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Stellingen behorende bij het proefschrift: Combined arm-leg 
ergometry in persons with a lower limb amputation 

1. Een inspanningstest op de Cruiser ergometer is bij mensen met 
een beenamputatie betrouwbaar, comfortabel en veilig mogelijk. (dit 
proefschrift) 

2. Submaximale inspanning op de Cruiser ergometer is in 
mechanische efficiëntie en cardiorespiratoire inspanning 
vergelijkbaar met fietsergometrie bij hetzelfde uitwendige 
vermogen. (dit proefschrift) 

3. Bij de introductie van een inspanningstest op de Cruiser 
ergometer dient men rekening te houden met een motorisch 
leerproces. (dit proefschrift) 

4. Inspanning op de Cruiser ergometer met 2 armen en 1 been is 
meer belastend en minder efficiënt dan inspanning met beide armen 
en benen, en een langere gewenperiode is nodig. (dit proefschrift) 

5. De eerste ventilatoire drempel kan bepaald worden vanuit een 
inspanningstest op de Cruiser ergometer met als doel om de juiste 
intensiteit van fysieke training na een beenamputatie te kunnen 
bepalen. (dit proefschrift) 

6. Het ontwikkelen van een vernieuwde versie van de Cruiser 
ergometer is noodzakelijk om hierna verdere test- en 
trainingsprotocollen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden bij 
de revalidatie na een beenamputatie. (dit proefschrift) 

7. Hoe beter de fysieke fitheid, hoe beter de loopvaardigheid en het 
niveau van functioneren na een beenamputatie. 

8. Goede kennis van inspanningsfysiologie is noodzakelijk voor het 
inschatten van de fysieke fitheid en de trainingsmogelijkheden van 
een patiënt; inspanningsfysiologie dient dan ook meer aandacht te 
krijgen in de opleiding tot revalidatiearts. 

9. Education is the most powerful weapon which you can use to 
change the world. (Nelson Mandela) 

10. Ik ben altijd dingen aan het doen die ik nog niet kan, om zo te 
leren hoe ik ze moet doen. (Vincent van Gogh) 

11. Hardlopers zijn doorzetters, maar soms is doorzetten 
belangrijker dan hardlopen. Liesbeth Simmelink
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