
Januari 2023Nieuwsbrief IBD-kliniek
IBD - Inflammatoire Darmziekten*

Interaction project valt nationaal en internationaal in de prijzen!
Sinds februari 2022 bestaat op de IBD-
kliniek de mogelijkheid om de opvolging deels 
via videoconsultaties te laten verlopen, in het 
bijzonder bij patiënten onder behandeling met 
immuunmodulerende behandeling, biologische 
therapie of JAK-inhibitoren. 

Op dit moment komen enkel patiënten in aanmerking waarbij 
de ziekte goed onder controle is (weinig symptomen en weinig 
ontsteking in de stoelgang of op endoscopie). Patiënten die 
in aanmerking komen en wensen deel te nemen, worden 
geïncludeerd in een zorgpad waarbij visites afwisselend via 
een fysieke consultatie plaatsvinden (met dan ook bloed en 
stoelgangsonderzoek), en via een videocall met de arts. Omdat 
het project zich op dit moment nog in een pilootfase bevindt, 
worden alle deelnemers na de videoconsultatie ook bevraagd 
over hun ervaringen. 

Op dit moment zijn reeds meer dan 35 patiënten geïncludeerd. 
De eerste resultaten van ons pilootproject zijn intussen gekend 

en tonen aan dat meer dan 90% van de patiënten deze 
videoconsultatie als positief beoordelen. Groot voordeel is dat 
de patiënt een enorme tijdswinst boekt omdat hij niet meer naar 
het ziekenhuis hoeft te komen, hetgeen niet enkel efficiënt is, 
maar ook milieuvriendelijk. 

De resultaten van ons project werden geselecteerd voor het 
nationaal congres van gastro-enterologie in Antwerpen, en het 
Europees congres van IBD in Kopenhagen, die beiden in maart 
2023 plaatsvinden. Uiteraard loopt het project intussen verder 
gezien de gunstige resultaten. Informeer gerust bij de IBD-
verpleegkundige of bij je arts indien je interesse zou hebben om 
hieraan deel te nemen. 

Patiëntendag 2023
Zaterdag 22 april 2023

van 9 tot 12 uur 
Kapel Imeldaziekenhuis - Imeldalaan 9 

2820 Bonheiden

“Wat kan ik zélf doen om mijn ziekte te verbeteren?”

Vermoeidheid en IBD: actie loont!
Voeding en IBD: beter eten, beter leven?

Roken en IBD: doof het vuur!

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Het volledige programma en de mogelijkheid tot 
inschrijven volgt weldra.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de IBD-
kliniek ook dit jaar een patiëntendag. Markeer 
alvast in je agenda de datum van onze 
patiëntendag, die zoals steeds zal doorgaan in 
de kapel van het Imeldaziekenhuis.

SAVE  

THE DATE
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ibdkliniek@imelda.be 
015 50 48 68

22

Jaarlijkse patiëntendag IBD 
22 april 2023 
van 9 tot 12 uur in de kapel.

AGENDA

De eerste nieuwe behandelingsoptie 
is filgotinib (Jyseleca). Dit is een 
JAK-inhibitor die een gelijkaardige 
werking heeft als het reeds bestaande 
tofacitinib (Xeljanz). Deze type 
medicaties zorgen ervoor dat de stoffen 
die de ontstekingscellen stimuleren, 
geblokkeerd worden door in te grijpen op 
de signaaloverdracht in de ontstekingscel. 
Hierdoor valt het ontstekingsmechanisme 
stil en kan het slijmvlies van de darm 
herstellen. Filgotinib wordt 1x/dag 
toegediend in pilvorm. Het heeft een 
snel werkingseffect waarbij het effect 
reeds binnen de eerste dagen kan gezien 
worden. Belangrijkste neveneffecten 
zijn een verhoogde infectievatbaarheid, 
en de medicatie wordt best vermeden 
bij patiënten met een belangrijke 
voorgeschiedenis van hartproblemen of 
een kwaadaardig letsel.

Sinds december 2022 is ook ozanimod 
(Zeposia) beschikbaar voor patiënten 
met colitis ulcerosa. Deze medicatie heeft 
een uniek werkingsmechanisme waarbij 
het de ontstekingscellen vasthoudt in de 
lymfeknoop. Hierdoor circuleren er minder 
ontstekingscellen in het lichaam en valt 
de ontstekingsactiviteit stil. Ook deze 
medicatie wordt via pilvorm toegediend 
1x/dag. De dosis wordt eerst langzaam 
opgedreven, en als deze goed verdragen 
wordt, is er een vaste onderhoudsdosis. 
De medicatie wordt over het algemeen 
goed verdragen. Ozanimod dient wel 
vermeden te worden bij patiënten met 
onderliggende hartritmestoornissen of 
belangrijke leverfunctiestoornissen.

Deze twee nieuwe medicaties zullen 
zeker zorgen dat we meer patiënten met 
colitis ulcerosa kunnen helpen. Daarnaast 
zijn er nog andere behandelingen die in 
de loop van 2023 op de markt zullen 
komen. 

Nieuwe medicatie voor  
colitis ulcerosa beschikbaar

De afgelopen maanden mochten we in ons IBD-team drie 
nieuwe gezichten verwelkomen: 

Kim Wigy vervoegt Katrien Asnong en Ils Van de Schoot als 
studieverpleegkundige, en Cedric Goffin en Heidi Segers zijn vanaf nu nauw 
betrokken bij de IBD-kliniek als diëtist! 

De IBD-kliniek breidt uit!

Sinds enkele maanden zijn er twee nieuwe behandelingsopties 
beschikbaar voor patiënten met ernstige colitis ulcerosa. Deze 
behandelingsopties zijn van belang gezien er nog altijd patiënten 
zijn die onvoldoende reageren op de reeds bestaande medicaties. 
Het goede nieuws is ook dat deze twee nieuwe medicaties 
beschikbaar zijn in een pilvorm zodat ze niet via injectie of 
infuus toegediend dienen te worden.

filgotinib (Jyseleca)

ozanimod (zeposia)


