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I. Tijdens het staan op één been en tijdens rustig lopen vervult de musculus 
peroneus longus een belangrijke rol bij het behoud van balans. Naarmate de 
loopsnelheid toeneemt wordt deze rol minder belangrijk. 
dit proefschrift 

2. De talometatarsale hoek is een geschikte parameter voor de mate van cavus 
van de voet. 
dit proefschrift 

3. De laterale opening van het subtalaire gewricht, welke lijkt op te treden 
tijdens het maken van een Brodèn stressopname, is niet zozeer het gevolg 
van kanteling als wel van translatie en rotatie in dit gewricht. 
dit proefschrift 

4. De orthopaedisch chirurg dient betrokken te zijn bij de behandeling van de 
misvormde neuropathische voet. 

5. Operatieve behandeling van de misvormde neuropathische voet kan 
behoudender zijn dan conservatieve behandeling. 

6. Resectie van de kopjes der metatarsalia, hetgeen regelmatig wordt 
uitgevoerd bij patienten met rheumatoide arthritis, komt functioneel gezien 
vrijwel overeen met amputatie van de voorvoet. 

7. Een te korte musculus triceps surae en hypermobiliteit van het eerste 
tarsometatarsale gewricht zijn atavistische kenmerken van de Blens, die 
dikwijls de oorzaak zijn van het inzakken van het mediale voetgewelf ( met 
peritalaire dorsolaterale subluxatie) en van het ontstaan van hallux valgus 
met dysbalans in de voorvoet. 
S.T.Hansenjr. 

8. Niet alleen conservatieve behandeling, maar ook operatieve behandeling van 
de hallux valgus is dikwijls slechts symptomatisch. 

9. Vroege operatieve interventie bij progressieve cavovarus van de voet als 
gevolg van HMSN (hereditaire motore sensorische neuropathie) kan 
resulteren in verbetering van vorm en funktie van de voet en kan tevens 
progressie tegengaan. 

10. Neuro-endocriene cellen (amine precursor uptake and decarboxylation, 
APUD-cellen) in het maag-darm epitheel en in het luchtweg epitheel zijn 
afkomstig uit locale stamcellen en niet vanuit de neurale lijst. 
Bosman ET. en Louwerens J.W.K" Am J Pathol1981, 104:174-180 



11. Voor optimale behandeling van de polytrauma patiënten dient men in 
Nederland het aantal ziekenhuizen waar deze patienten worden behandeld 
drastisch te verlagen. 

12. Wie bij de behandeling van frakturen A zegt, moet niet a priori 0 zeggen. 

13. Prestaties van het studenten wedstrijdroeien zijn meer afhankelijk van de 
capaciteiten van de coach dan van het talent van de roeiers. 
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