
  

Het leven met een stoma vergt voor iedere 

stomadrager een aanpassing. Neem gerust na de 

ziekenhuisopname even de tijd om alles te 

verwerken. We proberen zoveel mogelijk in te 

spelen op je behoeften en willen graag een steun 

voor je zijn doorheen het ganse ziekteverloop.    

Wij helpen je hier graag bij. 

Wat is een stomaconsultatie? 

De stomaconsultatie biedt je de mogelijkheid om 

met al je vragen of bevindingen langs te gaan bij 

één van de stomaconsulenten.   

De consultatie beschikt over een referent stoma-

incontinentieverpleegkundige. Zij kan je informatie 

bieden met betrekking tot je stoma, eventuele 

problemen met je stoma, informatie met betrekking 

tot het stoma materiaal. Zo nodig kan ook 

psychische begeleiding worden voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer en waar gaat de stomaconsultatie 
door? 

Tweewekelijks, de tweede en vierde woensdag in 

de maand gaat de stomaconsultatie door op het 

derde verdiep via het internistisch dagziekenhuis. 

Je dient hiervoor een afspraak te maken. 

Wie kan bij ons terecht? 

Bij ons kunnen alle patiënten met een colostoma, 

ileostoma of urostoma terecht zowel dagelijks 

telefonisch of via een afspraak voor hun vragen en/ 

of problemen waarbij we samen naar een 

oplossing zoeken. Het aanleren van autosondage 

op voorschrift van de behandelende arts, gebeurt 

onder toezicht van een incontinentie-

verpleegkundige. Je thuisverpleegkundige kan 

uiteraard ook met ons contact nemen i.v.m. 

problemen betreffende de stoma- of 

incontinentiezorg en eventueel aanwezig zijn op 

het consultatiemoment. 

 

 

 

 

 

 

Meer info? 

• Website VLAS: Vlaamse 

Stomaverpleegkundigen 

www.stomavlas.be  

• Contactgegevens van lokale zelfhulpgroepen 

voor stomadragers. VZW Stoma Ilco 

zelfhulpgroepen 

Nationaal secretariaat (voor Vlaanderen) 

www.stomailco.be   

 Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging VZW 

Groeneweg 151 

3001 Heverlee 

www.ccv-vzw.be 

Bereikbaarheid 

Je kan steeds contact opnemen of een afspraak 

maken met de stomaconsulent: 

⋅ Els Decoene, verpleegkundige interne, 
referent stoma-incontinentie-wondzorg 
verpleegkundige. 

⋅ Wendy Van Vooren , verpleegkundige 
mobiele equipe, referent stoma-
incontinentie-wondzorg verpleegkundige. 

Het algemeen emailadres is: 
stomaconsult@azstvdeinze.be 

 

 

http://www.stomavlas.be/
http://www.stomailco.be/
http://www.ccv-vzw.be/
mailto:stomaconsult@azstvdeinze.be


   

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoma-
incontinentieconsultatie 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je behan-

delende arts, de stomaconsulent of met de 

verpleegkundige van de afdeling. Tijdens 

weekdagen en weekend is er steeds iemand 

aanwezig.  

Je kan met vragen terecht op de afdeling interne  

Telefoonnummer: 09/387 73 50 

Tweewekelijks op consultatie 

Telefoonnummer: 09/387 73 64 

 

 
 

 

 


