-p

Wat heb jij nou op je buik, Emil?

Het verwisselen van een
stoma opvangsysteem voor kinderen

Dedicated to Stoma Care

E01-77-700.indd 2

14-04-2009 13:50:54

Het verwisselen van een
stoma opvangsysteem voor kinderen

Knip het zakje op maat in een rustige omgeving.
Gebruik een mal en knip de opening van de huidplaat
zo dat deze 1mm groter is dan de stoma.

Maak de huidplaat zo soepel als mogelijk door deze
voor te verwarmen in bijv. de tailleband van de
kleding. Dit verzekert maximale plakkracht – ook in
de vele huidplooien van de lies van het kind.

Om een zo ontspannen mogelijke sfeer te creëren
tijdens het verzorgen van de stoma kunt u eventueel beginnen met een bad. Maakt u zich geen
zorgen, het zakje valt er niet af in het water, maar
het gaat wel losser zitten.

Als u rustig de tijd ervoor neemt, zal uw kind het
normaal gesproken niet vervelend vinden als u de
huidplaat verwijdert. Een lichte roodheid van de
huid wordt misschien zichtbaar.

Reinig de huid rondom de stoma met lauw water.
Gebruik hiervoor een non woven gaasje.

Verwijder zoveel mogelijk lijmresten van het oude
zakje en eventuele ontlasting, en was de huid
rondom de stoma goed.

Dit gaat het eenvoudigst als het kind rustig
languit op de rug ligt. Begin met aanbrengen
rondom de stoma.

Wees ervan overtuigd dat de huidplaat goed vastzit
vooral bij de hoeken, zodat deze goed de huidplooien in de lies kan volgen.

Open zakjes moeten 1 x per 24 uur, of langer
volgens afspraak, vervangen worden.
Vergeet de sluitclip niet!
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Necrotiserende enterocolitis (NEC)

Bij NEC is er onvoldoende bloedtoevoer naar de darm.

Anus-atresie/anorectale misvormingen

Anus-atresie is een aangeboren afwijking. De anus ontbreekt
of zit hoger dan normaal.

Ziekte van Hirschsprung

Bij de ziekte van Hirschsprung verzamelt zich ontlasting in de darm
doordat er geen zenuwcellen in de distale darmwand aanwezig zijn.

Na het afdrogen begint het verwijderen van het
volle zakje. Het is ook mogelijk om het zakje al
van te voren te verwijderen en uw baby zonder
zakje te baden.

Druk zachtjes vochtige non woven gaasjes tegen de
huid terwijl u voorzichtig de huidplaat verwijdert.

Het warme badwater heeft ervoor gezorgd dat de
huidplaat soepel is geworden en zich gemakkelijk
laat verwijderen. Ook zonder warm bad kan de
huidplaat gemakkelijk worden verwijderd.

Dep de huid helemaal droog met een zacht non
woven gaasje of katoenen handdoek.

Bij een lichte roodheid kan verdere irritatie
voorkomen worden door het gebruik van
bijvoorbeeld Dansac Skin Crème.

Als u er zeker van bent dat de huid helemaal droog
is, kan het nieuwe zakje erop geplakt worden.

Het opheffen van een
stoma
In de meeste gevallen kan een
stoma worden teruggezet
binnen 2-6 maanden.

Onthoud dat als u op de juiste manier de zakjes verwisselt en de stoma verzorgt, uw kind geen last zal
hebben van het stomazakje op zijn buik.
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Vier maanden na zijn eerste operatie. Emil’s stoma
is opgeheven en zijn darmen functioneren weer normaal. Het enige dat nog herinnert
aan de stoma zijn de littekens op zijn buik.
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Bijzonderheden over Emil:
Emil is 3 maanden te vroeg geboren – na 27 weken zwangerschap kwam
hij een minuut na zijn tweelingzusje ter wereld in het State University
Hospital in Kopenhagen, Denemarken.
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Vijf weken na zijn geboorte kreeg Emil een aantal zware infecties die
behandeld werden met antibiotica.
Hij had duidelijk buikpijn.
De diagnose was acute NEC
(necrotiserende enterocolitis)
waardoor een spoedoperatie nodig was.
Hij kreeg een ileostoma en er werden
twee dikke darm stoma’s (slijmfistels)
aangelegd. De zieke stukjes darm werden verwijderd.
De stoma’s zijn inmiddels weer opgeheven en een maand na deze operatie
was de ontlasting van
Emil helemaal normaal van kleur
en samenstelling. Hij heeft succesvol
een nieuwe start gemaakt.

De foto’s in deze brochure laten een normale verschoning zien van het stomazakje bij
Emil thuis. De fotoreportage werd gemaakt ongeveer 2 maanden na het aanleggen
van de stoma.
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In deze brochure wordt één manier van verzorgen getoond.
Er zijn meerdere manieren en materialen voor de verzorging mogelijk. Hierover kunt
u advies vragen bij de kinderstoma-verpleegkundige.

Dansac
Postbus 2709 • 3800 GG Amersfoort
Tel: 033-4532194 • Fax: 033-4531464
info@dansac.nl • www.dansac.nl

E01-77-700.indd 1

Dedicated to Stoma Care

14-04-2009 13:50:52

