
Coronavirus COVID-19
Vaak gestelde vragen voor patiënten met Crohn

en colitis ulcerosa

Gegevens obv de 
huidige stand van 
zaken en kennis ivm
het corona virus! 
(16/03/2020)



Dien ik extra voorzorgsmaatregelen te nemen? 
• Ook voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa gelden momenteel de algemene maatregelen:

• goede handhygiëne: 
• Was je handen regelmatig met zeep
• Vermijd handen geven
• Hoest of nies in een papieren zakdoek of je elleboogplooi
• Dragen van een chirurgisch masker heeft geen bijkomend nut

• Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn
• Vermijd het contact met grote groepen

• Blijf thuis als je ziek bent (koorts, hoest, verkoudheid)

• Vermijd contact met risicogroep voor Corona

• Er is een relatieve contra-indicatie om op reis te gaan ongeacht uw bestemming

• Beperk onnodige verplaatsingen
• Weeg steeds het nut af ten opzicht van het risico



Ben ik een risicopatiënt? 
• Patiënten ouder dan 65 jaar behoren omwille van hun leeftijd tot de risicogroep. 

• Momenteel blijken patiënten met IBD wereldwijd geen sterk verhoogde kans te 
hebben op het corona-virus.

• Veel patiënten met IBD nemen medicatie die de afweer verlaagt, het effect 
hiervan ten opzichte van het coronavirus is niet duidelijk. We beschouwen deze 
patiënten momenteel als lichte risicopatiënt. Hiervoor gelden ook de algemene 
voorzorgsmaatregelen. 

• Uw risico kan je zelf best beinvloeden door het opvolgen van de strikte 
voorzorgsmaatregelen van de overheid 



Moet ik medicatie stoppen? 
• Het is tegenaangewezen om je behandeling te onderbreken. 

• Als je stopt met je medicatie, kan je darmontsteking opflakkeren en dan verlaagt 
je weerstand. Zolang je niet ziek bent raden we aan je medicatie onveranderd 
verder te zetten.

• Stop je medicatie niet zonder overleg met je gastro-enteroloog.

• Bij koorts worden bepaalde medicijnen wel beter (tijdelijk) stop gezet.
• Overleg steeds met je arts of IBD verpleegkundige

• Bij twijfel neem je best contact met ons: 
• ibdkliniek@imelda.be of 015/ 50 48 68

mailto:ibdkliniek@imelda.be


Wat moet ik doen als ik ziek ben?

• Contacteer je huisarts via telefoon of email
• Contacteer zo nodig je IBD verpleegkundige

• ibdkliniek@imelda.be of 015/ 50 48 68

• Ga niet direct naar de spoedgevallen
• Draag een mondbescherming om je omgeving te beschermen 

als je ziek bent
• Stoppen van IBD medicatie dient te gebeuren in overleg met 

de IBD kliniek, stop geen medicatie op eigen initiatief

mailto:ibdkliniek@imelda.be


Mag ik blijven werken?

• Over het algemeen mag elke IBD patiënt blijven werken
• Houd ook op het werk de strikte voorzorgsmaatregelen in acht
• Overleg met je werkgever om zo mogelijk telewerk te doen
• Sommige specifieke beroepsgroepen kunnen thuis blijven 

indien er een hoog risico is aan blootstelling op de 
arbeidsvloer.  Overleg in dit geval met de IBD kliniek 



Moet ik mijn therapie komen halen op het 
dagziekenhuis?

• Alle intraveneuze therapie op het dagziekenhuis wordt verder 
gezet

• We zorgen voor een optimale opvang en korte verblijfsduur
• We laten geen begeleiders toe op het dagziekenhuis
• Online bestellen zorgt voor een snelle doorlooptijd op het 

dagziekenhuis
• Patiënten worden normaal verwittigd dat ze moeten komen



www.info-coronavirus.be
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