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Foot ulceration is a major problem in diabetes, because it may lead to infection, amputa-
tion and consequently a reduced quality of life and high treatment costs. High plantar foot 
pressures and foot deformity are identified as important risk factors for ulcer development. 
Custom-made footwear is often prescribed to patients at risk for ulceration to offload high-
pressure regions, but the efficacy of custom-made footwear to prevent foot ulcers is still not 
clear due to conflicting results reported. The lack of any indication whether the provided 
footwear adequately offloaded the foot may play a role here. In-shoe plantar pressure ana-
lysis was found to be an effective tool to guide modifications to the footwear and improve 
offloading. 

This knowledge was the input to a randomized controlled trial on the effectiveness of off-
loading-improved custom-made footwear to prevent ulcer recurrence in high-risk diabetic 
patients. Studies that explored the offloading efficacy of custom-made footwear, the degree 
to which offloading could be improved and preserved using in-shoe pressure analysis, the 
effect of modifying the footwear on peak pressures and perceived usability of custom-made 
footwear were performed to support these trial findings. In chapter 1, the background of 
these topics was described and the research aims were formulated.

In chapter 2, it was aimed to determine the required minimum number of footsteps for 
reliable and valid in-shoe plantar pressure data in diabetic patients at high risk for foot ulce-
ration. In 30 neuropathic diabetic patients wearing custom-made footwear, in-shoe plantar 
pressures were measured for 20 midgait walking steps per foot (=reference protocol). Based 
on intraclass correlation coefficients and a coefficient of variation, which was calculated 
based on limits of agreement analysis, data was found to be valid and reliable for the para-
meters peak pressure, pressure-time integral, contact time and contact area, when at least 
12 midgait steps per foot were collected. These study results provided directions for the use 
of in-shoe plantar pressure analysis in both research and clinical practice in this high-risk 
diabetic population. 

In chapter 3, it was aimed to evaluate the offloading efficacy of custom-made footwear, 
delivered to 171 diabetic patients with neuropathy and previous foot ulceration, based on 
in-shoe plantar pressure analysis. This study took the presence of different types of foot de-
formity into account. Footwear was considered successful in offloading when in-shoe peak 
pressure was <200 kPa. The results showed that offloading in custom-made footwear was 
often insufficient. The highest offloading successes were seen at obvious high-risk locations 
such as previous ulcer locations (62% successful cases) and in rocker bottom deformities in 
Charcot feet (81%), the lowest success rates (44%) were found with forefoot deformities. 
Together with the large inter-subject variability in pressure outcomes, the results emphasize 
the need for more structured and standardized footwear prescription and evaluation proce-
dures to assure adequate offloading. 



155

Summary

S

In chapter 4, it was aimed to evaluate the value of using in-shoe plantar pressure analysis to 
improve and preserve the offloading properties of newly prescribed custom-made footwear 
in diabetic patients with neuropathy and previous foot ulceration. Plantar pressures could 
be significantly reduced by footwear modification guided by in-shoe plantar pressure as-
sessment. At the previous ulcer location and the two highest pressure locations (with peak 
pressure ≥200 kPa), peak pressures were significantly reduced with 23%, 21%, and 15%, res-
pectively. The reduced pressures could be maintained or further reduced over a 12-month 
follow-up period when footwear was evaluated and, if needed, modified at 3-monthly inter-
vals. It was concluded that this approach is useful to obtain better offloading footwear and 
may reduce the risk for pressure-related diabetic foot ulcers.

In chapter 5, the offloading effectiveness of modifying custom-made footwear was evalu-
ated and it was aimed to provide data-driven directions for effective footwear provision. In 
85 neuropathic diabetic patients with a recently healed foot ulcer, footwear was evaluated 
with in-shoe plantar pressure analysis at three-monthly intervals for 15 months and modi-
fied when peak pressure at plantar regions was ≥200 kPa. The effect of single and combined 
footwear modifications on in-shoe peak pressure at high-pressure target locations and at 8 
anatomical foot regions was assessed and summarized in an offloading-effect matrix. Signifi-
cant offloading could be achieved by all studied single modifications, with the best result for 
repositioning of a metatarsal pad or trans-metatarsal bar (15.9% pressure relief). Generally 
more offloading could be achieved by a combination of modifications, with the best result 
when the replacement of the top cover was combined with adding a trans-metatarsal bar 
(24.0% pressure relief). The study provides useful data-driven directions to improve offloa-
ding in custom-made footwear that may reduce the risk for plantar foot ulcers in diabetic 
patients

chapter 6 aimed to evaluate how patients perceive the usability of their custom-made foot-
wear, and how this relates to footwear use. Perceived usability was scored on overall ap-
preciation, shoe weight, appearance, comfort, sole thickness, maintenance, durability, don-
ning/doffing, stability, and benefit, and the association of perceived usability with footwear 
use. Among diabetic patients with neuropathy and previous foot ulceration, it was shown 
that perceived usability of footwear was rated mostly positive, although individual scores 
and priorities varied considerably. Footwear use, however, was low-to-moderate in 58% of 
patients and was significantly determined only by the perceived benefit of footwear. It was 
therefore concluded that practitioners should focus on enhancing the patient’s appreciation 
of the therapeutic importance of custom-made footwear.

The results of the DIAFOS trial were described in chapter 7. The aim was to assess the 
effectiveness of offloading-improved custom-made footwear in the prevention of plantar 
foot ulcer recurrence. One-hundred seventy-one patients were randomly assigned to either 
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custom-made footwear with improved and subsequently preserved offloading properties 
based on in-shoe plantar pressure assessment (intervention group) or to usual care (control 
group). In an intention-to-treat analysis, it was shown that ulcer recurrence was not signi-
ficantly lower in the improved-footwear group (38.8%) compared to the usual care group 
(44.2%). However, in a subgroup of 79 patients with high adherence (>80% of steps taken 
in custom-made footwear), offloading-improved footwear significantly reduced the risk 
for ulcer development with 46% compared to usual care. It was therefore concluded that 
offloading-improved custom-made footwear does not significantly reduce the incidence of 
plantar foot ulcer recurrence in diabetes compared to custom-made footwear that does not 
undergo such improvement unless it is worn as recommended.

In chapter 8, the main findings of the studies described in this thesis were discussed, the 
used methodology in the different studies was critically reviewed and implications for cli-
nical practice and future research were presented. This thesis showed, together with the 
supportive studies, the need for offloading improvement, ways to improve and preserve off-
loading, and finally it was shown that offloading-improved custom-made footwear was not 
clinically beneficial unless footwear was worn as recommended. Overall, it was concluded 
that adequate offloading of at-risk location and adherence to wearing footwear both are 
factors of paramount importance in the prevention of foot ulceration.
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Voetulcera zijn een ernstig probleem bij diabetes, omdat ze de kans verhogen op een infec-
tie, of zelfs amputatie van (een deel van) de voet, en omdat ze leiden tot een lagere gezond-
heids-gerelateerde kwaliteit van leven en hoge kosten voor behandeling. Voetdeformiteiten 
en hoge druk op de voetzoolzijde zijn belangrijke risicofactoren in het ontstaan van zulke 
voetulcera. Orthopedisch maatschoeisel wordt voorgeschreven aan diabetes patienten met 
een hoog risico op een voetulcus om de druk op risicolocaties te verminderen en voetulcera 
te voorkomen. Echter, de wetenschappelijke literatuur is niet eenduidig over de effectiviteit 
van het schoeisel in het voorkomen van ulcera, wat mogelijk mede wordt veroorzaakt door 
het ontbreken van een indicatie van de drukontlastende kwaliteit van het schoeisel dat in 
eerdere studies gebruikt is. Het gebruik van voetdrukmetingen in de schoen om hogedruk 
locaties te identificeren en het schoeisel aan te passen om de druk op die locaties te verla-
gen is effectief gebleken in onderzoek. 

Deze methode is gebruikt in een gerandomiseerde en gecontroleerde studie naar de effecti-
viteit van orthopedisch maatschoeisel, waarvan de drukverlagende eigenschappen werden 
verbeterd en gedurende 18 maanden behouden, in de preventie van recidive voetulcera 
bij hoog-risico diabetes patiënten. Ondersteunende analyses zijn uitgevoerd naar de druk-
ontlastende effectiviteit van orthopedisch maatschoeisel, de mate waarin drukontlasting 
verbeterd en behouden kan worden, het effect van schoenaanpassingen op plantaire voet-
druk in de schoen en naar de ervaringen van de patiënt met het gebruik van orthopedisch 
schoeisel. In hoofdstuk 1 is de achtergrond van deze onderwerpen geintroduceerd en zijn 
de onderzoeksdoelen geformuleerd.

In hoofdstuk 2 was het doel om vast te stellen hoeveel stappen er minimaal verzameld 
dienen te worden om representatieve en betrouwbare voetdrukken gemeten in de schoen 
te krijgen bij diabetes patiënten met een hoog risico op voetwonden. Bij 30 diabetes patiën-
ten die neuropathie hadden en orthopedisch maatschoeisel droegen werd de gemiddelde 
plantaire druk in de schoen gemeten over 20 stappen (=referentie protocol). Via intraclass 
correlation coëfficiënten en een ‘coefficient of variation’, werd gevonden dat de data be-
trouwbaar en valide was voor de parameters piekdruk, druk-tijd integraal, contacttijd en, 
contactoppervlak wanneer data van tenminste 12 stappen per voet werden verzameld. 
Deze uitkomsten geven praktische richtlijnen voor het gebruik van voetdrukmetingen in de 
schoen voor zowel de patiëntenzorg als het wetenschappelijk onderzoek naar deze hoog 
risico diabetes populatie. 

In hoofdstuk 3 werd onderzocht hoe effectief orthopedisch maatschoeisel is in het verlagen 
van druk onder de voet bij 171 diabetes patiënten met neuropathie en een genezen plan-
tair voetulcus. De effectiviteit werd gespecificeerd naar de aanwezigheid van verschillende 
voetdeformiteiten. Bij een piekdruk in de schoen <200 kPa werd de drukontlasting in het 
schoeisel als succesvol beschouwd. De resultaten lieten zien dat het orthopedisch schoeisel 
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de voeten vaak onvoldoende ontlast. Het grootste succes werd gevonden in regio’s die zicht-
baar een hoog risico hebben om te recidiveren, zoals de voormalig ulcus locatie (in 62% van 
de gevallen was schoeisel succesvol) en een ‘rocker bottom’ deformiteit bij Charcot voeten 
(81% succes). Het minst effectief werden de voorvoet deformiteiten ontlast (slechts 44% 
succes). Deze resultaten, samen met de hoge variabiliteit in drukontlasting gemeten tussen 
de patienten, benadrukken het belang van meer gestructureerde en gestandaardiseerde 
voorschriften voor orthopedisch schoeisel bij diabetes patiënten, en het belang van een 
objectieve evaluatie om adequate drukontlasting te kunnen garanderen. 

Het doel in hoofdstuk 4 was het evalueren van de meerwaarde van het gebruik van voet-
drukmetingen bij het verbeteren van de druk verlagende eigenschappen en het behouden 
daarvan in nieuw voorgeschreven orthopedische maatschoenen bij diabetes patiënten met 
neuropathie en een genezen plantair voetulcus. Met het aanpassen van de schoen op ge-
leide van voetdrukmetingen, kon de druk in de schoenen significant verlaagd worden. De 
relatieve drukreducties waren respectievelijk 23%, 21% en 15% onder de voormalig ulcuslo-
catie en de twee hoogste gemeten druklocaties (met piekdruk ≥200 kPa). Het behaalde re-
sultaat kon worden behouden gedurende een 12-maanden follow-up periode wanneer het 
schoeisel elke 3 maanden werd geëvalueerd en indien nodig opnieuw werd aangepast. Deze 
uitkomsten tonen aan dat deze aanpak bruikbaar is om de drukverlagende eigenschappen 
van orthopedisch maatschoeisel te verbeteren en mogelijk daarmee het risico op drukgere-
lateerde diabetische voetulcera verlaagd.

In hoofdstuk 5 werden de effecten van specifieke aanpassingen aan het orthopedisch 
maatschoeisel op de druk gemeten, met als doel het opstellen van richtlijnen voor effectief 
schoenvoorschrift. Bij 85 diabetes patiënten met neuropathie en een recent genezen voe-
tulcus werd de voetdruk in voorgeschreven orthopedisch maatschoeisel elke 3 maanden 
geëvalueerd met in-shoe plantaire voetdrukmetingen en aangepast indien piekdrukken ho-
ger dan 200 kPa waren. Het effect van enkelvoudige en gecombineerde aanpassingen werd 
gemeten op de doellocaties waar de druk hoog was en in 8 anatomische voetregionen. Alle 
enkelvoudige aanpassingen leidden tot een significante drukafname, met het beste resul-
taat voor het herpositioneren van een al aanwezige pelotte of transversaalsteun (15.9% 
drukverlaging). Het combineren van aanpassingen leidde tot een groter drukontlastend ef-
fect dan bij enkelvoudige aanpassingen, met het beste resultaat voor het vervangen van 
de toplaag van de steunzool in combinatie met het aanbrengen van een transversaalsteun 
(24.0% drukontlasting). De resultaten van deze studie geven aan hoe orthopedisch maat-
schoeisel effectief verbeterd kan worden, wat mogelijk het risico op het krijgen van een 
voetulcus verlaagt in deze hoog-risico diabetes populatie.

In hoofdstuk 6 werd geëvalueerd hoe patiënten met diabetes, neuropathie en een recent 
genezen wond de bruikbaarheid van hun schoeisel ervaren en hoe dit is gerelateerd aan 



159

Samenvatting

S

het schoengebruik. De ervaren bruikbaarheid werd gescoord op verschillende punten: 
bruikbaarheid in het algemeen, gewicht van de schoen, cosmetiek, comfort, zooldikte, 
onderhoud, duurzaamheid, gemak met aan- en uittrekken, stabiliteit en het ervaren nut. 
Vervolgens werd de associatie tussen deze items en het schoengebruik bepaald. Ervaren 
bruikbaarheid werd over het algemeen positief gescoord, hoewel de scores en genoemde 
prioriteiten in bruikbaarheid van de schoen erg verschillend waren tussen patiënten. Het ge-
bruik van het schoeisel was laag-tot-gemiddeld in 58% van de patiënten en werd verklaard 
door uitsluitend het ‘ervaren nut van het schoeisel’. Daarom werd geconcludeerd dat de fo-
cus moet komen te liggen op het verbeteren van het begrip bij de patiënt van de therapeuti-
sche waarde van het schoeisel, vooral in de bescherming tegen het ontstaan van voetulcera. 

De resultaten van het gerandomiseerde onderzoek werden beschreven in hoofdstuk 7. 
Het doel van de trial was het bepalen van de effectiviteit van orthopedisch maatschoeisel 
waarvan de drukverlagende eigenschappen werden verbeterd in de preventie van recidive 
diabetische voetulcera. In totaal werden 171 patienten gerandomiseerd naar orthopedisch 
maatschoeisel met verbeterde (en behouden) drukontlasting zoals verkregen aan de hand 
van voetdrukmetingen in de schoen (interventiegroep) of naar reguliere zorg (d.w.z. niet-
verbeterd orthopedisch maatschoeisel, controle groep). In een intention-to-treat analyse, 
bleek dat het percentage recidive voetulcera in de interventiegroep (38.8%) niet significant 
lager was vergeleken met de controle groep (44.2%). In een subgroep analyse onder 79 
patiënten die trouw waren in het dragen van hun orthopedische schoenen (>80% van de 
stappen in dit schoeisel) bleek dat in de interventiegroep het risico op een recidief ulcus 
met 46% verlaagd was vergeleken met de controle groep (25.7% versus 47.8%). Het lijkt dus 
dat het verbeteren en behouden van de drukontlastende eigenschappen van orthopedisch 
maatschoeisel het risico op recidive voetulcera niet verlaagd vergeleken met schoeisel dat 
niet verbeterd werd, tenzij het schoeisel in >80% van de stappen gedragen wordt.

In hoofdstuk 8 werden de belangrijkste bevindingen van de studies in dit proefschrift be-
discussieerd. De gebruikte methodologie werd besproken en de implicaties van de bevin-
dingen voor de klinische praktijk alsmede aanbevelingen voor verder onderzoek werden 
geformuleerd. Uit de studies in dit proefschrift werd duidelijk dat het evalueren van ortho-
pedische schoeisel met voetdrukmetingen noodzakelijk is en dat door de schoen aan te pas-
sen op geleide van die drukmetingen beter drukverlagend schoeisel verkregen wordt. Dit 
drukverbeterd schoeisel heeft echter geen klinische meerwaarde, tenzij de schoen wordt 
gedragen zoals voorgeschreven. Dus zowel adequate ontlasting van de druk op risicolocaties 
als een hoge therapietrouw in het dragen van het schoeisel zijn belangrijk ter preventie van 
recidive voetuclera bij hoog-risico diabetes patiënten.


