Onderzoek naar Dientamoeba fragilis
Het Streeklaboratorium voor Volksgezondheid Kennemerland (Streeklab Haarlem) doet
samen met het Spaarne Gasthuis (SG) een onderzoek naar Dientamoeba fragilis infecties
om meer inzicht te krijgen in de klinische relevantie van dit micro-organisme. Uit eerder
onderzoek vanuit het SG en het Streeklab Haarlem blijkt dat er onder huisartsen, MDLartsen en kinderartsen weinig eenduidigheid is in de behandeling van en opvattingen
over de klachten die de parasiet zou kunnen veroorzaken. Het Streeklab Haarlem en SG
onderzoeken prospectief en observationeel het effect van verschillende behandelingen op
parasitologische uitkomst en klachten van patiënten.
Via het Streeklab Haarlem identificeren we patiënten uit de eerste lijn die voor de eerste
maal een Dientamoeba fragilis in de ontlasting hebben.
Het onderzoek behelst een door de patiënt online ingevulde vragenlijst op T0 en na één
(T1) en drie maanden (T2), en vervolg feces onderzoek op T1 en T2. De resultaten van
het vervolg feces onderzoek zijn gedurende deze maanden niet inzichtelijk voor
patiënt/behandelaar en worden hierna op verzoek vrijgegeven. U bent gedurende de
gehele studieperiode vrij om zelf aanvullende fecestesten te verrichten indien gewenst,
waarvan de uitslag dan uiteraard via de gebruikelijke route bij u terecht zal komen.
We willen een “real life” cohort volgen. Er is geen randomisatie. U bepaalt dus of, en
hoe, er wordt behandeld. Aangezien we de patiënt niet willen benaderen voordat u de
mogelijkheid heeft gehad om de uitslag van de ontlastingstest en een beleid te
bespreken, sturen we u een informatiepakket voor de patiënt, met het verzoek dit te
geven of door te sturen naar het huisadres van uw patiënt. Hierin zit het patiënten
informatieformulier, een informed consent formulier en de eerste vragenlijst. Op uw
verzoek kunnen wij het informatiepakket ook rechtstreeks naar de desbetreffende
patiënt versturen.
In voorkomende gevallen zullen we aan het einde van de studie uw praktijkondersteuner
vragen om een uitdraai van de medische voorgeschiedenis en een medicatie overzicht
indien de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Verder heeft u als huisarts geen
werk aan deze studie.
De verwachting is dat de eerste inclusies vanaf half juni 2018 gaan plaatsvinden; wij
streven ernaar om binnen de onderzoeksperiode van één jaar 200 patiënten bij de studie
te includeren.
Mocht u of de HAGRO vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag om
nadere informatie te verstrekken!
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