
 

 

 University of Groningen

Developing an exergame for unsupervised home-based balance training in older adults
van Diest, Mike

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Diest, M. (2016). Developing an exergame for unsupervised home-based balance training in older
adults. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/ab7c9e88-7c8a-4859-b677-9481ca31713b


Stellingen behorende bij het proefschrift:

Developing an exergame  
for unsupervised home-based  

balance training in older adults

1. Exergames voor balanstraining zijn voor ouderen van levensbelang. (dit 
proefschrift) 

2. Kinect maakt geavanceerde motion capture systemen als Vicon overbodig voor het 
identificeren van bewegingspatronen tijdens exergamen. (dit proefschrift)

3. De samenhang tussen bestaande uitkomstmaten voor balans en het daadwerkelijke 
valrisico van een individu is opvallend onduidelijk.

4. Exergames zijn zo gebruiksvriendelijk te maken dat elke oudere die zelfstandig kan 
wonen, ook zelfstandig thuis kan exergamen (dit proefschrift).

5. Het kwantificeren van balans tijdens exergamen, waarna de game zich aanpast aan 
de gebruiker, leidt tot een paradigmaverschuiving in hoe we balans trainen.

6. Het in een lab uittesten van een interventie die bij mensen thuis uitgevoerd gaat 
worden is als leren autorijden in een draaimolen.

7. 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!

8. Ouder worden heeft zijn nadelen, maar het is (vooralsnog) de enige manier om 
lang te leven. (naar: Marinus Vis)

9. Het gaat er niet alleen om hoe oud je wordt, maar vooral hoe je oud wordt.

10. Een virtuele wereld mag een aanvulling, maar nooit een substituut zijn voor de 
echte wereld.

11. Je moet alles vieren.
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