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InleIdIng
Bewegen is voor iedereen belangrijk. Het heeft een positieve 
invloed op de gezondheid, op de geest en kan bovendien bij-
dragen aan het leggen van sociale contacten. Niet voor niets 
probeert de overheid mensen in beweging te krijgen om ziektes 
te voorkomen. Het is immers bekend dat gebrek aan beweging 
hart- en vaatklachten kan veroorzaken, evenals overgewicht en 
diabetes. Bovendien is bewegen een soort groot onderhoud 
van het lichaam.
Minstens vijf dagen per week een half uurtje enige lichamelijke 
activiteit levert al positieve effecten op. Of dit nu stofzuigen, 
boodschappen doen of wandelen is.

Een goede conditie kan helpen om sterker een operatie in te 
gaan en dus om sneller te herstellen. Voor mensen met een 
stoma geldt dat zij de vruchten blijven plukken van sportieve 
activiteiten. De buik blijft beter in conditie zodat er minder com-
plicaties ontstaan met en rondom de stoma. 
Ook als het gaat om kwaliteit van leven in het algemeen, levert 
sporten een grote bijdrage. Bij mensen die kanker hebben 
gehad, is bijvoorbeeld bekend dat fysieke training een gunstig 
effect heeft op de kwaliteit van leven. 

Onzekerheid of vermoeidheid kunnen soms het remmende 
gevoel geven dat het beter is om niet sportief actief te worden. 
Dat is heel normaal. Maar het hebben van een stoma of pouch 
is op zich geen reden om stil te blijven zitten. Wie zijn of haar 
oude sport weer op wil pakken, kan dat meestal gewoon doen. 
En mensen die nog nooit actief zijn geweest, kunnen een acti-
viteit uitkiezen die bij hen past.

De brochure Sportief geeft veel informatie bij verschillende 
onderwerpen en vragen:
- Anatomie rondom de buik
- Bij wie kan ik terecht voor een goede begeleiding?
- Hoe krijg ik mijn angst weg?
- Wanneer mag ik voor het eerst weer aan de slag?
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- Welke activiteit kies ik?
-  Wat zijn signalen om (tijdelijk) niet of in beperkte mate spor-

tief actief te zijn?

Wilt u na het lezen van de brochure nog meer weten? Dan 
kunt u altijd contact opnemen met de Nederlandse Stoma-
vereniging. Achterin dit boekje is uitgebreide informatie over 
de vereniging opgenomen en vindt u andere interessante adres-
gegevens. Kijk ook eens op www.stomavereniging.nl. Daar 
staat ook veel informatie op over leven met een stoma.
 

nIet sportIef bewegen? 
JuIst wel!
Sporten is niet het eerste waar mensen na de aanleg van 
een stoma of pouch aan zullen denken. De eerste periode is 
vooral gericht op herstel. Bewegen is enorm belangrijk om 
spoedig te herstellen en vooral fit te blijven. Dat hoeft zeker 
geen topsport te zijn, maar kan van alles zijn: van wandelen 
en zwemmen tot fietsen en tuinieren.
Mensen hebben verschillende redenen om hun sport of een 
nieuwe manier van bewegen voor zich uit te schuiven:
- ‘ik voel me al zo moe’
- ‘dat kost me alleen maar extra energie!’
- ‘hoe zullen mijn darmen reageren als ik in beweging ben?’
- ‘mijn buikspieren zullen er een enorme tik van krijgen’
- ‘ik ben bang iets te beschadigen’

Bovendien kan het voorkomen dat familie en zelfs behan-
delend specialisten terughoudend reageren als het gaat 
om sportief bezig zijn. Te vaak wordt nog aangenomen 
dat beweging te belastend is voor mensen met een stoma 
of een pouch, terwijl dat zeker niet zo hoeft te zijn. Ook 
blijkt het dat sommigen zich gehandicapt voelen of de extra  
kosten vrezen die sporten met zich meebrengt.

Positief
Toch is sportief actief zijn noodzakelijk. Niet alleen voor de 
bloedsomloop of de spieren, maar ook voor de algehele 
conditie. Teveel stilzitten leidt ertoe dat veel spieren verslap-
pen, wat bij inspanning tot complicaties kan leiden, zoals 
een breuk bij een stoma of rugklachten. De kans op over-
gewicht neemt toe. En dat is weer niet bevorderlijk voor de 
stoma. 
Het is een bekend gegeven dat dankzij beweging de kans op 
hart- en vaatziekten, diabetes en rug- of buikklachten afneemt. 
Verder zal het herstel na een operatie sneller verlopen wanneer 
vooraf wordt gesport of een bewegingsprogramma gevolgd.
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Het geestelijk welzijn ondervindt ook de effecten van bewe-
ging. Het zelfvertrouwen groeit. Angsten kunnen eerder 
worden beteugeld. Het is gemakkelijker om sociale contac-
ten aan te gaan. Tijdens het sporten valt het onderscheid 
stomadrager – niet-stomadrager eerder weg. Tenslotte 
levert sporten een ontspannen en voldaan gevoel na afloop 
op. Dit wordt veroorzaakt door endorfine, een stofje dat in 
de hersenen wordt aangemaakt.

Joke BruiJn (48):

Dankzij fysiotherapie sta ik rooskleuriger in het leven dan 
enkele jaren geleden. Van huis uit fiets en wandel ik veel. 
Maar dat schoot er flink bij in, na mijn operatie in 2003. 
Bij mijn rectum was darmkanker geconstateerd, ik werd 
geopereerd en mijn conditie en weerstand kregen een 
flinke knauw te verwerken. Mijn tijdelijk ileostoma lekte 

veel, de huid ging kapot en 
mijn sociale leven stond on-
der druk. En ook na het op-
heffen van de stoma moest 
ik dagelijks ontzettend vaak 
naar de wc.
Toen ik twee jaar later nog-
maals onder het mes moest, 
wist ik dan ook: dit niet nòg 
een keer. Ik had destijds he-
vige koorts, veel bloedverlies 
en diarree. Opnieuw werd 
een ileostoma aangelegd, 

dit keer een blijvende. Zodra ik uit het ziekenhuis kwam, 
ben ik in nauw overleg met mijn stomaverpleegkundige 
fysiotherapie gaan volgen. Stapje voor stapje. Het resul-
taat merkte ik al een paar weken later, toen ik 5 kilome-
ter liep. Dat zou me na mijn vorige operatie absoluut niet 
gelukt zijn. Mijn gehele herstel is veel sneller verlopen. 
En mijn zelfvertrouwen is enorm. Trok ik me destijds te-
rug, nu begaf ik me vrij snel weer op het strand.

na de operatIe
Hoe snel sport weer in beeld kan komen ná een operatie, 
is sterk afhankelijk van de oorzaak waarom u een stoma of 
pouch heeft gekregen. Sommige mensen zijn jaren achter-
een ziek geweest, waardoor hun gestel ernstig is verzwakt. 
Het opbouwen van conditie duurt gewoon een behoorlijke 
tijd. Anderen kunnen fysiek sneller weer uitdagingen aan.
Bij kanker spelen er nog enkele factoren mee. Wie een 
bestraling of chemokuur heeft gehad, voorafgaand of 
aansluitend op de ingreep, heeft vaak te kampen met ver-
moeidheid. Ook nu is het sterk afhankelijk van de persoon-
lijke situatie hoe ernstig de vermoeidheid is.
Een andere factor die een rol kan spelen is de geestelijke 
gesteldheid. De kanker kan weliswaar zijn overwonnen, 
naderhand kunnen mensen kampen met gevoelens van 
angst, onzekerheid en zelfs met depressies.
Eén ding is zeker: sport of beweging kan enorm bijdragen 
aan verwerking, overwinnen over angsten en depressies en 
ook het opbouwen van de lichamelijke conditie.

Wilt u over dit onderwerp meer specifieke informatie lezen? 
Kijk dan op pagina xxx bij de adresgegevens van KWF Kan-
kerbestrijding en Gehandicaptensport Nederland (voorheen 
Nebas/NSG). Deze organisaties kunnen u verder adviseren, 
bijvoorbeeld bij het volgen van een bepaald revalidatiepro-
gramma, zoals de Stichting Herstel en Balans. Die wordt 
verspreid over tientallen plaatsen in Nederland aangeboden. 
Op www.herstelenbalans.nl vindt u een plaats bij u in de 
buurt. U kunt deze link ook vinden op de site van de Neder-
landse Stomavereniging. Klik dan op adressen en links.

na de herstelperiode
Grote kans dat kort na de operatie uw hoofd helemaal niet 
staat naar beweging. Dat gaat niet voor iedereen op. Som-
mige mensen kunnen niet wachten tot ze weer een stevig 
stuk kunnen wandelen. Hoe dan ook, het is verstandig na 
de herstelperiode contact op te nemen met de stomaver-

x x

� �



y z y z

pleegkundige of stomaverpleegkundige. Op basis van de 
persoonlijke omstandigheden kan worden overlegd wat 
verstandig is om te doen. Zelfvertrouwen, plezier en condi-
tieverbetering staan daarbij voorop.

Om een voorbeeld te geven: het Amphiaziekenhuis Breda/
Oosterhout (locatie Langendijk) biedt sinds 2002 aan nieu-
we stomadragers stomagym aan. Daarmee heeft het intus-
sen veel ervaring opgebouwd. Zeker vier keer per jaar start 
er een nieuwe groep van maximaal tien deelnemers.

Doel van de stomagym is de deelnemers te stimuleren weer 
(hun oude) bewegingsactiviteiten op te pakken. Of dit nu 
bijvoorbeeld zwemmen, Nordic walking, fitness, paardrij-
den of wat dan ook is.
Gemiddeld genomen verschijnen in Breda de eerste mensen 
vier weken na de operatie bij de eerste gymles. Drie kwar-
tier lang voeren ze oefeningen uit, daarbij begeleid door 
een fysiotherapeut. Essentieel aan het programma is dat 
de deelnemers iets doen, in plaats van lezen of praten over 
bewegen.

In totaal zijn er negen bijeenkomsten, waarbij bijvoorbeeld 
buikspieroefeningen (zie pagina xxxx) en bekkenbodem-
spieren (pagina yyy) worden getraind. Verder is er veel aan-
dacht voor sport- en spelmomenten. Belangrijk is dat iedere 
deelnemer zijn of haar eigen tempo hanteert.

Christel Peeters, fysiotherapeute bij stomagym in 
het Amphiaziekenhuis Breda/Oosterhout:

‘Een belangrijk element van de stomagym is zwemmen. 
Dit onderdeel maakt opvallend veel los in de deelnemers. 
In eerste instantie horen we de bekende redenen om 
niet te willen zwemmen. Zie je de stoma? Hoe reageert 
de stoma op water? Laat het stomaopvangzakje niet los? 
Eenmaal vertrouwt met de situatie dat eigenlijk al-
les normaal verloopt, gaat alle angst weg! Dat is een 
fantastisch gegeven. Na de eerste twee à drie gewone 
bijeenkomsten van de stomagym zie je al angsten ver-
dwijnen. Maar na het zwemmen gaat vaak helemaal 
een knop om!’

Zelfstandig sporten
De meeste stomadragers hebben niet de mogelijkheid om 
zich op te geven voor een georganiseerde stomagym, zoals 
in Breda wordt aangeboden. Al dan niet geprikkeld door de 
eigen omgeving bepaalt u zelf het startmoment om weer 
lichamelijk actief te worden. Waarschijnlijk voelt u zelf het 
beste aan wanneer dat moment is aangebroken. Dan kunt 
u mogelijk ook zelf bepalen welke inspanning verantwoord 
is en welke (nog) niet. Indien mogelijk, probeer er naartoe 
te werken om meerdere dagen in de week actief te zijn. 
Bijvoorbeeld door een dag te fietsen, de volgende dag te 
sporten en de dag daarna een wandeling te maken. Af en 
toe een rustdag nemen, is niet verkeerd.

Ga niet vanuit het niets sporten, is een veelgehoord advies 
na ontslag uit het ziekenhuis. Hoe goed het ook is om 
weer actiever te worden, bewegen kán tot onverwachte 
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problemen leiden. Hoe goed bedoeld de training of oefe-
ning ook is.
Soms moet een voedingspatroon worden aangepast. Een 
andere keer wil iemand aansterken in aanloop naar een 
volgende operatie. Ook moet worden gekeken hoeveel 
iemand weegt. En uit welke situatie vertrekt u: heeft u bij-
voorbeeld net een chemokuur achter de rug? Het zijn facto-
ren die moeten worden meegewogen voordat beslissingen 
worden gemaakt.
Voor een deel bent u als stomadrager zelf verantwoordelijk 
voor het maken van keuzes. Vraag bij een fysiotherapeut of 
sportschool om persoonlijke begeleiding en wat ze u daar 
kunnen aanbieden om deel te nemen aan het sporten en 
bewegen.

Angelique vAn CAmPen, stomaverpleegkundige in 
het Amphiaziekenhuis Breda/Oosterhout:

“Vanuit verschillende hoeken kan stomadragers bewe-
gingsoefeningen – zoals buikspieroefeningen - worden 
aangeboden. Bijvoorbeeld via uw stomaverpleegkundige 
of via de Nederlandse Stomavereniging. Maar ook fabri-
kanten of bandagisten uit de stomawereld bieden sportac-
tiviteiten aan, zoals oefeningen met een grote bal, nordic 
walking, enzovoorts.
Het zijn stuk voor stuk trainingen die tot positieve resulta-
ten kunnen leiden. Hoe goed bedoelt de initiatieven ook 
zijn, begin er niét zomaar aan. Het is raadzaam dit van te 
voren te overleggen met uw eigen stomaverpleegkundige, 
huisarts of specialist. Dit in verband met het treffen van 
eventuele voorzorgsmaatregelen: bijvoorbeeld het voor-
schrijven van een stomasteunbandage, met of zonder sto-
mabeschermingscap. Beter een vraag teveel gesteld dan 
de last van een opgelopen blessure of stomabreuk.”

Anatomie rondom buik en rug
Iedere beweging die een mens maakt is van invloed op 
de buik- en rugspieren. Ze vormen buik en rug, en onder-
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steunen ons lichaam. Dankzij deze spieren ook kunnen we 
bewegen en een goede houding aannemen. Daarbij is één 
ding van groot belang: die spieren moeten in beweging blij-
ven. Dus moet er regelmatig mee worden geoefend, net als 
met alle andere spieren van het lichaam.
De buikwand is beschadigd wanneer een stoma is aange-
legd. De buikwand begint bij de onderkant van de borst 
tot aan de bovenkant van het heupbeen. Onder de huid 
liggen een laag vetweefsel, bindweefsel en oppervlakkige 
buikspieren. Wordt een stoma aangelegd, dan ontstaan in 
de buikwand en op de plek van het littekens een plekken.

Dankzij oefeningen en bewegingen kunnen rondom die 
zwakke plekken de spieren worden versterkt en onder-
steund. Ook een goede ademhaling helpt daarbij. Hierdoor 
kun je sterker een operatie ingaan of sneller herstellen na 
de lichamelijke ingreep. Het is wel verstandig niet zelfstan-
dig aan de slag te gaan, maar te overleggen met uw behan-
delend arts of stomaverpleegkundige.

buIkspIeroefenIngen en 
bekkenbodem
Buikspieroefeningen
Bij mensen met een stoma kunnen de buikspieroefeningen 
verslapt zijn. Vooral mensen met overgewicht en ouderen 
hebben hier last van. Slappe buikspieren geven een verhoogde 
kans op een breuk of prolaps; daarom zijn sterke buikspieren 
belangrijk. Sterke buikspieren zijn eveneens onmisbaar bij de 
eisen die het dagelijks leven stelt, denk aan tillen, maar ook 
aan sportieve activiteiten. Door sterke buik- en rugspieren is 
er bovendien minder kans op lage rugklachten.

instructies
Het oefenen van de buikspieren dient geleidelijk te worden 
opgebouwd. Belangrijk bij de oefeningen is dat u rustig 
blijft doorademen. Zet geen kracht met een ‘dichte’ keel. 
Juist tijdens het kracht zetten is het van belang rustig uit te 
ademen. Hierdoor wordt de druk op de buikwand niet te 
hoog. Met andere woorden: doorademen als u kracht zet, 
inademen als u ontspant.

• Laat de oefeningen het liefst voorafgaan door een alge-
mene warming-up;

• Houd de oefening 8 tot 15 seconden achtereen vol. Doe 
iedere oefening tienmaal. Zorg dat u enige spanning  
voelt, maar zeker geen pijn!

• Maak bij het rekken en strekken geen verende beweging;
• Voer de oefeningen afwisselend links en rechts uit, indien 

van toepassing;
• Doe de oefeningen regelmatig; liefst iedere dag;
• Naast het doen van oefeningen is het van belang veel in 

beweging te zijn, door bijvoorbeeld te wandelen, fietsen 
of zwemmen;

• Laat het oefenprogramma zeker in het begin controleren 
door een fysio- of oefentherapeut. Neem bij klachten  
contact op met uw arts.

x x
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Annie Besems:

‘In juni 2002 werd ik geopereerd aan dikke-darmkan-
ker en onderging een rectumamputatie. Ik kreeg een 
colostoma, voelde me oud en het viel me erg tegen de 
draad van het leven weer op te pakken. Totdat ik destijds 
die negen bijeenkomsten meemaakte en jong en oud 
tegenkwam met soortgelijke problemen. Daarna ben ik 
uiteraard dóórgegaan met bewegen.
Mijn zelfvertrouwen groeide per keer. Ik durfde uitein-
delijk zelfs lichamelijk contact te maken bij de sport- en 
speloefeningen. Bovendien vond ik de onderlinge con-
tacten heel prettig. Dankzij deze aangepaste vorm van 
fysiotherapie drong het tot me door het leven vooral 
weer op te pakken. Al heb ik een stoma, dit is helemaal 
geen handicap!’

een slechte houding
Ongetrainde en slappe buik- en rugspieren kunnen aan-
leiding geven tot een slechte houding en rugklachten. In 
bovenstaande figuur is te zien hoe een slechte houding 
ontstaat als de spieren in de buik en onderrug niet in balans 
zijn. Door langere tijd te weinig te bewegen zullen spie-
ren verslappen of verkorten. Hierdoor kantelt het bekken, 

wat resulteert in een holle onderrug. Dat kan op den duur 
allerlei klachten veroorzaken. Bij een goede houding is de 
rug recht; de spieren in de onderrug zijn in balans. Bij een 
slechte houding is de rug hol; de buik- en bilspieren zijn 
verslapt, terwijl de onderrugspier en heupbuigers (dit zijn 
twee aparte spierdelen die liggen aan de voorzijde van de 
lendenwervels en de binnenzijde van het darmbeen) verkort 
zijn.

Bekkenbodem
Bekkenbodemklachten kunnen voor een stomadrager 
reden zijn om aan de bel te trekken. Gelukkig is aan dit ver-
velende ongemak meestal iets te doen. Steeds vaker wordt 
een stomadrager doorverwezen naar een fysiotherapeut die 
is gespecialiseerd in het bekkengebied.

Neem van te voren wel even contact op met uw stoma-
verpleegkundige. Een goed gesprek, ontspanningsoefenin-
gen of het plaatsen van warme parafinepakkingen op de 
gekwetste plek kunnen al veel baat brengen.

x x
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buIkspIeroefenIngen bIJ 
een stoma
stAAnd

1Ga staan en houdt u vast 
aan een tafel of stoelleun-
ing. Ga op één been staan, 
buig de knie van het andere 
been en duw deze schuin 
naar achteren.

� Ga staan en kantel het bekken 
achterover door de bilspieren aan 
te spannen en als het ware vooruit 
te drukken. U vormt dan een enigs-
zins bolle rug. Houd de knieën licht 
gebogen.

� Strek de heup en druk 
deze vervolgens naar voren 
en naar beneden. Draai 
de heup niet naar buiten, 
want dan heeft de oefening 
weinig nut.

Zittend

�  Ga vooraan op een rechte 
stoel zitten met het bekken 
achterover gekanteld en de romp 
een beetje achterover gebogen.
Til afwisselend het linker en rech-
ter been op, zonder de handen 
te gebruiken.
Variaties: been hoger optillen; 
knieën gestrekt houden en twee 
benen optillen.

�Uitgangspositie als bij 
oefening 4.
Tegendruk geven met de 
rechter hand op de knie die 
opgeheven wordt.

�  Ga vooraan op een rechte 
stoel zitten met het bekken 
achterover gekanteld (door de 
bilspieren te spannen en zo
een beetje een bolle rug te 
maken). Beweeg langzaam met 
de rug naar de leuning en weer 
terug, zonder de handen te 
gebruiken.

x x
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� Uitgangspositie als bij oefening 4. 
Beide benen opheffen en vervol-
gens naar links draaien en 
weer op de grond zetten. 
Benen weer opheffen, 
draaien en nu rechts 
neerzetten.

�  Uitgangspositie als 
bij oefening 4. Romp 
licht naar achteren laten 
hellen, en de romp 
vervolgens afwisselend
links- en rechtsom 
draaien. Wel opletten 
dat u geen holle rug 
maakt.

� Achterstevoren op een 
rechte stoel gaan zitten 
met het bekken achterov-
er gekanteld. Handen op 
de rugleuning leggen en 
vervolgens de armen naar 
beneden drukken.

x x
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liggend

10     U ligt op uw rug met de handen achter het hoofd. 
Druk eerst beide hielen in de grond en houd dit vol 
gedurende de oefening. Kom nu langzaam
met het hoofd en de schouders omhoog, 
totdat u duidelijk uw knieën kunt zien.

11 U ligt op uw rug, de knieën opgetrokken en de 
handen achter het hoofd. Tik nu met de linker elleboog de 
rechter knie aan. Linker schouder en rechter been komen 
hierbij van de grond. Tik daarna 
met de rechter elleboog 
de linker knie 
aan.

1�  U ligt op uw rug en legt beide armen ongeveer 
op de schouderhoogte aan één kant van het lichaam. 
Hierdoor draait u enigszins op één zij. Kom in deze 
houding met het bovenlichaam omhoog. 
De schouders vrij van de grond is ver 
genoeg.

1�  U ligt op uw rug met 
gebogen knieën. Kom 
omhoog tot u met 
de handen bij de 
knieën bent. Het 
opkomen gaat 
als volgt: u rolt uzelf als het ware op; eerst het hoofd en 
dan de schouders. Houd uw rug rond.

1�  U ligt op uw 
rug en houdt beide 
benen gebogen en 
los van de grond. 

Terwijl u de benen 
licht gebogen in de 

lucht houdt, probeert 
u zover mogelijk ‘op’ te 

komen.

1�  Ga liggen (liefst op een stevige ondergrond) en 
kantel het bekken door de bilspieren te spannen en vooruit 
te drukken. U vormt dan een enigszins bolle rug, zodat ook 
uw onderrug het oppervlak waar u op ligt, raakt. Vervol-
gens trekt u één of beide benen tegelijk op.

x x
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welke sport?
Voor sporten geldt bijna hetzelfde als voor werken: eigenlijk 
zijn er geen belemmeringen. Dit geldt ook voor contact-
sporten of sporten waarbij de buikwand (zie ook pagina 
xxx) extreem wordt belast, zoals boksen, judoën, rugby en 
worstelen. Zónder de juiste voorzorgsmaatregelen is bij deze 
sporten de kans groter dat het opvangzakje kan losraken 
of de stoma wordt beschadigd. Bovendien is er dan meer 
kans op een prolaps of hernia. Ook bij bepaalde vormen van 
turnen - zoals rekstokoefeningen of de brug met ongelijke 
leggers - wordt de buik intensiever benut.
Dat betekent niet dat deze sporten worden afgeraden. 
Kiest u toch voor één van deze activiteiten, dan is het raad-
zaam contact op te nemen met uw stomaverpleegkundige. 
Die kan bijvoorbeeld adviseren over op maat gemaakte 
stomabeschermcaps. Deze zijn te krijgen via een medisch 
speciaalzaak. De ervaring leert dat in onderling overleg vaak 
creatieve oplossingen worden gevonden.
Behoudt u toch uw twijfels welke sport al dan niet beoefend 
kan of mag worden? Dan is het misschien een idee een test 
te ondergaan bij een Sportmedisch Adviescentrum (SMA). 
Uw huisarts vertelt u er graag meer over. Informeer bij uw 
zorgverzekeraar of de test wellicht (gedeeltelijk) wordt ver-
goed. Een ander alternatief is een afspraak te maken met 
een sportschool via uw fysiotherapeut.
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Preventief
Sommige team- of balsporten zijn niet helemaal ongevaar-
lijk voor mensen met een stoma. De stoma kan beschadigen 
na contact met de tegenpartij of een bal. Het opvangmate-
riaal kan ook losraken. Ook hierbij geldt: veel ongemak kan 
worden voorkomen door een steunband te dragen zonder 
gat of flap over de stoma. Als de buikdruk hoger wordt  
tijdens het sporten is de stoma beschermd en wordt een 
breuk voorkomen. Het opvangmateriaal blijft bovendien 
goed op zijn plaats. Speciale beschermcaps die in de breuk-
band te dragen zijn, beschermen bovendien de stoma tegen 
een bal of een duw van een (mede)speler.

x
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gerrit kreuZe

‘Vóór ik kanker kreeg in mijn endeldarm en dikke darm 
was ik een druk, sportief mannetje. Ik deed aan schaat-
sen, rennen, fietsen, zwemmen en waterpolo. Ik was be-
hoorlijk fanatiek, wilde altijd graag bij de besten horen. 
Na mijn ziekte en de daaropvolgende operaties liep ik 
rond in luiers en kon ik bijna niets meer. Het contrast met 
mijn vroegere, sportieve leven was enorm en dat maakte 
mij heel somber.

Om de gevolgen van mijn 
ziekte - op mijn werk en 
in mijn privéleven - te 
leren accepteren, kreeg 
ik gesprekken met de 
maatschappelijke dienst 
van mijn werkgever. Ik 
leerde iets heel belang-
rijks: ik moest mijn oude 
leven achter me laten 
en beginnen aan een 
nieuw leven. Met andere 
woorden: ik moest niet 
langer stilstaan bij wat ik 
allemaal níét meer kon, 
maar me concentreren 
op elk stapje dat ik voor-
uit ging en die stapjes 
langzaam uitbouwen.’

‘Met die gedachte ben ik af en toe een ommetje gaan 
maken om de flat waar ik woon. Ook begon ik met wat 
simpele yogaoefeningen om weer soepeler te worden 
en mijn geest tot rust te brengen. Bij een fysiotherapeut 
ging ik een beetje roeien en fitnessen.’

x x
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Zwemmen en sauna
Zwemmen
Zwemmen is geen enkel probleem. Wel is daarbij het 
gebruik van stomaopvangmateriaal aan te raden; met name 
in stilstaand zwemwater om besmetting te voorkomen.
Zwemt u vaak, bijvoorbeeld dagelijks, met de huidplaat op 
de huid en u wilt niet iedere dag uw materiaal vervangen? 
Of zwemt u pas sinds kort weer? Dan kan het een zeker 
gevoel geven en handig zijn de buitenranden van de huid-
plaat af te plakken met een waterafstotende pleister (dit bij 
een systeem zonder pleisterrand). Zo wordt voorkomen dat 
de zijkanten van de huidplaat hard worden en losweken.
Zwemt u slechts af en toe? Dan hoeft afplakken niet nodig 
te zijn, omdat u ervan uit mag gaan dat het stomaopvang-
materiaal van de juiste kwaliteit is.

Andere mogelijkheden zijn natuurlijk de plak na het zwem-
men te wisselen, het dragen van een kleiner zakje of er een 
stomaplug of pleister overheen te plakken. Vrouwen kun-
nen de zichtbaarheid van het stomazakje camoufleren door 
een ééndelig badpak te dragen. Ook een ééndelig opvang-
systeem of één minizakje kan helpen. Mannen zijn mogelijk 
geholpen met een groter model zwembroek.

Nederlandse zwembaden hebben geen bezwaar tegen 
zwemmende stomadragers. Maar in sommige andere lan-
den wordt een stomadrager een enkele keer wel geweigerd. 
Soms dragen mannen daarom een sportbroek, want daar-
onder past het opvangmateriaal goed. Maar in sommige 
buitenlandse zwembaden is het dragen van een sportbroek 
niet toegestaan en mogen mannen alleen in zwemslip ver-
schijnen. Toch zegt dit nog niets over het wel of niet toela-
ten van stomadragers.

Vaak lopen mensen met dezelfde vragen rond als het gaat over 
stoma’s in vochtige/natte ruimtes. Hieronder zijn er een paar op 
een rijtje gezet:

* Laat het opvangmateriaal los in het water?
Op instructie van enkele stomaverpleegkundigen testte een 
zweminstructeur vier uur lang opvangmateriaal in het water. 
Al die tijd stond hij tot aan de borst onder water. Het bleek dat 
alle huidplaten waterbestendig waren en enkele ervan waren 
zelfs het eerste uur na het zwemmen niet te verwijderen.

De filters van het stomaopvangzakje kunt u het beste 
afplakken met de bijgeleverde stickers, zodat het badwater 
het zakje niet laat opbollen.
Om te voorkomen dat er water uit het zwembad in uw 
opvangzakje loopt, moet de koolstoffilter vooraf worden 
afgeplakt, met de speciale erbij geleverde stickers in uw 
doos van de stomaopvangzakjes. Er is ook een speciale 
Gore-tex filter-membraan: deze is eenzijdig ondoorlaatbaar 
voor water, maar laat wel tweezijdig gassen door. 
Verder kan het filter-membraan op de filteropening worden 
geplakt van vrijwel alle merken stomazakjes, één- of twee-
delig. Zo kan worden voorkomen dat het filter nat wordt 
bij baden en zwemmen. Het filter-membraan voorkomt ook 
dat zwarte koolstofdeeltjes uit de filter de kleding kunnen 
bevuilen. Ieder membraan gaat minstens vijf keer mee, dus 
het dient omgezet te worden van het te verwijderen zakje 
naar de nieuwe.

x x
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Angelique vAn CAmPen, stomaverpleegkundige in 
het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout:

“Tijdens de zwemlessen van de stomagym worden veel 
verschillende stomaopvangmaterialen gebruikt. Ze geven 
dezelfde positieve resultaten. De stomadragers voelen 
zich veilig en hun zelfvertrouwen neemt enorm toe.”

* Toch zwemmen zonder opvangmateriaal?
Dat is niet aan te raden, zeker niet als het een periode van 
enkele uren betreft. Normaal gesproken schermt de anus 
het darmgedeelte af van invloeden van buitenaf. Dat is nu 
niet meer het geval, die bescherming is weggevallen bij een 
stoma. Chloor, zout en andere invloeden zoals micro-orga-
nismen zullen op de langere duur het slijmvlies van de stoma 
uitdrogen. Die verliest zijn elasticiteit en kan scheuren.

* Reacties van anderen
Zwemmen is op zich voor veel mensen niet zo’n probleem. 
De reacties van medesporters misschien wel. Het kan hel-
pen om een korte uitleg te geven over uw situatie. Dat 
neemt vaak onduidelijkheid en vragen weg. Vindt u het 
desondanks vervelend zonder bedekking over uw opvang-
materiaal rond te lopen, dan zijn speciale banden te maken 
die erover worden gedragen.

* Waarop letten bij het zwemmen?
• Mensen met een ileostoma moeten hun vocht en zou-

tinname in de gaten houden. Activiteiten in het water 
doen u soms geweldig transpireren. Neem extra drin-
ken mee en probeer regelmatig in te nemen;

• Niet alleen zout en zon zorgen soms voor lekkage of 
beschadiging aan de stoma. Ook een ongelukkige trap 
hiertegen in een druk zwembad of tijdens een spel is 
niet uit te sluiten.

sauna
Saunabezoek kan de stoma niet beschadigen. Mensen met 
een ileostoma doen er goed aan vanwege meer transpiratie 
extra te drinken en zout te nemen. Het is wel zaak in de 
sauna opvangmateriaal te dragen of gebruik te maken van 
een stomaplug. U hoeft niet bang te zijn dat door sterke 
transpiratie uw stomamateriaal zal loslaten. 

gerrit kreuZe:

‘Ik ben altijd een fervent saunabezoeker geweest. Voor-
dat ik een paar jaar geleden een colostoma kreeg, was ik 
er ook regelmatig te vinden. Het liefst begeef ik me dan 
tussen Jan en alleman, dus gewoon in een gevarieerd 
gezelschap.
Ondanks mijn enthousiasme om de sauna te bezoeken, 
was het kort na de operatie niet gemakkelijk er weer 
heen te gaan. De ingreep was zwaar en ik had tijd nodig 
om te herstellen. Hoe is het om met een stomazakje de 
sauna in te stappen? Welk zakje kun je dan het beste 
gebruiken? Of is bijvoorbeeld een stomaplug prettiger?
Toen ik weer lekker in mijn vel zat, hervond ik het ver-
trouwen. Daar is al met al toch een paar maanden over-
heen gegaan. Ik ga nu weer regelmatig.’

Helaas kan het een enkele keer voorkomen dat een sauna 
geen stomadragers toelaat. Aan die discriminatie is, soms uit 
onwetendheid van de eigenaar, nog geen einde gekomen. 
Zo ontving het Landelijk bureau in Maarssen een melding 

x x
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van een vrouw met een colostoma, een ervaren saunabe-
zoeker. Ze had te horen gekregen dat zij als stomadrager 
niet welkom was. Ze gaf uitleg over hygiëne bij een stoma. 
De verklaring van de eigenaar van de sauna luidde dat haar 
stoma aanstoot zou kunnen geven aan andere gasten.
De Nederlandse Stomavereniging heeft contact opgenomen 
met het bedrijf. Dat gaf vervolgens in een reactie aan dat 
na intern beraad gasten met een stoma van harte welkom 
zijn. Dit bericht is binnen het bedrijf naar alle medewerkers 
gecommuniceerd en op de website gezet. De Nederlandse 
Stomavereniging is tevreden over deze reactie en beschouwt 
het incident daarmee als afgehandeld.

enkele algemene tips als u gaat zwemmen en/of 
naar de sauna gaat:

• Ga gezellig met anderen op pad;
• Begin rustig en volg uw eigen tempo. Spierpijn betekent 

dat u te snel en te intensief bezig bent geweest;
• Intensief lichaamsbeweging vermoeit vooral in het begin. 

Na een paar keer zwemmen verbetert uw conditie al;
• Neem altijd extra stoma-opvangmateriaal mee en reser-

vezwemkleding.
• Ieder zwembad of sauna heeft wel een plekje (bijvoor-

beeld een rolstoeltoilet) om uzelf even rustig te verzor-
gen;

• Overleg met uw stomaverpleegkundige of behandelend 
arts over persoonlijke voorzorgsmaatregelen;

• Het is te adviseren om niet vlak voor het zwemmen uw 
plak te verwisselen (al geven sommige mensen hier juist 
wél de voorkeur aan, omdat ze zich juist zo kort mogelijk 
voor het sporten willen verschonen). De huidplak heeft 
namelijk enige tijd nodig om zich goed vast te hechten 
en zou anders in het water los kunnen laten. Bent u klaar 
met zwemmen? Wacht dan nog een uurtje voor u de 
huidplak verwijdert, dan laat het materiaal eenvoudiger 
los. Heeft u een tweedelig systeem, dan kunt u uiteraard 
wel prima uw stomazakje legen.

• Kunt u geen passende badkleding vinden, laat deze dan 
maken. Informeer bij uw stomaverpleegkundige of kijk 
op de website van de Nederlandse Stomavereniging voor 
een geschikt adres. 

x x
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sportvergoedIng
Een fitnesscursus in plaats van afslanktabletten of choleste-
rolverlagers. Een cursus stoppen met roken.
Het voorkomen van ziektes wordt steeds belangrijker in de 
beleidsplannen van de overheid. Gezond gedrag wordt dan 
ook steeds vaker beloond. Sommige bedrijven geven al ver-
goedingen aan werkgevers die zich inschrijven bij (bepaalde) 
sportscholen.
Komen ook uw activiteiten in aanmerking voor een vergoe-
ding? Informeer er eens naar bij uw eigen zorgverzekeraar 
of werkgever.

gerrit kreuZe:

‘Op een gegeven moment wees mijn stomaverpleeg-
kundige erop dat ik weer erg fanatiek begon te worden. 
Waarom, vroeg ze. Waar ben je eigenlijk mee bezig?
Ik moest ik toegeven dat ik vooral mezelf wilde bewij-
zen. Dat ik alles van vóór mijn ziekte weer kon. Op dat 
moment heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Oké, je hebt laten 
zien dat je terug bent op je oude niveau, stop nu maar 
met die prestatiedrang!’
Sindsdien sport ik op een manier die veel relaxter is. Mijn 
vriendin en ik zijn bijvoorbeeld samen op een roeiver-
eniging gegaan. Roeien is een laagdrempelige sport, 
die heel veel mensen kunnen beoefenen. We wandelen 
ook veeI. Nog steeds vind ik het heerlijk om naar buiten 
te gaan en actief bezig te zijn; van bankhangen word 
ik nu eenmaal chagrijnig en sloom. Maar het ‘heilige 
moeten’ is er vanaf en daarmee is sporten nóg leuker 
geworden.’

nederlandse 
stomaverenIgIng 
De Nederlandse Stomavereniging stelt zich 
ten doel bevorderen van een zo gunstig 
mogelijke lichamelijke, psychische en sociale 
conditie van mensen met een stoma of pouch 
en mensen die een stoma hebben gehad.
De Nederlandse Stomavereniging is op veel terreinen actief. 
Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.
Alleen het landelijk bureau in Maarssen heeft betaalde 
krachten. 

De vereniging
- geeft ondersteuning aan haar leden en behartigt hun 
 belangen;
- treedt op als belangenbehartiger bij zorgverzekeraars en 
 overheidsinstanties;
- geeft informatie en voorlichting over het leven met een 

stoma of pouch en over relevante ontwikkelingen op dat 
gebied;

- is voor haar werk afhankelijk van subsidies en van de 
 bijdragen van leden en donateurs;
- is bestuurlijk onafhankelijk.

De vereniging is aangesloten bij de Chronisch zieken en 
Gehandicaptenraad Nederland, de Nederlandse Federatie  
van Kankerpatiëntenorganisaties en de International Ostomy  
Association, de wereldorganisatie voor mensen met een 
stoma.
De vereniging werkt samen met artsen, (stoma)verpleeg-
kundigen en andere zorgverleners. 
Leden ontvangen elk kwartaal ‘Vooruitgang’, het informa-
tieve ledenblad boordevol belangrijk nieuws, herkenbare 
reportages en nuttige tips.

x x
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specIaal 
voorlIchtIngsmaterIaal
De Nederlandse Stomavereniging heeft een breed scala aan 
voorlichtingsmateriaal. Alle brochures zijn aan te vragen bij 
het secretariaat van de vereniging (zie voor gegevens bij de 
adressenlijst).

Colostoma, ileostoma, neoblaas en urinestoma
Deze drie brochures bespreken vrijwel alle 

aspecten van het krijgen, het hebben en 
vooral het leven met een stoma (of 
een neoblaas). Daarbij komt het 
verblijf in het ziekenhuis aan de 
orde, maar ook het begin thuis, 
het opvangmateriaal, kleding, 
werk en sport, relaties en alles wat 
verder van belang is. Het boekje 
Colostoma is ook in het Turks ver-
krijgbaar.

Pouch en continent ileostoma
Een pouch en continent ileostoma zijn twee 
mogelijkheden voor mensen die door colitis 
ulcerosa en polyposis poli hun dikke darm 
moeten laten verwijderen. In deze brochure 

wordt uitgebreid in- 
gegaan op de ken-
merken en de voor- en nadelen van 
beide opties.

Chris heeft een stoma
Een aardig kleurboekje om kinderen  
van 3 tot 8 jaar vertrouwd te maken 
met stoma-operaties.

10 ijzersterke punten
1. Bewaken van de kwaliteit van de stomazorg in ons land.
2. Een stem laten horen bij de Tweede Kamer en andere  

overheidsinstanties.
3. Krachtige belangenbehartiging bij de zorgverzekeraars.
4. Een actueel overzicht van relevante wet- en regelgeving.
5.  Adequaat en eigentijds voorlichtingsmateriaal.
6.  Regionale en landelijke ledenbijeenkomsten.
7.  Een landelijke, door speciaal opgeleide vrijwilligers 
 gerunde, bezoekdienst.
8.  Een telefonische en digitale helpdesk.
9.  www.stomavereniging.nl.
10. Het informatieve kwartaalblad Vooruitgang.

Officieel heet de Nederlandse Stomavereniging ‘Harry 
Bacon’. Harry Bacon was een Amerikaanse chirurg, die zich 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het zo belangrijke 
terrein van de nazorg aan mensen met een stoma. In de 
dagelijkse praktijk wordt alleen de benaming Nederlandse 
Stomavereniging nog gebruikt.

kwaliteitscriteria
Omdat de stomazorg onder vuur ligt, 
heeft de Nederlandse Stomavereniging 
kwaliteitscriteria voor de stomazorg 
opgesteld.
Hierin staat per zorgverlener wat de  
vereisten zijn voor goede zorg. 
Een exemplaar is op te vragen via de 
Nederlandse Stomavereniging. De site 

www.stomavereniging.nl biedt nog meer informatie over de 
kwaliteitscriteria voor de stomazorg.

x x
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samen leven
Een brochure, waarin aan vrienden, vrien-
dinnen, partners of collega’s wordt verteld 
wat een stoma precies is, waarom een 
stoma nodig is, wat de psychologische 
gevolgen kunnen zijn en hoe zij iemand 
met een stoma kunnen helpen weer zijn 

normale leven op te pakken.

stoma en seksualiteit
Zonder een blad voor de mond te 
nemen, belicht dit boekje alles over 
seksualiteit na aanleg van een stoma.  

handboek voor  
mensen met een stoma

Een onmisbaar en overzichtelijk 
naslagwerk voor iedereen die 
zijn of haar weg moet vinden 
in het leven met een stoma. Vol 
informatie en met ervaringen 

van andere stomadragers.

dvd-film: een stoma... nou en? 
Heel veel mensen vragen zich af hoe dat 
is...leven met een stoma. In ‘Een stoma... 

nou en?’ vertellen vijf mensen openhartig 
over hun leven vanaf het moment dat 
ze wisten dat ze een stoma zouden 
krijgen.

kinderen met een stoma
Een informatieboekje voor ouders/
verzorgers van kinderen met een stoma. 
In deze uitgave is een scheiding 
aangebracht tussen baby’s en kinderen 
met een stoma.

stoma en werk
In deze brochure gaat de 

aandacht vooral uit naar aspecten die een 
rol spelen bij het hebben van een stoma en 

het (re-)integreren op de werkplek of elders. 

voeding bij een stoma
Wat is wel verstandig om te eten en te 
drinken. Wat zijn belangrijke voedings-
stoffen? Alles over voeding bij een stoma. 

stoma en reizen
In 12 Europese talen 

worden 100 verschillende stomatermen 
besproken. Heel handig tijdens een verblijf 

in het buitenland.

stoma en zwangerschap
Deze brochure verschaft heldere informatie 
over alles wat met stoma en zwangerschap 
te maken heeft, zowel voor de conceptie 
als daarna.

x x
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Maag Lever Darm Stichting
Richterslaan 62, 3431 AK  Nieuwegein
Postbus 430, 3430 AK  Nieuwegein
Telefoon: (030) 605 58 81
E-mail: info@mlds.nl
Website: www.mlds.nl

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
Churchilllaan 11
Postbus 8152
3503 RD  Utrecht
Telefoon: (030) 291 60 90
E-mail: bureau@nfkpv.nl
Website: www.kankerpatient.nl

KWF Kankerbestrijding
Postbus 75508
1070 AM  Amsterdam
Telefoon: (020) 570 05 00
Website: www.kankerbestrijding.nl
Hulp- en informatielijn: (0800) 022 66 22

Vereniging Ziekte van Hirschsprung
p/a mevr. L.C.M. van Wittmarschen
Mezenstraat 34
1223 PH  Hilversum
Telefoon: (035) 685 60 15
E-mail: hirschsprung@zonnet.nl
Website: www.hirschsprung.nl

Vereniging Anusatresie
Postadres: Zonnedauw 11
7443 EN  Nijverdal
Telefoon: (0313) 42 25 53
Fax: (0313) 42 21 36
E-mail: info@anusatresie.nl
Website: www.anusatresie.nl

belangrIJke adressen, 
telefoonnummers en  
websItes:

Nederlandse Stomavereniging 
Bisonspoor 1230
3605 KZ Maarssen
Telefoon: (0346) 26 22 86
Fax: (0346) 25 03 56
E-mail: info@stomavereniging.nl
Website: www.stomavereniging.nl

Gehandicaptensport Nederland
Regulierenring 2b 
Postbus 200 
3980 CE  Bunnik
Telefoon: (030) 659 73 00
E-mail: info@gehandicaptensport.nl
Website: www.gehandicaptensportnederland.nl

Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad)
Churchilllaan 11
Postbus 169
3500 AD  Utrecht
Telefoon: (030) 291 66 00
E-mail: bureau@cg-raad.nl
Website: www.cg-raad.nl

Crohn en Colitis Ulcerosavereniging (CCUVN)
Houttuinlaan 4
3447 GM  Woerden
Telefoon: (0348) 42 07 80
Fax: (0348) 48 07 47
E-mail: info@crohn-colitis.nl
Website: www.crohn-colitis.nl
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Aanmeldingsformulier

Naam: 

 

 m/v

Adres:

Postcode 

Woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Soort stoma:
O Colostoma O Urinestoma
O Ileostoma O 

O Ik meld mij aan als lid van de Nederlandse Stomavereni-
ging. Het lidmaatschap is het eerste jaar gratis. 

O De vereniging heeft met diverse patiëntenverenigingen, 
waaronder de Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging 
Nederland en Vereniging Waterloop, een aantrekkelijk 
dubbellidmaatschap. Graag word ik geïnformeerd over 
de mogelijkheden.

O  Ik wil gebruik maken van de bezoekdienst.
O  Ik wil graag de elektronische nieuwsbrief ontvangen, 

hierbij ontvangt u mijn emailadres:

O Ik wil de Nederlandse Stomavereniging als donateur 
steunen met een eenmalige of jaarlijkse bijdrage.

U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding en 
nadere informatie over eventuele  betalingen.

 z.o.z. 

Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK  Den Haag
Telefoon: (070) 306 88 88 
(op werkdagen tussen 9 en 17 uur)
Website: www.voedingscentrum.nl

Landelijke Cliëntenraad
Oranjestraat 4
2514 JB  Den Haag
Telefoon: (070) 789 07 70
Fax: (070) 789 07 74
E-mail: info@lcr-suwi.nl
Website: www.landelijkeclientenraad.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV  Den Haag
Telefoon: (070) 333 44 44
Fax: (070) 333 40 33
Gratis telefoonnummer voor publieksinformatie: 
0800 – 9051
Websites:
www.minszw.nl 
www.postbus51.nl
www.overheid.nl
www.cao.szw.nl

UWV
Bereikbaar via:
UWV Telefoon: 0900 9294
Vanuit het buitenland +31 113 75 03 50
Website: www.uwv.nl

interessante websites:
www.leefwijzer.nl
www.herstelenbalans.nl
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Ik wil graag meer informatie over:

U kunt dit formuliertje in een ongefrankeerde envelop 
opsturen naar:

Nederlandse Stomavereniging

Antwoordnummer 10

3600 VB  MAARSSEN
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