IBD-centrum
IBD of Inflammatory Bowel Disease is de verzamelnaam van de ziekte van
Crohn en colitis ulcerosa, twee chronische ontstekingen van de darmen.
Ons IBD-centrum streeft naar uitstekende zorg, met als doel het
wegnemen en weghouden van de klachten bij de patiënt. Daarom is
er een vlotte samenwerking nodig tussen maag-darm-leverartsen,
chirurgen, diëtist, stoma-verpleegkundige, sociale dienst, psycholoog,
radioloog, laboranten en huisartsen. Een centrale IBD-verpleegkundige
begeleidt niet alleen de patiënt, maar ondersteunt ook partners, ouders en
familieleden doorheen het behandelingstraject.
We wensen u veel succes met uw behandeling.
Het team van het IBD-centrum
De ziekte van Crohn
De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking die alle delen van
het maagdarmstelsel kan treffen (in theorie van de mond tot de aars).
Klachten die optreden worden sterk bepaald door de plaats waar
het maagdarmstelsel is aangetast. De belangrijkste klachten zijn
(krampachtige) buikpijn, diarree, misselijkheid, gewichtsverlies en
verminderde eetlust.
Colitis ulcerosa
Colitis ulcerosa treft alleen de dikke darm. Het betekent letterlijk
ontsteking van de dikke darm met vorming van zweren.
De ontsteking beperkt zich meestal tot het slijmvlies, de meest
oppervlakkige laag van de darm.
Symptomen 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. Er is een gestoord 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.
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Beste patiënt

Misschien hebt u al een langere periode klachten en is de diagnose nu een
verklaring voor deze klachten.
Maar die diagnose betekent ook een hele aanpassing voor u en uw
omgeving.
Artsen
Ons IBD-centrum streeft naar een patiëntgerichte zorg voor patiënten
met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De maag-darm-leverartsen
werken nauw samen met chirurgen, radiologen, pathologen, huisartsen,
IBD-verpleegkundigen, laboranten, diëtisten, psychologen, sociale dienst
en studiecoördinatoren.
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De dienst abdominale chirurgie werkt nauw samen met de dienst maagdarm-leverziekten in de behandeling van patiënten met inflammatoire
darmziekten. De chirurgen zijn 24 uur op 24 uur stand-by om een ingreep
te doen als dit verantwoord is; laparoscopisch, om het herstel zo snel
mogelijk te maken en om esthetische redenen. Elke ingreep gebeurt na
overleg met de patiënt zodat die volledig geïnformeerd wordt. Gelukkig is
chirurgie steeds minder nodig.
IBD-verpleegkundige
De IBD-verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden en
ondersteunen van patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
en hun naaste omgeving. Zij is steeds bereikbaar om een antwoord te
bieden op al uw vragen, twijfels en bekommernissen over de onderzoeken,
de diverse behandelingen, het verloop van de ziekte, de voeding,
medicatiegebruik, vermoeidheid, reizen en vakantie, seksualiteit...
Wanneer u denkt geconfronteerd te worden met een opstoot van uw
ziekte, dan luistert de IBD-verpleegkundige naar uw klachten en wordt
samen gekeken hoe uw klachten op de beste manier kunnen worden
opgevangen.
Als blijkt dat de opstoot van die aard is, dat een raadpleging bij uw
behandelende arts nodig is, dan wordt de arts verwittigd en op de hoogte
gebracht van uw klachten.

IBDverpleegkundige

Van maandag tot vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30
uur telefonisch op
051 23 78 59 of via mail ibdverpleegkundige@
azdelta.be

Secretariaat
maag-darmleverziekten

Voor een afspraak kunt u steeds terecht op het
secretariaat maag-darm-leverziekten: 051 23 72 15

Lab

In het laboratorium kunt u bloed laten afnemen
en een stoelgangstaal afgeven. Hiervoor dient
u geen afspraak te maken. Dit kan op alle
campussen van AZ delta (campus Rumbeke,
campus Brugsesteenweg, campus Menen en
campus Torhout). De aanvraagformulieren
worden elektronisch van de arts naar het
lab doorgestuurd.

Radiologie

Op de dienst radiologie kunt u terecht voor
verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld voor RXfoto’s, CT-scan,NMR... Om deze onderzoeken te
plannen kunt u terecht op het nummer 051 23 70 19

Endoscopie

Op de dienst endoscopie kunt u terecht voor
onderzoeken zoals darmondezoek (colonscopie)
en een onderzoek van slokdarm en maag
(gastroscopie). Om deze onderzoeken te plannen
kunt u terecht op het nummer 051 23 72 03

Diëtist

Bij de diagnose van IBD ontstaan er vaak heel wat
vragen en onzekerheden rond de voeding. Voor
meer uitleg of i.v.m. bepaalde klachten zoals
diarree, verstopping, gewichtsverlies of
gewichtstoename kunt u contact opnemen
met diëtiste Lien Biesbrouck. Telefonisch : 051 23
80 24 of via mail lien.biesbrouck@azdelta.be

Facturatie

Als u vragen hebt over uw facturen kunt u steeds
terecht bij de dienst facturatie 051 23 39 89
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