
Welk medicijn je krijgt is afhankelijk
van verschillende factoren.

Ziekte van Crohn, colitis ulcerosa (IBD)

Jouw rol in de beslissing

inductiebehandeling onderhoudsbehandeling
rustig krijgen rustig houden

Ernst en locatie
van ontsteking

Eerdere ervaring 
met medicatie

Klachten buiten de 
darm zoals 
huidafwijkingen

Kinderwens

Complicaties zoals
fistels of vernauwingen

Medicijnen voor IBD worden in twee fases ingezet. 
Inductiebehandeling met als doel de ziekte rustig te krijgen.
Onderhoudsbehandeling met als doel de ziekte rustig te houden.

Samen met je arts maak je de afweging welke behandeling 
en medicatie het beste bij jou past. 

Bespreek je verwachtingen.

In deze beslissing speel jij een belangrijke rol.

Medicijnen worden meestal in een bepaalde 
volgorde voorgeschreven.

Drie goede vragen om te stellen:

Bespreek de details van je behandeling met je arts
en neem medicijnen op de juiste manier in. 

Met regelmaat
op vaste tijden

De juiste dosis

Niet zomaar 
overslaan
of stoppen

Wat zijn de voor- 

Wat betekent dat voor mijn situatie?
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Biologicals

 Mesalazines

Corticosteroïden

Immunosuppressiva

Werken plaatselijk op 
de ontstekingsplek

Werken in het hele 
lichaam

Krachtige medicijnen
bij ernstigere klachten

Krachtigste
Medicijnen

Bijwerkingen zijn vervelend, maar er is altijd een 
kans op bijwerkingen als je medicijnen gebruikt.

Bij een step-up 
benadering worden eerst 
mildere medicijnen 
gegeven, zoals 
mesalazines. 

Bij een top-down benadering 
worden eerst de krachtigste 

medicijnen gegeven, de 
biologische 

geneesmiddelen. 

De ernst en de locatie van de 
ziekte bepaalt welke benadering 
bij jou het beste werkt.

Medicatie 

Vitamine
Supplem

Bespreek ook andere onderwerpen met je arts.

Ervaring met
medicijnen

Reizen en
vaccinaties

Voedings-
supplementen

Andere
klachten

PASPOORT

EUROPESE UNIE
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

en nadelen?

Wat zijn mijn mogelijkheden?
Eerst milde medicijnen of 

juist krachtigere medicijnen? 

Soms is even
afwachten
ook een optie

Of een
operatie?

Sporten en reizen

Thuissituatie

Beroep en wensen
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Neem contact op met je arts als je twijfels hebt 
of je je zorgen maakt over mogelijke bijwerkingen.

In de bijsluiter of folder 
van de medicijnen vind je 
hierover de belangrijkste 
informatie. Ook hoe vaak ze 
voorkomen.

Heb je nog vragen?Meer informatie:

0348 – 432 920

info@crohn-colitis.nl www.crohn-colitis.nl


