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Inflammatoire darmziekten
(IBD) bij kinderen

We onderscheiden de ziekte van Crohn
en Colitis Ulcerosa.
Het is zeer belangrijk om de diagnose
met zekerheid te stellen en hiervoor is

I

endoscopisch

IBD

onderzoek

met

microscopisch onderzoek van weefsel
noodzakelijk.
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De

behandeling kan in principe niet gestopt
worden omdat deze ziekten nog niet
genezen kunnen worden. De bedoeling
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van de behandeling is om ‘remissie’ te
bekomen

d.w.z.

de

patiënten

klachtenvrij te maken en te houden.
Opvolging

en

tijdig

de

IBD team
Een chronische ziekte vergt een
multidisciplinaire aanpak en overleg.
Ons IBD team even voorstellen:
Medische planning en zorgen
Prof Gigi Veereman
Prof Elisabeth De Greef
Prof Bruno Hauser
Prof Yvan Vandenplas
Dr Thierry Devreker
Dr Tania Mahler
Verpleegkundige coördinatie
mevrouw Kristel Van de Maele
Diëtiste, voedingsbegeleiding
mevrouw Karen De Brul
Psychologische begeleiding
mevrouw Iris Deblauwe
Patiëntenbegeleiding
mevrouw Sien Van Dievel
Verpleegkundige begeleiding
van wetenschappelijk onderzoek
mevrouw Annick Christiaens

behandeling

bijsturen is cruciaal.
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Een breed zorgen aanbod

Patiënteninformatie

UZ Brussel Kinderziekenhuis

Het spreekt voor zich dat we een
continuïteit van zorgen en wachtdienst
verzekeren binnen de dienst
Kindergastro-enterologie van het
UZBrussel o.l.v. Professor Yvan
Vandenplas.

Professor Veereman is lid van de
medische
adviesraad
van
de
patiëntenvereniging voor ziekte van
Crohn en Colitis Ulcerosa.
Meer
informatie over deze aandoeningen is te
vinden
op
de
website
van
de
patiëntenvereniging
CCUV www.ccv-vzw.be
en op www.pedigastro.com.
Informatie betreffende het
kinderziekenhuis van het UZ Brussel is
te vinden op
http://www.uzbrussel.be/u/view/nl/331
45-Kinderziekenhuis.html

UZ Brussel Kinderziekenhuis
Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

Voor overleg en gespecialiseerd advies
in andere domeinen is er overleg met de
stafleden van de dienst
kindergeneeskunde van het UZ Brussel.
Een specifieke samenwerking voor groei
en puberteitsontwikkeling bestaat met
Professor Jean De Schepper kinderendocrinologie.
Onze patiënten en hun ouders worden
gezien op de polykliniek van het
UZBrussel, de satellietkliniek te Berchem
en in het Koningin Paola
Kinderziekenhuis Antwerpen.
Daghospitalisatie voor gespecialiseerde
behandelingen en hospitalisatie
gebeuren in het UZ Brussel.
Endoscopische onderzoeken en de
nodige voorbereidingen hiervoor
gebeuren onder algemene narcose in
het kinderziekenhuis UZ Brussel of
Koningin Paola Kinderziekenhuis
Antwerpen.

Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek
Ons team is actief in klinisch
wetenschappelijk onderzoek in het
kader van internationale samenwerking.
Er wordt gezocht naar betere en veiliger
behandelingsmethoden.

Consultatie Kindergastro-enterologie
Tel : 02 477 60 61
Afspraak_kinderziekenhuis@uzbrussel.be

Onderzoeken Kindergastro-enterologie
Tel : 02 477 41 85
dagplanningkinderziekenhuis@uzbrussel.be

Studieverpleegkundige :
Mevr. A. Christiaens
Tel : 02 476 36 69
Annick.Christiaens@uzbrussel.be

Buiten de kantooruren en tijdens het
weekend :
Spoedgevallendienst Pediatrie
02 477 51 50

Opvolging van onze patiënten is
belangrijk en daarom hebben we de
BELCRO ("Belgium Crohn") cohorte
opgestart
waarin
kinderen
en
adolescenten met ziekte van Crohn in
België opgevolgd worden.
Mevrouw Annick Christiaens is onze
specifiek opgeleide verpleegkundige die
de klinische studies coördineert en de
patiënten begeleidt.
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