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Inleiding
Beste patiënt(e),

Het is recent 2021 geworden en zoals met iedere nieuwjaar zijn er nieuwjaarsvoornemens. We wensen dan ook 
een goede start te nemen en één van de onze waar te maken. Zeker na een jaar zoals 2020 dat er eentje is geweest 
dat we nooit zullen vergeten. Een van onze voornemens is om jullie als patiënt meer betrokken te maken in de 
behandeling die u krijgt op de dagzaal. Een eerste manier om dit te doen is door te informeren en daarom dan ook 
deze “nieuwjaarsbrief”.
Zoals u gemerkt kan hebben, is er de laatste jaren wel wat veranderd op de dagzaal. Er is een nieuwe 
hoofdverpleegkundige, nieuwe artsen, nieuwe verpleegkundigen maar ook andere manieren van werken. Voor 
sommigen, die wat recenter voor een behandeling naar hier komen, is dit minder opgevallen maar desalnietemin is 
het interessant om een overzicht te krijgen van wat de werking is en onze dromen voor de toekomst.

In deze A4’tjes lichten we een paar dingen toe, maar willen u ook om uw mening vragen. Vanaf midden februari 2021 
zal er een doos geplaatst worden op de dagzaal waar u, anoniem zo gewenst, uw suggesties mag doorgeven. Op deze 
manier willen we kijken waar de verbeterpunten zijn en hoe we hieraan kunnen werken.

Verder in deze nieuwsbrief zullen er ook praktische onderwerpen worden toegelicht  die voor u van toepassing 
kunnen zijn, zoals bv een toiletpas, bepaalde onderzoeken... alsook een korte voorstelling van onze dienst. In deze 
editie gaan we alvast van start met het verpleegkundig team.
Indien u nog een interessant thema weet om in een volgende editie te bespreken, mag u dat ook steeds aan ons 
kenbaar maken.

Alvast veel leesplezier gewenst!

In naam van de hele dienst gastro-enterologie,

Dr. Peter Van Lint, dr. Marc Muls, dr. Klaartje Lowette, dr. Annelies Posen, Noortje Straetemans IBD- verpleegkundige
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Werking van de dagzaal
De dagzaal DE2 is een afdeling waar patiënten langskomen voor een kortdurende medische behandeling van max. 1 
dag. In praktijk gaat het voornamelijk over behandelingen via infuustherapie, kleine onderzoeken of ingrepen. 
De afdeling telt 8 bedden en 12 ligzetels. De therapie voor onze IBD-patiënten gaat voornamelijk door op de 2 zalen 
met zetels.
 
Bedoeling is hiervan om vlot en in alle comfort uw toediening te krijgen en . De bedden worden hoofdzakelijk 
voorzien voor patiënten die dit nodig hebben omwille van hun gezondheidstoestand of die een kleine ingreep 
of punctie moeten ondergaan. De indeling van de bedden/zetels wordt steeds individueel bekeken door de 
hoofdverpleegkundige op basis van de noden. Indien u hierover een vraag heeft, kan u steeds bij haar terecht.

Alvorens u op dagzaal terechtkomt dient u zich steeds in te schrijven. Dit kan in de inkomhaal aan de 
inschrijvingsloketten. Gelieve dit dus niet via de self-service kiosk te doen. Bij de inschrijving ontvangt u 
patiëntenstickers en een polsbandje. Hiermee mag u zich aanmelden op de afdeling. Deze bevindt zich in blok E op 
de tweede verdieping. 
U kan de afdeling bereiken via de trappenhal of met de lift. Op de afdeling dient u zich vervolgens aan te melden bij 
de verpleegpost. De verpleegkundige kijkt uw gegevens na en wijst u de weg naar de kamer.

Alvorens de behandeling gestart wordt, zal de verpleegkundige u enkele vragen stellen en enkele parameters meten 
(koorts, bloeddruk, polsslag). Op basis van deze gegevens kan er bekeken worden of de toediening volgens planning 
kan doorgaan. Indien u de afgelopen dagen ziek bent geweest, kan u ook best steeds op voorhand contact opnemen 
met het team. Zo kan er samen met de arts bekeken worden of uw afspraak eventueel moet worden uitgesteld. We 
vragen u om dit steeds zeker te doen aangezien er op deze afdeling verschillende patiënten behandeld worden met 
een verzwakte immuniteit.
 
Indien u verschillende medicatie inneemt is het ook altijd handig om een medicatielijstje mee te brengen. Zo kan de 
verpleegkundige uw dossier altijd up-to-date houden.

Tijdens de toediening zal de verpleegkundige uw algemene toestand regelmatig opvolgen, mogelijk worden uw 
parameters ook nog enkele keren opnieuw genomen. Bij vragen of problemen mag u steeds een verpleegkundige 
contacteren, dit kan u door op het belletje te drukken. Er komt ook steeds een arts bij u langs. Hieraan kan u al uw 
vragen stellen en ook eventueel vragen om voorschriften of attesten.
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Na de toediening van de medicatie dient u nog een half uur tot een uur na te blijven, dit wordt steeds bekeken 
volgens uw specifieke voorgeschiedenis. Dit om eventuele uitgestelde reacties op de medicatie correct te kunnen 
opvolgen. Om deze reden mag u tijdens de toediening de afdeling ook niet meer verlaten.

Om een goede opvolging te voorzien waarbij u individueel een gesprek kan voeren met uw behandelend 
arts, willen we vanaf nu één keer per jaar een raadpleging inplannen. Dit zal dan vallen op dezelfde dag als u komt 
voor behandeling op dagzaal zodanig dat u ook niet extra dient te komen. U kan uiteraard steeds tussentijds, bij 
problemen of vragen, een raadpleging boeken bij uw arts voor verdere vragen.

Covid-19

Dit jaar is een heel speciaal jaar geweest, een CORONAjaar. Een jaar zoals we dat nooit eerder hebben gezien. Er 
zijn dan ook veel vragen geweest vanuit de IBD gemeenschap over het risico van corona. Maar voorlopig lijkt het zo 
te zijn dat patiënten die bekend zijn met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa geen duidelijk verhoogd risico lijken 
te hebben op enerzijds het krijgen van corona, nog op een ongunstig verloop hiervan. Ook niet wanneer u onder 
behandeling  met biologials staat.

Aan de balie van het dagziekenhuis vindt u een brochure gemaakt door de BIRD (Belgian IBD Research and 
Development group), hierin kan u steeds de actuele info omtrent covid-19 en IBD terugvinden. Wanneer hier een 
nieuwe versie van verschijnt, zal dit steeds aan de balie van het dagziekenhuis gelegd worden.  Deze brochure is ook 
te raadplegen op de website www.birdgroup.be.

Op dit moment is de vaccinatiestrategie zo bepaald, dat de meeste van onze patiënten in eerste instantie niet 
in aanmerking zullen komen voor het coronavaccin. Zij die boven de 65 jaar oud zijn behoren, omzille van de 
leeftijdscategorie, tot de risicogroepen en zullen in het komende jaar de mogelijkheid krijgen tot vaccinatie. Iedereen 
jonger dan 65 jaar, ook al krijgt u biologische medicatie, komt voorlopig niet in aanmerking in het huidige plan. De 
gegevens hiervoor komen uit een databank die wordt bijgehouden wereldwijd over IBD-patiënten die corona hebben 
gehad.
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Hieronder vindt u een kort overzicht van de brochure van BIRD:

ALGEMENE INFORMATIE:

• Er zijn momenteel geen gegevens die erop wijzen dat immunosuppressieve therapie / biotherapieën die worden 
gebruikt bij chronische ontstekingsziekten het risico op het oplopen van een Covid-19-infectie zouden vergroten. 

• De ernst van een Covid-19-infectie wordt soms in verband gebracht met bijkomende infecties (bovenop 
de COVID), vandaar het belang van een up-to-date aanbevolen vaccinatiestatus (pneumokokkenvaccinatie, 
griepvaccinatie). 

• Er is geen aanbevolen profylactische behandeling, maar zeer strikte beperking van uw sociaal contact en een 
grote sociale afstand zal de kans op infectie helpen verkleinen. 

• Oudere patiënten die ook lijden aan andere gezondheidsproblemen (overgewicht , neiging tot suikerziekte, hoge 
bloeddruk en / of hartziekten) moeten een zeer strikte quarantaine toepassen 

• Patiënten die behandeld worden met systemische steroïden (bvb Medrol), azathioprine of combinatietherapie 
(bvb. azathioprine en infliximab) én die werken in “hoge-risico” condities (zoals ziekenhuismedewerkers, 
thuisverpleging, zorgkundigen in ziekenhuizen / woon- zorgcentra) zouden, indien mogelijk, moeten 
tewerkgesteld worden in de zones met het laagste risico. 

Indien u geen symptomen heeft van Covid-19, is er dus geen reden om uw behandeling, raadpleging of onderzoeken 
uit te stellen. Indien u hierover vragen heeft, kan u uiteraard steeds terecht op ons secretariaat. De contactgevens 
vindt u op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.
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Calprotectine
In de laatste jaren zijn er veel dingen veranderd in de opvolging de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Eén van de 
nieuwe parameters die opgevolgd worden is het calprotectine. Dit is een aanvullende waarde, naast bloedname, 
beeldvorming of endoscopie, die we kunnen gebruiken om vroegtijdig te reageren op mogelijke ziekteactiviteit.
Calprotectine is een eiwit dat verhoogd is bij ontsteking en informatie biedt over de graad van ontsteking. Deze kan 
enkel gemeten worden in een stoelgangsstaal.
Voor de opvolging van de ziekte van Crohn wordt deze bepaling 2x per jaar terugbetaald. Zonder terugbetaling kost 
deze ongeveer 30€ per bepaling.
Bepaalde medicaties kunnen deze test echter verstoren, zoals bijvoorbeeld Ibuprofen®, Brufen®, Nurofen®,..  Deze 
geneesmiddelen zijn zogenaamde NSAID’s (Niet Steroidale Anti Inflammatory Drugs), of ontstekingsremmende 
geneesmiddelen. Deze groep van medicijnen verstoren niet enkel de test, maar worden ook afgeraden bij patiënten 
met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa, omdat zij een negatieve invloed hebben op het maag-darmslijmvlies.

Hoe kan u een stoelgangstaal afnemen?

• Gebruik de voorziene steriele potjes
• Ledig eerst de blaas (het staal mag niet in contact komen met water of urine).
• In het geval van een toilet waarbij de stoelgang rechtstreeks in het water terechtkomt, kan de stoelgang droog 

worden opgevangen door voor de ontlasting enkele langere stukken dubbelgevouwen toiletpapier op het 
spoelwatervlak te leggen of door een stuk plastic folie over de wc-pot te bevestigen, eventueel kan u ook een 
nierbekken in het toilet plaatsen.

• Breng met het lepeltje een beetje van het stoelgangstaal over in de beker.
• Probeer indien er bloed, slijm of waterige stoelgang aanwezig is, dit zeker toe te voegen aan het stoelgangstaal.
• 10-20 gram vers stoelgangstaal is voldoende
• Reinig de buitenkant van het potje indien nodig.
• Sluit het potje zorgvuldig af
• Na staalafname, bewaar de stoelgang koel (2 – 8 °C) en bezorg deze binnen de 12u aan het labo.
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Verpleegkundig team
Hieronder stellen we kort het verpleegkundig team van dagzaal voor. Ze zijn steeds maar een belletje van jullie 
verwijderd en proberen het verblijf op dagzaal zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Heeft u vragen? Spreek dan gerust een verpleegkundige aan.
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Aanwezigheid van de artsen op dagzaal
Tijdens uw verblijf op dagzaal komt uw behandelend arts steeds langs. Indien uw vragen heeft, kan u deze dan stellen 
en eventueel ook de nodige voorschriften vragen.
Indien uw behandelend arts niet aanwezig is, zal dit overgenomen worden door de zaalarts. De zaalarts breift 
uiteraard steeds uw gegevens door aan uw behandelende arts.
Hieronder geven we u een kort overzicht van de dagen waarop de artsen aanwezig zijn op dagzaal. Uiteraard kan hier 
soms van afgeweken worden o.w.v. congres of verlof.
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Contact
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Stel ze gerust aan uw arts of aan het IBD-team:

Specialisten
Dr. Klaartje Lowette
Dr. Marc Muls
Dr. Annelies Posen
Dr. Peter Van Lint (diensthoofd)

IBD-verpleegkundige
Noortje Straetemans
IBDkliniek@azvesalius.be
T. 012 39 72 73

Secretariaat Gastro-enterologie:
T. 012 39 70 05

Dagzaal Inwendige DE2
T. 012 39 63 60

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvesalius.be/ibd


