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MEER AANDACHT VOOR PSYCHOSOCIALE KLACHTEN.
TIPS VOOR ZORGVERLENERS
❶ Bereid patiënten beter voor op de eventuele
psychosociale klachten die de ziekte met zich mee kan
brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk, beter nog allebei.
❷ Maak psychosociale klachten bespreekbaar, start hier al
vroeg in het behandeltraject mee en plan hier vaker in het
behandeltraject ruimte voor in. Maak het bespreken van
deze klachten een vast onderdeel van het gesprek met de
patiënt.
❸ Maak psychosociale hulp een standaard aspect in de
aangeboden MDL-zorg en leidt psychologen en
maatschappelijk werkers met specifieke IBD-kennis op.

Had u ondersteuning willen hebben? (n=129)

WIE DEDEN MEE AAN HET ONDERZOEK?
Meer vrouwen (69 procent) dan mannen (28 procent)
namen deel aan het onderzoek. De meeste deelnemers
waren tussen de 35 en 64 jaar (61 procent). Iets meer dan
de helft had de ziekte van Crohn (53 procent), 42 procent
had colitis ulcerosa. Meer dan de helft van de deelnemers
heeft deze diagnose al langer dan 10 jaar.
De gegevens in dit onderzoek hebben vooral een
belangrijke signaalfunctie, maar gelden niet per se voor
alle mensen met IBD-patiënten. Meer dan 4 op de 5
deelnemers is lid van de CCUVN en een grote groep
deelnemers is lid van het CC-panel van de CCUVN – die
mogelijk meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in
vernieuwingen in de IBD-zorg .
Interesse: Mail naar info@crohn-colitis.nl voor het
rapport
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