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Crocokids van start
Nieuw initiatief voor kinderen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Op 16 januari gaat Crocokids van start. Het betreft een nieuw goed doel voor kinderen met de ziekte van Crohn en colitis
ulcerosa. Op een ouderbijeenkomst wordt de website www.crocokids.nl officieel gelanceerd.

Crocokids, het nieuwe goede doel voor kinderen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, wordt op 16 januari officieel gelanceerd. Het
initiatief is van het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis en zet zich in voor een betere behandeling van deze kwetsbare doelgroep.
Crocokids gaat fondsen werven voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, maar ook eigen evenementen en acties organiseren
speciaal voor deze kinderen en hun ouders. De wetenschappelijke onderzoeken die door het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
worden gehouden zijn gericht op de oorzaak, behandeling, voorkoming, bestrijding en genezing van deze ziekten. Ook richt Crocokids
zich op een betere voorlichting aan de directe omgeving van deze kinderen, bijvoorbeeld op scholen.
Colitis ulcerosa betreft ontstekingen aan de dikke darm. Bij de ziekte van Crohn kan het gehele spijsverteringskanaal aangetast zijn.
Kenmerkend voor deze aandoeningen zijn de telkens terugkerende onvoorspelbare opvlammingen van de ziekte, die erg pijnlijk zijn.
Patiënten ervaren een slechte kwaliteit van leven. De aandoening kan ook leiden tot diverse complicaties, zoals het ontstaan van
darmkanker, bloedingen met bloedarmoede tot gevolg, vernauwingen van de darm, een gat in de darm, of complicaties als gevolg van
het levenslang moeten gebruiken van zware medicijnen.
Initiatiefnemers zijn dr. Lissy de Ridder en dr. Hankje Escher, beiden kinderarts met als specialisatie maag-, darm- en leverziekten. In hun
werk behandelen ze dagelijks kinderen die lijden aan de heftige gevolgen van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De Ridder:
“Onderzoek naar oorzaak, behandeling en genezing zorgt voor een beter inzicht in de ziekten. Er is weinig geld beschikbaar voor dit soort
onderzoek, reden waarom we op zoek zijn gegaan naar alternatieve bronnen. Crocokids gaat ons helpen om in de toekomst nog meer
onderzoek te kunnen doen.”
Op www.crocokids.nl, is alle informatie over dit goede doel beschikbaar. Crocokids is tevens actief op Facebook, Twitter en Linkedin.
Crocokids werkt samen met de Stichting Vrienden van het Sophia.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Drexhage, persvoorlichter Erasmus MC, T 010 703 5525 of E
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Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 13.000
medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de
individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan
toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de
beste medische instituten in de wereld. Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
(NFU): www.nfu.nl.
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