing op het gebied van stomazorg 
in de vorm van bijvoorbeeld klinische lessen, bedside teaching, meelopen 
op de stomapoli of anders.  
 
Afdelingsverpleegkundigen van afdelingen waar stomadragers verpleegd 
worden nemen standaard contact op met de stomaverpleegkundige van 
het ziekenhuis, ook wanneer de patiënt met een andere zorgvraag op de 
verpleegafdeling terecht komt.  

Norm 4  
Nacontroles tot een jaar na 
aanleg van de stoma 

 Voor de nacontroles in het eerste jaar, wordt de richtlijn van de V&VN 
stomaverpleegkundigen gevolgd. 

 Stomadragers wordt een jaar na aanleg van de stoma de mogelijkheid 
geboden voor een gecombineerd consult bij de medisch specialist en 
stomaverpleegkundige. 

 Na het eerste jaar worden afspraken gemaakt met de stomadrager 
over eventuele verdere consulten en hoe de stomadrager kan 
handelen wanneer zich problemen of complicaties voordoen of bij wie 
de stomadrager terecht kan in het geval van vragen. 

Norm 5 
Pre-operatief gesprek 
medisch specialist 

Het pre-operatieve gesprek wordt standaard uitgevoerd door de medisch-
specialist die de stoma plaatst.  
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Must haves ziekenhuizen waar stoma’s worden aangelegd (klinische zorg) 
Een ziekenhuis waar stoma’s worden aangelegd moet daarbij nog voldoen aan deze twee normen. 

 

Must haves: Normen voor ziekenhuizen waar stoma’s worden aangelegd 
Norm 6 
Plaatsbepaling van de stoma 

 Preoperatieve plaatsbepaling wordt door een stomaverpleegkundige, in 
afstemming met de patiënt, uitgevoerd conform de evidence based 
richtlijn van de V&VN -stomaverpleegkundigen (bijlage VII). Dit geldt 
voor geplande operaties. 

 Indien de medisch specialist tijdens de operatie besluit af te wijken van 
de eerder bepaalde plaats:  

o Wordt dit na de operatie besproken met de patiënt. 
o Wordt het afwijkende beleid en de bijbehorende motivatie 

genoteerd in het OK verslag, dat onderdeel uitmaakt van het 
patiëntdossier. 

Norm 7 
Gecoördineerd ontslag 

 De stomaverpleegkundige is verantwoordelijk voor de eerste 
thuislevering van stomamaterialen én zorgt ervoor dat dit materiaal 
toereikend is tot aan de eerstvolgende levering. 

 Indien thuiszorg nodig is, wordt voor de overdracht gebruik gemaakt 
van een overdrachtsformulier dat minimaal de punten behandeld die 
staan beschreven in bijlage XIV van de evidence based richtlijn van de 
V&VN stomaverpleegkundigen. 

 

Aanvullende normen alle ziekenhuizen (klinische en poliklinische zorg) 
Aan twee van onderstaande vier normen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het groene 
vinkje.  

 

Aanvullende normen voor alle ziekenhuizen 
Norm 8 
Voorlichting over het leven 
met een stoma 

Voorlichting wordt primair gegeven door een stomaverpleegkundige.  
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats met alle stomaverpleegkundigen en 
eventueel andere zorgverleners die betrokken zijn bij de voorlichting van 
stomadragers in de vorm van een overleg of intervisie.  
Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt.  
 
Aan bod komt in ieder geval wanneer en op welke wijze onderstaande 
onderwerpen worden besproken met stomadragers: 

 Informatie over fysieke en psychosociale aspecten van het leven met 
een stoma.  

 Oefenen met stomamateriaal voorafgaand aan de operatie. 

 Mogelijkheid om te praten met een lotgenoot via de bezoekdienst van 
de Stomavereniging. 

 Specifieke kenmerken van stomamateriaal dat wordt gebruikt op de 
klinische afdeling. 

 Functiegerichte aanspraak op stomamaterialen en hulpmiddelen. 

 Hoe te handelen in geval van problemen of complicaties 

 Zelfmanagement en het stimuleren van eigen regie. 
 

Aan bod komt ook welke afspraken zijn gemaakt om na te gaan: 

 Of de informatie die gegeven is ook begrepen wordt. 

 Of in een vervolggesprek extra aandacht moet zijn voor bepaalde 
onderwerpen. 

 Of naasten voldoende zijn betrokken. 
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Aanvullende normen voor alle ziekenhuizen 
Norm 9 
Voorlichting over 
stomamaterialen en 
hulpmiddelen 

Bij de voorlichting over stomamateriaal en hulpmiddelen staat het leven en 
functioneren van de patiënt centraal. De specifieke wensen, behoeften en 
eisen die de stomadrager stelt aan het materiaal worden samen met de 
stomaverpleegkundige opgesteld en toegevoegd aan het dossier.  

Norm 10 
Stomaverpleegkundige 
stimuleert de samenwerking 
met betrekking tot 
stomazorg. 

 Om multidisciplinaire samenwerking te bevorderen initieert de 
stomaverpleegkundige minimaal tweemaal per jaar een intramuraal 
overleg met de specialisten die de stoma aanleggen en zorgverleners 
die betrokken zijn bij de preklinische, klinische en nazorgfase (in het 
eigen of eventueel andere ziekenhuis waar nazorg plaatsvindt). In dit 
overleg worden minimaal de complicaties besproken die zich hebben 
voorgedaan. 

 Om de samenwerking in de keten te bevorderen initieert de 
stomaverpleegkundige minimaal eenmaal per jaar een extramuraal 
overleg met stomaverpleegkundigen die intramuraal of extramuraal 
stomazorg verlenen. In dit overleg wordt minimaal besproken welke 
verbeterpunten er zijn ten aanzien van de samenwerking en overdracht 
in de regio. 

Norm 11 
Overdracht tussen 
ziekenhuizen 

Wanneer de stoma wordt aangelegd in een ander ziekenhuis of op een 
andere locatie dan waar de nazorg en follow-up controles plaatsvinden en 
de stoma is een gevolg van kanker, dan is in het zorgpad darmkanker en/of 
blaaskanker aangegeven wanneer en op welke wijze overdracht van 
patiënten plaatsvindt (in ontwikkeling of gereed). Wanneer de stoma geen 
gevolg is van kanker zijn afspraken op een andere wijze schriftelijk 
vastgelegd  

 De afspraken die met betrekking tot de overdracht zijn gemaakt, 
worden in het voortraject met de patiënt doorgesproken en op papier 
meegegeven, zodat hij of zij weet waar hij of zij terecht kan bij vragen 
of problemen. 

 

Aanvullende normen ziekenhuizen waar stoma’s worden aangelegd (klinische zorg) 
Aan twee van onderstaande drie normen moet aanvullend worden voldaan om in aanmerking te komen voor 
het groene vinkje.  

 

Aanvullende normen voor ziekenhuizen waar stoma’s worden aangelegd 
Norm 12 
Stomazorg geïntegreerd 
onderdeel van zorgpaden 
darm- en blaaskanker 

 Er is een zorgpad darmkanker aanwezig. Stomazorg is een geïntegreerd 
onderdeel van het zorgpad.  

 Er is een zorgpad blaaskanker aanwezig. Stomazorg is een geïntegreerd 
onderdeel van het zorgpad.  

Norm 13 
Post-operatief gesprek 
stomaverpleegkundige 

De patiënt heeft klinisch post-operatief minimaal éénmaal een gesprek met 
een stomaverpleegkundige.  

Norm 14 
Eerste contact en controle 
afspraak 

 Eerste controle medisch specialist is in principe bij operateur (tenzij 
voorkeur patiënt anders). 

 Eerste controle is in principe een combinatie afspraak met medisch 
specialist en (aansluitend) stomaverpleegkundige. 
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Informatie die transparant wordt gemaakt 
Deze items tellen niet mee voor de beoordeling voor het groene vinkje, maar geven aanvullende informatie  

 

Items die voor alle ziekenhuizen transparant worden gemaakt 
Item 1 
Organisatie van zorg 

 Aantal stomadragers dat op deze locatie in 2015 is voorbereid op de 
operatie (bij benadering) 

 Aantal stomadragers dat op deze locatie in 2015 voor een 
poliklinisch consult is geweest (bij benadering)  

 Er is sprake van een samenwerkingsverband met een ander 
ziekenhuis of een andere ziekenhuislocatie in verband met de 
voorbereiding, aanleg en nazorg. 

Item 2 
Mogelijkheden die actief 
worden aangeboden om 
spoedig herstel te bevorderen 

 Fysiotherapie 

 Diëtiste  

 Maatschappelijk werk 

 Psycholoog 

 Anders 

Item 3 
Reflecteren op goede 
stomazorg 

Wijze waarop het ziekenhuis reflecteert op goede stomazorg. Deze 
resultaten worden met elkaar besproken in een multidisciplinair team en 
worden gedeeld met de Stomavereniging. 

 Deelname aan CQI Stomazorg.  

 Voeren van spiegelgesprekken. 

 Iets anders, namelijk: 

Item 4 
Open tekstvelden 

 Aan welke kwaliteitsverbeteringen ten aanzien van de stomazorg is 
het afgelopen jaar gewerkt? 

 Op welke manier wordt aandacht besteedt aan shared decision 
making? 

 Op welke manier wordt aandacht besteedt aan zelfmanagement? 

Aanvullende items voor ziekenhuizen waar stoma’s worden aangelegd 
Item 5 
Medisch specialistisch team 

 Aantal chirurgen / urologen in huis die bevoegd zijn om stoma’s aan 
te leggen. 

 Subspecialisaties die in dit medisch specialistisch team aanwezig zijn. 

 Locaties waarop het medisch specialistisch team deze operaties 
uitvoert. 

Item 6 
Type (continente en 
incontinente) stoma’s die 
worden aangelegd 

Darm: 

 Colostoma 

 Ileostoma 

 Pouch 

 Malone stoma 

Urine: 

 Urinestoma volgens Bricker 

 Neoblaas 

 Indiana pouch 

 Mitrofanoff stoma 

Item 7 
Mogelijkheden minimaal 
invasieve chirurgie 

Laparoscopie 
Robotchirurgie 

 


