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Daniel De Bast, voorzitter 
van de patiëntenvereniging 
Crohn-RCUH over de grote impact 
van infl ammatoire ziekten op het 
leven van patiënten.
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E
en eerste prioriteit is om de 
mensen de ziekte beter te leren 
kennen, want van buitenaf is 
ze immers vaak onzichtbaar. 
Ten tweede, en therapeu-

tisch gezien, biedt chirurgie geen volle-
dige oplossing: de ziekte duikt meestal 
opnieuw op in een ander darmsegment. 
Sinds kort beschikken we echter over 
krachtige en veilige geneesmiddelen die 
specifiek gericht zijn op het ziekteproces 
en de oorzaak. Zo is de ziekte beter onder 
controle te houden en kunnen de pati-
enten een vrijwel normaal leven leiden. 
Ondanks die stappen vooruit is er tot op 
heden nog geen medicatie gevonden die 
op langere termijn genezing brengt. De 
behandeling moet dus vrijwel continu 
voortgezet worden.

Vroegtijdig diagnose
Een late diagnose verergert de situatie alleen 
maar. Dat is zo bij de ziekte van Crohn, die 
onomkeerbare schade kan teweegbrengen. 
Gelukkig kunnen we met bepaalde biologi-
sche tests, zoals fecale calprotectine, tegen-
woordig een vroegere diagnose stellen. En het 
goede nieuws is dat die nu worden terugbe-
taald! Ook hebben we gespecialiseerde centra 
voor infl ammatoire darmziekten of IBD. Die 
beschikken over multidisciplinaire teams, 
bestaande uit gastro-enterologen, radiolo-
gen, pathologen, chirurgen, psychologen, 
diëtisten, maatschappelijk werkers, enz. De 
verpleegkundige speelt daarin een centrale 
rol, want deze stuurt niet alleen de zorg, maar 
blijft de patiënt ook thuis verder opvolgen.

Nieuwe behandelingen 
We komen meer en meer te weten over de 
mechanismen die infl ammatoire ziekten 
veroorzaken. Zo weten we nu dat cytokines 
in de darmwand de chronische ontsteking in 
stand houden en dat biologische agentia die 
proberen te neutraliseren. Ook weten we dat 
IBD verband houdt met een onevenwichtige 
of gebrekkige microbiële fl ora. Mogelijk kan 
een aanpassing in het dieet, waarbij bepaalde 
bewerkte voedingsmiddelen worden verme-
den, een gunstige uitwerking hebben. Dat 
onderzoeken we nu verder. ■

Prof. 
Jean-François 
Rahier

Voorzitter BIRD-
onderzoeksgroep

“Meer dan 30.000 
Belgen krijgen 
te maken met IBD”
In België lijden meer dan 30.000 mensen 
aan Infl ammatory Bowel Disease (IBD), een 
verzamelnaam voor chronische infl ammatoire 
darmziekten. De gevolgen kunnen zowel sociaal 
als fysiek zeer slopend zijn. Prof. Jean-François 
Rahier, voorzitter van de BIRD-onderzoeksgroep, 
benadrukt dat er evenwel doeltre� ende 
behandelingen voorhanden zijn.
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Zwangerschap

Dr. Philippe Potvin over 
de impact van IBD op 
de vruchtbaarheid van 
mannen en vrouwen.
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Huidanalyse

Huidexperte Diane Thijs 
vertelt over het verband 
tussen medicatie en 
huidproblemen.
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K
enmerkend voor psoriasis zijn 
rode schilferende plekken 
op de huid. Deze zorgen vaak 
niet enkel voor jeuk, maar ook 
voor een stigma. Over het ont-

staansmechanisme is nog niet veel bekend, 
wel weet men dat het begint met cellen van 
het afweersysteem die een ontsteking ver-
oorzaken in de huid met versnelde groei van 
de opperhuid. Psoriasis wordt deels erfelijk 
bepaald. Daarnaast spelen ook omgevings-
factoren mee. Zo zal psoriasis erger worden 

in perioden van stress of na een trauma, 
zoals krabben. Ook infecties - zoals bijvoor-
beeld een keelinfectie - kunnen voor een 
opstoot zorgen. Tot slot zijn ook roken, alco-
hol en overgewicht uitlokkende factoren. 
Het is dus belangrijk om deze factoren zo 
veel mogelijk te beperken.

Diverse behandelingen
Een eerste behandelingsoptie is het 
aanbrengen van lokale middelen, zoals 
zalven, crèmes en schuimen. Het meest 

Steeds e� ectievere 
behandelingen voor psoriasis

gebruikte middel is een combinatie van 
cortisone en vitamine D. Cortisone werkt 
op de ontsteking, terwijl vitamine D op 
de opperhuid werkt. Toch is niet iedereen 
hiermee geholpen. Ook kunnen de plek-
ken na een tijd terugkomen.

Een volgende stap is UVB- of PUVA-thera-
pie. Beide werken goed, maar houden wel 
telkens een verplaatsing naar de dermato-
loog in. Bovendien kunnen patiënten maxi-
maal tweehonderd tot driehonderd zulke 
behandelingen krijgen, anders is er een 
verhoogd risico op huidkanker, sproeten en 
vroegtijdige huidveroudering. Er bestaan 
ook diverse orale behandelingen. Sommige 
daarvan werken goed, maar er moeten wel 
steeds bloedafnames gebeuren om moge-

lijke beschadigingen in de lever, de nieren 
of de bloedcellen op te volgen.

Nieuwe medicatie
Sinds tien à vijftien jaar beschikken artsen 
over nieuwe medicatie. Helaas zijn deze 
relatief duur, waardoor de ziekteverzeke-
ring de terugbetaling aan strenge voorwaar-
den koppelt. De nieuwe orale behandelin-
gen werken tot in de cel en onderdrukken 
ontstekingen op een algemene manier. 
Twee op de drie patiënten zijn ermee gehol-
pen. Daarnaast hebben ze een gunstig vei-
ligheidsprofi el. Een ander alternatief zijn de 
biologische geneesmiddelen. Dat zijn eiwit-
geneesmiddelen die worden ingespoten. 
Deze geneesmiddelen zijn zeer e� ectief. ■

Patiënten met inflammatoire 
darmaandoeningen kampen vaak met 
tekorten aan verschillende vitaminen 
en mineralen. Er zijn daarvoor twee 
belangrijke oorzaken. Enerzijds 
kan de inname van vitaminen of 
mineralen te beperkt zijn doordat 
men verschillende voedingsmiddelen 
die niet goed verdragen worden, 
tracht te vermijden. Anderzijds 
heeft de zieke darm moeite om deze 
stoffen deftig op te nemen. 

Twee belangrijke vitaminen moeten zeker 
in het oog gehouden worden. Enerzijds vita-
mine D, omdat een tekort hieraan een nega-
tieve invloed op het verloop van de ziekte 
heeft. Anderzijds vitamine B12, omdat het 
tekort niet alleen bloedarmoede veroor-
zaakt maar op termijn ook schadelijk is voor 
het zenuwstelsel.  

Immuniteit en ontsteking
De relatie tussen vitamine D en infl amma-
toire darmaandoeningen is complex en nog 
niet volledig begrepen. De rol van vitamine 
D is veel breder dan enkel voor de gezondheid 
van het bot te zorgen. Het is zeer belangrijk 
voor het evenwicht van het immuunsys-
teem en beïnvloedt ook het ontstekings-
proces. Vermits immuniteit en ontsteking 
twee belangrijke factoren zijn bij deze dar-
maandoeningen, wordt de laatste jaren veel 
wetenschappelijk onderzoek verricht naar de 
relatie tussen vitamine D-tekort en infl am-

matoire darmaandoeningen. Men stelt vast 
dat een tekort zeer frequent is bij patiënten 
met infl ammatoire darmaandoeningen, nog 
frequenter dan bij de rest van de bevolking. 

Darmkanker
De studies tonen ook aan dat bij vitamine 
D-tekort de ziekte ernstiger is, het risico op 
darmkanker hoger is en de levenskwaliteit 
slechter is. Wanneer het tekort bijgewerkt 
wordt door regelmatige inname van een vita-
mine D-supplement, hebben de patiënten 
minder nood aan medische ondersteuning 

en is er ook minder kans op een darmopera-
tie. Een recente klinische studie heeft aan-
getoond dat de dagelijkse inname van 2.000 
eenheden vitamine D3 voldoende was om 
gezonde vitamine D-spiegels op een veilige 
manier bij deze patiënten te behouden.

De juiste weg voor de supplementen
De opname van vitaminen heeft voornamelijk 
plaats ter hoogte van de dunne darm. Wanneer 
de darmwand beschadigd is, of wanneer de 
dunne darm korter gemaakt is door chirurgie, 
worden de vitaminen minder goed opgeno-

men. Om dit probleem te vermijden, is het beter 
om een andere weg dan de gewone orale toedie-
ning te kiezen om een supplement in te nemen. 
Inspuitingen, met bijvoorbeeld vitamine B12, 
kunnen dat probleem omzeilen, maar deze 
oplossing is wel zeer onaagenaam voor de 
patiënt. Er bestaan vandaag speciale tabletjes 
die snel onder de tong uiteenvallen. Zodoende 
wordt de vitamine rechtstreeks in de bloedbaan 
opgenomen langs de talrijke fi jne bloedvaatjes 
die onder de tong zitten. Aldus wordt de moei-
lijke opname door de dunnedarm en ook de 
pijnlijke inspuitingen vermeden. ■

Door het aanhoudende ontstekingsproces tasten 
infl ammatoire darmziekten de darmwand aan. Patiënten die 

aan deze ziektes lĳ den, hebben vaak aandoeningen die 
ook andere organen aantasten, zoals de huid. Psoriasis is 
een chronische en ongeneeslĳ ke ontstekingsziekte van de 
huid die bĳ  ongeveer 3% van de Belgen voorkomt. In 50% 
van de gevallen ontstaat de ziekte bĳ  tieners en twintigers.

  ▲ Kenmerkend voor psoriasis zĳ n rode schilferende plekken op de huid. 
Deze zorgen vaak niet enkel voor jeuk, maar ook voor een stigma.

Vitaminetekort bij infl ammatoire darmaandoeningen

Tekst: Joris Hendrickx

 De belangrijkste natuurlijk 
bron van vitamine D is zonlicht.
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Kunnen IBD-patiënten probleemloos 
zwanger worden?

“IBD-patiënten zijn even vruchtbaar als andere 
mannen en vrouwen. Enkel vrouwen met een 
actieve ziekte van Crohn kunnen tijdelijk een 
lagere fertiliteit hebben. Ook patiënten die een 
klassieke operatie hebben ondergaan in het 
kleine bekken lopen door eventuele complica-
ties het risico op een slechtere vruchtbaarheid. 
Daarom raadt men altijd een kijkoperatie aan. 
Medicijnen met sulfasalazine hebben ook een 
negatief e�ect op de spermakwaliteit. Daarom 
moeten mannen drie maanden vooraf tijdelijk 
stoppen met de inname daarvan.”

Waar moeten IBD-patiënten  
rekening mee houden?

“Patiënten brengen een zwangerschaps-
wens best meteen ter sprake bij de 
maagdarmarts en/of het IBD-team. Zo kun-

nen zij tijdig ingaan op de vragen en meteen 
een kuur opstarten met foliumzuur om het 
risico op een open rug te minimaliseren. 
Ook andere veelvoorkomende tekorten bij 
IBD-patiënten (ijzer, vitamine D, B12,…) 
worden preventief aangevuld. Vrouwelijke 
patiënten moeten er op toezien dat ze in 
remissie zijn op het ogenblik dat ze zwanger 

Zwangerschap blijft 
mogelijk bij IBD

worden. Het risico op continuerende ziekte-
activiteit tijdens de zwangerschap is anders 
veel groter. Dit is moeilijker onder controle 
te brengen en kan zelfs verergeren. Ook voor 
de baby is dat belastend. Tot slot spreekt 
men vooraf best al af hoe de gynaecoloog, 
maagdarmarts, huisarts en IBD-consulente 
de opvolging moeten organiseren.”

Wat met de medicaties die  
IBD-patiënten innemen?

“Bij IBD is het cruciaal om de remissie te 
behouden. De meeste IBD-medicatie is geluk-
kig veilig tijdens de zwangerschap, enkel 
methotrexaat houdt risico’s in. Vrouwen én 
mannen die dit medicijn nemen moeten daar 
drie tot zes maanden voor de zwangerschap 
mee stoppen. De eventuele inname van het 
antilichaam anti-TNF stopt men best in het 
derde trimester van de zwangerschap.”

Wat na de zwangerschap?
“Borstvoeding is volledig veilig. Ook hierbij 
geldt dat alle medicatie kan worden doorge-
nomen, met uitzondering van methotrexaat. 
Na de zwangerschap wordt aangeraden om 
eventueel stopgezette behandelingen terug 
op te starten. Het risico dat de baby ook IBD 
zal ontwikkelen, is slechts 5%. Wanneer beide 
ouders IBD hebben, is dat één kans op drie.” ■

IBD-patiënten kunnen perfect zwanger worden, 
maar ze dienen voor én tijdens de zwangerschap 

wel met bepaalde zaken rekening te houden. 
Meer uitleg door dr. Philippe Potvin, hoofd gastro-

enterologie in AZ Rivierenland.  Tekst: Joris Hendrickx
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Dr. Philippe Potvin, hoofd gastro-enterologie AZ Rivierenland

azrivierenland.be

IN SAMENWERKING MET

��" IBD-patiënten zijn even 
vruchtbaar als andere 
mannen en vrouwen.  
De meeste IBD-medicatie 
is ook veilig tijdens  
de zwangerschap.

“
Vroeger was er alleen cortisone, 
met alle gekende nevenwerkin-
gen. De laatste jaren is de the-
rapie sterk verbeterd. Anti-TNF 
medicatie (infliximab) bracht een 

ommekeer in de genezing. Met adalimumab 
konden we de tweemaandelijkse infusen 
vervangen door spuitjes die de patiënten 
zelf plaatsten en was er minder antistofvor-
ming of allergische reactie. Recent maakte 
ustekinumab het mogelijk de frequentie 
van spuitjes te verminderen. Het gaf meer 
autonomie en levenskwaliteit. En met 
het darmselectieve vedolizumab kwam er 
medicatie die veiliger was voor mensen met 
een voorgeschiedenis van kanker.”

Aandacht voor risico’s 
“Sommige behandelingen verhogen het 
risico op huidkanker. Deze patiënten raden 
we aan om zich jaarlijks te laten controleren 
bij een dermatoloog. Patiënten worden ook 
standaard gescreend of ze gevaccineerd zijn 
voor bijvoorbeeld hepatitis B, gele koorts, 

mazelen, rubella, enz. Indien dat niet het 
geval is, wordt dat in orde gebracht voor 
de behandeling wordt opgestart. Na een 
behandeling verifiëren we nu of naast de 
symptomen ook de inwendige ontsteking 
weg is. Lukt dat niet meteen, dan moet de 
behandeling worden geïntensifieerd of ver-
anderd. Door te streven naar een volledige 
genezing zullen er op lange termijn ook 
minder complicaties, ziekenhuisopnames 
of operaties zijn.”

Grondige opvolging
“Zes tot twaalf maanden na een succesvolle 
behandeling doen we standaard opnieuw 
een darmonderzoek om te verzekeren dat er 
geen reactivatie van de ziekte is. Daarnaast 
gebruiken we nu scoringssystemen in de 
opvolging, waarbij we op basis van bepaalde 
symptomen kunnen beoordelen of de ziekte 
onder controle blijft. Ook meten we syste-
matisch in het bloed hoeveel medicatie daar 
nog aanwezig is en zorgen we dat dat bin-
nen bepaalde waarden blijft.”

Inzetten op levenskwaliteit
“Veel patiënten hebben de leeftijd waarop 
ze carrière willen maken, bouwen of kinde-
ren willen krijgen. Daarom hebben we meer 
aandacht voor de vermoeidheid waar velen 
mee kampen en proberen we de timing van 
infusen buiten de werkuren te zetten. Ook 
is het voor onze patiënten mogelijk gewor-
den om avontuurlijke reizen te onderne-
men. Tot slot is de begeleiding van vrouwen 
tijdens de zwangerschap en borstvoeding 
enorm verbeterd.” ■

Dr. Freddy 
Vandenbussche

Gastro-enteroloog 
AZ West Veurne

azwest.be

IN SAMENWERKING MET

��" Door te streven naar  
een volledige genezing zullen 
er op lange termijn minder 
complicaties, ziekenhuisopnames 
of operaties zijn.

De behandeling en opvolging van patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is de afgelopen jaren enorm 
verbeterd. Meer uitleg door dr. Freddy Vandenbussche, gastro-enteroloog in het AZ West Veurne.  Tekst: Joris Hendrickx

“Streven naar volledige genezing leidt tot sterke 
verbetering in behandeling en opvolging”
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Wat zijn de verschillen tussen de 
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa?

“De ziekte van Crohn kan alle onderdelen 
van het spijsverteringsstelsel aantasten, 
dus dunne darm en dikke darm. Bij coli-
tis ulcerosa worden alleen maar de dikke 
darm en de rectum getro�en. Bij de ziekte 
van Crohn wordt bovendien bij een inflam-
matoire crisis de volledige dikte van het 
slijmvlies aangetast. Bij colitis ulcerosa is 
dat alleen maar het interne deel (dat met 
eten in aanraking komt). De ziekte van 
Crohn is ongeneesbaar, men kan enkel de 
symptomen behandelen. Men kan er niet 
aan sterven, tenzij er als complicatie kan-
ker ontstaat in de dikke darm. Maar dat is 
eerder uitzonderlijk. Van colitis ulcerosa 
kan men wel genezen indien de dikke darm 
en het rectum volledig worden verwijderd. 
Zo’n operatie is echter niet populair omdat 
de stoelgang dan heel vloeibaar wordt en de 
hele dag aanhoudt.”

Waaruit bestaan de behandelingen 
dan verder?

“De behandelingen voor beide aandoenin-
gen zijn quasi hetzelfde. Bij het begin van 
de behandeling wordt cortisone toege-

diend om een zeer snelle impact te hebben. 
Cortisone geeft op lange termijn echter 
nevene�ecten. Daarom geeft men het liefst 
zo weinig mogelijk. Daarnaast zijn er nu ook 
andere moleculen die veel e�ectiever zijn 
zoals bv. anti-TNF alpha. Het gaat hierbij 
over medicatie die de inflammatie in het 
hart van het probleem aanpakt door een 
verbinding te verbreken in de keten die de 
inflammatie veroorzaakt. Helaas zijn deze 
medicijnen ook erg duur.”

Hoeveel mensen lijden aan  
deze ziekten?

“In België alleen al lijden tussen de 30.000 
en 35.000 mensen aan de ziekte van Crohn 
of colitis ulcerosa. In Europa zijn er dat naar 
schatting ongeveer twee miljoen, en wereld-
wijd meer dan vijf miljoen. Beide aandoe-
ningen manifesteren zich voornamelijk in 
sterk ontwikkelde gebieden (bijvoorbeeld 
Noord-Europa, Japan, Noord-Amerika,…). 
In Zuid-Amerika, het grootste deel van Azië 
en Afrika komen ze veel minder tot haast 
niet voor. In China en Australië zien we een 
groei in het aantal patiënten. Dat kan bete-
kenen dat er een mogelijke link is met ver-
vuiling of met de Westerse levensstijl. Hier 

“Ziekte van Crohn en  
colitis ulcerosa zijn vooral  
een westers probleem”
De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn beide langdurige inflammatoire 
darmziekten met een grote impact op het leven van patiënten. Er is nog maar 
weinig bekend over de oorzaken, waardoor de behandelingen grotendeels 
beperkt blijven tot symptoombestrijding. Meer uitleg door Daniel De Bast, 
voorzitter van de patiëntenvereniging Crohn-RCUH.

Tekst: Joris Hendrickx

��" Beide aandoeningen 
manifesteren zich 
voornamelijk in sterk 
ontwikkelde gebieden.  
Enerzijds moet een 
genetische factor 
aanwezig zijn, anderzijds 
geldt de omgevingsfactor 
van een westerse 
levensstijl.

 Diarree (soms met bloed of etter)  

 Koorts  

 Vermoeidheid  

 Buikpijn en krampen  

 Diarree met bloed 

 Aften in de mond 

 Minder eetlust 

 Gewichtsverlies  

 Pijn of drainage in de buurt van of rond de anus als gevolg van fistel  

 Anale bloeding - een kleine hoeveelheid bloed in de ontlasting  

 Onmogelijkheid om flatus van slijm of stoelgang te onderscheiden  

 Dringende nood om te ontlasten  

 Bij kinderen vertraagde groei  

 Bij kinderen vertraagde seksuele ontwikkeling 

  Colitis ulcerosa       Ziekte van Crohn

KLACHTEN EN SYMPTOMEN
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is nog maar weinig over geweten. Daarom 
wordt er momenteel volop onderzoek naar 
gedaan. De exacte oorzaak blijft onbekend. 
Wat we wel weten is dat er twee voorwaar-
den zijn om de ziekte van Crohn of colitis 
ulcerosa te kunnen krijgen. Enerzijds moet 
een genetische factor aanwezig zijn, ander-
zijds moet de omgevingsfactor van een wes-
terse levensstijl aanwezig zijn.”

Waar staat het onderzoek vandaag?
“Het onderzoek rond deze aandoeningen 
gebeurt op twee niveaus: het fundamentele 
en het farmaceutische. Het fundamenteel 
onderzoek probeert de oorzaken te achter-
halen. Indien die worden gevonden, dan kan 
hopelijk een behandeling worden ontwikkeld 
die patiënten definitief kan genezen. Dat is 
echter nog niet voor meteen. Het farmaceuti-
sche onderzoek spitst zich momenteel toe op 
medicatie die de symptomen verlicht.”

Hoe groot is de impact op het leven 
van de patiënten?

“Bij veel mensen worden de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa vastgesteld tussen 
de leeftijd van 15 en 30 jaar. Zij zitten dan dus 
midden in hun studies, zijn op zoek naar 
een eerste job of zitten in de eerste jaren van 
hun carrière. Om dan zo’n aandoening te 
krijgen die haast altijd een enorme impact 
heeft op het private én professionele leven, 
is voor velen psychologisch erg zwaar. De 
symptomen komen bovendien gedurende 
bepaalde periodes sterker naar boven, en 
het kan niet worden voorspeld hoelang dat 
telkens duurt. Velen zijn tijdens zo’n inflam-
matieperiode zo ziek dat ze thuis moeten 
blijven en dus niet naar school of het werk 
kunnen. De huidige medicatie richt zich 
daarom op het inkorten van de inflamma-
tieperiodes en het verlengen van de peri-
odes zonder klachten. Zo verhogen ze de 
levenskwaliteit van de patiënten.”

Welke rol spelen jullie als 
patiëntenvereniging?

“Als patiëntenvereniging willen we in de 
eerste plaats patiënten informeren over 
alles wat betrekking heeft met hun aan-
doening. Dat gaat dus zowel over medische 
als over sociale aspecten. Zeer specifieke 
medische vragen sturen we door naar een 
arts die daar dan vervolgens op antwoordt. 
Als patiëntenvereniging zijn we daarente-
gen beter geplaatst om sociale vragen te 
beantwoorden, zoals jobverlies, onrecht-
matig ontslag, verzekeringskwesties,… 
Daarnaast organiseren we activiteiten 
om de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa 
onder de aandacht te brengen van het grote 
publiek. Maar ook onze eigen vereniging 
zetten we graag in de belangstelling, opdat 
meer patiënten de stap zouden zetten om 
zich door ons te laten helpen. Er zijn nog 
te veel patiënten die deze drempel moeten 
overwinnen. Hoe meer leden we krijgen, 
hoe sterker we ook zullen staan tegenover 
de autoriteiten die de budgetten van de 
gezondheidszorg vastleggen.” ■
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��" In België alleen al lijden 
tussen de 30.000 en 35.000 
mensen aan de ziekte van 
Crohn of colitis ulcerosa.

Daniel De Bast, voorzitter patiëntenvereniging Crohn-RCUH
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D
e ogen van Hilde blinken wan-
neer ze over haar fietsexploten 
praat. Ze beleeft het allemaal 
opnieuw als ze vertelt hoe ze 
de Schelde oversteekt, door de 

duinen fietst, de Hollandse wind bevecht 
en stukken vals plat overwint. “Het was een 
wonderlijke tocht. Ik doorkruiste prachtige 
landschappen en mocht fijne mensen ont-
moeten. Waarom ik dat deed? Toen ik in 2017 
vijftig werd, heb ik veel nagedacht over mijn 
leven. Ik besefte dat mijn stomaoperatie een 
mijlpaal was geweest in die halve eeuw die 
ik op de wereld rondliep.”

Ziekte van Crohn
Hilde Bleyenbergh werd in 1993 geopereerd 
omdat ze leed aan de ziekte van Crohn. 
Sindsdien heeft ze een ileostoma, een 
kunstmatige uitgang voor de stoelgang op 
de dunne darm. “Mijn leven is toen eigen-
lijk voor een tweede keer begonnen”, blikt 
Hilde terug. “Ik ben veel ziek geweest toen 
ik jong was. Het was niet altijd evident om 
jong én crohnpatiënt te zijn. Het is niet zo 
dat ik geen jeugd had, maar die operatie 
was toch een zegen voor mij. Daarna had 
ik meer energie en meer mogelijkheden. Ik 
kon weer een normaal leven leiden. Exact 25 
jaar later wou ik die mijlpaal in mijn leven 
‘vieren’ met iets wat ik nog nooit gedaan 
had: een lange solofietstocht.”

De North Sea Cycle Route
De plannen voor zo’n fietstocht rijpten al 
enkele jaren in het hoofd van Hilde. Ze hoorde 
op een feestje ooit eens iemand over zijn fiets-
reizen vertellen. Vanaf dan speelde ze met het 

idee om dat ooit ook eens te doen. Alleen, het 
kwam er gewoon niet van. Er was het werk, 
er moest voor de kinderen worden gezorgd, 
enz. De 25ste verjaardag van haar stomaope-
ratie en een reportage over de North Sea Cycle 
Route gaven Hilde het duwtje in de rug dat 
ze nodig had. Een plotse ontdekking zorgde 
voor een heel speciaal en symbolisch doel. 
“Toevallig las ik ergens dat de hoofdzetel van 
Coloplast in de buurt van Kopenhagen was. 
Ik gebruik al 25 jaar hun stomaverzorgings-
producten. Het leek me dus heel symbolisch 
om naar de Deense hoofdstad te fietsen. Ik 
heb toen mijn stoute schoenen aangetrokken 
en in een mail aan de CEO gevraagd of ik hun 
bedrijf mocht bezoeken.”

Door de wind, door de regen
Op 18 augustus 2018 geeft Hilde de eerste 
pedaalslag van haar tocht naar Denemar-
ken. Ze heeft zeventien kilogram bagage op 
haar fiets gestapeld: een kampeertentje, 
een slaapzak, een kookvuurtje, fietskledij,… 
Twintig dagen en een massa ervaringen rij-

ker zal ze in de Deense hoofdstad arriveren. 
“Ik fietste in totaal 1.370 kilometer. Een heel 
verschil met wat ik in België doe. Als het weer 
het toelaat, rij ik dertig minuten naar het 
werk. Maar je zal me niet tussen een groep 
wielertoeristen kilometers zien afmalen. Het 
was dus een hele uitdaging. Ik fietste langs 
de Nederlandse kust en stak dan Duitsland 
over. De zee, duinen, uitgestrekte weilanden, 
diepe bossen, woeste schapen die je de weg 
versperren: ik kwam ze allemaal tegen. In de 
zon, in miezerig weer en soms in stortbuien. 
Maar altijd was het de moeite waard! Via 
Hamburg bereikte ik de Oostzee. Daar nam ik 
de veerboot van Puttgarden naar Rødby. Dat 
was echt heel tof.”

Massa’s mooie herinneringen
“Heel die tocht was fantastisch. Er waren 
zoveel speciale momenten. Ik verbind ze 
bijna allemaal aan ontmoetingen. Men-
sen knopen gemakkelijk een gesprek aan 
als je alleen reist. Je deelt dan je verhalen 
van die dag. Soms vertelde ik ook over de 
drijfveer voor mijn tocht - dat leverde heel 
vaak mooie en warme reacties op. Vooral de 
totaalervaring was onvergetelijk, maar er 
waren natuurlijk ook moeilijke momenten, 
zoals bijvoorbeeld de voorlaatste fietsdag 
toen alles leek tegen te zitten en ik twee keer 
verloren reed. Ik was op voorhand ook bang 
om alleen te zijn. Ik wist niet wat ik daarvan 
moest verwachten, want ik ben eigenlijk 
nooit alleen. Thuis niet, in mijn vrije tijd 
niet en op het werk niet. Het was fijn om die 
volledige vrijheid te ervaren. Niemand die je 
nodig heeft of iets vraagt. Ik genoot van die 
complete rust in mijn hoofd.”

Reizen met een stoma
Sommige stomapatiënten zijn bang om 
sportinspanningen te leveren of om op reis 
te gaan. Volgens Hilde is daar eigenlijk geen 
reden voor. “Ik geloof dat je als stomadra-
ger net hetzelfde kunt als andere mensen. 
Iedereen moet naar het toilet. Wij ook. Op 
de campings waar ik overnachtte, was altijd 
verzorgd sanitair. Als het regende, sliep ik 
meestal in een kamer. Ik voelde me ook niet 
te beroerd om ‘in de natuur te gaan’ als het 
echt moest. Maar als je je toiletbeurten een 
beetje plant is er niks moeilijk aan zo’n fiets-
reis. Ik ervaar mijn stoma eigenlijk nooit 
echt als een belemmering. Er gebeuren wel 
eens ongelukjes. Maar dat is meestal mijn 
eigen schuld en dat is allemaal snel opgelost.”

“Ik geloof dat je  
als stomadrager  
net hetzelfde kunt  
als andere mensen”
Hilde Bleyenbergh vertrok in de zomer van 2018 met de fiets in het Vlaamse 
Kapellen bij Antwerpen. Met 17 kilogram bagage en… met een stoma.  
Haar einddoel: de hoofdzetel van Coloplast nabij Kopenhagen.

Tekst: Joris Hendrickx

��" Ik ervaar mijn stoma 
eigenlijk nooit echt als een 
belemmering. Er gebeuren 
wel eens ongelukjes, maar 
dat is meestal mijn eigen 
schuld en dat is allemaal 
snel opgelost.

❙❙❙ Met de fiets (en een ileostoma) van Antwerpen naar Kopenhagen:
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Doel bereikt
En dan… Kopenhagen en Coloplast in Humle-
baek: de finish van een twintigdaagse tocht! 
Hilde haar man was er om haar te feliciteren. 
Bij het bedrijf werd Hilde verwelkomd met 
een receptie en een exclusieve blik achter 
de schermen. “Dat was de kers op de taart. 
Iedereen behandelde me alsof ik de Ronde 
van Frankrijk had gewonnen, ik was echt 
een heldin. We kregen heel veel informatie 
en konden met verschillende medewerkers 
praten. Er werd ook een heuse fotoshoot geor-
ganiseerd. Ik voelde me net een fotomodel, 
maar dan wel eentje van wie het kapsel twee 
weken onder een fietshelm had gezeten. Op 
het einde van die dag doken geheel onver-
wacht ook mijn zussen en een vriendin (met 

��" Ik heb nu de indruk 
dat mensen soms een 
beetje te afhankelijk 
worden van thuiszorg en 
te lang wachten om weer 
zelfstandig te worden.

diens dochter) op met een prachtig spandoek. 
Na een dag vol emoties waren we klaar voor 
een gezellig weekendje in de stad.”

Doe waar je je het beste bij voelt
Met haar fietstocht wou Hilde de 25 jaar dat ze 
een stoma draagt in de verf zetten. Gedurende 
die periode is stomazorg enorm geëvolueerd. 
Ook voor haar? “Ik vermoed wel dat stoma-
zorg enorm veranderd is in die periode. Maar 
zelf ben ik daar niet zo mee bezig. Ik heb vroe-
ger na mijn operatie al heel snel mijn eigen 
weg moeten zoeken. Ik heb nu de indruk 
dat mensen soms een beetje te a�ankelijk 
worden van thuiszorg en te lang wachten 
om weer zelfstandig te worden. Nu ja, ik heb 
wel het geluk dat mijn stoma voor mij eerder 

deel uitmaakte van mijn genezing dan van 
een ziekte. Maar toch denk ik dat voor ieder-
een geldt dat een stoma niet het einde van je 
wereld hoeft te zijn. Luister naar goede raad 
van mensen die je helpen en verzorgen, maar 
doe vooral waar jij je het beste bij voelt.” ■
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coloplast.be

IN SAMENWERKING MET

▲ ▲▲ Hilde Bleyenbergh fietste vorig jaar gedurende twintig dagen in totaal 1.370 kilometer.
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Al meer dan dertig jaar lang speelt de 
Belgian Inflammatory Bowel Disease 
Research and Development Group 
(BIRD) een cruciale rol in de strijd 
tegen Inflammatory Bowel Disease 
(IBD) of inflammatoire darmziekten. 
Voorzitter prof. Jean-François 
Rahier pleit niettemin voor meer 
samenwerkingsverbanden.

Tekst: Philippe Van Lil

Wat zijn de doelstellingen van  
uw onderzoeksgroep?

“Opgericht in 1998 door Professor Paul Rut-
geerts, heeft de onderzoeksgroep als hoofd-
doel het onderzoek naar inflammatoire 
darmziekten te bevorderen. Daarnaast heeft 
ze veel andere doelstellingen: de inzichten 
in de epidemiologie en het ontwikkelings-
patroon van IBD vergroten, klinische stu-
dieprotocollen ontwikkelen die in België en 
op Europees niveau implementeerbaar zijn, 
educatieve evenementen organiseren over 
de diverse aspecten van de ziekte, samen-
werken met patiëntenorganisaties, enz.”

Hoe heeft deze groep zich de 
voorbije drie decennia ontwikkeld?

“Wat 32 jaar geleden begon met een handvol 
enthousiastelingen, is inmiddels uitgegroeid 
tot een groep van niet minder dan 177 actieve 
leden. Die komen uit alle Belgische uni-
versiteiten en de grootste ziekenhuizen in 
Vlaanderen en Wallonië. De groep is zodanig 
gegroeid dat we enkele jaren geleden een 

raad van bestuur en twee afzonderlijke afde-
lingen hebben opgericht: EDUCom verstrekt 
informatie over de nieuwste ontwikkelingen 
in IBD en organiseert gesprekken over com-
plexe gevallen; SCICom evalueert studie-
voorstellen en coördineert lopende proeven.”

Welke belangrijke resultaten  
hebt u geboekt?

“In de loop der jaren werden veel doelstellingen 
van de groep werkelijkheid. Zo zijn bijvoorbeeld 
verschillende studies die door onderzoekers 
werden aangevat met succes afgerond. Enkele 
van die studies worden nu beschouwd als cru-
ciale studies in de gastro-enterologie.”

Wat is uw volgende activiteit?
“Sinds kort organiseren we zelf een jaarlijks 
symposium. De derde editie heeft plaats op 
zaterdag 28  september. Gastro-enterologen, 
hun stagiairs, studiecoördinatoren en in IBD 
gespecialiseerde verpleegkundigen zijn er wel-
kom. Het gaat met name over de e�ectiviteit 
van de nieuwe, beschikbare geneesmiddelen, 
over de aanpassing van onze klinische praktijk 
aan de huidige realiteit, over nieuwe technolo-
gieën of over het opmaken van een stand van 
zaken in het fundamenteel onderzoek.”

Hebt u internationale 
samenwerkingsverbanden?

“BIRD is vertegenwoordigd in ECCO, de 
European Crohn’s and Colitis Organisa-
tion. Veel van onze leden hebben overi-
gens een toonaangevende rol gespeeld, 
zowel functioneel – stichting van ECCO, 

voorzitterschap van het Wetenschappelijk 
Comité, enz. – als wat betreft de opstelling 
van IBD-gerelateerde richtlijnen. Door de 
jaren heen heeft deze internationale aan-
wezigheid ons in staat gesteld om onze 
samenwerkingsverbanden met het bui-
tenland verder uit te bouwen. Momenteel 
werken we bijvoorbeeld mee aan proeven 
met de Franse onderzoeksgroep GETAID.”

En waar werkt u momenteel aan  
in België?

“We hebben een verlanglijstje. België werkt 
nog met een systeem waarin ziekenhuizen 
worden vergoed op basis van hun econo-
mische prestaties. Wenselijker zou zijn om 
over te gaan tot een vorm van financiering 
op basis van de zorgkwaliteit. Dat zou zie-
kenhuizen veel sterker motiveren om com-

plicaties te voorkomen door de best moge-
lijke gezondheidszorg aan te bieden. Zowel 
patiënt als overheid zouden daarbij gebaat 
zijn! Dit vereist ook samenwerkingsverban-
den tussen artsen, verzekeringsinstellin-
gen, patiëntenverenigingen, het bedrijfs-
leven en de overheid. Alle betrokkenen 
moeten de nodige middelen zo rationeel 
mogelijk ter beschikking stellen.”

Steunt u nog andere initiatieven?
“Ja, het werk van verpleegkundigen die gespe-
cialiseerd zijn in IBD krijgt totaal geen erken-
ning. Het wordt niet terugbetaald noch gesub-
sidieerd. Verder bestaat er op dit moment geen 
gevalideerde en erkende opleiding, waardoor 
onze onderzoeksgroep bijvoorbeeld meege-
werkt heeft aan een e-learningplatform om 
het leren te vergemakkelijken. Het zou nuttig 
zijn te overwegen om de opleiding en de sta-
tus van deze verpleegkundigen te erkennen. 
Daarnaast moet ook worden gedacht aan een 
versterking van de informatisering van de 
medische hulpmiddelen.”

Dit zijn boodschappen die u naar 
onze overheden stuurt…

“Absoluut! Onze onderzoeksgroep is volledig 
ona¤ankelijk en gefocust op nationale en 
internationale onderzoeksactiviteiten. De 
structurele reorganisatie waar we al enkele 
jaren mee bezig zijn, zou de bevoegde instan-
ties voor de gezondheidszorg moeten aan-
zetten om de banden met ons aan te halen of 
zelfs een echte samenwerking aan te gaan. 
Wij staan echt open voor die dynamiek!” ■

“De strijd tegen IBD vereist  
meer samenwerkingsverbanden”

▲ ▲▲ De onderzoeksgroep BIRD. Vlnr.: prof J-F. Rahier (voorzitter), prof. D. Franchimont (uittredend voorzitter), prof M. Ferrante (schatbewaarder),  
dr. P. Bossuyt (hoofd wetenschappelĳk comité), prof P. Hindryckx (secretaris) en dr. F. Baert, (hoofd educationeel comité).
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��" Het werk van 
verpleegkundigen die 
gespecialiseerd zijn in IBD 
krijgt totaal geen erkenning. 
Het wordt niet terugbetaald 
noch gesubsidieerd. 

Prof. Jean-François Rahier

Voorzitter BIRD
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“Heel wat medicatie kan huidpro-
blemen veroorzaken”, zegt huidex-
pert Diane Thijs, zaakvoerster van 
Huidcentrum Vlaanderen. “Door 
een vroegtijdige analyse door een 
huidexpert kunnen die gelukkig 
voorkomen worden.”

Tekst: Sandra Gasten

“Een huidexpert kijkt naar het estheti-
sche aspect van de huid, zodat mensen 
zich goed in hun vel kunnen voelen. 
Maar onze opdracht gaat verder dan dat. 
Dankzij een huidanalyse kunnen wij 
onder meer het verband leggen tussen 
het gebruik van medicatie of een parfum 
en een huidprobleem. De expert neemt 
de tijd om aan de hand van een vragen-
lijst te achterhalen wat er misgaat. Voor 
alle duidelijkheid: een huidanalyse is niet 
hetzelfde als een diagnose door een arts.”

Onderliggende problemen
“Bijkomend kan een huidexpert onder-
liggende problemen detecteren. Vaak zijn 
er meerdere oorzaken van pigmentvlek-
ken of acne. Zo kan huiduitslag op het 
voorhoofd een indicatie zijn van darm-
problemen. We gebruiken daarvoor een 
techniek die nauw aansluit bij de voetre-
flexologie. De delen van het gezicht zijn 

immers verbonden met onze organen. 
Indien nodig, zullen wij de cliënt door-
verwijzen naar de huisarts. We zijn niet 
geschoold om ziekten op te sporen.”

Multidisciplinair overleg
“Daarnaast nemen we de voeding onder 
de loep. Indien nodig, wordt die aangepast 
en worden er - in overleg met de huisarts, 
dermatoloog of orthomoleculaire arts - 
huidsupplementen gegeven. Zo wordt het 
huidprobleem van binnenuit aangepakt 
en kan de oorzaak worden weggenomen. 
Patiënten met de ziekte van Crohn of coli-
tis hebben soms pigmentvlekken als een 
bijwerking van de medicatie. Het is voor 
hen belangrijk om zich goed te bescher-
men en uit de zon te blijven. Hoe sneller de 
huidanalyse en begeleiding dan gebeurt, 
hoe makkelijker het huidprobleem kan 
worden aangepakt of zelfs voorkomen.” ■

“
Sluitende algemene richtlijnen 
kunnen we helaas niet meege-
ven. Patiënten ervaren zelf welke 
ingrediënten voor hen het beste 
werken en vooral de opstoten 

niet erger maken. Hier voldoende aan-
dacht aan besteden, maakt zeker een ver-
schil. We zien wel dat gember, thee, vette 
vis, kip, groene bladgroenten, enz. door-
gaans een gunstig e�ect hebben. Cafeïne, 
rauwe groenten, grove vezels, pikante voe-
ding en melkproducten geven voor vele 
patiënten dan weer problemen. Let wel: 
met voeding zal je opflakkeringen niet ver-
mijden, maar wel de prikkels verzachten.”

Lymfedrainage en -massage
“Een goede behandeling is lymfedrainage: 
een zachte massagevorm van het lymfestel-
sel die vochtophopingen kan verminderen, 
de immuniteit verhogen, stress verlagen en 
het hormonale stelsel kan optimaliseren. 
Voor mensen die leven met chronische pijn 
is het ook gewoon fijn om even helemaal te 

ontspannen: stressreductie maakt leven 
met de ziekte draaglijker. Ook een wellness-
kuur gaat het stresshormoon tegen, maar is 
minder haalbaar als frequente behandeling.”

Doordacht sporten 
“Sport helpt om het stresshormoon te 
doen dalen en de immuniteit te verbe-
teren. Belangrijk is dat dit doordacht 
gebeurt én dat het darmstelsel niet te 
veel wordt geprikkeld. Met professionele 
begeleiding en graded activity is er veel 
mogelijk, zolang alles in balans blijft.” ■

“Preventieve analyse kan latere 
huidproblemen voorkomen”

Bewust omgaan met voeding en beweging

“De darmen zijn  
ons tweede brein”

huidexpert.be

IN SAMENWERKING MET

degezondheidspraktijk.be

IN SAMENWERKING MET

Karolien 
Leten

Zaakvoerster 
De Gezond-
heidspraktĳk en 
Body Balance

In het Verre Oosten geldt de 
buik al eeuwenlang als waar-
demeter voor fysiek, emotio-
neel en mentaal welbevinden. 
De oosterse methodiek shiatsu 
behandelt diverse aandoenin-
gen, waaronder ook de ziekte 
van Crohn. Ronny Massa, 
medezaakvoerder en shiatsu-
beoefenaar bij Iyashi, licht toe.

Tekst: Sĳmen Goossens

“Shiatsu is een Japanse massage die 
werkt met de energie van het lichaam 
vanuit de buik en de darmen, door de 
chinezen ook wel ‘het tweede brein’ 
genoemd. Als energetisch centrum 
oefent ons darmstelsel een grote 
invloed uit op ons hele systeem. Zowel 
het mentale als emotionele en fysieke 
welbevinden worden hier gestuurd. 
Deze holistische visie bewĳst al ruim 
duizend jaar haar waarde in het Verre 
Oosten en vindt nu ook steeds meer 
bĳval in de westerse geneeskunde, 
denk aan het groeiende belang van 
stoelgangonderzoek en het onder-
zoekswerk van Gulia Enders rond 
darmflora.” 

‘Buikgevoel’: meer dan  
een metafoor

“De darmen zĳn dus het gevoels-
centrum. Vaak liggen er opgelopen 
trauma’s of obstructies aan de basis 
van fysieke en mentale klachten. 
We spreken niet voor niets over ons 
‘buikgevoel’. Het peilen naar het 
volledige welbevinden is dus enorm 
belangrĳk en krĳgt daarom bĳ ons 
veel aandacht. Door de meridianen 
die vanuit elk orgaan vertrekken te 
behandelen en de organen te mani-
puleren, deblokkeren we obstructies. 
Zo brengen we de werking van de 
darmen opnieuw in balans, waar-
door de energietoevoer door heel het 
lichaam heen weer vrĳ stroomt. Voor 
mensen die lĳden aan de ziekte van 
Crohn is vooral de gunstige invloed 
op de peristaltiek van de darmen 
heilzaam, maar uiteraard gaan de 
toepassing en positieve effecten veel 
breder dan dat.” ■

Ronny Massa

Medezaakvoerder 
en shiatsu- 
beoefenaar  
Iyashi

��" Patiënten met de ziekte 
van Crohn of colitis hebben 
soms pigmentvlekken als een 
bijwerking van de medicatie.

��" Het is van cruciaal belang 
dat alle behandelingen onder 
professionele begeleiding 
gebeuren.

Diane Thijs

Zaakvoerster Huidcentrum Vlaanderen

iyashi.be

IN SAMENWERKING MET

De ziekte van Crohn weegt op de levenskwaliteit. Om alles draaglijker te 
maken, helpen De Gezondheidspraktijk en Body Balance patiënten met 
behandeling en advies bij het bewust omgaan met voeding en beweging. 
Een gesprek met zaakvoerster Karolien Leten.  Tekst: Sĳmen Goossens



Welke vraag stel jij vaker? Voor zo’n 30.000 Belgen met IBD is het dagelijkse 
kost om steeds het dichtstbijzijnde toilet te spotten. Er zit niets anders op als 
je meermaals per dag onverwacht naar het toilet moet.

Leven met IBD - een verzamelnaam voor chronische ontstekingen aan het 
maagdarmkanaal zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa - is dus zeker 
geen pretje. Reden te meer om ervoor te zorgen dat IBD opkrast!

Waar 
is het 
toilet?
Fees� e?

©
 J

an
ss

en
-C

ila
g 

NV
 - 

CP
-1

09
11

2 
- 0

5-
se

p-
20

19
 - 

vu
/e

r V
in

ce
nt

 S
ey

nh
ae

ve
, A

nt
w

er
ps

ew
eg

 1
5-

17
, 2

34
0 

Be
er

se
.  

De
 a

fb
ee

ld
in

g 
m

aa
kt

 g
eb

ru
ik

 v
an

 m
od

el
le

n 
en

 d
ie

nt
 e

nk
el

 te
r i

llu
st

ra
tie

. J
an

ss
en

-C
ila

g 
NV

 2
01

9

opgekrastIBD




