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Summary Summary 

Inn this thesis, different aspects of the pathogenesis*  consequences and conservative 
treatmentt of foot deformity in diabetic patients with peripheral neuropathy were discussed. 
Chapterr 1 constituted an introduction to the anatomical and biomechanical principles of 
foott deformity pathogenesis and to the mechanisms leading to elevated plantar pressure and 
plantarr ulceration in neuropathic diabetes patients. 

Forr several decades it is believed by many authors that clawing or hammering of the toes in 
thee diabetic foot develops as a result of muscle imbalance caused by intrinsic muscle 
atrophyy secondary to motor neuropathy. Hyperextension of the metatarsal-phalangeal 
(MTP)) joint is the most important feature of claw/hammer toe deformity and is suggested to 
resultt in a distal migration of the fat pads located under the metatarsal heads (MTHs). This 
migrationn of plantar fat pad would then lead to prominent and unprotected MTHs and, 
subsequently,, to elevated plantar pressures during gait. Elevated plantar pressure has been 
establishedd as a major risk factor for plantar ulceration in the diabetic neuropathic foot. 
However,, despite many anecdotal reports and observational studies, quantitative evidence 
forr the existence of (parts of) this mechanism is absent. 

Inn chapter 2, evidence was provided for the presence of intrinsic muscle atrophy in diabetic 
patientss with peripheral neuropathy. Using a special quantitative magnetic resonance 
imagingg (MRI) technique, a remarkable loss of 73% of intrinsic muscle tissue was found in 
eightt neuropathic diabetic patients when compared with a group of eight age- and gender-
matchedd healthy control subjects. The configuration of the MTP and inter-phalangeal (IP) 
jointss in the second ray was assessed using contact digitization. The results showed no 
significantt difference in joint angles between the two subject groups, despite the major 
atrophyy in the neuropathic group, with only two neuropathic subjects exhibiting 
clawed/hammeredd toes. These results demonstrate that the consequences of motor 
neuropathyy in the feet are profound in patients with diabetes, but that intrinsic muscle 
atrophyy does not necessarily imply claw/hammer toe deformity. 

Duee to its superior soft-tissue contrast properties when compared with other imaging 
techniques,, MRI is the method óf choice for the in-vivo evaluation of soft-tissue structures 
inn the foot or lower leg, including muscle, fat, and connective tissue. However, MRI has not 
beenn commonly used for the assessment of foot structure in the diabetic foot. Therefore, 
littl ee is known about the reproducibility of MRI assessments for this purpose. Chapter 3 
describedd the intra-observer and inter-observer agreement of performing measurements of 
fat-padd thickness under the MTHs and the proximal phalanges, configuration of the MTP 
andd IP joints of the lesser toes, and degree of intrinsic muscle atrophy (the latter using a 5-
pointt scoring scale) in a group of 24, mostly neuropathic diabetic subjects. The intra- and 
inter-observerr agreement was found to be good for fat-pad thickness, MTP joint angle and 
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toee angle (angle between sole of forefoot and proximal phalanx), with intraclass correlation 
coefficientss (ICC) larger than 0.97 and 95% of differences between assessment <0,8 mm or 
<3.88 degrees. Reproducibility was, however, lower for the IP joint angles with 95% limits 
betweenn assessments close to 9 degrees, despite ICCs >0.94. Because most of the 
parameterss assessed in this study were main parameters in several other chapters in this 
diesis,, we were confident mat the conclusions drawn in these chapters based on differences 
foundd between subject groups were methodologically sound. 

Chapterr 4 gave insight into the role mat different structures involved in MTP joint stability 
playy in causing claw/hammer toe deformity in the diabetic foot. Using MRI, the intrinsic 
andd extrinsic toe muscles, the plantar aponeurosis and the MTP joint capsule were 
evaluatedd in a group of nine neuropathic diabetic patients with claw/hammer toe deformity 
andd a matched group of nine patients with normally aligned toes. No significant differences 
weree found between groups for intrinsic muscle atrophy score, extrinsic muscle status 
(degreee of atrophy, presence of fibrosis), imbalance between intrinsic and extrinsic 
muscles,, plantar aponeurosis rupture, and degenerative changes in joint capsule. These 
findingsfindings demonstrate a lack of power to discriminate between neuropathic patients with toe 
deformityy and patients without deformity. This challenges the prevailing mechanical theory 
off  claw/hammer toe pathogenesis and provisionally suggests that this deformity is 
idiopathicc in nature. 

Inn chapter 5 we described the association between claw/hammer toe deformity and the 
geometryy of the protective plantar fat pads under the MTHs in the diabetic neuropathic foot. 
AA comparison between 13 patients with deformed toes and 13 matched patients with 
normallyy aligned toes showed significantly thinner sub-MTH fat pads and significantly 
thickerr sub-phalangeal fat pads in the deformed cases. As a result, the ratio of these two 
thicknesss measures was substantially smaller in the deformed feet, which indicated the 
presencee of fat-pad displacement. Together with highly significant correlations found 
betweenn degree of toe deformity and both thickness ratio and sub-MTH fat-pad thickness, 
thesee data strongly support the long-held belief that claw/hammer toe deformity leads to a 
distall  migration of the sub-MTH fat-pad cushions in the diabetic neuropathic foot. 

Dynamicc barefoot plantar pressure measurements are routinely used in the risk evaluation 
forr ulceration in diabetic patients with neuropathy. In order to obtain a representative 
estimatee of the true plantar pressures in the foot, several repeated trials are normally 
collectedd with the patient walking across a pressure platform. Because barefoot walking is 
nott recommended for diabetic patients at risk for plantar ulceration, often only one or two 
stepss are made by these patients before contact with the platform. In chapter 6, the validity 
andd reproducibility of using a 1-step and 2-step gait approach in comparison with a 3-step 
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referencee protocol were assessed in 14 densely neuropathic diabetic patients (vibration 
perceptionn threshold >35 Volts). The 1-step and 2-step protocols produced similar values 
forr peak pressure and pressure-time integral when compared with the 3-step protocol. 
Reproducibilityy was good in all protocols with ICGs >0.87 and similar to reported findings 
inn non-neuropathic healthy subjects. Because the 2-step protocol required the least amount 
off  repeated trials to obtain reliable pressure data (ICC >0.85), this protocol is recommended 
forr barefoot plantar pressure assessment in diabetic patients with neuropathy. 

Chapterr 7 described the findings on barefoot plantar pressure measured during gait in the 
samee sample of patients as studied in chapter S. Peak pressure and pressure-time integral at 
thee central MTHs during walking were significantly higher by a factor 1.7 and 1.8, 
respectively,, in the neuropathic subjects with toe deformity when compared with the 
neuropathicc controls without deformity. Load-distribution analysis showed a distal-to-
proximall  transfer of load in the neuropathic group with toe deformity. These results, 
togetherr with the highly significant correlations found between MTH peak pressure and 
foott structure variables (degree of toe deformity, sub-MTH fat-pad thickness, and thickness 
ratio)) show the importance of the toes and the sub-MTH structures in the functioning pf the 
foott and show that patients with claw/hammer toe deformity are at increased risk for plantar 
ulceration. . 

Custom-madee insoles are commonly prescribed for diabetic patients with neuropathy and 
foott deformity, but few quantitative data on their mechanical action exist. In chapter 8 thé 
effectt of custom-made insoles on in-shoe plantar pressure and load distribution in diabetic 
patientss with neuropathy and foot deformity was discussed. Custom-made insoles and thick 
flatflat 'off-the-shelf insoles were compared in 20 neuropathic diabetic patients with foot 
deformityy and with previous ulceration or high plantar pressures at the first MTH. Although 
thee custom-made insoles significantly reduced peak pressure at the first MTH compared 
withh flat insoles, their main effect was in regions typically not at risk for plantar ulceration 
(heell  and midfoot). Moreover, the custom-made insoles were variably successful at the first 
MTHH on an individual level. A new load transfer algorithm demonstrated the major load 
redistributivee effect of heel cupping and a medial arch support incorporated in the custom-
madee insoles. These results suggest that customized devices can be efficacious, but not in a 
predictablee manner, from which it is concluded that a systematic examination of their 
effectss should be performed before they are prescribed to diabetic patients. 

Inn chapter 9, the most important findings in this thesis were summarized and further 
discussedd together with several limitations, clinical implications and recommendations for 
furtherr research. 
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Inn dit proefschrift werden verschillende aspecten besproken en bediscussieerd ten aanzien 
vann de pathogenese, de gevolgen en de conservatieve behandeling van voetdeformiteiten bij 
diabetess patiënten met perifere neuropathie. Hoofdstak 1 betrof een algemene inleiding in 
dee onderliggende anatomische en biomechanische principes van voetdeformiteiten en in de 
mechanismenn die verantwoordelijk zijn voor een verhoogde druk onder de voet tijdens het 
lopen,, evenals het ontstaan van wonden aan de voetzool van diabetes patiënten met 
neuropathie. . 

All  meerdere decennia bestaat de overtuiging bij veel onderzoekers dat klauw- en 
hamertenenn in de diabetische voet het gevolg zijn van een disbalans in de werking tussen 
intrinsiekee en extrinsieke spieren, die veroorzaakt wordt door atrofie van de intrinsieke 
voetspieren,, waardoor de extrinsieke spieren overheersen. Deze intrinsieke spieratrofié zou 
zelff  het gevolg zijn van motorische neuropathie (verlies aan innervatie van de spieren). 
Hyperextensiee (overstrekking) van het metatarsale-phalangeale (MTP) gewricht is het 
belangrijkstee kenmerk van klauw- en hamertenen, waarvan wordt gesuggereerd dat deze 
leidtt tot een verplaatsing naar voren van de beschermende vetkussentjes onder de kopjes 
vann de middenvoetsbeentjes (metatarsaüa). Deze distale verplaatsing zou vervolgens 
resulterenn in prominerende metatarsaalkopjes, waardoor de mechanische druk tijdens het 
lopenn in deze gebieden verhoogd is. Verhoogde druk onder de voet is een belangrijke 
risicofactorr voor het ontstaan van wonden aan de voetzool in de gevoelloze en pijnloze 
diabetischee voet. Echter, ondanks verschillende anekdotische rapporten en observationele 
studies,, is kwantitatief bewijs voor het bestaan van (delen van) dit mechanisme niet 
voorhanden.. Het belangrijkste doel van dit proefschrift was dan ook het leveren van bewijs 
middelss kwantitatief onderzoek voor het bestaan danwei het ontbreken van bovengenoemd 
mechanisme. . 

Inn hoofdstuk 2 werd bewijs geleverd voor atrofie van de intrinsieke voetspieren bij 
diabetess patiënten met perifere neuropathie. Door gebruik te maken van een speciale 
kwantitatievee MRI (magnetic resonance imaging) techniek, werd een opmerkelijk verlies 
vann 73% in spiervolume gevonden in een groep van acht patiënten met neuropathie, 
wanneerr werd vergeleken met een groep van acht, op leeftijd en geslacht overeenkomende 
(gematchte),, gezonde proefpersonen. Met behulp van een digitaliseer apparaat, waarmee de 
standd in de gewrichten van de tweede straal gemeten kon worden, werd geen verschil 
gevondenn tussen deze twee groepen in de gewrichtshoek van zowel het metatarsale-
phalangealee gewricht als de beide inter-phalangeale gewrichten, dit ondanks de aanzienlijke 
spieratrofiéé in de patiëntengroep. Slechts twee patiënten hadden klauw/hamertenen. Deze 
bevindingenn geven aan dat de gevolgen van motorische neuropathie in de voet aanzienlijk 
zijnn bij patiënten met diabetes, maar dat intrinsieke spieratrofié niet noodzakelijkerwijs 
hoeftt te leiden tot klauw/hamertenen. 
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Doorr de superieure eigenschappen van MRI ten opzichte van andere beeldvormende 
techniekenn (CT scan, Röntgen) in het onderscheiden van spierweefsel, vetweefsel, 
bindweefsel,, pezen en ligamenten, verdient deze techniek de voorkeur bij het bestuderen 
vann 'zachte' weefsels in de voet en hét onderbeen. Echter, MRI wordt nög niet veel 
gebruiktt als techniek voor het bestuderen van structuren in de voet van diabetes patiënten. 
Daaromm is weinig bekend over de reproduceerbaarheid van metingen met MRI bij de 
diabetischee voet. Hoofdstuk 3 beschreef de intra-beoordelaars en inter-beoordelaars 
betrouwbaarheidd in het meten van de dikte van de vetkussentjes onder de kopjes van de 
metatarsaliaa en onder de teenbotjes (proximate phalanx), van de stand van de MTP en inter-
phalangealee gewrichten in de tweede en derde straal en van de mate van intrinsieke 
spieratrofie,, waarvoor een 5-punts atrofie schaal werd gebruikt. Deze metingen werden 
verrichtt door gebruik te maken van de MRIs van 24 proefpersonen, van wie het merendeel 
diabetess patiënt met neuropathie was. De intra- en inter-beoordelaars betrouwbaarheid was 
goedd voor metingen van vetweefsel dikte, MTP gewrichtshoek, en teenhoek, met intraclass 
correlatiee coëfficiënten groter dan 0.97 (1 betekent absolute overeenstemming) en 95% van 
dee verschillen tussen gepaarde metingen kleiner dan 0.8 millimeter of 3.8 graden. 
Reproduceerbaarheidd was echter kleiner voor de inter-phalangeale gewrichtshoeken met 
95%% grenzen tussen metingen dicht bij 9 graden, ondanks hoge ICCs (>0,94). Omdat de 
meestee variabelen in dit onderzoek belangrijke variabelen waren in de overige studies in dit 
proefschrift,, vertrouwden we erop dat de conclusies uit deze studies, op basis van 
versehillenn gevonden tussen groepen patiënten, in ieder geval methodologisch correct 
waren. . 

Hoofdstukk 4 gaf inzicht in de rol die verschillende structuren, betrokken bij het stabiliseren 
vann het MTP gewricht, spelen in het veroorzaken van klauw- of hamertenen in de 
diabetischee voet. Met gebruik van MRI werden de intrinsieke en extrinsieke voetspiereü, de 
aponeurosee plantaris (sterke bindweefselplaat in de voetzool) en het MTP gewrichtskapsel 
bestudeerdd in een groep van 9 diabetes patiënten met neuropathie en klauw/hamertenen en 
inn een gematchte groep van 9 patiënten zonder teendefórmiteit. Er werden geen significante 
verschillenn gevonden russen de twee groepen in intrinsieke en extrinsieke spieratrofiescore, 
inn de aanwezigheid van fibrose in de extrinsieke voetspieren, in een disbalans tussen de 
intrinsiekee en extrinsieke spieren, in de aanwezigheid van ruptuur van de aponeurose 
plantariss en in degeneratieve veranderingen in het gewrichtskapsel. Deze bevindingen tonen 
eenn gebrek aan onderscheidend vermogen tussen patiënten met en zonder 
klauw/haraertenen,, hetgeen in strijd is met de heersende mechanische theorie ten aanzien 
vann klauw/hamerteen pathogenese. Dit veronderstelt dat de oorzaak van deze deformiteit 
voorlopigg niet duidelijk is. 
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Inn hoofdstak 5 beschreven we de relatie tussen de aanwezigheid van klauw/hamertenen en 
dee structuur van het beschermende vetweefsel onder de metatarsaalkopjes in de diabetische 
voet.. Een vergelijking tussen 13 patiënten met gedeformeerde tenen en 13 gematchte 
patiëntenn met rechte tenen liet zien dat de vetkussentjes onder de metatarsaalkopjes 
significantt dunner en de vetkussentjes onder de proximale phalanx significant dikker waren 
bijj  de patiënten met klauw/hamertenen. Als gevolg hiervan was de ratio tussen deze twee 
diktee metingen, substantieel kleiner bij deze patiënten, wat een indicatie is voor de 
aanwezigheidd van vetweefselverplaatsing. Samen met de gevonden hoge correlaties tussen 
dee mate van klauwen/hameren, de afname in dikte ratio en de afname in vetweefseldikte 
onderr de metatarsaalkopjes, ondersteunen deze data de theorie dat klauw/hamerteen 
deformiteitt leidt tot een distale verplaatsing van de vetkussentjes onder de 
metatarsaalkopjess in de diabetische neuropathische voet. 

Hett meten van de druk onder de voet tijdens het lopen op blote voeten wórdt vaak gebruikt 
terr beoordeling van het risico op wonden bij diabetes patiënten met neuropathie. Om een 
representatievee waarde te krijgen van de druk onder de voet tijdens het lopen, worden 
gewoonlijkk enkele herhaalde metingen (trials) gedaan waarbij de patiënt heen en weer over 
eenn drukmeetplatform loopt. Omdat blootsvoets lopen niet aanbevolen is voor diabetes 
patiëntenn met een risico op wonden* worden vaak slechts één of twee stappen gemaakt 
voordatt dé patiënt met de voet contact maakt met het platform. In hoofdstuk 6 werden de 
validiteitt en betrouwbaarheid bepaald van het gebruik van een 1-staps en 2-staps methode 
inn vergelijking met een 3-staps referentie memode in 14 diabetes patiënten met ernstige 
neuropathiee (vibratie perceptie drempel > 35 Volt). De 1-staps en 2-staps protocollen lieten 
vergelijkbaree waarden zien voor de gemeten piekdruk en de integraal van de piekdruk ten 
opzichtee van de 3-staps methode. De reproduceerbaarheid was goed in allee drie protocollen 
mett ICC >0.87 en vergelijkbaar met gerapporteerde waarden voor gezonde proefpersonen. 
Omdatt met het 2-staps protocol de minste herhaalde metingen nodig waren om een goede 
reproduceerbaarheidd te krijgen voor de gemeten druk (ICC >0.85), is dit protocol 
aanbevolenn voor het meten van blootsvoetse druk bij patiënten met neuropathie 

Hoofdstukk 7 beschreef de resultaten van dynamische blootsvoetse drukmetingen bij 
dezelfdee groep patiënten als beschreven in hoofdstuk 5. De piekdruk en de integraal van de 
piekdrukk onder het centrale gedeelte van de bal van de voet waren significant hoger met 
respectievelijkk factor 1.7 en 1.8 bij de patiëntengroep met klauw/hamertenen wanneer werd 
vergelekenn met de groep met rechte tenen. Analyse van de drukvérdeling in de voet liet bij 
dee patiënten met teendeformiteit een drukverplaatsing zien van distaal naar proximaal. 
Verderr werden sterke correlaties gevonden tussen piekdruk enerzijds en de mate van 
klauwen/hameren,, vetweefseldikte onder de metatarsaalkopjes, en de dikte ratio anderzijds. 
Dezee resultaten geven het belang aan van de tenen en de structuren gelegen onder de 
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metatarsaaikopjess voor het functioneren van de voet en laten zien dat patiënten met 
klauw/hamertenenn een verhoogd risico hebben op het ontstaan van wonden in de voet. 
Opp maat gemaakte inlegzolen worden vaak voorgeschreven aan diabetes patiënten met 
neuropathiee en voetdeformiteiten. Weinig is echter bekend over de mechanische werking 
vann deze inlegzolen. Hoofdstuk 8 beschreef het effect van op maat gemaakte inlegzolen op 
dee druk gemeten in de schoen tijdens het lopen bij patiënten met neuropathie en 
voetdeformiteiten.. Op maat gemaakte inlegzolen en simpele platte inlegzolen werden 
vergelekenn bij 20 patiënten met een eerder ulcus óf een hoge blootsvoetse druk onder hét 
metatarsaalkopjéé van dé eerste straal. Hoewel bij gebruik van de op maat gemaakte 
inlegzolenn de piékdruk significant lager was op deze locatie dan bij gebruik van platte 
inlegzolen,, werd het grootste drukveranderend effect van de op maat gemaakte inlegzolen 
gerealiseerdd in regio's die minder risico lopen op het ontstaan van een wond, zoals de 
middenvoett en de hiel. Daarnaast waren deze inlegzolen niet effectief in alle bestudeerde 
voeten;; in één derde van de voeten werd geen drukreducerend effect gerealiseerd onder het 
eerstee metatarsaalkopjé. Een nieuw ontwikkeld algoritme voor het bepalen van 
drukverplaatsingg in de voet bij gebruik van twee typen inlegzolen liet zien dat de 
hielomsluitingg en de voetgewelfonderstëuning in de op maat gemaakte inlegzolen een 
duidelijkee verplaatsing van de druk onder de voet teweegbracht wannéér vergeleken met de 
plattee inlegzolen. Deze bevindingen suggereren dat op maat gemaakte inlegzolen effectief 
kunnenn zijn, maar niet op een voorspelbare wijze, waarmee geconcludeerd wordt dat een 
systematischee biomechanische analyse van de effecten van deze inlegzolen wenselijk is 
voordatt deze voorgeschreven worden aan diabetes patiënten met voetdeformiteiten. 

Inn hoofdstuk 9 werden de belangrijkste bevindingen in dit proefschrift samengevat en 
verderr bediscussieerd en werden enkele beperkingen en klinische toepassingen van dit 
onderzoekk samen met aanbevelingen voor verder onderzoek besproken. 

164 4 


