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IBD verpleegkundige: opleidingen bij de buren

Het belang van een gespecialiseerd 
verpleegkundige voor Crohn en colitis 
patienten (IBD verpleegkundige) 
wordt meer en meer erkend. Er is 
ook een duidelijke toename van 
de IBD verpleegkundigen in België. 
Daar deze functie in het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland al sterker 
is uitgebouwd, ging Eveline het 
afgelopen jaar enkele dagen 
meelopen om ideeën op te pikken 
die in het Imelda ziekenhuis in de 
praktijk worden gebracht. Eind maart  
spendeerde ze 4 dagen in het St. 
Mark’s Hospital te Londen. Dit is een 
ziekenhuis met een gespecialiseerd 
IBD centrum voor meer dan 8000 IBD 
patiënten, ondersteund door een 
team van 6 IBD verpleegkundigen. 
Wat hier vooral opviel, is dat de 
verpleegkundigen veel werk via 
de PC of telefoon verrichten en 
weinig persoonlijke contacten met 
de patiënten hebben, ondanks een 
eigen spreekuur. Daarnaast zijn er 
lange wachttijden, mogelijks omdat 
het een groot centrum is en omwille 
van de andere structuur van de 

gezondheidszorg. Zo duurt het bv. 
4 maand alvorens een patiënt kan 
starten met Infliximab/Remsima® 
therapie via het dagziekenhuis. De 
telefonische advieslijn werkt steeds 
met een voicemail waarop de patiënt 
een bericht nalaat, hij/zij wordt dan 
1-4 dagen later gecontacteerd. 

Midden september bezocht Eveline 
het Academisch Medisch Centrum 
in Amsterdam. Het IBD team hier 
staat onder leiding van Prof. D’Haens, 
jullie misschien bekend gezien hij 
tot 2013 gastro-enteroloog was in 
Imelda. Er zijn 3 verpleegkundig IBD 
specialisten werkzaam, en zij staan 
mee in voor de zorg van meer dan 
3000 IBD patiënten. Ze hebben een 
eigen agenda waar zowel telefonische 
afspraken als consulten worden 
ingepland. Groot verschil hier is dat zij 
een klinisch onderzoek mogen doen, 
voorschriften mogen schrijven, en 
echogra� eën uitvoeren. Er werd ook 
recent gestart met het doormailen 
van vragenlijsten naar de patiënt 
voordat zij/hij op consultatie komt.

Uitbreiding IBD-team

Sinds 1 augustus 2018 maakt Dr. 
Pouillon deel uit van het IBD team 
in Imelda. Dr. Pouillon behaalde zijn 
diploma arts aan de K.U. Leuven 
in 2011, en voltooide in 2017 de 
opleiding tot gastro-enteroloog. 
Zijn masterthesis handelde over de 
dosage van anti-TNF therapie (bv. 
In� iximab/Remsima®) in patiënten 
met IBD. Na het afronden van zijn 
specialisatie volgde hij gedurende 
één jaar een speci� eke opleiding in 
IBD bij Prof. Laurent Peyrin-Biroulet 
in het Universitair Ziekenhuis van 
Nancy (Frankrijk), om zich verder te 
verdiepen in de ziekte van Crohn en 
colitis ulcerosa. Naast de dagelijkse 
zorg voor IBD patiënten zal Dr. 
Pouillon ook mee de klinische studies 
IBD begeleiden die in het Imelda 
lopen. 



E-health in Imelda

Jullie hebben het misschien al wel 
gemerkt: we hebben het laatste jaar 
sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van elektronische toepassingen om 
jullie zorg te verbeteren. 

Zo zijn er de tablets in de wachtzaal. 
Hierop staan een aantal vragenlijsten 
die we jullie vragen om in te vullen 
voor de consultatie. Op deze 
manier heeft de arts en de IBD 
verpleegkundige al een duidelijk 
overzicht van je klachten, de impact 
daarvan op je kwaliteit van leven, en 
jouw prioriteiten in de behandeling. Zo 
kunnen we de consultatie persoonlijker 
en doelgerichter laten verlopen.  Het 
zorgt er ook voor dat je een duidelijker 
beeld krijgt van de evolutie van je 
aandoening over verloop van tijd.

Aanmelden doe je met je 
rijksregisternummer en dan krijg je 
onmiddellijk de vragenlijsten die 
voor jou van toepassing zijn. Op 
termijn is het de bedoeling dat je 
de vragenlijsten al via mail thuis 
toegestuurd krijgt, zodat je deze daar 
nog rustig(er) kan invullen. 
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Verder hebben we voor de patiënten die op het dagziekenhuis komen 
voor hun infuustherapie een systeem ontwikkeld waarbij het infuus 
op voorhand online besteld kan worden. Door het invullen van een 
vragenlijst die je de dag voor je geplande behandeling toegestuurd krijgt, 
bevestig je als patiënt je komst, en weten wij dat alles goed met u gaat. 
Op die manier kunnen wij het infuus reeds op voorhand bestellen, wat 
zorgt voor een vermindering van de wachttijd met gemiddeld 1.5 uur. 
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Spiegelbepalingen in� iximab

Sinds 1 juni 2018 bepalen we gratis bij patiënten die op het dagziekenhuis behandeld worden met in� iximab 
(Remsima) de waarde van dit medicament in het bloed.  Het is geweten dat strikte opvolging van deze waardes 
betere controle van de ziekte geeft op lange termijn. 
Hierbij maken we gebruik van twee verschillende meetmethodes.  Enerzijds een klassieke meetmethode die 
extern wordt gedaan en na één week gekend is en anderzijds een snelle meetmethode die direct gekend is. 
Standaard gebruiken we de klassieke meetmethode, als daaruit blijkt dat de waarde te laag is wordt de tussentijd 
tussen de infusen verkort. Vervolgens zal bij het volgende bezoek de snelle  meetmethode gebruikt worden. Dit 
zorgt er voor dat we de dosis op de dag zelf kunnen aanpassen zodat de patiënt altijd optimaal behandeld wordt 
met zijn in� iximab. Bij patiënten die een erg hoge waarde hebben kunnen we het interval verlengen waardoor zij 
minder frequent naar het ziekenhuis dienen te komen. 
Dit is een uniek project in Europa waarvan we de resultaten binnenkort zullen publiceren op de internationale 
congressen.


