Stoma verpleegkunde

Een stoma?
Onze gespecialiseerd
verpleegkundigen helpen
u graag

Als u na een ziekenhuisbehandeling, bezoek aan uw huisarts
of medisch specialist, stomazorg nodig heeft, dan helpen de
verpleegkundigen stomazorg van Livio u graag. Ze behandelen u
thuis en voorzien u en uw naaste van informatie.

Waarvoor kunt u een stomazorg verpleegkundige inschakelen?
De verpleegkundigen stomazorg van Livio zijn gespecialiseerd
in stomazorg en fistelzorg. De verpleegkundigen stomazorg
geven u en uw naasten informatie over de voorgeschreven
behandeling door de huisarts, medisch specialist en
stomaverpleegkundige. Daarbij zorgen zij ook voor passende
adviezen en begeleiding. Al uw vragen en mogelijke
problemen met uw stoma of fistel kunnen besproken worden.
Denkt u hierbij aan vragen over:
	Oncologische
aandoeningen zoals
darm- en blaaskanker
Darmaandoeningen
zoals ziekte van Crohn of
colitus ulcerosa
Chirurgische ingrepen

	Omgaan met een stoma
in het dagelijkse leven
Medicatiegebruik
	Psychische gevolgen van
uw ziekte
	Sociale gevolgen van uw
ziekte

De meest voorkomende stoma’s die behandeld worden zijn:
1.	
Colostoma
Een colostoma is een kunstmatige uitgang van de dikke darm.
2.	
Ileostoma
Een ileostoma is een kunstmatige uitgang van de dunne darm.
3.	
Urinestoma
Een urinestoma wordt aangelegd als de blaas niet meer goed
werkt of als een ziekte het verwijderen van de blaas noodzakelijk
maakt.
De ziekte kan anders lopen dan verwacht. Uit ervaring blijkt dat
vragen en problemen vaak veranderen naarmate de tijd verstrijkt.
Onze verpleegkundigen kunnen u ook dan ondersteunen en
adviseren.
Samenwerking
Het team van stomazorg verpleegkundigen werkt nauw samen
met huisartsen, specialisten en stomaverpleegkundigen uit de
ziekenhuizen.
Daarnaast kan de verpleegkundige hulp bieden bij het regelen van
praktische zaken zoals het inschakelen van algemene thuiszorg,
aanvragen van hulpmiddelen, of verwijzing naar een andere
hulpverlener, bijvoorbeeld een diëtist.
Eigen bijdrage?
Voor het inschakelen van de verpleegkundige stomazorg betaalt
u geen eigen bijdrage.

Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een
groot goed. Ook als er zorg nodig is.
Iedereen verdient het om zo lang mogelijk
zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf,
met eigen verantwoordelijkheid keuzes
te maken die passen bij uw leven. Daar
helpen wij graag bij, want bij ons geldt:
Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.

Meer informatie of een afspraak
0900-9200

kijk op livio.nl/stomazorg

VG-005

verpleegkundigenstomazorg@livio.nl

