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1. De toename van het lichaamsgewicht na een niertransplantatie is voor het 
belangrijkste deel toe te schrijven aan een toename van de vetmassa in de  
romp.  

(dit proefschrift) 
 
 
2. Isotoop-dilutietechnieken, multifrequente bioimpedantie analyse (MF-BIA) 

en anthropometrie (huidplooidikte metingen) kunnen dual energy x-ray 
absorptiometry (DEXA) niet vervangen als methode om de vetmassa van 
niertransplantatiepatiënten te meten.  

(dit proefschrift) 
 
 
3. Intensieve lichamelijke training verbetert de inspanningscapaciteit en 

spierkracht van niertransplantatiepatiënten, hemodialysepatiënten en 
gezonde controlepersonen in vergelijkbare mate. 

(dit proefschrift)  
 
 
4. De kosten van training zijn verwaarloosbaar vergeleken met de totale 

kosten voor de medische behandeling van nierpatiënten; gezien de 
positieve effecten van fysieke training op de kwaliteit van leven, dienen 
trainingsprogramma’s voor nierpatiënten door de zorgverzekeraars te 
worden vergoed. 

 (dit proefschrift) 
 
 
5. Bij niertransplantatiepatiënten sluit een lage of normale body mass index 

(BMI) een hoog vetpercentage niet uit. 
(dit proefschrift) 

 
 
6. Posttransplantatie diabetes mellitus is niet een op zichzelf staande entiteit, 

maar is een teken van onderliggende verstoringen in het glucose 
metabolisme, welke aan het licht komen bij het gebruik van immuno-
suppressiva.  

(JP van Hooff, Transplantation 2005; 79:1465-1469) 
 
 



 

7. Conversie van cyclosporine naar tacrolimus bij stabiele niertrans-
plantatiepatiënten heeft gunstige effecten op de nierfunctie en het 
cardiovasculaire risicoprofiel; tacrolimus is dan ook het middel van eerste 
keuze wanneer langdurige behandeling met een calcineurine-inhibitor is 
geïndiceerd.  

(JM Boots, Drugs 2004; 64:2047-2073) 
 
 
8. Het meten van de inferior vena cava diameter (IVCD) middels echografie is 

een betrouwbare methode om de hydratietoestand te meten bij patiënten 
met een terminale nierinsufficiëntie.  

(KL Leunissen, Kidney Int Suppl 1993; 41:S50-56) 
 
 
9. In navolging van het kwaliteitssysteem ‘Dialyse’ dient voor het 

multidisciplinaire zorgproces ‘Niertransplantatie’ een kwaliteitssysteem 
ontwikkeld te worden.  

 
 
10. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verlangt dat alles 

in het werk gesteld wordt om een optimale belastbaarheid te 
bewerkstelligen; fysieke training dient ook daarom geïmplementeerd te 
worden in de routinebehandeling van niertransplantatiepatiënten. 

 
 
11. Het voetbal heeft zijn voorbeeldfunctie voor de samenleving verspeeld. 
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