
‘Effectiviteit en ervaringen met de 
      Stomydo stomadouche’

Onderzoeksresultaten: 



Vanuit de praktijk ontwikkeld voor én door gebruikers
De uitgangspunten voor het ontwikkelingstraject van de Stomydo waren eenvoud en 
gebruiksgemak, met kwaliteit van leven als uiteindelijk doel. Initiatiefnemer Peter Cox:  “Jan 
Dorssers, stomadrager en goede vriend, benaderde mij met de vraag of ik iets kon 
bedenken waardoor het voor hem makkelijk werd om zijn stoma na een lekkage te 
verzorgen. Peter verdiepte zich in de materie. Hij ontdekte dat er weliswaar tal van handige 
en goede producten verkrijgbaar zijn, maar op het gebied van verzorging – het 
reinigen van de huid rond het stomaroosje zelf – bleek er weinig te bestaan. Een paar 
maanden later, in het voorjaar van 2006, is Jan overleden. Met het wegvallen van deze 
inspirator verdween ook de drijfveer om een oplossing te vinden op zijn stomavraagstuk. 
Tóch liet het idee Peter Cox de negen jaar daarna niet los. Diverse testen en  ontwikkelin-
gen leidden in 2014 tot een prototype dat verder werd geperfectioneerd.  Toen bleek ook 
dat de, in eerste instantie, makkelijke en snelle manier van verzorgen aan de wastafel, ook 
grote voordelen bood op het gebied van de huidconditie, kwaliteit van leven en 
zelfredzaamheid.

Hoe werkt de Stomydo?
De gebruiker sluit de stomadouche in een handomdraai aan op een kraan, bepaalt de 
temperatuur van het water en plaatst de ‘douchekap’ op de buik. De stomadouche biedt 
een gerichte oplossing. Door enkel het gebruik van water, in combinatie met de speciale 
huidring, produceert de stomadouche een lauwwarme massagestraal gericht op de 
peristomale huid. Doordat de huidring zich licht vastzuigt (slechts ter afdichting) wordt de 
huid in combinatie met de gerichte massagestraal geactiveerd, dit zorgt voor een prikkeling 
in de huid met een betere doorbloeding en een snellere huidgenezing tot gevolg.  Als er een 
betere doorbloeding ontstaat wordt de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afval-
stoffen verbeterd. Waardoor nieuwe huidcellen worden aangemaakt en de huid weer her-
steld. 

Onderzoek toont aan 
Door tal van onderzoeken en de praktische ervaringen van gebruikers, kan de Stomydo met 
recht bestempeld worden als een huidherstellend én huidbeschermend hulpmiddel. 
Dit is meermaals aangetoond, ook met fotomateriaal. De huid hersteld zich binnen 2-4 
weken. Het is dan ook zaak huidproblemen vroegtijdig te herkennen, omdat de stomadra-
ger bij grote problemen in een vicieuze cirkel kan belanden: door de huidproblemen kan 
het stomamateriaal sneller loslaten, hierdoor ontstaan lekkages wat het huidprobleem weer 
in stand kan houden. De kans op huidproblemen is groter bij dragers van een ileostoma en 
een urostoma. Het tijdig gebruik van de Stomydo zorgt er voor dat stomaplakken beter en 
langer blijven kleven zonder dat de huid wordt beschadigd. Minder stomaplakken en andere 
huidbeschermende middelen dragen bij aan de besparings- en kwaliteitsaspecten die mee-
spelen, waardoor de kosten van deze middelen aanzienlijk kunnen afnemen. Ook stelt het 
product de stomadrager in staat de stomadouche aan de wastafel te gebruiken zonder te 
morsen. Ideaal om zich snel en hygiënisch te verzorgen, wat weer tot een fris en zeker 
gevoel leidt.  Mensen met de ziekte van Crohn of andere  beperkingen hebben trouwens 
vaak niet de kracht of energie om zich elke dag (of telkens na een lekkage) te douchen.



Het belang (en de aandachtspunten) van 
goede stomazorg
Vaak blijft onzekerheid over het verdere 
verloop van de ziekte een rol spelen in het leven 
van stomadragers. Stomadragers willen het liefst 
zo spoedig mogelijk de draad van het gewone 
dagelijkse leven weer oppakken. Kwalitatief goede 
stomazorg is van onmiskenbaar belang voor een 
goede kwaliteit van leven voor stomadragers.

“Peristomale huidaandoeningen komen heel courant voor, sommige 
studies geven aan dat tot 60% van de stomapatiënten ooit huidletsels 
ontwikkelen rond hun stoma. Deze huidaandoeningen bestaan vaak 
langdurig omdat de patiënt met peristomale huidproblemen in een 
vicieuze cirkel terecht komt. De huidaandoening zorgt immers voor een 
verminderde aanhechting van de plaat wat op zijn beurt aanleiding geeft tot lekkage 
en nog meer huidproblemen.”

- Hilde Beele, Dienst Huidziekten en Zorgcentrum Wondzorg UZ Gent -

• Reinigt de huid en kan plakresten 
verwijderen.

• Masseert de huid en stimuleert de 
doorbloeding, waardoor huidirritaties en 

wondjes verminderen.

• Is compact, eenvoudig en snel in gebruik.

• Kan materiaal- en accessoireverbruik
verminderen.

• Leidt tot een afname van zorggebruik.

• Geeft een fris en schoon gevoel.
• Bevordert de kwaliteit van leven.

De Stomydo...

75% van alle stomadragers ervaart – vroeg of 
laat – problemen met de peristomale huid
Dit is de huid rond de stoma. Dit blijkt uit een onderzoek van de fi rma 
Hollister. De problemen – jeuk, eczeem, granulomen, pijn – zijn meestal 
het gevolg van contact tussen ontlasting en de huid. Hoe dat kan? 
Stomamateriaal, bestaande uit een klevende huidplaat en opvangzakje, 
zorgt voor het opvangen van ontlasting of urine. De huidplaat beschermt 
de huid rondom de stoma tegen contact met ontlasting. Het komt 
echter regelmatig voor dat de ontlasting toch in aanraking komt met 
de peristomale huid, wat kan leiden tot irritatie en huidproblemen. 
Andere oorzaken van huidproblemen zijn transpiratie die niet goed 
wordt geabsorbeerd door de huidplak (niet voor niets ervaren veel 
stomadragers problemen tijdens het sporten), het onjuist of te vaak 
verwijderen van de huidplak en een overgevoeligheid van de huid 
voor ingrediënten in de huidplak. 

De Stomydo is volledig veilig in gebruik. Doordat de huid herstelt en er minder tot geen  
huidirritaties of wondjes meer zijn, kan de stomadrager – samen met behandelaars - 
makkelijk een keuze maken voor (geschikter) stomamateriaal. Stomadragers kunnen, 
dankzij de Stomydo stomadouche met hernieuwd zelfvertrouwen de deur uit. 



Het beeld van ‘problemen’ na (of ten gevolg van) een stoma(operatie) wordt bevestigd door 
een onderzoek van het Nivel4. 89% van de respondenten rapporteerde klachten ten gevolge 
van de stoma(operatie). Meest genoemde klachten waren:
 - lekkages (55%);
 - vermoeidheid (36%);
 - huidproblemen (34%);
 - zit- of zadelpijn (24%);
 - parastomale hernia (22%);
 - problemen met het stomamateriaal (21%).
Mensen met een ileostoma ervaren gemiddeld meer problemen/klachten (gemiddeld 3,5 
klachten) dan mensen met een colostoma (gemiddeld 2,6 klachten) of een urostoma 
(gemiddeld 2,4 klachten).

4CQ-index Stomazorg | Kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen vanuit het perspectief van 

Patiënten | Nivel, 2013.

 

Prognose: het aantal mensen met een stoma groeit
De verwachting is dat het aantal mensen met een stoma de komende jaren zal groeien. 
Oorzaken zijn een toename van de indicatie darmkanker in combinatie met een stijgende 
levensverwachting van mensen met deze ziekte. Op basis van uitsluitend demografische 
ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker in de periode 
2015-2040 naar verwachting met 37% stijgen (mannen: 39%; vrouwen 34%)1.

Een ingrijpende gebeurtenis met grote gevolgen
De aanleg van een stoma is voor eenieder die het aangaat een ingrijpende gebeurtenis. Het 
betekent niet alleen een ernstige aantasting van het vertrouwde lichaamsbeeld, maar ook 
het wegvallen van een belangrijke lichaamsfunctie en een verandering in het fysiek
 functioneren en de persoonlijke verzorging.

Slechts 20% van de stomadragers zoekt professionele hulp bij (huidproblemen)

Ook dit blijkt uit het onderzoek van de firma Hollister.  Veel stomadragers blijven met 
peristomale huidproblemen ‘doorlopen’, omdat ze de problemen niet herkennen, onwetend 
zijn of denken dat het er nu eenmaal bij hoort. Het beeld komt overeen met reacties van 
professionals die aangeven ‘zoveel problemen niet te zien’. De cijfers mogen met een gerust 
hart ‘schrijnend’ worden genoemd. 
Want als de problemen zo evident zijn, waarom zoekt de stomadrager dan geen hulp? 
Enerzijds komt hier weer het taaie karakter van de stomadrager om de hoek kijken. 
Anderzijds kan een oorzaak worden gevonden in de stomazorg, die – zo blijkt uit het 
Nivel-onderzoek – nog steeds voor verbetering vatbaar is.



De Stomydo bevordert de kwaliteit van leven

Dat was voor twee Nederlandse zorgverzekeraars CZ en VGZ genoeg reden om 
een onderzoek te starten naar de functionaliteit en uitwerking op het gebruik 
van de Stomydo stomadouche. De resultaten zijn gemeten over een periode van 
respectievelijk 8 maanden (CZ) en 6 maanden (VGZ) met in totaliteit 450 test-
personen. CZ koos voor een selectieve keuze van de deelnemers en VGZ koos 
voor een willekeurige keuze van de deelnemers.

Onderzoeksresultaten & conclusies
Bijgaand een samenvatting van de onderzoeksresultaten.
 1. Algemene ervaringen m.b.t. het gebruik van de Stomydo:
Hoe ervaren de testpersonen het gebruik van de Stomydo stomadouche. 
Meerdere antwoorden waren mogelijk. 

Gemiddeld ervaart 93,8% van de testpersonen het gebruik van de stomadouche als 
Verfrissend, Prettig of Ontspannend. Ervaart 6,2% het gebruik als onplezierig, niet 
verfrissend of heeft men geen mening.  

Gemiddeld 67% van de testpersonen vonden de stomadouche eenvoudig in gebruik 
en een handig formaat hebben. 33% geeft aan dat het te veel werk is, te moeilijk of 
hebben er geen mening over. 



94% van alle testpersonen zou de stomadouche ‘zeker’ (63%) of 
‘misschien’ 31% aanraden aan anderen.

Dit cijfer toont aan hoe tevreden de gebruikers met het product zijn. Bij ‘misschien’ zeggen 
de testpersonen dat de keuze om de Stomydo aan te raden, afhankelijk is van de situatie.

Conclusie:
De ervaringen met de stomadouche zijn doorgaans zeer positief. Gebruikers vinden het ge-
bruik verfrissend, prettig en ontspannend en de Stomydo eenvoudig in het gebruik. Dragers 
van een ileo- of urostoma waarderen de Stomydo beter dan dragers van een colostoma. Dit 
kan waarschijnlijk worden verklaard door het feit dat dragers van een ileo- of urostoma ook 
doorgaans meer (huid)problemen ervaren.



2. De invloed van de Stomydo op huidproblemen, lekkages en hechting van de 
huidplak

Betere huidkwaliteit 
Gemiddeld 54% van alle 
testpersonen ervaren een verbetering 
van de huidkwaliteit door het gebruik 
van de stomadouche. 

Minder last van huidproblemen
Gemiddeld 42% van alle testpersonen 
heeft door het gebruik van de 
stomadouche minder last van 
huidproblemen.

Minder last van lekkages
Gemiddeld 68% van alle testpersonen 
heeft door het gebruik van de 
stomadouche minder last van 
lekkages. 

Betere hechting van de huidplak 
Gemiddeld 30% van de testpersonen 
ervaart door het gebruik van de 
stomadouche een betere hechting 
van de huidplak. 



3 De invloed van de Stomydo op de kwaliteit van leven

Gemiddeld ervaart 38% van alle testpersonen door het gebruik van de Stomydo een 
verbetering van kwaliteit van leven.

4 Overzicht in het verloop van tijd naar de belangrijkste resultaten tussen 
de onderlinge onderzoeken tussen de zorgverzekeraars CZ en VGZ. 
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Conclusie 
Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben getoetst of de inzet van de Stomydo stomadouche 
de kwaliteit van leven verbeterde, de conditie van de huid beter werd en of de inzet van de 
stomadouche kon zorgen voor afname in gebruik van hulpmiddelen en accessoires. 
Tijdens deze onderzoeken kwam duidelijk naar voren dat de huidconditie inderdaad 
verbeterde, ook de kwaliteit van leven (zelfverzekerdheid) beter werd, de huidplak beter 
hecht en de lekkages (1 tot 5 keer per week) afnamen. De Stomydo stomadouche 
produceert een lauwwarme (water) massagestraal die niet alleen het stoma reinigt, maar 
daarnaast ook zorgt voor een betere doorbloeding van de peristomale huid (de huid 
rondom het stoma). Door de gerichte aanpak verbetert de huid aanzienlijk binnen korte 
tijd. Jeuk, huidirritaties en wondjes herstellen sneller en verdwijnen zelfs helemaal. De 
(juiste*) huidplak hecht beter en lekkages nemen af.

*Zorg altijd voor het juiste stomamateriaal. Neem voor meer info contact op met uw 
stomaverpleegkundige of de leverancier van uw stomamaterialen. 
De resultaten zijn gemeten over een periode van respectievelijk 8 maanden (CZ) en 6 
maanden (VGZ) met in totaliteit 450 testpersonen. CZ koos voor een selectieve keuze van de 
deelnemers en VGZ koos voor een willekeurige keuze van de deelnemers.



Conclusie 
De Stomydo heeft een bewezen, positief effect op:
 • een verbetering van de huidkwaliteit
 • een afname van huidproblemen
 • een afname van lekkages
 • een betere hechting van de huidplak

Afgaande op bovenstaande onderzoeksresultaten, kunnen we bovendien 
concluderen dat alle type stomadragers profiteren van de effecten van de 
Stomydo, maar dat de aard van de verbetering verschilt.



A. ‘Mijn huidproblemen verdwenen binnen een 
week’
Tijdens de stomadag 3-11-2018 in Eindhoven werden wij benaderd door een 
enthousiaste Stomydo-gebruiker. Zij werd door leverancier Hoogland Medical vorig 
jaar benaderd met de vraag of ze deel wilde nemen aan een onderzoek van VGZ met 
een nieuw product; de Stomydo stomadouche. “Ik had er tot dat moment nog nooit 
van gehoord, maar toen ik las dat mijn huidproblemen wellicht zouden verminderen 
besloot ik direct mee te doen”, aldus de deelnemer. “Ik was heel erg benieuwd wat 
het apparaat voor mij kon betekenen.”

Alvorens mevrouw de test echt kon starten moest er een kleine aanpassing gedaan worden 
aan de kraan. “Dat was wel even een duur grapje, maar het was de kraan van de 
stomawastafel. Die heb ik moeten laten aanpassen. Vervolgens ben ik de Stomydo gaan 
gebruiken en ik was eigenlijk al snel enthousiast. Het bezorgde mij een heerlijk fris gevoel. 
Na een week zag ik mijn huid al veranderen en dat was werkelijk waar een genot.”

Weg met de dioderm
Mevrouw heeft al diverse jaren een stoma. Ze begon ooit met een colostoma, maar die is 
uiteindelijk omgezet in een ileostoma. “De ontlasting is dan vaak vrij dun en agressief. Dat is 
niet bevorderlijk voor de peristomale huid. Die was rood en geïrriteerd. Ik had ook regel-
matig wondjes. Voorheen gebruikte ik altijd dioderm om de problemen zoveel mogelijk in 
toom te houden. Al na een week kon ik de dioderm in de kast laten staan. Ik was blij verrast. 
Toen we op vakantie gingen heb ik de stomadouche thuisgelaten. Dat merkte ik direct. Mijn 
huid was binnen de kortste keren weer een stuk slechter.”

Goed materiaal is van belang
Mevrouw is ontzettend tevreden met de huidige staat van haar huid. “Dat had ik van tevo-
ren gehoopt, maar ik moest natuurlijk eerst zien of het zou gaan werken. Naast een goede 
huid is het materiaal voor een stomadrager ook ontzettend belangrijk. Nu mijn huid goed is 
ben ik overgestapt op een eendelig systeem. Daar ben ik heel erg tevreden over. Lekkages 
heb ik niet, terwijl ik dit voorheen wel nogal eens had. Ik kan de Stomydo aan iedereen aan-
raden. Ben ontzettend blij dat ik aan de test heb mogen deelnemen.”

*Om privacyredenen is de naam van mevrouw niet in het artikel opgenomen

“Mijn ontlasting is vaak vrij dun en agressief. Dat is niet 
bevorderlijk voor de peristomale huid. Die was rood en 
geïrriteerd. Ik had ook regelmatig wondjes. […] 
Na een week zag ik mijn huid al veranderen en dat was 
werkelijk een waar genot.”



B. ‘Wij stonden allemaal te kijken van het 
resultaat’
Henriette (58), draagster van een colo-en urostoma was de wanhoop nabij. Door de vele 
lekkages van de urostoma was haar huid dusdanig slecht dat ze veel pijnlijke wondjes had 
en de huidplak niet goed meer hechtte. Henriette had al vrijwel elke huidplak geprobeerd 
en ook diverse pasta’s en crèmes mochten helaas niet baten. Wijkverpleegster Linne Jacobs, 
van zorgorganisatie de Zorgboog, kwam als stagiaire bij Henriette terecht. Toen zij het 
verhaal van haar cliënt hoorde, besloot ze zelf op zoek te gaan naar andere oplossingen. 
Want die moesten er toch zijn? Op internet vond Linne informatie over de Stomydo 
stomadouche.

De voorbije maanden gebruikte Henriette een huidcomfeel, een hydrocolloïd verband voor de 
bescherming en behandeling van wonden en de huid rondom de wonden. Even leek het goed te 
gaan, maar door de vele lekkages moesten de verpleegkundigen van de wijkzorg het comfeel soms 
wel twee keer per dag vervangen. Dit resulteerde in een ernstig beschadigde huid, veel pijn en ook 
de kwaliteit van leven ging achteruit.

Er moest iets gebeuren.
“Het was op een gegeven moment zo erg dat mevrouw gewoon niet meer naar buiten 
durfde”, legt Linne de situatie uit. “Als ze dan toch noodgedwongen moest, plakte ze meerdere 
maandverbanden over haar stoma heen. Zo kon ze toch gaan en was een eventuele lekkage niet 
direct zichtbaar. “Ik was een beetje ten einde raad”, blikt Henriette terug. Linne zocht op internet 
naar andere oplossingen voor mevrouw en kwam terecht bij Stomydo. “We hebben de 
stomadouche 30 dagen gratis getest en na een paar dagen zagen we al verbetering”, aldus Linne. 
“Ikzelf, maar ook mijn collega-verpleegkundigen stonden allemaal te kijken van het resultaat. Sinds 
we de Stomydo gebruiken heeft mevrouw geen lekkage meer gehad en is de huid weer gezond.”

Kwaliteit van leven is weer terug.
“Om voor onszelf een beeld te krijgen wat de werking van de stomadouche kon zijn,
 hebben we vanaf het begin af aan foto’s gemaakt van de huid rondom het stoma”, vertelt Linne. 
“Op de foto’s (die op dag 1, dag 14 en dag 30 gemaakt zijn) is duidelijk een verbetering te zien. Ik 
heb dit succesverhaal direct aan mijn collega’s verteld en ook binnen ‘de Zorgboog’ het verhaal ge-
deeld. Iedereen was enthousiast”, aldus Linne. Henriette is blij dat ze resultaat heeft kunnen boeken 
met de stomadouche. “Ik ben heel erg blij met het apparaat. Ik kan weer dingen buitenshuis onder-
nemen. De kwaliteit van leven is er op vooruit gegaan. Ik zou mede-stomadragers de stomadouche 
aanraden. Voor mij heeft het veel goede dingen gedaan, maar ook als je geen huidproblemen zou 
hebben, geeft de Stomydo stomadouche een fris en fi jn gevoel.”



C. Stomaverpleegkundige maakt kennis met Stomydo stomadouche

Brigitte Bocken (48) werkt al ruim 18 jaar als stomaverpleegkundige. Ze begon ooit in het 
Maastricht UMC+, maar verruilde die baan 14 jaar geleden voor een nieuwe uitdaging bij 
MediReva Medische Hulpmiddelen. Brigitte is samen met haar collega’s voor de klanten van 
de medisch speciaalzaak het aanspreekpunt, na de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis. 
Brigitte zorgt er, samen met haar collega’s, voor dat de klanten het eerste stoma-pakket 
ontvangen. Kortgeleden maakte Brigitte voor het eerst écht kennis met de Stomydo 
stomadouche.

“Natuurlijk had ik er al eerder over gehoord, maar tot voor kort had ik er zelf nog niet mee 
gewerkt”, steekt Brigitte van wal. “Dat moet ik nuanceren. De klant gebruikt de 
Stomydo natuurlijk zelf. Ik heb haar in het begin geholpen met aansluiten etc. De rest heeft 
ze allemaal zelf gedaan.” De patiënt in kwestie is een mevrouw die al geruime tijd (20 jaar) 
stomadrager is. “Ze heeft al heel veel meegemaakt. Had een hele slechte huid en regelmatig 
een lekkage. We hadden al diverse dingen geprobeerd, maar niets leek echt te helpen. 
Mevrouw is de stomadouche gaan testen en de huidproblemen namen af.” 

Eerst zien, dan geloven.
Brigitte was in het begin sceptisch over de Stomydo. “Ja, dat geef ik eerlijk toe. In ons vak 
is dat eigenlijk ook niet meer dan logisch. We moeten eerst goed weten wat een product 
daadwerkelijk kan, voordat we het product aan onze klanten adviseren. Ik was blij verrast 
toen ik zag hoe de stomadouche werkte. De doorbloeding is veel beter, hierdoor herstelt 
de huid ook sneller. Mevrouw is er zelf ook enthousiast over. Ze heeft wel nog vrij veel last 
van lekkages, dus besparingen van het materiaal zien we nu nog niet direct terug. We zoeken 
nu nog een oplossing voor de lekkages, aldus Brigitte.

Verschillende hulpmiddelen.
“Inmiddels weet ik, door mijn jarenlange ervaring en door scholing, de toepasbaarheid van 
de producten bij de verschillende problemen. De Stomydo is een toevoeging aan het 
assortiment van stoma hulpmiddelen. Zeker voor mensen met veel huidproblemen is het 
een toegevoegde waarde. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat we deze mevrouw hebben 
kunnen helpen. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”



D. Lisa van blog ‘Crohn & ik’ test Stomydo stomadouche

Onlangs testte Lisa Kouwenberg van de blog Crohn & ik de Stomydo stomadouche. 
Zij schreef hier een review over en die willen wij graag met jullie delen. Lees 
hieronder meer.

Lisa schrijft: Stomydo is een bedrijf die hulpmiddelen maakt voor de dagelijkse verzorging 
van een stoma. Zo mocht ik de stomadouche die zij hebben ontwikkeld uitproberen. In dit 
artikel lees je wat ik er van vind, mijn pluspunten en kleine minpuntjes. Aan het eind van het 
artikel zie je ook een foto van mijn naakte stoma, dus wees gewaarschuwd. Dit artikel gaat 
over een product wat gekregen is van een bedrijf

Stomadouche
Een stomadouche is een hulpmiddel bij de dagelijkse verzorging van een stoma. Stomydo 
zegt er het volgende over: “Met de Stomydo stomadouche kunt u eenvoudig uw stoma 
reinigen en verzorgen aan de wastafel. Met het frisse gevoel van een douche maar dan op 
een snellere manier dan wanneer u een complete douche zou nemen. Met enkel schoon 
kraanwater wordt uw stoma gereinigd en de huid rond het stoma gestimuleerd. Hierdoor 
kunnen huidproblemen en irritaties worden voorkomen.”

Eerste indruk
Toen ik dat las, werd ik eigenlijk al enthousiast. Ik heb niet elke dag evenveel energie om 
onder de douche te stappen. Maar nu ik een stoma heb ging ik wel elke dag douchen om de 
stoma te verzorgen en schoon te maken. Ook al had ik de energie er niet meer voor. Als ik 
mijn stoma alleen met gaasjes schoonmaakte, kreeg ik nou niet echt een bepaald schoon en 
hygiënisch gevoel. De stomadouche wou ik dan ook zeker uitproberen.

Geleverde pakket
De stomadouche wordt met een compleet pakket geleverd. Uiteraard zit daar de 
stomadouche in, maar ook een opbergtas, montage set om je kraanaansluiting eventueel 
aan te passen en een handdoekje. Ook zit er een gebruiksaanwijzing bij en een folder. De 
service die Stomydo levert is uitstekend. Ik heb (natuurlijk) geen normale kraanaansluiting 
en er moest een aparte koppelstuk geleverd worden. Met vragen kan ik ook altijd bij hun 
terecht.

Gebruik
Ik vind het gebruik van de stomadouche erg makkelijk en snel. Het is een kwestie van de 
stomadouche vastmaken aan de kraan. De kraan op de juiste temperatuur zetten. Daarna 
haal ik mijn stomazak van mijn buik, haal ik de ergste ontlasting weg als dat er zit en dan zet 
ik de stomadouche tegen mijn buik aan. De kraan gaat aan en ik laat paar minuten de 
stomadouche op mijn stoma staan. Ik vind het een erg aangenaam gevoel op mijn huid. Het 
is een zachte straal wat uit de stomadouche komt. Als ik klaar ben, koppel ik de 
stomadouche weer van de kraan af en laat ik het even drogen. Daarna is het weer makkelijk 
op te bergen in de opbergtas die er bij geleverd wordt.



Pluspunten en minpunten

Pluspunten:
-Makkelijk in gebruik
-Handig voor de dagen als je geen energie hebt om te douchen, maar wel een fris gevoel wil 
hebben
-Een fijn gevoel op de huid
-Makkelijk op te bergen in de opbergtas die wordt meegeleverd
-Huidirritaties zoals jeuk worden veel minder
-Ik ben snel klaar met het verzorgen van mijn stoma
-Service van Stomydo is uitstekend en zijn bereid om mee te denken voor oplossingen
-Dankzij de gebruiksaanwijzing en montageset kon ik zelfs, met mijn twee linkerhanden, de 
kraanaansluiting aanpassen voor de stomadouche
-De filmpjes op hun site zijn ook prettig om te bekijken hoe het werkt
-Het lijkt mij ook fijn om de stomadouche mee te nemen op vakantie als je door het war-
me weer vaker je stomazak moet vervangen.

Minpunten:
-Mijn mooie designkraan ziet er ietsjes minder design uit
-Het is nog van een aardig formaat, wat uiteraard ook nodig is, wat ruimte in beslag neemt 
met het opbergen er van. Het neemt ook aardig wat ruimte in beslag in je koffer voor op 
reis

Conclusie
Zoals het denk ik wel duidelijk is, ben ik erg tevreden met de stomadouche van Stomydo. Ik 
zou het dan ook zeker aanraden aan mensen met een stoma. Ik vind het de prijs ook zeker 
waard uiteindelijk, want het is geen product wat je eenmalig gebruikt, het is een éénmalige 
investering in je gezondheid en je krijgt ook nog een 5-jaar garantie op het hele product. 
De stomadouche ga ik dan ook zeker vaak gebruiken en ik ben benieuwd of ik ook op 
langere termijn huidverbetering ga zien. In ieder geval merk ik nu al dat ik veel minder jeuk 
heb of kleine wondjes door de plak van de stomazak. 

Op foto 1 zie je mijn stoma voordat ik de Stomydo gebruikte. Op foto 2 zie je het stoma na 
twee weken gebruik van Stomydo. 



E. Stomadouche verlost Math van heel veel problemen

Door een fout van zijn behandelend arts kreeg Math Crijns (69) uit Kronenberg een ileo-
stoma. Math zijn (vaak onverteerde) voeding verlaat ontzettend snel weer zijn lichaam via 
het stoma. De zogenaamde ‘high output’ zorgde er jarenlang voor dat hij veel lekkages had. 
Hierdoor ontstonden er problemen met de huid. Rondom het stomaroosje had Math veel 
wondjes, pijn en jeuk. De oplossing voor Math zijn probleem kon ook zijn stomaverpleeg-
kundige niet aandragen. Wanhopig op zoek naar een hulpmiddel, werd Math gewezen op de 
Stomydo stomadouche. Binnen een maand verdwenen de meeste problemen al. 

“In 2009 werd er een tumor in mijn dikke darm geconstateerd”, begint Math zijn verhaal. “De 
tumor zou operatief verwijderd worden. Tijdens de operatie ontdekte de arts vervolgens dat de 
organen in mijn buik allemaal links lagen. De arts heeft vervolgens ingrepen gedaan die niet 
verstandig waren, zacht uitgedrukt. Voor de operatie was ik niet op de hoogte van mijn aandoening. 
Ik functioneerde altijd prima, maar blijkbaar lagen mijn organen dus niet zoals het zou moeten. ” 

Wakker worden met een ileostoma 
Math werd wakker met een ileostoma. De arts had, mede door gemis van kennis over deze ziekte, 
alles naar rechts gedraaid. De dunne darm raakte bekneld. Hierdoor stierf deze langzaam af. De 
aanleg van een stoma werd uiteindelijk Math zijn redding, hij hield nog maar 15 cm dunne darm 
over.. “Dat was een behoorlijk heftige periode. Inmiddels wordt Math ondersteund met parenterale 
voeding. “Men noemt mijn ziektebeeld ook wel ‘short bowel syndroom’. De voeding of 
vloeistoffen die ik tot mij neem worden door het lichaam dusdanig snel weer naar buiten geleid, dat 
ik wel ondersteuning nodig heb. Voedingsstoffen, zout en vocht hou ik niet voldoende binnen. Dat 
resulteert bij mij vaak ook in een constant hongergevoel. De parenterale voeding zorgt ervoor dat 
mijn lichaam in ieder geval de juiste hoeveelheden voedingsstoffen en vocht binnenkrijgt. 

Eenvoudig en zeer effectief 
Zijn stomaverpleegkundige adviseerde Math om de stomadouche eens te proberen. “Rondom het 
roosje was alles rood en wond. Ook had ik een kapotte huid met wondjes”, aldus Math. “Daar 
moest dus telkens die plak op. Je kunt je voorstellen dat zoiets  allerminst prettig is. Voor de 
stomadouche was er geen pasta, poeder of crème meer die ik nog niet gebruikt had. Er was niets 
dat hielp. De lekkages hielden aan en de huidproblemen werden steeds erger. Ook de jeuk, mede 
dankzij de voorbije warme zomer, was heel vervelend.” Toen Math de Stomydo voor het eerst zag 
was hij verbaasd over het eenvoudige ontwerp. “Toen ik het zag dacht ik; waarom heb ik dit niet 
kunnen bedenken? Het is een fantastisch hulpmiddel dat het leven voor veel stomadragers aangena-
mer kan maken. Na slechts drie weken waren mijn problemen zo goed als opgelost. Lekkages heb 
ik niet meer en de huid is heel erg verbeterd. Ook de lijmresten van de plak kan ik nu makkelijk 
verwijderen. Voorheen moest ik daar vaak ook nog aan krabben. Maar wat nog veel belangrijker is; 
ik durf weer verder weg van een toilet te gaan. Als stomadrager ben je altijd bang dat je een lekkage 
krijgt. Ik zorgde er voor dat ik een toilet in de buurt had. Daar ben ik nu veel minder mee bezig.”

Ontdek de stomadouche zelf 
Math is ontzettend blij met de stomadouche. “Ik zou andere stomadragers het advies willen geven, 
zelf eens te bekijken wat de stomadouche voor hen kan betekenen. Ik heb er ontzettend veel baat 
bij en ben heel erg blij dat ik iets gevonden heb wat mijn problemen heeft opgelost.”



Stomaverpleegkundige van Math Crijns:  
“De casus van Math was door de hoeveelheid 
problemen een lastige. De oorzaak is niet weg te halen en de 
hulpmiddelen bleken niet afdoende te zijn. Dankzij de inzet van de 
stomadouche verdwenen de lekkages en werd de huid weer goed. 
Het mag duidelijk zijn dat Math daardoor meer 
kwaliteit van leven ervaart!”



Publicatie Value Based Health Care - Thinkers Magazine (september 2019) 

Stomydo stoma shower promotes the quality of life of an ostomate
 
The Stomydo Stoma Shower is a medical device with the aim of taking care of the ostomy easily, 
efficiently and hygienically at the wash basin. So that you can continue with a clean and fresh feeling 
after this stoma care.
 
“Couldn’t stoma care be easier?” Frustrated and disappointed, Jan Dorsser’s, colostomate and a good friend 
of Stomydo-founder Peter Cox, expressed his displeasure at the lack of a good stoma aid. He found the 
stoma care to be inconvenient, impractical and ineffective. Especially in case of a leak or when changing the 
appliance. To meet Jan’s challenge, Peter formed a team of developers, designers and ostomates around him. 
The ostomates were closely involved in the design process and tested the prototypes first. This way Peter 
was sure that the product did exactly what it was meant to do. The stoma shower is suitable for self-use, 
but if the (few) actions are too stressful for a client, home care staff can offer a solution.

Designed for and by ostomates.
In addition to the quick care of the ostomy, a much more important point came to light during the initial 
phase, the positive effect on the skin around the ostomy. The lukewarm massage jet, in combination with 
the special skin-ring improves the blood circulation, which greatly improves the skin’s condition and allows 
the skin to visibly recover within a short period of time. Wounds and skin irritations heal faster, itching un-
der the appliance is reduced, the appliance sticks better, leakages become a rarity. Should these still happen, 
the ostomate can now quickly take care of itself at the washbasin. The Stomydo stoma shower has been de-
veloped for, but also (together) by ostomates. This type stoma care gives the ostomate his confidence and 
security back. The Stomydo stomashower is for sale for €169,- with a warranty of 5 years.  Anyone who 
buys the stoma shower, in combination with the wafer heater, can make use of the combination deal. Both 
products can be purchased for the price of €249,-.  
 
Fewer skin problems, more assurance.
The Dutch Health Insurers CZ and VGZ have recently investigated the use of the Stomydo. For example, 
we looked at the quality of life (significantly improved), whether the condition of the skin has improved 
(yes, more than 30%) and whether the use of the stoma shower can lead to a reduction in devices and 
accessories (6-25% can be saved on the cost of appliances and accessories such as creams, pastes, powders, 
etc.). During these tests, 94% of the users indicated that they would recommend using the stoma shower. 
VGZ was the first to decide to reimburse the Stomydo stoma shower. Insured persons who want to qualify 
for a stoma shower can contact their supplier of medical aids. Stomydo hopes that the stoma shower will 
be available for even more ostomates. In addition, the company, under the direction of Peter Cox, continues 
to work on the development of tools in the stoma care sector.

Stomydo user Henriette (with 2 ostomies, colo- and urostomy)
“For years, my skin was bad and painful. Leaks were common every day. I had already tried everything and when 
the stoma nurse couldn’t come up with any more solutions, I got into a kind of isolation. Because of the many leaks. 
Thanks to the homecare nurse, I got in touch with Stomydo. I started using the stoma shower and after a week we’-
ve already seen changes. I was amazed by the good results. After a month, my skin was fully restored, my appliance 
adheres better to the skin and the leaks were completely reduced.

Deze publicatie is terug te vinden in het Value Based Health Care - Thinkers magazine van september. 
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