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Meldpunt 
medicatieproblemen
Ervaar je problemen met de medicatie die je voor IBD 

gebruikt? Meld het ons. Hoe meer meldingen we binnen

krijgen, hoe beter we de problemen in kaart hebben en

zonodig actie kunnen ondernemen. www.crohn-colitis.nl/

onderzoek/meldpunt-medicatieproblemen

Iedere dag krijgen     mensen

de diagnose IBD

Nederland telt ruim 80.000 mensen met een chronische

darmontsteking. De ziektes hebben een grote impact op

alle facetten van het dagelijks leven.

ANBI-status
De CCUVN heeft de ANBI-status. Met een

schenking kan je gebruik maken van het

maximale belastingvoordeel.

IBD-Zorgwijzer
Informatie op maat en goed voorbereid op

gesprek bij jouw zorgverlener?

www.crohn-colitis.nl/ibd-zorgwijzer

40 jaar informatie delen, 

ervaringen samenbrengen

en kennis inzetten.
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‘Heel interessant, ook al weet ik best veel over mijn

ziekte, hoorde ik vandaag toch veel nieuwe informatie

van de artsen.’ Evaluatie IBD-dag 2018.

Vermoeidheidsklachten
Een veel gehoorde klacht van mensen met

IBD. Download nu de folder op onze website.

www.crohn-colitis.nl/ccuvn/downloaden
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CCUVN: Eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk.

informatieve
bijeenkomsten per jaar

De kunst van het leven 
met IBD

Zaterdag 15 juni 2019
9.45 uur -12.30 uur

Zaal open: 9.30 uur

Amsterdam Universitair Medisch Centrum 

Locatie AMC Collegezaal 4 & 5

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

Deze dag wordt georganiseerd door:



CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND IBD-DAG

Op zaterdag 15 juni 2019 organiseren de CCUVN, het Amster-

dam UMC (locatie AMC en VUMC), het Tergooi en het Flevo-

ziekenhuis gezamenlijk een IBD-dag. 

Dit jaar is het centrale thema van alle IBD-dagen ‘De kunst van

het leven met IBD’. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn

beide chronische ziektes. Vaak is het verloop van de ziektes niet

vooraf in te schatten en is het een hele kunst om een goede

manier te vinden om  om te gaan met deze ziektes. In de pre-

sentaties komen onderwerpen als vermoeidheid, seksualiteit

en alternatieve geneeswijzen aan bod. In het Amsterdam UMC

zijn dit jaar twee zalen met twee verschillende programma’s. U

kunt bij aanmelden aangeven welk programma u wilt volgen.

ZAAL 4

09.30 uur Ontvangst

Koffie en thee

09.40 uur Opening met de toekomst poli AMC en

 alliantie VUMC/AMC

M. Duijvestein, MDL-arts Amsterdam UMC

10.00 uur PPEP4ALL: Een oPPEPper voor patiënt en

partner

Crista Vermeer, coach en verpleegkundige

PPEP4All

10.20 uur Help, ik heb een chronische ziekte!

Prof. J. Bosch, psycholoog en immunoloog,

Universiteit van Amsterdam

10.40 uur Alternatieve geneeswijzen bij IBD: wat

helpt? Wat niet?

Dr. R. Mallant, MDL-arts Flevoziekenhuis

11.00 uur Project Onderbuikgevoel, voeding helpt: 

door patiënten-geïnitieerd onderzoek

Dr. A. te Velde, staf onderzoeker Amster-

dam UMC

11.20 uur Pauze

11.40 uur De Biobank: de weg naar gepersonali-

seerde medicatie voor de ziekte van Crohn

Vincent Joustra, arts onderzoeker Amster-

dam UMC

12.00 uur Deelname aan wetenschappelijk onder-

zoek, wat heb je eraan?

M. Duijvestein, MDL-arts Amsterdam UMC

12.20 uur Nieuwe medicatie en lopende studies

voor de ziekte van Crohn

Dr. K. Gecse, MDL-arts Amsterdam UMC

13.00 uur Einde bijeenkomst

ProgrammaInformatie

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 de CCUVN is informatie en de mogelijk-

heid ervaringen uit te wisselen met ervarings-

deskundigen. Kom gerust langs.

ZAAL 5

09.30 uur Ontvangst

Koffie en thee 

09.40 uur Opening met toekomst poli AMC en

 alliantie VUMC/AMC

Dr. M. Löwenberg en dr. N. de Boer, 

MDL-artsen Amsterdam UMC

10.00 uur IBD bij adolescenten

Dr. A. Kindermann, kinderarts Amsterdam

UMC

10.20 uur Seks en IBD, kan dat?

Ada Veldink, stoma-en wondverpleeg -

kundige Amsterdam UMC

10.40 uur Voeding en IBD

Prof. Dr. Johan van Limbergen, Dept. of

 Pediatrics, Dalhousie University, Canada

11.00 uur ‘Scopie loos’-onderzoek: hoe kunnen we

de ziekteactiviteit verder monitoren?

Sophie Bosch, arts-onderzoeker Amsterdam

UMC

11.20 uur Pauze

11.40 uur Deelname aan wetenschappelijk

 onderzoek, wat heb je eraan?

Dr. M. Löwenberg, MDL-arts Amsterdam UMC

12.00 uur Nieuwe medicatie en lopende studies voor

Colitis Ulcerosa

Dr. N de Boer, MDL-arts Amsterdam UMC

12.20 uur De Biobank: de weg naar gepersonali-

seerde medicatie voor Colitis Ulcerosa

Vincent Joustra, arts onderzoeker Amsterdam

UMC

13.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden

Aanmelden voor deze IBD-dag kan op drie manieren:

• Via het aanmeldformulier: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/IBD2019AUMC

• Via de website: http://www.crohn-colitis.nl/ccuvn-agenda/

• Telefonisch: 0348-42 07 80 (op werkdagen tussen 10.00 en 14.30 uur) 

Aanmelden kan tot vlak voor de bijeenkomst. Als u uw emailadres vermeldt op het aanmeldformulier,

 ontvangt u een week voor de bijeenkomst een bevestiging.

Bijwonen van deze IBD-dag is gratis (met uitzondering van reis- en parkeerkosten).


