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Beschrijving Stomydo  
Stomydo BV is opgericht vanuit de vraag van een stomadrager en tevens goede vriend van oprichter 
Peter Cox. Door de problemen van deze vriend met de verzorging van zijn stoma zijn ze samen gaan 
zoeken naar een oplossing voor het fris en hygiënisch verzorgen van de stoma en de peristomale 
huid. Vooral na een lekkage zocht de vriend van Peter Cox naar een oplossing om zich snel en 
eenvoudig te kunnen verzorgen. Hieruit is het idee van de stomadouche ontstaan.  
Helaas kwam de vriend na korte tijd te overlijden en is het idee blijven liggen. Het idee is altijd in de 
gedachten blijven spelen en is eind 2013 weer opgepakt. In de tijd daarna is het idee verder 
uitgewerkt, ontwikkeld tot een daadwerkelijk product en is Stomydo opgericht.  
 
Stomydo is inmiddels gegroeid tot een bedrijf dat zicht richt op het verbeteren van het leven van 
stomadragers en draagt bij aan de kwaliteit van leven door het leveren van hulpmiddelen die meer 
doen dan enkel verzorgen. Dagelijkse stomaverzorging kan ook hygiënisch en makkelijk zijn en 
daarbij óók bijdragen aan een goede huidconditie en verbeterde kwaliteit van leven brengen. 
Stomydo gunt iedereen een positief en vrij leven met een stoma. 

 
Onderzoek naar doelmatigheid en effectiviteit van de Stomydo Stomadouche. 
 
Samenvatting van een drietal onderzoeken met in totaal 386 deelnemers. 
 
Om de doelmatigheid en effectiviteit van de stomadouche aan te tonen zijn er in totaal een drietal 
Evidence Based Practice onderzoeken gedaan, waarin de stomadrager zijn ervaringen kon uiten. Elk 
onderzoek werd weer iets dieper ingegaan op de problematiek van de stomadrager, waarbij in het 
laatste onderzoek ook de besparingen in materiaalverbruik werd bijgehouden door de medische 
speciaalzaak.  
Eerste Onderzoek: 2015 – 75 deelnemers; door Nederlandse Stomavereniging / Stomydo. 
Tweede Onderzoek: 2017 – 235 deelnemers; door Zorgverzekeraar CZ / MediReva / Stomydo. 
Derde Onderzoek: 2018 – 76 deelnemers; door Zorgverzekeraar VGZ / Hoogland Medical / Stomydo. 
 
Uit andere onderzoeken is duidelijk naar voren gekomen met welke problemen de stomadrager het 
meest worstelt: 

- Lekkages 
- Huidproblemen 
- Vertrouwen 
- Zekerheid 

De stomadrager wil de zekerheid hebben als hij in de openbaarheid gaat, dat hij geen lekkages zal 
krijgen, dit blijkt een grote vrees. Zelfs zo erg dat men zelfs nog niet meer naar buiten of aan het 
maatschappelijk leven durft deel te nemen. 
 
Het doel van het onderzoek is dan ook: 

o Invloed op de huidconditie 
o Invloed op lekkages 
o Invloed op de kwaliteit van leven 
o Invloed op de zelfverzekerdheid 
o Invloed op de hechting van de huidplak 
o Ervaring op het gebruik van de stomadouche 
o Invloed op het gebruik van materiaal (1 en 2-delig) en accessoires 

 
- Kwaliteit van de huid:  

De peristomale huid is een gevoelig deel van de huid en krijgt veel te voorduren als ontlasting, 
plakresten en het loshalen van de huidplak. Door de milde reiniging van de huid met de waterstralen 
van de stomadouche wordt de huid zacht gemasseerd en de bloeddoorstroming bevorderd. Met de 
stomadouche wordt de huid mild gereinigd in plaats van wrijven met een gaasje over de al zo 



gevoelige huid. Hierdoor wordt de huid structureel verbeterd en hersteld deze beter dan bij gebruik 
van andere reinigingsmiddelen en gaasjes.  
Wanneer de huidconditie dusdanig is verbeterd heeft de stomadrager geen last meer van jeuk, 
irritaties en pijn wat ook weer bijdraagt aan een positief leven met een stoma. Wanneer de 
huidconditie goed is zullen er minder problemen en/of complicaties ontstaan waardoor de huid in 
goede conditie zal blijven.  
 

- Minder lekkages:  
Wanneer de huidkwaliteit verbeterd zullen er minder lekkages ontstaan. Doordat de huid gezonder is 
en sneller hersteld door de milde reiniging zonder chemische reinigingsmiddelen maar met puur 
water via de stomadouche, hecht de huidplak beter en komt men uit de vicieuze cirkel van 
huidproblemen en lekkages → nog meer huidproblemen enz.  
 

huidproblemen 
 
 

lekkages 

 
 
Door verbetering van de huidconditie hoeft het materiaal minder vaak vervangen te worden en zijn 
er minder bijkomende producten nodig voor het reinigen en beschermen van de huid. Doordat de 
huid beter is en er minder tot geen lekkages meer ontstaan, kan men met een gerust gevoel de dag 
door.  
 

- Verminderd gebruik van materialen:  
Doordat de stomadouche de stoma en peristomale huid reinigt is er enkel nog een gaasje nodig voor 
het droogdeppen na het douchen. Daarbij verbeterd de huid waardoor men minder last heeft van 
lekkages en het gebruik van huidplakken en eendelige opvangsystemen zal verminderen. Ook zal er 
bespaard worden op reinigingsmiddelen en crèmes die men voorheen nodig had voor het 

verwijderen van plakresten, reinigen en beschermen van de huid.  

 
- Kwaliteit van leven:  

Door de stoma te verzorgen met de stomadouche zorgt dat voor een fris en schoon gevoel bij de 

stomadrager. Daarnaast is het eenvoudig en kan (bijna) iedereen het zelf. Ook mensen die niet 

capabel zijn zomaar zelfstandig onder de douche te stappen kunnen zich op een hygiënische manier 

zelfstandig reinigen en verzorgen. Daarnaast wordt het gebruik ook als ontspannend ervaren en gaat 

men optimistischer, frisser en vrijer door het leven. Dit beïnvloedt het hele leven van een 

stomadrager want dat ene stukje huid bepaald hoe deze persoon zich voelt. Wanneer dit stuk huid in 

goede conditie blijft, zal de stomadrager beter kunnen participeren in de samenleving en zal minder 

afhankelijk zijn van zorgprofessionals. 

- 75% van alle stomadragers ervaart – vroeg of laat – problemen met de peristomale huid. 
Dit is de huid rond het stoma. Dit blijkt uit een onderzoek van de firma 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 en urine. De huidplaat beschermt de huid rondom het 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. 
 
 



- Vaak voorkomende klachten. 
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. 

 
- Wat maakt het verschil tussen de stomadouche en een gewone douche: 

Allereest hoeft men met de stomadouche niet helemaal uit de kleren om zich te kunnen verzorgen.  
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 afvalstoffen 
verbeterd. Waardoor nieuwe huidcellen worden aangemaakt en de huid weer hersteld. 
Dit effect wordt vaak al binnen 2 weken ervaren/waargenomen. Is dit meest belangrijke stukje huid 
voor een stomadrager in goede conditie, dan zijn er minder lekkages en minder huidproblemen. 
Want is die 100 cm² huid rond een stoma goed, krijgt de stomadrager meer zelfvertrouwen en geeft 
meer zekerheid.  
 
 

- Meerwaarde voor de patiënt 
Dankzij het gebruik van de Stomydo stomadouche zal er bespaard worden op standaard 
stomamaterialen maar ook op de accessoires. Naast deze kostenbesparingen is de stomadouche van 
grote invloed op de kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks 
functioneren van stomadragers. De stomadouche zorgt ervoor dat de stomadrager weer –in 
hoeverre mogelijk- een positief en vrij leven kan leiden met een stoma. Het geeft de stomadrager 
weer het vertrouwen ergens heen te gaan en de vrijheid deel te nemen aan de maatschappij.  
Deze psychosociale invloed zal uiteindelijk ook invloed hebben op de bezoeken van deze 
stomadragers aan medisch specialisten als stomaverpleegkundigen en huisartsen. Deze bezoeken en 
dus ook de kosten zullen teruglopen doordat men zich psychisch beter voelt en hierdoor ook minder 
problemen/moeilijkheden ervaart waarmee men naar een specialist zal gaan.  
De Stomydo stomadouche kan zowel bijdragen aan besparing van materialen maar bovendien 
bijdragen aan de kwaliteit van leven en het psychische welbevinden van de stomadrager. Een ander 
niet te vergeten aspect is de zelfredzaamheid van de stomadrager. Deze wordt sterk bevorderd 
doordat men zichzelf kan (blijven) verzorgen op een eenvoudige maar zeer effectieve manier. Dit zijn 
toch de speerpunten van de hedendaagse zorg waaraan bijgedragen kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slotconclusie: 
Het verbeteren van de kwaliteit van leven is met 80% onomstotelijk bewezen en daar waar de 
problemen het grootst zijn ten aanzien van lekkages en huidproblemen, is door het gebruik van de 
stomadouche ook bewezen dat de frequenties (zeker de meest erge) van deze huidproblemen 
drastisch omlaaggaan. 
Ook de ernst van deze huidproblemen worden gereduceerd. Ook de verbeterde hechting van de 
huidplak wordt als positief ervaren. Daarnaast ervaren ook ongeveer de helft van de respondenten 
door het gebruik van de stomadouche dat men zelfverzekerder is geworden. 
Daarnaast geeft 2/3 van de respondenten aan om de stomadouche met zekerheid aan te bevelen 
aan andere stomadragers en bijna 1/3 geeft aan dit misschien te doen, doordat ze de situatie van 
de ander niet kunnen beoordelen.  
Daarnaast is er in het laatste onderzoek ook nog een bewezen besparing mogelijk van 6,56% op 
stomamateriaal en accessoires. Met een gerichte selectie van gebruikers is dit cijfer zelfs nog 
aanzienlijk te verbeteren. 



Ontwikkeling van de Huidconditie 

Eerste Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede Onderzoek 
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Derde Onderzoek 

 

• 75% van alle respondenten ziet een verbetering van de huidconditie, waarbij de colostoma 

86%, de ileostoma 75% en de urostoma patiënten 63% verbetering zien. 

• Met name de huidcondities slecht en zeer slecht zijn flink teruggebracht. 

• De huidconditie wordt in het algemeen al binnen 4 weken verbeterd. 
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Last van lekkages. 
Tweede onderzoek 

 

• Met name de stomadragers met veel lekkages ervaart een afname van 29%. 

• Stomadragers met een lekkage met minder dan 1x per maand neemt toe met 34%. 
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Derde onderzoek 

 

 
 

 

• Overall ziet 41% een vermindering van de lekkages 

• Overall zien we een toename van 46,7% van de stomadragers die aangeven nu nooit meer 
een lekkage te hebben. 

• Overall zien we juist dat bij de meest frequente lekkages aan afname te zien is. Bij 
lekkages van 1-3x per week een afname van -50,2% en bij vaker dan 3x per week een 
afname van -66,7%. 
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Huidproblemen 

Eerste onderzoek 

 
 

Tweede onderzoek 

 
 

• Afname van een licht geïrriteerde huid met 54% 

• Afname van een ernstig geïrriteerde huid met 46% 

• Afname van wondjes met 37% 
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Derde Onderzoek 

 

 
 

• Overall geeft 63% aan minder last te hebben van specifieke huidproblemen, zoals licht en / 

of ernstig geïrriteerde huid, wondjes, eczeem en granulomen. 

• Overall zien we zelfs dat stomadragers die nu aangeven nooit meer last hebben van 

specifieke huisproblemen met factor 5,5 verbeterd is. 

• Maar ook een duidelijke afname in frequenties van de huidirritaties is waarneembaar. 
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De Huidplak hecht beter 

Eerste onderzoek 

 
 

Tweede onderzoek 

 
 

Derde onderzoek 

 

 
Uit alle onderzoeken is duidelijk naar voren gekomen dat de huidplak beter hecht door de inzet van 

de stomadouche. Net dat extra beetje zekerheid waaraan de stomadrager zo’n behoefte heeft. 
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Slotconclusie in cijfers 

Tweede Onderzoek 

Hoofdonderzoek CZ 
Vragenlijst 1      
bij de start 

Vragenlijst 2      
na 1 maand 

Vragenlijst 3      
na 4 maanden 

Vragenlijst 4         
na 8 maanden  

Mijn huidconditie is goed 41% 57% 69% 69%  

Last van lekkages: regelmatig 1 
tot meer dan 3x per week 52% 45% 46% 37%  

Last van lekkages: minder dan 1x 
per maand 47% 55% 54% 63%  

De huidplak hecht beter  28% 31,50% 36%  

Zou u de stomadouche aanraden  56% 65% 69%  

Ik ben zelfverzekerder geworden  40% 47% 53%  
 

Derde onderzoek 

Hoofdonderzoek VGZ 
Vraag Omschrijving beoordeling Conclusie Percentage Cijfer 

1 Heeft u wel eens last van lekkages? vermindering 40,8% 5,8 

2 Hoe is de conditie op dit moment? verbetering 75,0% 9,0 

3 Heeft u last van specifieke huidproblemen? vermindering 63,2% 8,0 

4 Cijfer huidkwaliteit. verbetering 81,6% 8,6 

5 Cijfer Kwaliteit van leven. verbetering 80,3% 8,7 

6 Hoe hecht de huidplak voor uw gevoel? verbetering 48,7% 9,8 

7 Hoe ervaart u de stomadouche in gebruik? – vragenlijst 2. positief ervaren 92,6% 9,7 

8 Hoe ervaart u de stomadouche in gebruik? – vragenlijst 3. positief ervaren 94,3% 9,5 

9 Hoe ervaart u de inzet van de stomadouche? – vragenlijst 2. positief ervaren 72,4% 7,7 

10 Hoe ervaart u de inzet van de stomadouche? – vragenlijst 3. positief ervaren 72,6% 7,1 

11 Zou u de stomadouche aanraden aan anderen? – vragenlijst 2. positief ervaren 93,4% 9,2 

12 Zou u de stomadouche aanraden aan anderen? – vragenlijst 3. positief ervaren 96,0% 9,4 

13 Bent u zelfverzekerder geworden? – vragenlijst 2. verbetering 44,8% 5,6 

14 Bent u zelfverzekerder geworden? – vragenlijst 3. verbetering 47,4% 6,0 
     

 

Besparingen op materiaalgebruik. 

Type stoma n 

Totaal kosten 
zonder gebruik 

Stomydo 

Totaal materiaal 
zonder gebruik 

Stomydo 

Totaal 
accessoires 

zonder gebruik 
Stomydo   

Colostoma 29 € 6,85 € 5,86 € 0,99   

Ileostoma 20 € 6,19 € 4,73 € 1,47   

Urostoma 27 € 6,46 € 5,41 € 1,05   

Totaal 76 € 6,54 € 5,40 € 1,14   

       

Type stoma n 

Totaal kosten 
met gebruik 

Stomydo 

Totaal materiaal 
met gebruik 

Stomydo 

Totaal 
accessoires met 

gebruik Stomydo   

Colostoma 29 € 6,65 € 5,77 € 0,88   

Ileostoma 20 € 5,53 € 3,88 € 1,65   

Urostoma 27 € 5,95 € 5,10 € 0,85   

Totaal 76 € 6,11 € 5,04 € 1,07   



       

Type stoma n 

Totaal besparing 
per dag door 

Stomydo 

Besparing op 
materiaal door 

Stomydo 

Besparing op 
accessoires door 

Stomydo 

Totaal besparing 
in % door 
Stomydo 

Terug verdientijd 
Stomydo in 
maanden 

Colostoma 29 € 0,20 € 0,09 € 0,11 2,90% 20,73 

Ileostoma 20 € 0,66 € 0,84 -€ 0,18 10,68% 6,21 

Urostoma 27 € 0,50 € 0,31 € 0,19 7,82% 8,14 

Totaal 76 € 0,43 € 0,37 € 0,06 6,56% 9,58 

 

 

Zoals verwacht zijn de besparingen op materiaal en accessoires bij Ileo- en Urostoma het grootst, 

omdat hier verhoudingsgewijs ook de meeste lekkages en huidirritaties zich voordoen.Echter ook bij 

Colostomadragers hebben we gezien daar waar zich problemen voordoen op het gebied van diarree 

en/of in combinatie met chemotherapie dat ook daar aanzienlijk besparingen behaald werden. Maar 

dit uitte zich dan ook gelijk in een positieve beoordeling ten aanzien van de kwaliteit van leven. 

Uit gesprekken met specialisten en medische speciaalzaken is gebleken dat bij een juiste begeleiding 

het materiaalverbruik nog verder kan worden teruggebracht.  


