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Wie een stoma krijgt of heeft, kan op verschillende manieren 
aan informatie komen. Maar ervaringsverhalen van 
stomadragers zélf zijn minder eenvoudig te vinden. Zeker niet 
in gebundelde vorm.

Als medische speciaalzaak betekent Hodes graag meer voor  
stomadragers en professionals. Om die reden bieden wij u 
Rondom	aan, zodat u nog beter wordt geïnformeerd over de 
persoonlijke zorg en de begeleiding op het gebied van 
stomazorg.

In dit boek leest u de ervaringen van acht geïnterviewde 
stomadragers plus de persoonlijke bijdragen van enkele 
specialisten in de zorg. Hun verhalen geven een goede inkijk 
in de wereld van de stomazorg. Het resultaat is een boek dat 
stomadragers kan helpen bij het maken van hun keuzes in het 
dagelijks leven.

Rondom	is een uitgave van Hodes Medische Speciaalzaken. 
Leverancier van producten en diensten op het gebied van 
stoma-, continentie- en wondzorg.
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