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Nieuwsgierig geworden naar mijnIBDcoach?
Voor meer informatie over mijnIBDcoach in de praktijk 
kunt u contact opnemen met de Stichting mijnIBDcoach via:
info@stichtingmijnibdcoach.nl

of neem een kijkje op onze website: 
www.stichtingmijnibdcoach.nl

ONDERSTEUNT U BIJ DE BEHANDELING
DOORDAT DE PATIËNT GECOACHT WORDT!

MijnIBDcoach is in samenwerking ontwikkeld door 
CCUVN, MUMC, LUMC, Zuyderland MC, Ferring en 
Sananet. 

Eind 2014 is de stichting mijnIBDcoach opgericht om 
de belangen te behartigen voor mijnIBDcoach.

Stichting mijnIBDcoach heeft zich als doel gesteld: 
l  Het beheren van het e-Health systeem 
 ‘mijnIBDcoach’ en het bevorderen van de 
 implementatie daarvan in de Nederlandse ziekenhuizen.

l  Het zodanig inrichten van het e-Health systeem zodat  
 het de patiëntenzorg optimaal kan ondersteunen.

l  Het ondersteunen en bevorderen van medisch-
 wetenschappelijk onderzoek op basis van de data in 
 het e-Health systeem, dat direct of indirect de zorg 
 van IBD patiënten ten goede komt

VEILIGE OMGEVING
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MijnIBDcoach wordt aangeboden via SananetOnline, het  
medisch internetplatform dat door Zelfzorg Ondersteund 
(ZO!) onafhankelijk is gecertificeerd. Dat betekent dat 
SananetOnline voldoet aan bepaalde eisen die worden 
gesteld aan platforms voor ondersteunde zelfzorg door 
gebruikers en experts.

Sananet, die SananetOnline beheert, neemt alle passende 
technische en organisatorische maatregelen om persoons- 
gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van 
onrechtmatige verwerking w.o.:

l Certificering ISO 9001:2008, ISO 27001 en NEN 7510 
l De technische dienstverlening is ondergebracht bij 
    een datacenter welke ISAE 3402-type II is gecertificeerd. 

Bovenstaande maatregelen garanderen een passend 
kwaliteitsniveau en passend beveiligingsniveau (inclusief 
informatiebeveiliging voor de gezondheidszorg) gelet op 
de aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt. 



WAT IS HET?
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De effectiviteit van dure geneesmiddelen worden 
systematisch geëvalueerd. Daarnaast worden patient 
reported outcomes (PROMs) geregistreerd.

l therapietrouw,
l de voedingstoestand
l rookgedrag
l bijwerkingen van geneesmiddelen
l arbeidsparticipatie
l kwaliteit van leven
l angst
l depressie
l life-events

MijnIBDcoach is een persoonlijke webpagina en 
htlm-toepassing voor smartphone en tablet. 
Het programma monitort naast ziekteactiviteit ook

Gebruikers worden maandelijks uitgenodigd een 
vragensessie in te vullen. Dit duurt gemiddeld 20 minuten. 
Wanneer de ziekte in remissie is, mag de patiënt beslissen 
de vragenlijsten eens per drie maanden in te vullen. 
Resultaten van deze vragensessies worden samengevat in 
een behandeloverzicht, inzichtelijk voor zowel de patiënt 
als de MDL-arts of verpleegkundige. 

Wanneer antwoorden een vooraf gedefinieerde alarmgrens 
overschrijden, zorgen ze voor een alarmsignaal (rode vlag) 
in de backoffice. De backoffice-verpleegkundige of arts 
zal dan contact opnemen met de desbetreffende patiënt. 
Wanneer een patiënt een vraag of klachten heeft, kan hij 
of zij dit ook kenbaar maken via mijnIBDcoach door een 
bericht te sturen via de beveiligde netwerkomgeving.

IN DE PRAKTIJK

www.stichtingmijnibdcoach.nl

Op basis van de mate en ernst van de klachten kan direct 
een behandeladvies worden gegeven, aanvullend onder-
zoek worden ingezet of worden besloten een afspraak op 
de polikliniek te maken. Naast de monitoringsfunctie 
biedt mijnIBDcoach een groot aantal kennismodules aan.

Deze gaan over een brede waaier aan ziekte-gerelateerde 
onderwerpen, zoals: zelfmanagement van een chronische 
ziekte, verschillende beschikbare geneesmiddelen,  
voeding, IBD en een kinderwens of zwangerschap. 
Met als doel dat het ziekte-inzicht van patiënten door 
het volgen van deze modules wordt verbeterd. 

De IBD coach wordt door de zorgverlener geautoriseerd 
en dient daardoor als volwaardige aanvulling op de 
behandeling. De zorgverlener is abonnementhouder en 
meldt de patiënt aan voor mijnIBDcoach. De patiënt 
krijgt vervolgens zelf met een persoonlijke inlogcode 
toegang tot de beveiligde pagina.
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