Informatiebrief voor deelnemers onderzoek NoMoreC
1. Algemeen
NoMoreC.nl geeft informatie over hepatitis C, persoonlijk advies over testen en het verkleinen
van risico op hepatitis C en de mogelijkheid om een NoMoreC-toolbox te bestellen. Ook vind je op
NoMoreC.nl de C-test service. Deze service, aangeboden door het Academisch Medisch Centrum
(AMC) te Amsterdam, omvat een hepatitis C RNA test waarbij je zelf (thuis) via een vingerprik een
bloedmonster afneemt, dit monster instuurt naar het laboratorium van het AMC voor analyse en
je de testuitslag via je persoonlijke NoMoreC-account online kunt inzien. Online krijg je vervolgens
counseling die past bij jouw testuitslag. Deze test geeft alleen informatie over hepatitis C, niet over
andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).
De informatie op deze website kan niet beschouwd worden als vervanging van een consult of
persoonlijk bezoek aan een arts of specialist. NoMoreC.nl, noch AMC, GGD Amsterdam, Soa Aids
Nederland of AIGHD is verantwoordelijk voor de uitslag van de adviestool over testen op hepatitis C.
2. Privacy
Je privacy staat bij deze website voorop. Je hoeft op deze website geen persoonsgegevens in te vullen.
Wel stellen we bij de adviestool “Moet ik me testen?” enkele extra vragen, zoals over je leeftijd en
geboorteland, om inzicht te krijgen in de gebruikers van deze website (zie ook onderdeel 3). We slaan
je ip-adres (een nummer waarmee uw computer zichtbaar is voor andere computers op het internet)
niet op. NoMoreC.nl gebruikt cookies om gebruikers een persoonlijke en veilige omgeving te bieden.
Cookies stellen ons in staat een beeld te krijgen van het gedrag van de gebruikers op onze website.
We gebruiken cookies niet voor commerciële doeleinden.
Als je de C-test en/of de NoMoreC Toolbox via de webshop op NoMoreC.nl koopt, dan vragen wij je om
een NoMoreC-account aan te maken (registreren) en om persoonsgegevens (naam en adresgegevens).
Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Adresgegevens worden alleen gebruikt
voor de verzending van de C-test en/of Toolbox. Registreren (en inloggen) op NoMoreC.nl gaat via
twee-factor authenticatie, middels een code die je via een app ontvangt. We vragen niet naar je
mobiele telefoonnummer. Als je klikt op ‘registreren’ lees je hoe dit precies werkt.
Een paar weken nadat je een bestelling hebt gedaan ontvang je een mail met een uitnodiging voor een
online evaluatievragenlijst. Je beslist zelf of je deze invult. Natuurlijk hopen we dat je de vragenlijst wilt
invullen, omdat het ons helpt NoMoreC te evalueren en te verbeteren (zie ook onderdeel 3).
3. Het onderzoek
NoMoreC is een nieuwe aanpak om het aantal nieuwe hepatitis C infecties in de homogemeenschap
terug te dringen. Naast het aanbod op NoMoreC.nl zijn er verschillende activiteiten in de
homogemeenschap in Amsterdam en organiseren we leermodules en training voor medische
professionals. We hopen een afname te gaan zien in het aantal nieuwe hepatitis C infecties in
Amsterdam. Naast dit einddoel, onderzoeken en evalueren we ook de verschillende NoMoreC
onderdelen.

Wat betekent het onderzoek voor jou?
Het gebruik van de website wordt gemonitord. Hier merk je zelf niets van. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, de pagina’s die worden bezocht en het gebruik en de uitkomsten
van de C-test service. Daarnaast stellen wij in de adviestool enkele extra vragen. Sommige van deze
vragen kun je overslaan. Ook sturen we mannen die een C-test of Toolbox bestellen een email met een
link naar een evaluatievragenlijst. Je beslist zelf of je deze invult.
De gegevens die in het kader van NoMoreC geanalyseerd zullen worden zijn bezoekersaantallen,
gegevens uit de adviestools, de evaluatievragenlijsten, de Toolbox bestellingen, het gebruik van de
C-test service en de uitkomsten daarvan en de kortingscodes die gebruikt worden (hiermee kijken we
hoe de promotie van NoMoreC.nl via verschillende kanalen verloopt). Deze gegevens worden nooit
gekoppeld aan persoonsgegevens en nooit gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. De
gegevens worden na afloop van het evaluatieonderzoek 15 jaar bewaard. Anonimiteit in rapportages
en publicaties is gewaarborgd.
4. Vragen of klachten
Als je vragen of twijfels hebt over testen op hepatitis C, raadpleeg dan een arts. Bij twijfel aan je
seksuele gezondheid adviseren we je spoedig contact op te nemen met een arts of een bezoek te
brengen aan een soa-polikliniek of GGD.
Als je vragen hebt over hiv en soa, veilig vrijen en seksuele gezondheid kun je terecht bij de Aids Soa
Infolijn, telefoon 0900 402 4020 (5 ct/pm).
Voor vragen of klachten over www.NoMoreC.nl kun je een bericht sturen naar info@NoMoreC.nl.

