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Van de MDL-arts: onderzoek en zorg

Hoe effectief is
Naltrexon?
Een bestaand geneesmiddel voor een andere aandoening inzetten
bij de behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa: dat
gebeurt wel vaker. Voordat zo’n middel als behandelingsalternatief wordt voorgeschreven, is onderzoek nodig. Werkt het middel
echt? Prof. Dr. Janneke van der Woude, MDL-arts in het Erasmus
MC vertelt over het onderzoek dat binnenkort start naar het mid-
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‘Gedegen onderzoek
is nodig, want we
krijgen veel vragen
over Naltrexon’
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Meedoen aan het onderzoek?
Hoewel het middel ook kan werken bij mensen met colitis ulcerosa, is dit onderzoek alleen
voor mensen met een milde vorm van Crohn. Je moet langer dan drie maanden de diagnose
Crohn hebben en middelen als azathioprine, methotrexaat of corticosteroïden gebruiken. Of
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als het middel toch blijkt te werken. We
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meer informatie of om je op te geven voor het onderzoek: e.paulides@erasmusmc.nl t.a.v.
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Vanuit de acht academische centra in Nederland hebben IBD-specialisten zich verenigd in het ICC (Initiative on Crohn’s and Colitis) samenwerkingsverband. Deze artsen
hebben als missie hoogwaardig onderzoek naar IBD te verrichten. Dit moet direct of op termijn leiden tot minder complicaties en een hogere kwaliteit van leven. In
de commissie IBD van de Nederlandse Vereniging Maag Darm Leverartsen (NVMDL) werken academische en perifere MDL-artsen met aandachtsgebied IBD samen om
de kwaliteit van de IBD-zorg te waarborgen.

