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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Nutrition and malnutrition in kidney transplant recipients 
 
 

1. Hogere consumptie van omega-3 visvetzuren is alleen bij niet-rokers en oudere 
patiënten geassocieerd met een betere overleving na niertransplantatie. (dit 
proefschrift) 

 
2. Het merendeel van de niertransplantatiepatiënten voldoet niet aan de richtlijnen 

voor voldoende groente-inname. (dit proefschrift) 
 

3. De associatie tussen een hogere groenteconsumptie en lager risico op het 
ontwikkelen van diabetes na niertransplantatie wordt in grote mate verklaard door 
een gunstiger metabool profiel bij patiënten die veel groente eten. (dit proefschrift) 

 
4. Zowel het zogenaamde DASH-dieet als het Mediterrane dieet zijn geassocieerd met 

een betere transplantaat- en patiënt-overleving na niertransplantatie en kunnen 
gebruikt worden als basis voor een gezond dieetadvies aan 
niertransplantatiepatiënten. (dit proefschrift)  
 

5. Bij het maken van een keuze voor een voedingspatroon voor 
niertransplantatiepatiënten gaat bij een goede nierfunctie de voorkeur uit naar het 
DASH-dieet en bij veel eiwitverlies met de urine naar het Mediterrane dieet. (dit 
proefschrift)  
 

6. Niet de individuele voedingscomponenten van een dieet, maar juist combinaties van 
componenten kunnen gezondheidsvoordelen opleveren. (dit proefschrift) 
 

7. Screening op ondervoeding verdient een plaats in de reguliere zorg voor 
niertransplantatiepatiënten. (dit proefschrift) 
 

8. Even if you fall on your face, you’re still moving forward. (V. Kiam) 
 

9. Scientific inquiry starts with observation. The more one can see, the more one can 
investigate. (M. Chalfie) 
 

10. It takes no genius to observe that a one-man band never gets very big. (C. Garfield) 
 

11. Elk bereikt doel is weer het begin van een nieuwe weg, en zo tot in het oneindige. (A. 
Schopenhauer) 

 


