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SUMMARY ENGLISH 

 

Background: Inflammatory bowel diseases (IBD) are an invalidating disease mainly 

diagnosed in young people. The disease is characterized by a heterogenic phenotype and 

the disease course by flares and remissions. As in most chronic diseases the economic 

burden of IBD is important due to direct health care costs and disability[1]. Health care 

reorganization for IBD patients in the Netherlands is necessary for several reasons. First 

chronic (sub)clinical mucosal inflammation results in irreversible bowel damage and 

complications and non-of the presently available drug is effective for all patients and many 

drugs have possible severe side effects. To prevent complications of the disease and side 

effect IBD should be monitored carefully. In the Netherlands however there is a shortage of 

gastroenterologist where the incidence of IBD is rising. Secondly evidence exists that direct 

involvement of health care workers, patient empowerment and integrated care can improve 

the outcome of chronic diseases [2]. Thirdly many clinically relevant aspects (e.g. 

malnutrition) of this complex disease are not systematically followed in routine care. Finally 

the government demands registration of efficacy endpoints for expensive drugs in the near 

future. Therefore we developed a web-based Telemedicine tool for IBD patients in 

collaboration with the Dutch IBD patient's organization (CCUVN). "myIBDcoach" contains E-

learning modules, monitors disease activity, disability, quality of life, adherence, infections, 

smoking status, side effects, stress and malnutrition on fixed time points with validated 

questionnaires, allows the patient to communicate with health care workers and gives 

feedback to the back office and the patient. A feasibility study in 30 IBD patients in 3 centres 

showed a high satisfaction and compliance of IBD-patients and health care workers with this 

telemedicine tool (J. Degens. et al JCC 2014).  

 

Aim: The aim of this study is to compare standard care for IBD patients in 3 hospitals with a 

care via the telemedicine tool myIBDcoach.  

 

Study design: A two-arm, randomized controlled trial among 1000 patients visiting the 

outpatient clinic of the MUMC, St. Antonius Nieuwegein, LUMC or Orbis MC.  

 

Study population: Patients diagnosed with IBD and a control appointment at the outpatient 

IBD-clinic of MUMC, St. Antonius Nieuwegein, LUMC or Orbis MC during a 3 month period.  

 

Intervention: Patients will be randomized between 2 arms: 

1. Standard-care during one year. 
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2. IBD-coach arm: patients are followed with the telemedicine tool myIBDcoach and one 

standard appointment after one year.  

 

Patients in both study-arms are asked to fill-out a questionnaire at inclusion and after one 

year. 

 

Primary endpoints:  

Difference between study arms REGARDING:  

 Visits to the outpatient clinic 

 Patient satisfaction with IBD health care 

Secondary endpoints:  

Difference between study arms REGARDING:  

 Complications (hospital admissions, duration of hospital admission, need for steroid 

use) 

 Compliance 

 Patient reported quality of care 

 Medication adherence 

 Self-efficacy 

 Quality of life 

 Knowledge about the disease and treatment 

 Disease activity: amount of flares, mean relapse duration 

 Consumption of healthcare 

 Smoking 

Burden: Both groups will be asked to fill out a questionnaire twice.  

Patients in the myIBDcoach arm can make an extra appointment to the outpatient clinic if 

they feel this is warranted. They are also advised to visit the outpatient clinic in case the 

healthcare worker notices an alarm signal in the IBD-coach. Therefore there is no risk 

involved.  
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SAMENVATTING NEDERLANDS 

 

Achtergrond: Inflammatoire darmziekten (IBD) is een heterogene ziekte die vooral ontstaat 

bij jonge mensen. De twee belangrijkste klinische ziekte beelden zijn de ziekte van Crohn 

(CD) en colitis ulcerosa (CU), maar ook binnen deze groepen zijn er grote verschillen in 

uitgebreidheid, ernst en het al dan niet voorkomen van extra-intestinale manifestaties. Het 

ziekte verloop wordt gekenmerkt door opvlammingen en remissies. Zowel door directe 

gezondheidszorg gerelateerde kosten als door arbeidsongeschiktheid heeft de ziekte 

belangrijke gevolgen voor de maatschappij [1]. Reorganisatie van de zorg voor mensen met 

IBD in Nederland is om verschillende redenen noodzakelijk. Onvoldoende controle van 

(sub)klinische mucosale inflammatie resulteert in irreversibele schade aan de darm en 

complicaties zoals fistels en vernauwingen. Geen enkele van de geregistreerde 

geneesmiddelen voor IBD is effectief voor alle patiënten en alle beschikbare 

geneesmiddelen kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Daarom is strikte monitoring van 

patiënten met IBD door een ervaren MDL-arts noodzakelijk. In Nederland is er echter een 

tekort aan MDL-artsen terwijl de incidentie van IBD toeneemt. Directe betrokkenheid van 

gezondheidswerkers, patiënt empowerment en geïntegreerde zorg kunnen de lange termijn 

outcome van chronische aandoeningen verbeteren [2]. Ten derde worden vele klinisch 

relevante ziekte aspecten (b.v. voedingstoestand) door de meeste MDL-artsen niet 

systematisch gevolgd en behandeld. Tenslotte vereist de overheid op korte termijn registratie 

van patiënt reported outcome measures (PROM) voor patiënten die worden behandeld met 

een duur geneesmiddel. Om al deze redenen hebben we door samenwerking van artsen en 

verpleegkundigen uit het Maastricht universitair medisch centrum (MUMC), Orbis MC te 

Sittard, het universitair medisch centrum Leiden (LUMC) en de Nederlandse patiënten 

vereniging (Crohn en colitis vereniging Nederland (CCUVN)) een web-based telemedicine 

tool ontwikkeld. “MijnIBDcoach” bevat vele E-learning modules, monitort ziekte activiteit, 

beperkingen, medicatie adherentie, kwaliteit van leven, infecties, complicaties, 

voedingstoestand, arbeidsparticipatie, stress, rookgedrag en life events met gevalideerde 

vragenlijsten op vaste tijdstippen en geeft feedback aan de back-office en aan de patiënt. De 

patiënt kan via mijnIBDcoach met gezondheidswerkers communiceren. Een pilot studie bij 30 

patiënten in het OrbisMC, LUMC en MUMC toonde hoge tevredenheid en compliantie van 

patiënten en gezondheidswerkers met mijnIBDcoach (J. Degens. et al JCC 2014).  

 

Doel van het onderzoek: Het doel van het onderzoek is reguliere zorg voor IBD vergelijken 

met een nieuwe vorm van zorgverlening via telemedicine met mijnIBDcoach.  
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Studieopzet: Gecontroleerde gerandomiseerde studie uit met 2 armen met 1000 patiënten 

die worden gevolgd op de polikliniek van het MUMC, St. Antonius Nieuwegein, LUMC, Orbis 

MC 

 

Studiepopulatie: Mensen van 18 jaar of ouder en wilsbekwaam met de diagnose IBD en 

een afspraak op de IBD polikliniek van het MUMC, St. Antonius Nieuwegein, LUMC of het 

Orbis MC gedurende een periode van 3 maanden. 

 

Interventie: deelnemers worden gerandomiseerd naar een van de twee studie armen: 

1. Standaard zorg gedurende 1 jaar 

2. IBD coach arm: patiënten worden gedurende 1 jaar opgevolgd met mijnIBDcoach. Ze 

krijgen een controle afspraak op de polikliniek na 1 jaar. Ze mogen wel een eerdere 

afspraak maken als ze dat zelf nodig vinden of als de zorgverlener alarm signalen 

signaleert in mijnIBDcoach.  

Primaire eindpunten:  

Verschillen tussen de studie armen betreffende:  

 Aantal polikliniekbezoeken  

 Patiënt tevredenheid met de geleverde IBD zorg 

Secundaire eindpunten:  

Verschillen tussen de studie armen betreffende:  

 Complicaties (ziekenhuisopnames, duur van de opnames en het nodig hebben van 

prednisonbehandeling) 

 Compliance 

 Patiënt gerapporteerde kwaliteit van zorg 

 Medicatie adherentie 

 Self-efficacy 

 Kwaliteit van leven 

 Kennis over ziekte en medicatie 

 Ziekteactiviteit (aantal opvlammingen en duur van een opvlamming) 

 Zorgconsumptie 

 Roken 

Burden: Alle deelnemers wordt 2 maal gevraagd een vragenlijst in te vullen. Het invullen van 

de vragenlijst duurt ongeveer een half uur. Patiënten in de mijnIBDcoach arm vullen 

maandelijks een kortere (10 minuten) digitale vragenlijst in via mijnIBDcoach.  
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Deelnemers in de mijnIBDcoach arm kunnen als ze dat zelf nodig vinden altijd een extra 

afspraak op de poli maken. De zorgverlener adviseert de patiënt ook vaker te komen als er 

alarmsignalen worden gesignaleerd met mijnIBDcoach.  
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1. INTRODUCTIE EN BELANG VAN HET ONDERZOEK 

Door een toenemende incidentie van inflammatoire darm ziekten (IBD), een tekort aan MDL 

– artsen in Nederland en toenemende taken voor MDL-artsen dreigt in de toekomst optimale 

zorg voor patiënten met IBD onder druk te komen staan in Nederland. Vele aspecten van 

deze chronische aandoeningen krijgen nu onvoldoende aandacht en het is van belang dat 

opvlammingen tijdig worden gediagnosticeerd en behandeld om irreversibele darmschade te 

voorkomen. Om dit doel te bereiken dient er gezocht te worden naar alternatieven om 

gezondheidszorg zo effectief mogelijk aan patiënten te kunnen aanbieden zonder dat hierbij 

de kwaliteit van zorg daalt. Bovendien vereist de overheid op korte termijn registratie van 

patient reported outcome measures (PROM) van patiënten die een duur geneesmiddel 

krijgen voorgeschreven. Geïntegreerde zorg, patiënt empowerment en directe betrokkenheid 

van gezondheidsmedewerkers kan de outcome van chronische ziektes verbeteren. Uit 

eerder onderzoek bij patiënten met milde tot matige colitis ulcerosa (UC) in Denemarken 

blijkt telemedicine te resulteren in een significante toename van kennis over de ziekte, een 

toename van de kwaliteit van leven, de algemene gezondheidstoestand en sociaal 

functioneren. Dit Deense systeem is echter enkel geschikt voor patiënten met UC die nog 

geen immunosupressiva gebruiken. Patiënten met de ziekte van Crohn (CD) kunnen het 

systeem niet gebruiken. Wij ontwikkelde mijnIBDcoach voor alle patiënten met CD en UC 

samen met artsen en verpleegkundigen uit perifere en universitaire centra en met de 

Nederlandse patiënten vereniging CCUVN. Een pilot studie toonde al een hoge tevredenheid 

en compliantie met deze Telemedicine tool aan. Het is van belang dat het nut van 

telemedicine zowel in patiënten met CU als patiënten met de CD wordt onderzocht in een 

grote gerandomiseerde gecontroleerde studie voordat mijnIBDcoach in de dagelijkse zorg 

wordt geïmplementeerd. 

 

2. ONDERZOEKSVOORSTEL 

 

2.1 Achtergrond 

 

De ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (UC) zijn twee invaliderende chronische 

darmontstekingen die samen worden beschreven als inflammatoire darmziekten (IBD). 

Hoewel deze twee ziekten een overlappende pathologie hebben, is de klinische presentatie 

en de respons op behandeling zeer heterogeen. Bij de CD is de mucosale inflammatie 

transmuraal en discontinu. Door het transmurale karakter van de ontsteking ontstaan er vaak 

complicaties zoals fistels en vernauwingen. De ziekte kan het hele maag darm stelsel 



 

Onderzoeksvoorstel mijnIBDcoach Studie  v 2.0, 16-06-2014 
 

13 

aantasten van de mond tot de anus. UC typeert zich door een continue inflammatie van de 

mucosa van het colon die altijd in het rectum begint. Beiden aandoeningen kunnen gepaard 

gaan met extra-intestinale manifestaties van de gewrichten, de huid, de ogen en de lever. 

Omdat er geen curatieve behandeling bestaat moeten de meeste patiënten langdurig 

immunosuppressieve geneesmiddelen met een kans op ernstige bijwerkingen innemen. 

Meer en meer studies tonen aan dat chronische mucosale inflammatie door suboptimale 

behandeling lijdt tot irreversibele schade aan de darm en complicaties zoals fistels en 

vernauwingen. Een groot deel van de mensen met IBD moet dan ook geopereerd worden 

voor de aandoening. Door het complexe en heterogene karakter van de ziekte kan 

behandeling het best uitgevoerd worden door een multidisciplinair team onder leiding van 

een ervaren maag-, darm- leverarts (MDL – arts). Zelfs dan worden vele aspecten van deze 

chronische ziekte, zoals arbeidsparticipatie, voedingstoestand en medicatie adherentie op dit 

moment in de meeste centra niet systematische opgevolgd. 

 

Sinds jaren worden oplopende kosten gesignaleerd in de zorg voor chronische ziektes.[6] 

Enerzijds wordt deze kostenstijging veroorzaakt door het toenemende aantal patiënten. 

Anderzijds door de toepassing van innovatieve maar kostbare technieken en 

geneesmiddelen. [1] Ook de incidentie van IBD neemt toe. Sinds 2006 zijn de zogenaamde 

biologicals geregistreerd voor IBD. Deze geneesmiddelen zijn erg effectief en voorkomen 

complicaties maar zijn duur.[7, 8]. In Nederland is er een tekort aan maag-, darm- en 

leverartsen door vergrijzing van de bevolking en een incidentiestijging van IBD, hepatitis en 

colorectaal carcinoom. Bovendien werd in 2013 het bevolkingsonderzoek naar CRC 

opgestart wat de werkdruk voor MDL-artsen verder doet stijgen.  

Toename van de kosten van zorg voor IBD patiënten en een tekort aan MDL-artsen maken 

reorganisatie van de zorg voor deze chronische ziekte noodzakelijk. Het is bovendien 

aangetoond dat meer directe betrokkenheid van de zorgverlener, patiënt empowerment en 

integrale zorg resulteert in een betere lange termijn outcome.[9] 

 

De laatste jaren stijgt het aantal publicaties over zorg op afstand of telemedicine bij 

chronische ziektes exponentieel. Er is vooral veel onderzoek gebeurd bij COPD, hartfalen en 

diabetes mellitus. Telemedicine systemen worden om verschillende redenen ontwikkeld. Ten 

eerste is efficiëntere organisatie van de zorg uitermate belangrijk om de gezondheidszorg 

toegankelijk en betaalbaar te houden. Zoals hoger beschreven is er bewijs dat directere 

betrokkenheid van gezondheidswerkers en patient - empowerment morbiditeit en mortaliteit 

doen dalen[5]. Telemedicine is één van de mogelijke middelen waarmee deze doelen bereikt 

kunnen worden. Het concept van het gebruik van telemedicine en individuele actieplannen 
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om zelfredzaamheid, ziekte-inzicht bij de patiënt en contact met de behandelaar efficiënter te 

maken, werd al eerder onderzocht bij patiënten met milde tot matige ernstige UC. Elkjaer et 

al. ontwikkelden een telemedicine tool voor patiënten met milde tot matig ernstige UC in 

Denemarken en Ierland[18]. In deze studie werden 264 UC patiënten die werden behandeld 

met 5-aminosalicylaten gerandomiseerd naar ziekte specifieke educatie en zelf – 

behandeling via de website www.constant-care.dk. (n=129) of standaard behandeling 

(n=135). Na een onderzoeksperiode van twaalf maanden concludeerde de onderzoekers dat 

de patiënten in de interventiegroep tevreden waren over de zorg die hen geleverd werd via 

www.constant–care.dk. In Denemarken werd een significante toename gezien van kennis 

over IBD en kwaliteit van leven gevonden in de interventiegroep. Verder was het aantal 

acute opnames en polikliniek bezoeken in de interventiegroep significant lager dan in de 

controlegroep. Dit leidde tot een kostenbesparing van 189 euro per patiënt per jaar. Er werd 

geen verschil gemeten in aantal exacerbaties, hospitalisaties, chirurgische interventies en 

medicatiebijwerkingen tussen de twee groepen. Het Deense systeem is echter enkel 

geschikt voor patiënten met milde of matige UC die behandeld worden met mesalazine of 

een lokale therapie krijgen.  

 

In het MUMC wordt al succesvol gewerkt met gespecialiseerde E-Health programma’s voor 

COPD en hartfalen welke ontwikkeld zijn door Sananet. [14-17] 

 

Een oriënterende bijeenkomst tussen de patiëntenvereniging (Crohn en colitis ulcerosa 

vereniging Nederland, CCUVN), een diëtiste, MDL – artsen en IBD verpleegkundigen/ nurse 

practitioners uit 2 academische en 2 perifere ziekenhuizen en de farmaceutische industrie 

leerde ons dat er inderdaad een grote behoefte was aan geïntegreerde zorg op maat voor de 

patiënt welke online kan plaatsvinden. Patiënten benadrukten het belang van een snelle 

communicatie tussen zorgverleners en de patiënten gaven daarbij aan dat juiste 

informatieverstrekking over de aandoening erg belangrijk is. MDL – artsen vonden verder dat 

veel ziekte domeinen, zoals voeding, arbeidsparticipatie, angst en depressie, onderbelicht 

bleven. Daarnaast benadrukten zij dat monitoring van geneesmiddelen met potentieel 

ernstige bijwerkingen gegarandeerd moest worden en dat uit recente literatuur blijkt dat 

vroege interventie bij een opvlamming van de ziekte belangrijk is en dat chronische 

inflammatie door onderbehandeling van de ziekte tot complicaties en blijvende schade aan 

de darm kan leiden. [13] Zowel artsen als de farmaceutische industrie wilden medicatie 

adherentie beter opvolgen en benadrukten dat registratie van patient reported outcome 

measures (PROMs) binnenkort verplicht wordt door de overheid bij het voorschrijven van 

dure geneesmiddelen. Door intensieve samenwerking van deze partijen werd door Sananet 

http://www.constant-care.dk/
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een Telemedicine tool voor IBD ontwikkeld: mijnIBDCoach. Deelnemers krijgen een unieke 

gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee hen toegang wordt verschaft tot een beveiligde 

netwerkomgeving op de website www.mijnibdcoach.nl. Naast het gebruik van deze website 

op een PC, is er ook een applicatie voor tabloids of smartphones. In mijnIBDcoach kan de 

patiënt E-learning modules volgen. Er werden E-learing modules ontwikkeld over IBD in het 

algemeen, over de verschillende beschikbare geneesmiddelen, over voeding, over stoppen 

met roken, over zelfmanagement van een chronische ziekte, over vermoeidheid en over IBD 

en zwangerschap. De zorgverlener maakt deze toegankelijk als ze voor een bepaalde 

patiënt nuttig zouden kunnen zijn. De patiënt wordt maandelijkse uitgenodigd een vragenlijst 

in te vullen die naast ziekte activiteit onder andere ook bijwerkingen van geneesmiddelen, 

compliance, arbeidsparticipatie, life events, intoxicaties en ondervoeding meet. Resultaten 

van de vragenlijsten worden teruggekoppeld aan de gezondheidswerker via een backoffice 

(monitoring). Bepaalde antwoorden zorgen voor een alarm signaal in de backoffice, een rode 

vlag. Patiënten met een rode vlag komen boven aan te staan in de patiënten lijst in de 

backoffice. De resultaten van de vragenlijsten worden samengevat in een behandelresultaat. 

Zowel de zorgverlener als de patiënt kan steeds inzien hoe het met alle ziekte gerelateerde 

aandachtsgebieden is gegaan gedurende het afgelopen jaar. De patiënt kan via de 

beveiligde netwerkomgeving ook communiceren met de zorgverlener.  

 

In een pilot studie met 30 patiënten gedurende 3 maanden in 3 ziekenhuizen beoordeelden 

patiënten het systeem met een 7.8 op een schaal van 0 – 10. Drieënnegentig procent van de 

patiënten zou anderen aanraden mijnIBDcoach te gebruiken. Alle patiënten vulden de 

maandelijkse vragenlijsten in gedurende de studieperiode. Twaalf patiënten contacteerden 

hun gezondheidswerker via mijnIBDcoach en 83% van deze patiënten vond dat 

mijnIBDcoach communicatie met het ziekenhuis makkelijker maakte. Negentig procent van 

de patiënten volgde tenminste één E – learning module. Alle deelnemers (MDL – artsen, 

verpleegkundigen en patiënten) beoordeelden het gebruiksgemak en het design van het 

systeem als zeer goed (J.Degens et al. JCC 2014).  

   

2.2 Studieopzet 

 

Gerandomiseerde gecontroleerde studie met 2 armen, multicenter studie met 1000 

patiënten.  

 

2.3 Vraagstelling 

 

http://www.mijnibdcoach.nl/
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Het doel van het onderzoek is reguliere zorg voor IBD vergelijken met een nieuwe vorm van 

zorgverlening via telemedicine met mijnIBDcoach.  

 

Eindpunten: 

Het primaire doel van de beveiligde internet pagina mijnIBDcoach is om de zorg effectiever 

en patiëntgerichter te maken. Daarbij willen we met mijnIBDcoach een manier van zorg 

introduceren waarvan de kwaliteit minstens net zo hoog moet zijn als van de standaard zorg. 

We willen dit meten aan de hand van patiënt tevredenheid met de geleverde zorg. Daarnaast 

moet de zorg net zo veilig zijn als de standaard zorg, dat wil zeggen dat er niet meer 

complicaties optreden dan in de groep met standaard zorg. Complicaties zullen we 

definiëren als het aantal ziekenhuisopnames, duur van de ziekenhuisopnames en het 

moeten starten met prednisonbehandeling om de opvlamming onder controle te krijgen. De 

verwachting is dat voorliggend project leidt tot minder polibezoeken en een hogere patiënt-

tevredenheid zonder een toename in het aantal complicaties.  

 

Primaire eindpunten:  

Verschillen tussen de studie armen betreffende:  

 Aantal polikliniekbezoeken  

 Patiënt tevredenheid met de geleverde IBD zorg 

Secundaire eindpunten:  

Verschillen tussen de studie armen betreffende:  

 Complicaties (ziekenhuisopnames, duur van de opnames en het nodig hebben van 

prednisonbehandeling) 

 Compliance 

 Patiënt gerapporteerde kwaliteit van zorg 

 Medicatie adherentie 

 Self-efficacy 

 Kwaliteit van leven 

 Kennis over ziekte en medicatie 

 Ziekteactiviteit (aantal opvlammingen en duur van een opvlamming) 

 Zorgconsumptie 

 Roken 

2.4 Hypothesen 

  

1. Door de toenemende incidentie van IBD, het tekort aan MDL – artsen en de toenemende 
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taken voor MDL-artsen dreigt in de toekomst optimale zorg voor IBD niet meer haalbaar 

te zijn in Nederland. De zorg moet efficiënter worden georganiseerd. Daarnaast bestaat 

er bij veel patiënten de wens actief betrokken te zijn bij de behandeling en meer op 

afstand (lees elektronisch) te kunnen communiceren met de behandelaars. Onze 

hypothese is dat de patiënt door mijnIBDcoach enkel door een arts gezien wordt wanneer 

dit noodzakelijk is en dat overige zorg (i.e. controle/monitoring) op afstand kan 

plaatsvinden. Wij verwachten dat het aantal opvlammingen in de controlegroep en in de 

interventiegroep gelijk zal zijn, maar dat door maandelijkse monitoring via mijnIBDcoach 

op ziekteactiviteit een eventuele opvlamming van de ziekte in een vroeg stadium kan 

worden ontdekt. Zo kan er sneller adequaat worden gereageerd en eerder worden 

gestart met behandeling en zal een opvlamming naar verwachting milder verlopen en 

korter duren. Wanneer het nodig is om naar het ziekenhuis te komen zal een afspraak 

worden gepland bij de behandelend arts. Wanneer de ziekte in remissie is, komt de 

patiënt nog maar één keer per jaar op controle bij de MDL-arts, de overige zorg zal op 

afstand georganiseerd worden. Wij verwachten dat hiermee het aantal 

polikliniekbezoeken af zal nemen.  

 

2. Een toename van kennis over de ziekte en patiëntempowerment kan een positief effect 

hebben op het beloop van de ziekte. Op de individuele en beschermde internet pagina 

www.mijnibdcoach.nl worden leermodules aangeboden. Door het volgen van deze 

modules vergaren patiënten meer kennis en inzicht over hun ziekte en zullen zo beter in 

staat zijn hun ziekte te managen. De patiënt kan via mijnIBDcoach direct communiceren 

met de zorgverlener. MijnIBDcoach volgt veel meer ziekte aspecten dan ziekte activiteit 

alleen, er is onder andere ook aandacht voor voeding, arbeidsparticipatie, stress, life 

events en intoxicaties. Door deze continue zorginrichting en een holistische benadering 

van de patiënt verwachten wij dat de kwaliteit van zorg toeneemt, de medicatie 

adherentie wordt verhoogd en de kennis over ziekte en behandeling en de kwaliteit van 

leven van de patiënten wordt vergroot, zonder dat complicaties toenemen. 

 

3. Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten zeer positief tegenover het gebruik van 

telebegeleidingsprogramma’s staan. Aangezien patiënten met IBD vaak op jonge leeftijd 

met deze ziekte geconfronteerd worden is de gemiddelde leeftijd van de 

onderzoekspopulatie laag. Daardoor wordt verwacht dat de tevredenheid over en 

compliance met mijnIBDcoach hoog zullen zijn. 

http://www.mijnibdcoach.nl/
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3. POPULATIE 

 

3.1 Patientenpopulatie 

 

1300 patiënten met een afspraak op de IBD-poliklinieken van één de deelnemende centra in 

een periode van 3 maanden zullen worden aangeschreven. We verwachten dat hiervan 1000 

patiënten willen deelnemen aan de studie.  

 

3.2 Inclusiecriteria 

     

 Diagnose ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. 

 Leeftijd tussen 18 – 75 jaar 

 Patiënten die in bezit zijn van, of gebruik kunnen maken van een computer, tabloid of 

smartphone met internettoegang. 

3.3 Exclusiecriteria 

     

 Patiënten die wilsonbekwaam zijn. 

 Patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.  

 Patiënten die de afgelopen twee weken ontslagen zijn na een klinische opname in het 

kader van hun IBD; patiënten kunnen na deze twee weken wel worden geïncludeerd. 

3.4 Sample size calculation 

IBD patiënten in het MUMC kwamen in 2010 gemiddeld 3.7 (SD 2.4) keer per jaar op de 

polikliniek. Onderverdeeld voor colitis ulcerosa en ziekte van Crohn patiënten was dat 

respectievelijk gemiddeld 3.3 (SD 2.3) en 4.1 (SD 2.4) polibezoeken per jaar. Binnen deze 

groepen wordt er nog variatie gezien afhankelijk van de therapie die de patiënt gebruikt. We 

zullen drie groepen onderscheiden: een groep zonder medicatie of met mesalazine gebruik, 

een groep welke immunosuppressiva gebruikt en een groep welke biologicals gebruikt.  

Een sample size van 435 patiënten per studiegroep (interventie en controlegroep) werd 

berekend, gebaseerd op een minimum reductie van 1 polikliniek bezoek per patiënt per jaar 

met een alpha van 0.05 en een power van 0.80.  

Uit de pilot studie met mijnIBDcoach bleek dat patiënten de manier van zorg met 

mijnIBDcoach beoordeelden met een 7.8 op een schaal van 0-10 (SD 1.41). Met 

mijnIBDcoach willen we een manier van zorg introduceren die qua patiënt tevredenheid 

minstens even hoog scoort als de standaardzorg. Daarom willen we een verschil van 5% 
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meer of minder kunnen detecteren. Om dit verschil te kunnen meten zullen er 126 patiënten 

per studiearm nodig zijn. We verwachten een drop-out van ongeveer 10%. Er zullen 1000 

patiënten worden geïncludeerd in deze studie om voldoende power te hebben om beide 

primaire eindpunten te kunnen meten. 

  

4. MATERIAAL EN METHODEN 

 

4.1 Studie procedure  

 

In totaal zullen 4 ziekenhuizen participeren in de mijnIBDcoach-studie. Deelnemende 

ziekenhuizen zijn: 

 

1. Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) 

Afdeling Interne Geneeskunde, divisie Maag-, Darm-, Leverziekten 

2. Orbis Medisch Centrum 

Afdeling Interne Geneeskunde, divisie Maag-, Darm-, Leverziekten 

3. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 

Afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten 

4. St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein  

Afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten 

Binnen de studie zullen twee groepen patiënten met elkaar worden vergeleken. In totaal 

zullen 1000 patiënten verdeeld over de 4 onderzoekscentra gerandomiseerd worden naar 

een van de 2 studiegroepen, namelijk; 

 

1. Controle groep 

2. mijnIBDcoach interventie groep 

Alle patiënten met een geplande afspraak op de IBD-polikliniek van 1 van de deelnemende 

centra gedurende een periode van 3 maanden zullen brief ontvangen (bijlage 1), een 

informatiebrochure (bijlage 2a en 2b) en een folder over mijnIBDcoach (bijlage 3) van hun 

behandelende MDL-arts met uitleg over de studie. Er zal een envelop worden meegestuurd 

met een antwoordstrookje waarmee de patiënt aan kan geven dat hij of zij deel wenst te 

nemen aan het onderzoek. Tevens kan de patiënt een e-mail sturen naar de arts-

onderzoeker. Wanneer de patiënt wil deelnemen aan de studie zal de patiënt door de arts-

onderzoeker extra-informatie krijgen tijdens het geplande polikliniek bezoek en zal dan een 

informed consent (bijlage 2) worden getekend. De leeftijd, het geslacht, de ziekte duur en 
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Montreal-classificatie (ziekte locatie, uitgebreidheid en ziekte gedrag) van alle 

gecontacteerde patiënten wordt genoteerd. Alle deelnemers krijgen een vragenlijst en een 

gefrankeerde antwoord envelop mee bij inclusie en krijgen een vragenlijst met gefrankeerde 

antwoord envelop thuis gestuurd na 1 jaar (einde van de studie). 

Van de patiënten die besluiten om niet mee te doen aan de studie of die niet reageren door 

een antwoordstrookje dan wel e-mail terug te sturen, zullen anoniem het geslacht en de 

leeftijd worden genoteerd. Dit omdat het belangrijk is om te weten of leeftijd eventueel een 

reden zou kunnen zijn waarom patiënten deze nieuwe vorm van zorg niet verkiezen. 

 

De vragenlijst bij inclusie (week 0) bevat de volgende vragenlijsten (bijlage 4): 

 Hoogste beëindigd opleidingsniveau 

 Arbeidsstatus 

 Kwaliteit van zorg: PROM VAS-score 

 Ziekte kennis: PROM VAS-score 

 Medicatie kennis: PROM VAS-score 

 Rookgedrag 

 Kwaliteit van leven: SF-36 en short IBD-Q 

 Medicatie adherentie: MMAS-8 

 Productiviteit en Activiteit: WPAI, EQ-5D-5L 

De vragenlijst bij het studie einde (week 52) bevat de volgende vragenlijsten (bijlage 5): 

 Kwaliteit van zorg: PROM VAS-score 

 Ziekte kennis: PROM VAS-score 

 Medicatie kennis: PROM VAS-score 

 Rookgedrag 

 Kwaliteit van leven: SF-36 en short IBD-Q 

 Medicatie adherentie: MMAS-8 

 Productiviteit en Activiteit: WPAI, EQ-5D-5L 

 Tevredenheid mijn IBD-coach 

Om medicatie compliantie beter te kunnen onderzoeken wordt in het informed consent 

formulier toestemming gevraagd om medicatie gegevens te mogen opvragen bij de apotheek 

van de patiënt. In de vragenlijst wordt gevraagd bij welke apotheek de patiënt de medicatie 

normaal haalt.  

 

Patiënten worden na inclusie, in volgorde van inclusie in iedere centrum gerandomiseerd 
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tussen de studie armen. Dit zal in lijn met de poweranalyse gebeuren binnen de zes 

subgroepen (drie medicatiegroepen en twee fenotypen) met een computerprogramma om 

een gelijke verdeling te krijgen wat betreft interventie en standaard therapie.  

Controle arm: 

De controle groep wordt behandeld volgens standaard protocol en nationale richtlijn in de 

deelnemende ziekenhuizen (www.CBO.nl). Op dit moment bestaat de standaard zorg voor 

IBD patiënten in remissie uit 1-3 polibezoeken per jaar afhankelijk van het ziektebeloop en 

de medicatie die wordt gebruikt. Voor patiënten die geen medicatie of mesalazinepreparaten 

gebruiken voor hun ziekte is dit 1 tot 2 keer per jaar met jaarlijks 1 keer een 

laboratoriumonderzoek. Voor patiënten die thiopurines of methotrexaat gebruiken is het 

aantal fysieke polibezoeken gemiddeld 2 keer per jaar met om de drie maanden een 

laboratoriumonderzoek en patiënten die biologicals gebruiken komen om de 4 maanden op 

de polikliniek met een telkens laboratoriumonderzoek voorafgaand. Tussendoor komen 

patiënten gemiddeld nog 1 à 2 keer per jaar op controle bij de nurse practitioner en indien er 

tussentijds vragen of klachten zijn is er driemaal per week een telefonisch IBD spreekuur 

beschikbaar voor de patiënten. Wanneer er sprake is van een opvlamming van de ziekte 

komt de patiënt afhankelijk van de ernst gemiddeld nog 2 tot 3 keer extra op de polikliniek 

per periode van opvlamming. IBD patiënten in het MUMC kwamen in 2010 gemiddeld 3.7 

keer op de polikliniek. 

 

MijnIBDCoach arm 

De patiënten die worden geïncludeerd in de interventiegroep krijgen uitleg over de werking 

van mijnIBDcoach en krijgen een login en password voor de beveiligde netwerkomgeving. Zij 

krijgen een controle afspraak 1 jaar later. Tijdens het studiejaar zal het overige contact 

verlopen via mijnIBDcoach. Deelnemers worden uitgenodigd via email om één maal per 

maand in te loggen op de internetpagina van mijnIBDcoach om een vragenlijst in te vullen. 

De patiënten kunnen zo vaak als zij willen inloggen op mijnIBDcoach om hun 

behandeloverzicht te bekijken, vragen te stellen aan de zorgverlener of informatiekuren te 

volgen. Bepaalde antwoorden en/- of combinaties van deze antwoorden kunnen resulteren in 

een alarmsignaal in de vorm van een rode vlag welke door de verpleegkundige of arts te zien 

is in de back - office. De back - office wordt op werkdagen minstens twee maal per dag 

bekeken door de arts of IBD – verpleegkundige in alle deelnemende centra. De arts of de 

IBD – verpleegkundige zal bij een rode vlag contact opnemen met de desbetreffende patiënt. 

Indien de patiënt klachten krijgt kan hij/zij dit ook kenbaar maken via de IBD Coach door een 

mail te sturen. Op basis van maat en ernst van de klachten wordt in overleg met de patiënt 
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besloten of hij/zij op de polikliniek gezien dient te worden of er kan een behandeladvies 

gegeven worden via de IBD Coach. Patiënten mogen steeds een extra afspraak op de 

polikliniek als zij dat zelf nodig vinden.  

 

4.2 mijn IBD coach – productbeschrijving 

De technologische ontwikkeling van Mijn IBD Coach is verricht door Sananet BV, Rijksweg 

Zuid 22a 6131 AP Sittard, www.sananet.nl. Zij hebben zich gespecialiseerd in het 

ontwikkelen en inbedden van innovatieve zorgconcepten. MijnIBDcoach voldoet aan alle 

wettelijke vereisten betreffende veiligheid en confidentialiteit van patiënten gegevens. In het 

MUMC worden op dit moment al 2 andere coaches van Sananet gebruikt in de dagelijkse 

praktijk, namelijk de health buddy door de cardiologen en mijnCOPDcoach door de 

longartsen.  

De inhoud werd samengesteld door samenwerking van de patiëntenvereniging CCUVN, een 

diëtiste, MDL-artsen en IBD verpleegkundigen van het orbisMC, AtriumMC, LUMC en 

MUMC. 

 

MijnIBDcoach bevat verschillende modules: 

 

Voor patiënten:  

 

1. Monitoring: De deelnemers wordt gevraagd om eenmaal 

per maand een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten 

gaan over de volgende ziekte domeinen: PROM ziekte 

activiteit (modified Harvey Bradshaw en SCCAI), 

kwaliteit van leven (s-IBDQ), angst en depressie 

(HADS), vermoeidheid (VAS), medicatie adherentie 

(MMAS-8), medicatieveranderingen, voedingstoestand 

(MUST), sociale steun, life events, rookgedrag, 

zorgconsumptie, infectie ziekten en complicaties. De 

vragen worden door registratie van de patiënt aangepast 

aan het specifieke ziekte fenotype van die patiënt. Een 

patiënt met een stoma krijgt bijvoorbeeld niet de vraag; 

“Hoe vaak heeft u dunne ontlasting per dag”, maar de 

vraag: “Hoe vaak moet u uw stoma zak leegmaken per 

dag” (figuur 1).      Figuur 1. mijnIBDcoach 
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2. E-learning modules: Om kennistoename over de ziekte te stimuleren kunnen patiënten in 

de thuissituatie zogenaamde kenniskuren volgen die via het programma MijnIBDcoach 

worden aangeboden. Een kenniskuur is een informatiebron voor patiënten over een 

specifiek gedeelte van hun ziekte. MijnIBDcoach bevat kenniskuren over CD en UC in 

het algemeen, over de verschillende klassen van geneesmiddelen, over stoppen met 

roken, over voeding, over omgaan met een chronische aandoening, over IBD en 

kinderwens en zwangerschap, over IBD en intimiteit en over IBD en angst en depressie.  

3. Behandelplan: Alle informatie die afkomstig is van de patiënten vragenlijsten en van de 

zorgwerkers en ingevoerd en gecommuniceerd werd via het programma wordt 

weergegeven in een zogenaamd behandelplan. Het behandelplan vat het verloop van 

alle ziekte aspecten voor de patiënt en voor de zorgverlener in overzichtelijke tabellen 

samen (figuur 3). 

4. Communicatie functie: Patiënten kunnen via mijnIBDcoach via een beveiligde verbinding 

een bericht sturen naar de back-office. Deze berichten en de antwoorden van de 

zorgverlener worden ook bewaard.        

 

Voor zorgverleners:  

 

1. Backoffice: De zorgverlener vervult verschillende taken in het back-office. De 

zorgverlener kan enkel patiënten uit het eigen centrum zien in het back-office (figuur 2). 

2. De zorgverlener registreert basisgegevens bij inclusie van de patiënt. 

3. De zorgverlener is verantwoordelijk voor het klaarzetten van geschikte kenniskuren voor 

een patiënt en zal een nieuwe kenniskuur aanbieden wanneer de voorgaande kenniskuur 

door de patiënt succesvol afgerond is. 

4. In het backoffice is een lijst zichtbaar met alle deelnemende patiënten uit een centrum. 

Specifieke antwoorden op de vragen in de maandelijkse vragenlijst kregen een alarm 

code: een zogenaamde rode vlag. Patiënten met een rode vlag komen bovenaan te 

staan in de lijst. De arts of de IBD – verpleegkundige zal bij een rode vlag contact 

opnemen met de desbetreffende patiënt. Indien de patiënt klachten heeft kan hij/zij dit 

ook kenbaar maken via de IBD Coach door een mail te sturen. Op basis van maat en 

ernst van de klachten wordt in overleg met de patiënt besloten of hij/zij op de polikliniek 

gezien dient te worden of er kan een behandeladvies gegeven worden via de IBD Coach.  

5. Vragen die via mijnIBDcoach door de patiënt worden gesteld op werkdagen worden 

minstens twee maal per dag bekeken door de arts of IBD – verpleegkundige in alle 

deelnemende centra.  
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Figuur 2. Backoffice      

 Figuur 3. Behandelplan per patiënt 

 

5. VEILIGHEID 

 

5.1 Section 10 WMO event 

 

In accordance to section 10, subsection 1, of the WMO, the investigator will inform the 

subjects and the reviewing accredited METC if anything occurs, on the basis of which it 

appears that the disadvantages of participation may be significantly greater than was 

foreseen in the research proposal. The study will be suspended pending further review by 

the accredited METC, except insofar as suspension would jeopardise the subjects’ health. 

The investigator will take care that all subjects are kept informed.  

 

5.2 AEs en SAEs 

 

Adverse events 

Adverse events are defined as any undesirable experience occurring to a subject during the 

study, whether or not considered related to the experimental intervention. All adverse events 

reported spontaneously by the subject or observed by the investigator or his staff will be 

recorded. 

 

Serious adverse events (SAEs) 

A serious adverse event is any untoward medical occurrence or effect that at any dose:  

- results in death; 

- is life threatening (at the time of the event); 

- requires hospitalisation or prolongation of existing inpatients’ hospitalisation; 
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- results in persistent or significant disability or incapacity; 

- is a congenital anomaly or birth defect; 

- any other important medical event that may not result in death, be life threatening, or 

require hospitalization, may be considered a serious adverse experience when, based upon 

appropriate medical judgement, the event may jeopardize the subject or may require an 

intervention to prevent one of the outcomes listed above. 

 

The sponsor will report the SAEs through the web portal ToetsingOnline to the accredited 

METC that approved the protocol, within 15 days after the sponsor has first knowledge of the 

serious adverse reactions.  Hospital admissions are related to the natural course of IBD and 

will be registered and reported every 6 months in the CRF during the follow-up period. 

 

SAEs that result in death or are life threatening should be reported expedited. The expedited 

reporting will occur not later than 7 days after the responsible investigator has first 

knowledge of the adverse reaction. This is for a preliminary report with another 8 days for 

completion of the report.  

 

Follow-up adverse events  

All AEs will be followed until they have abated, or until a stable situation has been reached. 

Depending on the event, follow up may require additional tests or medical procedures as 

indicated, and/or referral to the general physician or a medical specialist. 

SAEs need to be reported till end of study within the Netherlands, as defined in the protocol  

 

Data Safety and Monitoring Board (DSMB) / Safety Committee 

A DSMB will be installed for the myIBDcoach trial in order to ensure efficacy and safety. 

 

The role of the DSMB is to monitor:  

- The compliance with the protocol by participants and investigators 

- Trail conduct: organisation and implementation of the trial protocol 

- Quality and completeness of data supplied 

- Evidence for treatment harm (e.g. SAE, deaths) during the period of active follow-up 

of the patient in the study. 

The DSMB can give the advice to continue or stop the trial (for certain subgroups), based on 

safety/harm analyses. The DSMB will consider ethical implications of any recommendations 

it makes and will assess the impact and relevance of external evidence. 
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6. STATISTISCHE ANALYSE  

 

Een database zal gemaakt worden middels het ‘Statistical Package for the Social Sciences’ 

(SPSS versie 20.0) programma (i.e data entry), hier zal data worden ingezet en bewaard. 

Ook de statische analyses zullen middels SPSS uitgevoerd worden (zie ook protocol pag. 

26).  

 

Descriptives en univariate analyses 

Continue variabelen zullen worden gepresenteerd als gemiddelde ± standaard deviatie of 

mediaan met interquartile range, afhankelijk van de verdeling. Categorische variabelen 

zullen worden gepresenteerd als percentages. Vergelijken van continue variabelen tussen 

groepen zal worden gedaan met een independent samples t-test voor normaal verdeelde 

variabelen of een Mann-Whitney U test voor niet-normaal verdeelde variabelen. Om 

categoriale variabelen te vergelijken zal gebruik gemaakt worden van een Chi-squared test, 

Fisher’s exact test of logistische regressie. Een tweezijdige p-waarde onder de 0.05 zal als 

statistisch significant worden beschouwd. 

 

Voor de drie primaire uitkomstmaten, het aantal polibezoeken, de patient-tevredenheid en 

het aantal hospitalisaties  zullen de bevindingen  worden vergeleken tussen de interventie- 

en de controlegroep, rekening houdend met eventuele verschillen in uitgangswaarden door 

middel van repeated measurements ANOVA.  

 

Multivariabele analyse 

Met behulp van een lineaire regressie analyse zal het mogelijke confounding effect van een 

aantal patiënt- en ziekte gerelateerde factoren op de associatie tussen de interventie en de 

drie primaire uitkomstmaten worden onderzocht. Patiënt gerelateerde factoren, waaronder 

leeftijd, geslacht, rookgedrag en opleidingsniveau en ziekte-gerelateerde factoren, 

waaronder ziekte fenotype (o.b.v. de Montreal classificatie) ziekteactiviteit op het moment 

van inclusie en ziekteduur, zullen hierin worden meegenomen. 
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7. ETHISCHE OVERWEGINGEN 

 

7.1 Reglementen 

 

Deze studie zal worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Declaration of Helsinki 2013 

en in overeenkomst met de Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek (WMO).  

 

7.2 Werving en toestemming 

 

Alle patiënten met een geplande afspraak op de IBD-polikliniek van 1 van de deelnemende 

centra gedurende een periode van 3 maanden ontvangen een informatiebrief (bijlage 1), een 

informatiebrochure (bijlage 2) en een folder over mijnIBDcoach (bijlage 3) van hun 

behandelende MDL-arts met uitleg over de studie. Er zal een envelop worden meegestuurd 

met een antwoordstrookje waarmee de patiënt aan kan geven dat hij of zij deel wenst te 

nemen aan het onderzoek. Tevens kan de patiënt een e-mail sturen naar de arts-

onderzoeker. Wanneer de patiënt wil deelnemen aan de studie zal de patiënt door de arts-

onderzoeker extra-informatie krijgen tijdens het geplande polikliniek bezoek en zal dan een 

informed consent (bijlage 2) worden getekend.  

Een patiënt heeft minstens twee weken bedenktijd. Daarnaast worden patiënten 

geïnformeerd over het feit dat deelname aan de studie geheel vrijwillig is en over het feit dat 

op ieder moment met de studie gestopt kan worden zonder opgaaf van redenen. Het al dan 

niet meedoen met de studie zal de verdere medische behandeling niet beïnvloeden. 

 

7.3 Compensatie bij schade 

 

De sponsor heeft een aansprakelijkheidsverzekering volgens artikel 7, subsectie 6 van de 

WMO. 

 

De sponsor heeft daarnaast een proefpersonenverzekering die in overeenstemming is met 

de wettelijke voorschriften in Nederland (artikel 7 WMO en de maatregel inzake verplichte 

verzekering voor Klinisch Onderzoek bij mensen van 23 juni 2003). Deze verzekering biedt 

dekking voor schade aan:  

 

€    450.000,--  voor de schade per deelnemer/proefpersoon, en 

€ 3.500.000,--  voor de schade van alle deelnemers/proefpersonen tezamen die aan dit  
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onderzoek deelnemen, en 

€ 5.000.000,--  voor de totale schade die zich per verzekeringsjaar bij proefpersonen heeft 

geopenbaard bij alle onderzoeken die de UM per verzekeringsjaar laat uitvoeren. 

 

8. ADMINISTRATIEVE ASPECTEN EN PUBLICATIE 

 

8.1 Behandeling en opslag van gegevens en documenten 

 

Alle informatie en gegevens met betrekking tot personen of hun deelname aan deze studie 

zullen vertrouwelijk worden bewaard en zullen in overeenstemming met alle van toepassing 

zijnde reglementen worden behandeld. Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden 

verzameld, worden in de berekeningen achteraf vervangen door een codenummer, zodat 

deze gegevens niet meer herleidbaar zijn naar de patiënt. Alleen dat nummer wordt gebruikt 

voor studiedocumentatie en in rapporten of publicaties over dit onderzoek. Alleen de 

bijbehorende onderzoekers en de behandelend arts zullen toegang hebben tot de 

vertrouwelijke bestanden. Alle gegevens die van deze studie worden bewaard gedurende 15 

jaar. 

 

8.2 Amendementen 

 

Amendementen zijn wijzigingen aangebracht in het onderzoek nadat een gunstig advies van 

een erkende METC is gegeven voor het onderzoek. Alle eventuele amendementen zullen 

aan de METC worden gemeld welke de uitvoering van het onderzoek heeft goedgekeurd.  

 

8.3 Rapportage jaarlijkse voortgang 

 

De onderzoeker zal éénmaal per jaar een samenvatting van de voortgang van het onderzoek 

overhandigen aan de erkende METC. Er zal informatie worden gegeven over de datum van 

eerste inclusie, de aantallen personen die tot dan toe geïncludeerd zijn en de aantallen 

personen welke de studie reeds hebben afgerond. Tevens zal er informatie gegeven worden 

over ernstige ongewenste voorvallen, ernstige bijwerkingen en andere problemen of 

wijzigingen. 

 

8.4 Rapportage einde van de studie 

 

De onderzoeker zal de erkende METC binnen 8 weken na het beëindigen van de studie 
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hiervan op de hoogte stellen. Het einde van de studie is gedefinieerd als het laatste 

patiëntbezoek.  

Wanneer de studie eerder moet worden beëindigd dan gepland laat de onderzoeker dit 

binnen 15 dagen aan de METC weten met de daarbij behorende redenen. Binnen een jaar 

na het beëindigen van de studie, zal de sponsor een overzicht aanleveren aan de METC met 

daarin de resultaten van het onderzoek en een overzicht van publicaties/abstracts van de 

studie.  

 

8.5 Public disclosure and publication policy 

Bevindingen uit deze studie uitgevoerd door interne onderzoekers zullen in de openbaarheid 

worden gebracht op een wijze die aan kennisinstellingen en de beroepsgroep gebruikelijk is 

en zal tenminste in overeenstemming zijn met de Notitie Publicatiebeleid van de Centrale 

Commissie Mensgebonden Onderzoek. 
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