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voor voor voor voor patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten    met de ziekte van met de ziekte van met de ziekte van met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa Crohn en Colitis Ulcerosa Crohn en Colitis Ulcerosa Crohn en Colitis Ulcerosa     

 

Voor wie is het IBD spreekuur bedoelVoor wie is het IBD spreekuur bedoelVoor wie is het IBD spreekuur bedoelVoor wie is het IBD spreekuur bedoeldddd????    

Voor alle patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en hun naasten. IBD is de 

afkorting van Inflammatory Bowel Disease. Het is de Engelse verzamelnaam voor de ziekte van 

Crohn en Colitis Ulcerosa. 

Waarom een verpleegkundige spreekuur voor IBD patiënten?Waarom een verpleegkundige spreekuur voor IBD patiënten?Waarom een verpleegkundige spreekuur voor IBD patiënten?Waarom een verpleegkundige spreekuur voor IBD patiënten?    

Uw MDL – arts heeft u al informatie gegeven over uw ziektebeeld en de behandelmethoden. 

De ervaring leert dat patiënten en hun familieleden vaak behoefte hebben aan meer 

informatie en begeleiding. 

 

In het Maasziekenhuis Pantein is een verpleegkundige spreekuur. In dit spreekuur maakt u 

kennis met de IBD verpleegkundige. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de ziekte 

van Crohn en Colitits Ulcerosa. De IBD verpleegkundige begeleid u en/of uw partner en 

familie in het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen hiervan. Dit doet zij door het geven 

van advies, instructie en voorlichting. Zij kan uw vragen beantwoorden en helpen bij 

problemen die u ten gevolge van de ziekte ondervindt. 

 

Wat kan dit spreekuur voor u betekenen? 

• Bij opvlamming van uw ziekte uw eerste aanspreekpunt zijn 

• Uitleg en begeleiding over de diagnose en behandelmethoden 

• Voorlichting en uitleg over onderzoeken 

• Adviseren hoe u om kunt gaan met de symptomen en ongemakken die zich bij uw ziekte 

en de behandeling ervan voordoen 

• Voorlichten en uitleg geven over medicijn gebruik en toedieningswijze 

• Voorlichting over de rol van voeding 

• Ondersteunen bij mogelijke lichamelijk en psychosociale problemen. Onder andere  

o Seksualiteit, kinderwens, zwangerschap en borstvoeding 

o Werk 

o Vakantie en ontspanning (sport) 

 

  



 

VervolgconsultVervolgconsultVervolgconsultVervolgconsult    

De vervolgconsulten kunnen afwisselend tussen de IBD verpleegkundige en uw MDL – arts 

worden ingepland. Als de IBD verpleegkundige dit nodig acht en/ of als u hier behoefte aan 

heeft kan zij uw MDL- arts raadplegen of in consult roepen. 

WannWannWannWanneer kunt u advies krijgen?eer kunt u advies krijgen?eer kunt u advies krijgen?eer kunt u advies krijgen?    

Bij dringende vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Interne 

Geneeskunde/Maag-darm-leverziekten, telefoonnummer 0485-84 53 60. 

 

U kunt ook een afspraak maken voor een bezoek aan de IBD verpleegkundige via de 

polikliniek Interne Geneeskunde/Maag-darm-leverziekten, telefoonnummer 0485-84 53 60. 

Kunt u onverwacht niet komen op een gemaakte afspraak, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 

doorgeven? 

 

Voor niet dringende vragen mag u ook mailen met vermelding van uw naam en geboorte-

datum naar mdlverpleegkundige@pantein.nl. Uw email wordt binnen 2 werkdagen 

beantwoord. 

IBD verpleegkundige:IBD verpleegkundige:IBD verpleegkundige:IBD verpleegkundige:    

• Yvonne Janssen  

• Steffi Hendriks 

• Marloes Smits 
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