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Inflammatory Bowel Disease (IBD) Poli ZGT 

Voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa 
 
Uw MDL-arts of verpleegkundig specialist heeft u geattendeerd geïnformeerd over de 
IBD poli welke bedoelt is voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. 
IBD is de Engelse afkorting van Inflammatory Bowel Disease, oftewel ontstoken 
darmziekten. 
 
Wat is het doel? 
U ontvangt van uw MDL-arts of 
verpleegkundig specialist de nodige 
informatie over uw ziektebeeld en 
behandelmethoden. Gebleken is dat patiënten 
en hun naasten die te maken krijgen met 
deze ziekten, vaak behoefte hebben aan meer 
informatie en begeleiding. Daarom heeft ZGT 
een IBD poli opgezet. Deze poli wordt 
verzorgd door verpleegkundig specialisten en 
Maag-, Darm- en Leververpleegkundigen  
(MDL-verpleegkundigen), die extra kennis 
hebben op het gebied van de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa.  
Ook kunt u de website www.crohn-colitis.nl 
raadplegen. Op deze website kunt u veel 
informatie vinden over de ziekte van crohn en 
colitis ulcerosa. 
 
Verpleegkundig specialist  
De verpleegkundig specialist geeft u 
uitgebreide informatie over uw ziekte, 
onderzoeken en behandelmethoden. De 
informatie die u van de specialist hebt 
ontvangen, kan de verpleegkundig specialist 
waar nodig aanvullen en verduidelijken.  
U kunt met al uw vragen bij de 
verpleegkundig specialist, ook telefonisch. 
 
Verder geeft de verpleegkundig specialist u 
informatie over: 
 Medicatie gebruik  
 Omgaan met ziekte in het dagelijkse 

leven 
 IBD en werk 
 Vermoeidheid 
 Roken 
 Seksualiteit en intimiteit 

 Vruchtbaarheid en anticonceptie 
 Zwangerschap en borstvoeding 
 Reizen en vakantie 
 Patiëntenverenigingen 

 
Indien nodig kan de verpleegkundig specialist 
u ook doorverwijzen naar andere 
hulpverleners, zoals diëtiste, maatschappelijk 
werker, de thuiszorg en/of de medisch 
psycholoog. 
 
De verpleegkundig specialisten die binnen het 
MDL-centrum van ZGT werkzaam zijn: 
 
Verpleegkundig specialisten 

 Antoinette Leushuis 
 Ruth Kamphuis i.o. 
 Annelie Vlaskamp i.o. 
 Silke Lotgerink Bruinenberg (miv 

september 2022 i.o) 
 
 
Polikliniek maag-, darm- en 
leverziekten 
De IBD poli is gesitueerd op de poli van de 
maag-, darm- en leverziekten op locatie 
Almelo en Hengelo. 
Voor het maken van een afspraak of 
telefonisch contact met een verpleegkundig 
specialist belt u met het secretariaat MDL-
centrum, telefoonnummer 088 708 70 70 
 
Mocht u een afspraak willen afzeggen of 
wijzigen dan verzoeken wij u dit zo spoedig 
mogelijk door te geven via telefoonnummer 
088 708 70 70 
 

http://www.crohn-colitis.nl/
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Heeft u een afspraak, dan komt u op het 
afgesproken tijdstip naar de balie van de 
polikliniek maag-, darm- en leverziekten; 
 Ziekenhuislocatie Almelo route 0.7 
 Ziekenhuislocatie Hengelo route 0.4 

 
Vragen 
Voor vragen zijn wij van maandag tot en met 
vrijdag telefonisch te bereiken via het 
secretariaat van het MDL-centrum, 
telefoonnummer; 088 708 70 70. 
De telefonische afspraak wordt dan ingepland 
bij de verpleegkundig specialist. Zij zal u dan 
zo spoedig mogelijk terugbellen. 
 
 
 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

