
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

COPD in primary care: Towards simple prediction of quality of life,
exacerbations and mortality

Siebeling, L.

Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Siebeling, L. (2014). COPD in primary care: Towards simple prediction of quality of life,
exacerbations and mortality. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/copd-in-primary-care-towards-simple-prediction-of-quality-of-life-exacerbations-and-mortality(a8ea612f-ba4a-49be-bed5-b71317e634b9).html


Stellingen

behorend bij het proefschrift

COPD in primary care
Towards simple prediction of quality of life,

exacerbations and mortality

door Lara Siebeling

1. Vanuit patiëntperspectief is ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven één van de
belangrijkste uitkomstmaten van zorg (dit proefschrift)

2. Kwaliteit van leven vandaag is de sterkste voorspeller van kwaliteit van leven
morgen en verder in de toekomst bij COPD-patiënten (dit proefschrift)

3. Een predictiemodel om kwaliteit van leven te voorspellen bij COPD patiënten
is nuttig voor huisartsen (dit proefschrift)

4. Vragen naar kortademigheid, vermoeidheid, emotionele beperkingen en het
gevoel het ziektebeloop te kunnen beïnvloeden en controleren geeft belangrij-
kere informatie over kwaliteit van leven dan longfunctiemeting (dit proefschrift)

5. Het gebruik van een adjudicatiecommissie om exacerbaties te meten is wen-
selijk bij wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met COPD (dit proefschrift)

6. Tijdens het spreekuur iemand ‘even’ wijzen op de wenselijkheid van stoppen
met roken is effectief en efficiënt

8. “COPD, ach, het is je eigen schuld”. Wat een onzin (citaat patiënt)

9. Behandelen van een COPD-patiënt is net als koken maar je moet niet klakke-
loos het recept volgen (citaat longarts)

10. Exercise is (the best) medicine! (citaat longarts)

11. Dé COPD-patiënt bestaat niet (citaat longarts)

12. “COPD, to treat or not to treat?” Answer: to treat (citaat ATS 2013)

13. Wetenschap maakt ons wijzer

14. Alles wat je aandacht geeft groeit


