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Stellingen

Behorende bij het proefschrift

Physical activity and � tness in patients with COPD

 making a change

1. Psychologische factoren zijn indirect gerelateerd aan het niveau van dagelijkse 
fysieke activiteiten van COPD-patiënten. (dit proefschrift)

2. Een coachingsprogramma gericht op meer bewegen in het dagelijks leven is 
op korte termijn e� ectief in het veranderen van beweeggedrag van COPD-
patiënten. (dit proefschrift)

3. Een coachingsprogramma gericht op meer bewegen is het meest e� ectief bij 
COPD-patiënten die behandeld worden in de 2e lijn van de gezondheidszorg. 
(dit proefschrift)

4. Uitval uit het coachingsprogramma wordt op korte termijn voorspeld door 
psychologische factoren en op lange termijn door fysieke factoren. (dit 
proefschrift)

5. Psychologische variabelen spelen een grotere rol in het beweeggedrag bij 
� ttere COPD-patiënten, functionele (fysieke) variabelen bij minder � tte COPD-
patiënten. (dit proefschrift)

6. Een verbetering in het niveau van fysieke activiteiten van een COPD-patiënt 
levert niet automatisch een verbetering in inspanningsvermogen en kwaliteit 
van leven op. (dit proefschrift)

7. De verbetering in duurvermogen na longrevalidatie is niet te voorspellen aan 
de hand van één speci� ek kenmerk zoals de longfunctie van een patiënt. (dit 
proefschrift)

8. Naast de stoppen-met-roken-poli om rookverslaving te behandelen, is de tijd 
nu rijp voor een start-met-bewegen-poli in de strijd tegen zitverslaving. 

9. De meeste opwindende uitspraak in de wetenschap, de uitspraak die nieuwe 
ontdekkingen inluidt is niet ‘Eureka!’, maar: ‘dat is vreemd’… (Isaac Asimov)

10. Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, 
betrek me erbij en ik zal het me eigen maken. (oude Chinese wijsheid)

Wytske Altenburg, juni 2015


