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Inleiding 
Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. 
Na de operatie wordt de ontlasting of urine door een opening (de 
stoma) in de buikwand afgevoerd en opgevangen in een stoma 
zakje, welke op de buik rond de stoma wordt bevestigd. 
 
U heeft een stoma of u wordt binnenkort geopereerd, waarbij een 
tijdelijk of definitief stoma wordt aangelegd. 
 
De stomaverpleegkundige 

De stomaverpleegkundige begeleidt u (en uw familie/partner) bij de 
voor- en nazorg en adviseert u bij het omgaan met het hebben of 
krijgen van een stoma. 
 
De stomaverpleegkundige werkt samen met chirurgen, urologen en 
diëtisten. 
 
Hoe komt u met de stomaverpleegkundige in contact 

 via uw specialist voor of tijdens uw opname; 

 via de verpleegkundige van de verpleegafdeling of de 
polikliniek; 

 via huisarts of andere instanties; 

 op eigen initiatief. 
 

U krijgt informatie over 

 de ziekte en de operatie; 

 verzorging van het stoma; 

 techniek van het aanbrengen van het stoma; 

 het stoma opvangmateriaal; 

 leverancier van het opvangmateriaal; 
 de zorgverzekeraar; 

 dieet en medicatie; 

 werk, sport en hobby; 

 seksualiteit en zwangerschap; 

 vakantie. 
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Wat neemt u mee en hoe checkt u in bij ons ziekenhuis?  

 Neem een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-
kaart of vreemdelingenkaart) mee.  

 Saxenburgh Medisch Centrum: met uw identiteitsbewijs dient 
u bij de incheckzuil in te checken en uw gegevens te 
controleren. Let dus goed op de juistheid van uw gegevens 
en wijzig deze zo nodig.  

 Nadat uw gegevens gecontroleerd zijn, ontvangt u via de 
incheckzuil een afsprakenticket met daarop de instructies 
over uw afspraak/afspraken en de route(s) ernaartoe.  

 Op de locaties Ommen en Coevorden meldt u zich bij de 
receptie van de poliklinieken. In Dedemsvaart, Geesteren en 
Westerhaar kunt u plaatsnemen in de wachtruimte, u wordt 
opgehaald door uw medisch specialist. 

 Stomamateriaal. 
 Het is aan te raden iemand mee te nemen naar de afspraak 

(familie/partner of kennis). 
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Vragen 

Wanneer u vragen heeft kunt u deze opschrijven en tijdens uw 
afspraak met de stomaverpleegkundige bespreken. 
 
Bereikbaarheid 

Stomapoli:  (0523) 27 68 18  
Email: stomapoli@sxb.nl  
App: via BeterDichtbij app / beeldbellen  
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur  
 
Saxenburgh  
Locatie Saxenburgh Medisch Centrum  
Jan Weitkamplaan 4a 
7772 SE  Hardenberg 
 
Poliklinisch stomaspreekuur 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur. 
 
Buiten kantooruren kunt u voor dringende vragen of problemen  
rondom uw stoma, contact zoeken met de verpleegafdeling. Ook als 
u daar niet eerder opgenomen bent geweest.  
 
De afdeling is bereikbaar via  (0523) 27 68 25.  
Waar nodig zal voor u overleg plaats vinden met een deskundige 
verpleegkundige of de dienstdoende chirurg. 
  
 
 

http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=5905067a-c35d-4368-a334-d3259645a3ba

