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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Studies on Perioperative Care for Frail Patients 
Focused on Gynecology 
 
1. Gynaecologen dienen elke oudere patiënte te beoordelen op eventuele kwetsbaarheid om zorg op maat te 

kunnen bieden en de kans op negatieve uitkomsten van een behandeling te verkleinen. ― Dit proefschrift 
 

2. Het gebruik van een kwetsbaarheidsscreeningsinstrument voor alle ouderen die opteren voor chirurgie 
kan helpen bij bewustwording en het vergroten van alertheid voor kwetsbaarheid bij gynaecologen. ― Dit 
proefschrift 

 
3. Hoewel gedeelde besluitvorming lastig kan zijn bij kwetsbare ouderen, is het juist voor hen extra 

belangrijk. ― Dit proefschrift 
 

4. Het is te vroeg om prehabilitatie aan alle kwetsbare ouderen aan te bieden. Het is tijd voor een grote, 
landelijke of internationale studie naar de effectiviteit van prehabilitatie specifiek gericht op kwetsbare 
ouderen. ― Dit proefschrift 

 
5. Een prehabilitatieprogramma specifiek voor gynaecologische oudere patiënten is niet nodig. Eén uniform, 

discipline overstijgend programma gericht op kwetsbare ouderen volstaat. ― Dit proefschrift 
 
6. Een toekomstig prehabilitatieprogramma voor ouderen moet multidimensionaal en geïndividualiseerd zijn. 

Domeinen die in elk geval beoordeeld moeten worden zijn: voeding, beweging, anemie, intoxicaties en 
psychische klachten. Samen met de patiënt kan vervolgens gekeken worden wat zo nodig op deze 
domeinen aangepast kan worden. ― Dit proefschrift 
 

7. Een prehabilitatieprogramma wordt bij voorkeur gecoördineerd door een ter zake bekwame casemanager, 
bijvoorbeeld een gespecialiseerd verpleegkundige, die aandacht heeft voor motivatie. ― Dit proefschrift 
 

8. Er moeten prehabilitatieprogramma’s ontwikkeld en getest worden die aangrijpen op lage preoperatieve 
spierdensiteit. ― Dit proefschrift 
 

9. De periode waarin patiënten behandeld worden met neoadjuvante chemotherapie biedt een kans voor 
prehabilitatie. In studieverband moet gekeken worden welke patiënten risico lopen op 
spierdensiteitsverlies in deze periode en of dit een goed aangrijpingspunt is voor prehabilitatie. ― Dit 
proefschrift 

 
10. Voorkomen is beter dan genezen, ook in het geval van postoperatieve anemie binnen de 

multidimensionale preventiestrategie van delier. ― Dit proefschrift 
 
11. Het zou waardevol zijn voor toekomstig onderzoek om gestandaardiseerde geriatrische gegevens aan de 

Dutch Gynecological Oncology Audit (DGOA) toe te voegen, zoals de uitkomsten van een 
kwetsbaarheidsscreening en de functionele status voor en na de behandeling. ― Dit proefschrift 

 
12. “When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.” ― Viktor E. 

Frankl 
 
13. “You never know what you can do until you try.” ― Clive Staples Lewis 
 
14. “You live as long as you dance.” – Rudolf Nureyev 

 

Vera van der Zanden, 2021 
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