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STELLINGEN
1. De relatieve aantallen beenamputaties ten gevolge van vaatlijden en/of diabetes mellitus, kunnen
worden gereduceerd door verbetering van de behandeling van deze aandoeningen. – Dit proefschrift.
2. Patiënten en behandelaars moeten geen illusies hebben: één op de drie personen die een
beenamputatie ondergaan vanwege vasculair lijden overleeft het eerste jaar na een beenamputatie
niet en één op de vier personen ondergaat een reamputatie. – Dit proefschrift.
3. Het verhoogde overlijdensrisico onder personen die een beenamputatie ondergaan vanwege
vasculair lijden is waarschijnlijk toe te schrijven aan comorbiditeit, maar het aandeel van de
amputatie zelf als risicofactor blijft onduidelijk. – Dit proefschrift.
4. Onderschat niet dat een kwart van de personen die een beenamputatie ondergaat niet meer thuis
komt te wonen. – Dit proefschrift.
5. Medisch specialistische revalidatie voor relatief jongere en meer vitale personen en geriatrische
revalidatiezorg voor relatief oudere meer fragiele personen, lijken effectief te zijn in het optimaliseren
van de kansen op terugkeer naar huis na een beenamputatie. – Dit proefschrift
6. Door een gebrek aan uniformiteit van registratie en opslag van medische gegevens in Nederland,
blijft dossieronderzoek nodig voor personen met een beenamputatie. – Dit proefschrift
7. Beenamputaties ten gevolge van vaatlijden en/of diabetes mellitus blijven in sommige gevallen
onvermijdelijk.
8. Als mijn tante een snor had, was zij mijn oom geweest. – Iraans gezegde
9. “Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.” – Ludwig Wittgenstein
10. “Yeah, well, you know, that’s just like, your opinion, man.” – Jeffrey Lebowski

