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PATIËNTENINFORMATIE 

Studie:gebruik van methyleenblauwactieve MMX® 

 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Het doel van deze studie is om aan te tonen dat kleuring met 
methyleenblauwactieve MMX ® van het darmslijmvlies veilig is. Daarnaast om 
aan te tonen dat de opsporing van poliepen in de dikke darm verbetert in 
vergelijking met de normale situatie. 
 
Dit is een gerandomiseerd onderzoek waarbij placebo (een pil die er hetzelfde 
uitziet als het 
onderzoeksgeneesmiddel, maar geen werkzame stof bevat) en 2 verschillende 
doseringen 
methyleenblauw MMX ® tabletten (200 mg of 100 mg) worden gebruikt. De 
deelnemer noch de arts zal weten welke behandeling de deelnemer ontvangt 
(een dubbelblind onderzoek). 
 
Er zijn drie behandelgroepen: 

- Groep 1 zal 200 mg methyleen blauw tabletten ontvangen  
- Groep 2 zal placebo ontvangen 
- Groep 3 zal 100 mg methyleen blauw tabletten ontvangen. 

 
Het randomisatieschema is 2:2:1, dat betekent dat de deelnemer dezelfde kans 
heeft om te loten voor deelname in de behandelarm met een dosis van 200 mg 
of in de placebo-arm en een kleinere kans om te loten voor deelname in de 
behandelarm met de lagere dosis van 100 mg methyleen blauw. 
 
 
Wie organiseert en financiert de studie? 
Het onderzoek zal in een aantal Europese landen (Groot Brittannië, Italië, 
Duitsland, Nederland), en in de VS en Canada worden uitgevoerd. Totaal zullen 
er 1270 patiënten geïncludeerd worden. Het onderzoek wordt gesponsord door 
Cosmo Technologies Ltd., een farmaceutisch bedrijf. ORION Clinical Services Ltd. 
is een onderzoekorganisatie die door Cosmo Technologies Ltd. is gevraagd voor 
de coördinatie van het onderzoek. 
De sponsor van het onderzoek zal aan het Academisch Medisch Centrum te 
Amsterdam een 
vergoeding betalen voor de tijd die zij aan dit onderzoek besteden. 
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Wie worden benaderd of kan deelnemen? 
Cliënten aan wie een coloscopie is geadviseerd door de (huis)arts en voldoen aan 
de criteria, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Zij 
worden hiervoor benaderd. De cliënt beslist zelf of hij/zij meedoet aan het 
onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als de cliënt besluit niet mee te doen, hoeft de 
cliënt verder niets te doen. De cliënt hoeft niets te ondertekenen en hoeft ook 
geen toelichting te geven. Alle cliënten krijgen de gewoon behandeling die 
anders ook zou plaatsvinden. Als cliënten wel meedoen, kunnen zij zich te allen 
tijde afmelden/stoppen. Ook tijdens het onderzoek. 
 
 
Wat is het te onderzoeken geneesmiddel? 
CB-17-01, d.w.z. de Methyleenblauwactieve MMX ® pil, is een pil die 
methyleenblauw bevat in een dosis van 25 mg. De pillen zijn zo gemaakt dat ze 
van de methyleenblauwe kleurstof in uw dikke darm afgeven. De kleurstof kleurt 
het slijmvlies (bekleding) van de darm tijdelijk blauw. Hierdoor kan de arts 
tijdens de coloscopie mogelijk gemakkelijker afwijkend weefsel, zoals poliepen, 
in uw darm opsporen. 
 
 
Wat betekent dit voor deelnemers? 
Deelname aan het onderzoek zal maximaal 45 dagen duren, maar de tabletten 
met methyleenblauw zullen allemaal tegelijk op één dag moeten worden 
ingenomen, namelijk de dag vóór de geplande colonoscopie. 
 
Screeningsvisite 
De screeningsvisite zal plaatsvinden vóór de geplande coloscopie. De deelnemer 
zal voorafgaand aan het tekenen van dit formulier voorafgaand aan deelname 
aan het onderzoek, worden geïnformeerd over de doelstellingen, procedures, 
voordelen en mogelijke risico's van het onderzoek. De medische 
voorgeschiedenis wordt uitgevraagd en vastgelegd. Er wordt een bloedmonster 
afgenomen om de nier- en leverfunctie te controleren, tenzij in de afgelopen 3 
maanden een recente controle is uitgevoerd en de resultaten reeds bekend zijn. 
Als de deelnemer in de vruchtbare leeftijd is, zal er een zwangerschapstest 
worden gedaan. Wanneer blijkt dat de deelnemer zwanger is, kan er niet worden 
deelgenomen aan het onderzoek.  
 
Tijdens de screeningsvisite vindt de randomisatie plaats. Dat wil zeggen dat het 
lot bepaalt welke tabletten de deelnemer krijgt. Als de resultaten van de lever- 
en nierfunctietest normaal zijn, dan er worden deelgenomen aan het onderzoek. 
De deelnemer krijgt dan een afspraak voor de coloscopie. De arts of 
verpleegkundige zal vertellen hoe de Methyleenblauwactieve MMX ® of het 
placebo moet worden ingenomen en hoe de voorbereiding voor de coloscopie 
moet worden gedaan. Deelnemers ontvangen ook een folder over de coloscopie 
en de voorbereiding. 
 
Drie dagen vóór coloscopie 
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Als voorbereiding op de coloscopie moet de deelnemer gedurende de drie 
voorafgaande dagen zo min mogelijk vezels eten (vermijd groenten, fruit en 
granen). 
 
Dag vóór coloscopie. 
Neemt de deelnemer de studie-tabletten (Methyleenblauw MMX ® of placebo) 
zelf thuis in tijdens het laxeren met laxeerdrank volgens het onderstaande 
schema. De deelnemer dient in 4 uur 8 tabletten in te nemen terwijl de 
benodigde hoeveelheid van 4 liter laxeerdrank wordt gedronken. De laxeerdrank 
zorgt ervoor dat de darm schoon is en de arts de darm goed kan bekijken tijdens 
de coloscopie. Er mag verder geen eten meer worden genuttigd, vanaf innemen 
van het laxeermiddel tot na de coloscopie op de volgende dag. Koolzuurvrij water 
en heldere vloeistoffen kunnen wel te allen tijde worden genomen. 
 
 

Tijd (uren) Volume van het laxeermiddel Aantal in te nemen tabletten 
 

Uur 1  1e Liter 0 

Uur 2 2e Liter 3 
Uur 3 3e Liter 3 

Uur 4 4e Liter 2 

 
Vrouwen van vruchtbare leeftijd moeten voorafgaand aan het innemen van de 
studiemedicatie, zelf thuis (opnieuw) een urine zwangerschapstest afnemen. 
Indien deze negatief is, kunnen zij de studiemedicatie innemen. 
 
Dag van coloscopie 
Op deze dag komt de deelnemer naar de kliniek voor de coloscopie. De arts zal  
vragen of er van het laxeren en innemen van de tabletten bijwerkingen zijn 
ondervonden en welke andere geneesmiddelen er sinds de screeningvisite zijn 
ingenomen. Enkele lichaamsfuncties zoals bloeddruk en hartslag zullen 
voorafgaand aan de scopie, tijdens en na de coloscopie worden gemeten. De arts 
zal de volledige coloscopie uitvoeren en eventuele afwijkingen verwijderen. Deze 
procedure wordt op video opgenomen. Als er afwijkingen worden weggenomen 
worden ze naar laboratorium opgestuurd en geanalyseerd. Na de coloscopie 
wordt er bloed afgenomen uit het infuus voor beoordeling van de lever- en 
nierfunctie. Voor ontslag krijgt de deelnemer een voorlopige uitslag en ontvangt 
een afspraken voor de follow-up visite. 
 
Follow-upvisite 
Een follow-upvisite wordt binnen 7 dagen na de coloscopie gepland. Hier 
ontvangt de deelnemer dan ook de uitslag van de coloscopie inclusief eventueel 
afgenomen weefsel. Tijdens deze visite wordt opnieuw bloed afgenomen om de 
lever- en nierfunctie te controleren. Men zal vragen naar eventuele complicaties 
die mogelijk zijn ondervonden na afloop van het onderzoek. Het totale 
bloedvolume dat tijdens de duur van het gehele onderzoek maximaal wordt 
afgenomen zal ongeveer 45 ml (3 eetlepels) zijn. 
 



 

Informatie studie: Methyleenblauwactieve MMX®, [Nederland]; Versie 1.2, 03 februari 2014 

 
 
 
Wat zijn de alternatieven voor diagnose of behandeling? 
De huidige techniek voor het gebruik van blauwe kleurstof in de darm is het 
sproeien van de kleurstof op mogelijk afwijkende gebieden in de darm. Bij deze 
techniek kan methyleenblauw of een andere kleurstof worden gebruikt. 
 
 
Wat zijn de bijwerkingen van een bij deelname ontvangen behandeling? 
De veiligheid en verdraagzaamheid van methyleenblauw is eerder vastgesteld. 
Methyleenblauw wordt in brede kring gebruikt bij de mens en heeft gedurende 
vele jaren diverse toepassingen gehad in de geneeskunde. 
 
Mogelijke bijwerkingen van methyleenblauw zijn: 
- misselijkheid, 
- braken, 
- diarree, 
- buikpijn en pijn op de borst, 
- duizeligheid, 
- hoofdpijn, 
- overvloedig transpireren en 
- verwardheid. 
 
In een paar gevallen hebben zich episodes van koorts, bloedarmoede, 
blaasirritatie en veranderingen in bloeddruk voorgedaan. Tijdelijke blauw-groene 
verkleuring van urine, feces, huid en oogwit kan ook voorkomen. Het is mogelijk 
dat methyleenblauw ongewenste bijwerkingen kan hebben wanneer het 
gelijktijdig wordt ingenomen met bepaalde antidepressiva of psychiatrische 
geneesmiddelen zoals Prozac.  
 
 
Wat zijn de mogelijke nadelen en risico’s van deelname? 
De mogelijke nadelen en risico's van deelname aan het onderzoek zijn dat er een 
aantal extra onderzoeken zoals bloedafname en lichamelijke controle moeten 
worden uitgevoerd die onaangenaam kunnen zijn. Het is niet de verwachting dat 
de studiemedicatie de risico’s verhoogd die bij een reguliere coloscopie horen. De 
procedures van een coloscopie zijn over het algemeen zeer veilig, maar zoals 
bij elke invasieve procedure kan er bij een kleine minderheid van de gevallen 
toch een complicatie optreden.  
 
Mogelijke complicaties van een coloscopie zijn: bloeding na verwijdering van een 
weefselhapje of  een poliep en een perforatie van de darmwand (zelden). 
De laxeerdrank kan bijwerkingen hebben zoals misselijkheid, maagkramp, gas en 
opgeblazen gevoel. Er zijn enkele zeldzame gevallen van een allergische reactie 
op de laxeerdrank geregistreerd. De deelnemer krijgt indien gewenst tijdens de 
coloscopie een pijnstiller en een slaapmiddel (roesje) toegediend krijgen om het 
ongemak tijdens het onderzoek te verminderen. Er kan wat kramp of een 
opgeblazen gevoel optreden nadat de procedure is voltooid, maar dit is meestal 
binnen een uur over. 
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Zwangerschap 
Is de deelnemer zwanger, of geeft borstvoeding? Dan mag er niet worden deelgenomen aan 
dit onderzoek. Is de deelnemer in de vruchtbare leeftijd? Dan moet de deelnemer voorkomen 
dat zij tijdens het onderzoek zwanger wordt. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden 
gevraagd een zwangerschapstest te ondergaan voordat zij deelnemen aan de studie om 
elke mogelijkheid van zwangerschap uit te sluiten. Vrouwen die zwanger kunnen raken 
moeten voor de duur van dit onderzoek en gedurende één maand na het stoppen met het 
gebruik van het onderzoeksgeneesmiddel effectieve anticonceptiemethoden (bijv. 
orale anticonceptiva, spiraaltje of pessarium met spermicide) gebruiken. Bovendien moeten 
partners ook een barrière-anticonceptiemethode gebruiken. 
 
Mannelijke patiënten moeten ervoor zorgen dat zij een anticonceptie in barrièrevorm zoals 
een condoom gebruiken of afzien van seksuele relaties voor de duur van het onderzoek en 
gedurende een maand nadat zij gestopt zijn met het gebruik van het 
onderzoeksgeneesmiddel. Wanneer de partner tijdens uw deelname aan dit onderzoek 
zwanger raakt, dient zij haar arts te informeren.  
 
Wordt de deelnemer / partner toch zwanger in de onderzoeksperiode? Dan moet er direct  
contact op worden genomen met de onderzoeker of de arts. Het kan zijn dat dit onderzoek 
gevolgen heeft voor het ongeboren kind. 
 
 

Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname? 
Het is mogelijk dat methyleenblauwactieve MMX ® kan leiden tot de opsporing 
van poliepen die niet zouden zijn ontdekt tijdens een routine colonoscopie. Wij 
hopen dat deelname aan deze studie ons kan helpen om een betere methode te 
ontwikkelen voor opsporing van poliepen in darmkanker screening of surveillance 
van patiënten. 
 
 
Wat gebeurt er als iemand niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
De cliënt beslist zelf of er wel of niet wordt deelgenomen aan het onderzoek. 
Deelname is vrijwillig. Als er wordt besloten om niet mee te doen, dan hoeft de 
cliënt niets te ondernemen. Er hoeft niets te worden getekend. Er hoeft ook geen 
toelichting te worden gegeven.  
 
 
Wat gebeurt er wanneer de deelnemer niet wil doorgaan met het 
onderzoek? 
Deelnemers kunnen op elke moment besluiten om zich terug te trekken uit het 
onderzoek. Als de deelnemer besluit zich terug te trekken, dan vragen wij of de 
deelnemer nog 30 dagen beschikbaar kan zijn voor een telefonische 
follow-up, die bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen over uw 
fysieke conditie. De informatie die gedurende de tijd in het onderzoek en deze 
follow-upperiode is verzameld kan dan nog steeds worden gebruikt. 
 
 
Wat gebeurt er wanneer de studie stopt? 
De sponsor van het onderzoek kan te allen tijde besluiten het onderzoek te 
stoppen. Wanneer dit gebeurt, zal het ziekenhuis worden geïnformeerd over de  
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redenen voor deze beslissing. De onderzoeksarts zal de behandelingsopties met 
de deelnemers bespreken. 
 
Wat gebeurt er als er iets mis gaat? 
Elke klacht over de manier waarop de deelnemer is behandeld tijdens het 
onderzoek of elk mogelijk letsel dat wordt veroorzaakt zal worden behandeld. 
 
Verzekering 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De 
verzekering dekt schade als gevolg van het onderzoek. Dit geldt voor schade die 
naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het 
onderzoek. Deelnemers worden geïnformeerd over de verzekerde bedragen, de 
uitzonderingen en de adresgegevens van de verzekeraar. 
 
 
Onkosten en betalingen 
Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan deelname aan het 
onderzoek. Er zal geen betaling worden ontvangen voor de deelname aan deze 
trial. 
 
 
Wat gebeurt er met de gegevens? 
Wij zijn verplicht de onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren. Daarvoor geeft de 
deelnemer toestemming als er wordt meegedaan aan het onderzoek.  
Als de deelnemer dit niet wilt, kan er niet worden meegedaan aan het onderzoek.  
 
 
Wordt de huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij 
deelname? 
Wij laten de huisarts schriftelijk weten dat er wordt deelgenomen aan het 
onderzoek. Dit is voor de veiligheid van de cliënt. Er moet hiervoor toestemming 
worden geven op het toestemmingsformulier. Als de deelnemer geen 
toestemming geeft, kan er niet worden meegedaan aan het onderzoek.  
 
 
Wat gebeurt er als er relevante nieuwe informatie beschikbaar komt? 
Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk worden uitgevoerd. Soms komt er in 
de loop van een onderzoek nieuwe informatie beschikbaar over de/het te 
onderzoeken behandeling/geneesmiddel. Wanneer dit gebeurd zal de 
onderzoeksarts de deelnemers hierover informeren en bespreken of het 
onderzoek wordt voortgezet. Wanneer de deelnemer besluit om zich terug te 
trekken zal de onderzoeksarts regelingen treffen om de behandeling voort te 
zetten. Wanneer de deelnemer besluit door te gaan in het onderzoek, kan er 
gevraagd worden een bijgewerkt toestemmingsformulier te tekenen. 
 
 
Zal deelname aan dit onderzoek vertrouwelijk worden behandeld? 
Tijdens dit klinische onderzoek zullen  medische gegevens gecodeerd worden 
geregistreerd (met een patiëntnummer) om de anonimiteit te handhaven. De 
gecodeerde gegevens worden gebruikt voor de wetenschappelijke 
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dataverzameling door de sponsor. 
 
Persoonlijke gegevens kunnen naast de onderzoeksarts worden onderzocht door 
vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, door 
vertegenwoordigers van de sponsor, en door medewerkers van de 
researchorganisatie. Door deelname aan dit onderzoek gaat de deelnemer ermee 
akkoord het gebruik van alle gegevens niet te beperken zelfs wanneer het 
onderzoek wordt gestopt. Ook gaat de deelnemer ermee akkoord dat de 
persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de sponsor van het onderzoek 
en zonodig naar gezondheidsautoriteiten zowel binnen als buiten Europa. 
Conform wettelijke beschikkingen kan er alleen  aan een klinische 
geneesmiddelonderzoek worden deelgenomen als er toestemming wordt geven 
voor de documentatie en het opsturen van gecodeerde gegevens over de 
gezondheid naar de relevante toezichthoudende en licentiëringsinstanties, de 
centrale Europese database (een database voor uitwisseling van 
veiligheidsgegevens tussen Europese autoriteiten), de relevante ethische 
commissies en de sponsor. Als er geen toestemming wordt gegeven voor het 
verzenden en opslaan van gecodeerde gegevens, kan er niet worden 
deelgenomen aan deze klinische trial. Als u de toestemming na aanvang van het 
onderzoek wordt ingetrokken, kunnen de tot dat tijdstip verzamelde 
gegevens toch worden gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
Informatie of gegevens uit het medische dossier zullen worden verzameld door 
Cosmo Technologies Ltd., de onderneming die Methyleenblauwactieve MMX ® in 
onderzoek heeft. De eigen huisarts wordt (met toestemming geïnformeerd) over 
deelname aan het onderzoek. 
 
Wat gebeurt er met het monster? 
Alle monsters (zoals bloed, urine of biopten) die mogelijk tijdens het onderzoek 
worden afgenomen, zullen door de lokale ziekenhuislaboratorium worden 
geanalyseerd. Alle opgeslagen monster die nog kunnen worden geïdentificeerd 
als van de deelnemer, zullen na afloop van het onderzoek worden vernietigd of 
wanneer er de deelnemer besluit zich terug te trekken uit het onderzoek. Biopten 
(weefselmonsters) die tijdens de colonoscopie zijn afgenomen zullen ook nog 
worden geanalyseerd in een centraal laboratorium dat in Duitsland of de VS is 
gevestigd. Deze analyse zal gecodeerd zijn en de monsters zullen na afloop 
van het onderzoek worden vernietigd. De monsters worden uitsluitend gebruikt 
voor studie doeleinden. Door het schriftelijke toestemmingsformulier te 
ondertekenen geeft u de deelnemer  toestemming voor het bewaren van de 
monster. 
 
Wat gebeurt er met de resultaten van de studie? 
De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk worden gepubliceerd. Alle 
gepubliceerde informatie uit het onderzoek zal voor de deelnemer beschikbaar 
zijn. Echter zullen de deelnemers in geen enkel rapport of geen enkele publicatie 
worden genoemd, tenzij er tevoren toestemming voor is gegeven. 
 
 

Wie heeft het onderzoek beoordeeld? 
Een onafhankelijke ethische commissie, bekend als de Medisch Ethische 
Toetsings Commissie van het Academisch Medisch Centrum, heeft een gunstig 
oordeel gegeven voor het onderzoeksprotocol en dit document. Meer informatie 
over de goedkeuring vindt kunt u opvragen. 
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Wilt u verder nog iets weten? 
Als u wilt deelnemen, aanvullende informatie nodig hebt met betrekking tot dit 
onderzoek of er sprake is van letsel in verband met deze studie, dan kunt u 
contact opnemen met één van de onderzoekers op de volgende nummers: 
 
Onderzoekslocatie   Bergman Clinics | Inwendige Zorg Amsterdam  
      (voorheen Stichting Procolo)  
      Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, 
 
Netherlands    T.: +31 (20) 56 61200 
Onderzoeker:    Prof. Dr. Evelien Dekker 

T.: +31 (20) 5664702 
 
Onderzoeksverpleegkundigen:  Mevrouw C.C.Cohen en Mevrouw A.C. de Groot 
      T.: +31 (20) 566 68228/62786 
 
Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan 
kunt u terecht bij een onafhankelijk deskundige: Prof. Dr. J.J.G.H.M. Bergman, 
maag-darm-leverarts, telefonisch te bereiken in het AMC op 020-5669111 via 
pieper 59087. 
 
 
Wij stellen het op prijs dat u de tijd hebt genomen om dit informatieblad 
te lezen.  


