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Summary

Solid organ transplantation is a life-saving intervention for people with end-stage organ 
failure. In the past decades, significant improvements have been made in short-term 
survival and subsequently there has been an increased focus on long-term outcomes 
following transplantation. Hence, quality of life, level of physical activity, new onset 
diabetes after transplantation, and medication adherence have gained increasing attention. 
Especially the latter mentioned factors are likely to be amenable for intervention to further 
prolong long-term survival. Physical functioning is indicated as an important goal as 
functional recovery after transplantation is not as good as it might be expected, based on 
the restoration of (near) normal organ function after transplantation. Physical activity in 
the transplant population is highly relevant as current evidence suggests that greater 
physical functioning in transplant recipients is associated with improved outcomes. The 
level of physical activity is indicated to be positively associated with the capacity to perform 
activities of daily life, experienced quality of life, and survival. Evidence based knowledge 
concerning the level of physical activity and factors associated with this level of physical 
activity following transplantation is, however, limited. This knowledge is required in order 
to develop rehabilitation programs or physical therapy interventions and to compose the 
appropriate content and focus areas in program development. Therefore, the general aim of 
this thesis was to gain additional insight into the physical activity level of recipients of solid 
organ transplantation and into factors that are associated with this level. An overview of 
the main findings per study (Chapter 2-7) and concluding remarks are provided below.  
 Low levels of physical activity are strongly associated with an increased risk for 
cardiovascular and all-cause mortality in recipients of renal transplantation. However, as 
the incidence of cardiovascular disease is three to five times higher in recipients of renal 
transplantation than in the general population it is plausible that the associations are in 
part explained by pre-existing cardiovascular disease. To determine whether the association 
between physical activity and mortality is independent of cardiac function, the effects of 
cardiac damage, as measured by cardiac biomarkers on the associations with mortality was 
studied in Chapter 2. Analyses were performed with data on the physical activity level of 
540 recipients of renal transplantation and three ascertained cardiac damage markers. Low 
levels of physical activity and high levels of the cardiac biomarkers MR-proANP, NT-
proBNP, and Hs-TnT were all strongly associated with both cardiovascular and all-cause 
mortality in recipients of renal transplantation. Nevertheless, the association between 
physical activity, cardiovascular, and all-cause mortality was independent of these markers. 
The cardiac markers did have a significant mediation effect on the association between 
physical activity and outcome. These findings indicate pre-existing cardiac damage as an 
intermediate step of the causal pathway between physical activity and cardiovascular 
mortality in recipients of renal transplantation. 
 To study factors that potentially limit the level of physical activity in recipients of 
solid organ transplantation a longitudinal historical cohort study on functional exercise 
capacity was performed in recipients of lung transplantation. As described in Chapter 3, 
exercise capacity, muscle function, and physical activity levels remain reduced in recipients 
of lung transplantation and factors associated with this deficiency in functional exercise 
capacity have not been studied longitudinally. Therefore, this study aimed to analyze the 

longitudinal change in 6-minute walking distance, as a measure of functional exercise 
capacity and to identify factors contributing to this change. Data of 108 recipients were 
included and linear mixed model analysis revealed that time after transplantation, 
diagnosis, gender, quadriceps muscle and grip strength, forced expiratory volume in 1 
second (percentage of predicted), and length of hospital stay were factors that predicted 6-
minute walking distance. The 6-minute walking distance increased considerably in the first 
6 months after transplantation, however, this increase reduced thereafter. At 12 months 
after lung transplantation, 58.3% of recipients did not reach the cutoff point of 82% of the 
predicted 6-minute walking distance. Logistic regression demonstrated that discharge 
values for forced expiratory volume in 1 second combined with quadriceps strength or grip 
strength were predictive for reaching this cutoff point. From the results of this study it is 
concluded that peripheral muscle strength is a predictor of 6-minute walking distance; this 
finding suggests that quadriceps strength training should be included in physical training 
to increase functional exercise capacity. Attention should be paid to further increasing 6-
minute walking distance between 6 and 12 months after transplantation. 
 The level of physical activity in recipients of solid organ transplantation can be 
influenced by several experienced barriers and facilitators. The number of studies on this 
topic is, however, limited and no studies are available in which all types of solid organ 
transplantation recipients were included. In a first attempt to explore the experienced 
barriers to and facilitators of physical activity in recipients of solid organ transplantation, a 
qualitative study was performed. In the study, described in Chapter 4, semi-structured in 
depth interviews were conducted to explore the experienced barriers and facilitators. The 
most important experienced barriers were physical limitations, insufficient energy level, 
fear, and comorbidities. The most frequently mentioned facilitators included motivation, 
coping, consequences of (in)activity, routine/habit, goals/goal priority, and responsibility for 
the transplanted organ. Neutral factors acting as a barrier or facilitator were self-efficacy 
and expertise of personnel. A comparison of barriers and facilitators between transplant 
recipient groups yielded no overt differences. In intervention development to increase 
physical activity behavior in recipients of solid organ transplantation these personal and 
environmental factors should be considered.  
 To get more insight into experienced barriers to and facilitators of physical activity 
in recipients of solid organ transplantation larger studies are warranted. The Barriers and 
Motivators Questionnaire is a questionnaire that can be used to assess barriers to and 
motivators of physical activity experienced by recipients of solid organ transplantation. To 
improve the application in research and clinical settings the underlying dimensions of the 
questionnaire were explored. The results on the analysis of the multidimensional structure 
of a questionnaire to assess barriers to and motivators of physical activity in recipients of 
solid organ transplantation is described in Chapter 5. Explorative principal component 
analyses were performed on cross-sectional data on the Barriers and Motivators 
Questionnaire of 591 recipients of solid organ transplantation. Analysis of the barrier scale 
indicated that it could be subdivided into four components (fear of negative effects; 
physical limitations; low expectations and self-confidence; and lack of motivation or time) 
with the alpha of the corresponding subscales varying between 0.66 and 0.80. The 
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motivator scale could also be subdivided into four subscales (health and physical outcomes; 
external influences; groups activities and financial resources; and psychological outcomes) 
with alpha of the subscales varying between 0.70 and 0.88. Nine of the original barrier 
items and two of the motivator items were not included in the component structure. The 
four-dimensional structure of both the barrier and the motivator scale increases the 
usability and interpretation of the questionnaire outcomes in research and clinical settings 
compared to the overall scores and provide opportunities to identify modifiable constructs 
to be targeted in interventions. 
 To increase knowledge on the amount of physical activity and sedentary time and 
its associates in recipients of solid organ transplantation a cross sectional study in 656 
recipients of a solid organ transplantation was performed. In the study in Chapter 6 it was 
indicated that less than 60% of the recipients complied to the physical activity guidelines. 
Factors that were significantly associated with lower levels of physical activity included 
being female; age (non-linear); not actively working or being retired; having physical 
limitations; and low expectations and self-confidence. Factors being significantly associated 
with lower sedentary time included exercise self-efficacy, and not actively working or being 
retired. More hours of sedentary time were seen in recipients with a high education, higher 
fear of negative effects, having physical limitations, and scoring higher on the motivator 
‘health and physical outcomes’. The type of transplantation did not significantly influence 
either of the outcome measures. In intervention development directed at increasing the 
level of physical activity and reducing sedentary time in recipients of solid organ 
transplantation, attention should be paid to physical limitations, fear of negative effects, low 
expectations and self-confidence, health and physical outcomes, and exercise self-efficacy. 
 Although general physical activity levels in recipients of solid organ transplantation 
are reported to be low some recipients are very active and participate in competitive sports. 
It is, however, generally unknown to what extent organ transplant recipients can be 
physically challenged. Chapter 7 describes an expedition to Mount Kilimanjaro during 
which the tolerance for strenuous physical activity and high-altitude of organ transplant 
recipients after various types of transplantation was studied. Twelve organ transplant 
recipients were selected to participate (2 heart-, 2 lung-, 2 kidney-, 4 liver-, 1 allogeneic 
stem cell- and 1 small bowel-transplantation). Members of the medical team and 
accompanying family members (n = 14) acted as controls. During the climb, 
cardiopulmonary outcome variables and symptoms of acute mountain sickness were 
recorded twice daily. Capillary blood analyses were performed three times during the climb 
and once following return. Results showed that eleven of the transplant participants and all 
controls began the final ascent from 4700 meters and reached over 5000 meters. Eight 
transplant participants (73%) and thirteen controls (93%) reached the summit (5895m). 
Cardiopulmonary outcome variables and altitude sickness scores demonstrated no 
differences between transplant participants and controls. Signs of hyperventilation were 
more pronounced in transplant participants and adaptation to high-altitude was less 
effective, which was likely related to a decreased renal function and indicates a reduced 
metabolic compensation. Overall, tolerance to strenuous physical activity and feasibility of 

a high-altitude expedition in carefully selected organ transplant recipients showed to be 
similar to non-transplanted controls. 
 In Chapter 8, the primary findings of this thesis are discussed. Although there is 
wide variability in the level of physical activity in recipients of solid organ transplantation 
and measurement methods have their limitation, a substantial number of recipients do not 
meet the recommended level of physical activity. Therefore, strategies to increase the level 
of physical activity in this group are warranted. No significant and overt differences in 
physical activity and factors associated with the level of physical activity were ascertained 
between the different transplant groups. Therefore, the relevance of intervention 
development and the majority of the content of rehabilitation or physical therapy 
interventions is similar for all transplantation groups. The experienced barriers, facilitators, 
and psychological components and not the type of transplantation are suggested to 
influence the level of physical activity. Given the interdisciplinary approach in healthcare in 
transplantation, all healthcare providers should work together to increase the level of 
physical activity in this population. Healthcare providers should take responsibility in 
sufficiently assessing the level of physical activity and physical fitness. Additionally, 
assessment of potential barriers to physical activity and psychological characteristics should 
receive substantial attention as the association with the level of physical activity is evident, 
and these factors are likely to be addressed in rehabilitation or physical therapy programs. 
Healthcare providers should guide or refer recipients with an inactive lifestyle to increase 
their physical activity levels and reduce the negative effect of inactivity. 
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Samenvatting

Een orgaantransplantatie is een levensreddende interventie voor mensen met eindstadium 
orgaan falen. In de afgelopen decennia is een significante verbetering opgetreden in de 
korte-termijn overleving. Als gevolg hiervan is de focus van klinische zorg en onderzoek 
aan het verschuiven naar lange-termijn uitkomsten na transplantatie. Hierdoor krijgen 
kwaliteit van leven, het fysieke activiteitenniveau, post-transplantatie diabetes en medicatie 
therapietrouw in toenemende mate aandacht. Deze factoren krijgen vooral aandacht omdat 
ze waarschijnlijk beïnvloedbaar zijn door interventies om zo de lange-termijn overleving te 
verlengen. Het verbeteren van het fysieke functioneren is een belangrijk doel omdat het 
functionele herstel na orgaantransplantatie minder goed is dan verwacht zou kunnen 
worden op basis van het herstel in orgaanfunctie na de transplantatie. Het fysieke 
activiteitenniveau in de transplantatie populatie is zeer relevant omdat huidige 
onderzoeken laten zien dat beter fysieke functioneren na transplantatie samenhangt met 
betere uitkomsten. Zo hangt het hoger fysieke activiteitenniveau positief samen met het 
kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, de ervaren kwaliteit van leven en een langere 
overleving na transplantatie. De beschikbare kennis over het fysieke activiteitenniveau en 
de factoren die hiermee samenhangen na een transplantatie is echter nog beperkt. Deze 
kennis is wel nodig om revalidatieprogramma’s of fysiotherapeutische interventies te 
ontwikkelen en om tot de juiste inhoud en uitvoering van deze programma’s te komen. Het 
doel van dit proefschrift was het inzicht krijgen in het fysieke activiteitenniveau na een 
orgaantransplantatie en in factoren die samenhangen met dit niveau. Een overzicht van de 
belangrijkste bevindingen per studie (Hoofdstuk 2-7) en de daaruit volgende conclusies 
worden hieronder gegeven.  
 Voor ontvangers van een niertransplantatie hangt een laag activiteitenniveau sterk 
samen met een verhoogd risico op cardiovasculaire en algehele sterfte. Cardiovasculaire 
aandoeningen komen drie tot vijf keer vaker voor in deze populatie vergeleken met de 
algemene populatie. Het is daarom aannemelijk dat een deel van de samenhang verklaard 
wordt door reeds bestaande hart- en vaatziekten in deze groep. Om te bepalen of de relatie 
tussen fysieke activiteit en sterfte onafhankelijk is van de hartfunctie werd in Hoofdstuk 2 
onderzocht wat het effect van hartschade, gemeten met biomarkers, is op deze relatie. Er 
zijn hiervoor analyses gedaan met de gegevens over het fysieke activiteitenniveau en drie 
vastgestelde biomarkers voor hartschade van 540 ontvangers van een niertransplantatie. 
Een laag fysieke activiteitenniveau en hoge waarden van de biomarkers MR-proANP, NT-
proBNP en Hs-TnT hadden allen een sterke relatie met zowel cardiovasculaire als algehele 
sterfte na een niertransplantatie. Desondanks was de relatie tussen fysieke activiteit en 
cardiovasculaire en algehele sterfte onafhankelijk van deze biomarkers. De biomarkers voor 
hartschade hadden wel een significant mediatie effect op de relatie tussen fysieke activiteit 
en cardiovasculaire sterfte. Deze bevinding wijzen erop dat reeds bestaande hartschade een 
tussenliggende stap is in het oorzakelijke verband tussen fysieke activiteit en 
cardiovasculaire sterfte in ontvangers van een niertransplantatie. 
 Om factoren te bestuderen die mogelijk het fysieke activiteitenniveau van 
ontvanger van een orgaantransplantatie beperken is er een historische cohortstudie 
uitgevoerd naar het functionele inspanningsvermogen na een longtransplantatie. Zoals 
beschreven in Hoofdstuk 3 blijven de inspanningscapaciteit, spierfunctie en het fysieke 

activiteitenniveau verlaagd na een longtransplantatie. Factoren die samenhangen met dit 
achterblijven van herstel in functionele inspanningscapaciteit zijn nog niet eerder 
longitudinaal onderzocht. Het doel van deze studie is om de longitudinale verandering in 
de 6 minuten loopafstand, als maat voor functionele inspanningscapaciteit, te onderzoeken 
en om factoren te identificeren die deze verandering beïnvloeden. De gegevens van 108 
ontvangers van een longtransplantatie zijn geanalyseerd met een ‘linear mixed model ’  
analyse. Uit deze analyse is gebleken dat tijd na transplantatie, diagnose, geslacht, 
quadriceps kracht en knijpkracht, het geforceerde expiratoir secondevolume (FEV1, 
percentage van voorspeld) en de lengte van het verblijf in het ziekenhuis voorspellende 
factoren waren voor de 6 minuten loopafstand. De 6 minuten loopafstand nam aanzienlijk 
toe in de eerste 6 maanden na transplantatie maar deze progressie verminderde sterk in de 
periode daarna. Twaalf maanden na longtransplantatie had 58% van de ontvangers niet de 
drempelwaarde van 82% van voorspeld bereikt op de 6 minuten loopafstand. Logistische 
regressie toonde aan dat ontslagwaarden voor het geforceerde expiratoir secondevolume in 
combinatie met quadriceps kracht of knijpkracht voorspellend waren het behalen van deze 
drempelwaarde. Uit de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat perifere 
spierkracht een voorspeller is van de 6 minuten loopafstand. Deze bevindingen wijzen erop 
dat quadriceps krachttraining onderdeel zou moeten zijn van de fysiotherapeutische 
behandeling om het functionele inspanningsvermogen te verhogen. Er zal verdere aandacht 
besteed moeten worden aan het verhogen van de 6 minuten loopafstand in de periode 
tussen 6 en 12 maanden na transplantatie. 
 Het fysieke activiteitenniveau van ontvangers van een orgaantransplantatie kan 
beïnvloed worden door verschillende ervaren barrières en motiverende factoren. Het aantal 
studies dat deze factoren onderzoekt is beperkt en er zijn geen studies gedaan waarin alle 
typen transplantatie ontvangers zijn onderzocht. In een eerste poging om de ervaren 
barrières en motiverende factoren voor fysieke activiteit in ontvangers van een 
orgaantransplantatie te verkennen werd een kwalitatieve studie uitgevoerd. In de studie 
beschreven in Hoofdstuk 4 zijn semi-gestructureerde diepte interviews afgenomen om de 
ervaren barrières en motiverende factoren te verkennen. De belangrijkste ervaren barrières 
waren fysieke beperkingen, een gebrek aan energie, angst en het hebben van comorbiditeit. 
De meest genoemde motiverende factoren waren motivatie om fysiek actief te zijn, coping, 
de gevolgen van (in)activiteit, routine/gewoonte, doelen/prioriteit in doelen en 
verantwoordelijkheid voor het getransplanteerde orgaan. Neutrale factoren die genoemd 
werden als barrière of motiverende factor waren self-efficacy en de expertise van het 
personeel. Een vergelijking van de ervaren barrières en motiverende factoren tussen de 
verschillende orgaantransplantatie groepen leverde geen duidelijke verschillen op. Bij het 
ontwikkelen van interventies voor het verhogen van fysieke activiteit van ontvangers van 
een orgaantransplantatie moeten de genoemde persoonlijke- en omgevingsfactoren worden 
meegenomen. 
 Om meer inzicht te krijgen in de ervaren barrières en motiverende factoren voor 
fysieke activiteit bij ontvangers van een orgaantransplantatie zijn er grotere studies nodig. 
De ‘Barriers and Motivators Questionnaire’ is een vragenlijst die gebruikt kan worden om de 
barrières en motiverende factoren voor fysieke activiteit in deze populatie in kaart te 
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kwaliteit van leven, het fysieke activiteitenniveau, post-transplantatie diabetes en medicatie 
therapietrouw in toenemende mate aandacht. Deze factoren krijgen vooral aandacht omdat 
ze waarschijnlijk beïnvloedbaar zijn door interventies om zo de lange-termijn overleving te 
verlengen. Het verbeteren van het fysieke functioneren is een belangrijk doel omdat het 
functionele herstel na orgaantransplantatie minder goed is dan verwacht zou kunnen 
worden op basis van het herstel in orgaanfunctie na de transplantatie. Het fysieke 
activiteitenniveau in de transplantatie populatie is zeer relevant omdat huidige 
onderzoeken laten zien dat beter fysieke functioneren na transplantatie samenhangt met 
betere uitkomsten. Zo hangt het hoger fysieke activiteitenniveau positief samen met het 
kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, de ervaren kwaliteit van leven en een langere 
overleving na transplantatie. De beschikbare kennis over het fysieke activiteitenniveau en 
de factoren die hiermee samenhangen na een transplantatie is echter nog beperkt. Deze 
kennis is wel nodig om revalidatieprogramma’s of fysiotherapeutische interventies te 
ontwikkelen en om tot de juiste inhoud en uitvoering van deze programma’s te komen. Het 
doel van dit proefschrift was het inzicht krijgen in het fysieke activiteitenniveau na een 
orgaantransplantatie en in factoren die samenhangen met dit niveau. Een overzicht van de 
belangrijkste bevindingen per studie (Hoofdstuk 2-7) en de daaruit volgende conclusies 
worden hieronder gegeven.  
 Voor ontvangers van een niertransplantatie hangt een laag activiteitenniveau sterk 
samen met een verhoogd risico op cardiovasculaire en algehele sterfte. Cardiovasculaire 
aandoeningen komen drie tot vijf keer vaker voor in deze populatie vergeleken met de 
algemene populatie. Het is daarom aannemelijk dat een deel van de samenhang verklaard 
wordt door reeds bestaande hart- en vaatziekten in deze groep. Om te bepalen of de relatie 
tussen fysieke activiteit en sterfte onafhankelijk is van de hartfunctie werd in Hoofdstuk 2 
onderzocht wat het effect van hartschade, gemeten met biomarkers, is op deze relatie. Er 
zijn hiervoor analyses gedaan met de gegevens over het fysieke activiteitenniveau en drie 
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en cardiovasculaire sterfte. Deze bevinding wijzen erop dat reeds bestaande hartschade een 
tussenliggende stap is in het oorzakelijke verband tussen fysieke activiteit en 
cardiovasculaire sterfte in ontvangers van een niertransplantatie. 
 Om factoren te bestuderen die mogelijk het fysieke activiteitenniveau van 
ontvanger van een orgaantransplantatie beperken is er een historische cohortstudie 
uitgevoerd naar het functionele inspanningsvermogen na een longtransplantatie. Zoals 
beschreven in Hoofdstuk 3 blijven de inspanningscapaciteit, spierfunctie en het fysieke 

activiteitenniveau verlaagd na een longtransplantatie. Factoren die samenhangen met dit 
achterblijven van herstel in functionele inspanningscapaciteit zijn nog niet eerder 
longitudinaal onderzocht. Het doel van deze studie is om de longitudinale verandering in 
de 6 minuten loopafstand, als maat voor functionele inspanningscapaciteit, te onderzoeken 
en om factoren te identificeren die deze verandering beïnvloeden. De gegevens van 108 
ontvangers van een longtransplantatie zijn geanalyseerd met een ‘linear mixed model ’  
analyse. Uit deze analyse is gebleken dat tijd na transplantatie, diagnose, geslacht, 
quadriceps kracht en knijpkracht, het geforceerde expiratoir secondevolume (FEV1, 
percentage van voorspeld) en de lengte van het verblijf in het ziekenhuis voorspellende 
factoren waren voor de 6 minuten loopafstand. De 6 minuten loopafstand nam aanzienlijk 
toe in de eerste 6 maanden na transplantatie maar deze progressie verminderde sterk in de 
periode daarna. Twaalf maanden na longtransplantatie had 58% van de ontvangers niet de 
drempelwaarde van 82% van voorspeld bereikt op de 6 minuten loopafstand. Logistische 
regressie toonde aan dat ontslagwaarden voor het geforceerde expiratoir secondevolume in 
combinatie met quadriceps kracht of knijpkracht voorspellend waren het behalen van deze 
drempelwaarde. Uit de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat perifere 
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behandeling om het functionele inspanningsvermogen te verhogen. Er zal verdere aandacht 
besteed moeten worden aan het verhogen van de 6 minuten loopafstand in de periode 
tussen 6 en 12 maanden na transplantatie. 
 Het fysieke activiteitenniveau van ontvangers van een orgaantransplantatie kan 
beïnvloed worden door verschillende ervaren barrières en motiverende factoren. Het aantal 
studies dat deze factoren onderzoekt is beperkt en er zijn geen studies gedaan waarin alle 
typen transplantatie ontvangers zijn onderzocht. In een eerste poging om de ervaren 
barrières en motiverende factoren voor fysieke activiteit in ontvangers van een 
orgaantransplantatie te verkennen werd een kwalitatieve studie uitgevoerd. In de studie 
beschreven in Hoofdstuk 4 zijn semi-gestructureerde diepte interviews afgenomen om de 
ervaren barrières en motiverende factoren te verkennen. De belangrijkste ervaren barrières 
waren fysieke beperkingen, een gebrek aan energie, angst en het hebben van comorbiditeit. 
De meest genoemde motiverende factoren waren motivatie om fysiek actief te zijn, coping, 
de gevolgen van (in)activiteit, routine/gewoonte, doelen/prioriteit in doelen en 
verantwoordelijkheid voor het getransplanteerde orgaan. Neutrale factoren die genoemd 
werden als barrière of motiverende factor waren self-efficacy en de expertise van het 
personeel. Een vergelijking van de ervaren barrières en motiverende factoren tussen de 
verschillende orgaantransplantatie groepen leverde geen duidelijke verschillen op. Bij het 
ontwikkelen van interventies voor het verhogen van fysieke activiteit van ontvangers van 
een orgaantransplantatie moeten de genoemde persoonlijke- en omgevingsfactoren worden 
meegenomen. 
 Om meer inzicht te krijgen in de ervaren barrières en motiverende factoren voor 
fysieke activiteit bij ontvangers van een orgaantransplantatie zijn er grotere studies nodig. 
De ‘Barriers and Motivators Questionnaire’ is een vragenlijst die gebruikt kan worden om de 
barrières en motiverende factoren voor fysieke activiteit in deze populatie in kaart te 
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brengen. Om de toepasbaarheid in onderzoek en het klinische gebruik van de vragenlijst te 
verhogen werden de onderliggende dimensies van de vragenlijst onderzocht. De analyse 
van de multidimensionale structuur van de vragenlijst om de barrières en motiverende 
factoren voor fysieke activiteit in deze populatie in kaart te brengen is beschreven in 
Hoofdstuk 5. Exploratieve principale componenten analyses werden toegepast op cross-
sectionele data van 591 ontvangers van een orgaantransplantatie. De analyse van de barrière 
schaal van de vragenlijst liet zien dat de schaal onderverdeeld kan worden in vier 
componenten (angst voor negatieve gevolgen, fysieke beperkingen, lage verwachtingen en 
zelfvertrouwen en gebrek aan motivatie of tijd). De alpha (maat voor de betrouwbaarheid 
van de schaal) van de overeenkomstige subschalen varieerde tussen de 0.66 en 0.80. De 
motiverende factoren schaal van de vragenlijst kon ook worden onderverdeeld in vier 
componenten (gezondheid en lichamelijke gevolgen, externe invloeden, groepsactiviteiten 
en financiële middelen en psychologische uitkomsten). De alpha van de subschalen 
varieerde tussen de 0.70 en 0.88. Negen van de oorspronkelijke items uit de barrière schaal 
en twee items uit de motiverende factoren schaal zijn niet opgenomen in de componenten 
structuur. De vier-dimensionale structuur van zowel de barrière als motiverende factoren 
schaal vergroot de bruikbaarheid en interpretatie van de uitkomsten van de vragenlijst voor 
onderzoek en in de klinische setting in vergelijking tot de totaalscores van de vragenlijst. 
Het gebruik van de componenten biedt hierbij ook de mogelijkheid tot het identificeren 
van beïnvloedbare constructen (doelen) die in interventies kunnen worden opgenomen. 
 Om de kennis over de hoeveelheid fysieke activiteit en sedentaire tijd in ontvangers 
van een orgaantransplantatie te verhogen en om te onderzoeken welke factoren met dit 
niveau samenhangen is er een cross-sectionele studie met gegevens van 656 ontvangers van 
een orgaantransplantatie uitgevoerd. In de studie beschreven in Hoofdstuk 6 is aangetoond 
dat minder dan 60% van de ontvangers voldoet aan de richtlijn voor fysieke activiteit. 
Factoren die significant samenhangen met een laag fysieke activiteitenniveau zijn het 
vrouwelijk geslacht; leeftijd (niet lineair); niet werken of gepensioneerd zijn; het hebben 
van fysieke beperkingen; en het hebben van lage verwachtingen en een laag zelfvertrouwen. 
Factoren die significant samenhangen met minder sedentaire tijd zijn exercise self-efficacy en 
niet werken of gepensioneerd zijn. Meer uren sedentaire tijd werden gezien bij ontvangers 
met een hoog opleidingsniveau, hogere angst voor negatieve gevolgen, meer ervaren fysieke 
beperkingen en die hoger scoren op de motiverende factor ‘gezondheid en lichamelijke 
gevolgen’. Het type transplantatie was voor geen van de uitkomstmaten van significante 
invloed. Bij het ontwikkelen van interventies om het fysieke activiteitenniveau te verhogen 
en de sedentaire tijd te verlagen zal er aandacht moeten zijn voor fysieke beperkingen, 
angst voor negatieve gevolgen, lage verwachtingen en zelfvertrouwen, gezondheid en 
lichamelijke gevolgen en exercise self-efficacy.  
 Ondanks dat het algemene fysieke activiteitenniveau van ontvangers van een 
orgaantransplantatie laag is zijn er wel ontvangers die zeer actief zijn en deelnemen aan 
competitieve sporten. Het is echter onbekend in hoeverre ontvangers van een 
orgaantransplantatie fysiek uitgedaagd kunnen worden. In Hoofdstuk 7 wordt een 
expeditie naar de Kilimanjaro beschreven waarbij de tolerantie voor zware fysieke 
activiteiten op grote hoogten van ontvangers van verschillende soorten transplantaties werd 

onderzocht. Twaalf ontvanger van een orgaantransplantatie werden geselecteerd om deel te 
nemen (2 hart-, 2 long-, 2 nier-, 4 lever-, 1 allogene stamcel- en 1 dunne darm-
transplantatie). De leden van het medisch team en de meereizende familieleden fungeerden 
als controlegroep. Tijdens de beklimming zijn cardiopulmonale uitkomstmaten en 
symptomen van hoogteziekte twee keer per dag geregistreerd. Capillaire bloedgas analyses 
zijn twee keer uitgevoerd tijdens de beklimming en een keer na terugkeer. Elf van de 
transplantatie deelnemers en de gehele controlegroep zijn gestart aan de laatste etappe van 
de beklimming (start 4700 meter) en tot boven de 5000 meter geklommen. Acht 
deelnemers uit de transplantatie groep (73%) en dertien deelnemers uit de controlegroep 
(93%) bereikten de top (5895 meter). De cardiopulmonale uitkomstmaten en hoogteziekte 
scores lieten geen verschillen zien tussen de transplantatie groep en de controlegroep. 
Tekenen van hyperventilatie waren wel meer uitgesproken in de transplantatie deelnemers 
en de aanpassing aan hoogte was hiermee minder effectief. Deze laatste uitkomst is 
waarschijnlijk gerelateerd aan een verminderde nierfunctie en wijst op een verminderde 
metabole compensatie. Over het algemeen is de tolerantie voor zware fysieke activiteit en 
de haalbaarheid van een expeditie naar grote hoogte vergelijkbaar voor zorgvuldig 
geselecteerde ontvangers van een transplantatie en niet getransplanteerde controles.  
 In Hoofdstuk 8 worden de voornaamste bevindingen uit dit proefschrift 
bediscussieerd. Ondanks de grote variatie in het fysieke activiteitenniveau tussen mensen 
na transplantatie en het feit dat de meetmethoden hun beperkingen hebben voldoet een 
substantieel deel van de ontvangers niet aan de aanbevolen hoeveelheid fysieke activiteit. 
Deze uitkomst benadrukt de noodzaak tot het ontwikkelen van een aanpak om het fysieke 
activiteitenniveau in deze groep te verhogen. Er zijn geen significante of relevante 
verschillen gevonden in fysieke activiteit of factoren van invloed op het fysieke 
activiteitenniveau tussen de verschillende transplantatie groepen. Het ontwikkelen van 
interventies is voor alle transplantatie groepen relevant en de inhoud van de revalidatie of 
fysiotherapeutische interventies kan grotendeels gelijk zijn. Niet het type transplantatie 
maar de ervaren barrières, motiverende factoren en psychologische factoren lijken het 
fysieke activiteitenniveau te beïnvloeden en moeten de leidraad zijn voor interventies. 
Gezien de interdisciplinaire aanpak in de zorg rondom een transplantatie zouden alle 
zorgverleners samen moeten werken om het fysieke activiteitenniveau in deze populatie te 
verhogen. Zorgverleners zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het adequaat 
meten van het fysieke activiteitenniveau en de fysieke fitheid. Verder zal het vaststellen van 
potentiële barrières voor fysieke activiteit en de psychologische kenmerken van de 
ontvanger voldoende aandacht moeten krijgen gezien het feit dat ze duidelijk 
samenhangen met het fysieke activiteitenniveau. Deze factoren kunnen zeer waarschijnlijk 
beïnvloed worden in revalidatie of fysiotherapie programma’s. Zorgverleners moeten 
ontvangers van een transplantatie met een inactieve leefstijl begeleiden of doorverwijzen 
om hun fysieke activiteitenniveau te verhogen en de negatieve gevolgen van inactiviteit te 
beperken.  
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