
ACTIVITEITEN

Wereld IBD-dag 
17 tot 31 mei ‘22



Wereld IBD-dag is het moment om chronische 
darmziekten in de kijker te zetten. Daarom 
organiseren we met ons ziekenhuis jaarlijks een 
aantal activiteiten om daaraan bij te dragen.

Deze folder geeft een overzicht.

17 TOT 31 MEI : HOW TO ESCAPE BOWEL 
DISEASE?

az Vesalius (hoofdingang)
Hazelereik 51
3700 Tongeren

Elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Een escaperoom  in de vorm van een opblaasbare 
darm om op speelse wijze te sensibiliseren over 
darmziekten. Een bijzondere ervaring die je medisch 
correcte informatie geeft over het belang van de 
preventie van darmziekten.



De laatste opdracht in dit interactieve spel is een 
levensechte virtual reality game.

Hier neem jij de plaats in van de arts en moet je zelf de 
darmziekte bestrijden. Enkel zo kan je ontsnappen uit 
deze bijzondere escape room.

VOOR WIE?

Inwoners van Tongeren en omgeving, patiënten en 
bezoekers, iedereen met interesse.

Deelnemen is helemaal gratis. Je kan het spel alleen of 
in groepjes van 2 of 3 spelen. Eén spel duurt ongeveer 
20 minuten.

Wil je deelnemen met een grotere groep? Mail dan 
naar IBDkliniek@azvesalius.be.

Dank aan de farmaceutische bedrijven Viatris en 
Takeda voor de sponsoring.



18 MEI: INFOAVOND - IBD, EEN 
MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

CC De Velinx 
Dijk 111 
3700 Tongeren

Van 18.00 tot 21.30 uur.

Tijdens dit symposium krijg je meer informatie over  de 
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. En welke invloed 
deze aandoeningen hebben op je leven.



Het behandelen van IBD is teamwork. Daarom komen 
op deze infoavond tal van experts aan het woord. Over 
IBD en de impact ervan op het dagelijks leven. Een 
gastro-enteroloog, gynaecoloog, reumatoloog, diëtiste, 
...

VOOR WIE?

Dit symposium staat open voor patiënten, verwanten 
en sympathisanten. Maar ook zorgverleners uit de 
eerste lijn zijn hartelijk welkom.

Om het comfort van onze patiënten voorop te stellen 
kiezen we voor een zaalopstelling met tafels en 
stoelen.

In de foyer vind je infostanden van de 
patiëntenvereniging en diverse partners. Zij gaan graag 
met u ingesprek over ondersteuning van mensen met 
IBD en patiënteneducatie.

Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is nodig.

Dat kan via deze URL: http://www.azvesalius.be/nl/
inschrijven/IBD-symposium. Of door onderstaande 
QR-code te scannen.
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CONTACT

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Je mag ons 
altijd mailen op IBDkliniek@azvesalius.be.

Bellen kan tijdens de kantooruren, via tel. 012 39 70 
05.

Inschrijven voor het symposium doe je via deze 
URL: http://www.azvesalius.be/nl/inschrijven/IBD-
symposium.

Voor artsen of deelnemers uit de eerste lijn worden 
aanwezigheidsattesten voorzien. Accreditatie is 
aangevraagd.


