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Lungs under a cloud
Psychological aspects of COPD

Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de vraag hoe lichamelijke comorbiditeit 
en/of depressieve klachten zouden kunnen samenhangen met een verhoogde kans op 
overlijden en niet of er een relatie is tussen deze variabelen en een verhoogde kans op 
overlijden (dit proefschrift: hoofdstuk 2 en hoofdstuk 8).

 
De kwaliteit van een partnerrelatie en de mate van overeenstemming tussen partners over 
de gegeven steun is van belang voor de ervaren psychische stress bij patiënten met COPD. 
In de zorg voor mensen met COPD moet er dan ook expliciet aandacht worden besteed aan 
de visie van zowel patiënten als hun partners op de gegeven steun (dit proefschrift: hoofdstuk 3). 

Omdat de meeste onderzoekers in hun publicaties geen melding maken van de manier 
waarop de vertaling van de HADS tot stand is gekomen, is voorzichtigheid geboden bij 
het interpreteren van resultaten die gebaseerd zijn op vertaalde versies van de HADS (dit 

proefschrift: hoofdstuk 4).

Hoewel er in de literatuur wordt gewezen op het belang van routinematige screening 
met behulp van angst- en depressielijsten als middel om mensen te identificeren die een 
psychosociale hulpbehoefte zouden hebben, is er wetenschappelijk gezien onvoldoende 
bewijs dat met deze vragenlijsten de psychosociale hulpbehoefte van patiënten met COPD 
daadwerkelijk in kaart wordt gebracht (dit proefschrift: hoofdstuk 5). 

Om de effectiviteit van een psychologische interventie te kunnen onderzoeken bij patiënten 
met COPD is vooronderzoek nodig om een goede aansluiting te creëren bij de wensen, 
problemen, motivatie en drempels van patiënten (dit proefschrift: hoofdstuk 6). 

In de zorg voor patiënten met COPD zijn de psychologische en sociale aspecten onderbelicht, 
waarmee tekort wordt gedaan aan de aard, complexiteit en gevolgen van de ziekte (dit 

proefschrift: hoofdstuk 6).

De uitspraak  “Soms lijkt het wel of iedereen denkt te weten wat ik wel en niet moet doen, 
terwijl ik dat natuurlijk het beste zelf in kan schatten” (deelnemer aan het onderzoek) 
bevat een belangrijke boodschap voor wetenschappers die een interventiestudie willen 
vormgeven voor patiënten met COPD.

Alleen doorzetters kunnen promoveren. 
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Stellingen behorend bij het proefschrift 
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dit moet zijn; hoofdstuk 8


