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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

The power of standing up 
 

Development and clinical evaluation of a sensor-based method for  
the estimation of power during sit-to-stand in older adults 

Ruben Regterschot

1. De op bewegingssensoren gebaseerde methode voor het meten van het maximale 
verticale vermogen van het lichaamszwaartepunt tijdens het opstaan uit een stoel is 
klinisch valide en makkelijk toepasbaar bij ouderen (dit proefschrift). 

2. In een klinische setting wordt vaak de totale tijdsduur van het opstaan gemeten, maar 
relevanter is om het maximale verticale vermogen te meten (dit proefschrift). 

3. Vanuit klinisch en praktisch oogpunt is het interessanter om beenspierfunctie te 
evalueren met bewegingssensoren dan met standaard klinische testen (dit proefschrift). 

4. In de medische wetenschap moet er meer aandacht worden besteed aan de klinische 
evaluatie van nieuwe meetmethoden gebaseerd op bewegingssensoren (dit proefschrift). 

5. Het is belangrijk dat ouderen beenspierkracht, beenspiervermogen en balans trainen  
(dit proefschrift). 

6. Tussen ouderen bestaat een grote variatie in fysiek functioneren, het is om die reden 
belangrijk dat trainingen individueel afgestemd worden (dit proefschrift).  

7. Geïndividualiseerde trainingsprogramma’s met toepassing van bewegingssensoren en 
informatie- en communicatietechnologie hebben de toekomst (dit proefschrift). 

8. Voorzichtigheid is geboden wanneer bedrijven gaan vragen om persoonlijke 
gezondheidsdata in ruil voor kortingen of andere voordelen.  

9. Bewegingswetenschappen gaat over wetenschap van beweging én beweging van 
wetenschap. 

10. Als je uit de pas loopt, is het misschien omdat je luistert naar een andere tamboer. 
Marcheer op de muziek die je hoort, hoe ook de maat en van hoeverre.  
~ Henry David Thoreau 


