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“Mama jij kunt niet meer uit

je billen poepen hè?”
Hoe vertel ik een kind wat een stoma is?
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   Voorwoord

Tijdens ons werk als stomaverpleegkundigen in Tjongerschans Ziekenhuis te Hee-
renveen hebben we dagelijks te maken met mensen die een stoma krijgen. Het 
krijgen van een stoma heeft een grote impact op het leven; dat horen we regel-
matig. We bereiden de mensen daar dan ook zo goed mogelijk op voor. Als een 
vader of moeder van (jonge) kinderen een stoma krijgt, is het belangrijk om ook 
de kinderen te betrekken bij deze voorbereiding. De afgelopen jaren hebben twee 
moeders ons gevraagd uitleg aan hun kinderen te geven over een stoma. Beide 
moeders hadden net een stoma gekregen. Na de uitleg wilden we de moeders 
graag de informatie op papier meegeven, zodat ze dat samen met hun kind(eren) 
nog eens na konden lezen.
Er is veel informatie over een stoma beschikbaar. Toch konden wij geen informatie 
vinden die specifiek gericht is op kinderen, waarvan één van de ouders een stoma 
heeft of gaat krijgen. Op dat moment is het idee ontstaan om zelf een boekje  te 
maken, dat ouders als leidraad kunnen gebruiken als ze hun kind(eren) willen ver-
tellen over de stoma. Daarnaast kunnen de kinderen ook zelf de informatie lezen 
en kunnen ze puzzelen en tekenen.
Samen met Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) hebben we dit 
boekje ontwikkeld. We zijn Welland erg dankbaar dat zij dit voor ons mogelijk heb-
ben gemaakt.
In dit boekje komen een aantal ouders aan het woord die hun ervaringen met ons 
hebben willen delen. Mede dankzij hun bijdrage hebben we dit boekje kunnen 
maken.  

Roelien ten Hoeve
Minke Jeeninga
Coloncare verpleegkundigen Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen
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   Inleiding

Het krijgen van een stoma is een hele verandering en er zullen veel vragen zijn. 
Wat is een stoma? Hoe ziet de periode rondom de operatie eruit? Welke stoma-
materialen zijn er beschikbaar? En hoe gaan lotgenoten er mee om? Het staat in 
dit boekje beschreven.

Het eerste verhaal is van Marjon Gerrits. Marjon heeft een stoma gekregen, omdat 
haar dikke darm verwijderd moest worden.
 
De ervaring van Marjon Gerrits
“Omdat deze ingreep vrij plotseling was, hebben we de kinderen hier niet op kun-
nen voorbereiden. Via arts en stomaverpleegkundige kregen we veel informatie; 
over de stoma, de verzorging en de stomamaterialen. Ook voor de kinderen was 
er een boekje met informatie. Maar we vonden geen informatie over hoe we onze 
kinderen op een juiste manier konden vertellen dat mama een stoma heeft. We 
hebben 4 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. We wilden de kinderen open 
en eerlijk vertellen waarom mama een stoma heeft en wat dat precies is. Geen 
geheimzinnig gedoe. Een gaatje in je buik met een zakje ervoor waar je poep uit-
komt. Daarna zijn we stap voor stap verder gegaan. Alles op z’n tijd. Eerst hebben 
we de kinderen de stomazakjes laten zien en uitgelegd hoe het werkt. De jongsten 
mochten er ‘doktertje’ mee spelen. Toen de wond van de operatie genezen was, 
hebben ze om de beurt bij het verschonen van het stomazakje gekeken. Op die 
manier kreeg elk kind de volle aandacht en de ruimte om vragen te stellen. We 
maakten van tevoren de afspraak dat, als ze het eng vonden, ze dit aan ons moes-
ten aangeven. Het moet natuurlijk wel ‘veilig’ blijven. Het ene kind is er misschien 
eerder aan toe dan de ander. Ze hielpen mijn man Peter met alles klaar te leggen. 
Nieuw stomazakje, gaasjes, water enz. En bij elk voorwerp legden we uit waar het 
voor gebruikt werd.
Uiteindelijk viel het ons reuze mee hoe de kinderen reageerden. De één vond het 
een soort navel en een ander noemde de stoma een ‘vulkaan op de buik’. Ik denk 
dat het vooral geholpen heeft dat ze zagen dat wij rustig waren en er ‘gewoon’ over 
praatten. Verder helpt een flinke dosis humor ook goed. Naast er serieus over te 
praten, maken we er ook een heleboel grappen over.”
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   1.	 Wat	is	een	stoma? 

In de Griekse Oudheid was men al bekend met een stoma. ‘Stoma’ is het Griekse 
woord voor mond of opening. Een stoma is een stukje darm, dat door een opening 
in de buik naar buiten is gebracht en op de huid is vastgehecht. Dit wordt in het 
ziekenhuis tijdens de operatie gedaan. Een stoma wordt aangelegd, wanneer de 
ontlasting of urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan verlaten. Dit 
komt voor bij bijvoorbeeld darmontstekingen, darmkanker, blaaskanker, bescha-
diging van de darm, incontinentie of aangeboren afwijkingen.

De stoma zit op de buik. Dit betekent dat de ontlasting of urine op de buik naar 
buiten komt en je de ontlasting of urine kunt zien. Daarom moet er een zakje op de 
buik worden geplakt om de ontlasting of urine op te vangen.
Een stoma kan tijdelijk of voor altijd (definitief) zijn. Een stoma is ongeveer 3 cm in 
omvang en 1,5 cm hoog. De kleur is rood; dit is dezelfde kleur rood als de binnen-
kant van de mond. In een stoma zit weinig tot geen gevoel en de stoma zal geen 
pijn doen bij aanraken. In een stoma zitten veel kleine bloedvaatjes. Hierdoor kan 
het bij aanraken of tijdens de verzorging wat gaan bloeden. Dit kan geen kwaad.
Mensen met een stoma kunnen hun ontlasting of urine niet meer ophouden. Dit 
betekent dat ze geen controle hebben over het moment waarop de ontlasting of 
urine naar buiten komt. Dit geldt ook voor de windjes, die dan soms ook te horen 
zijn.

1.1	Darmstoma
Een darmstoma kan zowel van de dikke 
darm als van de dunne darm gemaakt 
worden. De darmen zijn onderdeel van 
het spijsverteringsstelsel. Spijsvertering 
betekent letterlijk: het verteren van spij-
zen. Dat wil zeggen dat voedsel wordt 
afgebroken tot voedingsstoffen, die het 
lichaam kan opnemen en gebruiken. De 
voedingsstoffen worden vervolgens om-
gezet in bijvoorbeeld energie of bouw-
stoffen. 
Voedsel dat we opeten, gaat via de mond 
naar de slokdarm, de maag, de dunne 
darm, de dikke darm en de endeldarm.
Onverteerbare voedselresten verlaten als 
ontlasting ons lichaam via de anus. Ook 
de lever, de galblaas en de alvleesklier 
spelen een rol bij de spijsvertering.
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Een stoma van de dunne darm heet een ‘ileostoma’. Een ileostoma zit meestal 
rechts op de buik. In de dunne darm wordt het eten verteerd en is de ontlasting 
nog dun. Uit een ileostoma komt dan ook dunne ontlasting.  

Als een stoma van de dikke darm gemaakt is, dan heet dat een ‘colostoma’.
Een colostoma zit vaak links op de buik. In de dikke darm wordt de ontlasting in-
gedikt. Daarom is de ontlasting die uit een stoma van de dikke darm komt steviger.

ILEOSTOMA

COLOSTOMA

Ouders met een stoma7.indd   6 10-4-2015   07:58:02



| 4

1.2	 Urinestoma
Een urinestoma is een stoma van de urinewegen. De urinewegen bestaan uit twee 
nieren, twee urineleiders, een blaas en een plasbuis. De urine wordt gemaakt in de 
nieren en via de urineleiders naar de blaas vervoerd. De urine wordt daar opgesla-
gen, totdat de blaas ‘vol’ is. Vervolgens wordt de urine via de plasbuis uitgeplast.

Als gevolg van bij voorbeeld blaaskanker of 
een aangeboren afwij king aan de blaas kan 
de urine het lichaam niet meer via de natuur-
lij ke weg verlaten. Er wordt dan een urinesto-
ma aangelegd. Voor het maken van een uri-
nestoma wordt een klein stukje dunne darm 
gebruikt. Beide urineleiders worden in dit 
stukje darm gehecht. Aan de ene kant wordt 
het gesloten, aan de andere kant wordt de 
stoma gemaakt. De urinestoma zit meestal 
rechts op de buik en is, in principe, voor al-
tij d.

URINESTOMA

Als gevolg van bij voorbeeld blaaskanker of 
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			2.	 Informatie	voor	de	operatie

In de periode voor de operatie wordt er een bezoek gebracht aan de stomaver-
pleegkundige. Er wordt dan uitleg gegeven over wat de operatie inhoudt en welk 
soort stoma wordt aangelegd. Ook laat de stomaverpleegkundige het stomamate-
riaal zien en legt uit hoe dat gebruikt moet worden. 

Daarnaast wordt er bekeken wat de beste plek op de buik is voor de stoma. Dit 
is erg belangrijk om de stoma later zelf goed te kunnen verzorgen. Om te kunnen 
ervaren of de uitgekozen plek inderdaad de juiste plek is, is het goed dat er voor 
de operatie geoefend wordt met het stomamateriaal. De stomaverpleegkundige 
zal een proefsetje met stomamateriaal meegeven om thuis te kunnen uitproberen. 
Vanaf dit gesprek is de stomaverpleegkundige het aanspreekpunt voor alle vragen 
en onzekerheden rond de stoma.

‘‘

‘‘

Ouders met een stoma7.indd   8 10-4-2015   07:58:03



| 6

De ervaring van Bas Bijmans
“Roel wist dat papa erg ziek was. Vaak naar het ziekenhuis, moe, pijn en veel me-
dicijnen. Op een gegeven moment hebben we verteld dat de dokter de buik van 
papa beter ging maken. Hiervoor moet papa naar het ziekenhuis en zal een stoma 
krijgen. Papa krijgt dan een gaatje in zijn buik, waar de poep uitkomt. De poep komt 
in een zakje op zijn buik.
We hebben het stripverhaal van Julia besteld en samen gelezen. Ook hebben we 
‘proefgedraaid’ met stomazakjes. Tevens hebben we plaatjes op internet laten zien 
(verantwoorde plaatjes).”

De ervaring van Dieneke Knikker
“Ik vertelde dat mama’s darmen, die door mijn hele buik gaan, ziek zijn. Hierdoor 
kan mama niet meer uit haar billen poepen. De dokter heeft daarom een zakje op 
mama’s buik gemaakt. Kinderen zien het zakje op de buik zitten met bijvoorbeeld 
douchen en zwemmen. Ik heb bij beide kinderen een stomazakje op de buik ge-
plakt. De oudste ging er zelfs zo mee naar school en heeft het op die manier aan 
de juf verteld. Mijn kinderen reageerden erg verbaasd en vonden het prachtig dat 
de dokter mama zo goed geholpen had. Wel is er nog altijd de vraag: mama, jij kan 
niet meer uit je billen poepen hè?“

De ervaring van Hettie Toeter 
“Ik kreeg mijn stoma heel onverwacht. De oorzaak was een buikvliesontsteking. 
Ik heb het mijn dochter meteen verteld. Ook al was ze 2,5 jaar oud, ze snapte het 
goed: mama heeft een zakje op haar buik.”
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			3.	 Opname	in	het	ziekenhuis
 
Tijdens opname in het ziekenhuis komt de stomaverpleegkundige langs om te 
kijken hoe het gaat. Alle vragen over stomazorg kunnen dan gesteld worden. Ook 
wordt er uitgelegd hoe de stoma verzorgd kan worden.

Na de operatie wordt er aan de familie gevraagd om een keer aanwezig te zijn bij 
de verzorging van de stoma. Dit gebeurt als het bijna zo ver is om naar huis te 
gaan.

De ervaring van Bas Bijmans
“Aan mijn zoon vertelde ik het volgende: papa moet een paar dagen naar het zie-
kenhuis. Daar gaat de dokter de buik beter maken. De dokter maakt een sneetje in 
de buik en haalt dan, uit de buik, het zieke stukje darm. Daarna maakt hij een stoma 
op de buik.
Roel, mijn zoon, is dagelijks in het ziekenhuis geweest. De eerste keer schrok hij 
erg van alle slangetjes in papa’s lichaam. Daar hadden we hem net niet op voor-
bereid. Ik heb hem de stoma laten zien. Door het doorzichtige zakje was de stoma 
zichtbaar. Hij vond het interessant dat de stoma bewoog en dat er poep uitkwam. 
Hij vond het niet eng. En ik vond het niet erg om hem naar het ziekenhuis te laten 
komen. Je kunt er het beste mee omgaan, door er open en eerlijk over te zijn. Niet 
bang zijn dat ze het eng of gek vinden. Hoe meer je verborgen houdt, hoe enger/
spannender het wordt voor de kinderen.”
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De ervaring van Dieneke Knikker
“Ik heb de grote lijnen van het verhaal verteld. Ze zijn 3 en 5 jaar en snappen dat 
nog allemaal niet. Ik heb wel het litteken laten zien en verteld dat ze heel voorzichtig 
met mama moeten zijn. Mijn advies: luchtig blijven, vertel wat nodig is. Ze hoeven 
echt niet ieder detail te weten, al ligt dat wel aan de leeftijd van de kinderen.”

De ervaring van Hettie Toeter 
“Na 1,5 week is mijn dochter naar het ziekenhuis gekomen, toen ik geen pijnpomp 
meer had. Ik vond het te schokkend om haar daarmee te confronteren. Ik miste 
haar heel erg. Ze vond het leuk om naar mama toe te gaan. Ik liet haar bij mij op 
bed zitten, liggen en met het bed op en neer gaan. Ook de televisie vond ze erg 
leuk. Op deze manier was het een fijn  bezoek. Mijn advies: maak het niet te zwaar, 
houd het simpel.”

‘‘

‘‘
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			4.	 Weer	thuis

Na ontslag uit het ziekenhuis is het vaak nodig dat er thuis iemand langs komt 
om te helpen met de verzorging van de stoma. Dit wordt dan gedaan door de 
thuiszorg. Meestal is dit maar een paar weken nodig. Ook wordt er een controle-
afspraak gemaakt bij de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis. Hij/zij zal dan 
vragen hoe het herstel verloopt en hoe het met de stomazorg gaat. Ook kijkt de 
stomaverpleegkundige naar de stoma en wordt er besproken hoe het stomamate-
riaal bevalt. Daarnaast wordt er gesproken over voeding, sport, werk, vakantie en 
intimiteit. In principe kunnen mensen met een stoma alles weer doen, wat ze voor 
de operatie ook deden. Bijvoorbeeld zwemmen. Met een stoma kan dat prima.

Regelmatig komen mensen met een stoma terug bij de stomaverpleegkundige, 
ook als de operatie langer geleden is. Samen met de stomaverpleegkundige wordt 
besproken hoe het gaat. Als er vragen of problemen zijn, kan er altijd contact op-
genomen worden met de stomaverpleegkundige.

De ervaring van Bas Bijmans
“Ik heb mijn stoma meteen na de operatie aan Roel laten zien. Dat wilde hij zelf. Hij 
kon door het kijkvenster van het zakje de stoma bekijken. Als Roel met vriendjes 
over mijn stoma praat, dan pakt hij het boekje ‘Julia heeft een stoma’ erbij en laten 
we wat stomazakjes zien. We hebben samen een naam bedacht voor mijn stoma: 
Homy the Stomy.”

De ervaring van Dieneke Knikker
“Ik heb verteld dat mama nu niet altijd meer op de wc zit. Ik zat altijd veel op de wc 
en had last van diarree. Kinderen hebben dit ook wel eens, daardoor is het mak-
kelijk uit te leggen. Nu, met het zakje, heb ik daar geen last meer van. Mama heeft 
nu geen zere buik meer. 
Bijna iedere dag is er wel één van de kinderen in de douche om mama te helpen 
met een nieuw zakje opplakken. Ze assisteren bij het verwisselen en verschonen. 
Wanneer ik het vraag, geven ze mij bijvoorbeeld een nieuw zakje, een afvalzakje, 
een schaartje of een gaasje. Ze praten niet echt met vriendjes over mijn stoma. Al-
leen als we gaan zwemmen, of als ze het zien. Als er lucht in het zakje komt, wordt 
er wel hard geroepen: mijn mama kan haar billen niet dichthouden. Mijn kinderen 
noemen de stoma: mama’s poepie.”
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De ervaring van Hettie Toeter
“Nu mijn dochter inmiddels 6,5 jaar oud is, wordt het iets makkelijker. Ze weet dat 
ik een gaatje in mijn buik heb, waar ‘poep’ uitkomt. Daarop zit een zakje. Zij ziet 
mijn stoma geregeld. Als ik een nieuw zakje aanbreng, en ze is erbij, dan kijkt ze 
gewoon mee. Mijn dochter heeft mijn stoma, toen ze 2,5 jaar oud was, ‘iellie’ ge-
noemd. Dat was toen ook een denkbeeldig vriendje. Nu heeft ze geen naam meer 
voor mijn stoma.”

‘‘

‘‘
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			5.	 Stomamateriaal

Stomamateriaal is het materiaal dat op de buik geplakt wordt om de ontlasting of 
urine in op te vangen. Het materiaal bestaat uit een gedeelte dat plakt op de buik 
(de huidplaat) en een zakje, waarin de ontlasting of urine komt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 1-delig en 2-delig materiaal. Bij  1-delig ma-
teriaal zitten de huidplaat en het zakje aan elkaar vast.
Bij  2-delig materiaal zit dit niet aan elkaar vast. De huidplaat kan 2 tot 3 dagen 
blij ven zitten; het zakje kan iedere dag vervangen worden.
Er zit een fi lter op het stomamateriaal om de lucht door te laten.

Er is veel keuze in stomamateriaal. Samen met 
de stomaverpleegkundige wordt besloten voor 
welk materiaal er wordt gekozen. Mensen met 
een stoma moeten vertrouwen hebben in het 
stomamateriaal en er zelf goed mee om kunnen 
gaan. De ontwikkelingen in het stomamateriaal 
blij ven altij d doorgaan. Ook daarom is contact 
met de stomaverpleegkundige belangrij k.
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			6.	 Alle	tips	op	een	rĳ	

Het is belangrij k om open en eerlij k te zij n tegen kinderen tij dens het geven van uit-
leg over de stoma. Als kinderen het gevoel hebben dat er gewoon over de stoma 
gesproken kan worden, durven ze ook eerder vragen te stellen. Hieronder staan 
een aantal tips die gebruikt kunnen worden om het hebben van een stoma be-
spreekbaar te maken. Deze tips komen onder andere van de mensen die aan dit 
boekje hebben meegewerkt en die zelf een stoma hebben.

Tips
- Leg samen het stomamateriaal klaar voor de verzorging.
- Laat uw kind meehelpen met de verzorging.
- Geef ieder kind individueel de ruimte en de aandacht voor het stellen van vragen.
- Maak het niet te zwaar, houd het simpel.
- Blij f eerlij k.
- Laat uw kind op zij n/haar buik een zakje plakken.
- Bedenk samen een naam voor de stoma of laat uw kind een naam bedenken.
- Laat uw kind de stoma zien als hij /zij  ernaar vraagt.
- Spreek af dat, wanneer uw kind het eng vindt, hij /zij  dit mag aangeven.
- Laat uw kind spelen met het stomamateriaal.
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Hierin kun je stomamateriaal meenemen voor onderweg.

Degene die de stoma op de buik maakt.

Wat komt er uit een darmstoma?

Hier is de stoma van gemaakt. 

Hoe heet de opening in het materiaal?

Waarmee wordt de huid schoongemaakt?

Er is 1-delig en 2-delig ...

De stoma zit op de …

Hierin kun je het stomamateriaal weggooien.

Wat zit er op het zakje om de lucht door te laten?

			7.	 Puzzelen	en	kleuren

Vul de juiste woorden in. De letters vormen van boven naar beneden de oplossing.

1                
2            
3        
4      
5        
6        
7                
8        
9                   
10            

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Woordzoeker
De woorden in deze woordzoeker zitten kriskras verstopt in het letterveld: 
van links naar rechts, horizontaal en verticaal. Alle woorden gevonden en 
doorgestreept? De overgebleven letters vormen, in de normale leesrich-
ting, de oplossing.

 
R A A H C S D A B G A Z E N
H O E S J E A E K I U B J S
T N O T Z U S T E R D M K A
F O B O E K J E T R E T A W
A Z W E M M E N I E S W Z V
M E R I I P D N A I L E A F
I A L E E T K O U M H I M I
L U T N E E N H K C O G O L
I R K E N E N A U T M T T T
E I T A R E P O K I E A S E
M N U E K I D N D A D R A R
R E L E J K A Z L A V F A N
A K I P O E P A T R O P S I
D Z G N E K K A L P E L A M

             

 

Afvalzakje Huid Toilettas
Bad Kleren Urine
Boekje Mal Vakantie
Buik Materiaal Water
Darm Naam Werk
Dokter Operatie Ziekenhuis
Douche Plakken Zon
Drinken Poep Zuster
Eten Schaar Zwemmen
Familie Sport
Filter Stoeien
Gazen Stoma 
Hoesje Stomazakje

De oplossing:..................................................................................................
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Maak	hieronder	een	eigen	ontwerp	op	het	stomazakje.	
Puzzel pagina 14: stomaverpleegkundige 

Oplossingen:
Puzzel pagina 13: stomazakje 
1 TO I L E T T A S
2  D OK T ER
3  POE P
4DAR M  
5  MA L 
6GAZ E N
7MATERIAAL
8  BU I K
9 A F V A L Z A K J E
10 F I L T E R
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Wij bedanken Hettie, Bas, Dieneke, Marjon (niet op de foto) en de kinde-
ren voor hun inbreng. Zij hebben dit boekje mede mogelijk gemaakt.
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