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Ileostoma en medicijnen
Onze darmen spelen een belangrijke rol in ons lichaam. Niet alleen bij het verteren
van ons voedsel, maar ook bij de opname van medicijnen. Een stuk darm missen kan
daarom problemen geven. Volgens ziekenhuisapotheker Gerhard Tijssen vraagt dit
om een behandeling-op-maat. Verder is het soms een kwestie van uitproberen.
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