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Stellingen 
behorend bij het proefschrift

Technology-based measurement of arm-hand skill  
performance in daily life conditions

Ryanne Lemmens 
Maastricht, 10 April 2015

 1. Ondanks dat men arm-hand gebruik op veel verschillende manieren kan meten, 
blijft het onduidelijk wat patiënten daadwerkelijk in het dagelijkse leven met hun 
armen en handen doen. (dit proefschrift)

 2. Trainingsvoorkeuren ten aanzien van arm-handvaardigheid vertonen een sterke 
mate van overeenkomst tussen kinderen met cerebrale parese en volwassenen 
met een CVA. (dit proefschrift)

 3. Het gelijktijdig gebruik van meerdere typen sensoren voor bewegingsregistratie 
komt de herkenbaarheid van specifieke arm-handvaardigheden in het dagelijkse 
leven ten goede. (dit proefschrift)

 4. Het identificeren van dominante fases in de bewegingsafloop van arm-handvaar-
digheden met behulp van de zogenaamde ‘gaussian-based linear envelop de-
composition’ techniek  heeft een hoge ecologische validiteit als hiervoor data van 
gyroscopen gebruikt worden. (dit proefschrift)

 5. Kwaliteit van arm-handvaardigheid is vooralsnog moeilijk grijpbaar. 

 6. Wiebelende kinderen maken de data-analyse tot een uitdaging.

 7. Revalidatie moet niet erop gericht zijn om de beweegpatronen van patiënten met 
arm-hand problemen te normaliseren. 

 8. Om de privacy te waarborgen moet een meetsysteem altijd een aan/uit knop heb-
ben die door de patiënt zelf  te bedienen is. 

 9. Het door ons beoogde meetinstrument is pas echt geslaagd als het daadwerkelijk 
het klinisch handelen beïnvloedt. 

 10. Het doen van onderzoek is net als bakken: je moet het protocol/recept volgen om 
een goed resultaat te behalen. Maar om het daadwerkelijk te laten slagen, heb je 
improvisatie en speciale ingrediënten nodig. 


