
 
                                                      
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

VOOR MENSEN  
MET DE ZIEKTE VAN  

CROHN EN 
 COLITIS ULCEROSA

IBD en operaties 
 
 
 
Vrijdag 31 maart 2023 
12.45 – 16.30 uur 
Inloop met lunch vanaf 11.45 uur 
 
Kasteel Woerden 
Kasteel 3 
3441 BZ Woerden  



‘Het was fijn  
om andere mensen  

met IBD te ontmoeten  
en ervaringen  

te delen’

Programma

11.45 uur Inloop, registratie & lunch 
 
12.45 uur Opening Initiative on Crohn and Colitis – Surgery (ICC-S) en  

Crohn & Colitis NL 
Laurents Stassen IBD chirurg en voorzitter ICC-S &  
Menne Scherpenzeel  Directeur Crohn & Colitis NL 

 
13.00 uur Wat kan je als patiënt doen in voorbereiding op je operatie? 

Patiënt & Oddeke van Ruler & Heleen Geschiere IBD-care 
 
13.35 uur Alles over perianale fistels 

Patiënt & Jarmila van der Bilt & Christianne Buskens 
 
14.10 uur Koffie- en theepauze 
 
14.40 uur Pouch of stoma: wat kan ik verwachten? 

Patiënt & Laurents Stassen & Johan Lange 
 
15.15 uur Speeddate met patiënten en chirurgen 

3 rondes van 15 minuten 
 
16.15 uur Afsluiting 

Jarmila van der Bilt 

Informatie

Misschien hebben jij en je arts al eens over een mogelijke operatie gesproken. Ook als daar 
nu nog helemaal geen sprake van is, kan het handig zijn om meer te weten over de verschil-
lende mogelijke operaties voor mensen met IBD. Wat kan je verwachten bij een eventuele 
operatie en hoe kan je je er het beste op voorbereiden? Je krijgt op deze patiëntendag ant-
woord op deze en andere vragen. Crohn & Colitis NL organiseert deze dag samen met ICC-S, 
een samenwerkingsverband van IBD-chirurgen. 
 
IBD-chirurgen en patiënten die zijn geopereerd, 
informeren je over de laatste stand van zaken. 
Je kunt je vragen stellen en aan het einde van 
de middag zijn er verschillende ‘speeddates’ 
met onder andere chirurgen en patiënten. 
 
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. 

Speeddates en ervaringen delen 
Er is voldoende gelegenheid om de sprekers 
vragen te stellen. Tijdens de pauze spreek je  
andere mensen met IBD. Er zijn ‘speeddates’ 
met vijf verschillende thema’s.  
 
Op het aanmeldformulier kan je drie speedda-
tes kiezen. We houden zoveel mogelijk rekening 
met je wensen. Echter vol = vol.  
De thema’s zijn: 
• Pouch 
• Stoma 
• Perianale fistels 
• Voorbereiding op een operatie/leefstijl 
• Operatie; verwijderen van een stukje dunne- 

en dikke darm

Aanmelden 
 
Aanmelden voor deze dag kan via het aanmeldformulier: 
 
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2023chirurgie of scan de QR-code: 
 
Deelname aan deze dag is gratis, echter: meld je je niet voor 23 maart af, dan brengen we € 25,- 
in rekening. 
 
Bij een grote opkomst kan de organisatie ervoor kiezen om je te vragen evt. partners/gezinsleden 
niet mee te nemen.  
 
De locatie (Kasteel Woerden) heeft een parkeerplaats. Als is deze vol is, is er een parkeergarage 
op 5 minuten lopen.  
 
De locatie is op loopafstand (5 minuten) van station Woerden..

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2023chirurgie

