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Stuknummer: 15.005334 

Gemeente Schagen 
T.a.v. Burgemeester M.J.P. van Kampen-Nouwe 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

Maarssen, datum 9 maart 2015 
Kenmerk: 2015011/CdM/mv 
Betreft: wijzigen frequentie ophalen grijze container 

Geachte mevrouw M.J.P. van Kampen - Nouwe, 

I wordt niet gehoord 
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Nederlandse 

Stomavereniging 

Via enkele leden van onze vereniging uit uw gemeente, horen we dat u voornemens bent de 
frequentie van het ophalen van het restafval in de grijze container aan te passen. U gaat van om de 2 
weken, naar om de 4 weken. Door deze wijziging in frequentie ontstaan problemen voor mensen 
met een stoma. We vragen u om hier serieus naar te kijken. Onze leden uit uw gemeente doen 
hiervoor via ons een uitdrukkelijk verzoek aan u. 

Een stoma is een kunstmatige uitgang in de buikwand waardoor de ontlasting of urine buiten het 
lichaam opgevangen dient te worden. De ontlasting of urine wordt opgevangen in speciaal 
opvangmateriaal dat regelmatig moet worden vervangen. Een stoma kan aangelegd worden om 
verschillende redenen. Vaak krijgen mensen een stoma ten gevolge van darmkanker. 

Mensen meteen stoma hebben extra afval door het verzorgen van hun stoma. Dit betreft materiaal 
behorend bij het stoma en eventueel ook continentiemateriaal. Omgerekend is dat gemiddeld 80 tot 
120 kilo extra huishoudelijk restafval per jaar. 

Hierbij doet zich een probleem voor nl.: 
Hoewel het opvangmateriaal als luchtdicht wordt ervaren geeft dit echter wel problemen 
met geur en aantrekking van ongedierte wanneer het huisvuil niet regelmatig wordt 
opgehaald. Daarom zouden wij willen pleiten om de frequentie voor het ophalen van huisvuil 
niet te wijzigen of de stomadrager een alternatief aan te bieden in de vorm een WIVA-vat 
wat luchtdicht af te sluiten is. 

De praktijk leert dat het geurprobleem, naarmate de frequentie verlaagd wordt, groter wordt. 

In Nederland hebben ruim 32.000 mensen een stoma. De Nederlandse Stomavereniging gaat ervan 
uit dat in uw gemeente ook een aantal mensen met een stoma woont. Daarom doen we een beroep 
op u en hopen dat u uw invloed kunt aanwenden in de gemeenteraad en het college van B en W om 
bovengenoemd probleem op te lossen. 

Graag verneem ik van u of Schagen daartoe bereid is. De Nederlandse Stomavereniging is graag 
bereid u van verdere informatie te voorzien. 

Met vriendelijk groet, 
Namens de Nederlandse Stomavereniging 

Rein van der Leeuw 
Voorzitter 

Contactpersoon: 
C. de Man 
Wipmolen 16 
7587 RS De Lutte 
con@crdm.nl 
06-51300645 

'Bisonstaete' 
Bisonspoor 1230 

T (0346) 26 22 86 

F (0346) 25 03 56 

info@stomavereniging.nl 

www.stomavereniging.nl 

Kopie: naar de griffie voor doorzenden naar de raadsleden. 
De Nederlandse Stomavereniging is aangesloten bij: 

« Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland 

» Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

ABN-Amro 58 96 21 300 

ING bank 13 61 073 

KvK Utrecht 40 53 19 13 


