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Summary

In chapter 1 an introduction into the ageing problem in the Netherlands is provided, introducing the 
need for preventive programs that provide older adults with tools to keep themselves healthy and 
independent. In this, regular physical activity is one of the keys. Preventive programs promoting 
regular physical activity can benefi t from recent developments in novel technology such as sensors 
and tablet PC’s using mobile Internet. However the optimal design and their feasibility and effec-
tiveness in older adult target groups are not yet known. Consequently, the aim of this thesis is to 
develop a home-based physical activity program for older adults stimulating daily physical activity 
and physical functioning supported by a necklace-worn gait- and posture sensor and a tablet, and to 
evaluate its feasibility and effectiveness.

First, several aspects that contribute to the development of a successful home-based physical activ-
ity program were investigated. In that regard, the systematic review addressed in chapter 2 pro-
vides an insight into the status quo of remote feedback strategies in home-based physical activity 
programs. Remote feedback might be an interesting tool to use in home-based physical activity 
programs for older adults, for instance by means of adherence monitoring with a body-worn sen-
sor and feedback on a computer or tablet. Twenty-two papers met the inclusion criteria for the 
effectiveness evaluation, and twenty-one papers met the criteria for inventory of adherence. This 
systematic review organized results into three categories of contact: frequent contact (≥ once a 
week), non-frequent contact (< once a week) and direct remote contact during exercising. Results 
imply with varying strength that frequent and non-frequent remote contact in home-based physical 
activity programs enhance effectiveness of physical activity and capacity measures. Direct remote 
contact during exercise looks particularly promising for enhancing effectiveness. Adherence in in-
terventions using remote feedback seems acceptable to good. Remote feedback therefore seems a 
promising direction in an older population getting more and more used to new technology. 

Chapter 3 addresses the validation of a tool to support remote coaching for use in daily life of older 
adults, namely the Mobility Monitor: a necklace-worn gait- and posture sensor that objectively 
can measure daily physical activity by means of gait- and postures assessment, which is translated 
into Time-on-legs (ToL). The sensor is validated in older adults’ homes in a standardized protocol 
incorporating sitting, standing, walking and lying as well as more elaborate actions and in free 
movement incorporating common household tasks. In addition the subjects wore the sensor day and 
night during a week, to gain insight in their daily physical activity behavior. In both standardized 
protocol as well as free movement the activities were fi lmed, and the results of the sensor were com-
pared to the fi lm as gold standard for validation. Overall, the proposed sensor provided an excellent 
estimation of ToL, and a moderate to good estimation of gait and postures in the home situation in 
standardized as well as free movement conditions. User acceptance of the sensor was high. It was 
concluded that the objective data of the sensor can be used to provide coaches accurate information 
of daily physical activity and adherence in older adult participants.
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Next, a cohort of older adults were asked to join a six-month intervention using the Mobility Moni-
tor in a home-based physical activity intervention for transitionally frail older adults, using the Mo-
bility Monitor for daily activity assessment and a tablet PC for exercise instructions and feedback 
on daily activity and exercise adherence. Chapter 4 introduces a detailed description of the design 
of this study. Subjects were instructed to exercise fi ve times a week using the tablet, with exercises 
tailored to their own personal level. During the fi rst three months of the intervention, subjects re-
ceived weekly coaching by telephone and during the last three months subjects were independent 
in their training. Feasibility of the intervention as well as an indication of its effectiveness was 
evaluated. 

In chapter 5, feasibility and user evaluation of the intervention introduced in chapter 4 is presented. 
Forty-one older adults participated in a six-month home-based physical activity program in which 
they exercised fi ve times a week using a tablet application, and wore a gait- and posture sensor 
daily. Adherence to the program and wearing of the sensor was assessed to indicate feasibility. In 
addition, incidents participants reported while training with the system were evaluated. Mainly due 
to internet reception problems, adherence to the program was relatively low. Most important fac-
tor was the reliability and stability of the 3G-mobile internet connection. In future, it is therefore 
advisable to use a stable 4G- mobile internet or WiFi connection. Older adults were however very 
enthusiastic about using the system, as indicated by the user evaluation. 

Chapter 6 provides the analysis of the effectiveness of the six-month home-based physical activity 
intervention introduced in chapter 4. Due to the instable 3G-mobile internet connection during the 
fi rst part of the intervention and the low adherence caused by that, the effectiveness was lower than 
expected. However, when looking at the enhancement in adherence caused by the introduction of a 
more stable 4G internet connection, one can expect that effectiveness was underestimated. It would 
be interesting to test a future intervention in a RCT-design with the help of a 4G-mobile internet and 
WiFi connection to gain more accurate information regarding effectiveness.

Chapter 7 discusses the major fi ndings presented in this thesis. Most important factors infl uenc-
ing effectiveness of a home based physical activity program is an accurate selection of the target 
group, remote contact and the motivational strategy. The execution of home based programs is not 
fully independent from human interaction: regular contact with a coach seems to be necessary to 
preserve adherence and effectiveness. Remote technology cannot fully compensate human interac-
tion. A valuable addition to home based programs could therefore be a social component by means 
of for instance allowing peer contact. Optimal design and effectiveness of home-based physical 
activity programs for older adults using novel technology and integration of theoretically based 
motivational strategies should  be further investigated, but this thesis provides evidence for the 
relevance of such efforts.  
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Samenvatting

In hoofdstuk 1 wordt de vergrijzing van de Nederlandse samenleving en de gevolgen daarvan 
voor de kwaliteit van leven van ouderen beschreven. Daaruit volgt de behoefte voor preventieve 
interventies die het ouderen mogelijk maakt om zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te kunnen 
blijven functioneren. Hierbij is regelmatige lichamelijke activiteit de sleutel: wie blijft bewegen 
vermindert de kans op chronische ziekten en gebreken die met veroudering geassocieerd zijn. Re-
centelijk geeft daarbij de technologische ontwikkeling van sensoren, tablets en draagbaar internet 
interessante mogelijkheden: deze technologie kan mogelijk ingezet worden bij het aanbieden en 
monitoren van oefenprogramma’s voor ouderen in hun thuissituatie. Echter het optimale design, 
de gebruiksvriendelijkheid van dergelijke technologie bij deze doelgroep en de effectiviteit zijn 
vooralsnog onduidelijk. In dit proefschrift wordt dan ook een thuis-oefenprogramma voor ouderen 
ontwikkeld, welke dagelijkse lichamelijke activiteit en het lichamelijk functioneren stimuleert door 
middel van een om de hals gedragen beweegsensor en een tablet. De beweegsensor monitort de 
lichamelijke activiteit, en met behulp van de tablet worden oefeningen aangeboden en feedback 
gegeven. 

Allereerst is er in dit proefschrift aandacht besteed aan verschillende aspecten van het ontwikkelen 
van een effectief thuis-oefenprogramma waarin gebruik gemaakt wordt van instructie door middel 
van een tablet applicatie en feedback door middel van sensor registratie. In hoofdstuk 2 wordt met 
behulp van een systematic review de huidige stand van zaken op het gebied van feedback op afstand 
in thuis-oefenprogramma’s in kaart gebracht. Feedback op afstand kan in de toekomst toegepast 
worden door middel van een combinatie van computer- of tablet applicaties en sensoren, waarbij de 
therapietrouw en dagelijkse activiteit gemonitord worden en feedback wordt gegeven via de com-
puter of tablet. In deze  systematische review zijn drie categorieën van feedback: frequent contact 
(≥ wekelijks), non-frequent contact (< wekelijks), en direct contact onderscheiden gedurende het 
uitvoeren van de voorgeschreven oefeningen. Deze werden beoordeeld op effectiviteit en therapi-
etrouw. Tweeëntwintig artikelen voldeden aan de inclusiecriteria voor de analyse van effectiviteit, 
en  eenentwintig artikelen voldeden aan de criteria voor  inventarisatie van de therapietrouw. De 
resultaten laten zien dat frequent en non-frequent contact in thuis-oefenprogramma’s de effectiviteit 
verhogen. Therapietrouw in interventies die gebruik maken van feedback op afstand is acceptabel 
tot goed. Feedback op afstand lijkt daarom een veelbelovende toepassing voor thuis-oefenprogram-
ma’s met gebruikmaking van nieuwe technologie voor ouderen. 

In Hoofdstuk 3 wordt de validatie van de Mobility Monitor, een om de hals gedragen sensor die 
gebruikt kan worden voor dagelijkse monitoring van lichamelijke activiteit van ouderen in hun 
thuisomgeving beschreven. De sensor meet houdingen en bewegingen, wat vervolgens vertaald 
wordt in Time-on-legs (ToL). ToL kan gebruikt worden als een indicatie voor de dagelijkse ho-
eveelheid lichamelijke activiteit. De sensor is gevalideerd bij ouderen thuis in een gestandaardis-
eerd protocol dat staan, zitten, lopen en liggen alsmede enkele complexere taken bevat. Daarnaast is 
de sensor gevalideerd met behulp van een half uur vrij bewegen in huis, waarbij de deelnemer naar 
eigen inzicht veelvoorkomende huishoudelijke taken uitvoerde. Zowel bij het gestandaardiseerde 
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protocol als het vrij bewegen is de activiteit gefi lmd, en zijn de resultaten van de sensor vergeleken 
met de fi lm als gouden standaard. Als laatste droegen de deelnemers de sensor gedurende een week 
dag en nacht., wat informatie gaf over hun lichamelijke activiteit en de gebruiksvriendelijkheid van 
de sensor. Over het algemeen voorzag de sensor in een excellente schatting van ToL en een gemid-
delde tot goede schatting van beweging en houdingen in zowel het gestandaardiseerde protocol als 
het vrij bewegen. De gebruiksvriendelijkheid is goed. Geconcludeerd kan worden dat de objectieve 
data van de sensor gebruikt kan worden om coaches bij oefenprogramma’s voor ouderen accurate 
informatie over dagelijkse lichamelijke activiteit en therapietrouw te verschaffen.

De volgende stap was het testen van de beweegsensor in combinatie met een tabletapplicatie in een 6 
maanden durende interventie, waarin semi-kwetsbare ouderen een tablet PC gebruikten voor oefen-
instructies en de Mobility Monitor droegen ter registratie van hun dagelijkse lichamelijke activiteit 
en feedback op hun dagelijkse lichamelijke activiteit en therapietrouw. Hoofdstuk 4 voorziet in een 
gedetailleerde uiteenzetting van het design van deze interventie. Deelnemers werd gevraagd om vijf 
maal in de week zelfstandig te oefenen waarbij gebruik gemaakt werd van fi lmpjes op de tablet, 
de oefeningen konden op het individuele niveau van de deelnemer aangepast worden. Gedurende 
de eerste drie maanden werden de deelnemers wekelijks telefonisch gecoached en gedurende de 
laatste drie maanden van de interventie oefende men volledig zelfstandig. Naast deze coaching was 
er een motivatiestrategie waarin automatische feedback gegeven werd op lichamelijke activiteit en 
therapietrouw met behulp van de tablet. Hoofddoelen van deze interventie waren het bepalen van de 
haalbaarheid en het verkrijgen van een indicatie van de effectiviteit. Ook werd een gebruikersevalu-
atie en een inventarisatie van de problemen waar deelnemers tegenaan liepen uitgevoerd. 

Hoofdstuk 5 rapporteert vervolgens de resultaten van de interventie met betrekking tot haalbaar-
heid en gebruiksvriendelijkheid. Eenenveertig ouderen namen deel aan een zes maanden durende 
interventie waarin zij vijf maal per week geacht werden het oefenprogramma uit te voeren met 
behulp van een tablet en een om de hals gedragen beweegsensor. Therapietrouw betreffende het 
uitvoeren van de oefeningen en het dragen van de sensor gaf een indicatie van de haalbaarheid van 
de interventie. Ook werden incidenten die deelnemers rapporteerden gedurende deelname geëval-
ueerd. Met name de instabiliteit  van 3G-mobiel internet bleek een belangrijke factor die de thera-
pietrouw negatief beïnvloedde. Deelnemers waren vaak niet in staat de applicatie te gebruiken voor 
hun oefeningen, en de technologie was dikwijls niet in staat om gegevens zoals verzameld door 
de sensor te verwerken door gebrek aan een stabiel internetbereik. Daardoor was de therapietrouw 
relatief laag. Het slagen van een dergelijk thuis-oefenprogramma staat of valt dan ook met een sta-
biel systeem, waar deelnemers van op aan kunnen. Aangeraden wordt daarom gebruik te maken van 
4G-mobiel internet of bij voorkeur WiFi. De oudere deelnemers waren desondanks erg enthousiast 
over de interventie getuige de uitkomsten van de gebruikersevaluatie. 

In hoofdstuk 6 wordt de effectiviteit van het thuisoefenprogramma verder belicht. Door de minder 
stabiele 3G internetverbinding in het eerste deel van de interventie en het gebrek aan therapietrouw 
die daaruit voortvloeide, was de effectiviteit lager dan verwacht. Echter, gezien de verbetering in 
therapietrouw na inzet van een stabiele 4G-verbinding, is te verwachten dat deze effectiviteit een 
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onderschatting is van de werkelijkheid. Het is een interessante vervolgstap om de interventie te 
gaan testen in een randomized controlled trial design, om meer accurate informatie aangaande de 
effectiviteit van deze interventie. 

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen in dit proefschrift bediscussieerd. Uit de be-
vindingen blijkt dat de voornaamste voorwaarden voor een succesvol thuis-oefenprogramma voor 
ouderen een adequate keuze van de doelgroep, regelmatig contact op afstand met een coach, en een 
gedegen motivatiestrategie zijn.  Ondanks het individueel uitvoeren van een thuis-oefenprogramma 
is menselijke interactie toch essentieel: regelmatig contact met een coach blijkt essentieel voor 
succesvolle deelname en effectiviteit. De technologie kan daarom nooit volledig compenseren voor 
menselijke interactie. Daardoor zou de toevoeging van een sociaal aspect binnen het programma 
een waardevolle aanvulling kunnen zijn. De optimale opzet van een thuis-oefenprogramma voor 
ouderen waarin gebruik wordt gemaakt van moderne technologie dient nog verder uitgediept te 
worden, echter dit proefschrift onderstreept wel de relevantie daarvan.
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Dankwoord

Maastricht, 2006. Net afgestudeerd, en promotiekriebels. Academic Transfer toonde verschillen-
de promotietrajecten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je zou maar helemaal naar Groningen 
moeten verhuizen, van mijn leven niet dacht ik nog… In 2010 ging ik echter opnieuw rondkijken 
naar een nieuwe stap, en bovenaan de pagina op Academic Transfer stond een vacature van de 
Rijksuniversiteit Groningen voor een promotietraject. Bij het lezen van de omschrijving: voor dát 
project zou ik helemaal naar Groningen verhuizen! Toen me de kans geboden werd om dat mooie 
project daadwerkelijk te gaan uitvoeren, heb ik deze met beide handen aangegrepen (tot grote ont-
zetting van familie en vrienden, uiteraard).

Groningen, 2017. It’s been a bumpy ride….but a good one! Inmiddels heeft Groningen voor mij 
alles waargemaakt wat ik er hoopte te vinden: zelfstandigheid, fi jne mensen, veel nieuwe inzichten. 
En last but not least: eindelijk de vervulling van mijn promotiekriebels.

Uiteraard heb ik deze vervulling niet alleen voor elkaar gekregen. Sterker nog, dit project met bijbe-
horend proefschrift is een resultaat van een gezamenlijke inspanning van veel mensen met verschil-
lende expertises, waarin ik mijn weg heb mogen zoeken om de bouwstenen tot een solide bouw-
werk te maken. Ik wil dan ook iedereen die op enige wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit proefschrift enorm bedanken, ook wanneer je hieronder niet persoonlijk genoemd wordt. 

Allereerst mijn enorme dank aan mijn beide begeleiders Prof Dr. Wiebren Zijlstra en Dr. Martin 
Stevens, die mij destijds deze kans gegund hebben en me in het traject daarna nimmer afl atend heb-
ben bijgestaan. Ik heb jullie begeleiding als zeer prettig ervaren. Zonder jullie inzichten, feedback, 
duwtjes in de goede richting en geduld was dit proefschrift er nooit gekomen. Wiebren, jouw gave 
om dingen op scherp te zetten en kritische oog vond ik enorm leerzaam en zelfs na jouw overstap 
naar Keulen bleef jij betrokken en heb je je vrije tijd erin gestoken, daarvoor mijn grote dank! Mar-
tin, ook grote dank voor jou als rots in de branding bij onderzoekscalamiteiten, immer vlotte feed-
back en het feit dat je met een korte opmerking  tekortkomingen in een tekst naar boven kunt halen. 
Ook jij hebt zeker gedurende de laatste jaren heel veel vrije tijd gestoken in dit project, dank je wel!

Prof. Dr. Tibor Hortobágyi, thank you for your support in fi nishing this PhD study, thesis and de-
fense as my fi rst promotor. I would like to thank you for your effort and positive feedback regarding 
my thesis as well, and your time to read and judge the thesis.

Prof. Dr. Sjoerd K. Bulstra, hartelijk dank voor de ondersteuning van mijn onderzoek als tweede 
promotor, en voor uw positieve reacties ten aanzien met betrekking tot het proefschrift. Ook wil ik 
u bedanken voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift.

De leescommissie bestaande uit Prof. Dr. Luc Van der Woude, Prof Dr. Ron Diercks en Prof. 
Dr. Hans Savelberg, wil ik hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die zij in het doornemen en 
beoordelen van dit proefschrift hebben gestoken. 
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Dr. Heribert Baldus, Dr. Warner ten Kate, Dr. Wei Zhang, Paul Damink and all the other engineers 
at Philips Research Eindhoven: thank you for all of your efforts in development and handling the 
technology, and your feedback on design aspects of this project. For me as a “lay” person, you work 
magic with technology! Wei, I’d especially want to thank you for your enormous contribution to 
the work with our sensor technology. Whatever calamity rose, you managed to fi nd a solution. In 
addition, preparing the associated papers with you was always a very nice experience: you put in 
every effort you could! 

A sincere thank you to our colleagues at University of Trento, Italy: Dr. Fabio Casati, Francisco 
Ibarra, MSc., Dr. Marcos Báez and Iman Khaghani Far, MSc. Thank you for all your effort in build-
ing and running the platform for the tablet application, and for your feedback in writing the papers. 

Ruben Regterschot, mijn gewaardeerde collega-PhD op dit project en paranimf. Waar zouden we 
zijn geweest zonder jouw stille kracht en positiviteit? Ik vind jouw gave om altijd overal het posi-
tieve van in te zien enorm inspirerend. Dank je wel voor alle steun en hulp rondom onze onder-
zoeken in het algemeen, en voor je bijdrage met betrekking tot sensoren en Matlab in het bijzonder. 
Ik had me geen betere co-promovendus op dit project kunnen wensen!

Jan van der Scheer, de derde van de drie kamer-211-musketiers. Dank je wel voor je steun en  luis-
terend oor, en je enorme enthousiasme en betrokkenheid bij alle grote momenten in een van onze 
projecten. Ook het fi losoferen over meer of minder belangrijke kwesties tussen de werkzaamheden 
door heb ik erg gewaardeerd!

Daarnaast wil ik graag Dr. Sophie Spoorenberg en Dr. Klaske Wynia bedanken voor het mogelijk 
maken van aansluiten bij SamenOud, wat het vinden van deelnemers enorm geholpen heeft. Ook 
jullie bijdragen als mede-auteurs van de artikelen in hoofdstuk 5 en 6 heb ik erg gewaardeerd.

Bij deze wil ik ook graag de (student-) assistenten Marjanne, Jildou, Fiona, Miranca en Moran be-
danken voor hun goede, gedegen -en gezellige!- hulp bij het verzamelen en verwerken van de data. 
Daarnaast is een dank jullie wel voor alle collega’s van het Centrum voor Bewegingswetenschap-
pen (BW) in Groningen op zijn plaats. BW werd toen ik net aankwam in Groningen beschreven als 
een “warm bad”, wat in de jaren daarna zeker bevestigd werd. Of het nu hulp bij Matlab-perikelen 
tijdens de kerstvakantie, ideeën voor proefschriftomslagen, of het spontaan maken van professio-
nele foto’s voor in presentaties betrof: geen moeite was teveel! 

Ook wil ik graag Bert Tebbes bedanken voor zijn uitstekende werk bij het maken van de video’s 
voor de applicatie, en de beide heren die een aantal dagen eindeloos oefeningen hebben gedaan om 
beeldmateriaal te krijgen voor deze video’s. Dank jullie wel voor jullie inzet!

En natuurlijk wil ik de deelnemers van de onderzoeken ook hartelijk bedanken. Ik was gezegend 
met deze zeer uiteenlopende groep mensen, met een schat aan wijsheid, levenservaring en humor. 
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In dat kader wil ik ook Zorggroep Groningen, verpleeg- en verzorgingshuis Maartenshof in Gronin-
gen en de Vondelfl at in Groningen bedanken voor hun fi jne bijdragen in het zoeken van deelnemers. 

Zonder steun van je familie ben je nergens: ook al ben ik destijds heel plots naar Groningen ver-
trokken en in verhouding (veel te) weinig terug geweest, mijn familie is toch van onschatbare 
waarde geweest tijdens dit project. Deze afvallige Limburger die nagenoeg naar de Noordpool 
(voor Limburgse begrippen) verhuisde blijven steunen tijdens een traject wat eigenlijk te weinig 
ruimte biedt om er te zijn voor familie en vrienden, je moet het maar kunnen! Mam, Ted, Natascha 
& mijn neefje Noud en nichtje Roxanne daarbij in het bijzonder, maar ook alle andere familieleden 
en vrienden “thuis” in Limburg uiteraard. Daarbij een extra dank je wel aan mijn nichtje Saskia, 
voor je steun en droge humor tijdens alle pieken en dalen in dit traject, en natuurlijk voor je bijdrage 
als paranimf! Een woord van dank hoort hier ook aan mijn vader, ook al is hij niet meer onder ons. 
Ik weet zeker dat je dit project geweldig had gevonden, met jouw voorliefde voor computers en 
technische snufjes. Ik had je graag als mijn meest kritische tablet-testpersoon gehad… Voor al mijn 
vrienden en vriendinnen die inmiddels verspreid zijn over heel Nederland: ook wanneer ik mijn 
inzet mijn intentie en wens tot steun en aanwezigheid voor jullie niet geheel kon waarmaken, zijn 
jullie er voor mij gebleven. Dank jullie wel, voor de avonden vol gezelligheid met of zonder wijn, 
logeerpartijen en bezoekjes, harten onder de riem, weekendjes weg, en de mogelijkheid tot onge-
geneerd zeuren wanneer het tegenzat en stuiteren bij successen. Ik beloof jullie: dit is de eerste en 
laatste keer dat ik promoveer ;) Een bedankje voor mijn stalgenoten is hier ook zeker op zijn plaats: 
zij hebben de achtbaan die promoveren heet tegen wil en dank op dagelijkse basis mee mogen 
maken. Dank jullie wel voor mijn dagelijkse rustmoment en alle hulp, gezelligheid en steun! En 
tot slot: om een promotie af te kunnen ronden zijn zelfi nzicht, doorzettingsvermogen en een grote 
dosis geduld vereist. Het broodnodige wat ik op die vlakken vergaard heb is veelal aan mijn trouwe 
viervoeter Miep als spiegel te danken. Geen paard, geen promotie. Dat is zeker. 

Hilde Geraedts, 13 Februari 2017
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 Research Institute SHARE
This thesis is published within the Research Institute SHARE (Science in Healthy Ageing and 
healthcaRE) of the University Medical Center Groningen / University of Groningen.
Further information regarding the institute and its research can be obtained from our internetsite: 
http://www.share.umcg.nl/ 

List of recent theses Research Institute SHARE
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 List of recent theses SHARE

More recent theses can be found in the list below.
((co-) supervisors are between brackets)

2017

Luten KA
Development and evaluation of a community-based approach to promote healh-related 
behavior among older adults in a socioeconomically disadvantaged community
(prof A Dijkstra, prof SA Reijneveld, dr AF de Winter)

Setiawan D
HPV vaccination in Indonesia; a health-economic & comparative perspective
(prof MJ Postma, prof B Wilffert, dr JA Thobari)

Sluis A van der
Risk factors for injury in talented soccer and tennis players; a maturation-driven approach
(prof C Visscher, dr MT Elferink-Gemser, dr MS Brink)

Bouwmans MEJ
A sad day’s night; the dynamic role of sleep in the context of major depression.
(prof P de Jonge, prof AJ Oldehinkel)

Bakker M
Challenges in prenatal screening and diagnosis in the Netherlands
(prof CM Bilardo, dr E Birnie)

Annema-de Jong JH
What’s on your mind? Emotions and perceptions of liver transplant candidates and recipients
(prof AV Ranchor, prof PF Roodbol, prof RJ Porte)

2016

Does HTJ van der
Enhancing performance & preventing injuries in team sport players
(prof KAPM Lemmink, prof C Visscher, dr MS Brink)

Veldman K
Mental health from a life course perspective; the transition from school to work
(prof U Bültmann, prof SA Reijneveld)
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Mafi rakureva N
Health economics of blood transfusion in Zimbabwe
(prof MJ Postma, dr M van Hulst, dr S Khoza)

Mapako T
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