
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algemene gegevens 

PPS-nummer AF17064 

Titel Dieet Interventie met een Elementaire Toets (DIET) 

Thema Gezond & Veilig 

Uitvoerende kennisinstelling(en) Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam 

Projectleider onderzoek (naam + 
emailadres) 

Dr. Arjan Bredenoord 
a.j.bredenoord@amc.uva.nl 

Penvoerder (namens private 
partijen) 

Dr. Lucien Harthoorn 
Lucien.harthoorn@nutricia.com  

Contactpersoon overheid ? 

Totale projectomvang (k€) 270 

Adres projectwebsite https://topsectoragrifood.nl/type-project/tki/af-
17064-dieet-interventie-met-een-elementaire-toets-
diet/  

Startdatum 01-01-2018 

Einddatum 31-12-2019 

 
Goedkeuring penvoerder/consortium  
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s 
nemen graag kennis van eventuele opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens het 

consortium de jaarrapportage  

x goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Eventuele opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

geen 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt de PPS volgens planning?  Ja 

Zijn er wijzigingen in het 
consortium/de projectpartners? 

Nee 

Is er sprake van vertraging 
en/of uitgestelde opleverdatum? 

Nee 

Is er sprake van inhoudelijke 
knelpunten, geef een korte 

beschrijving 

Nee 

Is er sprake van afwijkingen van 
het ingezette budget/de 
begroting? 

Nee 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 
Wat is er aan de hand en wat doet het project daaraan? 
Wat gaat het project opleveren en wat is het effect hiervan? 

PPS-jaarrapportage 2018 
De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te 
rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient 
dit format gebruikt te worden. Voor PPS-en die in 2018 zijn afgerond is een apart format “PPS-
eindrapportage” beschikbaar.  
De jaarrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/ 

topsector. Zorg er s.v.p. voor dat er geen vertrouwelijke zaken in de rapportage staat. 
De PPS-jaarrapportages dienen voor 1 maart 2019 te worden aangeleverd bij de TKI’s via 
info@tkitu.nl of info@tki-agrifood.nl. Voor Wageningen Research loopt de aanlevering via een 
centraal punt. 
 
 
Format PPS-jaarrapportage topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
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Voedselallergieën zijn in toenemende mate een probleem voor de gezondheid en het 
welzijn van kinderen en volwassenen. Voedselallergie komt de laatste jaren vaker 

voor, zijn ook heviger en duren langer. Eosinofiele oesofagitis (EoE), een chronische 
ontstekingsziekte van de slokdarm die veroorzaakt wordt door een allergische reactie 

waar vaak voedselallergenen de oorzaak van zijn, is daar een voorbeeld van. In dit 
project wordt bij EoE-patiënten een nieuwe behandeltherapie getest die effectiever is 
en tot minder dieetproblemen moet leiden. 
Dit project levert kennis op over de toepasbaarheid en effectiviteit van specifieke 
medische voedingen en combinaties daarvan met andere type voedingsinterventies bij 
een ziekte als EoE. De kwaliteit van leven van de patiënten kan verbeteren en de 
belasting op de gezondheidszorg wordt verminderd. 

 

 
Resultaten 2018 

Geef een korte beschrijving van de high-lights van 2018 
Geef een korte beschrijving van de projectdeliverables 2018 

-Digital patient database operationeel 
-Eerste patient geïncludeerd en gerandomiseerd (januari 2018) 
-Inclusie van 20 EoE-patiënten in 2018 

-In 2018 hebben er 4 projectmeetings plaatsgevonden tussen AMC en Nutricia 

Research waar projectvoortgang en tussentijdse studie-uitkomsten zijn bediscussieerd 
-Analyse en verwerking van ‘baseline’ data, incl. patiëntenkarakteristieken 
(antropometrie, symptomen, histologie), vragenlijsten (incl. kwaliteit-van-leven) en 
dieetinnames hebben plaatsgevonden van alle geïncludeerde patiënten 
-Data-analyse en -verwerking van antropometrie, symptomen, histologie, 
vragenlijsten, dieetinnames, incl. compliantie, hebben plaatsgevonden over de 

patiënten die de interventieperiode zijn doorlopen 
-Tussentijdse uitkomst dat er goede compliantie van studieproduct is in de 
voedingsinterventie 
-Eerste inzichten over endoscopische verbetering en histologische effectiviteit van het 
elementaire dieet 
-Gebaseerd op de tussentijdse data-analyses zijn er geen redenen om de studie-
aanpak te veranderen, noch zijn er ‘safety concerns’ 

 

 
 

Aantal opgeleverde producten in 2018 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijvingen van 

de producten of een link naar de producten op de projectwebsite of andere openbare websites) 

Wetenschappelijke 
artikelen 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/workshops 

0 0 0 0 

Titels/omschrijvingen van belangrijkste producten in 2018 (max. 5) en hun doelgroepen 

 
 
 
 

 

 
Bijlage: Titels/omschrijvingen van alle producten in 2018 of een link naar deze 

  producten op de projectwebsite of andere publieke websites 
 
 

 

 

 

 

 


