
Verbetering kwaliteit van leven 
Veel mensen ervaren op meerdere aspecten een betere kwaliteit van leven na hun operatie. Een kleiner aantal mensen 

geeft aan dat de kwaliteit van leven na de operatie op een aantal aspecten is verminderd.

Ervaringen van mensen met IBD  
met operaties
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In totaal hebben 235 mensen deelgenomen aan dit onderzoek 

 

Twee derde van de mensen 

is vaker dan één keer geopereerd 

vanwege de darmziekte; 19% zelfs 

meer dan vijf keer. 

 

Het ondergaan van een operatie is 

voor veel mensen uiteindelijk een 

goede beslissing. De kwaliteit van 

leven stijgt voor een deel van de  mensen aanzienlijk en men is over het algemeen tevreden over de 

 gekregen zorg die met opereren te maken heeft.
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  Colitis ulcerosa 

  Ziekte van Crohn 

  (Nog) niet gediagnosticeerd



95% 
Ik heb vertrouwen in 
de deskundigheid 
van de chirurg.

90%  
De uitleg van de 
chirurg is 
 begrijpelijk.

91% 
De chirurg neemt 
mij serieus.

Wat vindt men van de chirurg?
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Samen beslissen 

 
84% heeft actief mee 
kunnen beslissen bij de 
keuze om te worden 
 geopereerd.

48%  
vindt een gesprek met een psycho-
loog of maatschappelijk werker vóór 
de operatie van toegevoegde waarde. 
Slechts 13% kreeg een gesprek 
met een psycholoog of maatschappe-
lijk werker aangeboden.

27% 
heeft na de operatie last van 
 psychische problemen. Ze zijn 
 bijvoorbeeld angstig of emotioneel, 

hebben moeite met het leren omgaan met een 
nieuw lijf/stoma, of ze hebben moeite om de 
 operatie te verwerken.

Geef meer aandacht aan psychische zorg, voor en na de operatie

48% 27%

De MDL-arts is een vertrouwd 
 gezicht voor de patiënt.  
Bij 43% heeft de MDL-arts de 
patiënt na de operatie  opgezocht; 
 
57% had dit wenselijk 
 gevonden.

Betrek de MDL-arts meer bij de 
operatiezorg
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Er is uitvoerig gesproken over de 
voor- en nadelen van de operatie. 

Er werd naar mij geluisterd.

De nazorg ging op zich goed.  
Wel vind ik het jammer dat het psychische/mentale 

deel niet besproken wordt.

MEER INFO? 
 info@crohn-colitis.nl 
www.crohn-colitis.nl

25%   
van de deelnemers wil meer 
 informatie over het verloop van 
het herstel, de vooruitzichten op 

de lange termijn en de verwachte hersteltijd, 
eventuele voedingsadviezen of leefstijladviezen.

Geef meer informatie over herstel 
voor de  langere termijn en 
 omgaan met de nieuwe situatie 

25%

TIPS voor zorgverleners die betrokken zijn bij de operatiezorg van IBD-patiënten
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