
 

 

 

 

CICERO en de  ELF willen patiënten betrekken bij 
COPD-onderzoek: 

 Kies de vragenlijsten die u het makkelijkst 
vindt in gebruik 
Het is belangrijk om na te gaan hoe COPD uw dagelijks leven 
beïnvloed. De vragenlijsten die hiervoor bestaan zijn vaak 
ingewikkeld, lang, moeilijk in gebruik. Kies de vragenlijsten die u 
makkelijkst vindt in gebruik, zodat we deze bij toekomstig COPD-
onderzoek naar voor kunnen schuiven. 

 Vertel ons hoe we de zorg en opvolging van 
uw ziekte kunnen verbeteren 
U komt via uw COPD vaak in contact met dokters en ziekenhuizen. U 
moet vaak lastige onderzoeken ondergaan, zoals longfunctietesten, 
scans, wandeltesten, enzovoort. Wij willen samen met u zien hoe we 
uw comfort kunnen verbeteren tijdens deze lastige momenten. 

NEEM DEEL AAN DE ENQUÊTE 

Surf naar de enquête-pagina op de ELF-website: 
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT of scan de 
QR code hieronder om deel te nemen : 
 

 
 
 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT


U hebt COPD? U bent niet alleen. Wereldwijd lijden 65 miljoen mensen aan 
COPD. Door enorme onderzoeksinspanningen is de behandeling geleidelijk 
verbeterd. Puffertjes verminderen het aantal acute aanvallen van COPD 
(exacerbaties) en helpen uw longfunctie beter te bewaren. Maar de vraag 
blijft: hoe ervaart u dit als patiënt? 
 
 
CICERO is een internationale groep van COPD-onderzoekers en -experten. In 
samenwerking met de patiëntenorganisatie van de Europese Long Federatie 
(ELF) willen we patiënten betrekken bij COPD-onderzoek. 
 
Hoe beïnvloedt COPD uw dagelijks leven? Er zijn talloze vragenlijsten om dit 
te beoordelen. Sommige van deze vragenlijsten zijn echter lang, bevatten 
moeilijke vragen en zijn daarom onaangenaam in het gebruik. Samen met u 
willen we het beste instrument selecteren om de impact van COPD op uw 
dagelijks leven te meten. 
 
Hoe zwaar weegt de behandeling en opvolging van uw COPD? Misschien bent 
u al vaak in het ziekenhuis opgenomen. Of u worstelt met een complex 
medicatieschema. Uw arts vraagt u misschien om onderzoeken uit te voeren, 
op een moment dat het voor u zeer lastig is, bijvoorbeeld longfunctietesten, 
scans, looptesten enz. Samen met u willen we kijken hoe we uw comfort 
tijdens deze ervaringen kunnen verbeteren. 
 
Samen met ELF ontwikkelde CICERO deze enquête. Neem deel en ... 
 help ons bij het selecteren van de beste vragenlijsten om uw 

gezondheid te beoordelen 
 vertel ons hoe uw ervaringen tijdens de behandeling en opvolging van 

COPD kunnen worden verbeterd 
 
Surf naar de enquête-pagina op de ELF-website: 
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT of scan de 
QR code hieronder om deel te nemen : 
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