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Summary  

Irritable bowel syndrome (IBS) is disorder of gut-brain interaction, previously known as 
a functional gastrointestinal disorder and is characterized by chronic recurrent 
abdominal pain and altered bowel habits. It is highly prevalent affecting 5-15% of the 
population depending on the criteria used and is associated with a pronounced impact 
on quality of life. The underlying pathophysiology of IBS is multifactorial, complex and 
incompletely understood and as a consequence, reliable biomarkers to diagnose IBS are 
currently lacking. This makes IBS a diagnosis which is, according to current consensus, 
merely based on symptoms. Symptoms vary widely both within and between patients, 
reflecting the complex and heterogeneous phenotype of IBS. Despite its prevalence and 
substantial negative impact on patients, treatment options are currently limited and are 
moderately effective at best. The relative lack of effective therapies adds further to the 
large associated socioeconomic burden. 
 
This thesis covers several aspects concerning IBS, from the diagnostic Rome criteria and 
symptom evolution over time (part I), to the investigation of therapeutic targets, with a 
special focus on treatment with peppermint oil, its potential mechanisms of action and 
its cost-effectiveness (part II).  

Part I - Epidemiological aspects and clinical manifestations of 
Irritable Bowel Syndrome 

Currently, diagnosis of IBS is made based on the presence of typical clinical symptoms 
which are incorporated in the Rome criteria and include abdominal pain and aberrant 
defecation such as constipation, diarrhea or a combination of the two. The Rome 
criteria have been modified every few years, which has led to some variation in IBS 
patient populations over time, depending on which criteria were used to diagnose IBS. 
The most recent version of the criteria is the Rome IV, published in 2016, which was 
expected to be more stringent than the prior Rome III due to the requirement of 
abdominal pain at least once a week instead of three days per month. In addition, the 
presence of pain instead of discomfort alone is a necessity. In chapter 2, we compared 
the prevalence of IBS according to the Rome III and IV criteria in the well characterized 
Maastricht IBS Cohort. Of 404 patients that were diagnosed with IBS using the Rome III 
criteria, between 87% and 62% was likely to also fulfill the Rome IV criteria. When 
comparing clinical characteristics between Rome III IBS patients and those also fulfilling 
the Rome IV criteria, we found that the Rome IV IBS population reflected a subgroup of 
Rome III IBS patients that was more often female, with more severe GI 
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symptomatology, psychological comorbidities and lower quality of life. This implies that 
results from Rome III IBS studies may not be directly transferable to Rome IV IBS 
populations. In clinic however, both groups should be considered as having IBS. 
 
Besides variations in population characteristics due to different diagnostic criteria used, 
symptoms within patients are also know to vary over time. Given that insight in factors 
affecting the natural disease course can help in the search for new patient-tailored 
targeted treatment strategies, we evaluated symptom evolution and characteristics that 
could predict the disease course over a five-year follow up period in chapter 3. Of 161 
Rome III IBS patients of the Maastricht IBS cohort, 30% did not fulfill the Rome III criteria 
any longer and had significantly lower levels of GI symptoms and GI-specific anxiety after 
five years follow-up. Nevertheless, comorbid anxiety and depression and quality of life 
were comparable between patients that did and did no longer fulfill the diagnostic 
criteria at follow-up. No baseline predictors for being Rome-IV positive at follow-up 
were found. These results suggest that long-term quality of life and general wellbeing 
might depend on concurrent psychological symptoms, rather than GI symptom 
improvement over time. Therefore, therapeutic efforts should also be aimed at 
addressing mental health issues. 

Part II - Transient receptor potential channels as therapeutic target 

Although the number of therapeutic options for IBS has grown in the last decades, 
treatment of abdominal pain in particular remains challenging and is often unsatisfactory. 
In the search for cost-effective treatments, Transient Receptor Potential (TRP) channels 
are promising targets for therapeutic interventions. TRP channels are known to have 
temperature-sensing properties, among many other functions. Growing evidence 
indicates that TRP channels in the GI tract are involved in the propagation and 
processing of abdominal pain signals in IBS.  
 
To gain an overview of current knowledge on the role of various TRP channels in 
visceral nociceptive processes in IBS, we first performed an extensive literature search 
and summarized the findings in chapter 4.  An extensive overview of knowledge on 
TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM8 and their potential implications for treatment in IBS 
was given. Of these, TRPV1 is most widely-studied and its stimulation is associated with 
increased visceral nociception, hypersensitivity and increased neurogenic inflammation. 
Although direct antagonism of TRPV1 led to excellent analgesia, safety issues impair its 
clinical use. Knowledge regarding another important channel, the TRPM8 channel, is 
mostly derived from animal studies. These have shown that TRPM8 appears to have an 
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anti-nociceptive and possibly anti-inflammatory effect. Peppermint oil, which has been 
used for decades to treat abdominal pain in IBS, has menthol as its main constituent. 
Interestingly, menthol is a TRPM8 agonist suggesting a possible effect through this TRP 
channel.  
 
In chapter 5, we then investigated molecular mechanisms underlying the potential 
beneficial effect of TRPM8 agonism in IBS. As human data on intestinal TRPM8 was 
limited to a single study in Crohn’s disease and a brief report on polymorphisms in IBS, 
this was the first study investigating TRPM8 in intestinal tissue of IBS patients. In biopsies 
from both a London and Maastricht IBS cohort, we showed that TRPM8-
immunoreactivity was colocalized with immune cells being predominantly of the 
dendritic cell lineage and in close approximation to nerve endings. In addition, we 
demonstrated that TRPM8 immunoreactivity and mRNA expression was increased in 
IBS patients as compared to controls. Ex vivo treatment of IBS patient biopsies with 
TRPM8 agonist icilin reduced the release of pro-inflammatory cytokines. These data 
indicate that TRPM8 may have important anti-inflammatory properties and by this virtue 
can impact neuro-immune disease mechanisms in IBS. 
 
Peppermint oil is one of the pharmacotherapeutic entities currently used for IBS and is 
also an agonist for TRPM8. Enteric-coated capsules that release peppermint oil in the 
small intestine are currently available as an over-the-counter drug in Europe. However, 
studies investigating the clinical efficacy of peppermint oil in IBS are hampered by 
methodological shortcomings that impede the ability to draw firm conclusions. In 
addition, the Rome diagnostic criteria have been updated and the European Medicines 
Agency (EMA) and Food and Drug Administration (FDA) have defined robust endpoints 
for clinical trials in IBS since then. Together, a methodologically well-designed trial to 
assess efficacy of peppermint oil in Rome IV diagnosed IBS patients was warranted. 
 
Although the mechanism of action of peppermint oil is multifactorial (e.g. intestinal 
smooth muscle relaxation, inhibition of serotonin receptors, anti-microbial and anti-
fungal), part of its effect is likely effectuated through TRPM8 stimulation via its main 
constituent, menthol. We hypothesized that an increased local colonic peppermint oil 
concentration would perhaps increase therapeutic efficacy and decrease burdensome 
upper GI adverse events from small-intestinal release peppermint oil, such as heartburn 
and belching, due to the more distal release. Therefore, an ileo-colonic release 
peppermint oil capsule was developed and its pharmacokinetic performance was 
assessed and compared to the already existing small-intestinal peppermint oil capsule in 
a crossover study, described in chapter 6. We showed in eight healthy volunteers, that 
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the time to reach the maximum concentration of the menthol metabolite, menthol-
glucuronide, was significantly longer for ileocolonic release compared to small-intestinal 
release peppermint oil, i.e. 360 versus 180 min. The lag time – time to reach a systemic 
concentration - was also significantly longer, i.e. 225 compared to 37 min, respectively. 
These results point to the likely release of peppermint oil in the more distal part of the 
intestine, the ileocolonic region.  
 
We then investigated both formulations of peppermint oil in the PERSUADE trial, 
described in chapter 7. The primary objective of this multicenter, randomized, 
placebo-controlled study was to determine the efficacy of small-intestinal release 
peppermint oil according to FDA and EMA guidelines. Moreover, we aimed to explore 
efficacy of the novel ileocolonic release peppermint oil. In 189 Rome IV diagnosed IBS 
patients, both formulations of peppermint oil did not result in statistically significant 
abdominal pain reduction or global symptom relief, when using stringent FDA and EMA 
recommended endpoints. The small-intestinal peppermint oil did, however, show greater 
improvements versus placebo in secondary outcomes, i.e. abdominal discomfort, IBS 
severity, and moderate relief. Adverse events were mild but more common in both 
peppermint oil groups as compared to placebo. As our results did not show benefits of 
ileocolonic release peppermint oil, i.e. upper GI adverse events were indeed reduced 
but abdominal cramping was increased in some patients, findings did not support the 
further development of ileocolonic release peppermint oil for IBS. Small-intestinal 
release peppermint oil, however, can be considered a moderately effective treatment 
based on the results of our study being the largest RCT with peppermint oil to date. 
 
Ideally, treatments should not only be effective, but also cost-effective. It is known that 
IBS not only has a large negative impact on quality of life, but is also associated with 
increased direct healthcare costs (e.g. consultations, emergency room visits) and indirect 
healthcare related costs (e.g. sick leave, decreased productivity at work). In chapter 8, 
we described a cost-effectiveness study of the small-intestinal release peppermint oil 
compared to placebo that was performed alongside the clinical RCT (PERSUADE 
study). The peppermint oil group had a slightly higher increase in utility scores (quality 
adjusted life years) than placebo during treatment. In addition, the peppermint oil group 
appeared to incur fewer total costs during treatment. Results of the cost-effectiveness 
analysis showed that peppermint oil is likely cost-effective with a probability varying 
between 56% and 89%, depending on the outcome measure and willingness to pay 
threshold used. Data analyses showed some uncertainty surrounding these results.  
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Summarizing, we demonstrated a moderately positive effect of peppermint oil on IBS 
symptoms (chapter 7). Peppermint oil is inexpensive, widely available and has few 
adverse events. Taken together with the modest gains in quality of life adjusted years 
and the results of chapter 8 where we show that peppermint is likely cost-effective, 
we conclude that peppermint oil seems an appropriate first-line treatment for patients 
with IBS. More research and long-term data are necessary to confirm the effectiveness 
and cost-effectiveness of peppermint oil. 
 
Since there are no reliable biomarkers in IBS, end-of-day symptom diaries are 
considered the gold standard to assess treatment response. For the PERSUADE study, 
we used a custom-made digital framework for data-collection consisting of a daily digital 
symptom diary (custom smartphone application), web-based patient questionnaires 
(regarding e.g. demographics and life style, IBS symptom severity, and anxiety and 
depression), and an electronic case report file (eCRF) for investigators to report in. This 
digital framework and the results of the study investigating the feasibility of this digital 
data collection method is described in chapter 9. We showed that the mean overall 
compliance rate to the symptom diary was 88%. Patients’ compliance to the additional 
web-based questionnaires and investigators’ compliance to the eCRF were also very 
high, i.e. both more than 99%. Missingness due to technical issues was limited to one 
question. The data collection framework thereby was shown to lead to a standardized 
state-of-the art data collection with excellent completeness and can be used for future 
RCTs. Due to a slight decrease in patient compliance to the digital diary throughout the 
study, this method might be less suitable for trials of longer duration.  
 
Finally, in chapter 10, we provide an overview of the major findings presented in this 
thesis, integrated the different topics that were discussed in the different chapters, tried 
to place results in the broader scope of IBS research and discussed new insights and 
future perspectives. 
 
Although this thesis provides new insights in different aspects of IBS research and 
treatment, its high prevalence, associated substantial socioeconomic burden, and impact 
on quality of life on patients affected will continue to necessitate extensive future 
research into the field of disorders of gut-brain interaction and particularly IBS. 
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Dutch summary 

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), oftewel Irritable Bowel Syndrome (IBS) in het 
Engels, is een aandoening die gekenmerkt wordt door een verstoorde functie van de 
hersen-darm as, voorheen een functionele maagdarmaandoening genoemd. PDS wordt 
gekarakteriseerd door chronisch terugkerende buikpijn en een veranderd ontlastings-
patroon. Het is een veelvoorkomende aandoening die bij 5-15% van de bevolking 
voorkomt, afhankelijk van de gebruikte criteria voor diagnose. De onderliggende 
pathofysiologie van PDS is nog niet volledig opgehelderd, maar is complex en 
multifactorieel bepaald. Als gevolg daarvan ontbreken momenteel betrouwbare 
biologische markers om PDS te diagnosticeren. Dit maakt PDS een diagnose die, 
volgens de huidige consensus, louter is gebaseerd op klachten die door patiënten 
gerapporteerd worden. Deze klachten, oftewel symptomen, kunnen sterk verschillen 
per patiënt en over de tijd waardoor PDS gekenmerkt wordt door een heterogene 
patiëntenpopulatie. Ondanks de hoge prevalentie en de aanzienlijke vermindering in 
kwaliteit van leven waarmee PDS gepaard gaat, zijn behandelopties op dit moment 
beperkt en op zijn best matig effectief. Het ontbreken van effectieve therapieën draagt 
bij aan de grote sociaaleconomische last van PDS. 
  
Dit proefschrift richt zich op meerdere aspecten van PDS. Deel I richt zich op de Rome 
criteria om PDS te diagnosticeren en verandering van symptomen over de tijd. Deel II 
richt zich op onderzoek naar gerichte aangrijpingspunten voor therapie, met een 
bijzondere nadruk op de behandeling van PDS met pepermuntolie, potentiele 
werkingsmechanismen, en de kosteneffectiviteit van deze behandeling. 

Deel I - Epidemiologische aspecten en klinische manifestaties van 
het Prikkelbare Darm Syndroom 

Conform de huidige consensus wordt de diagnose van PDS gesteld op basis van de 
aanwezigheid van typische klinische symptomen die zijn opgenomen in de Rome criteria, 
namelijk buikpijn en een afwijkend ontlastingspatroon zoals obstipatie, diarree of een 
combinatie van beide. De Rome criteria zijn over de jaren steeds enigszins gewijzigd op 
basis van wetenschappelijk onderzoek, waardoor afhankelijk van de gehanteerde versie 
van de Rome criteria de PDS-patiënten populaties van elkaar kunnen verschillen. De 
meest recente versie van de criteria is de Rome IV, gepubliceerd in 2016, die naar 
verwachting strenger zou zijn dan de voorgaande Rome III criteria, vanwege het 
criterium dat er ten minste sprake dient te zijn van één keer per week buikpijn in plaats 
van drie dagen per maand. Bovendien dient er sprake te zijn van pijn en is enkel de 
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aanwezigheid van ongemak onvoldoende. In hoofdstuk 2 vergeleken we de prevalentie 
van PDS afhankelijk van het gebruik van de Rome III of IV criteria in een goed 
gekarakteriseerd cohort van PDS-patiënten, het Maastricht IBS Cohort. Van de 404 
patiënten bij wie PDS werd gediagnosticeerd met behulp van de Rome III criteria, 
voldeed tussen 87% en 62% waarschijnlijk ook aan de strengere Rome IV criteria. Bij het 
vergelijken van klinische kenmerken tussen Rome III PDS-patiënten en patiënten die ook 
voldeden aan de Rome IV criteria, ontdekten we dat de Rome IV PDS-populatie een 
subgroep weerspiegelde die vaker vrouwelijk was, met ernstigere maag-darm klachten, 
meer psychologische co-morbiditeit en een lagere kwaliteit van het leven. Dit betekent 
dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek binnen de Rome III PDS-populatie 
mogelijk niet direct vergelijkbaar zijn met die van een Rome IV PDS-populatie. In de 
klinische praktijk is het echter belangrijk om beide groepen als PDS te beschouwen en 
zodanig te behandelen. 
 
Naast variaties in populatiekenmerken als gevolg van verschillen in de gebruikte 
diagnostische criteria over de tijd, is het ook bekend dat symptomen binnen patiënten 
kunnen variëren over de tijd. Aangezien kennis over het natuurlijke ziekteverloop kan 
helpen bij het zoeken naar nieuwe, op de patiënt toegesneden, gerichte 
behandelstrategieën, evalueerden we in hoofdstuk 3 de variatie van symptomen over 
een periode van vijf jaar en zochten we naar voorspellers van ziektebeloop. Na vijf jaar 
follow-up rapporteerde 30% van 161 Rome III PDS-patiënten van het Maastricht IBS 
cohort gemiddeld minder maag-darmklachten en hieraan gerelateerde angst en voldeed 
deze 30% niet langer aan de Rome III criteria. Psychologische klachten, zoals angst en 
depressie, en de kwaliteit van leven waren echter vergelijkbaar tussen patiënten die nog 
wel en zij die niet meer aan de diagnostische criteria voldeden op het moment van 
follow-up. Er konden geen duidelijke voorspellers voor het ziekteverloop worden 
gevonden. Deze resultaten suggereren dat het algemeen welbevinden en de kwaliteit 
van leven op de lange termijn mogelijk meer afhangen van psychologische symptomen 
op dat moment, dan van verbetering van maag-darm klachten in de loop van de tijd. 
Deze resultaten pleiten tevens voor therapeutische interventies voor PDS die gericht 
zijn of mede gericht zijn op mentale gezondheid.  

Deel II - Transient Receptor Potential kanalen als therapeutisch 
doelwit 

Hoewel het aantal behandelopties voor PDS de afgelopen decennia is toegenomen, blijft 
de behandeling van met name buikpijn een uitdaging en is deze vaak onbevredigend. In 
de zoektocht naar kosteneffectieve therapieën zijn Transient Receptor Potential (TRP) -
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receptoren veelbelovende aangrijpingspunten voor therapeutische interventies. Van 
TRP-receptoren is bekend dat ze temperatuurgevoelige eigenschappen hebben, naast 
vele andere functies. Zo is de TRPM8 receptor verantwoordelijk voor het gevoel van 
koude en wordt dit aangrijpingspunt ook geactiveerd door menthol, wat het frisse 
gevoel van menthol verklaart. De TRPV1 receptor is verantwoordelijk voor een gevoel 
van warmte en wordt ook geactiveerd door capsaïcine, een stofje in chilipepers. 
Activatie van de TRPV1 receptor door capsaïcine verklaart het hete pittige gevoel van 
rode peper. Toenemend bewijs toont dat TRP-receptoren die zich op cellen in het 
maagdarmkanaal bevinden (in het slijmvlies), betrokken zijn bij de signalering, 
verspreiding en verwerking van buikpijnsignalen. De verhoogde prikkelgevoeligheid en 
gevoelsgewaarwording vanuit de darm wordt viscerale hypersensitiviteit genoemd. 
 
Om een overzicht te krijgen van de huidige kennis over de rol van verschillende TRP-
receptoren in pijnverwerking en prikkelgevoeligheid bij PDS, hebben we eerst een 
literatuuronderzoek uitgevoerd en de bevindingen samengevat in hoofdstuk 4. Een 
uitgebreid overzicht van kennis over TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM8 en hun mogelijke 
implicaties voor de behandeling van mensen met PDS werd gegeven. Van deze 
receptoren is TRPV1 het meest bestudeerd en wordt de stimulatie ervan geassocieerd 
met verhoogde prikkelgevoeligheid, viscerale hypersensitiviteit en ontstekingsreactie 
oftewel inflammatie. Hoewel bleek dat een directe blokkering oftewel antagonisme van 
TRPV1 tot uitstekende pijnstilling leidde, belemmerden veiligheidsproblemen het 
klinische gebruik ervan. Kennis over een andere belangrijke receptor, de TRPM8-
receptor, is grotendeels afkomstig uit dierstudies. Deze hebben ons laten zien dat 
TRPM8 een pijnstillende en mogelijk ontstekingsremmende werking lijkt te hebben. 
Interessant is dat pepermuntolie, dat al tientallen jaren wordt gebruikt om buikpijn bij 
PDS te behandelen, menthol als hoofdbestanddeel heeft en menthol de TRPM8 
receptor direct kan stimuleren. Dit suggereert mogelijk een gunstig effect van 
pepermuntolie via deze TRP-receptor. 
 
In hoofdstuk 5 hebben we vervolgens moleculaire mechanismen onderzocht die ten 
grondslag liggen aan het potentieel gunstige effect van TRPM8 stimulatie in PDS. 
Aangezien de wetenschappelijke kennis over TRPM8 bij mensen in de darm zich beperkt 
tot één enkele studie bij de ziekte van Crohn en een kleine studie naar polymorfismen 
oftewel genetische variaties bij PDS, was dit de eerste studie die TRPM8 expressie en 
activiteit in darmweefsel van PDS-patiënten onderzocht. In darm biopten van PDS-
patiënten uit Londen en Maastricht toonden we aan dat TRPM8 reactieve cellen zich 
vlakbij cellen van het immuunsysteem bevonden, en vlakbij zenuwuiteinden. Bovendien 
bleek dat TRPM8 activiteit en de genetische (mRNA) expressie verhoogd was bij PDS-
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patiënten in vergelijking met mensen zonder PDS. Behandeling van darmbiopten van 
PDS-patiënten met een middel dat de TRPM8 receptor kan stimuleren, iciline, 
verminderde de afgifte van stofjes die voor meer ontsteking kunnen zorgen oftewel pro-
inflammatoire cytokines. Deze resultaten tonen dat TRPM8 belangrijke 
ontstekingsremmende eigenschappen kan hebben en daardoor mogelijk de neuro-
immuun gerelateerde ziektemechanismen in PDS kan beïnvloeden. 
 
Een van de farmacotherapeutische middelen die momenteel voor PDS gebruikt wordt 
en die ook TRPM8 kan stimuleren, is pepermuntolie. Speciaal gecoate maagsap-
resistente capsules zorgen ervoor dat de pepermuntolie wordt afgegeven in de dunne 
darm en zijn verkrijgbaar in Europa zonder recept. Wetenschappelijke studies uit het 
verleden naar de klinische werkzaamheid van pepermuntolie bij PDS werden echter 
belemmerd door methodologische beperkingen die het moeilijk maken om eenduidige 
conclusies te trekken over de daadwerkelijke effectiviteit van pepermuntolie. Bovendien 
zijn de diagnostische Rome criteria herzien naar versie IV en hebben de European 
Medicines Agency (EMA) en de Food and Drug Administration (FDA) inmiddels nieuwe 
robuuste eindpunten gedefinieerd voor geneesmiddelenstudies binnen PDS. Derhalve 
was een methodologisch goed opgezette studie nodig om de werkzaamheid van 
pepermuntolie bij Rome IV PDS-patiënten te beoordelen. 
 
Hoewel het werkingsmechanisme van pepermuntolie multifactorieel is (bijv. relaxatie 
van de gladde spieren van de darmen, remming van serotoninereceptoren, 
antimicrobiële en antischimmel activiteit), wordt een deel van het effect waarschijnlijk 
bewerkstelligd door TRPM8-stimulatie via het hoofdbestanddeel, menthol. Onze 
hypothese was dat een toename van de lokale pepermuntolie concentratie in het colon 
oftewel de dikke darm wellicht de therapeutische werkzaamheid zou verhogen. Tevens 
zou een meer distale afgifte van de pepermuntolie kunnen leiden tot vermindering van 
bovenste gastro-intestinale bijwerkingen zoals zuurbranden en oprispingen. Daarom 
werd er een nieuwe pepermuntolie capsule ontwikkeld die de olie vanaf het ileocecale 
gedeelte van de darm in het colon afgeeft in plaats van in de dunne darm. De 
farmacokinetische eigenschappen van deze nieuwe capsule werden onderzocht en 
vergeleken met de reeds bestaande dunne darm pepermuntolie capsule in een cross-
over studie, beschreven in hoofdstuk 6. Bij acht gezonde vrijwilligers werd aangetoond 
dat de tijd om de maximale concentratie van de menthol metaboliet, 
mentholglucuronide, te bereiken significant langer was voor de capsule met dikke darm 
afgifte in vergelijking met capsules met dunne darm pepermuntolie afgifte, namelijk 360 
versus 180 minuten. De tijd waarin een systemische concentratie van menthol-
glucuronide bereikt werd was ook significant langer, namelijk 225 versus 37 min. Deze 
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resultaten wijzen op de afgifte van pepermuntolie in het meer distale deel van de darm 
ofwel de dikke darm, het colon. 
 
Vervolgens zijn beide formuleringen van pepermuntolie onderzocht in de PERSUADE-
studie, beschreven in hoofdstuk 7. Het primaire doel van dit multicenter, 
gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde onderzoek was het bepalen van de 
werkzaamheid van dunne darm afgifte pepermuntolie volgens de vernieuwde FDA- en 
EMA-richtlijnen. Bovendien wilden we de werkzaamheid van de nieuwe pepermuntolie 
met dikke darm afgifte onderzoeken. In 189 Rome IV PDS-patiënten, resulteerde 
pepermuntolie (beide formuleringen) echter niet in een statistisch significante 
vermindering in buikpijn of globale symptoomverlichting wanneer de strenge FDA en 
EMA aanbevolen eindpunten als primaire uitkomstmaat gebruikt werden. De dunne 
darm pepermuntolie gaf wel significante verbeteringen ten opzichte van placebo in 
secundaire uitkomstmaten, namelijk buikpijn, ernst van de PDS, en een algehele redelijke 
verlichting in symptomen. Bijwerkingen waren mild maar kwamen vaker voor in beide 
pepermuntoliegroepen ten opzichte van placebo. Onze resultaten toonden geen 
voordelen van pepermuntolie met dikke darm afgifte. Hoewel het voorkomen van 
enkele bovenste gastro-intestinale bijwerkingen inderdaad minder was, nam de 
gemiddelde mate van buikkrampen bij sommige patiënten toe. Onze bevindingen 
ondersteunen daarom de verdere ontwikkeling van pepermuntolie met dikke darm 
afgifte voor PDS niet. Op basis van de resultaten van de PERSUADE-studie, de grootste 
RCT met pepermuntolie tot nu toe, kan pepermuntolie met dunne darm afgifte echter 
worden beschouwd als een matig effectieve behandeling voor PDS. 
 
Idealiter is een behandeling niet alleen effectief, maar ook kosteneffectief. Het is namelijk 
bekend dat PDS niet alleen een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven heeft, 
maar ook geassocieerd is met verhoogde directe kosten van de gezondheidszorg 
(bijvoorbeeld kosten van een consult, spoedeisende hulp bezoeken) en indirecte kosten 
(bijvoorbeeld ziekteverzuim, verminderde productiviteit op het werk). In hoofdstuk 8 
hebben we de kosteneffectiviteit van dunne darm afgifte pepermuntolie vergeleken met 
placebo in een studie die werd uitgevoerd binnen het kader van het klinische 
gerandomiseerd onderzoek (PERSUADE-studie). De pepermuntolie groep toonde 
tijdens de behandeling een iets grotere stijging in kwaliteit van leven (uitgedrukt als 
‘quality adjusted life years’) dan de met placebo behandelde groep. Daarnaast bleek de 
pepermuntoliegroep tijdens de behandeling iets minder totale (gezondheid gerelateerde 
directe en indirecte) kosten te hebben. Resultaten van de kosteneffectiviteitsanalyse 
toonden dat pepermuntolie waarschijnlijk kosteneffectief is met een waarschijnlijkheid 
variërend tussen 56% en 89%, afhankelijk van de uitkomstmaat en de drempel van 
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betalingsbereidheid (willingness to pay) die gebruikt worden. Sensitiviteitsanalyses 
toonden enige onzekerheid rondom deze resultaten. 
 
Samenvattend vonden we dat pepermuntolie een overwegend positief effect heeft op 
PDS symptomen (hoofdstuk 7). Pepermuntolie is daarnaast goedkoop, overal 
verkrijgbaar en heeft weinig bijwerkingen. Samengenomen met de bescheiden winst in 
kwaliteit van leven en de resultaten van hoofdstuk 8, waar we tonen dat 
pepermuntolie capsules waarschijnlijk kosteneffectief zijn, kunnen we concluderen dat 
pepermuntolie een passende eerstelijnsbehandeling is voor patiënten met PDS. Meer 
onderzoek en data over effecten op langere termijn zijn nodig om de effectiviteit en 
kosteneffectiviteit van pepermuntolie verder te bevestigen. 
 
Aangezien er op dit moment nog geen betrouwbare biologische markers zijn voor PDS, 
worden dagelijkse symptoomdagboeken beschouwd als de gouden standaard om de 
respons op een behandeling te beoordelen. Voor de PERSUADE-studie gebruikten we 
een op maat gemaakt digitaal raamwerk voor het verzamelen van gegevens, bestaande 
uit een dagelijks digitaal symptoomdagboek (op basis van een smartphone-applicatie), 
elektronische vragenlijsten voor patiënten (met betrekking tot bijvoorbeeld demografie 
en leefstijl, ernst van PDS-symptomen en angst en depressie), en een elektronische case 
report file (eCRF) voor onderzoekers om verslag in te doen. Dit digitale raamwerk en 
de resultaten van ons onderzoek naar de haalbaarheid van deze methode van digitale 
gegevensverzameling worden beschreven in hoofdstuk 9. We toonden aan dat de 
gemiddelde compliance oftewel het nalevingspercentage van het symptoom dagboek 
88% was, wat inhoudt dat van alle dagen binnen het onderzoek het dagboek gemiddeld 
88% trouw werd ingevuld door de deelnemers. Compliance van patiënten betreffende 
de aanvullende elektronische vragenlijsten en compliance van onderzoekers betreffende 
het eCRF waren ook hoog, d.w.z. beide meer dan 99%. Dataverlies door technische 
problemen bleef beperkt tot één vraag. Kortom, het digitaal raamwerk resulteerde in 
een gestandaardiseerde dataverzameling van hoge kwaliteit met hoge mate van 
compleetheid en kan worden gebruikt voor toekomstige onderzoeken waarbij therapie-
effect gemeten dient te worden. Vanwege de lichte afname in patiënt compliance 
betreffende het digitale dagboek over de tijd, is deze methode mogelijk minder geschikt 
voor onderzoeken van langere duur. 
 
Ten slotte wordt in hoofdstuk 10 een overzicht gegeven van de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift, integreerden we de onderwerpen die in de 
verschillende hoofdstukken werden besproken, plaatsten we de resultaten in breder 
perspectief en bespraken we nieuwe inzichten en toekomstmogelijkheden. 
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Hoewel dit proefschrift nieuwe inzichten biedt op verschillende vlakken binnen PDS-
onderzoek en behandeling, is verder wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk vanwege 
de hoge prevalentie, de bijbehorende substantiële sociaaleconomische last en de impact 
op de kwaliteit van leven van patiënten met een aandoening van hersen-darm interactie 
waaronder PDS.  
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