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Werken in multidisciplinaire teams is (in)spannend, maar noodzakelijk om complexe medisch-technische 
innovaties te realiseren: alleen ga je harder, maar samen kom je verder!

De reden dat ik dit dankwoord begin met een stelling is dat er achter deze stelling eigenlijk had kunnen 
staan: “(dit proefschri�)”. Uiteraard bewijst dit proefschri� de stelling niet, maar zij onderschrij� hem 
wel. Allereerst maakte samenwerking in een multidisciplinair team dat dit project uitgevoerd kon 
worden. Daarnaast zou dit proefschri� er niet liggen zonder de hulp die ik heb gekregen van anderen, én 
het plezier dat ik haalde uit het samenwerken. Iedereen die wel bijgedragen hee� aan de totstandkoming 
van dit proefschri�, maar niet persoonlijk genoemd wordt in dit dankwoord: mijn dank is groot! Enkele 
mensen wil ik in het bijzonder bedanken voor hun bijdragen:

Prof. dr. ir. G.J. Verkerke, beste Bart. ‘Ontwerpen van Medische Producten 1, versie september 2005’. Het 
staat op een prominente plaats in mijn kast en met een goede reden. Dit door jouw geschreven dictaat 
was in studiejaar 1 mijn kennismaking met biomedische technologie; een vakgebied dat me direct boeide 
en sindsdien niet hee� losgelaten. Door de jaren heen heb ik begeleid worden door, en samenwerken 
met jou als ontzettend prettig ervaren (daarom kwam ik ook steeds terug ). De combinatie van veel 
vrijheid krijgen, vlot feedback ontvangen en humor schepte voor mij een ideale leeromgeving die nu 
geresulteerd hee� in een proefschri�. Je methodische aanpak is voor dit proefschri� heel waardevol 
geweest. Dank voor dit alles!

Prof. dr. K. Postema, beste Klaas. Wat heb ik genoten van het plezier dat jij uitstraalt wanneer we 
nieuwe dingen leren en het enthousiasme waarmee je mijn mening deelde of die onderuit haalde. Onze 
besprekingen waren nooit saai en ik kwam er altijd van terug met nieuwe ideeën en nog meer motivatie. 
Ik heb veel geleerd van je kennis van en ervaring met ouderen. Daarnaast had je mijn valkuil (te veel 
willen) vlot door en heb je me af en toe e�ectief keuzes laten maken. Erg bedankt voor alles en ik hoop 
dat er een Elfstedentocht georganiseerd wordt, maar niet op 15 februari 2016 ;-). 

Dr. C.J.C. Lamoth, beste Claudine. Ik kan me niet voorstellen hoe dit proefschri� eruit gezien had zonder 
jouw input. Je expertise op het gebied van bewegingsanalyse en veroudering van het bewegingsapparaat 
was onmisbaar in dit promotietraject. Daarnaast hebben je kritische vragen en het steeds weer aansturen 
op speci�eker zijn, de wetenschappelijke kwaliteit van de papers ontzettend omhoog getild. Ik heb het 
feit dat je deur altijd open stond en je directe manier van feedback geven (en alle tijd die je daarin 
stak) erg gewaardeerd; dit hee� mij beslist een betere, meer kritische (en speci�ekere ) wetenschapper 
gemaakt!
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Dr. J. Stegenga, beste Jan. Jouw kennis van signaalanalyse, neurale netwerken en Matlab, en zeker ook je 
droge humor, hebben een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschri�. 
Als iedereen akkoord was met een versie wist jij altijd nog wel een lastig punt aan te stippen of een 
redenering of conclusie ter discussie te stellen. Deze altijd grondige aanpak (zowel in feedback op papers 
als op Matlab code) hebben bijgedragen aan de kwaliteit van de artikelen en zetten mij steeds weer aan 
het denken.

Prof. dr. H.J. Wörtche, beste Heinrich. Zonder jou had dit proefschri� er beslist niet gelegen. Je schepte 
de mogelijkheden om dit project uit te voeren, motiveerde me om voor hoge tijdschri�en te gaan, stelde 
altijd de meest kritische vragen tijdens presentaties en stuurde aan op samenwerking binnen INCAS3. 
Dit alles kwam dit proefschri�, maar zeker ook mijn groeiproces ten goede. Hartelijk dank voor dit alles 
en ik wens INCAS3 het allerbeste voor de toekomst. Audentes fortuna iuvat! 

Meint Span en Maarten Stevens, 8D Games. Ik heb genoten van onze samenwerking en jullie 
enthousiasme. Gaandeweg het project leerden we steeds meer over elkaars werkwijze en dit hee� 
geresulteerd in een exergame waar we trots op kunnen zijn. Erg bedankt hiervoor! Ik hoop dat ook de 
verdere ontwikkeling van de game een succes wordt en wens jullie en 8D Games het allerbeste toe voor 
de toekomst!

Partners die bijdroegen aan de ontwikkeling en vermarkting van de exergame: Jos Roerdink 
(Rijksuniversiteit Groningen), Ruud van de Bilt (SPRINT), John van Meurs (Rijksuniversiteit Groningen), 
Hans Wortmann (Rijksuniversiteit Groningen), Erwin te Bos (Axtion), Henry Mulder (EvoCare), Els 
Maeckelberghe (Universitair Medisch Centrum Groningen), Jacob Mulder (CGI), Sabine Wildevuur 
(Waag Society), Maarten Verkerk (VitaValley), Albert Sikkema, GameAcademy en NHL Hogeschool. 
Hartelijk dank allen voor de goede samenwerking!

Alle proefpersonen, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en Zorggroep Groningen 
locatie Maartenshof. Zonder uw hulp was het niet mogelijk om deze exergame te ontwikkelen en te 
testen. Hartelijk dank voor uw deelname aan de verschillende onderzoeken die we in het lab en bij u 
thuis hebben uitgevoerd. Ik hoop dat u veel baat hee� van het uiteindelijke product! 

Studenten die hebben meegewerkt aan het ontwikkelen en testen van de exergame: Annelijn, Linde, 
Esther, Roos, Femke, Bart, Aarnoud, Michel, Jolieke, Nienke, Annet en Annet. Hartelijk dank voor jullie 
heel waardevolle inzet!

Deborah Ro�el (Deborah Ro�el Photography), erg bedankt voor de mooie foto’s die het proefschri� 
sieren. 

De leescommissie bestaande uit prof. dr. A. Da�ertshofer, prof. dr. E. Otten en prof. dr. B. Vereijken. 
Hartelijk dank voor het beoordelen van het proefschri�.
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Dear colleagues of INCAS3, I had a great time at our institute and learned so much from all of you. Our 
di�erent backgrounds (both educational and cultural) led to inspiring (and distracting ;-) ) conversations 
which enriched both me and the current dissertation. Several people contributed especially to the ideas 
or methods used in this dissertation: Froukje, Zee, Gineke, Hedde, Aran, Yafei, Erik, Charissa, Dirkjan, 
Frank and Mijke, thanks so much! 

Collega’s van Bewegingswetenschappen, hartelijk dank voor al jullie hulp, tips en bijdragen aan de 
verschillende studies, maar zeker ook voor de goede tijd die ik gehad heb bij BW! Voor hun bijdrage 
aan de ideeën en methoden die zijn gebruikt in dit proefschri� wil ik enkele mensen in het bijzonder 
bedanken: Esar, Helco, Marck, Willem, Nienke, Lianne, Menno, Emyl, Wim en Dirk.

BW PhD’s, het was fantastisch! Ik heb genoten van mijn tijd op de ‘PhD-gang’. De goede sfeer, mooie 
uitjes en de daarin resulterende hechte band zijn van groot belang voor succesvol promoveren en algeheel 
levensgeluk tijdens je PhD. In het bijzonder wil ik mijn kamergenoten van de afgelopen jaren daarvoor 
bedanken: Willem, Nienke, Menno en Lianne, het was me een waar genoegen en ik zie de uitnodigingen 
voor toekomstige kamerborrels met plezier tegemoet! 

Sjoerd en Willem, jullie hebben mij de afgelopen jaren veel meegemaakt en ieder op je eigen manier 
bijgedragen (wellicht meer dan jullie denken) aan dit proefschri�. Dank dat jullie nu zonder aarzelen 
toegezegd hebben mijn paranimfen te willen zijn en me bij te staan in de verdediging en de weg 
daarnaartoe! 

Kelvin, Sjoerd, Harm Jan, Flip en Arjen. Een geslaagd mannenweekend doet de batterij het snelst weer 
opladen. Dank daarvoor, en dat er nog maar vele mogen volgen!

Niets is zo belangrijk als een goede basis. Pap, mam, Joyce en Angela, ontzettend bedankt voor al jullie 
liefde, gezelligheid, steun en humor. Een beter nest kon ik me niet wensen. 

Lieve Marlies, jouw liefde, humor en reislust maken mijn leven met jou fantastisch, en Vera is onze kers 
op de taart! Jouw hulp en de tijd die je vrijmaakte zodat ik aan mijn onderzoek kon werken (zeker de 
laatste maanden), zijn van onschatbare waarde geweest voor dit proefschri�. Ik heb heel veel zin in onze 
volgende avonturen! 
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