
Voor mensen met de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa 

IBD; 
binnen en buiten de darm

Zaterdag 3 september 2016

10.00 – 13.00 uur

Erasmus Medisch Centrum

Queridozaal

Dr. Molewaterplein 50

3015 GE Rotterdam

*IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease

IBD*-dag Deze dag wordt georganiseerd door:

Toiletpas 
De CCUVN heeft een toiletpas, waarmee u makkelijker 
toegang heeft tot een (niet-) openbaar toilet.

ANBI-status 
De CCUVN heeft de ANBI-status. 
Met een schenking kunt u 
 gebruik maken van het  maximale 
 belastingvoordeel.

“De IBD-dag was goed verzorgd en ook de presentaties waren van goed  niveau. 
De film was indrukwekkend.”

“Deze bijeenkomsten zijn belangrijk voor ons als patiënten.”

“Goede organisatie, die precies weet waar patiënten mee te maken hebben 
en die zeer goed communiceert. 

Ook altijd bezig met nieuwe zaken.”

Bron: centraal informatiepunt Goede Doelen en  evaluaties IBD-dagen 2014.

Dit cijfer geven leden aan de CCUVN

Nederland telt ruim 60.000 mensen met een chronische darmont-
steking, dat is één op de 300 mensen. De ziektes hebben een grote 
impact op alle facetten van het dagelijks leven.

1  300 mensenop 48%
Vermoeidheid is het meest 

 gehoorde probleem bij 
de ziektes en is lastig te 

 behandelen.

GOED OM TE WETEN

Houttuinlaan 4b    |    3447 GM  Woerden    |    Telefoon 0348 - 42 07 80    |    info@crohn-colitis.nl

UITNODIGING
C R O H N  E N  C O L I T I S  U L C E R O S A  V E R E N I G I N G  N E D E R L A N D



Op zaterdag 3 september wordt er, in samen-
werking met het Erasmus MC, het IJsselland zie-
kenhuis, het St. Franciscus gasthuis, Het Ikazia 
ziekenhuis, het Albert Schweitzer ziekenhuis en 
het Maasstad ziekenhuis een IBD-dag georga-
niseerd voor mensen met de ziekte van Crohn 
of colitis ulcerosa. U bent van harte uitgenodigd 
om deze dag bij te wonen. Familieleden en ge-
interesseerden zijn ook van harte welkom. 

Het thema van dit jaar is ‘IBD binnen en buiten de 

darm’. Het is bekend dat patiënten met de ziekte 

van Crohn of colitis ulcerosa naast darmklachten 

ook oog-, huid- en gewrichtsproblemen kunnen 

ondervinden. Voor de pauze worden verschillende 

behandelvormen bij IBD besproken. Na de pauze 

kunt u in de plenaire zaal presentaties volgen over 

het hebben en krijgen van een stoma, gewrichts-

klachten en bijwerkingen. In een kleinere zaal kunt 

u een programma over zwangerschap bij IBD bij-

wonen. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven 

welk programma u na de pauze wil volgen.

We zien u graag op 3 september in Rotterdam.

Programma 

9.30  uur Ontvangst met koffie

10.00 uur Opening door CCUVN

10.10 uur  Nieuwe behandelingen voor inflammatoire darmziekten
 Dr. A.C. de Vries

10.30 uur Update biosimilars
 Dr. C. Fitzpatrick

10.45 uur Wat als geregistreerde medicijnen niet meer werken?
 Prof. dr. C.J. van der Woude

11.10 uur Pauze
 (Na de pauze kunt u evt. deelnemen aan het programma over zwangerschap)

11.30 uur Stoma: het einde of het begin van kwaliteit van leven
	 •	Indicaties	voor	een	stoma	Dr.	R.L.	West

	 •	Complicaties	van	een	stoma	Dr.	R.L.	West

	 •	Leven	met	een	stoma	Ervaringen	van	een	patiënt

12.15 uur Gewrichtsklachten bij een inflammatoire darmziekte
 Dr. R. Beukers

12.35 uur Medicatie en bijwerkingen
 Dr. R. Ouwendijk

12.55 uur Afsluiting
 

PROGRAMMA IN DE KlEINE ZAAl, ZWANGERSCHAP

11.30 uur IBD preconceptiespreekuur: fertiliteit, endoscopie en ziekte activiteit 
tijdens de zwangerschap

 Dr. A. de Lima

12.00 uur  Zwangerschap en IBD; een keizersnee?
 Prof. dr. C.J. van der Woude

12.30 uur Medicatie gebruik tijdens de zwangerschap: effect op het kind?
 Drs. S. Kanis

Introductie

Aanmelden

Indien u wilt deelnemen aan deze IBD-dag, dan vkunt u zich aanmelden via onze website  

www.crohn-colitis.nl/vereniging/agenda of via het digitale aanmeldformulier:

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/ibd2016erasmus

Ongeveer een week voor de IBD-dag krijgt u een bevestiging via de mail (indien u uw emailadres 

hebt ingevuld). Registratie geschiedt op volgorde van inschrijving. 

Heeft u geen internet, dan kunt u tussen 10.00 en 14.30 uur bellen met het  servicebureau in 

 Woerden 0348-42 07 80.


