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Stellingen behorend bij het proefschrift

A geriatric perspective on chronic kidney disease

The three M’s

1. Een lagere body mass index bij startende dialyse patiënten van 65 jaar en ouder is geas-
socieerd met een hogere kans op overlijden in het eerste jaar van de dialyse behande-
ling, maar daarna niet meer (dit proefschrift).

2. Een lage creatinine uitscheiding, als afspiegeling van een lage spiermassa, is geassoci-
eerd met frailty bij patiënten met een gevorderd stadium van chronische nierziekte (dit 
proefschrift).

3. Een hogere creatinine uitscheiding is geassocieerd met meer spierkracht en met betere 
zelf-gerapporteerde fysieke gezondheid bij dialysepatiënten (dit proefschrift).

4. Dialyse patiënten van 70 jaar en ouder vallen ongeveer even vaak als verpleeghuisbe-
woners (dit proefschrift).

5. Tijdens hemodialyse neemt de doorbloeding van de hersenen met gemiddeld 10% af 
(dit proefschrift).

6. Near Infrared Spectroscopy kan tijdens hemodialyse gebruikt worden om de oxygena-
tie van de hersenen te monitoren, waarbij een afname in oxygenatie redelijk correleert 
met een simultane afname in doorbloeding van de hersenen (dit proefschrift).

7. Sporten tijdens hemodialyse behandeling zou de regel moeten zijn in plaats van een 
uitzondering.

8. Om gedragsverandering te bereiken, is het efficiënter om de weerhoudende krachten 
te verminderen, dan de drijvende krachten te vergroten (Kurt Lewin). 

9. Samenwerking tussen nefrologen en geriaters zal leiden tot betere patiëntenzorg voor 
de oudere patiënt met nierfalen.

10. Parttime promoveren is efficiënter dan fulltime promoveren: je kunt dan beter de on-
vermijdelijke vertragingen opvangen.

Harmke A. Polinder-Bos
Amersfoort, november 2018


