
Beste Praktijkondersteuner,  
  
Kent u de Ziektelastmeter COPD al? Met de Ziektelastmeter COPD gaat u samen met de patiënt in 
gesprek over de ziektelast die hij of zij ervaart. Op basis van dit gesprek maakt u samen een 
behandelplan. We weten dat het werken met de Ziektelastmeter leidt tot een betere ervaren 
kwaliteit van leven van iemand met COPD. Maar hoe verloopt zo’n gesprek nu eigenlijk?  
  
U weet het beste hoe de Ziektelastmeter kan helpen bij het voeren van het gesprek over ziektelast. 
Daar kunnen uw (beginnende) collega’s veel baat bij hebben. Mogen wij met u meekijken in uw 
consulten waarin u de Ziektelastmeter gebruikt? Op die manier kunnen we samen een 
gesprekshandleiding “praten over ziektelast” ontwikkelen. 
  
Meedoen betekent voor u:  

•         5 video-opnames maken van consulten met patiënten met COPD, en daarin de 

Ziektelastmeter te gebruiken (fysiek of via beeldbellen) 

•         1 van de consulten samen met ons te bekijken en bespreken 

  
Meedoen levert u op:  

•         Inzicht in de gesprekken waarin u de Ziektelastmeter gebruikt 

•         Gratis toegang tot de gesprekshandleiding 

•         Een VVV-bon van 20 euro 

  
De Ziektelastmeter kunt u gebruiken o.a. via NHGDoc, de Slimme Protocollen van Medicom, of via 
Curavista (volledig overzicht klik hier)   
  
Gebruikt u de Ziektelastmeter COPD of wilt u deze gaan gebruiken?  
Dan willen we samen met u de gesprekshandleiding maken! Ook als u nog geen of weinig ervaring 
heeft, is uw deelname van toegevoegde waarde.  
  
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Janneke of Danny en dan sturen we u graag meer 
informatie over het onderzoek. 
  
Met vriendelijke groet,  
Janneke Noordman (Nivel) – J.Noordman@nivel.nl  
Danny Claessens (Universiteit Maastricht) – danny.claessens@maastrichtuniversity.nl  
  
  

 

Annerika Gidding-Slok, PhD 

Post-doctoral researcher @ Research Institute CAPHRI, Department of Family Medicine, Maastricht 
University 
Chair PhD education committee @ Researchschool CaRe 

✉ annerika.slok@maastrichtuniversity.nl  

       043-3882997 

www.maastrichtuniversity.nl / www.caphri.nl / www.familymedicinemaastricht.nl / 

www.researchschoolcare.nl 
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