
 
                                                      
Volg ons op

Informeren  
We helpen je met de juiste informatie over het leven met een chronische darmziekte. 
Je krijgt elk kwartaal ons magazine Crohniek boordevol ervaringsverhalen, artikelen en 
de laatste ontwikkelingen. We houden je goed op de hoogte via onze website en 
maandelijkse nieuwsbrief, social media en informatiefolders. En bekijk onze films 
waarin mensen vertellen over hun dagelijks leven met Crohn en colitis.

Crohn & Colitis NL is er voor jou!

Ontmoeten  
Ontmoet andere mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dat kan op 
verschillende manieren: online op onze Facebookgroepen, telefonisch, op 
bijeenkomsten bij jou in de buurt of in jouw regio. Onze vrijwilligers die zelf ook een 
chronische darmziekte hebben, staan voor jou klaar!

Vertegenwoordigen  
Wij staan in contact met zorgverleners en (zorg)verzekeraars, fabrikanten en 
leveranciers van medicijnen, wetenschappers, en overheid en komen op voor jouw 
belangen. Ook werken we samen met andere patiëntenverenigingen en organisaties. 
Allerlei onderwerpen passeren daarbij de revue zoals het opheffen van het tekort aan 
openbare toiletten, de beschikbaarheid van medicijnen enzovoort. Samen maken we 
een vuist en zorgen onze medewerkers en vrijwilligers dat jouw stem gehoord wordt. 

Adviseren 
Dankzij ons panel weten wij welke invloed Crohn en colitis ulcerosa hebben op jouw 
kwaliteit van leven. Waardevolle informatie, waarmee wij artsen, verpleegkundigen en 
onderzoekers adviseren hoe zij de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

www.crohn-colitis.nl

Uitnodiging

IBD-dag  
 

Voor mensen met de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa  
 
IBD in elke fase 
 
 
Zaterdag 17 september 2022 
9.15 uur -12.15 uur 
Zaal open: 9.00 uur

Erasmus  
Medisch Centrum 

Doctor Molewaterplein 40,  
3015 GD  Rotterdam   

Onderwijscentrum (Eg-360) 
Collegezaal zaal 1 +  

Collegezaal 2



‘Het was fijn  
om andere mensen  

met IBD te ontmoeten  
en ervaringen  

te delen’

* De Beter Keten ziekenhuizen zijn het Erasmus MC, Reinier de Graaf Gasthuis, Ikazia Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & 
Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Programma
9.00 uur Ontvangst met koffie en thee 
 
9.15 uur Welkom en introductie  
 
9:30 uur Het werkende leven met IBD  
 
9.55 uur IBD op latere leeftijd  
  
10.20 uur Pauze 
  
10.40 uur IBD medicatie van nu 
 
11.05 uur Eigen regie te allen tijde  
 
11.30 uur Wat brengt de toekomst  
 
11.55 uur Vragen uit de zaal 
 
12.15 uur Afsluiting

Informatie
Op zaterdag 17 september 2022 organiseren Crohn & Colitis NL en de Beter Keten* zieken-
huizen, gezamenlijk een IBD-dag. 
 
Dit jaar is het centrale thema van alle IBD-
dagen ‘IBD in elke fase’. De ziekte van Crohn en 
colitis ulcerosa zijn beide chronische ziektes. 
Vaak is het verloop van de ziektes niet vooraf 
te voorspellen en kan elke fase andere vragen 
oproepen. In de presentaties komen onderwer-
pen als medicatie, leefstijl, werk (dagelijks 
leven) en IBD op oudere leeftijd aan bod.  
 
Voor wie? 
De bijeenkomst is voor mensen met de ziekte 

van Crohn, colitis ulcerosa of andere vormen 
van colitis. Partners, familieleden of andere 
geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.  
 
Ervaringen delen 
Er is tijdens het programma ruimte om de 
sprekers vragen te stellen. Tijdens de pauze kan 
je  andere patiënten spreken. Bij de stand van 
Crohn & Colitis NL vind je informatie en kun je 
ervaringen uitwisselen met ervaringsdeskun-
digen. Kom gerust langs.

Aanmelden 
 
Aanmelden voor deze IBD-dag kan: 
 
• Via het aanmeldformulier: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/IBD2022erasmus 
 
• Via de website: http://www.crohn-colitis.nl/evenementen 
 
Aanmelden kan tot vlak voor de bijeenkomst. Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een 
bevestiging. 
 
Bijwonen van deze IBD-dag is gratis (met uitzondering van reis- en parkeerkosten).

Deze dag wordt georganiseerd door:


