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Ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd, gezien en gedaan, met dit proefschrift 

als eindresultaat. Vele mensen hebben hier aan bijgedragen, wie ik bij deze wil 

bedanken.  

 

Melvyn, ik wil je bedanken voor al je input, kennis en hulp tijdens mijn gehele 

promotietraject. Ik heb veel van je mogen leren en kon bij je terecht voor adviezen en 

vragen. Jouw innovatieve ideeën en ontwikkelingen binnen de revalidatie motiveren mij 

om ‘outside the box’ te denken. Carel, Thomas en Peter, bedankt voor jullie hulp bij mijn 

onderzoek en jullie kritische maar opbouwende feedback. Binnen ons diverse team was 

het soms zoeken naar de juiste richting, maar deze diversiteit heeft mij juist veel 

gebracht en zal mij zeker helpen in de toekomst.  

 

Alle fysiotherapeuten, artsen en andere betrokkenen van Inail Centro Protesi, Reade, 

Amstelland, Revant (Goes) en Boot en Broersen heel erg bedankt voor jullie inzet. In het 

bijzonder Andrea Cutti, Hester van Donkersgoed, Onno Manc, Jasper Sint en Guido van 

Werven bedankt voor jullie onmisbare bijdrage aan dit proefschrift. 

 

Alle betrokkenen van Motek bedankt voor de technische ondersteuning gedurende mijn 

promotie. In het bijzonder, Peter Martens en Frank Nieuwenhuis, bedankt voor jullie 

vertrouwen gedurende het hele onderzoek. Jaap Versloot en Jasper de Beus bedankt 

voor jullie discussies en flexibiliteit. Ik kon altijd bij jullie terecht met suggesties of voor 

aanpassingen in de software.  

 

De betrokken studenten bedankt voor jullie enthousiasme en hulp bij het opzetten en 

uitvoeren van de studies. Alle deelnemers bedankt voor jullie deelname aan de studies, 

zonder jullie waren deze onderzoeken niet mogelijk.  

 

Collega’s van de afdeling Bewegingswetenschappen, bedankt voor jullie interesse, input 

en de fijne samenwerking. In het bijzonder wil ik Daphne Geerse en Marielle van Ooijen-

Kerste bedanken, het was fijn om met jullie over ons werkveld te praten en samen te 

kunnen sparren over onze studies. Daphne, bedankt dat je als paranimf naast me wil 

staan tijdens mijn verdediging. 
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Mijn familie, schoonfamilie en vrienden wil ik bedanken voor hun aanmoediging, 

interesse in mijn onderzoek en de nodige afleiding. Papa, Mama, Chiara, Carmen en 

Marjolein, bedankt voor jullie steun en interesse. Het was een leuke, leerzame maar ook 

pittige periode en jullie waren er altijd voor me. Als ik het even niet meer zag zitten of 

even niet meer wist waar ik de energie vandaan moest halen, wisten jullie mij altijd 

weer te motiveren. Papa, bedankt voor het maken van promotiefilmpjes over de 

onderzoeken om op die manier zo veel mogelijke personen te enthousiasmeren voor 

deelname. Chiara, bedankt dat je als paranimf naast me wil staan tijdens mijn 

verdediging. Marjolein, bedankt voor je liefde en de rust die je me brengt. Jij bent 

continu mijn steun geweest en hield mij met beide voeten op de grond. Ik kan dan ook 
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Universiteit in Amsterdam. In 2011, she obtained her 

Bachelor’s degree, followed by her Master’s degree in 

2012. Celine performed her Master research 
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Heliomare and INAIL Centro Protesi. In 2013, she 

started her PhD project at the department of Human Movement Sciences (Vrije 

Universiteit, Amsterdam) aimed to examine the reliability, validity, efficacy and 

feasibility of walking-adaptability assessment and training with gait-dependent 

augmented reality (using the C-Mill and the IWW) as a step towards a large-scale 

implementation of assessment and training of walking adaptability in clinical practice. 

Celine has published several articles in international peer-reviewed journals, supervised 

bachelor and master students, assisted in courses on statistical analyses and presented 

her work at multiple international congresses. Her expertise and main research interest 

is on implementation training and assessments of walking using new technologies. She 
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on the implementation of the Interactive Walkway as a training and evaluation tool in 

the clinical practice.  
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