
 
 

 
De Longmonitor  
 

Doe mee aan het onderzoek van het NIVEL voor mensen met een longziekte en help zo de 
zorg voor mensen met een longziekte te verbeteren! 
 
De Longmonitor is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door het Nederlands instituut van 
onderzoek voor de gezondheidszorg (NIVEL) op verzoek van het Longfonds. Het NIVEL is een 
organisatie voor onderzoek naar de gezondheidszorg. We zijn  gevestigd in Utrecht en 
bestaan al sinds 1985. Onze website is www.nivel.nl 
De Longmonitor maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma het Nationaal Panel 
Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Aan het NPCG nemen 4.000 mensen met een 
chronische ziekte of beperking deel. Aan de Longmonitor nemen ongeveer 1.000 mensen 
deel.  
 
Doel Longmonitor 
Het doel van de Longmonitor is om betrouwbare informatie te verzamelen over de situatie 
van mensen met een chronische longziekte in Nederland. Dit doen we door vragenlijsten af 
te nemen bij mensen met een chronische longziekte. Deze vragen gaan over de opgaven en 
uitdagingen waar u dagelijks tegen aan loopt, over uw ervaringen met zorg, medicijnen, 
zorgverzekeraars  en hoe het u lukt om uw longziekte te combineren met dagelijkse 
activiteiten. 
De informatie  die we verzamelen gebruiken we om de zorg- en leefsituatie van mensen met 
een longziekte verder te verbeteren. Daarvoor brengen we de informatie onder de aandacht 
van beleidsmakers, zorgverleners, gemeenten, patiëntenorganisaties en andere betrokken 
partijen. 
  
Uw stem is belangrijk! 
U weet als geen ander wat het is om dagelijks met een longziekte te leven. Door ons uw 
ervaringen te vertellen en aan te geven wat u belangrijk vindt, willen we de zorg en het 
beleid verder verbeteren en beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen 
met een longziekte.  
 
Wie kan deelnemen? 
Iedereen met een longziekte kan deelnemen. We zijn namelijk benieuwd naar de ervaringen 
van een zo breed mogelijke groep mensen met een longziekte. Het maakt  niet uit of u veel 
of juist heel weinig last heeft van uw ziekte. Indien u graag mee wil helpen om de zorg voor 
mensen met een longziekte te verbeteren, kunt u meedoen.  
  
Wat houdt deelname in? 
Als u deelneemt,  ontvangt u driemaal  per jaar een vragenlijst. U kunt de vragenlijst 
schriftelijk of via de computer invullen afhankelijk van uw voorkeur. De eerste vragenlijst 
wordt in de zomer verstuurd. 
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Hoe lang duurt uw deelname? 
In principe kunt u maximaal vier jaar deelnemen, maar u kunt op ieder moment uw 
deelname beëindigen. Ook kunt u een keer een vragenlijst overslaan als het niet goed uit 
komt. Wij hopen natuurlijk wel dat u zo lang mogelijk wilt meedoen.  
Een enkele keer kunnen we u  ook attenderen op de mogelijkheid om aan een ander 
onderzoek van het NIVEL deel te nemen als we denken dat dat voor u interessant is. Deze 
extra onderzoeken zijn niet verplicht en u kunt altijd zelf bepalen of u hieraan wilt 
deelnemen of niet.  
            
Privacy 
De gegevens die u ons verstrekt zullen anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Dit wil 
zeggen dat het voor buitenstaanders niet mogelijk is terug te vinden wat u  geantwoord 
heeft op onze vragen. Om dit soort zaken goed te regelen is een privacyreglement 
opgesteld. Dit reglement kunt u kosteloos opvragen bij de administratief medewerker van 
Longmonitor (telefoonnummer: 030 2729 777). 
 
Attentie en nieuwsbrief 
Uw deelname zouden wij zeer op prijs stellen. U ontvangt daarom jaarlijks een kleine 
attentie. Wij willen u graag op de hoogte houden van de resultaten van het onderzoek, 
daarom zullen wij u elk jaar een nieuwsbrief sturen. 
 
Deelnemen? 
Als u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar Marijke de Gier, 
veldwerkcoördinator van het NIVEL. Zij is te bereiken via e-mail: m.degier@nivel.nl 
Als u nog vragen heeft kunt u ook bellen naar nummer 030-272 97 77, het beste op   
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur bellen. 
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