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Stellingen 

De afwezigheid van een accieve knie- en enkelfunccie in her prochesebeen van patiencen met een 

amputatie resulteert in her gebruik van diverse aanpassingsstrategieen om complexe mororische taken 

uit te voeren. (dit proefschrift) 

De functionele mogelijkheid van een protheseknie om te ffecteren wordt bij her scappen over een 

obstakel onvoldoende gebruikr door parienren met een transfemorale amputatie. (die proefschrift) 

De keuze welk been wordr gebruikt als leidend been is een belangrijke aanpassingsstraregie voor 

paciencen met een beenamputatie maar is in de praktijk nier altijd bruikbaar doordar de afsrand tot 

een object of locacie de keuze mede bepaald. (die proefschrift) 

Om te stoppen mer lopen zet een ampucatiepatienc bij voorkeur zijn besre beencje voor. (die 

proefschrift) 

Aangezien her niec-aangedane been een belangrijke rolspeelt in de uitvoeringvan aanpassingsstrategieen, 

is her van belang om de spierkrachc en de spierbeheersing in die been re trainen. (die proefschrift) 

Microprocessorgescuurde en/of adapterende prochesemechanismen zouden de uitvoering van 

complexe mororische taken kunnen verbeceren. Hee huidige probleem is dac met de hedendaagse 

sensoren en accuaroren her (nag) niet mogelijk is om de dynamische eigenschappen van een 

protheseknie of prochesevoec binnen een stap aan te passen. (die proefschrifr) 

Nier een symmecrisch looppatroon moet her doel zijn in de revalidacie van patiencen met een 

beenprothese maar optimaal funccioneel herscel. 

Hee is niet eenvoudig om in een enkel moment re begrijpen war een enkelmomenc inhoudc. 

Hee meest gegeven ancwoord in de wecenschap is dat er meer onderzoek nodig is om de vraag re 

beancwoorden. 

Naar verluidt zijn er kunscmatige ledemacen uicgevonden, die door de hersenen geleid kunnen 

warden. Misschien zal er ooit een tijd aanbreken dat oak mensen met gezonde ledematen zich door 

hun hersenen zullen lacen leiden. (Gabriel Laub) 

Met zorgen over morgen verprucs je de dag van vandaag. 

Je leert om te leven en leeft om te leren. 

Hee feit dac vrouwen jaarlijks meer dan r 2000 calorieen verbranden door re �J.P.lllC!Ueci:W!.aat;WJ�--, 

een overvolle klerenkast. 

Aline Vrieling, 28 april 2009 
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