Bestuur V&VN Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners
Beste leden,

Zie bijgaande uitnodiging van Esther Boudewijns, PhD-Candidate Research Institute CAPHRI,
Department of Family Medicine, Maastricht University:
We zijn bezig met het onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter voor Chronische
Aandoeningen. Hiervoor zijn we nog hard op zoek naar zorgverleners die deel willen nemen aan een
gecontroleerde studie.
Het leek ons daarom goed om in contact te komen met V&VN Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners
Graag breng ik u op de hoogte van een onderzoek wat mijns ziens erg relevant is voor de V&VN
Praktijkondersteuners en praktijkondersteuners. Vanuit de Universiteit van Maastricht wordt onderzoek
gedaan naar persoonsgerichte zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Dit is een
vervolgonderzoek op het onderzoek naar de Ziektelastmeter COPD, waarover u wellicht al eens iets hebt
vernomen. Graag brengen wij jullie op de hoogte van de huidige ontwikkelingen. Tevens zouden we graag
met jullie in contact komen om te bespreken of er mogelijkheden zijn om deze ontwikkelingen breder
bekend te maken en om praktijkondersteuners te werven voor wetenschappelijk onderzoek.
Het onderzoek richt zich op de Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen. Dit is een vervolg op de
Ziektelastmeter COPD, die in 2014 is ontwikkeld. De Ziektelastmeter COPD is effectief in het verbeteren
van de kwaliteit van zorg en leven, en zowel zorgverleners als patiënten zijn positief ten aanzien van het
werken ermee. Om deze manier van werken breder mogelijk te maken, is de Ziektelastmeter uitgebreid
naar een Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen. Deze bevat modules voor COPD, astma, diabetes
type 2 en hartfalen, en kan ook gebruikt worden in geval van multimorbiditeit. Over de ontwikkeling van
deze Ziektelastmeter is begin januari gepubliceerd in BMC Family Practice
(https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-019-1075-8). We verwachten dat de
Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen het gesprek tijdens het consult kan ondersteunen,
gezamenlijke besluitvorming kan faciliteren, en kan helpen om behandeladviezen en persoonlijke doelen
te formuleren.
Heb je interesse om hieraan mee te werken?
Stuur dan een e-mail aan:
esther.boudewijns@maastrichtuniversity.nl

Met vriendelijke groet,
Berry van Bruchem
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