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1. De AMC Linear Disability Score is een valide en reproduceerbaar instrument om het 
niveau van functioneren te meten van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden en is 
zeer geschikt om het effect van interventies te evalueren. (dit proefschrift)

2. Vooralsnog lopen we niet te hard van stapel als we dotteren bij patiënten met 
claudicatio intermittens. (dit proefschrift) 

3. Beslissingen over de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens kunnen 
beter gebaseerd worden op de door de patiënt ervaren belemmering in loopafstand dan 
op de loopafstand gemeten op een loopband. (dit proefschrift)

4. Kennis van een minimaal belangrijk verschil (MID), na behandeling van patiënten 
met kritieke ischemie, kan behandelaars een beter inzicht geven in klinisch relevante 
veranderingen dan de traditionele significante verschillen in scores. 
(dit proefschrift)

5. Zowel interventies gericht op verbetering van de perfusie van het been, als amputaties 
hebben een positieve invloed op de kwaliteit van leven van patiënten met kritieke 
ischemie. (dit proefschrift)

6. De meest optimale behandeling voor patiënten met claudicatio intermittens als 
gevolg van een iliacale obstructie is op dit moment nog niet bekend. (dit proefschrift)

7. Wie dikwijls in de spiegel kijkt en zich met schoonheid vleit, die kent de ware 
schoonheid niet maar jaagt naar ijdelheid. (F. van der Laan-Hartzema)

8. Als iets twee keer niet gelukt is, lukt het de derde keer wel.

9. “Three things in human life are important: the first is to be kind; the second is to be 
kind; and the third is to be kind.” (Henry James)
 
10. Wie over elke stap nadenkt, staat zijn hele leven op één been.
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