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In deze presentatie geven we een totaal 
overzicht van de gewone stomazorg én 
de zorg bij complexe stomata. 
 
De presentatie start met een korte 
heropfrissing van de anatomie en de 
fysiologie van het darmstelsel. 
 
We wijzen ook op de indicaties tot het 
aanleggen van een stoma. De soorten 
stomata (Colo-, Ileo- Urostoma) en hun 
eigenschappen worden besproken. 
 
Er wordt ook aandacht besteed aan het 
stoma materiaal dat op heden op de 
Belgische markt aangeboden wordt. 
 
De complicaties bij stomata hebben we 
onderverdeeld in 2 groepen: 
mechanische problemen en 
huidproblemen. Bij iedere complicatie 
wordt ook de meest aangewezen 
therapie geadviseerd. 
 
De presentatie wordt aangevuld met 
bespreking van case reports uit eigen 
praktijk. 
 
Een holistische benadering van deze type 
wonden en huidproblemen bij stomata 
zal de grootste kans bieden op 
succesvolle heling. 
 

Doel: 
Een totaal overzicht bieden in de 
standaard stomazorg én de complexe 
stomazorg met zowel aandacht voor 
mechanische stoma problemen als 
huidproblemen.   

Doelgroep: 
▪ Verpleegkundigen ziekenhuizen, RVT en  

thuiszorg  
▪ Huisartsen 
▪ Apothekers 
▪ Personeel van medische firma’s 

Inhoud 
▪ Anatomie en fysiologie van het colon en 

de dunne darm  
▪ Indicaties voor aanleg stoma 
▪ Soorten stomata en hun eigenschappen 
▪ Wat is er op de markt qua stoma 

materiaal? 
▪ Rechten van de patiënt ivm 

tegemoetkomingen en  uitkeringen 
▪ Basisregels voor stomazorg 
▪ Complicaties 
▪ Andere vormen van stomata 
▪ Case reports  

 
We zorgen voor een evenwichtige balans van 
het theoretisch deel en de casuïstiek uit onze 
praktijk. 
De casussen kunnen interactief besproken 
worden. 
De klant kan desgewenst bij voorbaat (14d) 
eigen casussen aanbrengen die we kunnen 
integreren en bespreken in de voordracht. 
 
We zorgen voor digitale hand outs. 

Locatie: 
We vragen aan onze cliënten om 
voorzieningen te treffen voor een 
vergaderzaal met witte muur of 
projectiescherm. 

 
Wij brengen laptop en beamer mee. 

 
 
 
 

Contact: 
 
Erwin Van der Heggen 
Walter De Vleeschhouwer 
 
info@wondkompas.be 
www.wondkompas.be 
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