
 

 
 

Jaarverslag 2016 sectie inflammatoire darmziekten (IBD) 
 
De sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) richt zich vooral op klinisch 
wetenschappelijk onderzoek naar inflammatoire darmziekten en organiseert de 
wetenschappelijke vergaderingen tijdens de NVGE en ieder najaar ook een 
nascholingssymposium op IBD gebied.  
 
Wegens het samenvallen van het Europees Crohn en Colitis congres (ECCO) met de 
NVGE in maart 2016 organiseerde de sectie IBD een Nederlandse sessie met vrije 
voordrachten binnen het ECCO congres in Amsterdam. Deze Nederlandse 
abstractsessie werd zeer goed bezocht en kende een gevarieerd programma waarbij 
levendige discussies werden gevoerd. 
 
Traditiegetrouw wordt in het najaar een symposium georganiseerd. Dit jaar werd 
gekozen om de twee meest gestelde vragen aan het IBD expertpanel, wat te doen 
met infiltraten en abcessen in de ileocoecaal hoek bij de ziekte van Crohn en hoe te 
handelen bij dyplasie in de biopten bij IBD surveillance, te bespreken en werd dit 
symposium samen met de chirurgen georganiseerd.  
Per onderwerp werd door de voorzitter van het expertpanel, Dr. N. de Boer allereerst 
een inleiding verzorgd, gevolgd door een casus gepresenteerd door Dr. V. de Jonge 
en L. Derikx waarop commentaar werd geleverd door het publiek en door vier 
experts, Prof. dr. L.P.S. Stassen; H. Hofker; Prof. dr. G. d’Haens en Dr. B. 
Oldenburg, waarna deze laatste twee tot een advies kwamen naar aanleiding van 
literatuur en casus voor een adviesbehandeling in Nederland. Dit symposium werd 
zeer goed bezocht en de waardering voor deze opzet bleek uit de positieve reacties 
die wij mochten ontvangen. 
 
Daarnaast vonden in oktober ook twee sessies met vrije voordrachten plaats.  De 
IBD sectie was zeer verheugd dat één van de ingezonden abstracts (“Genomic and 
expression analysis identify WWOX as a disease modifier gene in fibrostenotic 
Crohn’s disease” door M. Visschedijk ea.) werd gekozen als president select 
presentatie. Tijdens de reguliere abstractvergadering werd een aanmoedigingsprijs 
uitgereikt aan de student K. Diederen voor zijn abstract over complicaties en recidief 
ziekte na primaire ileocoecaalresectie. 
 
In 2016 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden; Desiree Leemreis-van Noord 
(AIOS lid) nam afscheid tijdens de najaarsvergadering. Het nieuwe aios lid van het 
bestuur geïnstalleerd: Corinne Spooren (UMC Maastricht). Het huidige bestuur 
bestaat uit Janneke van der Woude (voorzitter), Marieke Pierik, Corinne Spooren 
(aios), Marco Mundt en Ingrid Gisbertz (secretaris). 
 
Het komende jaar zal de sectie zich weer richten op het organiseren van de sessies 
met vrije voordrachten en een symposium in het najaar. Verder staat op de agenda 
de samenwerking met de nieuw opgerichte IBD commissie binnen de NVMDL. De 
voorzitter van de sectie inflammatoire darmziekten van de NVGE zal ook zitting 
nemen binnen de IBD commissie van de NVMDL. Deze nieuwe structuur binnen IBD- 



 

 
 
land zal dit jaar duidelijker vorm krijgen en we zullen als bestuur van de IBD NVGE 
nauwlettend in de gaten houden dat de NGVE een duidelijke rol zal blijven houden 
binnen deze nieuwe structuur. 
 
Naar aanleiding van de wetenschapsagenda is er een subsidieaanvraag gedaan 
voor een grote biological stop trial. Het resultaat hiervan wordt verwacht in de tweede 
helft van dit jaar. 
 
MDL-artsen en verpleegkundigen (lid van V&VN) met speciale interesse voor de IBD 
roepen wij op om lid te worden van de sectie IBD van de NVGE. Nieuwe leden 
kunnen zich aanmelden via een mail aan secretariaat@nvge.nl; graag naam en 
werkinstelling vermelden. 
 
Ingrid Gisbertz, secretaris Sectie Inflammatoire Darmziekten 
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