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Tweelingen van achttien jaar en ouder, die meer informatie zoeken of mee willen doen
aan het onderzoek kunnen mailen naar e.c.brand-4@umcutrecht.nl of kijken op de website
(www.umcutrecht.nl/twinibd).

Vanuit de acht academische centra in Nederland hebben IBD-specialisten zich verenigd in het ICC (Initiative on Crohn’s and Colitis) samenwerkingsverband. Deze
artsen hebben als missie het onderzoek naar IBD te stroomlijnen, behandelingsrichtlijnen te ontwerpen en de kwaliteit van leven van IBD-patiënten te verhogen.

