Aanbod

Doelstelling
De stomaraadpleging biedt een

De raadpleging gebeurt door onze

2. Wat gebeurt er tijdens de

gestructureerde begeleiding en

verpleegkundig specialisten stomazorg.

postoperatieve raadpleging?

voorlichting aan patiënten met een

De verpleegkundig specialist voorziet u

colostoma, een ileostoma en een

van alle nodige informatie en

urostoma.

voorlichting betreffende uw operatie en

Dit zowel preoperatief (voor de

uw stoma.

•

Informatie over de stomaverzorging

•

Voorkomen van problemen die
verzorging bemoeilijken (bv.
huidirritatie)

operatie) als postoperatief (na de
operatie).

De opvang bestaat uit:
•

één preoperatieve raadpleging

•

drie postoperatieve raadplegingen

1. Wat gebeurt er tijdens de
preoperatieve raadpleging?
•
Hoe moet ik de stoma verzorgen?

Nagaan of de gegeven informatie
door uw chirurg m.b.t. de operatie
goed begrepen is

Zijn er factoren die de zorg moeilijker

•

maken?

Plaatsbepaling stoma (in overleg met
uw chirurg) en aanbrengen
‘proefzakje’ (uittesten in
thuissituatie)

Wie bezorgt me het stomamateriaal?
•
In welke mate verandert mijn leven?

Begeleiding doorheen het
ziekteproces

•

Psychosociale factoren en familiale
factoren

Bijvoorbeeld:

Hoe ziet een stoma eruit?

•

Informatie over de verzorging van
uw stoma, materiaal, dagelijks
leven, …

•

Betrekken van de thuiszorg: uw
huisarts en thuisverpleging

•

Voedingsadvies

•

Begeleiding, informatie en opvolging

•

...
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Multidisciplinair team
informa
artsen-specialisten

Praktische informatie

een hart
voor zorg
h.-hartziekenhuis vzw

De stomaraadpleging bevindt zich in
blok A op de derde verdieping,

algemene chirurgie:
Dr. Charles de Gheldere
Dr. Patrick Vanclooster
urologie:

in lokaal 3302

Voor het maken van een pre–operatieve
afspraak, kunt u ons tijdens de
kantooruren bereiken op

Dr. Stijn Boulanger
Dr. André Leonard
Dr. Caroline Maes
Dr. Guido Smet
Oncologie:
Dr. Annelies Troch
Dr. Leen Mortier

 03 491 27 20

Voor advies kan u op weekdagen van
08u tot 16u bellen naar:

Stomafoon  03 491 30 03

verpleegkundig
specialisten stomazorg
Joske Beirinckx
Ilse Bogers
Veerle Van den Broeck

Bij problemen contacteert u best uw
huisarts.

We wensen u een aangenaam verblijf
en spoedig herstel toe!

www.hhzhlier.be

Mechelsestraat 24 – 2500 Lier | 03-491 23 45

