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Een opstaand stukje darm:
een urostoma

Ann Sterckx, Ronny Pieters, Ludwig Van Vooren en Cel Vandewinkel

Begeleiding en opvolging van de patiënten:

Ingrijpend voor patiënt.

• Fysisch: verminking   normaal leven?

• Psychisch

• Sociaal
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Multi-disciplinaire benadering 

• arts, uroloog

• stoma VK en andere VK

• kinesist

• diëtist

• huisarts

• sociaal assistent

• thuis VK

• psycholoog

Pre operatief:

• Arts bespreking v/d operatie

• Consultatie ERP verpleegkundige:

- Screening patiënt:  Voeding, mobiliteit, 

sociale situatie, zelfzorg.

- Basis stomazorg

- Verschillende materialen/ firma’s
- Verloop hospitalisatie 

- Infobrochure
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Hoe elders?

• Meestal al gekende patiënt van urologen en VK

• Gesprek op consultatie met uroloog

• Kennismaking met stomapatiënte van bandagisterie

• Infobrochure en opnamegesprek op afdeling door stoma VK

Plaatsbepaling:

• Re zijde van de buik

• In de rechte buikspier

• Niet in buurt van navel, plooien 
of littekens

• Niet hoger dan de navel

• Ong. 10cm² glad huidoppervlak
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Plaatsbepaling
• Controleer verschillende houdingen:

liggen, staan, voorovergebogen en zitten

• Patiënt moet stoma kunnen zien!

• Slechte plaatsbepaling: 

- lekkage

- huidproblemen

- psychische problemen

- hoge materiaal kost

Stomazorg met SJ stents

Materiaal:

• Steriele  set

• Gewatteerde kompres

• 2 spuiten/ optreknaalden

• Flac nacl
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Stomazorg met SJ stents

• SJ stents op gewatteerde 
kompres.

• Afloop UC controleren. 

2x daags/ flankpijn 

Urostoma post OK stents
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Plaat voorzichtig verwijderen

• Huid

• Hechting stents

Stomazorg en stents

• Reinigen v/d stoma en de huid.

• Inkorten stents
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Verstopte stent

• Spoelen stents met max. 2ml NaCl 0,9%

• Naald en spuit/ stent.

Wond en stomaverzorging 

• Best 2 delig systeem

• Elke dag om patiënt het aan te leren

• Goed ingevuld educatieschema

• Draadjes stoma 10 dagen na OK uit 

• Hechtingen abdominale wonde uit vanaf dag 10 a 12 na OK
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Stomazorg:

• Slijmen verwijderen.

Stomazorg:

• Plaat voorzichtig verwijderen.

- Removerspray
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Stomazorg:

• Wassen v/d stoma en huid.

• Gebruik nooit ontvettende, alcoholische middelen/ badolie.

• Droog deppen.

Stomazorg:

• Maat nemen
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Stomazorg:

• Juiste afmeting uitknippen.

Stomazorg:

• Egaliseren/ verwarmen (lichaamstemp.)

• Kleven
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Stomazorg:

• Plaat beginnen te kleven van 
onder uit

• Goed aandrukken zeker juist 
naast stoma

• Zakje bevestigen

Post operatieve aandachtspunten:

• Zo aseptisch mogelijk werken, zolang stents aanwezig zijn.

• Dagelijks slijmen verwijderen.

• Stents 2x daags controleren, spoelen zo nodig.

• Stents controleren bij problemen

• Stents niet in de urine laten hangen.
• Korter afknippen
• Beenzakje
• Nachtzak

• Urine cultuur nemen voor verwijderen

• Tavanic 500mg/ 5dagen

• Co labo/ echo nieren
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Post OK observatie
• Observeren:
• Necrose:  Afsterven van 

weefsel, zwarte verkleuring:
• Doorzichtige zakje
• Arts verwittigen

• Oedeem: Post op, normaal
• Suiker
• Neusdruppels op 

doktersvoorschrift: vb. 
Vibrocyl

• Controle urine:
• Voldoende drinken: 2 l/ dag
• Vroegtijdig opsporen van 

urineweg infecties

Educatie programma:

• Dagelijks educatie.

• Eerste confrontatie met stoma

• Handelen voor een ander

• Instrumenteren 

• Begeleiden en ondersteunen

• Registreren: EPD

• Partner/ fam. betrekken in de zorg.

• Gunstig leerklimaat      

• Observatie van de beleving van patiënt/ partner.
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Educatie programma

• Routine ontwikkelen
• klaarzetten en opruimen materiaal

• plaats, houding en tijdstip van verzorging

• zakje, nachtzak ledigen

• Rekening houden met mening van de patiënt

• Familie/partner betrekken bij educatiegebeuren

Doelstelling educatieplan

• Pt kent stoma verzorgingsproducten.

• Pt kan stomazakje ledigen/ vervangen.

• Pt kan stomaplaat vervangen.

• Pt kan stomazakje ledigen/ vervangen.

• Pt kan stomplaat vervangen.

• Waar materiaal halen:
• Apotheek
• Bandagist
• Firma’s die thuis leveren
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Nuttige afspraken

• Plaat 3x /week vervangen, zakje kan elke dag

• Verzorgingsmoment ‘s morgens vóór ontbijt
• Voorover buigen of lichtjes hoesten net vóór de 

verzorging 

• Zakje ledigen vóór het helemaal vol is

• Haartjes rond de stoma afknippen of epileren

• Plaat enkel aanbrengen op droge huid

• Pectineresten laten zitten

• Ether, alcohol, zeep, badolie en badschuim zijn af 
te raden

Ontslagvoorbereiding:

• Ontslag pakket

• Voorschriften stomamateriaal

• Attest thuisverpleging

• Attest vuilzakken

• Attest toiletpas

• Opvolgmap: Telefoonnr./ Contact persoon

• Controle afspraak verpleegkundige/ Chirurg
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Opvangmateriaal:

Opvangmateriaal:

• 1-Delig opvangmateriaal: Vlakke / Convexe platen:

• Soepel

• Groot draagcomfort

• Moeilijker aan te brengen
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• 2 -Delig opvang materiaal: Vlakke en convexe platen.

• “Click” systeem: - Minder soepel

- Makkelijk aan te brengen

• “ Kleef” systeem: - Soepel

- Makkelijk aan te brengen

Toebehoren:

• Beschermspray: 
- Preventief
- Irritatie

• Pasta tube:
- Plooien en oneffenheden opvullen
- Lekkage tegen gaan

• Pasta ringen/ strips

• Poeder:
- Vochtige irritatie
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Toebehoren

• Remover spray: 

- Verwijderen van de stomaplaat.

• Gordel

• Microzakje met been zak.

• Abdominale steunband

Terugbetaling: Dotatie /3 mnd.

• 1-Delig systeem:
• 60 zakjes, 20 nachtzakken, 20 beenzakken

• 2-Delig systeem
• 60 zakjes, 20 nachtzakken, 20 beenzakjes
• 45 platen

• Toebehoren:
• Pasta: 120 gr
• Beschermspray
• Poeder: 55gr
• Gordel: 1st./ 6mnd
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Heropname van stomapatiënten

• Eigen materiaal gebruiken: Dotatie wordt niet stop gezet.

• Materiaal van het ziekenhuis gebruiken: Dotatie wordt stop gezet.

• Materiaal formularium

Normale urostoma
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Chronische vochtigheid t.g.v.

-Lekkage door
• slecht aangebrachte stoma 

• slappe, dikke buik

• slecht aangebracht materiaal

• plaat op natte huid: druppel

• gebruik van lotions, zeep

•  plaat is te groot, te klein

• plaat is opgelost

• te veelvuldig verwijderen van de plaat

• te alkalische urine

• keloid vorming (zilvernitraat)

- sneller probleem na bestralingen  

Verzadigde plaat

• Alkalische urine

• Geconcentreerde urine

• Veel drinken
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Wat bij slechte handfunctie

• Nachtzak aankoppelen bij 
bedlegerigen

• Beenzak bij rolstoelpatiënten

• Flip-Flo om gemakkelijk te ledigen

Problemen:

• Huidirritatie:
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Problemen

• Plaat te groot/ te klein uitgeknipt.

• Huidplooien

• ……

• Beschermspray
• Materiaal aanpassen
• Vlakke /convexe plaat
• Pasta ring
• Pasta
• Poeder
• Blaassonde plaatsen
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Voortijdige loslating v/d hechtingen:

•Te veel tractie

•Lekkage

Voortijdige loslating v/d hechtingen:

• Hydrofiberverband met/ zonder AG

( Aquacel)

• Pasta ring

• Plaat

• Pasta
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Pasta met spuit

Bloedingen

• Bloedend slijmvlies/ bloedende stoma

• Slechte manipulatie: 

- Voorzichtig werken

- Plaat goed afvlakken

- Korte /verzorgde nagels

• Bloedverdunners

• Tumor??

• Ernstig: arts verwittigen

49

50



3/04/2019

24

Huidplooien

Huidplooien

• Controle en aanpassen materiaal:
- Convexe plaat
- 1-Delig of kleefmateriaal
- Pasta/ pastaring
- Gordel

• Huidbeschadiging behandelen:
- Poeder
- Uitdrogende herstellende lotion: Cicalfaten lotion( Avène)
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Retractie
• De stoma ligt onder/ gelijk met, het huidoppervlak.

Post op gewichtstoename

Teveel tractie op de lis

Beperkte lengte v/d lis bij obesepatiënte.

Lekkage, huidproblemen!

Materiaal tekort! 

Financiële/ psychische problemen.

Druknecrose

Huid beschadiging door druk van een hard voorwerp:

Convexe plaat/ gordel/ brug

- rode huid, irritatie

- ontstaan van papeltjes, wondjes

Wonde verzorgen

Materiaal aanpassen
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Stenose

• Te nauwe uitgang van de stoma.

• Post op necrose

• Infectie

• Retractie door littekenweefsel

Voorzichtig dilateren

Her aanleg

Parastomale hernia

Littekenbreuk naast of rond stoma in buikwand.

• Verhoogde buik druk: 

-Heffen! 6 wkn HEF verbod! Steun dragen

- Hoesten , niezen,… steunen
• Slappe buikspieren,buikoperaties, ..

• Abdominale steunband bij heffen

Heringreep bij problemen. 
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Verzadigde plaat

• Geconcentreerde urine

• Te lang ter plaatsen

• Alkalische urine:

- Voedingsbodem voor bacteriën

- Minder kleefkracht plaat

- Vorming kristallen 

• Voldoende drinken

• Urine cultuur/ PH

• Zo nodig medicatie

Hyperkeratose
Verhoorning van de opperhuid door chronische 

vochtigheid onder de plaat/ huis minder elastisch.

- plaat te groot uitgeknipt

- lekkage

- plaat te lang ter plaatsen

- alkalische urine
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Hyperkeratose

• Goede huid hygiëne

• Materiaal aanpassen

• Voldoende drinken

• Urine aanzuren: Cranberry sap, Uni-Cran

• Beschermspray

• Cicalfaten lotion ( Avene)

• Cavilon Advanced

Hyperkeratose
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Hyperkeratose

• Kristalvorming: Kristalafzetting op en rond stoma: 

- pijnlijk, bloedingen

- Door alkalische urine of bacteriën 

• Azijnzuur kompressen

• Urine aanzuren: 

voeding en medicatie

• Antibiotica

Resultaat na 3 weken behandeling
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Candida infectie

• Vochtige rode huid, vaak witte stippen, jeuk.

- vocht onder de plaat of zakje

- lekkage

- lang AB gebruik

Candida infectie

• Arts verwittigen

• Huidcultuur

• Medicatie per os

• Dagelijks goede hygiëne van stoma en huid.

• Dagelijks opvang systeem vervangen

• Schimmeldodende poeder of spray aanbrengen:  Daktarin
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Contact allergie
• Overgevoeligheid voor een bepaalde huidplaat.

• Afgebakende rode huid, soms jeuk

• Testen

• Barrier spray

• Huidplaat vervangen (andere firma)

Pyelonefritis

• Opstijgende infectie

• Koorts, pijn nier streek, stinkende urine.

• Stase van urine in de Brickerlis

• Voldoende drinken!

Oorzaak?
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Stenose anastomose

• Symptomen :

-pijn in nierstreek: hydronefrose

-pyelonefritis

-verminderde diurese 

-verminderde nierfunctie

Behandeling: heringreep

DJ catheter, nefrostomiecatheter

Eten, geur en kleur 

• Asperges

• Vis 

• Eieren

• Citrus fruit

• AB

• Kleur: voeding en medicatie (rode biet)
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douche of bad

• Douche: best zonder plaat

• Bad: met zakje

• Sauna: met zakje

Prolaps

• Te brede opening in buikspier.

• Darm kan bij peristaltiek 
gemakkelijk naar buiten

• Geen probleem voor aanbrengen

• Persen vermijden

• Zo nodig operatie
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Sport?

• Zwemmen

• Sauna

• Fietsen (man 2 mnd niet)

• Geen krachtsporten
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Aandachtspunten voor thuis

• Praat er over

• Zonder je niet af 

• Veel drinken

• Urine

• Bescherming bed : ook op verlof

• Buikband

• Niet zwaar heffen

• Altijd reserve materiaal

Uro minicap
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Uro incocap

Vragen??
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