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Kwaliteit van leven bij IBD:  

Moderator: Bindia Jharap 

  

19.00  IBD & vermoeidheid: van 

pathofysiologie tot toolbox -  Itta 

Minderhoud & Christa Vermeer 

 

Vermoeidheid is een belangrijk klinisch 

probleem bij patiënten met IBD en kan 

leiden tot verminderde kwaliteit van leven. 

Zelfs als IBD in remissie is, geeft 50% van 

de patiënten aan moeheid te ervaren. 

CCUVN heeft onderzocht dat IBD 

patiënten vermoeidheid als grootste 

probleem zien van het hebben van IBD. 

Des te meer reden dit onderwerp meer 

aandacht te geven.  Wat is de patho-

fysiologie van vermoeidheid en welke 

interventies/therapeutische strategieën 

kunnen toegepast worden? 

 

19.20 Digitale vragen deelnemers 

 

YICC Research Award 2020 

19.30 De 3 beste IBD artikelen van 

Nederlandse bodem - YICC researchers 

 

 

 

 

 

 

 

IBD & COVID-19 

Moderator: Marijn Visschedijk 

 

19.55 Corona in darm: van receptor tot 

diarree -  Gerard Dijkstra 

 

20.10 Behandeling actieve IBD patiënt  

met COVID-19, casuïstiek uit den lande 

-  Maurice Lutgens 

 

De corona (COVID-19) epidemie heeft 

grote impact gehad op de IBD 

gemeenschap. Wat is er bekend over 

gastro-intestinale consequenties van het 

virus? Hoe behandel je een patiënt met 

actieve IBD die positief getest is op 

COVID-19? 

 

20.30 Digitale vragen deelnemers 

 

21.00  Afsluiting webinar

 

  PROGRAMMA 

www.icc-ibd.com 



 

 

SPREKERS 

Prof. dr. G Dijkstra, UMCG, Groningen 

Dr. B Jharap, Meander MC, Amersfoort 

Dr. MWMD Lutgens, ETS MC, Tilburg 

Dr. IM Minderhoud, Tergooi, Hilversum 

Mw. C Vermeer, Meander MC, Amersfoort 

Dr. MC Visschedijk, UMCG, Groningen 

 

DETAILS AANMELDING: 

Vanaf 15 juli 2020  kan men zich aanmelden 

voor deze ICC-dag via de link op onze 

website: www.icc-ibd.com. 

Vragen moeten tijdens webinar beantwoord 

worden en een post-webinar toets moet 

worden afgelegd.  U ontvangt hiervoor een link 

na afloop van het webinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.icc-ibd.com 

 

 

ORGANISATIE 

Initiative on Crohn and Colitis (ICC) 

www.icc-ibd.com 

 

LOCATIE 

Digitale webinar 
 

ACCREDITATIE 

Accreditatie werd aangevraagd voor  MDL-

artsen, internisten, kinderartsen,  chirurgen 

en verpleegkundig specialisten/kwaliteits-

register.  

 

INSCHRIJVEN  

Inschrijven via de link op onze website: 

www.icc-ibd.com 

O.v.v. volledige naam en ziekenhuis. 

Kosten: geen 

 

SPREKERS INFORMATIE 

www.icc-ibd.com 
 

http://www.icc-ibd.com/

