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300 mensen

Nederland telt ruim 60.000 mensen met een chronische darmontsteking, dat is één op de 300 mensen. De ziektes hebben een grote
impact op alle facetten van het dagelijks leven.

ANBI-status
De CCUVN heeft de ANBI-status.
Met een schenking kunt u
gebruik maken van het maximale
belastingvoordeel.

UITNODIGING
CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND

Vermoeidheid is het meest
gehoorde probleem bij
de ziektes en is lastig te
behandelen.

Toiletpas
De CCUVN heeft een toiletpas, waarmee u makkelijker
toegang heeft tot een (niet-) openbaar toilet.

IBD*- dag

Deze dag wordt georganiseerd door:

Voor mensen met de ziekte van
Crohn en colitis ulcerosa

IBD;
binnen en buiten de darm

Dit cijfer geven leden aan de CCUVN
“De IBD-dag was goed verzorgd en ook de presentaties waren van goed n
 iveau.
De film was indrukwekkend.”

Zaterdag 1 oktober 2016
09.45 – 13.00 uur

“Deze bijeenkomsten zijn belangrijk voor ons als patiënten.”
“Goede organisatie, die precies weet waar patiënten mee te maken hebben
en die zeer goed communiceert.
Ook altijd bezig met nieuwe zaken.”

Zuyderland Medisch Centrum

Bron: centraal informatiepunt Goede Doelen en e
 valuaties IBD-dagen 2014.

6419 PC Heerlen

Henri Dunantstraat 5

*IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease
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info@crohn-colitis.nl

Introductie
Op zaterdag 1 oktober 2016 wordt er in
samenwerking met Zuyderland Medisch
Centrum Heerlen en Sittard en Maastricht
UMC+ een IBD-dag georganiseerd voor
mensen met de ziekte van Crohn of colitis
ulcerosa. U bent van harte uitgenodigd om
deze dag bij te wonen. Familieleden en geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Programma
Het thema dit jaar is ‘IBD; binnen en buiten de darm’.
Het is bekend dat patiënten met de ziekte van Crohn of
colitis ulcerosa naast darmklachten ook andere klachten kunnen ondervinden. Er zijn deze dag onder andere
presentaties over bloedarmoede (vermoeidheid), de
invloed van de omgeving en darmflora. We sluiten de
dag af met een lezing over 25 jaar IBD-zorg in Limburg.
Meld u aan en laat u bijpraten.

09.15 uur

We zien u graag op 1 oktober in Heerlen.

10.25 uur

Ontvangst
Met koffie en thee

09.45 uur

Welkom
Dr. L.E. Oostenbrug, MDL-arts Zuyderland MC

10.00 uur

Crohn en colitis: wat weten we en wat niet?
Dr. L.E. Oostenbrug, MDL-arts Zuyderland MC

Bloedarmoede bij IBD: dé oorzaak van vermoeidheid?
Dr. M.J.L. Romberg-Camps, MDL-arts Zuyderland MC

10.50 uur

De invloed van de omgeving op het ontstaan van IBD
Dr. M.J. Pierik, Maastricht UMC+

11.15 uur

Pauze
Met koffie/thee en vlaai

11.40 uur

Biefstuk en bacterie in de IBD darm; over dieet en probiotica
Dr. A.A. van Bodegraven – MDL-arts Zuyderland MC

Aanmelden

12.05 uur

Dr. H.J. Belgers, chirurg Zuyderland MC

Wanneer u wilt deelnemen aan deze IBD-dag, dan kunt u zich op drie manieren aanmelden:
Via het digitale aanmeldformulier:

12.30 uur

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/ibd2016heerlen
Via onze website:

www.crohn-colitis.nl
Telefonisch:
U kunt tussen 10.00 en 14.30 uur bellen met het servicebureau in Woerden 0348-42 07 80.
Ongeveer een week voor de IBD-dag krijgt u een bevestiging via de mail (indien u uw emailadres
hebt ingevuld). Registratie geschiedt op volgorde van inschrijving.
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van reis- en parkeerkosten.

Een pouch als endeldarm
25 jaar IBD Zuid-Limburg: veranderingen in het vóórkomen en de
prognose van de ziekte
Drs. S.F.G. Jeuring, arts-onderzoeker Maastricht UMC+

12.55 uur

Vragen en afsluiting bijeenkomst

