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Chapter 1 is the introduction of this thesis. Worldwide, at least 210 million
patients are suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and
the United Nations predict that it will be the third leading cause of death in 2019.
COPD is a leading cause of morbidity and mortality worldwide and results in a
still increasing economic and social burden. Most COPD patients are managed in
primary care. Health-related quality of life (HRQL) is one of the most important
outcomes from a patient’s perspective. Up to 2008, there was no valid model pre-
dicting HRQL yet. These observations were taken into consideration in the devel-
opment process of an International Collaborative Effort on Chronic Obstructive
Lung Disease: Exacerbations Risk Index Cohort, the ICE COLD ERIC study. The
aim was to develop models to predict HRQL (primary outcome) and exacerbations
and mortality (secondary outcomes) in primary care COPD patients.

Chapter 2 describes the design and objectives of the ICE COLD ERIC study. The
aim was to develop and validate models to predict HRQL (primary outcome) and
exacerbations and mortality (secondary outcomes) in primary care COPD patients.
HRQL was measured by the Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) that pro-
vides an overall score and four domain-specific scores on dyspnoea, fatigue, emo-
tional function and mastery. Two prospective cohort studies in Switzerland and
the Netherlands were linked following an almost identical protocol. All COPD
patients were identified through primary care physicians and the candidate pre-
dictors were purposively chosen for their current availability in primary care set-
tings in developed countries. All candidate predictors were specifically selected on
the basis of their likely predictive capabilities and practicality in primary care. For
example, a commonly used predictor such as the six-minute-walking-test, which
is hardly available in primary care, was not selected as a candidate predictor.
The models are intended to be practical for use in primary care practice and serve
to inform patients and doctors about the future course of disease. They may
show patients the expected course of their HRQL in its four domains and in case
of an important expected decline, it may help the doctor and patient to collabo-
ratively prioritize particular treatments. 

The baseline characteristics of the cohort, 409 primary care COPD patients from
the Netherlands and Switzerland, are described in detail in Chapter 3.
Recruitment started in 2008 and follow-up will end in 2014, after five years for
each patient. The only exclusion criteria were an expected life expectancy of less
than 12 months and psychiatric comorbidity that might invalidate patient-
reported measurements. The cohort represents a wide range of disease severities
and the prevalence of multimorbidity is high. The majority of patients (66%) have
moderate COPD (GOLD 2). 25% have severe (GOLD 3) and 9% very severe (GOLD
4) COPD. Mean age was 67, 57% were male and 38% were current smokers at the
time of inclusion. 76% had at least one and 40% had two or more comorbidities
with cardiovascular disease and depression being the most prevalent ones.
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In Chapter 4, the prediction models for overall and domain-specific HRQL are
shown as well as the statistical approach. Ten models have been developed; pre-
diction of overall HRQL, dyspnoea, fatigue, emotional function and mastery, all
for 6 months and 24 months. Former HRQL scores turned out to be the best pre-
dictor for future HRQL. Asking patients explicitly about dyspnoea, fatigue,
depression and how they cope with COPD provides important additional infor-
mation about future HRQL while FEV1 or other commonly used predictors, such
as exercise capacity, add little to the prediction of HRQL. To enhance the use in
primary care settings, we have developed nomograms for each outcome.

In Chapter 5 we validated a questionnaire that was used in our study to assess
physical activity, the self-administered Longitudinal Ageing Study Amsterdam
Physical Activity Questionnaire (LAPAQ). Assessing physical activity is diffi-
cult. Several questionnaires have been developed but all have their limitations.
Important and practical advantages of the LAPAQ are the inclusion of house-
hold activities and walking and bicycling for transportation purposes, main
activity types performed by older adults, and it being a self-administered ques-
tionnaire. However, it had not been properly validated. We have examined the
validity and reproducibility of the LAPAQ using a modern triaxial accelerometer
as validation instrument. We found that LAPAQ underestimated the amount of
physical activity and turned out to be unsuitable for exact measurement of
physical activity in older adults. However, it could be useful for identifying
patients whose physical activity level is above the recommended level.

In Chapter 6 the predictive performance of the one-minute sit-to-stand test and
the handgrip test, both exercise tests used in our study, was assessed. It was
already known that these simpler tests had reproducible results in older adults
and high correlations with the familiar but more complicated six-minute-walk-
ing-test. But no studies could be found on associations with clinical outcomes.
It turned out that both tests were strongly associated with mortality, signifi-
cantly associated with HRQL and not associated with exacerbations. Both tests
can be easily implemented across primary care settings, unlike the more familiar
six-minute-walking-test.

Chapter 7 focusses on the accuracy of the assessment of exacerbations. The accu-
racy of the commonly used patient-reported measurement of exacerbations is
unknown. We evaluated the accuracy of COPD exacerbation ascertainment
through patient self-reports and single expert adjudication against a reference
standard of central event adjudication by a committee consisting of several experts.
We also assessed the impact of endpoint misclassification on treatment effect esti-
mates and sample size requirements. The commonly used patient-reported mea-
surement turned out to be only moderately accurate. The use of a single expert or
an expert committee is a better method to measure exacerbations. In case exacer-

160

Summary

• Boekje Lara_Pro-Press_Basis Boekje  11-07-14  12:33  Page 160

        



bations are used as outcome to study treatment effects, using the patient-reported
method could lead to misclassification. We found more over-reporting than under-
reporting, thus more false positive than false negative misclassification, resulting
in potential underestimation of treatment effects. Use of an adjudication commit-
tee or even a single expert turned out to be much more accurate and could substan-
tially reduce sample size requirements and the cost of studies.

Chapter 8 is the general discussion of this thesis. It contains a summary of the
main findings, some methodological considerations and implications for clinical
practice and further research. 
We found that previous HRQL was the best predictor in our models to predict
COPD-specific HRQL in primary care COPD patients. Asking patients explicitly
about dyspnoea, fatigue, depression and how they cope with COPD provides
additional important information about future HRQL while FEV1 or other com-
monly used predictors add little to the prediction of HRQL. Depending on the
outcome per HRQL-domain, GPs and patients can discuss and prioritize differ-
ent possible treatment actions in a shared decision-making context. 
We found that simple tests for measuring exercise capacity, such as the one-minute
sit-to-stand-test and the handgrip test, are strongly associated with mortality,
significantly associated with HRQL and not associated with exacerbations. Since
more complicated tests, such as the six-minute-walking-test, are usually not avail-
able in primary care settings, these simple tests could be an attractive alternative.
With regard to measuring physical activity, we found that the practical LAPAQ
was unsuitable for measurement of physical activity in older adults in compari-
son with a triaxial accelerometer. However, it may be used to determine if a per-
son’s level of physical activity is above the recommended level. 
With regard to measuring exacerbations, we found that the common way of mea-
suring exacerbations by patient’s self-report appears to be only moderately accu-
rate, when compared to central event adjudication by a committee. The misclassi-
fications involved could lead to considerable underestimation of treatment effects.
Therefore, these committees could also considerably reduce sample size require-
ments and cost of randomised controlled trials and observational studies.
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Wereldwijd hebben minstens 210 miljoen mensen Chronische Obstructieve Long
Ziekte (COPD) en de Verenigde Naties voorspellen dat COPD in 2019 de op twee
na meest voorkomende doodsoorzaak is. Nederland telt momenteel minstens
350.000 mensen met COPD en naar verwachting zal dit aantal de komende tien
jaar stijgen naar ruim 500.000. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 6.000 COPD
patiënten (bron: Longalliantie Nederland). COPD heeft een groot effect op het
leven van de patiënt, zijn directe omgeving en de maatschappij. De sociale en
economische impact is enorm. Door bijvoorbeeld klachten van kortademigheid
kunnen patiënten hun werk niet meer uitvoeren en sommigen mijden zelfs socia-
le contacten uit angst kortademig te worden en/of hoestaanvallen te krijgen.
Er is grote behoefte aan een praktisch predictiemodel voor de huisarts zodat in
een zo vroeg mogelijk stadium de juiste behandeling voor een patiënt gekozen
kan worden. Er bestaan een aantal predictiemodellen om bijvoorbeeld de 2- of 3-
jaars sterftekans te voorspellen bij COPD patiënten. Echter, vanuit het perspec-
tief van de patiënt is het voorspellen van het ziektebeloop in termen van ziekte-
gerelateerde kwaliteit van leven (KvL) waarschijnlijk belangrijker.  Daarnaast
worden predictiemodellen veelal ontwikkeld in een andere setting dan de eerste-
lijns setting (bijvoorbeeld ziekenhuis of revalidatiekliniek) waardoor deze
modellen ofwel verkeerde kansen leveren ofwel is onbekend hoe goed ze preste-
ren in een eerstelijns setting. Ook bevatten deze modellen veelal variabelen die
een huisarts niet voorhanden heeft waardoor hij/zij ze niet kan gebruiken, ter-
wijl toch het merendeel van de patiënten met COPD in de eerstelijn door hun
huisarts wordt behandeld. Tot op heden bestaat er nog geen valide model dat
deze KvL kan voorspellen. Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de ont-
wikkeling van een internationale prospectieve cohort studie met eerstelijns
COPD patiënten, de ICE COLD ERIC studie. In de eerste plaats is het doel van
deze studie het ontwikkelen van modellen die de KvL kunnen voorspellen voor
eerstelijns COPD patiënten, en in de tweede plaats is het doel het voorspellen
van exacerbaties en sterfte. Zoals het proefschrift laat zien kan een dergelijke
studie vaak ook licht werpen op andere, verwante zaken.

Hoofdstuk 2 beschrijft de methoden en doelen van de ICE COLD ERIC studie. Het
doel is het ontwikkelen en valideren van prognostische modellen die in de eerste
plaats COPD-gerelateerde KvL voorspellen en in de tweede plaats patiënt-speci-
fieke kansen op exacerbaties en sterfte (0,5, 2 en 4 jaar). De KvL wordt gemeten
met de Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ), een vragenlijst die makkelijk
gebruikt kan worden in de huisartspraktijk. Deze vragenlijst geeft zowel een
totale score als een specifieke score op verschillende gebieden/domeinen van KvL.
Deze domeinen zijn: kortademigheid, vermoeidheid, emotionele beperkingen en
het gevoel het ziektebeloop te kunnen beïnvloeden en controle te behouden. Een
belangrijke overweging om per domein een voorspelling te doen is dat dit ook
per domein zou kunnen leiden tot verschillende therapeutische interventies. Een
te verwachten daling op het gebied van kortademigheid heeft mogelijk andere
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therapeutische consequenties dan een te verwachten daling met betrekking tot
de emotionele beperkingen.
Twee prospectieve cohort studies in Zwitserland en Nederland zijn met elkaar
verbonden via een identiek studieprotocol. Alle COPD patiënten zijn door hun
huisarts geïdentificeerd om mee te kunnen doen aan het onderzoek. Alle poten-
tiële variabelen voor de prognostische modellen zijn geselecteerd op basis van
hun praktische toepasbaarheid in de moderne huisartspraktijk, zoals bijvoorbeeld
in Zwitserland en Nederland. De 6-minuten-loop-test, een bekende en vaak
gebruikte prognostische test in een tweede/derdelijns setting is om die reden niet
geselecteerd als potentiële variabele voor onze modellen. De modellen dienen om
patiënten en (huis)artsen te informeren over het te verwachten beloop van de
ziekte met betrekking tot de COPD-gerelateerde KvL in de verschillende hierbo-
ven beschreven domeinen. In het geval van een te verwachten verandering op een
bepaald domein, kan het de patiënten en artsen helpen bij het nemen van besliss-
ingen omtrent bepaalde behandelingen en de prioriteiten daarin.

De karakteristieken van de cohorten, bestaande uit 409 eerstelijns COPD patiën-
ten uit Zwitserland en Nederland, zijn uitvoerig beschreven in Hoofdstuk 3. Het
onderzoek is gestart in 2008 en loopt nog door tot in 2014, zodat alle patiënten 5
jaar lang gevolgd zijn. De enige exclusie criteria voor deelname aan het onderzoek
waren een verwachte levensverwachting van minder dan twaalf maanden en psy-
chiatrische ziekten die metingen door middel van vragenlijsten onbetrouwbaar
zouden kunnen maken. Het is een gevarieërd cohort met veel bijkomende ziekte-
beelden, oftewel veel comorbiditeit (multimorbiditeit). Het merendeel van de
patiënten (66%) heeft matig ernstig COPD (GOLD klasse 2). Respectievelijk
heeft 25 % ernstig COPD (GOLD klasse 3) en 9% zeer ernstig COPD (GOLD klas-
se 4). Gemiddelde leeftijd was 67 jaar, 57% was man en 38% rookte nog. Drie
kwart had ten minste 1 en bijna de helft had 2 of meer bijkomende ziekten, waar-
van hart- en vaatziekten en depressie de meest voorkomende waren.

In Hoofdstuk 4 worden de prognostische modellen beschreven en hoe de KvL en
de verschillende domeinen te voorspellen zijn. Ook de statistische benaderingen en
analyses worden hier weergegeven. We hebben tien modellen ontwikkeld; voor-
spelling van de totale KvL, en de domeinen kortademigheid, vermoeidheid, emo-
tionele beperkingen en het vermogen om met de ziekte om te gaan, allen voor 6 en
24 maanden. Per domein bleek de voorgaande KvL score (ten tijde van inclusie in
het onderzoek, de zogenaamde baseline score) de sterkste voorspeller van toekom-
stige KvL. Patiënten vragen naar kortademigheid, vermoeidheid, emotionele
beperkingen en het gevoel het ziektebeloop te kunnen beïnvloeden en controle te
behouden geeft belangrijke imformatie betreffende toekomstige KvL terwijl vaak
gebruikte variabelen zoals longfunctiemeting en functionele capaciteit weinig toe-
gevoegde waarde bleken te hebben. Om het gebruik van deze modellen in de huis-
artspraktijk te bevorderen, hebben we nomogrammen gemaakt voor alle modellen.
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In Hoofdstuk 5 wordt het validatie-onderzoek beschreven van de vragenlijst, die
gebruikt is in de ICE COLD ERIC studie om fysieke activiteit te meten, namelijk
de Longitudinal Ageing Study Amsterdam Physical Activity Questionnaire
(LAPAQ). Het meten van fysieke activiteit is lastig en de reeds bestaande vra-
genlijsten hebben zo hun beperkingen. De LAPAQ is een bestaande vragenlijst
waarin veel voorkomende activiteiten voor ouderen, zoals bijvoorbeeld lopen en
fietsen (als transportmiddel) en huishoudelijke activiteiten, worden meegeno-
men. Een ander voordeel is dat de patiënt de lijst zelfstandig kan invullen.
Echter, deze bestaande vragenlijst was nog niet op de juiste manier gevalideerd.
Vandaar dat we een studie hebben opgezet om de LAPAQ te testen wat betreft
validiteit en test-hertest betrouwbaarheid. We hebben een drie-assige accelero-
meter gebruikt als referentie. De validiteit ten opzichte van dit referentieinstru-
ment bleek niet goed. De correlatie tussen de accelerometer en LAPAQ was 0.25
op een schaal van 0 (geen correlatie) en 1 (optimale correlatie). Een punt van
aandacht is dat de LAPAQ de hoeveelheid fysieke activiteit over het algemeen
onderschat met 510 minuten (=8,5 uur) in twee weken, wat neerkomt op 36
minuten per dag, en ongeschikt is om fysieke activiteit van ouderen nauwkeurig
vast te stellen. De test-hertest betrouwbaarheid bleek ruim voldoende te zijn.
Wel blijkt de LAPAQ redelijk goed te kunnen bepalen welke patiënten conform
internationale richtlijnen (American College of Sports Medicine en American
Heart Association) voldoende bewegen. Het instrument zou dan ook voor dit
doel ingezet kunnen worden.

In Hoofdstuk 6 onderzoeken we de relatie tussen onze praktische testen om func-
tionele capaciteit te meten met klinisch belangrijke uitkomstmaten, zoals KvL,
exacerbaties en sterfte. Wij gebruikten de 1-minuut durende zitten-en-opstaan-
test en een knijpkracht test om functionele capaciteit te meten in plaats van de
meer gangbare maar ingewikkeldere 6-minuten-looptest. Uit de literatuur was al
bekend dat deze meer praktische testen een hoge test-hertest betrouwbaarheid
hebben alsmede een sterke correlatie met de 6-minuten looptest. Wij konden
geen studies vinden over de relatie tussen deze praktische testen en klinisch
belangrijke uitkomstmaten. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat zowel de
zitten-en-opstaan-test als de knijpkracht test een sterke relatie hebben met
sterfte. Ook hadden beide testen een relatie met KvL, echter niet met exacerba-
ties. Beide testen zijn praktisch uitvoerbaar in de huisartspraktijk en lijken daar-
mee een prima alternatief voor de gecompliceerdere 6-minuten looptest.

Hoofdstuk 7 richt zich op het meten van (het aantal) exacerbaties van COPD.
Wij hebben een exacerbatie als volgt gedefinieërd: “een ongepland contact met
een (huis)arts in verband met toename van kortademigheid, hoesten of ophoes-
ten van slijm (“sputum”) en/of een verandering van de kleur van het sputum
gevolgd door een recept voor corticosteroïden in pilvorm en/of antibiotica”.
Meestal worden deze gemeten door zelfrapportage van de patiënt, maar het is
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niet bekend in hoeverre deze methode valide en betrouwbaar is. Er is gekeken
naar de validiteit van de zelfrapportage  door de nauwkeurigheid van het meten
van exacerbaties via deze zelfrapportage te vergelijken met beoordeling door een
adjudicatie commissie, bestaande uit experts op dit gebied. We hebben ook geke-
ken naar de misclassificatie die hieruit voortvloeit. De veel gebruikte zelfrappor-
tage methode bleek niet erg valide. De beoordeling van exacerbaties door 1
expert is te prefereren en, zoals verwacht, bleek de beoordeling door meerdere
experts de beste methode om het aantal exacerbaties te meten. Soms worden
exacerbaties als uitkomstmaat gebruikt in studies die effecten van behandelin-
gen meten. Als dan zelfrapportage zou worden gebruikt, zal dat over het alge-
meen leiden tot een onderschatting van het effect van behandeling. In onze stu-
die vonden we door zelfrapportage vaker overschatting van exacerbaties dan
onderschatting, 34% versus 18%, dus meer fout-positieve dan fout-negatieve
misclassificatie. Extreme voorbeelden zijn een patiënt die zelf 14 exacerbaties
rapporteerde terwijl de adjudicatie commissie er slechts 4 telde en een patiënt
die er zelf 4 rapporteerde terwijl de commissie er 11 telde. 
Dit alles zou kunnen leiden tot onderschatting van het effect van de behande-
ling. Door één of meerdere experts de exacerbaties te laten beoordelen in plaats
van zelfrapportage door de patient als methode te gebruiken, worden de exacer-
baties nauwkeuriger gemeten, is er minder misclassificatie en zou het zelfs een
substantiële daling kunnen geven van de benodigde steekproefgrootte (sample
size) met een mogelijke bijkomende daling in de kosten van het onderzoek. 

Hoofdstuk 8 is de algehele discussie van het proefschrift. Hierin wordt een samen-
vatting gegeven van de belangrijkste resultaten en hun implicaties voor de praktijk
en toekomstig onderzoek. Ook worden een aantal methodologische overwegingen
van de studie beschreven. De belangrijkste resultaten nog een keer op een rijtje:
Voorgaande COPD-gerelateerde KvL scores bleken de sterkste voorspeller van toe-
komstige KvL. Bij patiënten informeren naar kortademigheid, vermoeidheid, emo-
tionele beperkingen en het gevoel het ziektebeloop te kunnen beïnvloeden en con-
trole te behouden geeft belangrijke informatie betreffende toekomstige KvL terwijl
vaak gebruikte indicatoren zoals longfunctiemeting en functionele capaciteit wei-
nig toegevoegde waarde bleken te hebben. Afhankelijk van de uitkomst per KvL
domein, kunnen huisartsen en patiënten het te verwachten beloop van de ziekte
bespreken en prioriteiten maken wat betreft de mogelijke behandelingen.
Simpelere manieren om functionele capaciteit te meten, zoals de 1 minuut durende
zitten-en-opstaan-test en de knijpkrachttest leken sterk gerelateerd met sterfte,
matig gerelateerd met KvL en niet met exacerbaties. De meer gecompliceerde
maar bekendere tests om functionele capaciteit te meten, zoals bijvoorbeeld de
6-minuten-looptest, is over het algemeen niet haalbaar in de huisartspraktijk.
De praktische 1 minuut durende zitten-en-opstaan-test en de knijpkracht test
lijken een prima alternatief.
Met betrekking tot het meten van fysieke activiteit, is naar voren gekomen dat de
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LAPAQ vragenlijst minder geschikt is om fysieke activiteit precies te meten bij
ouderen, in vergelijking met een accelerometer, gebruikt als referentiemethode.
Toch is de LAPAQ goed bruikbaar om die patiënten te selecteren die (niet) vol-
doen aan internationale richtlijnen voor voldoende bewegen.
Het is gebleken dat de meest gebruikte methode om het aantal exacerbaties te
meten, namelijk zelfrapportage door de patiënt, onvoldoende goed het aantal
exacerbaties kan meten in vergelijking met beoordeling door één of meerdere
expert(s). Het niet goed meten van exacerbaties kan leiden tot misclassificatie,
wat op zijn beurt weer kan leiden tot een onderschatting van een eventueel
effect van behandeling in wetenschappelijk onderzoek. Het raadplegen van een
adjudicatie commissie, bestaande uit experts die exacerbaties meten als uit-
komstmaat, zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan wetenschappelijk
onderzoek alsmede mogelijk in het verlagen van de kosten ervan.
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American Thoracic Society (ATS) International Conference, 2013 14
Philadelphia, United States of America

‘Prediction of health-related quality of life (HRQL) over 
time in patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD) in primary healthcare’

(Inter)national conferences

NHG Wetenschapsdag, Rotterdam, The Netherlands 2008 8

WONCA International Conference, Istanbul, Turkey 2008 24

CAHAG congres, Utrecht, The Netherlands 2009 8

European Respiratory Society (ERS) International Conference, 2009 24
Amsterdam, The Netherlands

CAHAG congres, Utrecht, The Netherlands 2011 8

International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) 2012 24
International Conference, Edinburgh, United Kingdom

American Thoracic Society (ATS) International Conference, 2012 24
San Francisco, United States of America 

CAHAG congres, Utrecht, The Netherlands 2013 8

American Thoracic Society (ATS) International Conference, 2013 24
Philadelphia, United States of America

Awards

Travel Award, American Thoracic Society International Conference,
San Francisco, United States of America

Other

Journal Club 2008-2014 42

Tutoring/Mentoring

Mentoring scientific internship of Medical Student 2010 32

Total hours 540 hours
Total Workload (hours/28=ECTS): 540/28 = 19.3
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DANKWOORD

Als kind altijd al dokter willen worden, het liefst chirurg in Afrika, ik heb eigenlijk
nooit een andere toekomst overwogen. Gelukkig was dit ook niet nodig want,
hoewel het even spannend was, werd ik ingeloot voor geneeskunde in Amsterdam.
De studietijd was leuk, veel en hard gewerkt maar ook goed genoten van het
sociale leven, onbezorgd, en na zes jaar doctoraal op zak. In die tijd ook nog fan-
tastische en leerzame ervaringen opgedaan tijdens vrijwilligerswerk in Rusland
en stages in Indonesië en Tanzania.
In Tanzania, de laatste stage voor het doctoraal, ben ik verder gaan nadenken over
mijn toekomstige carrière. In Tanzania was het voor een groot deel de veelzijdig-
heid van het vak wat mij trok, er was daar een outpatient clinic waar alles binnen-
kwam, alle specialismen kwamen aan bod. Ik ben daarna als assistent chirurgie
gaan werken met veel plezier maar miste eigenlijk de veelzijdigheid, de continuï-
teit en het patiënt contact. Gelukkig was dit sommetje niet al te moeilijk: conti-
nuïteit + veelzijdigheid + patiënt contact = huisarts. 

Tijdens mijn eerste opleidingsjaar in Hoofddorp wist ik meteen dat ik de juiste
keuze had gemaakt. Aangemoedigd door mijn collega-haio Esther, werd ik
enthousiast gemaakt voor een promotietraject. Zij heeft me dan ook gewezen op
een vacature voor een longonderzoek binnen de huisartsafdeling en een goed
woordje gedaan bij de desbetreffende persoon. Ik werd aangenomen en in plaats
van aan mijn derde en laatste opleidingsjaar te beginnen, kwam ik als weten-
schappelijk groentje in het Ice Cold Eric team. Wat een leuk en gedreven team en
wat een kans om dit naast de huisartsopleiding te kunnen doen.

Ik heb het hele promotietraject met veel plezier en gelukkig weinig stress doorlopen.
Dit kon vanwege de fijne collegiale contacten binnen het team en op de afdeling
en in het bijzonder met mijn directe begeleiders. Er is altijd rekening gehouden
met mijn dubbelbaan, zowel binnen het onderzoeksteam als in de huisartsprak-
tijk. Alsof het allemaal nog niet druk genoeg was, was ik ondertussen ook moe-
der geworden.  Ook die baan kon er nog wel bij mede dankzij alle flexibiliteit
binnen het onderzoek en de praktijk.

Ik wil iedereen bedanken die ik ben tegengekomen in dit traject, die een bijdrage
heeft geleverd aan Ice Cold Eric en mijn boekje, die mij heeft gesteund en gemo-
tiveerd. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Heel veel dank gaat natuurlijk uit naar de bereidwilligheid van alle patiënten om
met ons onderzoek mee te doen. Laten we voorop stellen dat er anders geen
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onderzoek mogelijk was geweest. Zelfs nu na een aantal jaren follow-up is er nog
steeds een grote bereidwilligheid mee te blijven werken wat enorm belangrijk is
voor het verdere vervolg van ons onderzoek. Ook alle huisartsen, praktijkassisten-
ten en praktijkondersteuners van gezondheidscentra Gein, Holendrecht, Reigersbos en
Venserpolder in Amsterdam Zuid-Oost en de Molenwiek, Oost en de Haak in Almere
wil ik bedanken voor hun medewerking en prettige samenwerking, alsmede ook
de patiënten en huisartspraktijken in Zwitserland.

Voor financiële steun wil ik bedanken het Longfonds, Stichting Astmabestrijding,
SBOH, de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC,  Swiss National Science
Foundation en Zurich Lung League. 

Zonder mijn directe begeleiders Gerben en Milo was er geen proefschrift geweest,
laat dat duidelijk zijn. Ik heb enorm veel van jullie geleerd en jullie enthousias-
me werkt aanstekelijk.
Gerben, met jou heb ik het meest direct samengewerkt en altijd op een fijne en
prettige manier. Ik vind jou een onderzoeker in hart en nieren, nauwkeurig en
precies, veel kennis, enthousiast, boordevol ideeën en bovenal een enorm aardige
collega. Jouw deur stond altijd voor mij open en je maakte altijd tijd vrij om din-
gen te bespreken, te brainstormen of me gewoon te helpen met epidemiologie/
statistiek en vooral stata. Niet zelden kreeg ik reacties per mail op vragen of arti-
kelen verstuurd in de avonduren of weekenden. Jij zet je echt voor de volle 100%
in en dat waardeer ik enorm in je. Ik vind het heel fijn dat je je altijd zo flexibel
hebt opgesteld en rekening hield met het feit dat ik naast het onderzoek ook in de
huisartspraktijk werkte en moeder was van jonge kinderen.  Daardoor moest ik
wel eens ‘nee’ zeggen en was ik soms misschien wat ongeduldig. Naast het werk,
hebben we als collega’s ook veel gezelligheid gehad met etentjes, de teambespre-
kingen in Zurich en congressen in San Francisco, Philadelphia en Edinburgh.
Gerben, ik had me geen betere en fijnere copromotor kunnen voorstellen.
Milo, I would like to thank you for all your advices, your patience, your scienti-
fic spirit, your enthusiasm and your brainstorm capacity, always full of ideas.
You were an excellent teacher and colleague for me. Besides, all our meetings in
Amsterdam and Zurich took place in a pleasant atmosphere. Thank you for wor-
king with me.
Henk, mijn promotor, dank je wel voor de samenwerking.

Overige leden van het Ice Cold Eric team, Marco Zoller, Patrick Muggensturm, Anja
Frei en Ursula Schafroth. Thank you all for the pleasant collaboration and your
devotion and enthusiasm for our project. Ursula, my compliments with regard
to the extremely low lost-to-follow-up percentages in Switzerland. Ice Cold Eric
is a good example of excellent team work. Besides, we always had a good time
during our meetings and elaborate dinners.
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Onze onmisbare statistische breinen, Ronald en Zebs, enorm bedankt voor de prettige
samenwerking binnen het Ice Cold Eric team. Ik heb erg veel van jullie geleerd,
al kostte het vaak moeite om jullie discussies helemaal te volgen en vroeg ik
weer om uitleg in Jip en Janneke taal. Zebs, heel veel succes met jouw verdere
promotietraject.

Ook veel dank aan de overige nog niet genoemde co-auteurs voor alle inzet en
scherpe noten.

Overige leden van de promotiecommissie, Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij, Prof. dr.
E.H.D. Bel, Prof. dr. P.J.E. Bindels, Prof. dr. K.G.M. Moons en Dr. N.H. Chavannes,
hartelijk dank voor jullie bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie
en mijn manuscript te beoordelen aan de hand van de wetenschappelijke eisen
die daaraan gesteld worden. 

De assistentes van het Ice Cold Eric team Carin, Alice, Albertien, Machteld, Nienke
en Norma, bedankt voor jullie harde werk. Dankzij jullie mogen de lage lost-to-
follow-up percentages in Nederland er ook zijn. Het was soms lastig omdat er
steeds weer geschoven werd met personeel maar toch bleven jullie de mensen
nabellen, herinneringen sturen, contacten onderhouden etc. Zonder jullie gewel-
dige inzet hadden we niet zo’n mooie onderzoekspopulatie kunnen opbouwen.
Het was voor jullie ook niet altijd makkelijk dat ik dan weer in de praktijk werk-
te en dan weer met zwangerschapsverlof was. Toch bleven jullie je voor 100%
inzetten en kon ik altijd op jullie rekenen.  
Een speciaal bedankje gaat nog wel uit naar Alice, mijn steun en toeverlaat op de
afdeling, en niet alleen voor mij. Als er op de afdeling een vraag is, dan is daar
voor iedereen Alice. Lieve Al, bedankt voor de enorm fijne samenwerking. Je bent
een topper. Sommigen vinden je iets té praktisch, maar voor mij kan het niet
praktisch genoeg!
Ook wil ik alle studenten bedanken die mee hebben gewerkt aan het verzamelen
en invoeren van alle data.

Collega’s van de afdeling en JOP-pers, bedankt voor de prettige werksfeer op de af-
deling. Een speciaal bedankje gaat naar Jacob, die, zelfs na zijn pensioen, veel tijd
en inzet heeft getoond in het ordenen van al die data die wij maar aan het verza-
melen waren. En naar Gerda, die ook altijd een aanspreekpunt voor mij was en
vooral in de laatste fase van het traject mij altijd goed heeft geholpen.

Lieve kamergenoten, een wat wisselend gezelschap maar toch lange tijd Ada,
Suzanne, Myra en Nienke. Bedankt voor de fijne werksfeer op de kamer. We
konden hard werken maar er was altijd plaats en tijd voor een gezellig gesprekje,
zowel over werk als gewoon over koetjes en kalfjes. 
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Lieve Rik en Lonneke, samen met Gerben en Alice zowel op de afdeling als op de
groepsapp ‘het longenclubje’. Wat fijn om zulke leuke collega’s te hebben.
Waardevol om even te overleggen maar ook zeer gezellig in tijden van uitjes en
congressen. Wat een feest was het om samen naar congres te gaan in Edinburgh
en Philadelphia. Laten we die etentjes er in ieder geval in houden, mocht het ons
ooit nog lukken om binnen afzienbare tijd een geschikte datum te vinden!

Lieve Rob, zonder jou had ik nooit zo’n mooi boekje gehad. Bedankt voor je einde-
loze geduld en tijd. Ik waardeer je werk enorm, dat mag best even extra benadrukt
worden in alle omstandigheden. Zelfs na je pensioen liet je me niet in de steek
en hebt alles op alles gezet om het helemaal af en drukklaar te maken. Heel veel
rust, ontspanning en plezier toegewenst in Zweden en af en toe in Nederland.

Wat heb ik ook een geluk gehad met mijn opleiders voor de huisartsenopleiding.
Want het is niet makkelijk om een aioto in de praktijk te hebben… Congresje
hier, vergadering daar, altijd maar meebewegen met de onderzoeksactiviteiten.
Hartelijk bedankt voor het enorm leuke en leerzame opleidingsjaar, Annelies
Walter en Natasja Alons.
Ook mijn opleider van het eerste jaar, Ben van Delft, wil ik hartelijk bedanken,
gedurende dit jaar was mij al snel duidelijk dat ik inderdaad het juiste vak had
gekozen, bedankt voor je enthousiasme. 
Natuurlijk hebben ook de praktijken waar ik na de opleiding ben gaan werken
steeds weer meebewogen met de onderzoeksactiviteiten. Dank je wel, Ton Dapper
en Broos van den Heuvel, voor jullie flexibiliteit. Geen congres heb ik hoeven
afzeggen, alles was in goed overleg altijd mogelijk. Broos, Marian, Wilma en
Jacqueline, ik hoop dat we zo fijn blijven samenwerken in de toekomst en na 10
oktober ben ik ook weer een stuk flexibeler!

Lieve vriendinnen en vrienden, bedankt voor alle steun als het even wat moeizamer
liep maar vooral bedankt voor de ontspanning die jullie me gaven en geven. Wat
fijn om zo’n rijk sociaal leven te hebben. 

Lieve Gerda, mijn schoonmoeder. Dank voor je liefdevolle steun de afgelopen jaren,
voor mij en ons gezin. Je bent een topper. Lieve Jan, mijn lieve schoonvader, ik
denk vaak aan je, wat vond je het leuk dat ik promotieonderzoek ging doen.
Altijd boordevol bruisende ideeën had jij eigenlijk ook best onderzoeker kunnen
zijn. Wat een gemis dat je niet aanwezig zult zijn bij deze mijlpaal maar in mijn
hart ben je erbij.

Lieve Bob, klein broertje, en Tatiana. Samen opgegroeid in een fijn gezin, bijzon-
der om broer en zus te zijn. Gelukkig wonen we nog steeds bij elkaar om de hoek
en wat bijzonder om te zien hoe onafscheidelijk Mila en Luuk zijn.
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Lieve paranimfen, Jacqueline en Nienke. Ik ben blij dat jullie mijn paranimfen zijn,
beide belangrijke personen in mijn leven maar ook beide betrokken bij mijn onder-
zoek. Ik hoop dat jullie me rustig en ontspannen weten te houden de 10e….
Lieve Jacqueline, al zo’n 25 jaar vriendinnen, samen op hockey, samen klas 1 tot en
met 6 van het Gym gedaan, allebei in Amsterdam geneeskunde gestudeerd, allebei
de huisartsenopleiding gedaan en allebei een promotie-traject gestart. Wat bijzon-
der om jou als vriendin te hebben. Wat hebben we samen al veel gedaan, de
Noordwijk-8, de mooie reizen met Elselien en de fijne spreekbeurt avonden en uit-
jes met Elselien en Evelien. Altijd fijn om bij elkaar te zijn. Niet alleen een fantas-
tische vriendin maar ook collega-huisarts en collega-onderzoeker.  Gelukkig woon
ook jij weer om de hoek en zitten Elena en Luuk zelfs bij elkaar in de kleuterklas.
Bedankt voor je steun, je enthousiasme voor het vak maar het allerbelangrijkste,
dat je mijn vriendin bent. Ik wens jou heel veel succes toe met de inmiddels ook
laatste fase van jouw promotie-traject en op een mooie toekomstige samenwerking.
Lieve Nienke, vriendin en schoonzus. Vanuit een totaal verschillende achtergrond
toch collega’s geworden. Eerst als tijdelijke assistent binnen mijn onderzoek
maar al snel werd je talent gespot op de afdeling en werd je van ons afgepakt. Nu
ben je zelf aan het promoveren en daar wens ik je heel veel succes mee. Knap hoe
je alles nu voor elkaar hebt. Bedankt voor je steun en bijdrage aan mijn proef-
schrift. En dat we maar vaak mogen komen chillen op het strand…

Lieve papa en mama, lieve ouders. Van jongs af aan hebben jullie mij altijd gesteund
in alles. Een zorgeloze jeugd en een onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen heb-
ben jullie mij gegeven. Nu ik zelf kinderen heb, besef ik dat dat het allerbelang-
rijkste is wat je als ouders kan geven. Ik kijk terug op een enorm rijke jeugd met
een schat aan plezierige herinneringen aan ons gezin. Ook toen ik in Amsterdam
ging wonen, kwam ik vaak en altijd met veel plezier naar huis toe. Zonder jullie
was er geen proefschrift geweest. Toen ik huisarts werd kreeg ik van jullie een
studieboek met daarin de woorden: ‘Passie + Visie + Actie is de formule voor
succes’. In alle drie hebben jullie mij gesteund en gemotiveerd. Ook mijn dank
voor de vele oppasdagen en weekenden en soms zelfs weken. Zo kon ik met mijn
volle aandacht werken in de praktijk en voor het onderzoek, maar konden we
ook soms samen weg. Weekendjes, wintersport en Saake is zelfs mee geweest op
congres naar San Francisco. Ik hou van jullie. 

Lieve, lieve, lieve Saake, zonder jou was er ook geen proefschrift geweest. Bedankt
voor je enorme steun en liefde. We hebben samen een heel druk bestaan maar
weten goed te genieten van de mooie dingen van het leven.  Ik heb veel respect
voor jouw gedrevenheid en doorzettingsvermogen. Al die jaren dat je nu als
ondernemer werkt, heb je steeds leuke en interessante opdrachten, soms net
twee tegelijk maar dat hoort erbij. Bedankt dat je er altijd voor me bent en voor
jouw bijdrage aan mijn proefschrift. En laten we vooral doorgaan met genieten
van het leven samen met Luuk en Thijs! Ik hou heel veel van je.
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Lieve Luuk en Thijs, jullie zijn mijn alles. Het boekje is klaar. En ja, Thijs, als je
wil, zal ik het helemaal aan je voorlezen. Lieve Luuk, onderweg in de trein naar
Nemo, het museum van de wetenschap, vroeg je ‘mama, wat is nou precies
wetenschap?’ ‘doe jij dat ook?’  Ik zal dat gesprekje nooit vergeten en nodig je
van harte uit voor de voorleessessie en dat je maar je eigen oordeel mag vormen
over wat wetenschap is… 
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CURRICULUM VITAE

Lara Siebeling is geboren op 16 februari 1980 in Apeldoorn. Zij zat op de Montessori
basisschool in Nijmegen en later Hilversum en behaalde in 1997 haar VWO/
Gymnasium diploma aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Zij wilde
al van kleins af aan dokter worden maar helaas werd zij niet meteen ingeloot
voor de studie geneeskunde. Deze teleurstelling duurde gelukkig niet lang want
enkele weken later werd zij nageplaatst en kon ze haar studie Geneeskunde star-
ten aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 rondde zij haar doctoraal af met
een wetenschappelijk stage in Indonesië. Zij deed daar onderzoek naar de trans-
missie van lepra. Hierna startte zij haar coschappen en rondde deze eind 2004 af
met een coschap Ontwikkelingslanden in Ndala Hospital, Tanzania. Toen
behaalde zij haar artsexamen. Zij startte haar carrière als arts met het idee chi-
rurg te worden en werkte in 2005 en 2006 als assistent chirurgie in het
Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam. Vele mooie werkervaringen later besloot
zij toch verder te gaan in het veelzijdige huisartsenvak. Zij startte de huisartsen-
opleiding in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam. Na een ontzettend leuk
en leerzaam eerste jaar als huisarts in opleiding in een praktijk in Hoofddorp,
vatte zij het plan om promotieonderzoek te gaan doen. Net voor aanvang van
het derde en laatste jaar van haar opleiding kon zij starten als promovendus op
het ICE COLD ERIC project onder begeleiding van Gerben ter Riet en Milo
Puhan. Uiteindelijk rondde zij in 2010 de huisartsopleiding af en ging naast het
onderzoek werken als waarnemend huisarts in Tienhoven en later Kortenhoef. 

Lara werkt op dit moment nog steeds als waarnemend huisarts in Kortenhoef.
Zij is getrouwd met Saake Buwalda en samen hebben zij twee zoons, Luuk
(2009) en Thijs (2011). Naast het werk als huisarts en onderzoeker, geniet Lara
volop van het gezinsleven, sporten en reizen.
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Uitnodiging

Voor het bijwonen van de
openbare verdediging van

het proefschrift:

COPD in primary care
Towards simple prediction

of quality of life,
exacerbations and

mortality

door
Lara Siebeling

op vrijdag
10 oktober 2014

om 10.00 uur
in de Agnietenkapel

(Oudezijds Voorburgwal
231 Amsterdam).

Na afloop van de
promotie bent u van harte
welkom op de receptie ter

plaatse.

Paranimfen

Jacqueline Suijker
j.j.suijker@amc.uva.nl

Nienke Buwalda
n.buwalda@amc.uva.nl
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