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Stellingen behorende bij het proefschrift
Improving cognition and healthy lifestyle behavior in
chronic obstructive pulmonary disease
Martijn van Beers, Maastricht, 11 februari 2021
1. Een onderhoudsprogramma gericht op de voedingsstatus kan de
gezondheidsvoordelen van longrevalidatie op de langere termijn
consolideren bij COPD-patiënten met een lage spiermassa (dit proefschrift)
2. Gerichte motivationele counseling biedt perspectief als interventie om de
leefstijl van patiënten met COPD te verbeteren (dit proefschrift)
3. Werkgeheugentraining leidt niet tot een verbetering van het algeheel
cognitief functioneren bij patiënten met COPD (dit proefschrift)
4. Bij COPD-patiënten die in aanmerking komen voor longrevalidatie is
de prevalentie van cognitieve beperkingen, metabool syndroom en
sarcopenie hoog, maar niet direct onderling gerelateerd (dit proefschrift)
5. Cognitief disfunctioneren is vaak een leefstijlprobleem (Kivipelto et al.,
Nature Reviews Neurology, 2018)
6. De literatuur rondom cognitief disfunctioneren bij patiënten met COPD
biedt een bruikbare blauwdruk voor het toekomstige management van
covid-19-gerelateerde neuropsychologische aandoeningen (Riordan et al.,
The Clinical Neuropsychologist, 2020)
7. Het is effectiever om de fysieke inactiviteit van patiënten met COPD
te verlagen dan om hun fysieke activiteit te verhogen (Cavalheri et al.,
Respirology, 2016)
8. Een combinatie van laagdrempelige leefstijlaanpassingen is de meest veel
belovende manier om het cognitief functioneren van patiënten met COPD
te verbeteren
9. Als een rommelig bureau een teken is van een rommelige geest, kan men
zich afvragen wat dat zegt over mensen met een leeg bureau (vrij naar
Albert Einstein)
10. Als de hersenen zo eenvoudig waren dat we ze konden verklaren, dan
waren ze zo eenvoudig dat we ze niet konden verklaren (geciteerd in
Damiaan Denys, Het tekort van het teveel, 2020)

