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We are like dwarfs on the shoulders of giants, so that we can see more than they, and things 
at a greater distance, not by virtue of any sharpness on sight on our part, or any physical 
distinction, but because we are carried high and raised up by their giant size. 
- Bernard of Chartres, 1130 AD
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De afgelopen 3 1/2 jaar heb ik met veel plezier aan dit onderzoek en proefschrift 
gewerkt. Dit komt zeker ook door de bijdrage van anderen, graag neem ik hier de 
ruimte om ze te bedanken.

Allereerst wil ik graag alle 451 deelnemers aan het FARAO onderzoek bedanken. 
Dank voor het meedoen aan de metingen en trainingen. Ook bedankt voor alle 
kopjes koffi  e, koekjes en eerlijkheid tijdens de huisbezoeken. Zonder u was dit 
proefschrift er niet geweest. 

Ik wil ook graag mijn fantastische begeleiders: Mirjam, Jaap, Petra en Paul, bedanken. 
Mirjam, er is veel tijd besteed aan mijn promotieonderzoek en niet alleen door 
mij. Jouw enthousiasme en kennis hebben er zeker voor gezorgd dat ik veel heb 
geleerd. Bedankt voor het vertrouwen en de zelfstandigheid, ik kan me geen betere 
begeleider bedenken!
Jaap, jouw deur staat altijd open. Jouw scherpe blik en humor hebben ervoor gezorgd 
dat wanneer ik van alles aan het uitzoeken was, ik de onderzoeksvraag weer helder 
voor de geest kon halen. Ik heb veel van je geleerd en vind het geweldig hoe jij vaak 
de positieve kant kunt belichten. 
Petra, ik heb er onwijs veel bewondering en waardering voor dat je altijd op de 
hoogte was en inhoudelijk mee kon praten. Jouw kritisch blik en klinische insteek 
hebben ervoor gezorgd dat dit boekje de brug tussen wetenschap en klinische 
toepasbaarheid heeft geslagen. Hiervoor onwijs veel dank, ik heb veel van je geleerd. 
Paul, bedankt voor je opmerkingen tijdens meetings en op de artikelen. Juist omdat 
jij iets meer afstand had tot mijn onderzoek waren deze vaak zeer waardevol en 
inzichtelijk. Ook dank voor je hulp bij de inclusie!

Th e members of the thesis committee: Prof.dr.dr. Andrea Maier, Prof.dr. Jeff  
Hausdorff , Prof.dr. Lex Bouter, Dr. Claudine Lamoth and Dr. Sjoerd Bruijn, 
thank you for judging my thesis. Prof.dr. Rolf Moe-Nilssen and Dr. Carel Meskers, 
thank you for being part of my defence ceremony. Sjoerd, als begeleider van mijn 
masterstage wil ik je hier graag extra bedanken voor het enthousiasme waarmee jij je 
vak benaderd. Het is aanstekelijk.

Tijdens dit onderzoek heb ik veel samengewerkt met Sietse. Sietse, het is leuk om 
met je te werken en het is fi jn om iemand te hebben die snel begrijpt waar je het over 
hebt. Ik heb veel geleerd van jouw analyse- en programmeer skills, dank hiervoor. 
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Dear Prof.dr. Clemens Becker and Prof.dr. Lorenzo Chiari, thank you for inviting 
me to visit your labs, it was inspirational. 

Ook wil ik graag iedereen die heeft geholpen met het verzamelen van de data 
bedanken. Allereerst alle studentassistenten: Nika, Annelies, Miek, Sarah, Eline, 
Rachel, Anne, Suzanne, Wietske. Bedankt voor de bergen werk die jullie hebben 
verzet, zonder jullie was het niet gelukt. Ook wil ik Rob en Corinne en de jongens 
bij McRoberts bedanken voor hun hulp met de dataverzameling en -verwerking. 
Daarnaast wil ik de studenten bij FBW die hebben bijgedragen aan dit onderzoek 
bedanken. Tenslotte wil ik iedereen die heeft geholpen met de werving bedanken. 
In het bijzonder: woon- en zorgcentra Torendael, Buitenhof en Alleman; Jos 
van Campen en collega’s bij het Slotervaart ziekenhuis; Andrea Maier, Dineke 
Timmer en collega’s bij het VU medisch centrum; huisartsen en fysiotherapeuten in 
Amsterdam en Amstelveen. Dankzij jullie hebben er zo veel ouderen deelgenomen 
aan dit onderzoek.

Mijn paranimfen, Marieke en Trienke, wil ik alvast bedanken voor alle hulp rondom 
de promotie. Ik wil jullie ook bedanken voor de leuke tijd binnen en buiten de FBW. 
Ik heb genoten van de damesavondjes/babybezoekjes (met Helga, Irene en Mariëlle), 
hardloopwedstrijdjes en kopjes koffi  e bij de DE. 

Graag wil ik ook alle collega’s bij FBW bedanken voor de goede sfeer en interesse. 
Een aantal wil ik nog specifi ek noemen. Andreas, ook al was je niet direct bij mijn 
project betroken toch bedankt voor je interesse en bijdrage aan hoofdstuk 3. Myrthe, 
Sietse, Marieke, Michiel, Mariëlle en Celine, bedankt voor de gezelligheid  in de 
kamer. Buurmannen en -vrouwen, dank voor de koffi  e en andere afl eiding! 

Ook wil ik graag mijn familie, schoonfamilie en vrienden bedanken voor alle 
interesse, gezelligheid en afl eiding buiten het werk om. In het bijzonder nog: Pap en 
Mam, jullie hebben mij altijd gesteund en geleerd om te doen wat ik leuk vind. Ik 
wil jullie hiervoor onwijs bedanken.

Tot slot wil ik mijn man Erik bedanken. Erik, bedankt voor je liefde en steun. Jij 
bent de stabiele factor waarop ik kan terugvallen. Laten we altijd 'ons' zijn.
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Kim van Schooten (August 10, 1987) was born in Voorburg, 
the Netherlands. She studied Human Movement Sciences 
at the VU University Amsterdam and obtained her MSc 
in movement coordination in 2009. Her MSc internship 
was on the detection of impending loss of balance during 
gait using accelerometry and resulted in two peer-reviewed 
publications. In September 2010, she started her PhD 
project on fall risk assessment in older adults, which resulted 

in this thesis. Th e project was funded by the Netherlands Organization for Scientifi c 
Research (NWO) and is a collaboration between the Faculty of Human Movement 
Science, EMGO+ institute for health and care research and the VU medical center. 
In spring 2014, she visited the Robert Bosch Foundation for Medical Research, 
Stuttgart, Germany and the University of Bologna, Italy for working visits. Kim 
has published several articles in international peer-reviewed journals, supervised 
BSc and MSc students and assisted in courses on biomechanics and data analysis. 
Her expertise and main research focuses on the assessment of gait stability and 
variability, and the assessment of these measures from daily-life accelerometry. She 
presented results at multiple international congresses of the International Society 
of Posture and Gait Research (ISPGR) and Amsterdam Center on Ageing (ACA). 
She is currently working on detecting falls from real-life trunk accelerometry 
recordings in older adults and aims to expand this work towards more instantaneous 
fall risk assessment. In the future, Kim aims to identify determinants of impaired 
gait stability to provide handles for the prevention of falls.
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