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Stomaconsultatie: waarom? 

Leven met een stoma betekent meer dan het hebben van een stoma. De 
impact op het dagelijkse leven is zeer complex. 
 
Patiënten met een stoma kunnen in de stomaconsultatie terecht voor 
advies en begeleiding, zowel preoperatief als postoperatief. 

Wie kan op de consultatie terecht? 

 Nieuwe patiënten voor een preoperatief gesprek; 

 Patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis een verdere ambulante 
opvolging wensen; 

 Probleemstomata.  

Wat bieden wij aan tijdens de consultatie? 

 Een preoperatief gesprek; 

 Opvolgen van een stoma; 

 Oplossen van huidproblemen; 

 Voorstellen van materialen; 

 Aanleren van colonirrigatie; 

 Infoverstrekking; 

 Educatie van patiënt en familie. 

Wie doet de consultatie?   

Stomaverpleegkundigen:  
 

 Linda Claes 

 Vera Valkiers 

 May Severijns 
 

 
De stomaverpleegkundigen zijn verbonden aan de dienst heelkunde/ 
gastro-enterologie van AZ Turnhout. 
 

V.l.n.r. May, Linda en Vera 
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Waar en wanneer vindt de consultatie 
plaats? 

 U vindt de stomaconsultatie in AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth 
(Rubensstraat 166, 2300 Turnhout), op de 5e verdieping, kamer 
522.  
 

 De stomaconsultatie vindt plaats elke maandag- en 
vrijdagnamiddag tussen 12.30 en 16.30 uur. 

Een afspraak maken? 

 Een afspraak maken kan via het nummer 014 40 61 80 (polikliniek 
heelkunde campus Sint-Elisabeth).  
 

 U kunt de stomaverpleegkundigen voor inlichtingen of een 
afspraak ook altijd bereiken via mail: stomazorg@azturnhout.be 
 

 Komt u op consultatie, dan dient u zich eerst aan te melden aan de 
inschrijvingsbalie in de hal op het gelijkvloers. 
 

 Gelieve uw eigen stomamateriaal mee naar de consultatie te 
nemen.  

 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=77fe693c-44f3-4d4b-b416-65c867a5cdd4
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 
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