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Summary

The main aim of this dissertation is to describe the development and effectiveness of the 
eHealth program, My Diabetes Profile, which aimed to improve adherence of patients with 
T2DM to core treatment behaviors, i.e. improving physical activity levels, oral hypoglycemic 
agent (OHA) adherence, insulin therapy adherence, and decreasing caloric intake from 
unhealthy snacks.

Chapter 1 provides a general introduction including background information on diabetes 
mellitus, its consequences, management strategies, and treatment adherence. Diabetes 
Mellitus is a progressive chronic disease characterized by hyperglycemia and the inability of 
the body to maintain a favorable glucose metabolism. By 2045, worldwide over 600 million 
people will be affected by diabetes, and nine in every ten people of those will have type 2 
diabetes mellitus. Treatment strategies consist of increasing physical activity levels, improving 
dietary patterns, and if applicable adherence to medical behaviors such as OHA taking and 
insulin therapy. Patient adherence poses a serious challenge, non-adherence co-occurs across 
treatment behaviors, and non-adherence is associated with considerable individual, societal, 
and economic consequences. In that light, it is evident to improve adherence and to explore 
avenues on how to achieve improvements in patients’ treatment adherence. In addition, the 
introduction provides insight in the theoretical framework applied in this dissertation, and 
discusses computer-tailoring technology as medium to improve treatment adherence in 
patients with diabetes. 

Chapter 2 describes a qualitative inquiry among patients with type 2 diabetes and relevant 
health professionals involved in the management of diabetes. The study aimed to explore 
the scope of non-adherence, to explore salient personal beliefs associated with treatment 
adherence, and to explore if and how success factors for treatment adherence are applied 
in diabetes consultations. Results demonstrated that treatment adherence to healthy 
lifestyle and medical behaviors was suboptimal. It seems that for some treatment behaviors, 
patients had more knowledge and were more aware of risks compared to other behaviors. 
Health professionals and patients reported many advantages and no disadvantages of 
adherence to healthy lifestyle behaviors. Both advantages and disadvantages were reported 
for medical behavior adherence. Self-efficacy of patients to adhere to treatment behaviors 
seemed to be lower in situations when routine was compromised; similar situations were 
identified for distinct treatment behaviors. Last, success factors for treatment adherence were 
insufficiently applied in consultations. Health professionals reported that scarce, busy, and 
brief consultations may impede the application of such success factors. In conclusion, patient 
adherence is suboptimal, non-adherence co-occurs across behaviors, beliefs have been 
identified to target in interventions, and new avenues need to be explored to address success 
factors for treatment adherence. 
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Chapter 3 describes a longitudinal study that aimed to identify psychological predictors of 
adherence to OHAs and to compare the prevalence of adherence between two self-report 
adherence instruments. At baseline, we assessed OHA adherence using the ProMAS and 
MARS-5, socio-cognitive determinants, and demographics. At follow-up, the ProMAS was 
used as outcome measure, on which socio-cognitive determinants and demographics were 
regressed using multiple linear regression analysis. With currently advised and widely applied 
cut-off points of ≥15 for the ProMAS and ≥23 for the MARS-5, 47% and 90% adhered to their 
OHAs respectively. Data of the ProMAS were more in line with objectively collected data with 
regard to the percentage of patients that could be considered adherent. Consistent predictors 
of better adherence were a low education, lower severity perceptions, and higher self-
efficacy and intention. After correcting for baseline adherence, a low education and higher 
self-efficacy remained significant predictors. In sum, the ProMAS seems better equipped to 
deal with pitfalls present in available self-report measures. Suboptimal adherence stresses the 
need for effective adherence improving interventions. Interventions should particularly target 
higher-educated patients and patients with low self-efficacy in situations out of daily routine.

Chapter 4 describes the development of the My Diabetes Profile program as well as a protocol 
for the conduct of a randomized controlled trial to examine its effectiveness. Results from 
chapters two and three were complemented with knowledge accumulated from previously 
developed computer-tailored programs and input gathered from a program committee. 
Together these sources yielded input for the development of the eHealth program My 
Diabetes Profile. Consequently, the program addressed treatment non-adherence to healthy 
lifestyle and medical behaviors, and aligned with the needs and desires of our target group 
and others involved in the committee. In addition, the program incorporated success factors 
for treatment adherence as identified from the literature, i.e. a solid theoretical base, interactive 
content and feedback tailored to relevant phases and determinants of behavior change, visual 
support, and the possibility to monitor adherence.

Chapter 5 discussed the evaluation that was conducted regarding the recruitment of patients 
with type 2 diabetes by nurses to our randomized controlled trial. The aim of this study was 
to map the number of patients recruited per nurse and how this total came about during the 
recruitment period, and to explore factors that influenced nurses’ their recruitment success. 
Nurses’ recruitment success and the course of recruitment success were derived from trial 
data (NTR6840). Based on the standardized total number of recruited patients, nurses were 
categorized either as non-, low-, medium-, or high-recruiter. Ninety-six nurses participated in 
our trial and recruited a mean of seven patients (range 0-32), which was slightly lower than 
the minimum of eight patients we aimed for. Fifteen nurses did not recruit any patient. Most 
patients were recruited close to recruitment onset. Nurses who did not recruit patients close 
to recruitment onset, ultimately showed no recruitment success. Data showed a relative high 
early recruitment success that progressively declined over time; high-recruiters were generally 
successful throughout the entire recruitment period, while low-recruiters mostly in the early 
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months. Telephone interviews among a subset of nurses per group revealed that recruitment 
barriers and facilitators emerged in the area of organizational, study, patient and especially 
recruiter characteristics. Contrary to non- and low-recruiters, medium- and high-recruiters 
reported more in-depth knowledge about the study and trial requirements, expressed more 
personal participation benefits and fewer barriers, and applied more recruitment activities, 
reminders, and barrier-focused coping strategies. To conclude, early recruitment success 
should be encouraged, and a personalized approach may facilitate recruiters to become and 
remain successful. 

Chapter 6 describes the results of the randomized controlled trial that was conducted to 
examine the effectiveness of the My Diabetes Profile program in comparison to a waiting list 
control arm. Intervention effects were examined on overall and separate treatment behaviour 
adherence. Sixty percent of those patients who completed the baseline assessment were 
retained after follow-up, which was a promising result for eHealth interventions. Overall 
treatment adherence improved significantly in those patients allocated to the intervention, 
reflected by an overall small to medium effect size (d = .24). With regard to separate treatment 
behaviors, a significant decrease was observed in caloric intake from unhealthy snacks (d =.38). 
Small to medium positive intervention effects were observed for adherence to OHA (d = .18) 
and insulin therapy (d = .28), however, these effects were not statistically significant, potentially 
due to a lack of power in these medical behaviors. As the My Diabetes Profile program 
applied several success factors for eHealth interventions identified from the literature, i.e. a 
theoretical base, tailored content and a multi-behavior approach, this may have contributed 
to the success of the intervention. eHealth has shown to be an effective avenue to improve 
treatment adherence in patients with T2DM. Future research should investigate how wide-
scale implementation could best be shaped and if and how the integration of eHealth in usual 
care could be of additional value. 

Finally, chapter 7 provides a general discussion and conclusion based on the studies 
presented throughout the dissertation. The My Diabetes Profile program was effective in 
improving treatment adherence of patients with T2DM. However, several research areas have 
been touched upon which require further research. For instance, the long-term effects of 
the program on treatment behavior adherence and related outcomes remain unknown. 
Furthermore, the cost-effectiveness evaluation, process-evaluation, and optimal delivery 
format for wide-spread implementation should be explored in order to provide entries 
to market the program, refine the program, and increase the program’s impact. Last, the 
integration of eHealth interventions in usual care, i.e. blended care, has shown to be beneficial, 
but requires further investigation for the My Diabetes Profile program.
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Samenvatting

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om de ontwikkeling en de effectiviteit 
van het eHealth-programma, Mijn Diabetes Profiel, te beschrijven. Het doel van het 
programma was om therapietrouw van type-2 diabetes patiënten te verbeteren aan kern 
behandelingsgedragingen, dat wil zeggen het verhogen van lichamelijke activiteit, het 
verbeteren van therapietrouw aan orale medicatie en insuline voorschriften, en het verlagen 
van de calorie-inname uit ongezonde snacks.

Hoofdstuk 1 bevat een algemene inleiding over diabetes mellitus, de gevolgen hiervan, 
managementstrategieën en het opvolgen van de behandeling. Diabetes Mellitus is 
een progressieve chronische ziekte die wordt gekenmerkt door hyperglykemie en het 
onvermogen van het lichaam om een optimale glucosestofwisseling te onderhouden. In 
2045 zullen wereldwijd meer dan 600 miljoen mensen diabetes hebben, waarvan negen van 
de tien de type-2 diabetes variant. Behandelingsstrategieën bestaan uit het verhogen van 
de lichamelijke activiteit, het verbeteren van voedingspatronen en, indien van toepassing, 
het naleven van medische behandelingen, zoals het nemen van orale bloedsuikerverlagende 
medicatie en behandeling met insuline. Naleving door patiënten is een serieuze uitdaging. 
Therapieontrouw vindt plaats over verschillende behandelingsgedragingen heen en wordt 
gekoppeld aan aanzienlijke individuele, maatschappelijke en economische gevolgen. Het is 
daarom duidelijk dat therapietrouw moet worden verbeterd en nieuwe manieren moeten 
worden ontdekt waarmee patiënten hun behandeling beter kunnen naleven. De inleiding 
biedt verder een inzage in het theoretische kader dat is toegepast binnen dit proefschrift. Ook 
wordt er gesproken over computer-tailoring technologie als middel om ervoor te zorgen dat 
patiënten met diabetes hun behandeling beter naleven.

Hoofdstuk twee beschrijft een kwalitatief onderzoek dat heeft plaatsgevonden onder 
patiënten met diabetes type-2 en gezondheidsprofessionals die zijn betrokken bij het onder 
controle houden van diabetes. Het onderzoek richt zich op de omvang van therapieontrouw 
aan behandelingsgedragingen onder patiënten, belangrijke persoonlijke overtuigingen met 
betrekking tot het opvolgen van behandelingsgedragingen en of en hoe succesfactoren 
voor het opvolgen van de behandeling zijn toegepast in diabetesconsulten. De resultaten 
lieten zien dat het opvolgen van de behandeling met betrekking tot een gezonde 
levensstijl en medisch gedrag suboptimaal was.  Het lijkt erop dat patiënten voor sommige 
behandelingsgedragingen meer kennis hebben en meer op de hoogte zijn van risico’s dan 
voor andere gedragingen. Professionals en patiënten benoemden veel voordelen en geen 
nadelen van het naleven van gedrag dat hoort bij een gezonde levensstijl. Zowel voor- als 
nadelen werden gerapporteerd voor het naleven van medisch gedrag.

De eigen-effectiviteit van patiënten met betrekking tot het naleven van behandelingsgedrag 
leek lager te zijn in situaties waar routine werd doorbroken. Eenzelfde situaties werden 
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geïdentificeerd voor afzonderlijke behandelingsgedragingen. Ten slotte, succesfactoren 
voor het opvolgen van behandeling werden onvoldoende toegepast in consulten. 
Gezondheidsprofessionals melden dat geringe, drukke en korte consulten de toepassing 
van dergelijke succesfactoren belemmerd kunnen hebben. Onze conclusie luidt dus dat 
de naleving van behandelingsgedragingen door patiënten suboptimaal is, niet-naleving 
plaatsvindt over verschillende vormen van gedrag, overtuigingen voor toepassing in 
interventies kenbaar zijn gemaakt, en nieuwe manieren onderzocht moeten worden om 
succesfactoren toe te passen. 

Hoofdstuk drie beschrijft een longitudinaal onderzoek dat tot doel had psychologische 
voorspellende factoren van therapietrouw aan orale bloedsuikerverlagende medicatie 
te identificeren. Ook is binnen dit onderzoek een vergelijking gemaakt in therapietrouw 
prevalenties tussen twee zelf-rapportage instrumenten. In de eerste vragenlijst is 
therapietrouw in kaart gebracht middels de ProMAS en MARS-5 vragenlijsten, evenals 
sociaal-cognitieve variabelen en demografische factoren. Binnen de tweede vragenlijst 
is de ProMAS gebruikt als een uitkomstmaat en zijn de sociaal-cognitieve variabelen als 
gemeten in de eerste vragenlijst gebruikt om de therapietrouw te voorspellen middels een 
meervoudige lineaire regressieanalyse. Met de afkappunten van >15 voor de ProMAS en >23 
voor de MARS-5, was respectievelijk 47% en 90% van deelnemers therapietrouw aan hun 
orale bloedsuikerverlagende medicatie. Gegevens van de ProMAS kwamen meer overeen 
met objectief verzamelde gegevens als men kijkt naar het percentage van patiënten dat als 
therapietrouw kan worden beschouwd. Terugkerende voorspellers van betere therapietrouw 
waren een laag opleidingsniveau, lagere ernstinschatting van risico’s, en een hogere eigen-
effectiviteit en bereidheid om de medicatie te gebruiken. Na correctie voor therapietrouw 
als gemeten in de eerste vragenlijst, bleven een laag opleidingsniveau en een hogere eigen-
effectiviteit over als significante voorspellers. Kortom, de ProMAS lijkt beter om te kunnen gaan 
met valkuilen die aanwezig zijn in beschikbare zelf-rapportage instrumenten. Suboptimale 
therapietrouw benadrukt de behoefte aan effectieve interventies die therapietrouw kunnen 
bevorderen. Interventies moeten met name hoger opgeleide patiënten en patiënten met 
een lage eigen-effectiviteit in situaties die niet in de dagelijkse gang van zaken voorkomen, 
als doelgroep hebben.

Hoofdstuk vier beschrijft de ontwikkeling van het Mijn Diabetes Profiel programma en 
een protocol voor het uitvoeren van een gerandomiseerd gecontroleerde studie om de 
effectiviteit daarvan te onderzoeken. De resultaten van hoofdstukken twee en drie zijn 
aangevuld met kennis die is opgedaan uit eerder ontwikkelde programma’s waarbij computer-
tailoring technologie gebruikt wordt, evenals input die vergaard is vanuit een stuurgroep. 
Samen boden deze bronnen input voor de ontwikkeling van het eHealth-programma Mijn 
Diabetes Profiel. Als gevolg hiervan besteedt het programma aandacht aan therapieontrouw 
aan gezonde leefstijl gedragingen en medisch gedrag, en wordt het programma afgestemd 
op de wensen en behoeften van onze doelgroep en anderen die deel uit maakten van de 
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commissie. Verder bevat het programma ook succesfactoren voor therapietrouw die naar 
voren zijn gekomen uit literatuuronderzoek. Bijvoorbeeld, het gebruik van een theoretische 
onderbouwing, interactieve inhoud en feedback die is afgestemd op relevante fases en 
determinanten van gedragsverandering, visuele ondersteuning en de mogelijkheid om 
therapietrouw te monitoren.

In hoofdstuk vijf wordt gesproken over de evaluatie die werd uitgevoerd inzake de werving 
van patiënten met diabetes type-2 door verpleegkundigen om deel te nemen aan ons 
gerandomiseerd gecontroleerde studie. Het doel van deze studie was om het aantal 
patiënten dat per verpleegkundige werd geworven in kaart te brengen, hoe dit totaal 
tot stand kwam tijdens de wervingsperiode, en om te onderzoeken welke factoren het 
uiteindelijke wervingstotaal van de verpleegkundigen hebben beïnvloed. Gegevens over het 
wervingstotaal en het verloop van het wervingssucces werden gehaald uit studiegegevens 
(NTR6840). Op basis van het gestandaardiseerde totale aantal geworven patiënten werden 
verpleegkundigen gecategoriseerd als verpleegkundigen zonder wervingsresultaat, 
verpleegkundigen met lage werving, verpleegkundigen met gemiddelde werving of 
verpleegkundigen met hoge werving. 96 verpleegkundigen namen deel aan onze studie 
en wierven gemiddeld zeven patiënten (spreiding 0-32), wat enigszins lager lag dan het 
minimumaantal van acht patiënten dat beoogd was. Vijfteen verpleegkundigen wierven 
geen enkele patiënt. De meeste patiënten werden geworven vlak nadat de wervingsperiode 
van start ging. Verpleegkundigen die geen patiënten wisten te werven vlak na aanvang van 
de werving bleken uiteindelijk geen tot weinig patiënten te werven. De gegevens laten een 
relatief hoog succes zien bij het begin van de werving dat op den duur geleidelijk minder 
wordt. Verpleegkundigen met een hoog wervingstotaal hadden over het algemeen meer 
succes tijdens de volledige wervingsperiode terwijl verpleegkundigen met een lage werving 
meestal (alleen) tijdens de eerste maanden. Telefooninterviews afgenomen onder een 
subset van verpleegkundigen per groep laten zien dat wervingsbarrières en facilitators zich 
voordeden op organisatorisch, studie- en patiëntgebied, maar voornamelijk bij kenmerken 
van de verpleegkundigen zelf. In tegenstelling tot verpleegkundigen zonder wervingssucces 
of verpleegkundigen met laag wervingsresultaat, lieten verpleegkundigen met een middel en 
hoog wervingsresultaat meer diepgaande kennis zien over de studie en de studievereisten. 
Ook lieten zij de persoonlijke voordelen voor deelname meer naar voren komen, spraken zij 
minder over belemmeringen en pasten zij meer wervingsactiviteiten, herinneringen en coping 
strategieën toe om het hoofd te bieden aan belemmeringen. De conclusie is dat vroegtijdig 
wervingssucces moet worden aangemoedigd en een persoonlijke aanpak verpleegkundigen 
kan helpen om succesvol te worden en te blijven. 

In hoofdstuk zes zijn de resultaten weeggegeven van de gerandomiseerd gecontroleerde 
studie die werd uitgevoerd om de effectiviteit te onderzoeken van het Mijn Diabetes 
Profiel programma ten opzichte van een wachtlijst principe voor controle patiënten. 
De effecten van de interventie werden onderzocht op algehele therapietrouw aan 
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behandelingsgedragingen en op afzonderlijke therapietrouw aan behandelingsgedragingen. 
Zestig procent van de patiënten die de eerste meting voltooiden werden behouden na de 
nameting, wat een belovend resultaat is voor eHealth-interventies. Algehele therapietrouw 
aan behandelingsgedragingen verbeterde aanzienlijk bij patiënten die werden toegewezen 
aan de interventie, wat weergegeven werd door een kleine tot gemiddelde effectgrootte 
(d = .24). Wat betreft afzonderlijke therapietrouw aan behandelingsgedragingen konden wij 
een aanzienlijke verlaging zien van de calorie-inname uit ongezonde snacks (d = .38). Kleine 
tot gemiddelde positieve interventie-effecten werden waargenomen voor therapietrouw 
aan orale bloedsuikerverlagende medicatie (d = .18) en behandeling met insuline (d 

= .28). Deze effecten waren echter niet significant, wat mogelijk te maken heeft met een 
gebrek aan studie-power van deze medische gedragingen. Aangezien het Mijn Diabetes 
Profiel programma meerdere succesfactoren heeft toegepast voor eHealth-interventies die 
naar voren zijn gekomen uit literatuuronderzoek, zoals een theoretische onderbouwing, 
gepersonaliseerde content en een aanpak van meerdere behandelingsgedragingen, is het 
mogelijk dat deze bijgedragen hebben aan het succes van de interventie. eHealth heeft 
laten zien een effectieve manier te zijn om therapietrouw van type-2 diabetes patiënten 
te verbeteren. Toekomstig onderzoek is nodig om na te gaan hoe implementatie op brede 
schaal het beste vorm kan worden gegeven en of en hoe de integratie van eHealth in de 
algemene zorg van toevoegende waarde kan zijn.

Tot slot wordt in hoofdstuk zeven een algemene discussie en conclusie beschreven die gebaseerd 
zijn op de studies die aan bod zijn gekomen in het proefschrift. Het Mijn Diabetes Profiel 
programma was effectief in het verbeteren van therapietrouw aan behandelingsgedragingen 
bij patiënten met diabetes type 2. Er zijn echter onderzoeksgebieden waarvoor verder 
onderzoek vereist is. Op dit moment zijn langer termijn gevolgen van het programma met 
betrekking tot verbeterde therapietrouw aan behandelingsgedragingen en gerelateerde 
secundaire uitkomstmaten onbekend. Bovendien moeten een kostenbatenanalyse en 
een procesevaluatie worden uitgevoerd en moet de optimale manier van levering voor 
implementatie op grote schaal worden onderzocht om het programma op de markt te 
brengen, het programma te finetunen en de impact ervan te vergroten. Ten slotte heeft de 
integratie van eHealth-interventies in algemene zorg, blendend care, laten zien gunstig te zijn, 
maar is er verder onderzoek nodig met betrekking tot het Mijn Diabetes Profiel programma. 
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