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STELLINGEN
 behorende bij het proefschrift

  CUSTOM-MADE FOOTWEAR IN DIABETES 
offloading, usability and ulcer recurrence

Met gebruik van voetdrukmetingen in de schoen kan het drukverlagende 
effect van orthopedisch schoeisel significant verbeterd worden  
(dit proefschrift)

Voor het verzamelen van voetdrukken in de schoen zijn 12 stappen per 
voet voldoende (dit proefschrift)

Drukverlaging in orthopedisch maatschoeisel voor diabetes patiënten 
met een hoog risico op een recidive plantaire voetwond is vaak niet 
toereikend (dit proefschrift)

Beschikbare wetenschappelijk kennis over effectieve methoden voor 
drukverlaging in orthopedisch schoeisel wordt onvoldoende toegepast in 
het schoenvoorschrift voor diabetes patiënten (dit proefschrift)

Diabetes patiënten met een hoog risico op een plantaire voetwond 
die het therapeutische nut van orthopedische schoenen als gering 
beschouwen dragen ze te weinig (dit proefschrift)

Orthopedisch maatschoeisel met verbeterde drukontlasting vermindert 
niet het risico op een recidive voetwond, tenzij het schoeisel wordt 
gedragen zoals aanbevolen (dit proefschrift) 

Het zijn de dalen die de bergen imposant maken

Waar het in de sport gaat om te winnen, gaat het in de muziek om het 
gelijke spel (F Steennis) 

Het werken in een onderzoeksteam is als spelen in een band, goed 
samenspel leidt tot succes

Het verschil is dat een sinaasappel rond is en een mandarijn oranje  
(JJ Vaessen)
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