
Uitnodiging symposium  

Stomazorg 
ook jouw zorg! 
dinsdag 26 maart 2013
17.30 - 22.00 uur

Auditorium Rijnstate
Wagnerlaan 55, Arnhem



Programma

17.30 uur Ontvangst en broodjesbuffet 
 Bezoek informatiestands sponsoren

18.15 uur  Welkomstwoord
 Ramon van Eekeren, chirurg, voorzitter symposium

18.20 uur Introductie 
 Stomaverpleegkundigen  

18.30 uur ‘Back to basic’
 Stomaverpleegkundigen 

18.50 uur ‘Een stoma rooskleurig?’
 Ernst-Jan Spillenaar Bilgen, chirurg 

19.20 uur  ‘Kleur bekennen’ 
 Harma Stenveld, dermatoloog 

19.40 uur  Pauze
 Bezoek informatiestands sponsoren

20.00 uur Workshopronde 1
	 •	Quiz	stomazorg,	test	je	kennis
 Stomaverpleegkundigen
	 •	Voeding	en	een	stoma,	vergeet	niet	dat	eten	een	genot	moet	zijn
 Annemarie Kruitwagen, Jose Bluemer, diëtisten
	 •	Een	probleem	en	wat	nu?		
 Stomaverpleegkundigen 

20.35 uur Workshopronde 2

21.10 uur Workshopronde 3

21.45	uur		 Plenaire	terugkoppeling	workshops,	afsluiting	programma
 Ramon van Eekeren, chirurg, voorzitter symposium

22.00	uur		 Afsluiting	met	een	hapje	en	drankje

Beste collega,

Als verpleegkundige of verzorgende kun je in meer of mindere mate te maken  
hebben met patiënten, cliënten met een stoma. Stomazorg is specialistische zorg. 
Een goede overdracht, afstemming en begeleiding in het zorgtraject van het 
ziekenhuis naar de thuiszorg is essentieel. De stomaverpleegkundigen vinden  
een goed contact met de medewerkers van de thuiszorg en zorginstellingen van  
groot belang.

Rijnstate heeft in samenspraak met de wond-stomaverpleegkundigen van de STMG 
een interactief symposiumprogramma opgesteld over stomazorg. Het symposium is  
speciaal gericht op verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in ziekenhuizen,  
thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg in 
de regio.

Wat levert deelname aan dit symposium voor je op?
Het doel van deze avond is het vergroten van je kennis en je vaardigheden op het 
gebied van stomazorg om nog betere zorg te kunnen verlenen. Naast de specifieke 
uitleg over de stoma, de stomaverzorging en leefregels is er ook aandacht voor de 
chirurgische en dermatologische aspecten van de stomazorg. In workshops wordt 
vervolgens op interactieve wijze in kleinere groepen casuïstiek besproken. Welke 
vragen leven er bij de zorgverleners? Hoe kunnen we de zorgverlening optimaliseren? 
Er zijn ook verschillende leveranciers van stomaproducten aanwezig. Zij informeren 
je over nieuwe ontwikkelingen en je krijgt productinformatie op gebied van 
stomamaterialen. 

Verder hopen we dat dit symposium een bijdrage levert aan een nog betere 
samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en een kwaliteitsverbetering van de 
stomazorg in de regio. Goede samenwerking begint bij goed weten wie, wat, waarom 
doet en hoe je gebruik kunt maken van elkaars expertise.
 
Wij begroeten je graag op dinsdag 26 maart.

Namens, stomaverpleegkundigen Rijnstate
Marlene de Graaf
Ellen Hubert
Anita Neijenhuis
Marieke Peters 



Praktische informatie

Doelgroep
Het symposium richt zich met name op 
verpleegkundigen (niveau 4 & 5)  
en verzorgenden (niveau 3, 4) 
werkzaam in de thuiszorg, verpleeg- & 
verzorgingshuizen, zorginstellingen 
voor mensen met een lichamelijke en 
verstandelijke handicap, revalidatie-
centra of ziekenhuizen in de regio. 

Sprekers
mw. J.J.M. Bluemer, diëtist
drs. R.R.J.P. van Eekeren, chirurg 
mw. A.M.G. Kruitwagen, diëtist
dr. E.J. Spillenaar Bilgen, chirurg 
mw. drs. H.J. Stenveld, dermatoloog

Accreditatie
Voor het symposium wordt accreditatie 
aangevraagd bij de V&VN. 
Je ontvangt een bewijs van deelname.

Kosten  
De kosten voor deelname aan het 
symposium bedragen € 25,00. 
Wij vragen je vriendelijk om contant te 
betalen aan de inschrijfbalie. 
Je ontvangt een bewijs van betaling.

 

Wijze van inschrijven 
Je kunt je voor het symposium 
uitsluitend aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website van 
Rijnstate: www.rijnstate.nl. Klik hier
Je krijgt een bevestiging toegezonden op 
het door jouw opgegeven e-mailadres.
Let op! Schrijf je snel in, het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt. 
Inschrijvingen worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst.
 
Datum en locatie
dinsdag 26 maart 2013 
van 17.30 uur tot 22.00 uur
Auditorium (route 81)
Rijnstate Arnhem
Wagnerlaan 55 
6815 AD  Arnhem

Organisatie	en	informatie
Studie Congrescentrum Rijnstate
scc@rijnstate.nl   
T 088 - 005 7840 
Postbus 9555
6800 TA  Arnhem

         Twitter: @SCCRijnstate

Sponsoren
Het symposium wordt mede mogelijk 
gemaakt door:
Coloplast 
Dansac, hoofdsponsor
Eakin 
Hodes
Hollister
Welland 
 

http://www.rijnstate.nl/web/Wetenschap/Symposia-en-congressen/Inschrijfformulier/Inschrijven-symposium-Stomazorg-ook-jouw-zorg.htm
http://www.rijnstate.nl/web/Wetenschap/Symposia-en-congressen/Inschrijfformulier/Inschrijven-symposium-Stomazorg-ook-jouw-zorg.htm

