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Dee gevolgen van motorische neuropathie bij diabetes zijn groter dan vaak 
wordtt verondersteld door clinici en onderzoekers (dit proefschrift). 

Alleenn door kwantitatieve analyses kan de relatie tussen structuur en functie in 
dee diabetische voet worden ontrafeld (dit proefschrift). 

"Thee fatter, the better" (M. Maas en dit proefschrift). 

MRII  is een zeer geschikte non-invasieve methode om structuurveranderingen in 
dee voet zichtbaar te maken (dit proefschrift). 

Hett voorkomen van klauw/hamertenen bij diabetes patiënten met neuropathie 
zall  de incidentie van wonden aan de voet verlagen (dit proefschrift). 

Drukmeetanalysess in de schoen zouden een integraal onderdeel moeten zijn van 
hett voorschrijven van op maat gemaakte inlegzolen aan diabetes patiënten met 
neuropathiee (dit proefschrift). 

Pijnn in de neuropathische voet; door sommigen verafschuwd, door velen node 
gemist. . 

Wetenschappelijkk onderzoek dient altijd plaats te vinden op basis van een 
onderzoeksprobleemm en niet op basis van de beschikbaarheid van 
meetapparatuur. . 

Dee grote aandacht voor tijdrovende gerandomiseerde klinische trials gaat ten 
kostee van fundamenteel onderzoek naar een klinisch probleem. 

Promoverenn bestaat uit de Latijnse woorden 'pro' (=voor) en 'movere' (=in 
bewegingg brengen), vrij samengevoegd 'voortbewegen'. Zie daar de specialiteit 
vann de bewegingswetenschapper. 

Nogg 4 jaar George W. Bush als president van de Verenigde Staten zal de 
wereldd niet veiliger maken. 

Collega'ss leer je het beste kennen buiten werktijd om. 

Inn Almelo zijn helemaal geen stoplichten (J. de Graaf) 




