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De mijnIBDcoach studie NL47697.068.14 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk 

onderzoek, genaamd “de mijnIBDcoach studie”.  

 

Wij benaderen u omdat u in het Maastricht universitair medisch centrum (MUMC+), 

Orbis medisch centrum (Orbis MC), St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein of Leids 

universitair medisch centrum (LUMC) wordt gevolgd wegens de ziekte van Crohn of 

colitis ulcerosa. De mijnIBDcoach studie onderzoekt het nut van de beveiligde 

website om mensen met een van deze twee chronische inflammatoire darmziekten 

(IBD) op te volgen. U beslist zelf of u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Voordat u de 

beslissing neemt is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze 

informatie daarom rustig door. Bespreek het met uw partner, vrienden of familie. 

Indien u besluit deel te nemen aan deze studie kan u zowel ingedeeld worden in de 

groep die mijnIBDcoach zal gebruiken als in een controlegroep die de standaardzorg 

zal ontvangen zoals u nu gewend bent. Deze indeling gebeurt door loting. De twee 

groepen zijn nodig om het effect van mijnIBDcoach te kunnen beoordelen. Heeft u na 

het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de arts-

onderzoeker. Op pagina 5 vindt u de contactgegevens.  

 

Doel en opzet van het project 
Inflammatoire darmaandoeningen, oftewel IBD, zijn een groep chronische 

ontstekingsziekten van de darm. De ziekte van Crohn (ZvC) en colitis ulcerosa (CU) 

zijn de twee belangrijkste ziektebeelden. De precieze oorzaak van deze 

aandoeningen is niet bekend en er zijn grote verschillen in ernst, uitgebreidheid, 

ziektebeloop en effect van een ingestelde behandeling tussen verschillende 

patiënten. Het doel van de behandeling van deze aandoening op korte en lange 

termijn is dat uw ziekte rustig is en dat uw kwaliteit van leven niet of zo min mogelijk 

wordt beperkt door uw darmziekte. Een goed begrip van uw ziekte en van de 

behandeling is daarvoor erg belangrijk. Indien u klachten heeft is het van belang 

deze te melden aan uw behandelaar zodat de behandeling, indien mogelijk, kan 

worden aangepast. Daarvoor is het is niet altijd nodig om op de polikliniek te komen. 

Zorg op afstand is ook een manier om contact op te hebben met uw behandelaar. 

Voor andere chronische aandoeningen zoals suikerziekte en chronische longziekten 

werd aangetoond dat zorg op afstand positieve effecten kan hebben op het beloop 
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van een aandoening. We ontwikkelden daarom in samenwerking met de Crohn en 

colitis vereniging Nederland (CCUVN) de beveiligde website mijnIBDcoach. 

MijnIBDCoach is een beveiligde en persoonlijke pagina op internet, bedoeld voor 

mensen met IBD. MijnIBDcoach helpt om meer te weten te komen over IBD en om te 

leren wat u zelf kunt doen om de ziekte onder controle te houden. Samen met de 

IBD-verpleegkundige en MDL-arts beheert u uw behandel plan. Door het invullen van 

maandelijkse vragenlijsten kunnen u en uw behandelaar volgen hoe het met u gaat. 

U kunt via mijnIBDcoach ook via een beveiligde verbinding mailen met uw 

behandelaar. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde folder. Het is enkel mogelijk 

om aan deze studie deel te nemen als u gebruik kunt maken van een computer, 

tabloid of smartphone met een internetverbinding.  

 
Aan dit onderzoek doen 4 ziekenhuizen mee: het MUMC+, het LUMC, het St. 

Antonius ziekenhuis en het Orbis MC. Voor dit onderzoek willen we 1000 patiënten 

met IBD vragen mee te werken aan het onderzoek gedurende 1 jaar. Dit betekent dat 

van de 1000 patiënten, 500 mensen geloot zullen worden in een controlegroep die 

wordt opgevolgd via de standaard polikliniekbezoeken zoals u nu gewend bent. De 

andere 500 mensen zullen worden gevolgd via “mijnIBDcoach” met daarnaast 1 vast 

polibezoek per jaar. De bloedafnames die nodig zijn voor controle van uw ziekte of 

voor controle van bijwerkingen van geneesmiddelen blijven hetzelfde, maar de 

communicatie verloopt via mijnIBDcoach. Als mensen met IBD in de mijnIBDcoach 

groep het wenselijk vinden kunnen zij uiteraard altijd een extra afspraak maken op de 

polikliniek.  

 

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of er verschil is tussen beide 

groepen patiënten wat betreft: 

1. Het aantal polikliniekbezoeken in een jaar. 

2. Tevredenheid over de geleverde zorg. 

3. Aantal ziekenhuisopnames, duur van de ziekenhuisopnames en 

opvlammingen van de ziekte in een jaar. 

4. Kwaliteit van de geleverde zorg. 

5. Kwaliteit van leven. 

6. Therapie trouw. 

7. Rookgedrag. 

8. Zorgconsumptie 

9. Kennis over IBD en de IBD medicatie. 

10. Zelf-management van de ziekte. 
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Nadat u schriftelijk heeft toegestemd om met dit onderzoek mee te doen zal er 

worden geloot in welke groep u terecht komt. De studie duurt 1 jaar. Alle deelnemers 

in beide groepen worden gevraagd bij het begin van de studie en na 1 jaar een 

vragenlijst in te vullen. Om te onderzoeken of de voorgeschreven medicatie op de 

juiste manier door u wordt ingenomen vragen wij toestemming om uw medicatie 

gegevens op te vragen bij uw eigen apotheek.  

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?  

Bij andere chronische aandoeningen werd aangetoond dat zorg op afstand door 

middel van een beveiligde website positieve effecten kan hebben op het beloop van 

een aandoening. Dit komt doordat mensen meer kennis hebben over hun 

ziektebeeld, beter weten wat ze kunnen of moeten doen bij een verergering van de 

klachten en de communicatie efficiënter verloopt met de zorgverlener.  

Wij verwachten dat mensen met IBD die gevolgd worden met mijnIBDcoach minder 

vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen, maar wel even goed en veilig opgevolgd 

worden. We verwachten ook dat de kennis over de ziekte toe zal nemen en dat de 

communicatie met de zorgverlener efficiënter zal verlopen. Dit zijn mogelijke 

voordelen als u in de mijnIBDcoach groep wordt geloot. Dit is echter nog niet 

bewezen. Een bijkomend voordeel is dat u de kans krijgt in aanraking te komen met 

een nieuwe methode van zorgverlening. Minder vaak naar het ziekenhuis komen kan 

u ook als nadeel ervaren. Mensen in de mijnIBDcoach groep mogen echter altijd een 

extra polikliniek bezoek plannen als ze dat zelf nodig vinden.  

Een nadeel voor beide studie groepen zou kunnen zijn dat deelnemers gevraagd 

wordt twee maal een vragenlijst in te vullen (bij aanvang van de studie en na 1 jaar). 

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Als u in de 

mijnIBDcoach groep wordt geloot, wordt u via het systeem ook nog uitgenodigd een 

maandelijkse digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt 

ongeveer 10 minuten per keer.  

 

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 
De resultaten van het onderzoek zullen worden samengevat en u worden 

toegestuurd als u dat op prijs stelt. Daarnaast zullen de onderzoeksresultaten 

worden gepubliceerd in een wetenschappelijk vaktijdschrift. De gegevens worden 

anoniem worden geanalyseerd en gepresenteerd zodat identificatie van de 

deelnemers onmogelijk is. Deze (internationale) vakbladen worden door artsen en 

wetenschappers over de hele wereld gelezen en op deze wijze kan nieuw verworven 
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kennis worden gebruikt bij verbetering van de behandeling van patiënten in de 

toekomst. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden verzameld, worden in de 

berekeningen achteraf vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer wordt 

gebruikt voor studiedocumentatie en in rapporten of publicaties over dit onderzoek. 

Slechts degene die de sleutel van de code heeft (de arts-onderzoeker), weet wie de 

persoon achter het codenummer is. De gegevens worden gedurende 15 jaar 

bewaard. 

 
Tot uw persoon herleidbare medische onderzoeksgegevens kunnen slechts met uw 

toestemming door daartoe bevoegde personen worden ingezien. Deze personen zijn 

medewerkers van het onderzoeksteam. Ook kunnen personen die een juiste 

uitvoering van het onderzoek toetsen, zoals medewerkers van overheidsinstanties 

(bijvoorbeeld de inspectie voor de Gezondheidszorg en leden van de medisch-

ethische toetsingscommissie (METC) inzage krijgen in de onderzoeksgegevens. 

Inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te 

gaan. Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van het MUMC+, LUMC, 

St. Antonius en Orbis MC. 

 

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Medische Ethische 

Toetsingscommissie. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen zullen 

nauwkeurig in acht worden genomen. 

Algemene informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en regelgeving 

kunt u vinden in de landelijke informatie brochure “medisch wetenschappelijk 

onderzoek” die u vindt in als bijlage bij deze informatie. 

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u na het lezen van deze 

informatie of na het bespreken van dit onderzoek besluit om niet aan het onderzoek 

deel te nemen, hoeft u daarvoor geen reden op te geven. Als u besluit om niet deel 

te nemen aan dit onderzoek, ook als u na te hebben ingestemd en na het 

toestemmingsformulier te hebben ondertekend van gedachten verandert, hoeft u 

niets te doen. Wel wordt u verzocht een voortijdige beëindiging te melden aan uw 

behandelaar.  
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Kosten 

Deelname aan de studie zal geen kosten met zich meebrengen voor de deelnemer.  

 

Wie vergoedt mogelijke schade door deelname aan het onderzoek? 
Voor deelnemers is een verzekering afgesloten die u kunt vinden in de bijlage 

patiënten informatie proefpersonenverzekering. 

 
Toestemming medisch-ethische toetsingscommissie 

Het project wordt uitgevoerd met goedkeuring van de medisch-ethische 

toetsingscommissie van het azM/UM. Dit is een commissie die toetst of het project 

aan alle wettelijke en ethische voorwaarden voldoet. 

 
Vragen en overige informatie 
Mocht u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben over het project 

dan kunt u contact opnemen met: 

 

Arts-onderzoeker:  

Mevr. drs. Marin de Jong 

Arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten 

Maastricht Universitair Medisch Centrum  

Adres: Debeyelaan 25, 6202 AZ Maastricht  

Telefoonnummer: 043-3882983 

E-mail: M.dejong@maastrichtuniversity.nl 

 

Hoofdonderzoeker:  

Mevr. dr. M.J. Pierik  

Maag-, darm- en leverarts  

Maastricht Universitair Medisch Centrum  

 

Hoofdonderzoeker Orbis MC: 

Mevr. dr. M.J.L. Romberg – Camps 

Maag-, darm- en leverarts 

 

Hoofdonderzoeker LUMC: 

Mevr. dr. A.E. van der Meulen – de Jong 

Maag-, darm- en leverarts 
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Hoofdonderzoeker St. Antonius: 

Dhr. Drs. M.C.J.M. Becx 

Maag-, darm- en leverarts 

 
Onafhankelijk arts 
Wanneer u onderzoek gerelateerde vragen of problemen heeft die u liever aan een 

arts voorlegt die niet bij het onderzoek is betrokken, maar wel op de hoogte is van 

het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met: 

 

Mevr. dr. A. van Tubergen 

Reumatoloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum 

Debeyelaan 25, 6202 AZ Maastricht 

Telefoonnummer: 043-3875026  

 
Klachten 
Indien u klachten heeft in verband met uw deelname aan het project, kunt u deze 

bespreken met u behandelend arts of met de arts-onderzoeker. Wilt u dit liever niet, 

dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het MUMC+, LUMC, 

St. Antonius of Orbis MC. 
 
Ondertekening toestemmingsformulier 
Indien u besluit deel te nemen aan het onderzoek verzoeken wij u bijgevoegd 

toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan 

het onderzoek mee te werken. U blijft de vrijheid behouden om wegens voor u 

relevante redenen uw medewerking te stoppen. Op het toestemmingsformulier kunt u 

aangeven of u in de toekomst wederom benaderd mag worden voor onderzoek dat 

aan dit onderzoek gerelateerd is. De arts zal het formulier eveneens ondertekenen 

en bevestigt daarmee dat hij u heeft geïnformeerd over het onderzoek, de 

informatiebrief met bijlagen heeft overhandigd en bereid is om waar mogelijk in te 

gaan op nog opkomende vragen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. dr. M.J. Pierik 

Maag,- darm, - leverziekten 

Maastricht Universitair Medisch Centrum in Maastricht 
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TOESTEMMINGSFORMULIER mijnIBDcoach studie NL47697.068.14 

 
Ik bevestig dat ik het informatieformulier voor de patiënt heb gelezen en begrepen. Ik 
heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn in 
voldoende mate beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te 
denken. 
 
Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder 
moment kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. 
 
Ik geef toestemming om op de hoogte te worden gesteld van onverwachte 
bevindingen waarvoor medisch behandelen noodzakelijk wordt geacht.  
 
Ik geef toestemming, dat monitors, auditors, medewerkers van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en leden van de medisch-ethische toetsingscommissie inzage 
kunnen krijgen in mijn medische gegevens en onderzoeksgegevens.  
 
Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals 
beschreven in de informatiebrief, ik weet dat de gecodeerde gegevens 15 jaar 
bewaard zullen worden. 
 
Ik geef toestemming om mijn huisarts op de hoogte te brengen van mijn deelname 
aan dit onderzoek. 
 
Ik geef wel / geen* toestemming om in de toekomst opnieuw benaderd te worden 
voor onderzoek dat gerelateerd is aan dit onderzoek. 
 
Ik geef wel / geen* toestemming om medicatie gegevens op te vragen bij mijn eigen 
apotheek. 
 
Ik wil wel / niet* geïnformeerd worden over de eindresultaten van dit onderzoek 
middels een brief. 
 
Ik stem in met mijn deelname aan bovengenoemd onderzoek. 
 
Naam patiënt  :     
 
 
Handtekening  :     Datum : ___ / ___ / ___ 
 
 
Ik heb mondelinge en schriftelijke toelichting verstrekt over het onderzoek. Ik verklaar 
mij bereid nog opkomende vragen over het onderzoek naar vermogen te 
beantwoorden. Een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit 
onderzoek zal niet van invloed zijn op de behandeling. 
 
Naam onderzoeker :      
 
Handtekening  :     Datum : ___ / ___ / ___ 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 


