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NGM 

FORTITUDE RCT Face-to-face hypnotherapie vs. online hypnotherapie vs. 
online psycho-educatie als behandeling bij PDS 

ibs.mdl@mumc.nl 

DISCOvERIE Europees multicenter onderzoek, met als doel een beter 
inzicht te verkrijgen in PDS, diens mentale en somatische 
comorbiditeiten en risicofactoren. 

ibs.mdl@mumc.nl 

Zorgpad PDS 
/keuzehulp 

Evaluatie zorgpad PDS na uitreiken van de keuzehulp PDS op 
de polikliniek middels digitale vragenlijsten. 

ibs.mdl@mumc.nl 

A2-melk Onderzoek waarbij inzicht verkregen wordt in de effecten van 
A2-melk op maag-darmklachten in vergelijking met normale 
melk bij PDS-patiënten. 

ibs.mdl@mumc.nl 

TENDER RCT nortriptyline vs. placebo bij functionele dyspepsie ibs.mdl@mumc.nl 

CONFIDEnCE Onderzoek naar een nieuw soort anale plug (de navina plug) 
bij fecale incontinentie. 

ibs.mdl@mumc.nl 

GAIA Onderzoek naar de effecten van galacto-oligosacchariden 
(GOS) op intestinale microbiota in gezonde proefpersonen 
(18-50 jaar) middels faeces samples en biopten bij 
onvoorbereide coloscopie.  

ibs.mdl@mumc.nl  

Granrose Een onderzoek naar de rol van neutrofielen in de afweer 
tegen gluten, ter ontwikkeling van een nieuwe methodiek 
voor de diagnose van gluten-gerelateerde aandoeningen. 

ibs.mdl@mumc.nl 

CRC 

COMET-OPTICAL Onderzoek waarin een computer algoritme op basis van 
kunstmatige intelligentie ontwikkeld wordt voor het 
verbeteren van optische diagnostiek van colorectale poliepen. 

a.thijssen@maastrichtuniversity.nl   

COMET T1 CRC Onderzoek waarin een computer algoritme op basis van 
kunstmatige intelligentie ontwikkeld wordt voor het 
verbeteren van de herkenning van T1 colorectaal carcinomen 
middels optische diagnostiek. 

a.thijssen@maastrichtuniversity.nl 

Endoscope CRC 
cohort 

Ontwikkeling en evaluatie van diagnostische en prognostische 
biomarker profielen voor CRC en premaligne laesies 

haoran.cheng@mumc.nl 

IBD 

IBD ZL cohort Cohort IBD-patiënten onder behandeling in Zuid-Limburg, 
klinische data en verzamelen biomateriaal 

e.hendrix@maastrichtuniversity.nl  

eHealth IBD 
cohort 

Hergebruiken van zorgdata verzameld met mijnIBDcoach voor 
wetenschappelijk onderzoek 
Vraagstellingen: 

- Verband tussen PROMs en uitkomsten na electieve 
IBD-chirurgie 

- Een jaar opvolgen van PROMs bij patiënten die 
starten met nieuwe biologicals en small molecules 
(vedolizumab, ustekinumab, filgotinib en tofacitinib) 

mijnibdcoach-
intmed@maastrichtuniversity.nl 

Fysieke fitheid bij 
IBD 

Validatie van een testbatterij voor gezondheidsgerelateerde 
fysieke fitheid bij patiënten met IBD. 

k.demers@maastrichtuniversity.nl  

DEDUCE Ontwikkeling van keuzehulp voor ziekte van Crohn e.hendrix@maastrichtuniversity.nl 

CoCroS Vergelijking adalimumab monotherapie als eerste lijns 
therapie met standaard step-up care bij actieve ziekte van 
Crohn (de novo). 

laura.janssen@maastrichtuniversity.nl  

Validatie Remote 
monitoring of 
IBD 

Validatie en vergelijking van PROMs gecombineerd met een 
calprotectine thuistest voor screening op mucosale 
inflammatie bij IBD-patiënten  

laura.janssen@maastrichtuniversity.nl  
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NGM 

 
FORTITUDE: Onderzoek naar de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van online hypnotherapie bij PDS  

- Gezocht: PDS-patiënten volgens Rome IV, 16-75jaar  

- Patiënten zullen worden ingeloot voor 12 weken behandeling met: 

Face-to-face hypnotherapie 2) Online hypnotherapie of 3) Online psycho-educatie 

- Vergoeding: €100 euro 

- Arts-onderzoekers: Anke Snijkers en Michelle Bosman 

- Meer info via: https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/academische-zorg/deelnemen-aan-
onderzoek/fortitude-studie  

 

 
 

 

 

 

DISCOvERIE: Groot Europees multicenter onderzoek, met als doel een beter inzicht te verkrijgen in PDS, diens mentale en 

somatische comorbiditeiten en risicofactoren. 

- Gezocht: Volwassen PDS-patiënten volgens Rome IV 

- Patiënten zullen vragenlijsten invullen en kunnen deelnemen aan verschillende optionele onderdelen (zoals het 

verzamelen van biosamples, eHealth-metingen, en vervolgmetingen na 1 en 2 jaar). 

- Vergoeding: €0-70 (afhankelijk van aan welke onderdelen wordt deelgenomen) 

- Arts-onderzoeker: Michelle Bosman  

- Meer info via: https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/academische-zorg/deelnemen-aan-

onderzoek/onderzoek-naar-het-prikkelbare  

 

 

 

 

 

 

 

Zorgpad PDS/keuzehulp: Evaluatie zorgpad PDS  na het uitreiken van de Keuzehulp PDS op de polikliniek.  

- Gezocht: PDS-patiënten volgens Rome IV, 18-75jaar  

- Patiënten zullen digitale vragenlijsten invullen  

- Arts-onderzoeker: Anke Snijkers 
 

 

A2-melk: Een onderzoek waarbij inzicht verkregen wordt in de effecten van verschillende soorten melk (A2 melk of 

gewone melk), waarbij gedacht wordt dat A2-melk tot minder maag-darmklachten leidt in vergelijking met normale melk 

bij patiënten met PDS.  

- Gezocht: PDS-patiënten volgens Rome IV, 18-70 jaar, die klachten krijgen na inname van zuivel (exclusie van patiënten 

met bewezen lactose-intolerantie)  

- Patiënten zullen gedurende twee testdagen tijdens ontbijt en lunch gewone melk of A2-melk nuttigen, waarbij 

klachten- en voedingsdagboekjes ingevuld worden.  

- Vergoeding: €150 

- Arts-onderzoeker: Michelle Bosman  

- Meer info via: https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/academische-zorg/deelnemen-aan-

onderzoek/onderzoek-naar-de-effecten-van 
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TENDER: Een onderzoek naar de werkzaamheid van nortriptyline bij functionele dyspepsie patiënten  

- Gezocht: FD-patiënten volgens Rome IV, 18-65jaar  

- Patiënten zullen worden ingeloot voor 12 weken behandeling met nortriptyline of placebo. Vooraf zal CYP-

genotypering onderzocht worden om kans op bijwerkingen te verlagen. 

- Vergoeding: €150 

- Onderzoeker: Daan Bosch 
- Meer info via: https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/academische-zorg/deelnemen-aan-

onderzoek/onderzoek-naar-behandeling-0  
 

 
CONFIDEnCE: Een onderzoek naar de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van een nieuw soort anale plug (de navina 

plug) bij fecale incontinentie. 

- Gezocht: FI patiënten volgens Rome IV, 16-85jaar (exclusie: IBD, anorectale malformaties, radiotherapie 

bekkenorgaan) 

- Patiënten zullen worden ingeloot voor 8 weken behandeling met de navina anale plug of controle groep. Deelnemers 

zullen een dagelijks dagboekje (1 min) bijhouden en een wekelijkse vragenlijst (15 min) invullen.  

- Vergoeding: €150 (bij volledige deelname, inclusief invullen follow-up vragenlijs) 

- Onderzoeker: Sadé Assmann 

 

 

Granrose: Een onderzoek naar de rol van neutrofielen in de afweer tegen gluten, ter ontwikkeling van een nieuwe 

methodiek voor de diagnose van gluten-gerelateerde aandoeningen 

- Gezocht: patiënten met coeliakie, mensen met niet-coeliakie gerelateerde glutengevoeligheid (NCGS), gezonde 

vrijwilligers, 20-60 jaar 

- Deelnemers zullen een vragenlijst invullen en er worden bloedsamples verzameld 

- Vergoeding: €15 

- Coördinerend onderzoeker: Marlijne de Graaf 

 

 

GAIA: Een onderzoek naar de impact van galacto-oligosacchariden (GOS) op de samenstelling en activiteit van de 

intestinale microbiota  

- Gezocht: gezonde vrijwilligers, 18-50 jaar 

- Deelnemers krijgen 4 weken lang een supplement met GOS of placebo. Voor- en na de interventieperiode vindt o.a. 

een onvoorbereide colonoscopie plaats voor de verzameling van ontlasting en biopten in het colon transversum 

- Vergoeding: €300 

- Coördinerend onderzoeker: Marlijne de Graaf 
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CRC 

 
COMET-OPTICAL (validatie fase): Onderzoek waarin een computer algoritme op basis van kunstmatige intelligentie 

ontwikkeld wordt voor het verbeteren van optische diagnostiek van colorectale poliepen. 

- Gezocht: colorectale poliepen ≤5 mm 

- Voor alle endoscopisten de oproep om colorectale laesies te includeren door foto’s en video’s van de poliep in i-scan 

1, 2 en 3 te maken. Vervolgens de colorectale poliep verwijderen en een foto van het wondbed in i-scan 1 maken. 

Graag optische diagnostiek noteren in het scopieverslag (hyperplastische poliep/SSL/adenoom, mate van zekerheid 

[hoog = >90% of laag = <90%], Kudo, JNET, Paris, poliep locatie en grootte). Om selectiebias te voorkomen het verzoek 

om bij meerdere poliepen de eerste drie gedecteerde poliepen ≤5 mm te includeren. Breng ons op de hoogte van de 

inclusie door het scopieverslag in het bakje bij de endoscopiebalie te leggen of te mailen naar 

a.thijssen@maastrichtuniversity.nl, onder duidelijke vermelding van het bijbehorend PA-nummer. Geen informed 

consent nodig. 

- Exclusiecriteria: IBD, FAP 

- Arts-onderzoekers: Ayla Thijssen en Quirine van der Zander 

 

 
COMET T1 CRC: Onderzoek waarin een computer algoritme op basis van kunstmatige intelligentie ontwikkeld wordt voor 

het verbeteren van de herkenning van T1 colorectaal carcinomen middels optische diagnostiek. 

- Gezocht: onbehandelde colorectale laesies ≥10 mm met of zonder verdenking CRC of <10 mm met verdenking CRC 

- Voor alle endoscopisten de oproep om colorectale laesies te includeren door hier foto’s en video’s van te maken in i-

scan 1, 2 en 3. Bij grotere laesies graag de laesie opdelen in overlappende kwadranten zodat uiteindelijk de volledige 

laesie in beeld is geweest. Vervolgens de colorectale poliep verwijderen en een foto van het wondbed in i-scan 1 

maken. Breng ons op de hoogte van de inclusie door het scopieverslag in het bakje bij de endoscopiebalie te leggen of 

te mailen naar a.thijssen@maastrichtuniversity.nl, onder duidelijke vermelding van het bijbehorend PA-nummer 

(indien laesie direct verwijderd wordt, anders alsnog graag inclusie doorgeven). Geen informed consent nodig. 

- Exclusiecriteria: FAP, actieve inflammatie rondom de colorectale laesie 

- Arts-onderzoeker: Ayla Thijssen 

 

 

Endoscope CRC cohort: Ontwikkeling en evaluatie van diagnostische en prognostische biomarker profielen voor CRC en 

premaligne laesies 

- Gezocht: patiënten welke coloscopie ondergaan i.k.v. het bevolkingsonderzoek na positieve FIT test. 

- Het invullen van vragenlijsten en verzamelen van biomateriaal: uitademingslucht, feces, bloed.  

- Exclusiecriteria: voorgeschiedenis met CRC, afgelopen 5 jaar maligniteit, grote chirurgie 6 maanden voor coloscopie, 

recente bloedtransfusie, niet-genezende wonden/botbreuken  

- Arts-onderzoeker: Hao Ran Cheng, PI: Zlatan Mujagic 
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IBD 

 
IBD Zuid-Limburg cohort: Cohort IBD-patiënten onder behandeling in Zuid-Limburg 

- Gezocht: alle IBD-patiënten ≥18 jaar onder behandeling in Zuid-Limburg 

- Verzamelen klinische data en biomateriaal 

- Onderzoeker: Evelien Hendrix 

 

 
eHealth IBD cohort: Een cohort studie waarbij zorgdata verzameld met mijnIBDcoach wordt hergebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek 

- Gezocht: IBD-patiënten die mijnIBDcoach gebruiken 

- Digitale informed consent procedure via mijnIBDcoach 

- Onderzoekers: Karlijn Demers, Evelien Hendrix & Arta Aliu  

 

Vraagstellingen:  

(1) Het verband tussen PROMs en uitkomsten na electieve IBD-chirurgie 

- Gezocht: patiënten met IBD ≥18 jaar, gebruik mijnIBDcoach, gepland voor electieve intra-abdominale chirurgie (i.e., 

darmresecties en stenoplastiek) 

- Arts-onderzoeker: Karlijn Demers 

(2) Een jaar opvolgen van PROMs bij patiënten die starten met nieuwe biologicals en small molecules  

- Gezocht: patiënten met IBD≥18 jaar die mijnIBDcoach gebruiken en gaan starten met vedolizumab, ustekinumab, 

filgotinib en tofacitinib 

- Arts-onderzoeker: Arta Aliu 

 

 

Fysieke fitheid bij IBD: Validatie van een testbatterij voor gezondheidsgerelateerde fysieke fitheid bij patienten met IBD 

- Gezocht: patiënten met IBD ≥18 jaar, ASA 1 of 2, in remissie of mild-matige ziekte activiteit, gebruik mijnIBDcoach 

- Exclusie: ernstige ziekte-activiteit, ASA >2, zwanger of borstvoeding gevend, blessures of ernstige reumatische, 

(neuro)musculaire of orthopedische aandoeningen, maligniteit, atleten 

- Arts-onderzoeker: Karlijn Demers 

 

 

DEDUCE: Ontwikkeling van een keuzehulp (met predictiemodel) voor de ziekte van Crohn 

- Gezocht: CD-patiënten (≥18 jaar), gefaald/gestopt (bij voorkeur <12 maanden) met therapie (thiopurine of anti-TNF) 

door non-activiteit, adverse events of loss of response, of huidige gebruikers van thiopurine of anti-TNF als 

onderhoudsbehandeling 

- Interview (eenmalig) met patiënten, MUMC+ of (video)bellen 

- Onderzoeker: Evelien Hendrix 

 

 

CoCroS: Vergelijking adalimumab monotherapie als eerste lijns therapie met standaard step-up care bij actieve ziekte van 

Crohn (de novo). 

- Gezocht: patiënten met actieve ziekte van Crohn (de novo), biologicals naïef, minimaal 3 jaar geen gebruik van 

thiopurines, leeftijd 18-70 jaar, gebruik mijnIBDcoach 

- Exclusie: gebruik prednison >4 wkn of budesonide >3 mnd voor screening, indicatie voor primaire behandeling 

biologicals of operatie, short bowel syndroom of stoma, maligniteit <5jr, contra-indciatie voor TNF-

blokker/immunosuppressiva, contra-indicatie voor MRI- en CT-enterografie 

- Open label RCT van 2 jaar met monitoring via FC thuistesten en mijnIBDcoach + coloscopie na 6 mnden + MRE na 2 jr 

 



- Arts-onderzoeker: Laura Janssen 

 

 

Validatie Remote monitoring of IBD: Validatie en vergelijking van PROMs gecombineerd met een calprotectine 

thuistest voor screening op mucosale inflammatie bij IBD-patiënten 

- Gezocht: IBD-patiënt waarbij endoscopie in de planning is 

- Exclusie: IBD-U, stoma of ileoanale pouch/ileorectale anastomose, geïsoleerde upper GI of perianale CD 

- Eenmalig online vragenlijsten invullen + calprotectine thuistest uitvoeren + feces sample verzamelen 

- Arts-onderzoeker: Laura Janssen 

 

 


