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CONTACT

IBD-verpleegkundige
Veroniek Vandewalle

T 03 890 59 27
Veroniek.Vandewalle@sjk.be

IBD-artsen
Dr. P. Potvin & Dr. G. Van den Steen

Onthaal 
T 03 890 16 10

Dagziekenhuis geneeskunde
Bornem: 03 890 17 43

Willebroek: 03 860 32 43

Verpleegafdeling geneeskunde D2
Bornem: 03 890 16 45

Verpleegafdeling chirurgie
Bornem: 03 890 16 65

(Inflammatory Bowel 
Disease of inflammatoire 

darmziekten)



Beste patiënt,

U kreeg van uw arts de diagnose “de ziekte van 
Crohn” of “Colitis Ulcerosa”. Beide aandoeningen 
behoren tot de groep IBD. 

IBD staat voor Inflammatory Bowel Diseases of 
inflammatoire darmziekten. Het treft meestal jonge 
mensen, maar soms ook ouderen.

In deze folder vindt u meer informatie over ons 
IBD-centrum, de IBD-verpleegkundige en beide aan-
doeningen.

De ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking die 
het volledige maagdarmstelsel kan treffen (d.w.z. van 
mond tot aars).

De belangrijkste klachten zijn (krampachtige) 
buikpijn, diarree, misselijkheid, gewichtsverlies, 
verminderde eetlust en vermoeidheid. De klachten 
die optreden worden meestal bepaald door de 
plaats waar de ontsteking het maagdarmstelsel 
aantast. De ontsteking treft de darmwand over de 
gehele dikte.

Colitis Ulcerosa

Colitis Ulcerosa is een chronische ontsteking die 
enkel de dikke darm treft.

De ontsteking begint steeds ter hoogte van de aars en 
breidt zich zo ononderbroken verder uit tot plots de 
ontsteking stopt. De ontsteking beperkt zich meestal 
tot het slijmvlies, de meest oppervlakkige laag van de 
darm.

De klachten zijn bloed-, slijm- of etterverlies bij of op 
de stoelgang. Vaak kan de stoelgang niet lang worden 
uitgesteld, is er een valse drang om stoelgang te 
maken en is er een verstoord gevoel zodat de patiënt 
moeilijk onderscheid kan maken tussen een windje, 
vocht of stoelgang. Als er een langer stuk dikke darm 
is aangetast treedt er vaak diarree op.

IBD-centrum

Met ons IBD-centrum streven we naar een 
laagdrempelige patiëntgerichte zorg van de IBD-
patiënt met een “totaalbenadering” van alle facetten 
van de ziekte. 

Dit vraagt een samenwerking tussen verschillende 
disciplines: de maagdarmspecialist, de chirurg, 
de reumatoloog, de gynaecoloog, de huisarts, de 
diëtist, …

Het is belangrijk dat u beroep kunt doen op 
iemand die voor u vlot bereikbaar is en u en uw 
omgeving begeleidt en ondersteunt doorheen het 
behandelingstraject.

IBD-verpleegkundige: wat kan zij voor 
u doen?

De IBD-verpleegkundige geeft graag antwoord 
op al uw vragen, twijfels en bekommernissen 
over het ziekteverloop, de nodige onderzoeken, 
medicatiegebruik, voeding, reizen, zwangerschap 
en borstvoeding, vaccinaties, IBD en werk, …

Als u denkt geconfronteerd te worden met 
een opstoot van uw ziekte, dan luistert de IBD-
verpleegkundige naar uw klachten. Samen wordt 
dan gekeken hoe de klachten kunnen opgevangen 
worden.

Als de klachten van die aard zijn dat een raadpleging 
bij uw behandelende arts nodig is zal zij hiervoor 
het nodige doen.

Hoe kan u de IBD-verpleegkundige bereiken?

U kan een afspraak maken:
Telefonisch via het nummer 03 890 59 27, 
of via mail Veroniek.Vandewalle@sjk.be


