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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Daily physical activity and COPD 

Anouk W. Vaes, 30 januari 2015 
 
1. Patiënten met COPD gebruiken een hogere proportie van hun maximale 

zuurstofopname en ventilatie voor het uitvoeren van activiteiten van het 
dagelijks leven in vergelijking met gezonde controlepersonen (dit 
proefschrift). 

2. Tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten is de zuurstofopname en 
ventilatie, uitgedrukt als percentage van het vooraf bepaalde maximum, 
vergelijkbaar tussen obese COPD patiënten en patiënten met een normale of 
lage Body Mass Index. (dit proefschrift) 

3. Patiënten met COPD die laag fysiek actief worden hebben het grootste risico 
op overlijden. (dit proefschrift)  

4. COPD patiënten leggen met het gebruik van een loopfiets een grotere 
loopafstand af tijdens een 6 minuten looptest op een binnen parcours van 
125 meter dan met het gebruik van een rollator. (dit proefschrift) 

5. Patiënten met COPD hebben een laag fysiek activiteitenniveau, zelfs al in de 
vroege stadia van de aandoening. (Watz et al., Eur Respir J. 2009;33:262-72) 

6. Een toename in fysieke activiteit is geassocieerd met een betere kwaliteit van 
leven bij patiënten met COPD. (Esteban et al, Eur Respir J. 2010;36:292-300) 

7. Objectief gemeten fysieke activiteit is bij patiënten met COPD een 
onafhankelijke voorspeller van mortaliteit en ziekenhuisopname ten gevolge 
van een exacerbatie. (Garcia-Rio et al., Chest 2012:142:338-46)  

8. Lopen is de meest genoemde problematische activiteit door patiënten met 
COPD. (Annegarn et al., J Am Med Dir Assoc. 2012;13:284-90) 

9. Als we wisten wat we deden heette het geen onderzoek. (Albert Einstein) 

10. Wetenschap ontstaat door denken en verklaren, wijsheid door voelen en 
ervaren. 
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