
Lancering mijnIBDcoach 5.0

Webinar 19 oktober 2021



Met dank aan onze partners:



Programma

19:00 Welkom - stichting mijncoach.nl
Tineke Markus, voorzitter

19:05 Uitleg stichting - contentcommissie
Marin de Jong, AIOS MDL LUMC

19:15 Uitleg nieuwe functionaliteiten tussen ziekteactiviteit en 
hoe mensen zich voelen
Marieke Pierik, MDL-arts Maastricht UMC+

19:30 Populatie dashboard - benchmark ziekte en behandeling
Gerard Dijkstra, MDL-arts UMC Groningen

19:45 Migratie naar mijnIBDcoach versie 5.0
Denise Janssen, E-health consultant Sananet

20:00 Vragen

20:15 Afsluiting



Praktisch:

• U kunt vragen stellen via de 
Question & Answer functie

• U kunt de vragen van andere 
deelnemers prioriteren 



Marin de Jong, AIOS MDL & bestuurslid stichting mijnCoach



Achtergrond

2012: start mijnIBDcoach project
• Nauwe samenwerking tussen MDL-artsen, verpleegkundigen, patiënten en Sananet
2013: mijnIBDcoach 1.0, pilot studie
2014: oprichting Stichting mijnIBDcoach met als doelen
• Beheren (eigenaarschap content) van het e-health systeem mijnIBDcoach en het 

bevorderen van de implementatie daarvan in de Nederlandse ziekenhuizen
• Inrichten van het e-health systeem zodat het de patiëntenzorg optimaal kan ondersteunen
• 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

2014-2017: wetenschappelijk bewijs
2021: naamswijziging mijnCoach.nl en mijnIBDcoach 5.0….!



Partner Taak

• Functionaliteit
• Helpdesk
• Servers
• Contracten met ziekenhuizen

• Content
• Bewaken doel: verbeteren uitkomsten IBD
• Samenwerking private partners
• Afspraken rondom onderzoek

SMART-IBD netwerk
• Data platform
• Lerend netwerk voor zorgpaden lifestyle en 

psychosociale factoren
• Evidence/implementatie/scholing



Bestuur

M.L. Markus-de Kwaadsteniet, voorzitter
M.J. Pierik, MDL-arts MUMC, voorzitter 
contentcommissie
G. Dijkstra, MDL-arts UMCG
M.J. de Jong, MDL-arts i.o. LUMC
M. Spruit, bestuurslid ICT/onderzoek
C.H. Achterberg, penningmeester
M. Verheijen, bestuurslid ICT/implementatie

De stichting



De stichting

Contentcommissie
• Inhoud en wetenschap
• Patiënten, MDL-artsen, verpleegkundigen, 

onderzoekers, paramedici
• Vergadering iedere 2e maandag van de maand 

17.00-19.00
• Onderwerpen aanmelden via Evelien Hendrix: 

Evelien.Hendrix@mumc.nl

Taken
• Content beheer en verbetering
• Voorstellen onderzoek

• Unicenter/multicenter
• Losse modules

mailto:Evelien.Hendrix@mumc.nl


De stichting





SMART-IBD strategie

Review  
evidence

Interventie

Vergelijk 
uitkomsten

Onderwijs en 
implementatie


