
 
                                                      
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

Themabijeenkomst 
 
 

IBD* binnenste buiten 
 
 
Donderdag 19 januari 2023 
19.00 – 21.00 uur  (Inloop vanaf 18.45 uur) 

 
* IBD is de afkorting voor Inflammatory Bowel Disease, de verzamelnaam  

waar de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa onder vallen.

LOCATIE 
Tjongerschans 

Ziekenhuis 
Thialfweg 44 

8441 PW Heerenveen  
Abe Lenstra zaal



‘Het was fijn  
om andere mensen  

met IBD te ontmoeten  
en ervaringen  

te delen’

Programma
18.45 uur Ontvangst 

Met koffie en thee 
 
19.00 uur Opening door Crohn & Colitis NL 

Henk Maat en Ilse Pool, vrijwilligers Crohn & Colitis NL 
 
19.10 uur Voorstellen aanwezige verpleegkundigen 
 
19.15 uur Van klacht tot diagnose  

Dr. H. Sloterdijk, MDL-arts Medisch Centrum Leeuwarden /Antonius Ziekenhuis 
 
19.35 uur Nieuwe ontwikkelingen en medicatie voor de ziekte van  

Crohn en colitis ulcerosa  
Dr. T. Toering, MDL-arts Tjongerschans Ziekenhuis 

  
19.55 uur Pauze 
 
20.15 uur Voeding en adviezen bij IBD  

M. de Boois, eerstelijns diëtiste 
  
20.35 uur Omgaan met een chronische ziekte  

H. Landman, medisch psycholoog Medisch Centrum Leeuwarden 
 
20.55 uur Afsluiting en afronding

Informatie
De bijeenkomst: IBD binnenste buiten 
Het Medisch Centrum Leeuwarden, het Anto-
nius Ziekenhuis, de Tjongerschans en Zieken-
huis Nij Smellinghe organiseren samen met 
Crohn & Colitis NL een bijeenkomst voor men-
sen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.  
 
Tijdens de bijeenkomst zijn de verpleegkundi-
gen en MDL-artsen vanuit de diverse zieken-
huizen aanwezig. 

Voor wie? 
De bijeenkomst is voor mensen met de ziekte 
van Crohn en colitis ulcerosa. Partners, familie-
leden of andere geïnteresseerden zijn ook van 
harte welkom. 
 
Ervaringen delen 
Er is voldoende gelegenheid om de sprekers 
vragen te stellen. 
Crohn & Colitis NL heeft een stand. Hier kun je 
informatie halen of ervaringen uitwisselen met 
ervaringsdeskundigen. Kom gerust langs. 

Aanmelden 
 

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Je ontvangt tijdens de bijeenkomst een uitrijkaart voor 
het parkeerterrein. 
 
 
Aanmelden kan via: 
 
• https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2023heerenveen 

Of telefonisch: (ma-do tussen 10.00 en 12.30 uur) 0348-420 780 
 
Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvang je een bevestiging per e-mail.


