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IBD-centrum
Beste patiënt

IBD of Inflammatory Bowel Disease is de verzamelnaam van de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa, twee chronische ontstekingen van de darmen.
Hier vindt u meer informatie. Met vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Het team van het IBD-centrum

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn beide ziekten waarbij dat 
het afweersysteem abnormaal reageert op wat voor andere mensen 
normale prikkels zijn. Het lichaam herkent geen verschil tussen 
goede en slechte bacteriën in de darm waardoor er een onterechte 
ontstekingsreactie ontstaat.

De ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking die alle delen van 
het maagdarmstelsel kan treffen van de mond tot de aars. Het gaat om 
een ontsteking door alle lagen van de darmwand heen. Klachten die 
optreden worden sterk bepaald door de plaats waar het maag-darmstelsel 
is aangetast. De belangrijkste klachten zijn (krampachtige) buikpijn, 
diarree, misselijkheid, gewichtsverlies en verminderde eetlust, koorts, 
vermoeidheid. 

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa betekent letterlijk een ontsteking van de dikke darm 
(colitis) met vorming van zweren (ulcera). Hierbij wordt enkel de 
slijmvlieslaag van de dikke darm aangetast. De ontsteking begint altijd 
onderaan in de endeldarm. De ontsteking kan ook tot het linkse deel van 
de dikke darm reiken of bij andere zelf de volledige dikke darm omvatten. 
Symptomen zijn bloed- en slijmverlies in de stoelgang. De stoelgang niet 
lang kunnen ophouden, valse drang om stoelgang te maken. 
Het is moeilijk om onderscheid te 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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Oorzaken van IBD

De precieze oorzaak van IBD is niet bekend. IBD ontstaat vermoedelijk 
door een combinatie van verschillende factoren waaronder een genetische 
aanleg, het immuunsysteem en omgevingsfactoren (Westerse levensstijl, 
voedingspatroon, roken, stress, slaappatroon, lichamelijke activiteit...) 

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.

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, diverse behandelingen, het verloop van de ziekte, voeding, 
medicatiegebruik, bijwerkingen, vermoeidheid, sociale impact, reizen en 
vakantie, financiële impact, seksualiteit...

Wanneer u geconfronteerd wordt 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. 
Zij helpt inschatten of u dringend een raadpleging bij de arts nodig hebt 
en/of welke voorbereidende onderzoeken hiervoor nodig zijn.

Diëtist

Bij de diagnose van IBD ontstaan er vaak heel wat vragen en 
onzekerheden rond de voeding. Moet ik een dieet volgen? Zijn er bepaalde 
producten die ik niet meer mag eten? Voor meer uitleg of i.v.m. bepaalde 
klachten zoals diarree, verstopping, gewichtsverlies of gewichtstoename 
kunt u steeds bij onze diëtiste terecht. 
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Hoe kunt u ons bereiken?

IBD-
verpleegkundige

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

Secretariaat 
maag-darm-
leverziekten

Voor het maken of verplaatsen van een afspraak.
051 23 72 15 of mail naar secr.mdl@azdelta.be
Locatie campus Rumbeke: 2.B2

Dagziekenhuis 051 23 76 70
Locatie campus Rumbeke: 2.600-699

Lab Hier kunt u een bloed laten afnemen en een 
stoelgangstaal afgeven. Hiervoor hoeft u geen 
afspraak te maken! Dit kan op alle campussen van 
AZ delta (campus Rumbeke, Brugsesteenweg, 
Menen en Torhout).
De aanvraagformulieren worden elektronisch van 
de arts naar het lab doorgestuurd. 
Locatie campus Rumbeke: 1.D

Radiologie Hier gebeuren RX-foto’s, CT-scans, NMR's...
051 23 70 19
Locatie campus Rumbeke: 0.K

Endoscopie Hier gebeuren de darmonderzoeken (colonscopie), 
slokdarm- en maagonderzoeken (gastroscopie) en 
echografie. 
051 23 72 03

Diëtist 051 23 80 24 of mail naar lien.biesbrouck@azdelta.
be

Psycholoog 051 23 70 38 of mail naar maaike.stevens@azdelta.
be

Sociale dienst 051 23 78 64 of mail naar marian.beddeleem@
azdelta.be

Facturatie Als u vragen hebt over uw facturen kunt u steeds 
terecht bij de dienst facturatie op 051 23 39 89 of 
mail naar factuur@azdelta.be .
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