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1 Inleiding 

Bij u is kort geleden geconstateerd dat u 
mogelijk een chronische darmontsteking 
heeft. Vermoedelijk zijn er via een 
colonoscopie enkele biopten (stukjes 
weefsel) uit uw darmen weggenomen. 
Deze gaan voor onderzoek naar het 
laboratorium. Nadat deze biopten zijn 
onderzocht, is pas met zekerheid te 
zeggen of u werkelijk een chronische 
darmontsteking heeft. De uitslag en wat 
dit voor u betekent, gaat u met uw 
behandeld arts bespreken of heeft u 
zojuist besproken. Wat de ziekte van 
Crohn of Colitis Ulcerosa is en welke 
gevolgen dit heeft, wordt uitgelegd in 
deze folder. 
 
2 Beschrijving van de aandoening 

De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa 
zijn beide chronische darmontstekingen. 
Hierbij is een deel van de darmen 
ontstoken. Een veel gebruikte naam voor 
deze twee chronische darmontstekingen 
is ‘Inflammatory Bowel Disease’ (IBD). 
 
De dunne darm 

Het belangrijkste gedeelte van de 
voedselvertering speelt zich af in de 
dunne darm. Dit gebeurt doordat 
belangrijke voedingsstoffen via de wand 
van de dunne darm aan het lichaam 
worden afgegeven. Het lichaam heeft 
deze voedingsstoffen onder andere nodig 
voor energie en als bouwstof om te 
kunnen groeien. De voedingsstoffen die 
dan overblijven, is een waterdunne brij 
van onverteerbare voedselresten. Dit 
verlaat de dunne darm en komt in de 
dikke darm terecht. 
 
De dikke darm 

Het laatste deel van het 
spijsverteringskanaal wordt dikke darm 
genoemd. De functie van de dikke darm 
is om ontlasting in te dikken: vocht, 
mineralen en zouten worden aan de brij 
onttrokken. Door deze onttrekking 
ontstaat uiteindelijk een soepele 
ontlasting. Deze wordt tijdelijk 
opgeslagen in de endeldarm, totdat we 
aandrang krijgen.  
 
 
 
 
 

3 Chronische darmontsteking 

Een chronische darmontsteking betekent 
dat een deel van de darm chronisch 
ontstoken is. De betekenis van chronisch 
is: regelmatig terugkomen van 
ontstekingen en genezing van de ziekte 
is niet mogelijk. Een darmontsteking  
veroorzaakt vaak levenslang en 
langdurig klachten. Wel is het van 
persoon tot persoon verschillend hoe 
ernstig de klachten zijn. Dit kan gaan 
van continu heftige klachten tot af en toe 
last hebben. Ook is het vaak zo dat 
klachtenvrije periodes zich afwisselen 
met periodes met meerdere klachten.   
 
Hoe de ziekte verder bij u verloopt, is 
niet te voorspellen. Op dit moment zijn 
er rond de 50.000 mensen met een 
chronische darmontsteking. Hiervan 
hebben 20.000 mensen de ziekte van 
Crohn en 30.000 mensen Colitis 
Ulcerosa. Elk jaar komen er ongeveer 
2.500 nieuwe patiënten bij. 
 
De ziekte van Crohn 

Bij de ziekte van Crohn kunnen er in het 
hele spijsverteringskanaal ontstekingen 
optreden. Dit betekent van de mond tot 
aan de anus. De meeste patiënten met 
de ziekte van Crohn hebben 
ontstekingen in de dunne darm, dikke 
darm en/of endeldarm. De ontstekingen 
die ontstaan in de darmwand worden 
ook wel zweren (ulcera) genoemd. Deze 
zweren kunnen zich snel uitbreiden en in 
de darmwand doordringen. De zweren 
(ontstekingen) zitten niet 
aaneengesloten naast elkaar, maar 
gezonde en zieke delen wisselen elkaar 
af. Het is mogelijk dat de zweren door de 
darmwand heen groeien en dat 
zodoende een verbinding ontstaat naar 
de huid of andere organen. Dit wordt een 
'fistel' genoemd. 
 
Het is mogelijk dat u plotseling klachten 
krijgt terwijl de ontsteking er al langer 
zit. De ontstekingen kunnen ook zo 
ineens herstellen. Na een ontsteking 
blijft er altijd litteken-weefsel achter. Dit 
kan op den duur zorgen voor een 
vernauwing van de darmen. De 
darminhoud, die hier langs moet 
passeren, kan belemmerd worden. Dat 
kan zich uiten in onder andere 
buikpijnklachten.  



 

De ziekte van Crohn begint meestal op 
een leeftijd tussen 15 en 30 jaar, maar 
komt voor in alle leeftijdsgroepen. De 
ziekte van Crohn komt iets vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen. 
 
Colitis Ulcerosa 

Bij Colitis Ulcerosa is de ontsteking in 
principe beperkt tot de endeldarm en de 
dikke darm. De naam geeft dit ook al 
aan. Colon betekent namelijk dikke darm 
en -itis betekent ontsteking.  
 
De endeldarm is het laatste deel van de 
dikke darm en zit vlak achter de anus. 
Ontstekingen beginnen meestal in de 
endeldarm. Na een tijdje kan de 
ontsteking uitbreiden naar de rest van 
de dikke darm. 
 
Bij het merendeel van de patiënten met 
Colitis Ulcerosa is voornamelijk het 
linkerdeel van de dikke darm ontstoken. 
Dit deel sluit aan op de endeldarm. De 
ontstekingen volgen op elkaar, dit is het 
verschil met de ziekte van Crohn. 
Gezonde en zieke delen darm wisselen 
elkaar dus niet af. De ontstoken plekken 
bij Colitis Ulcerosa vloeien samen.  
 
De ziekte kan plotseling beginnen en 
heel heftig worden. Dit wordt een 
'opvlamming' genoemd. Maar Colitis 
Ulcerosa kan ook vrij geleidelijk gaan. 
 
De klachten zijn wederom erg wisselend. 
De ene patiënt heeft vaker en sterkere 
klachten dan de andere patiënt. Het kan 
ook zijn dat er soms ontstekingen buiten 
de dikke darm en endeldarm voorkomen.  
 
De ziekte wordt vaak ontdekt bij mensen 
van middelbare leeftijd en bij jong 
volwassenen. Het komt iets vaker bij 
mannen voor dan bij vrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Oorzaak 

Hoe de ziekte van Crohn en Colitis 
Ulcerosa ontstaat, is nog niet zeker. Er 
zijn verschillende factoren die van 
invloed kunnen zijn. Onder andere de 
volgende punten:  
 
Afweersysteem 
Het afweersysteem beschermt het 
lichaam tegen bacteriën en virussen. Bij 
de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa 
werkt het afweersysteem overactief. Het 
maakt niet alleen anti-stoffen tegen 
indringers, maar ook tegen bepaalde 
gezonde cellen van het lichaam zelf.  
Bijvoorbeeld tegen de cellen van het 
spijsverteringskanaal, waardoor een 
ontsteking ontstaat. 
 
Erfelijkheid 
In sommige families komt de ziekte van 
Crohn en Colitis Ulcerosa vaker voor. Vijf 
tot tien procent van de familieleden van 
iemand met een chronische 
darmontsteking heeft de ziekte ook.  
 
Stress 
Door te veel stress ontstaan bij veel 
mensen maag en darmklachten. Echter, 
alleen stress is niet de oorzaak van de 
ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. 
Stress kan er wel voor zorgen dat de 
klachten ernstiger worden. Dit is ook 
door wetenschappelijk onderzoek 
aangetoond. 
 
Roken 
-  Bij de ziekte van Crohn 
Roken heeft een negatief effect op het 
verloop van de ziekte. Na het stoppen 
met roken nemen ziekteaanvallen af en 
voelt de patiënt zich beter. Patiënten die 
de ziekte van Crohn hebben en roken, 
moeten vaker geopereerd worden dan 
patiënten die niet roken. Roken vergroot 
ook de kans op het ontstaan van de 
ziekte. 
- Bij Colitis Ulcerosa 
Wanneer iemand stopt met roken, is de 
kans op het ontstaan van Colitis Ulcerosa 
iets verhoogd. Ook lijkt roken te 
beschermen tegen verslechtering of 
opvlamming van Colitis Ulcerosa. Hoe dit 
kan is nog onbekend. 
 
 
 



 

5 Klachten 

Een aantal klachten komt zowel voor bij 
de ziekte van Crohn als bij Colitis 
Ulcerosa. Dit zijn: buikpijn, diarree vaak 
met bloed en slijm, soms verstopping, 
bloedarmoede, vermoeidheid en 
gewichtsverlies.  
 
De rest van de klachten zijn bij beide 
ziektes verschillend. Hieronder staan de 
klachten per ziekte. 
 
Klachten bij Ziekte van Crohn 
Klachten die direct in verband staan met 
de ontstekingen in de darm: 

• wondjes, fistels en abcessen, 
vaak rond de anus. 

• vernauwingen (stenoses) in de 
darm. Dit kan ontstaan door een 
heftige ontstekingsreactie en 
hierdoor vormt zich weer 
littekenweefsel. Op den duur kan 
het zelfs een darmafsluiting 
(ileus) veroorzaken. Op dat 
moment is opname en 
behandeling in het ziekenhuis 
noodzakelijk. 

• achterblijvende groei bij kinderen. 
 
Andere klachten die niet direct in 
verband staan met de ontstekingen in de 
darm: 
> pijnlijke, gezwollen gewrichten. 
> pijnlijke, ontstoken ogen. 
> pijnlijke, blauwrode plekken op de 
huid (erythema nodosum), meestal op 
de onderbenen. 
> kleine zweertjes (aften) in de mond. 
> galstenen. 
 
Klachten bij Colitis Ulcerosa 
Klachten die direct in verband staan met 
de ontstekingen in de dikke darm en 
endeldarm: 

• het niet kunnen ophouden van 
ontlasting. 

• opgezette buik. 
 
Andere klachten die niet direct in 
verband staan met de ontstekingen in de 
dikke darm en endeldarm: 
> pijnlijke, ontstoken ogen. 
> pijnlijke, ontstoken gewrichten. 
> pijnlijke ontstekingen van de huid. 
 
 
 

Bij ongeveer tien procent van de 
patiënten met Colitis Ulcerosa komt PSC 
(primaire scleroserende cholangitis) 
voor. Dit is een ontsteking van de 
galwegen in en buiten de lever. 
 
6 Behandeling  

Om de klachten van de ziekte van Crohn 
of Colitis Ulcerosa te behandelen, krijgt 
de patiënt medicijnen voorgeschreven. 
In sommige gevallen is een operatie 
noodzakelijk. 
 
Medicijnen 
Er is nog geen medicatie ontwikkeld die 
de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa 
blijvend kan genezen. Vaak wordt er 
medicatie voorgeschreven om de 
ontsteking te remmen en de klachten te 
onderdrukken. Verder moet deze 
medicatie voorkomen dat nieuwe 
ontstekingen ontstaan. Daarom is het 
van belang dat de medicijnen langere 
tijd geslikt worden. Ook in de periode 
wanneer u weinig tot geen last heeft van 
de klachten. Dit is belangrijk om 
zodoende nieuwe ontstekingen te 
voorkómen. 
 
Er zijn verschillende medicijnen en niet 
ieder medicijn werkt goed, dit is erg 
persoonlijk. De ene persoon reageert wel 
op medicijnen, de ander niet. Vaak 
hebben medicijnen ook bijwerkingen. 
Maar ook hier heeft niet iedereen 
evenveel last van.  
 
De meeste medicijnen zijn tabletten of 
capsules die ingeslikt moeten worden. 
Bijna nooit is het medicijn een zetpil of 
een klysma. Ook is er de mogelijkheid 
dat een medicijn via een infuus in een 
bloedvat of door middel van een injectie 
toegediend moet worden. Dit allemaal 
hangt af van de ernst en de plaats van 
de ziekte. 
 
Tijdens het gebruik van sommige 
medicijnen moet het bloed regelmatig 
gecontroleerd worden om bijwerkingen 
op te sporen.  
 
 
 
 
 
 



 

7 Wat u zelf kunt doen 

Het belangrijkste is dat u zo gezond 
mogelijk probeert te leven. De volgende 
leefregels en voedingsadviezen zijn 
belangrijk: 
 
Stop met roken 
Voor de algehele gezondheid is het 
verstandig om te stoppen met roken. Bij 
de ziekte van Crohn, maar ook bij Colitis 
Ulcerosa. 
 
Voeding 
Eet gezond, gevarieerd, vezelrijk en eet 
op regelmatige tijden. Het kan zijn dat u 
weinig eetlust heeft, omdat het er 'toch 
weer snel uitgaat'. Maar vooral als u 
diarree hebt, is het belangrijk om 
regelmatig en voldoende te eten en te 
drinken. Anders kan u namelijk erg 
makkelijk veel voedingsstoffen en vocht 
verliezen. Een tip is om vaker, meerdere 
malen per dag, een kleinere maaltijd te 
nemen in plaats van drie 
hoofdmaaltijden. Een speciaal dieet is 
niet nodig. Als u veel afvalt of er zijn 
andere klachten die te maken hebben 
met de voeding, dan kan de arts u 
doorverwijzen naar een diëtist. Samen 
met u wordt dan gekeken naar een goed 
voedingsadvies. Soms is het 
noodzakelijk om tijdelijk sondevoeding te 
gebruiken. Sondevoeding is vloeibare 
voeding door een slangetje (de sonde). 
Via de sonde, die door de neus gaat, 
komt de voeding in de maag of dunne 
darm terecht.  
 
Vocht/drinken 
Drink ten minste anderhalf tot twee liter 
per dag. Heeft u ernstige diarree? Dan is 
het heel belangrijk om nog meer te 
drinken om uitdroging te voorkomen. 
 
Neem voldoende rust 
Een regelmatig leefpatroon en voldoende 
nachtrust kunnen de klachten 
verminderen of helpen voorkómen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Extra informatie of vragen? 

Heeft u nog vragen over uw klachten. 
Neem dan gerust contact op met uw 
behandeld arts.  
 
Er zijn ook een stichting voor maag-, 
darm- en leveraandoeningen waar u 
informatie kunt krijgen en een 
patiëntenvereniging. De gegevens zijn: 
 
Maag Lever Darm Stichting 
Postbus 800 
3800 AV Amersfoort 
Telefoonnummer: (033) 752 35 00 
Website: www.mlds.nl 
E-mail: info@mlds.nl 
 
Patiëntenvereniging 
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging 
Nederland 
Houttuinlaan 4b 
3447 GM Woerden 
Telefoon: (0348) 42 07 80 
Website: www.crohn-colitis.nl  
E-mail: info@crohn-colitis.nl 
 
Bron: folder MLDS Crohn en Colitis 
Ulcerosa 
 



 

 

MC Zuiderzee 

Ziekenhuisweg 100 

8233 AA  Lelystad 
(0320) 271 911 

www.mczuiderzee.com 

 

MC Emmeloord 

Urkerweg 1 

8303 BX Emmeloord 

(0527) 63 76 37 

www.mcemmeloord.com 

MC Dronten 

Het Zwarte Water 77 
8253 PD  Dronten 
(0320) 271 911 

www.mcdronten.com 

 

Polikliniek Urk 

Gezondheidscentrum 

Het Dok 

Vlechttuinen 1 

8322 BA Urk 

 
 

 


