
stomazorg:
handen uit de mouwen!
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Ziekte of afwijking van het darmstelsel maakt het soms 
noodzakelijk een stoma te plaatsen. Een stoma wordt aan-
gelegd als de stoelgang het lichaam niet meer langs de na-
tuurlijke weg kan verlaten.

Tijdens deze studienamiddag wordt beknopt ingegaan op 
de operatie technieken met evoluties/trends in de stoma-
chirurgie. De focus ligt op basis verpleegkundige stomazorg 
en op het samen bespreken van diverse probleemsituaties 
zoals bijvoorbeeld huidproblemen. Tijdens deze praktische 
en interactieve studienamiddag zal via workshops stilge-
staan worden bij deze problematiek. 

Na de inleiding en trends in de stomachirurgie wordt de 
groep in 3 verdeeld zodat in kleine groepen aan de work-
shops deelgenomen kan worden. Deze studienamiddag 
wordt georganiseerd door de Limburse Zorgacademie 
(LiZa) in samenwerking met het Jessaziekenhuis en VLAS 
(Vlaamse Stoma Verpleegkundigen vzw).

Verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, thuis-
zorgorganisaties en woonzorgcentra die interesse 
hebben in een praktische verdieping rond “Stomazorg“. 
(Studenten kunnen enkel op aanvraag inschrijven).

Prijs: 
LiZa medewerkers: gratis
(studenten: gratis) 
Overige: €45

Gelieve vóór 29 april in te schrijven:
• ZOL medewerkers: via de vormingskalender op 

het ZOLnet
• Overigen: via een mailtje naar  

sylvain.haekens@zol.be met vermelding van 
uw naam, voornaam, functie en instelling waar u 
werkzaam bent/studeert

Maximum aantal inschrijvingen: 60

12u45:    Onthaal – Indeling groepen

13u00:   Inleiding en situering

13u15:    Evolutie/trends in stomachirurgie

13u45:    Start workshops

13u45 – 14u30:  Workshop 1: Irrigatie

14u40 – 15u25:  Workshop 2: Casuïstiek + Basic care

15u25 – 16u00:  Pauze met standenbezoek firma’s

16u00 – 16u45:  Workshop 3: Spiegelzorg

16u45:    Quiz

17u00:    Afsluiting

UC LEUVEN-LIMBURG HBO VERPLEEGKUNDE GENK ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

Meer info: Sylvain Haekens
sylvain.haekens@zol.be
Hoofd dienst Opleiding en Ontwikkeling ZOL
T 089/321751 

Locatie: aula en vergaderzalen 
Ziekenhuis Oost-Limburg - 
Schiepse Bos 6, 3600 Genk


