
Onderdeel van:

Leg de volgende materialen klaar:
• Droge gaasjes
• Natte gaasjes (lauw/warm)
• Niet-steriele handschoenen
• Afvalzakje
• Stomaschaar
• Huidplaat
• Stomazakje
• (één- of tweedelig systeem)
• Mal
• Stift of pen

Wilt u samen met uw collega’s een scholing omtrent stomazorg ontvangen? Dat kan!
Vanaf 15 personen is deze scholing gratis. Voor vragen hierover kunt u bellen naar ons gratis telefoonnummer: 0800-0662

Instructie stomazorg 2-delig  
Bosman Medische Hulpmiddelen: 0800 - 0662

Zorg voor een passende mal om 
de huidplaat op maat te kunnen  
knippen. Indien u twijfelt of de mal 
passend is, is het raadzaam eerst 
het stomamateriaal te verwijderen 
(zie stap 3) en dan de mal/opening 
in de huidplaat op maat te knip-
pen.  Tot 2 maanden na aanleg van 
de stoma is het belangrijk de mal 1 
à 2 keer per week te controleren. 

Let op: de mal/opening in de huid-
plaat mag 1 à 2 mm groter zijn dan 
de stoma. De stoma kan tot 12  
weken na de operatie nog van vorm 
veranderen.

Teken aan de hand van de passen-
de mal de huidplaat af en knip de 
opening uit m.b.v. de stomaschaar. 

Na het knippen van de opening de 
randen gladstrijken met duim en 
wijsvinger (om beschadiging van 
het slijmvlies te voorkomen). 

Rol, wanneer er sprake is van een 
ileozakje, de sluiting van het zakje 
vooraf dicht. 

Verwijder voorzichtig het stoma 
materiaal met een nat gaasje, doe 
dit pellend van boven naar bene-
den. Ondersteun hierbij de huid.
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Onderdeel van:

Bekijk de achterzijde van de huid-
plaat, hieraan kunt u zien of en 
waar er lekkage onder de huidplaat 
is opgetreden. 

Reinig de huid rondom de stoma 
met een nat gaasje en droog de 
huid vervolgens met een droog 
gaasje. Wanneer de huid geïrri-
teerd is kunt u beter deppen.

Bij het reinigen van de stoma kan 
het slijmvlies wat bloed afgeven, 
dit kan geen kwaad. 

Vervolg Instructie stomazorg 2-delig    
Bosman Medische Hulpmiddelen

Verwijder het folie van de  achter-
zijde van de huidplaat en breng het 
materiaal aan rondom de stoma. 
Strek hierbij de huid en houd de 
huid gestrekt tijdens het aanbren-
gen van de huidplaat.

Wrijf de huidplaat goed aan rond-
om de stoma en aan de randen van 
de huidplaat met je handschoen of 
d.m.v. een droog gaasje.

Klik of plak het stomazakje op de 
huidplaat. Breng het aan van bene-
den naar boven.

Trek voorzichtig aan het stoma-
zakje om te controleren of het  
materiaal goed gefixeerd zit. 

Laat de stomadrager nadien  
minimaal vijf minuten zitten/ 
liggen en geef de instructie om het 
stomamateriaal rustig warm te 
wrijven op de huid met de handen.

Indien de stomadrager recent (binnen het jaar) nog bij de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis geweest is, dient u bij vragen over hulpmiddelen 
en/of stomaproblemen altijd eerst contact op te nemen met de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis.

Bosman is merkonafhankelijk, de voorbeeld afbeeldingen op deze instructiekaart zijn willekeurig gekozen afbeeldingen. 

Dillenburgstraat 22
Postbus 7912

5605 SH Eindhoven
T 0800 - 0662

E info@bosman.com
www.bosman.com
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