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Stellingen

behorende bij het proefschrift 

Disease-related malnutrition and nutritional assessment  
in clinical practice

1) Vaatchirurgische patiënten dienen altijd gescreend te worden op ondervoeding. (dit 
proefschrift)

2) Weinig diëtisten hebben voldoende kennis van ondervoeding en voedingsgerela-
teerde fenomenen. (dit proefschrift)

3) Studies naar de effectiviteit van voedingsinterventies bij tuberculose patiënten dienen 
gebaseerd te zijn op (inter)nationale richtlijnen met betrekking tot de behandeling 
van ondervoeding. (dit proefschrift)

4) Hoewel ondervoeding, (fysieke) kwetsbaarheid en invaliditeit gezamenlijke ken-
merken hebben, komen zij maar beperkt samen voor bij patiënten met COPD. (dit 
proefschrift)

5) Motivatie alleen is voor de meeste patiënten met COPD onvoldoende om gezond te 
gaan eten. (dit proefschrift)

6) Gedragsverandering bij zorgprofessionals is een onderbelicht thema in de weten-
schap.

7) ‘Risico op ondervoeding’ kan betekenen dat er milde symptomen zijn van ondervoe-
ding of dat er risicofactoren zijn zonder symptomen. 

8) Dat ondervoeding voorspellend is voor een hoger risico op negatieve klinische uit-
komstmaten is geen reden om deze uitkomstmaten onderdeel van de definitie van 
ondervoeding te laten zijn.

9) Het promoten van voedingshypes in een ziekenhuis helpt niet bij de behandeling van 
ziekte en ondervoeding.

10) Ondervoeding en overvoeding zijn allebei grote problemen, des te meer als zij tegelijk 
voorkomen in dezelfde persoon.

 Lies ter Beek, 28 november 2018


