CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND

1

op de

48%

200 mensen

Nederland telt ruim 80.000 mensen met een chronische
darmontsteking, dat is één op de 200 mensen. De ziektes
hebben een grote impact op alle facetten van het dagelijks leven.

Meldpunt
medicatieproblemen
‘Naar aanleiding van mijn melding over opstappen van
medicijnen heb ik heldere informatie van de CCUVN gekregen. Ik voelde mij gesteund dat mijn overwegingen
net zo valide zijn als de overwegingen van de arts.’
Bron: Meldpunt medicatieproblemen 2017

voor
1 toilet
2500 darmpatiënten
De CCUVN is één van de initiatiefnemers van
www.waarkaniknaardewc.nl en maakt zich hard om in
stedelijk gebied om de 500 meter een openbaar toilet te
krijgen.

ervaart vermoeidheidsklachten
Vermoeidheid is de meest gehoorde klacht bij
de ziektes en is lastig te behandelen.

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

IBD-dag

UITNODIGING
VOOR MENSEN MET DE ZIEKTE VAN CROHN EN COLITIS ULCEROSA

Je buik als zesde zintuig
Zaterdag 24 november 2018

IBD-Zorgwijzer
Informatie op maat en goed voorbereid op
gesprek bij uw zorgverlener?
www.crohn-colitis.nl/ibd-zorgwijzer

9.45 uur -12.45 uur
Zalen open: 9.15 uur
Erasmus Medisch Centrum

8

Patiënten beoordelen zowel hun MDLarts als de verpleegkundigen met een 8.
Bron: Onderzoek naar kwaliteit van MDL-zorg in
het ziekenhuis. Oktober 2017.

Collegezaal 1 & 2
Dr. Molewaterplein 40
3015 CD Rotterdam
IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease

www.facebook.com/CCUVN
www.facebook.com/sbsdarmfalen

@CCUVN
@ccuvnshortbowel

www.instagram.com/ccuvnwoerden

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

CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND

Introductie

IBD-DAG

Programma

Op zaterdag 24 november 2018 organiseren de CCUVN, en

Voor wie?

alle ziekenhuizen van Beter Keten, gezamenlijk een IBD-

De bijeenkomst is voor mensen met de

dag.

ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere

Het centrale thema van alle IBD-dagen is ‘Je buik als zesde

of andere geïnteresseerden zijn ook van

zintuig’. Buikpijn hebben is een van de meest gehoorde

harte welkom.

vormen van colitis. Partners, familieleden

klachten in de spreekkamer van de (huis)arts. De buik geeft

9.15 uur

Met koffie en thee
9.45 uur

Ervaringen delen

scopie, een operatie, of angst dat er weer een opvlamming

Er is tijdens het programma ruimte om de

aan zit te komen. Deze buikpijn zet er vaak toe aan informa-

sprekers vragen te stellen. Tijdens de pauze

tie te zoeken, zekerheid te krijgen of angst weg te nemen.

kunt u andere patiënten spreken. Bij de

Al is de oorzaak van de pijn lang niet altijd te vinden. De

stand van de CCUVN is informatie en er zijn

lezingen zijn zoveel mogelijk afgestemd op dit thema.

ervaringsdeskundigen. Kom gerust langs.

Welkom CCUVN
Korte opening door de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

9.50 uur

signalen af: zorgen over de behandeling, de angst voor een

Inloop

Is mijn bloed goed? Korte handleiding voor zelfinterpretatie van uitslagen
Dhr. dr. F.J.G.M. Kubben, Maag-, darm-, leverarts Maasstadziekenhuis

10.15 uur

Buikpijn: Een opvlamming?
Dr. F.H.J. Wolfhagen, Maag-, darm-, leverarts Albert Schweitzer ziekenhuis

10.40 uur

Medicatie keuzehulp
Dr. K. Robbers, Maag-, darm-, leverarts IJsselland ziekenhuis

11.10 uur

Pauze

11.45 uur

Onderzoekscarrousel:
• Vruchtbaarheid bij vrouwen met IBD

Aanmelden

• Operatie voor de ziekte van Crohn

Aanmelden voor deze IBD-dag kan op drie manieren:

• Stoppen van anti-TNF

• Via het aanmeldformulier: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/IBD2018erasmus

• Ontstaan van infecties bij inflammatoire darmziekten

• Naltrexon bij de ziekte van Crohn
• Effect van voeding op de ziekteactiviteit
• Cardiovasculaire risicofactoren bij IBD
• Via de website: http://www.crohn-colitis.nl/ccuvn-agenda/
12.45 uur

Einde

• Telefonisch: 0348-42 07 80 (op werkdagen tussen 10.00 en 14.30 uur)
N.B. Het kan zijn dat u het programma in een andere volgorde volgt.
Aanmelden kan tot vlak voor de bijeenkomst. Het formulier wordt gesloten bij het bereiken van het
maximaal aantal inschrijvingen. Als u uw emailadres vermeldt op het aanmeldformulier, ontvangt u
een week voor de bijeenkomst een bevestiging.
Bijwonen van deze IBD-dag is gratis (met uitzondering van reis- en parkeerkosten).

