
10 tips
voor grip op je IBD

mini
gids

voor een 
beter leven



210 tips voor grip op je IBD

Je hebt de diagnose IBD gekregen. Natuurlijk Je hebt de diagnose IBD gekregen. Natuurlijk 
heb je de tijd nodig om dit een plek te geven, heb je de tijd nodig om dit een plek te geven, 
het heeft immers impact op je dagelijkse leven. het heeft immers impact op je dagelijkse leven. 
Vooral tijdens een opvlamming van de ziekte, Vooral tijdens een opvlamming van de ziekte, 
maar ook als de ziekte rustig is kan het je maar ook als de ziekte rustig is kan het je 
belemmeren in de dingen die je wilt doen.belemmeren in de dingen die je wilt doen.

IBD is een chronische darmziekte, waar je mee moet leren 
leven. En dat betekent niet alleen met de klachten en de pijn. 
Maar ook met het accepteren van de ziekte, ermee omgaan 
en begrepen worden. In deze minigids helpen we je op weg.

leven met
je IBD
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Normaal beschermt je afweersysteem je Normaal beschermt je afweersysteem je 
lichaam tegen bijvoorbeeld een virus. Als een lichaam tegen bijvoorbeeld een virus. Als een 
virus je lichaam binnendringt, gaan meteen virus je lichaam binnendringt, gaan meteen 
alle alarmbellen af en komt je afweersysteem alle alarmbellen af en komt je afweersysteem 
in actie. Maar bij Inflammatory Bowel Disease in actie. Maar bij Inflammatory Bowel Disease 
(IBD) wordt je afweer overactief en valt het (IBD) wordt je afweer overactief en valt het 
(delen van) je eigen lichaam aan.(delen van) je eigen lichaam aan.

Het is een chronische darmontsteking, je zal er voor 
altijd mee moeten leven. De twee meest voorkomende 
vormen zijn de auto-immuunziekten colitis ulcerosa en 
de ziekte van Crohn. 

je 
afweersysteem 

in de war

Wist je dat?
Er zijn ongeveer 90.000 Nederlanders met een 
chronische darmontsteking. Dat is ongeveer 1 op de 
200 mensen.
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We weten nog niet precies wat de oorzaak is van IBD, 
ondanks veel onderzoek. We weten dat je afweersysteem 
in de war is en je eigen lichaam aanvalt. Maar waar kan dat 
door komen? Waar komt het vandaan? 

Als IBD in je familie voorkomt, heb je grotere kans 
om dit ook te ontwikkelen.

Mogelijk speelt ook de samenstelling van je micro-
bioom (de verzamelnaam voor alle darmbacteriën in 
onze darm) een rol. 

IBD komt veel in de westerse wereld voor, dus 
omgevingsfactoren zijn van belang.

We vermoeden dat er een relatie is tussen voeding 
en het ontstaan van IBD.

Kortom: nog teveel onbeantwoorde vragen. 
De Maag Lever Darm Stichting stimuleert daarom het 
onderzoek naar IBD.
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Voeding kan je beter maken, maar ook erg Voeding kan je beter maken, maar ook erg 
ziek. Het is vaak een zoektocht welk voedings-ziek. Het is vaak een zoektocht welk voedings-
patroon goed bij jou past, helaas is er geen patroon goed bij jou past, helaas is er geen 
dieet dat voor alle mensen met IBD werkt. dieet dat voor alle mensen met IBD werkt. 
Wel zijn er voedingsmiddelen die je klachten Wel zijn er voedingsmiddelen die je klachten 
kunnen triggeren. Gezond eten kan helpen om kunnen triggeren. Gezond eten kan helpen om 
opvlammingen te voorkomen.opvlammingen te voorkomen.

Je lichaam heeft voedingsstoffen nodig om functies te 
kunnen uitvoeren. Het eten geeft je zo energie of dient als 
bouwstof, reservestof of beschermende stof. Kies voor pure 
en onbewerkte voeding en varieer. Zo krijg je alle benodigde 
voedingsstoffen binnen.

Eet dagelijks 250 gram groente en twee stuks fruit.

Kies voor volkorengranen in brood, pasta en rijst.

Eet minder vlees en meer plantaardig. Zo kan je 
variëren met vis, peulvruchten, noten, eieren of 
vegetarische producten.

eet de juiste 
voeding

tip 1
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Zorg voor voldoende magere of halfvolle zuivel, 
zoals melk, yoghurt en kaas.

Neem als tussendoortje eens een handjevol 
ongezouten noten.

Gebruik zachte of vloeibare smeer- en 
bereidingsvetten, zoals olie of halvarine.

Drink 1,5 tot 2 liter vocht. Daaronder valt 
bijvoorbeeld water, thee en koffie.

Kijk hier  wat en hoeveel je kan eten per dag.   

Doe het samen
Ervaar je veel klachten door voeding? Of wil je 
echt goed aan de slag ermee? Het is verstandig 
je dan te laten begeleiden door een gespecia-
liseerd diëtist. Hij of zij kan je helpen bij een 
volwaardig voedingspatroon waarmee je zo 
weinig mogelijk IBD-klachten triggert. Ga niet 
zelf experimenteren door voedingsgroepen 
weg te laten, dat kan leiden tot tekorten. 

Via het Netwerk Diëtisten MDL kan je een 
gespecialiseerd diëtist vinden 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/hoeveel-en-wat-kan-ik-per-dag-eten-.aspx
http://mdldietisten.nl/voor-patienten.html
http://mdldietisten.nl/voor-patienten.html
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Eten tijdens een opvlamming
Tijdens een opvlamming kan het lastig zijn om volwaardig 
te eten. Want diarree, pijn en misselijkheid hebben natuurlijk 
invloed op je eetlust. Tegelijkertijd heeft je lichaam tijdens 
een opvlamming juist meer energie nodig, omdat het meer 
verbrandt dan normaal om de opvlamming te sussen. Wat 
het nog lastiger maakt, is dat juist in die periode het voor 
je darmen lastiger is om voedingsstoffen op te nemen, 
omdat die dan ontstoken zijn. Het is belangrijk om dan extra 
energie en eiwitten binnen te krijgen, om ondervoeding te 
voorkomen.

Voor meer verdiepende informatie over voeding bij IBD kan 
je ook deze brochure  lezen van het ziekenhuis Gelderse 
Vallei die in samenwerking met de patiëntenvereniging 
Crohn en Colitis NL is gemaakt. Deze informatie is bedoeld 
als algemene informatie en niet ter vervanging van een 
persoonlijk advies van de arts of diëtist.

https://www.geldersevallei.nl/wcm/connect/www/50a569de-c802-40d0-b900-67a05b82a92a/Voedingsadviezen+bij+IBD+072020.pdf?MOD=AJPERES
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Help het onderzoek
De Maag Lever Darm Stichting ontwikkelde 
in 2018 samen met Voeding Leeft en het 
Leids Universitair Medisch Centrum een 
leefstijlprogramma van drie maanden voor 
IBD patiënten. Deelnemers kregen handvatten 
om een ander leef- en eetpatroon aan te 
leren. De eerste resultaten: de kwaliteit van 
hun leven verbeterde, en hun ziektelast en 
(CRP) ontstekingswaarde daalden. 80% van de 
deelnemers was positief over het programma. 
Genoeg reden voor vervolgonderzoek, dat 
waarschijnlijk dit najaar start. 

Wil je je aanmelden? Stuur een mail naar 
aanmelden@voedingleeft.nl. Meer informatie 
vind je op de website van Voeding Leeft 

!

https://voedingleeft.nl
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kom in 
beweging

tip 2

Bewegen is goed voor iedereen. Het maakt Bewegen is goed voor iedereen. Het maakt 
je lichaam fitter en sterker. Jouw chronische je lichaam fitter en sterker. Jouw chronische 
darmziekte vormt wel een extra uitdaging bij darmziekte vormt wel een extra uitdaging bij 
beweging. Niet alleen door de klachten, maar beweging. Niet alleen door de klachten, maar 
ook omdat je er soms gewoon geen energie ook omdat je er soms gewoon geen energie 
voor hebt. Ons advies blijft wel om aan de voor hebt. Ons advies blijft wel om aan de 
beweegnormbeweegnorm  te voldoen. te voldoen.

Als je beweegt, versnelt je bloedsomloop. Dat zorgt 
ervoor dat er meer zuurstof wordt rondgepompt. 
Zo worden allerlei processen die via je bloed 
plaatsvinden versneld, zoals de opname van 
voedingsstoffen of de afvoer van afvalstoffen. 

Daarbij stimuleert beweging de doorbloeding van je 
darm en daarmee de toevoer van voedingsstoffen en 
een betere darmfunctie. Sterker nog, als je niet genoeg 
beweegt, kunnen je darmen trager gaan werken. Dit kan 
zelfs leiden tot verstopping.
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Nog een aantal voordelen van bewegen

Je hersenen maken gelukshormonen aan, zoals 
endorfinen, waardoor je je prettiger voelt.

Je werkt je stresshormonen, zoals cortisol, 
sneller je lichaam uit.

Je traint je botten en maakt ze sterker en steviger.

Het lijkt erop dat beweging een boost geeft aan 
specifieke bacteriën in je microbioom, die helpen 
bij het afbreken van voedingsvezels en het in stand 
houden van je darmwand.

Je ontwikkelt mogelijk een betere slijmlaag op je 
darmwand, waardoor je beter bent beschermd 
tegen ziekteverwekkers in je darm.

Het verlaagt de kans op het ontwikkelen van allerlei 
soorten (spijsverterings) kanker.

Recent onderzoek liet zien dat IBD patiënten in 
remissie door beweging een betere kwaliteit van 
leven kregen en minder vermoeid waren.
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Wist je dat?
Er zijn waarschijnlijk iets meer mensen met colitis 
ulcerosa dan met de ziekte van Crohn in Nederland.
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Als de drempel hoog is
Je weet wel dat sporten goed voor je is. Maar toch is het 
soms lastig om echt aan de slag te gaan. Zeker als je je moe 
voelt, of soms juist klachten krijgt van sporten. Hoe gaat het 
je toch lukken om in beweging te blijven?

Kies een sport of sportschool die bij je past. 

Vind een routine, zorg dat beweging onderdeel 
wordt van je dag of week.

Ga samen met een vriend, vriendin, partner, familie-
lid of buurman/vrouw.

Leg de lat niet te hoog. 

Krijg je klachten door het bewegen? Probeer rustig 
uit wat voor jou werkt. Beweeg bijvoorbeeld korter 
of vaker, of juist langer en rustiger. Of probeer een 
andere sport.
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De beweegnorm
Beweeg minimaal 150 minuten per week matig 
of zwaar intensief. Dat mag je over meerdere 
dagen verdelen. Matig intensief betekent 
dat je ademhaling sneller is dan bij rust. Dus 
stevig wandelen, fietsen of huishoudelijk werk 
bijvoorbeeld. 

Doe minimaal twee keer per week spier- en 
botversterkende activiteiten. Spierversterkend 
is alles wat spierkracht kost. Botversterkend 
is alles waarbij je sprongen of passen maakt. 
Denk aan traplopen, hardlopen, fitness of 
krachttraining. 

1

2
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zorg dat je 
ontspant

tip 3

Je weet nu dat gezond eten en bewegen goed Je weet nu dat gezond eten en bewegen goed 
voor je is. Maar weet je ook hoe belangrijk voor je is. Maar weet je ook hoe belangrijk 
ontspanning is? We rennen, vliegen en hollen, ontspanning is? We rennen, vliegen en hollen, 
maar vergeten soms om even helemaal niets te maar vergeten soms om even helemaal niets te 
doen. Dit kan je lichaam veel stress geven. En doen. Dit kan je lichaam veel stress geven. En 
het kan een trigger zijn voor een opvlamming het kan een trigger zijn voor een opvlamming 
of je ziekte verergeren.of je ziekte verergeren.

Plan regelmatig ontspanningsmomenten in gedurende 
de dag. Dan hoef je even helemaal niets, je bent je 
alleen bewust van het hier en nu. En dat is minder 
zweverig dan het klinkt, het brengt je terug naar 
hoe je je nu voelt. Het geeft je ruimte in je hoofd. 
Bijvoorbeeld door een minuut lang even goed in en 
uit te ademen. Of:

Ga een stukje lopen. In de natuur kom je het 
meeste tot rust en komt je creativiteit naar boven.

Grijp minder vaak naar je telefoon om social media 
te checken. 

1

2
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Sta ’s ochtends rustig op, neem een paar minuten de 
tijd. Strek jezelf goed uit en bedenk: met welk gevoel 
start je de dag?
 
Ga dagdromen. Staar naar één punt en laat je 
gedachten het werk doen. 

Probeer eens yoga of meditatie. Er zijn 
voldoende apps en filmpjes over te vinden. 
En het is minder ingewikkeld dan je 
misschien denkt.

3
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Wist je dat?
Colitis ulcerosa wordt meestal ontdekt als je tussen de 
15 en 40 jaar bent.
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Simpele mindfulness-oefening: de drie 
minuten ademruimte
De ademruimte is een korte mindfulness 
oefening in drie stappen die je helpt om uit de 
automatische piloot te stappen en je opnieuw 
te verbinden met het huidige moment. 
Het helpt als je bij deze oefening je ogen sluit.

Breng je aandacht naar je ervaring op dit 
moment en verzamel alle elementen. Bijvoor-
beeld: welke gedachten heb je nu? Hoe voelt 
het, aangenaam, onaangenaam of neutraal? 
Merk je specifieke emoties op? Hoe voelt je 
lichaam? Let op: je hoeft niets te doen of te 
veranderen aan al deze ervaringen, neem ze 
alleen maar waar.
 
Laat die ervaringen nu voor wat ze zijn en richt 
je op je adembeweging. Je kunt iedere inade-
ming en iedere uitademing volgen en je bewust 
zijn van de beweging van de adem. Gebruik 
je adem als anker en keer ernaar terug als 
je gedachten toch een andere kant op willen 
gaan.

Breid je aandacht uit naar het voelen en 
ervaren van je lichaam als geheel, je houding 
en je gezichtsexpressie. Voel hoe je nu hier 
bent. Als je je ogen dicht had gedaan, kan je ze 
nu weer openen.

1
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leer omgaan 
met je  

vermoeidheid

tip 4

Vermoeidheid is een veelgehoorde klacht bij Vermoeidheid is een veelgehoorde klacht bij 
IBD. Het komt niet alleen voor tijdens een IBD. Het komt niet alleen voor tijdens een 
opvlamming, ook als je in remissie bent kan je opvlamming, ook als je in remissie bent kan je 
er veel last van hebben. Dit kan grote impact er veel last van hebben. Dit kan grote impact 
hebben op je dagelijkse activiteiten en je hebben op je dagelijkse activiteiten en je 
kwaliteit van leven.kwaliteit van leven.

Vermoeidheid heeft niet alleen te maken met slapen. 
Ook wat je overdag doet, kan effect hebben op je 
gevoel van vermoeidheid. Kijk dus eens kritisch naar 
je dag- of weekplanning.

Stel prioriteiten. Wat moet nu gebeuren en 
wat kan later? 

Zorg voor een goede balans tussen inspanning en 
ontspanning.

Zorg voor afwisseling in de dingen die je energie 
geven en de ‘moetjes’.
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Plan minipauzes tijdens je werk in, zoals het voor jou 
het beste werkt.

Vertel je omgeving dat je last hebt van vermoeidheid 
(zie ook tip 7 ). 

Zorg voor regelmaat. Ga bijvoorbeeld op vaste 
tijden naar bed, ook in het weekend.

Bewegen helpt tegen vermoeidheid.

Wist je dat?
De ziekte van Crohn wordt meestal ontdekt als je 
tussen de 15 en 30 jaar oud bent.
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vind de juiste 
medicatie

tip 5

Medicijnen kunnen IBD niet genezen, maar Medicijnen kunnen IBD niet genezen, maar 
zorgen wel voor een vermindering van zorgen wel voor een vermindering van 
klachten en het remmen of voorkomen van klachten en het remmen of voorkomen van 
ontstekingen. Het kan even duren voordat je ontstekingen. Het kan even duren voordat je 
de juiste medicatie hebt gevonden die voor jou de juiste medicatie hebt gevonden die voor jou 
het beste werkt. Dat komt doordat de werking het beste werkt. Dat komt doordat de werking 
van de medicijnen én de bijwerkingen per van de medicijnen én de bijwerkingen per 
persoon kunnen verschillen.persoon kunnen verschillen.

De behandeling van IBD met medicijnen kent in 
principe twee fases:

Je arts schrijft medicatie voor om de ontsteking 
zo snel mogelijk te verminderen. Dit wordt ook 
wel een inductiebehandeling genoemd en duurt 
vaak acht tot twaalf weken.

Je arts schrijft medicatie voor om nieuwe 
opvlammingen te voorkomen. Dit wordt ook wel de 
onderhoudsbehandeling genoemd.

1

2
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Samen beslissen
Bij het kiezen voor een behandeling met medicijnen  
bespreek je een aantal zaken met je arts: 

Wat is je eerdere ervaring met bepaalde medicijnen? 
Werkte het voldoende? Hoe waren de bijwerkingen?

Hoe actief is jouw ziekte op dat moment?

Waar en hoe uitgebreid zijn je ontstekingen?

Heb je een kinderwens?

Bij de ziekte van Crohn: heb je vernauwingen of 
fistels? 

Na welke periode kom je terug om te behandeling te 
evalueren?

Welke ideeën heb je zelf over de behandeling? Hoe 
denk je over bepaalde medicatie, heb je voldoende 
informatie? Wat zijn de effecten op je dagelijks leven 
en je werk?

Voor meer informatie kan je kijken op 
Samen Beslissen  en voor ervaring over medicijnen 
op Mijn Medicijn  

https://ibd-amsterdamumc.nl/behandeling/medicatie/
https://www.crohn-colitis.nl/over-crohn-colitis/behandeling-van-crohn-en-colitis/samen-beslissen/
https://www.mijnmedicijn.nl
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Soms kan het verstandig zijn te kijken naar een nieuw 
behandelplan. Ga hierover in gesprek met je arts als:

Je je medicijnen al een tijd slikt, maar er geen 
verschil optreedt in je klachten. Dan kan het zijn dat 
de medicijnen bij jou niet aanslaan. 

Je merkt dat de medicijnen minder goed gaan 
werken. Ze kunnen hun werking verliezen.

De medicijnen (te) vervelende bijwerkingen geven.

Stop niet zomaar
Soms kan het een lange tijd goed gaan met je 
medicatie. Dat is natuurlijk erg fijn en misschien 
kan je wel verminderen of stoppen. Maak die 
beslissing niet op eigen initiatief, maar overleg 
dit altijd met je arts. 

Wist je dat?
De ziekte van Crohn komt iets vaker voor bij vrouwen.

1
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kies een 
goede zorg-
verzekering

tip 6

Neem even de tijd voor de keuze van een Neem even de tijd voor de keuze van een 
juiste zorgverzekering. Je kan het immers maar juiste zorgverzekering. Je kan het immers maar 
beter van tevoren goed uitzoeken dan er (te) beter van tevoren goed uitzoeken dan er (te) 
laat achter komen dat bepaalde medicijnen laat achter komen dat bepaalde medicijnen 
toch niet volledig gedekt zijn. Kies een zorg-toch niet volledig gedekt zijn. Kies een zorg-
verzekering die het beste voldoet aan al jouw verzekering die het beste voldoet aan al jouw 
wensen.wensen.

Ieder jaar kan je in november en december wisselen van 
zorgverzekering. Hou in je keuze rekening met de volgende 
vragen:

Welke zorgkosten verwacht je voor het 
komende jaar?

Wil je zelf bepalen bij welke arts je in 
behandeling bent?

Wat wil je als eigen risico?
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Wil je dat alternatieve geneeswijzen vergoed 
worden?

Wil je een aanvullende verzekering? Dit kan zinvol 
zijn voor bijvoorbeeld de vergoeding van de eigen 
bijdrage medicijnen of voor dieetadvies. Let op: als 
je een goede aanvullende zorgverzekering hebt, 
kan je vaak beter niet overstappen. De kans bestaat 
namelijk dat een andere zorgverzekeraar je niet 
accepteert voor een beter of gelijkwaardig pakket.

Wordt jouw medicijn vergoed? Vaak vergoeden 
zorgverzekeraars alleen het goedkoopste 
merk of de goedkoopste variant van een 
bepaald medicijn. Voor de duurdere merken of 
varianten betaal je dan een eigen bijdrage.

Welke medicijnen en hulpmiddelen worden 
volledig vergoed? Dit is niet altijd even duidelijk bij 
veel zorgverzekeraars. Neem bij twijfel altijd even 
contact met ze op. Voor informatie over vergoeding 
van medicijnen kan je ook hier  terecht. 

Worden hulpmiddelen zoals drink- en sondevoeding 
(op medische indicatie) en een stoma met 
bijbehorende materialen vergoed? Neem bij twijfel 
contact op met de zorgverzekeraar.

Wist je dat?
Colitis ulcerosa komt iets vaker voor bij mannen.

https://www.medicijnkosten.nl
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Collectieve zorgverzekering via Crohn 
& Colitis NL
Crohn & Colitis NL biedt in samenwerking met 
verzekeringsadviseur Heilbron verzekeringen 
aan van drie zorgverzekeraars. Leden van 
Crohn & Colitis NL kunnen hier, afhankelijk van 
hun zorgbehoeften, hun voordeel mee doen. 

Lees er hier meer over 

https://info.heilbron.nl/CCNL
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praat erover
tip 7

Veel mensen met een chronische ziekte Veel mensen met een chronische ziekte 
ervaren helaas niet altijd begrip vanuit hun ervaren helaas niet altijd begrip vanuit hun 
omgeving. Dat is jammer en daardoor kan je je omgeving. Dat is jammer en daardoor kan je je 
alleen voelen. Het is fijn als je dan met iemand alleen voelen. Het is fijn als je dan met iemand 
kan praten over je ziekte en de impact daarvan kan praten over je ziekte en de impact daarvan 
op je dagelijkse leven. Hoe meer mensen op je dagelijkse leven. Hoe meer mensen 
het weten, des te beter zal je omgeving je het weten, des te beter zal je omgeving je 
begrijpen. Je voelt je daardoor minder alleen of begrijpen. Je voelt je daardoor minder alleen of 
onbegrepen.onbegrepen.

Je omgeving zal beter begrijpen waar jij dagelijks mee te 
maken hebt als je met ze praat. Daarbij weten de mensen 
om je heen vaak ook niet hoe ze het beste met jouw ziekte 
om kunnen gaan. Mogen ze vragen stellen of juist niet? 
Wil je geholpen worden of liever niet? 

Het verschilt natuurlijk per persoon hoe open of 
gesloten je bent over je ziekte. Maar als je merkt dat 
het invloed heeft op jouw relatie met deze persoon, 
dan wordt het tijd voor een gesprek. Maar hoe pak je 
zoiets aan?

Zoek een rustig moment uit, waarbij de kans klein is 
dat je onderbroken wordt.1
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Bedenk van tevoren wat je wilt vertellen.

Bedenk van tevoren hoe je wilt reageren als iemand 
iets zegt dat je lastig vindt (‘Oh ja, ik heb ook best 
vaak buikpijn’).

Vertel jouw verhaal vanuit jouw gevoel en hoe 
het bij jou overkomt. Gebruik voorbeelden.

Vertel welk effect het gedrag van de ander heeft. 
Geef geen mening, maar een observatie. (Dus niet: 
‘Ik vind dat onaardig’, maar ‘Dat geeft mij het gevoel 
dat je vindt dat ik me niet moet aanstellen’.)

Check regelmatig of de ander zich herkent in jouw 
observatie. 

Geef aan hoe jij het graag zou zien (‘Ik zou het fijn 
vinden als je dan even de tijd neemt om me te laten 
weten dat je het vervelend voor me vindt.’)

Maak afspraken hoe je met elkaar communiceert 
en attendeer elkaar erop als iemand niet op de 
afgesproken manier reageert.

3
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Wist je dat?
Bij colitis ulcerosa komt de ontsteking alleen voor in 
de dikke darm.
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Praat met je werkgever
Je brengt vaak veel tijd door met je collega’s. Daarom is het 
belangrijk om jouw ziekte ook op je werk bespreekbaar te 
maken. Ze zullen dan begrijpen waarom je soms naar het 
ziekenhuis moet of toch onvoldoende energie had om een 
deadline te halen. Daarbij kan het nodig zijn zaken aan te 
passen om je werk te kunnen blijven doen. Als je aangeeft 
wat je nodig hebt, kunnen anderen daar rekening mee 
houden.

Wees eerlijk naar jezelf en realistisch in wat je wel en 
niet kunt.

Wees alert op overbelasting. Geef het aan bij je 
werkgever als je teveel van jezelf hebt gevraagd. 
Zorg dat je voldoende rust neemt en geen grenzen 
overschrijdt.

Maak duidelijke afspraken met je werkgever over 
wat je wel en niet aan kan. Kijk samen naar mogelijk-
heden zoals thuiswerken, flexibele werktijden, een 
werkplek dichtbij een toilet, etc.

Maak duidelijke afspraken met je werkgever over 
ziekenhuisbezoek of behandelingen, vooral als dit 
niet in de CAO of arbeidsvoorwaarden staat.

Bespreek met je arts de gevolgen van je ziekte 
en de behandeling voor het werk. Samen 
bepalen jullie met welke behandeling jij het 
beste kan werken.
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Lotgenotencontact
Crohn & Colitis NL  is de patiëntenorganisatie 
voor mensen met een chronische darm-
ontstekingsziekte. Ze behartigen de belangen 
van alle 90.000 IBD’ers in Nederland. Bij 
hen kan je terecht voor ontmoetingen met 
lotgenoten. Je bent niet alleen.

https://www.crohn-colitis.nl
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jong en IBD? 
laat je niet 

ontmoedigen

tip 8

De diagnose IBD is voor iedereen heftig. Zeker De diagnose IBD is voor iedereen heftig. Zeker 
als je jong bent: er gebeurt al van alles in je als je jong bent: er gebeurt al van alles in je 
leven, je ondergaat veel veranderingen en de leven, je ondergaat veel veranderingen en de 
toekomst die je had bedacht ziet er misschien toekomst die je had bedacht ziet er misschien 
ineens heel anders uit. Je staat hier niet alleen ineens heel anders uit. Je staat hier niet alleen 
in, zoek anderen op die hetzelfde als jij ervaren.in, zoek anderen op die hetzelfde als jij ervaren.

De patiëntenvereniging Crohn & Colitis NL is er ook 
voor jongeren. Wil je je als vrijwilliger verbinden aan 
de vereniging? Je kan bijvoorbeeld activiteiten voor 
leeftijdsgenoten organiseren. 
Mail naar regioservice@crohn-colitis.nl. 

Je kan deelnemen aan diverse projecten 
rondom jong en chronisch ziek zijn. En je krijgt 
als lid van Crohn & Colitis NL de kans om 
met Peter Pan Vakantieclub  een geweldige 
vakantie te beleven. 

1

2

https://peterpanvakantieclub.nl
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JongPIT  maakt zich sterk voor jongeren 
met een chronische aandoening; dat zij 
ook volwaardig mee kunnen doen in de 
maatschappij. Zoals met de juiste aanpassingen 
toch wel de studie kunnen doen die je graag wilt 
volgen, het leren omgaan met je aandoeningen en 
krijgen waar je recht op hebt. 

Bij StomaJong  vind je lotgenoten met een stoma. 
Ze hebben een besloten Facebookgroep waar je 
lid van kan worden. Inmiddels zijn al ruim 3.500 
jongeren lid.

Wist je dat?
Bij de ziekte van Crohn komt de ontsteking op 
meerdere plaatsen in het spijsverteringsstelsel en 
soms ook elders in het lichaam voor. Het vaakst in 
het laatste gedeelte van de dunne darm of in de 
dikke darm.

3
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https://jongpit.nl
https://www.stomavereniging.nl/stomajong/
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zoek een wc 
vóórdat je op 

pad gaat

tip 9

Misschien ga je liever niet de deur uit, omdat je Misschien ga je liever niet de deur uit, omdat je 
niet weet of je een toilet kan vinden onderweg niet weet of je een toilet kan vinden onderweg 
als dat nodig is. Helaas is Nederland nog niet als dat nodig is. Helaas is Nederland nog niet 
zo ‘wc-vriendelijk’: gemiddeld moet iedere zo ‘wc-vriendelijk’: gemiddeld moet iedere 
Nederlander een openbaar toilet delen met Nederlander een openbaar toilet delen met 
2500 anderen. Maar er is hoop! De MLDS 2500 anderen. Maar er is hoop! De MLDS 
startte samen met andere maatschappelijke startte samen met andere maatschappelijke 
organisaties de Toiletalliantie. De missie: in 2023 organisaties de Toiletalliantie. De missie: in 2023 
voldoende openbare toiletten in Nederland. voldoende openbare toiletten in Nederland. 
Voor iedereen.Voor iedereen.

Die zijn er natuurlijk nog niet. In de tussentijd kan 
je gebruik maken van de app HogeNood . 
Hierop vind je 7.000 openbare en opengestelde 
toiletten, bijvoorbeeld bij gemeentelijke 
gebouwen en horeca die hun toilet openstellen 
voor voorbijgangers. 

https://www.hogenood.nl/app
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Bij een aantal vestigingen van onder andere Albert Heijn, 
Jumbo en Plus kan je ook naar de wc. En wist je dat je ook bij 
het politiebureau altijd naar het toilet kan? Leg je situatie uit 
en vraag het gewoon eens.

Wil je weten wat de Toiletalliantie allemaal doet? Wil je weten 
hoe het ervoor staat in jouw gemeente wat betreft openbare 
toiletten? Benieuwd naar verhalen van anderen? Neem eens 
een kijkje op de site . 

Wil je meehelpen om meer toiletten te 
realiseren bij jou in de buurt? Stuur dan een 
mail naar info@toiletalliantie.nl. 

Toiletpas
Je kan als lid van Crohn & Colitis NL  een 
toiletpas aanvragen. Als je die laat zien bij 
een supermarkt of restaurant, kan je toegang 
krijgen tot het toilet. Let op: de pas geeft geen 
garantie, je kan nog steeds geweigerd worden. 

Wist je dat?
IBD komt steeds vaker voor, met name in westerse 
landen.

https://www.waarkaniknaardewc.nl
https://www.crohn-colitis.nl/help-mee/
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bereid je voor 
op je vakantie

tip 10

Als je IBD hebt, kan op vakantie gaan soms wat Als je IBD hebt, kan op vakantie gaan soms wat 
extra stress opleveren. En dat terwijl het juist de extra stress opleveren. En dat terwijl het juist de 
tijd is om lekker te ontspannen. Het vinden van tijd is om lekker te ontspannen. Het vinden van 
de juiste accommodatie, je koffer inpakken, het de juiste accommodatie, je koffer inpakken, het 
geeft allemaal net wat extra gedoe. Bekijk dus geeft allemaal net wat extra gedoe. Bekijk dus 
van tevoren goed welke reis het beste bij jou van tevoren goed welke reis het beste bij jou 
past en waar je je het prettigst bij voelt. past en waar je je het prettigst bij voelt. 

Deze checklist kan je helpen goed voorbereid op reis te 
gaan. Meer informatie vind je ook hier. 

Check of je vaccinaties nodig hebt. Bepaalde 
vaccins kan je niet combineren met afweer 
onderdrukkende medicijnen. Het kan dan 
zinvol zijn om je al te laten vaccineren voordat 
je die medicijnen gaat gebruiken. Hier  vind je 
meer informatie over vaccinaties per land.

Neem voldoende medicijnen mee en controleer de 
houdbaarheidsdatum. 

https://www.lcr.nl
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Neem voldoende incontinentie- en stomamateriaal 
mee. In het buitenland is dit niet altijd makkelijk te 
verkrijgen. Verdeel het materiaal over je handbagage 
en reiskoffer. Zo kom je niet zonder te zitten. 

Het kan handig zijn een brief te vragen van je arts 
over je medische geschiedenis en je medicatie. 
Die kan van pas komen bij een douane of als je 
een arts nodig hebt in het buitenland.

Wees alert op reizigersdiarree. Jouw kans om het 
te krijgen is niet hoger, maar het verloop kan wel 
ernstiger zijn. Zorg dus voor goede persoonlijke 
hygiëne door altijd je handen te wassen na een 
toiletbezoek. En was je handen voor je gaat koken, 
bewaar je eten op de juiste temperaturen en verhit 
het eten goed. En koop niet bij marktkraampjes die 
je niet helemaal vertrouwt.

Neem extra doekjes mee, voor het geval er een 
opvlamming of andere klachten ontstaan.

Controleer of je reisverzekering voldoende dekking 
biedt. Je zorgverzekering vergoedt medische kosten 
in het buitenland, maar niet in alle landen. 

Wist je dat?
Colitis ulcerosa is één van de colitis-varianten. 
Zo bestaat er ook microscopische colitis en procitis.



Over de 
Maag Lever Darm 

Stichting
Voor de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) is grip op 

de spijsvertering fundamenteel voor gezondheid en 

kwaliteit van leven. Met name voor patiënten met IBD is 

de impact op hun leven enorm. Daarom heeft de MLDS 

de krachten gebundeld met zorgverleners en patiënten 

om samen zoveel mogelijk kennis en ervaringen te 

delen, onderzoek te doen, maar vooral ook concrete 

tools te maken waarmee patiënten met IBD weer meer 

grip kunnen krijgen op hun ziekte en hun leven. 

Eén van de onderzoeken die MLDS op dit moment 

financiert is een onderzoek naar een online 

leefstijlprogramma voor IBD patiënten, dat ingaat op 

onbewerkte voeding, meer beweging, betere slaap en 

minder stress. 

Wil je ons helpen om meer onderzoek te doen, om 

onze droom waar te kunnen maken: IBD patiënten laten 

vergeten dat ze ziek zijn?

Steun de Maag Lever Darm Stichting voor meer 

onderzoek naar IBD 

https://www.mlds.nl/donatie/?utm_source=tips&utm_medium=pdf&utm_campaign=IBD
https://www.mlds.nl/donatie/?utm_source=tips&utm_medium=pdf&utm_campaign=IBD

