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Inleiding 

Chronisch inflammatoir darmlijden (IBD) treft in België elk jaar ongeveer 900 

nieuwe patiënten, meestal jongvolwassenen.  Colitis ulcerosa en M. Crohn kennen een erg variabele 

presentatie wat betreft ernst, uitgebreidheid, activiteit, progressie, complicaties en extra-intestinale 

manifestaties. Gezien het heterogene fenotype van de ziekte, is de behandeling dan ook 

uiteenlopend.  

Het uitbreidend therapeutisch arsenaal biedt vandaag de kans om de levenskwaliteit van onze 

patiënten te verbeteren, maar heeft tegelijkertijd een aanzienlijke impact op de kosten voor onze 

gezondheidszorg, hetgeen een optimaal gebruik van deze medicatie noodzakelijk maakt. Een 

gepersonaliseerde behandeling vereist identificatie van risicofactoren voor gecompliceerde ziekte, 

tijdige therapeutische interventie, monitoring van de patiënt en therapieswitch indien onvoldoende 

ziekterespons. 

 

IBD tijdlijn – een nieuw tijdperk is aangebroken (figuur 1) 

 

Figuur 1: Prof. Dr. Peter Irving – ECCO 2019 

 

 

Door de introductie van nieuwe therapieën is het behandelingsparadigma over de jaren heen 

geëvolueerd van streven naar klinische remissie met behulp van steroïden tot het beogen van 

steroïdvrije remissie bij middel van immunosuppressiva zoals azathioprine/methotrexaat en anti-

TNF. Het behandelingssucces werd vaak beperkt door laattijdige of suboptimale interventie met 

gebruik van soms ondoeltreffende middelen en ontstaan van immunogeniciteit waardoor volledige 

remissie vaak niet kon worden bereikt.  

Vandaag willen we de evolutie van de ziekte manipuleren door vroege controle en blijvende diepe 

remissie teneinde progressie en complicaties zo lang mogelijk te vermijden. Dit wordt mogelijk 
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gemaakt dankzij de introductie van biosimilars (verlagen van de kost maakt anti-TNF conventionele 

therapie) en nieuwe biologische therapieën.  

Een nieuw tijdperk is aangebroken: ‘turbo-charged’ treat to target precisiegeneeskunde is hoe 

‘genezing’ er in de toekomst mogelijk uitziet. (figuur 2) 

 

Figuur 2: Prof. Dr. Peter Irving – ECCO 2019 

 

Rol van de huisarts als hoeksteen van een multidisciplinaire aanpak 

Kwaliteitsvolle zorg vereist een multidisciplinaire aanpak met gebundelde expertise van verschillende 

(para-)medici waaronder een gastro-enteroloog, abdominaal chirurg, radioloog, anatoom-patholoog, 

huisarts, IBD-nurse, psycholoog en diëtiste.  

De huisarts, speelt niet alleen een cruciale rol bij de vroegtijdige diagnose maar is ook essentieel voor 

de opvolging van de behandeling en ondersteuning van IBD-patiënten.  

 

1. DETECTIE 

 Alarmsymptomen 

Nachtelijke diarree, bloedbijmenging en/of urgency, gewichtsverlies, koorts of snelle pols, geprikkeld 

abdomen, eerstegraadsverwant met IBD, slecht helende (peri-) anale lesies, extra-intestinale 

inflammatoire manifestaties en biochemische tekenen van inflammatie of malabsorptie zijn 

alarmsymptomen bij chronische abdominale pijn en/of diarree die nopen tot verwijzing naar een 

gastro-enteroloog.  

 

 Fecaal calprotectine (figuur 3) 

De waarde van fecaal calprotectine (FC) bij de detectie van IBD is inmiddels goed gedocumenteerd. In 

deze indicatie is de test echter nog niet terugbetaald.  Een waarde onder 100 microg/g faeces heeft 

een hoge negatieve predictieve waarde voor IBD, voornamelijk bij aspecifieke gastro-intestinale 



 
 

klachten en een lage pre-test probabiliteit voor IBD. Het gebruik van FC kan in deze setting het aantal 

negatieve coloscopies met 2/3 verminderen en leidt slechts in 7% van de IBD-patiënten tot een 

laattijdige diagnose. Bij acute diarree is het gebruik van FC tegenaangewezen evenals bij 

symptomatische patiënten met een hoge pre-test probabiliteit voor IBD omwille van het (weliswaar 

lage) risico op een vals negatief resultaat. Bij hoogrisico patiënten blijft een onmiddellijke 

endoscopische investigatie daarom de beste aanpak.  

 

Figuur 3: Reenaers et al. Expert opinion for use of faecal calprotectine I diagnosis and monitoring of 

inflammatory bowel disease in daily clinical practice. UEG Journal 2018. 

 

 

 Opflakkeringen of complicaties 

Huisartsen kunnen ook bijdragen tot het tijdig opsporen van exacerbaties of complicaties zoals 

obstructie, fistel of abces (M. Crohn), toxisch megacolon (colitis ulcerosa), vitaminedeficiënties en 

ferriprieve anemie, huidaandoeningen, osteoporose, diepe veneuze thrombose of longembolie, 

medicatiegerelateerde risico’s, primair scleroserende cholangitis en colorectale kanker.  

 

 

 



 
 

 

2. OPVOLGING 

 Infectie en vaccinatie 

Bij patiënten die behandeld worden met immunosuppressieve medicatie of biologische therapie 

moet men bedacht zijn op elk infectierisico.  

Bij de diagnose van IBD is nazicht van het routine vaccinatieschema (inclusief HPV) aanbevolen 

evenals hepatitis B- en varicellavaccinatie bij seronegatieve patiënten.  

Voor de start van immuunsuppressieve behandeling zijn een jaarlijks griep- en vijfjaarlijks 

pneumococcenvaccinatie aangewezen evenals vaccinatie voor hepatitis A en gele koorts indien 

reizen naar endemische gebieden.  

Eénmaal onder behandeling met immunosuppressiva zijn levend verzwakte vaccins gecontra-

indiceerd. Mazelen-bof-rubella, varicella, gele koorts, polio en rotavirus dienen 3 weken voor de start 

of 3 maanden na het staken ervan te worden toegediend.  

 

 Medicatiegerelateerde nevenwerkingen 

In functie van het type van behandeling dient men bedacht te zijn op specifieke nevenwerkingen en 

zijn biochemische controles wenselijk.  

Corticosteroïden vanaf meer dan 20 mg prednisolon-equivalent gedurende meer dan 2 weken, 

azathioprine, methotrexaat en biologische therapieën, voornamelijk anti-TNF (infliximab en 

adalimumab) en JAK-inhibitoren (tofacitinib) zijn als immuunsuppressief te beschouwen.  Anti-

adhesie moleculen (vedolizumab) en IL 12/23 antagonisten (ustekinumab) hebben gezien hun eerder 

darmselectieve werking, vermoedelijk  geen verhoogd risico op opportunistische of systemische 

infecties.  

Azathioprine en anti-TNF brengen tevens een verhoogd risico op huidkanker en lymfoom met zich 

mee, voornamelijk op oudere leeftijd en bij langdurig gebruik.  

5-ASA kan zelden leiden tot een paradoxale colitisopstoot. Indien additionele nefrotoxische 

medicatie, wordt de nierfunctie best opgevolgd.  

Systemische steroïden kunnen stemmingswisselingen, acné, cataract, glaucoom en osteoporose 

veroorzaken. Een calcium-en vitamine D supplement moet steeds worden geassocieerd. 

Azathioprine kan beenmergsuppressie, hepatitis en pancreatitis teweegbrengen. Een perifeer 

bloedbeeld, leverset en lipase dienen binnen 2 weken na de opstart een eerste maal te worden 

gecontroleerd, waarna maandelijkse controle gedurende de eerste twee maanden. Nadien volstaat 

controle om de 3 maanden. 

Huidaandoeningen zoals psoriatiforme dermatitis en palmaire-plantaire psoriasis evenals 

medicamenteus geïnduceerde lupus kunnen worden gezien bij anti-TNF behandeling (adalimumab 

en infliximab). Bij patiënten onder anti-TNF is een controle van het perifeer bloedbeeld en leverset 

om de 4-6 maanden wenselijk. 

Hyperlipidemie en verhoogd risico op longembolie werden, vooral bij hoge (start)dosis, vastgesteld 

bij tofacitinib (JAK-inihibitor).  



 
 

 

 Ondersteuning 

Tot slot omhelst de opvolging van een IBD-patiënt ook verstrekken van informatie, toezicht houden 

op therapietrouw, rookstopbegeleiding (M. Crohn), zwangerschapscounseling en herinneren aan een 

controle coloscopie vanaf 8 jaar na de diagnose ter preventie van colorectale neoplasie.  

 

Rol van de gastro-enteroloog en IBD-nurse in het IBD-team 

Een nieuwe diagnose van M.Crohn of colitis ulcerosa vereist het in kaart brengen van de ernst en 

uitgebreidheid van de zieke, aanwezigheid van risicofactoren voor progressieve ziekte, complicaties 

en/of extra-intestinale manifestaties, leeftijd en comorbiditeit van patiënt, rookgedrag, screening 

naar infecties en vaccinatieprogramma. In functie van dit bilan zal in overleg met de patiënt een 

behandelingsstrategie worden opgesteld. (figuur 4) Monitoring van de patiënt is essentieel om tijdige 

therapieswitch door te voeren indien het behandelingsdoel niet wordt gehaald.  

 

Figuur 4: Prof. Dr. Vermeire  

 

De IBD-nurse ondersteunt het multidisciplinaire zorgprogramma voornamelijk door educatie en 

coaching van de patiënt.  

 

In AZ Turnhout streven we met de opstart van ons IBD-team naar een gestructureerde aanpak van de 

verschillende aspecten van IBD-zorg. Onze missie is om de levenskwaliteit van onze IBD-patiënten te 

optimaliseren door het bereiken van blijvende diepe remissie hetgeen de patiënt toelaat om zijn 

normale sociale, familiale en professionele activiteiten op een kwaliteitsvolle manier verder te 

zetten. 
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