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Beste Stoma-actief vrienden
Beste leden en Sympathisanten,
We hebben onze wensen voor 2015 reeds rijkelijk laten vloeien en zijn het
nieuwe jaar reeds enkele maanden met volle moed gestart.
2014 was voor stoma-actief weer een geweldig jaar waar we velen hebben
kunnen bijstaan met raad en daad. Bij elke uitstap waren er nieuwe lotgenoten
die hun ervaring konden delen. Iedereen voelt zich onmiddellijk thuis en
enthousiast wat het groepsgevoel nog hechter maakt.
Met ons gevarieerd programma hebben we dan ook voor ieder wat wils.
Wij hebben 2014 gezellig afgesloten met de kerstmarkt in Leuven , gevolgd door
ons kerstfeest in “ Domus “. Iedereen heeft zich goed geamuseerd.
Ik weet ook dat 2014 voor iedereen niet altijd gemakkelijk was. Door ziektes,
operaties, dierbaren verliezen, ook ik ontsnapte er niet aan. We hebben
allemaal onze vrienden en familie nodig en wensen meermaals voor een goede
gezondheid. We blijven positief want achter iedere traan komt een glimlach !
Onze activiteiten in 2015 starten we met bezoek aan Eurotec , gevolgd in juni
door een huifkartocht in Poperinge en afsluiten doen we met een smakelijk
verrassinkje in oktober. Meer info later.
Ook dit jaar willen we lotgenoten / ouders van kindje met stoma bijstaan, gewoon
door te luisteren of hun raad te geven , er te zijn als ze ons nodig hebben. Wij
reiken een hand uit, om opnieuw in de maatschappij te komen. Jullie kunnen
altijd op ons rekenen! Bellen of mailen, we antwoorden zo vlug mogelijk. Ook
huisbezoeken zijn mogelijk indien u dit wenst.
Ik wens jullie nog een actief, gezond
en gelukkig 2015 toe! Omringt met
mensen die jullie graag zien!
Uw voorzitster
Christine en haar familie

Leuven, 13 december 2014 :
Bezoek “Kerstmarkt” en “ Domus “

Leuven, overvol bij aankomst in “ Domus “. Het drukste weekend van het jaar.
Gelukkig had men voor ons een lokaal vrijgehouden . Ontvangst met koffie en
cake, het was er gemoedelijk en gezellig .
Daarna trokken we naar de Leuvense kerstmarkt, door Stedentripper verkozen
tot derde gezelligste Kerstmarkt van Europa! Het is dan ook niet  zomaar
een Kerstmarkt. Niets was verzonnen, het was een gezellige, leuke kerstmarkt
waar er voor iedereen wat wils was. Verschillende kraampjes , veelal met
typische kerstproducten, eten, drinken al wat men zich maar kan wensen,
ook uit andere landen. Wat dacht u van Zweedse authentieke geschenken,
sterrenlampen uit Indië, Spaanse pantoffeltjes, Pools servies, handwerk uit
Bosnië-Herzegovina, … het is er allemaal.
Ook goede doelen van het Kinderziekenhuis UZ Leuven , hetgeen ons even liet
stilstaan met het dagelijkse leed van vele kinderen. . …..
Na bezoek aan de kerstmarkt was het bezoek van de huisbrouwerij “Domus “
aan de beurt. De gids wist ons te vertellen dat sinds september 1985 taverne
huisbrouwerij Domus in de Tiensestraat te Leuven haar eigen bier tapt. Smaken
verschillen, maar één zaak hebben alle bieren van huisbrouwerij Domus met
elkaar gemeen: de liefde en het vakmanschap waarmee ze worden gebrouwen.
Alleen de beste ingrediënten worden gebruikt en het brouwproces wordt niet
geforceerd of versneld. Het bier krijgt de tijd om volgens de klassieke methodes
te vergisten en te rijpen.

Natuurzuivere bieren zijn het resultaat. Via de pipeline lopen ze rechtstreeks
van de brouwerij naar de toog in de taverne. Daar worden ze in optimale
omstandigheden getapt en geserveerd.
Dan volgde de proeverij !
Hiermee hield het niet op want er volgde nog een biermenu . Het menu bestond
uit soep met bier en stoverij met bier en frieten. Een lekkere Dame Blanche als
afsluiter en we konden deze mooie dag afsluiten.
Alhoewel, stoma-actief had voor iedereen een geschenk als toemaatje !
Wanneer we huiswaarts keerden , voorbij de kerstmarkt , was het Sergio die met
een muzikaal optreden het beste van zichzelf aan het geven was.
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Project gerealiseerd met de steun van het
Fonds Petrus Deboet, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting.

Baby´s en kinderen met stoma

Wanneer men spreekt over stoma dan denkt men dat dit een probleem is van
ouderen, zelfs onlangs in verpleegsterschool dacht men dit ! Maar de waarheid is
anders, een stoma kan reeds geplaatst worden kort na de geboorte
Stoma-actief wil dit jaar deze problematiek in de aandacht brengen om ouders
het besef te geven dat zij zeker niet alleen zijn en om desgevallend contacten
onderling te leggen want lotgenotencontact is zeer waardevol en geeft een goed
gevoel.
Wij willen verhalen geven van de stomadrager zelf, maar ook van de belevenis
vanuit moeders of grootmoeders oogpunt.
Het verhaal van de mama van Annelies , nu 19 jaar , geboren met ziekte van
Hirschsprung op 3 januari in 1996 en met nu nog 80 cm dunne darm en een
ileostoma tot gevolg.
Wij laten de mama haar verhaal doen :
Annelies was bij de geboorte gezond en woog 3,520
kg en was 50 cm .
Tijdens de dag veranderde dit en gaf ze gal terug
en wou niet eten, ook haar eerste stoelgang kwam
niet . De dokter onderzocht haar en besloot om haar
over te brengen naar UZA wegens een obstructie
. De darm werd doorgeknipt, en alzo heeft men
gedurende een week geprobeerd om de obstructie
los te krijgen maar dit lukte niet. Dan de obstructie
verwijderen . Op 29 januari, Annelies was pas 16
dagen oud werd een 3de operatie uitgevoerd , 15
cm dunne darm werd verwijderd en nog wisten we
niet wat er juist mis was. Steeds verbleef ze op de
intensieve voor pasgeborenen.
Toen Annelies 10 weken oud was werd ze verplaatst naar de pediatrie en hier
kregen we de uitslag van de biopsie : het is de ziekte van Hirschsprung d.w.z. dat
er geen ganglioncellen aanwezig zijn die zorgen voor de peristaltiek van de darm.
Ze is voor de 1ste maal naar huis mogen gaan als ze 4 maand en half was.
Naast Annelies hebben we ook een zoon , Robin, die 20 maanden ouder is en
die heeft me toen ook veel moeten missen, hij mocht niet binnen in de winter op
neonatologie voor infectiegevaar.
Op 5 juli , Annelies was toen 6 maand, heeft ze een 8u durende operatie

gehad waarbij de niet werkende darmen werden
weggenomen, er bleef nog ongeveer 80 cm dunne
darm over (geen stoma). Maar 12 augustus werd ze
terug geopereerd en stoma geplaatst omdat ze toch
geen goeie doorgang had.
Het eerste anderhalf jaar was ze meer in UZA dan
thuis, gastrostomie gemaakt, infecties, enz. Ze heeft
als peuter van 4 jaar gedurende 1 jaar half verteerde
sondevoeding gekregen en niet mogen eten maar
toch ging ze naar school met rugzakje waar de
sondevoeding en pomp in zat, dit was op aanraden
van dokter in Leuven .

We hebben ook groeihormonen ingespoten in de hoop dat haar darmen zouden
groeien maar tevergeefs.
In de zomer van 2000 heeft ze nog op intensieve gelegen met longdrainage
na bloed in longen , dit na het plaatsen van katheter die bleek te lekken,
ze werd toen in kunstmatige coma gehouden en had bij het ontwaken
ontwenningsverschijnselen van de medicatie , verschrikkelijk om te zien.
Ze moest opnieuw leren praten en stappen was ook moeilijk. Later dat jaar en
de jaren daarop zijn we naar Parijs geweest voor medisch advies maar het heeft
niet geholpen. We hebben nooit veel kunnen praten met mensen met dezelfde
problemen omdat die er zo goed als niet waren (niet zo uitgebreid als bij Annelies
nu). Ik ben altijd wel zo optimistisch mogelijk gebleven.
Annelies heeft zoveel mogelijk gedaan wat ze
aankon , zoals school, scouts, dansen maar bv.
Zwemmen mocht ze niet voor infectiegevaar.
Ze heeft steeds goed in school gewerkt en nooit
achterstand gehad.
Dan 6 jaar geleden kreeg ik de vraag vanuit UZA om
ouders mijn verhaal te doen en uit te leggen dat je
met TPN perfect thuis kan zijn, ik heb het ook altijd
zelf aangesloten en de verzorging van Annelies willen
doen, want je kind altijd daarvoor in UZA te laten dat
wou ik niet. Ik heb mijn ervaringen aan die mensen
verteld en met foto’s en verhalen hun duidelijk

gemaakt dat het kan maar het is wel een aanpassing van je leven maar dat heb ik
met plezier gedaan!
Nu is Annelies 19 jaar en zijn we naar Mannheim in Duitsland geweest, op
aanraden van de dokter om te horen of ze haar misschien kunnen helpen met
een darm verlengende operatie . Mannheim heeft ook geen oplossing voor haar.
We blijven proberen en zijn positief.
Ik heb haar altijd overal meegenomen en oplossingen gezocht om haar
stomazakje onderweg te ledigen vb. achter boom, een potje met deksel dat ik
later kon ledigen en dikwijls je plan trekken maar voor alles is een oplossing.
Nu trekt Annelies al een paar jaar zelf haar plan en doet dat heel goed. Ze moet
wel altijd stomagerief bij hebben in geval van problemen. Vroeger ging ik mee met
haar op schoolreis en uitstapjes, verjaardagfeestjes of was altijd bereikbaar in
geval van problemen, dit is nu zeldzamer.
Ik ben nu terug wat vrijer dat is lang niet zo geweest, maar de ongerustheid blijft
wel wat, het is je zorgenkind waar je zoveel voor gedaan hebt om ze zo goed
mogelijk te krijgen.
Groeten mama Robin en Annelies

In het kort nog enkele vragen aan de mama :
Wat waren je eerste gedachten toen je dit hoorde?
“De eerste weken wisten we niet wat Annelies had en was het alle dagen bang
afwachten.”
Wat heb je op die momenten gedacht ?
“Je maakt je veel zorgen en vraagt je af, wat gaat het allemaal worden.”
Hebben ze je voldoende en duidelijk gezegd wat de plannen waren met de
diagnose van ziekte van Hirschsprung ?
“We hebben dikwijls met vragen gezeten die niet echt beantwoord konden
worden.”
Hebben ze je uitgelegd wat een stoma was? Hoe je het moet verzorgen en wat je
allemaal moest doen?
“Ja dat is allemaal uitgelegd.”
Heb je ergens hulp kunnen vinden of ergens gekregen?
“Enkel in UZA, we hebben nooit veel lotgenoten tegen gekomen.”

Voldoende begeleiding bij verzorging gekregen?
“Ja alles is mij aangeleerd in UZA.”
Heb je er met mensen over kunnen praten (emotioneel?)
“Weinig, zeker niet professioneel.”
Kon je het gemakkelijk verwerken en ermee leven?
“Gemakkelijk was het niet altijd maar je moet verder, we hadden ook een zoon
van 20 maanden toen Annelies geboren werd en die had mij ook nog hard nodig
als je je laat gaan hebben er twee kinderen geen mama in de buurt.”
Heb je nooit gedacht waarom gebeurt dit bij ons?
“De papa heeft het ook gehad maar in minder erge vorm en we wisten niet dat het
erfelijk was.”
Heb je nooit gedacht wat kunnen we eraan doen?
“Je bent met haar in behandeling in UZA dus ze zullen wel het beste doen voor je
kind, we zijn ook met haar naar Parijs geweest en nu pas naar Mannheim in de
hoop dat ze haar daar konden helpen.”
Heb je nooit gedacht wat als ze nu gezond was dan hadden we dit allemaal niet
meegemaakt?
“Ja soms wel maar dat is toch niet te veranderen.”

Een “Gouden krab“ voor bestuursleden Stoma-Actief
Op zaterdag 7 maart vond in Brussel de jaarlijkse
bedankdag plaats voor oncologische vrijwilligers.
“De Week van de Vrijwilliger is de ideale week”
aldus Kom op tegen Kanker om alle vrijwilligers te
bedanken voor hun belangeloze inzet.
Wanneer men 5 jaar vrijwilligerswerk doet in zowel
ziekenhuizen als in lotgenotengroepen krijgt men
een “gouden krab” aangeboden van Kom op tegen
Kanker.
Stoma-Actief is fier op zijn Voorzitster Christine
Debard en Penningmeester Aurele Vanthournout,
beiden mochten uit handen van Voorzitter Jean-Jaques Cassiman een “Gouden Krab “ ontvangen
voor hun jarenlange inzet ten voordele van lotgenoten. Proficiat !

Bezoek Eurotec, fabrikant van
stomamateriaal
Lekker een leuk en leerzaam dagje uit...
U en uw eventuele partner krijgen een volledig verzorgde dag aangeboden met
een uitgebreid warm buffet.
Wilt u ook eens zien hoe uw stomazakjes worden gemaakt? Kom dan eens
een kijkje nemen bij EuroTec, de enige fabrikant van   stomahulpmiddelen in de
Benelux. Zie met eigen ogen hoe stomaplakken, 1- en 2-delige stomazakjes en
stoma-accessoires worden ontworpen, gemaakt en getest.
Geniet van een ontspannen ontmoeting met andere stomadragers op het
gezellige overdekte dorpsplein van EuroTec in Roosendaal, vlakbij de Belgische
grens..
Programma:
10.15 uur : Ontvangst met koffie, thee, fris en wat lekkers.
10.45 uur : Eurotec wordt voorgesteld door één van de directeuren.
11.00 uur : Film “EuroTec in beweging”.
               : Rondleiding door het bedrijf.
12.30 uur : Lunch.
13.30 uur : Workshop stomazorg.
14.30 uur : Rondvraag en sluiting.
Ca. 14.45 uur : Sluiting.
Gelieve u tijdig in te schrijven
Inschrijvingen en inlichtingen:
Christine Debard, 056/ 45 56 65  of Aurele Vanthournout : 056/ 50 50 03 of
Myriam Cops 011/ 21 13 15 of via info@stoma-actief.be
Bereikbaarheid:
Mits kleine vergoeding kan u gebruik maken van ons vervoer zolang er plaats is.
Laat het ons dan tijdig weten . Vol is vol !
U kan ook met eigen wagen naar Schotsbossenstraat 8 in Roosendaal.
Ook met de trein is mogelijk, men haalt u af aan het station van Roosendaal.

Nieuwe producten:
Graag informeren wij u over een aantal nieuwe producten die dit najaar in het
assortiment van Eurotec zijn opgenomen.
Stoma adhesive remover OFFMATE:
• Medische kleefmiddelverwijderaar voor het gemakkelijk en pijnloos
verwijderen van o.a. stomazakjes en huidplaten.
• Absoluut de voordeligste op de markt!
• De spray werkt binnen enkele seconden en laat geen resten
• op de huid achter. Neutrale geur.
Doorontwikkeling van de 1-delige convex ovaal serie:
Onze convex ovale zakjes hebben een ovale aandrukring in de huidplaat, maar
het convexe gedeelte van de plaat zelf is nog rond. Om de aansluiting met de
oneffenheden in de huid nog beter te maken, hebben we ook het convexe deel
van de plaat ovaal gemaakt. De oude vorm van de plaat gaat geleidelijk over in
de nieuwe vorm.
Nieuwe OSTOMATE ileostomiezakjes Convex Ovaal Verticaal:
Voor stomadragers die een ovaal stoma verticaal op de buik hebben, bijvoorbeeld
een dubbelloops ileostoma boven elkaar hebben of een stoma met fistel/wond
er vlak naast, hebben we twee nieuwe zakjes ontwikkelt. Beschikbaar in onze
leegbare zakjes in 2 maten: uitknipbaar tot 44 x 29 mm of 54 x 37 mm.
Uitbreiding assortiment CIRCLEMATE pleisters:
We hebben een maat toegevoegd aan het huidige assortiment, namelijk de witte
pleister met binnenmaat 77 mm en buitenmaat 150 mm. Voor het eenvoudig
fixeren van de meest gangbare EuroTec stomaplaten en platen van andere
merken.
Uitbreiding assortiment VARIMATE Thin:
VARIMATE Thin is een zeer huidvriendelijk en dun hydrocolloïd. Ideaal voor het
afplakken van de randen van de stomaplaten, maar ook voor kleine wondjes.
Naast onze rechte stripjes van 3 x 11 cm, hebben we nu een nieuwe vorm
ontwikkeld om de randen van de platen van het 1- en 2-delige systeem mooi af te
plakken. Vier stripjes samen vormen een cirkel, maar met één stripje kan bv. een
hoekje worden vastgezet! De prijs hebben we zeer scherp gehouden, omdat dit
product niet vergoed wordt.

Opvangmateriaal vroeger en nu,
een wereld van verschil
Toen ik met een stoma het ziekenhuis
verliet was ik 22 jaar , inmiddels meer
dan 30 jaar geleden en heb ik een
moeilijke weg moeten afleggen.
Eerst thuisverpleging, met materiaal
dat in het geheel niet te vergelijken
is met wat nu bestaat, ik kreeg een
karaya ring met klever waaraan een
grote transparante plastiek zak tot aan
mijn knie hing.
Discretie en comfortabel was ver te
zoeken.
De thuisverpleging leerde me
stomamateriaal zelf aan te brengen ,
lekkages waren in die tijd regelmaat
want op warme dagen smolt de karaya
veel te snel weg. Toch moest ik erdoor
en ermee leven.
Ook terug werk zoeken hoorde erbij
want door langdurig ziek te zijn was
ik mijn vroegere job verloren. Ik vond
na een 2 tal jaar terug een job en met
vallen en opstaan ging het wel, ze
wisten niet dat ik een stoma had want
daar was ik toen niet klaar voor.
Door terug te werken en sociale
contacten kreeg ik meer zelfvertrouwen
en kon ik het stoma beter plaatsen.
De jaren gingen verder en ik sloot me
aan bij een stomagroep, ik was er de
jongste en alhoewel de groep prima
was ontbrak het aan lotgenoten van
mijn leeftijd . Gelukkig kwamen er na
jaren toch enkele mensen die in leeftijd
bij me pasten en vormden we een
groepje . Dit voelde beter.
Ook kon ik met leeftijdgenoten

gemakkelijker over materiaal praten en
leerden we van elkaar wat goed was
en wat nog beter was, we wisselden
echt ervaringen uit, contacten leggen
met lotgenoten is voor mij zeer
belangrijk.
Ook kwam er nu en dan een firma
met nieuw materiaal en die ik maar
al te graag uitprobeerde. Zo ontdekte
ik de betere materialen, kortere
zakjes, huidskleurig, tweedelig,
huidvriendelijker en helemaal anders
dan die
grote transparante zak waar ik maar al
te graag afstand van deed.
Nu na al die jaren moet ik besluiten dat
je zelf je weg moet zoeken en ervoor
gaan, de materialen zijn veel verbeterd
en je vind nu ook op internet de nodige
info wat toen niet bestond.
Voor mij is mijn stoma nu routine
geworden en leefbaar
en dat wens ik ook iedereen toe die
verder moet met een stoma !

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker
goed gestart
Door het bevolkingsonderzoek vergroot een vroege opsporing van
dikkedarmkanker de kans op genezing. Wordt de kanker in een vroeg stadium
ontdekt, dan geneest tot 95% van de patiënten. Een vroege opsporing zorgt er
ook voor dat de behandeling minder zwaar is en u sneller herstelt. Meestal wordt
bij een operatie een tijdelijke stoma aangelegd die na maanden wordt verwijderd,
maar in sommige gevallen kan het ook een blijvende stoma zijn.
Elk jaar krijgen meer dan 5.000 mensen in Vlaanderen dikkedarmkanker. Jaarlijks
sterven er ongeveer 1.750 mensen aan.
Dikkedarmkanker is daarmee de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen
en de derde meest voorkomende kanker bij mannen. Een op zeven kankers die in
Vlaanderen wordt vastgesteld is dikkedarmkanker.
In 2013 kregen 241 274 Vlamingen een uitnodiging om deel te nemen aan het
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Dat leverde 117.579 stoelgangstalen
op (48.7%). 11.886 deelnemers (10,1%)
kregen te horen dat er een verdachte
hoeveelheid onzichtbaar bloed in de stoelgang
aanwezig was. Zij werden doorverwezen voor
verder onderzoek.
“Het % afwijkende stoelgangtesten lag in dit
eerste jaar wat hoger dan verwacht, maar
dat komt wellicht omdat er gestart is met de
oudere leeftijdsgroepen. We zien ook meer
afwijkende resultaten bij mannen (12,5%) dan
bij vrouwen (7,8%). Beide fenomenen zijn
normaal: dikkedarmkanker komt meer voor bij
oudere leeftijdsgroepen en bij mannen.”
Minister Jo Vandeurzen: “Bij elk nieuw
bevolkingsonderzoek is het afwachten hoe de
bevolking reageert. Ik ben daarom tevreden
dat de responsgraad , alhoewel het vrije
keuze is toch zo hoog is. Dit kan nog beter
daarom wordt een werkgroep opgericht om
bevolkingsonderzoeken te ondersteunen.
Daarnaast bekijk ik ook of een uitbreiding van
de doelgroep met de 50 tot en met 55-jarigen,
zoals Europa aanbeveelt, haalbaar is.”

Pauls Puber Kookshow

Paul de Leeuw presenteert een programma op de VARA waar jongeren worden
uitgenodigd om mee te helpen koken.
Tijdens het koken spreekt Paul met de jongeren over van alles en nog wat.
Stelt hen op hun gemak en de jongeren spreken voluit soms meer dan ze misschien zelf zouden willen.
Deze uitzending ging over maag, lever, darm en waren er een jongen van 11 en
meisje van 13 die kwamen spreken over hun stoma en niet alleen spreken maar
ook hebben ze hun stoma getoond.
Tijdens het onderlinge gesprek vertelden beiden dat ze Colitus Ulcerosa hadden
met geregeld veel pijn en nadat medicijnen niet meer hielpen werd beslist om de
dikke darm te verwijderen en een stoma te plaatsen op de dunnen darm.
Op Paul´s vraag of ze soms niet geweend hadden met al de problemen was
het de jongen die wel eens geweend had in het ziekenhuis toen de stoma werd
geplaatst, maar dit was nu voorbij.
Het meisje liet horen dat de moeder wel geweend had maar het meisje vroeg
aan haar moeder “Mama ben je niet blij voor mij dat mijn pijn weg is na de
operatie.”
De kinderen praten verder vrijuit over hun stoma en willen door op televisie te
spreken en hun stoma te tonen de taboe doorbreken. Op de tonen van d emuziek en zonder schroom lieten beiden hun zakje zien .Beiden gingen ongeremd
zwemmen met stoma en het meisje had wel een leuke anekdote, alhoewel leuk !
het toont aan dat er nog weinig geweten is over stoma. Een vriendin zei tegen
haar “dat is leuk, jij hebt uw telefoon meegenomen in een zakje !"
Over de vraag of zo een zakje nooit ontploft was dit met de jongen nog nooit
gebeurd , maar bij het meisje wel toen ze nog in bed lag , met alle problemen die
hierbij horen. Heel moedig dat deze kinderen dit zomaar op TV komen vertellen
en tonen voor iedereen.

"Poperingse Keikoppenroute"

Stoma-Actief heeft nog enkele mooie uitstappen gepland dit jaar , die zeker de
moeite lonen om aan deel te nemen.
Op zaterdag 27 juni trekken we naar West-Vlaanderen , meer bepaald naar Poperinge. De start met de huifkar in Poperinge vindt plaats om 14 uur .
Dwars door de Hoppestreek bereiken we onze eerste halte van de rondrit met en
halte waar koffie met pannenkoeken voorzien is.
Verder wordt de tocht vervolgt met een tweede halte waar we een streekbiertje
kunnen proeven of frisdrank.
Op elke halt zijn volksspelen aanwezig waar ge mogelijkheid hebt om u eens
goed uit te leven !
Einde huifkartocht omstreeks 18 uur.
Afsluiten doen we zoals steeds met een gezellig onderonsje met een drank en
hapje in een plaatselijke gelegenheid .
Houdt zeker de datum vrij !
Binnenkort worden de uitnodigingen met het ganse programma verstuurd. Ook op
website www.stoma-actief.be kan u binnenkort het gehele programma bekijken.

De Landelijke stomadag van de Nederlandse
stomavereniging in Eindhoven
Stoma-actief was hier aanwezig en verkoos om de
workshop bij te wonen van de Nederlandse Voorzitster
van de Europese Stomavereniging , Ria Smeyers.
Belangrijk was om te horen hoe het is sommige landen
gesteld is met de stomazorg, maar zeker ook om te
vernemen wat de Europese organisatie hier aan doet, hoe
men in minder begoede landen hulp biedt.
De Voorzitster van de Europese Stomaorganisatie ( EOA
) gaf uitleg over de taken van deze organisatie. Men
heeft 42 aangesloten patiëntenverenigingen , komende
uit Europa, Midden Oosten en Afrika . Men ijvert voor
stomazorg over de grenzen heen en een beter leven met een stoma.
Dit tracht men te bekomen met belangenbehartiging, vooral is de kostprijs te
duur in vele landen. Ook helpt men bij de oprichting van nieuwe verenigingen,
want materialen naar landen sturen is een hulp op korte termijn, maar wanneer
er plaatselijke verenigingen zijn kan men beter wegen op regering om ook de
stomazorg betaalbaar te maken.
Ook zet men in op twinning projecten, wil zeggen dat landen met goede zorg
helpen in minder begoede landen.
Om de 3 jaar komen de voorzitters bijeen, ongeveer 80 tot 100 leden nemen deel
om de problematiek te bespreken in verschillende landen.
Het volgende congres vindt plaats in Nederland.
Ook om de 3 jaren heeft men een wereldstomadag, de volgende is volgend jaar
2015 op 3 oktober.
Wanneer we de landen overlopen merken we heel wat verschillen.
In de Noorse landen is de zorg meestal van hoog niveau, meer nog in
Denemarken is de oudste vereniging, zo een 62 jaar geleden opgericht.
Engeland is een buitenbeentje met voor elke soort stoma, ileo, colo, uro een
andere vereniging.
Duitsland is verzorging goed, maar ondanks vele inwoners slechts 10.000 leden.
Frankrijk, wordt weinig over gepraat, zeer grote taboe.
Polen, hier zijn de zakjes op de bon en beperkt verkrijgbaar.
Rusland, in grote steden Moskou of Leningrad is goede verzorging, maar op het
platteland is dit zeer slecht.
Roemenië, hier krijgt men hulp uit Engeland en Nederland. Getoonde foto´s
laten plastiek zak zien geplakt op buik !
Italië , hier heeft men 2 grote organisaties , een in het Noorden en een in het

Zuiden, dit is niet goed om wat te bekomen bij regering .
België, hier gaat men in de Europese organisatie vanuit dat de zorg redelijk goed
is, dat er vroeger een grote vereniging was die ter ziele gegaan is. Hier hebben
we een correctie moeten doorgeven , de vereniging bestaat nog maar is gesplitst
in meerdere kleine verenigingen. Onnodig te zeggen dat dit nadelig is voor alle
stomadragers.
In het Midden-Oosten is men niet open over stoma , is het al een taboe om
maar te laten weten dat ge stoma hebt. Men heeft wel contact met landen als
Israel, Libanon, Jordanie en Egypte, maar dit zijn kleine verenigingen waar de
Europese organisatie nog veel werk voor de boeg heeft.
Afrika, hier zijn de stomaverenigingen en de zorg in opkomst, maar in het geheel
niet te vergelijken met Europa.
Zuid-Afrika heeft een redelijke zorg, Kenia en Ethiopië, bijna onbestaande
Zimbabwe heeft grote vereniging en wordt geholpen door Zweden.
Kameroen is vereniging in oprichting.
Ghana ,probeert zelf zijn weg te zoeken, maar hulp is onvoldoende. Nederland
betaalt hun lidmaatschap . Noorwegen helpt met zakjes.
Er is nog heel wat werk te verrichten door de Europese Ostomaorganisation.
Er bestaat ook een organisatie opgericht door
Dr Pezcolla uit itale en Frof Buch uit India die naar landen gaan om artsen te
helpen met stomazorg. Ook voor verpleegkundigen is er zo een vereniging waar
een Belgische deelneemt om verpleegkundigen te helpen met stomazorg.
Zeer interessante uiteenzetting die toch aantoont dat de verschillen in stomazorg
zeer verschillend zijn en hulp meer dan nodig.

Zoek het woord
Onder de juiste inzendingen verloten we 2
gratis deelnames aan één van onze komende
activiteiten.
Acht letterwoord en uw gegevens versturen
vóór 20 juni naar:
stoma-actief, doornhof 6, 3460 Bekkevoort
of via mail: info@stoma-actief.be
sneeuwstorting
verslaggeving
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