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Summary 
 
Anchoring: moving from theory to therapy 
Limb movements are often rhythmic in nature, exhibiting sinusoidal-like 
oscillations. Nevertheless, the ‘back and forth’ trajectories are seldom perfectly 
harmonic and symmetric but often show discrepancies between the two half 
cycles, for example in terms of differences in peak velocity, fluency, and local 
reductions of spatial variability. A central tenet of the notion of anchoring, as 
advanced in coordination dynamics, is that such kinematic differences are 
informative about the underlying control and the prevailing informational, 
musculoskeletal, and intentional constraints that influence the way in which 
movements are coordinated. In particular, points or regions of reduced 
variability have been interpreted to serve as control or anchor points for the 
complete movement cycle. The work reported in this thesis examines the 
combined effect of informational and musculoskeletal constraints on anchoring 
and seeks to translate these insights to clinical applications. A series of studies 
on rhythmic unimanual visuomotor tracking (Chapters 2-4) and auditory-motor 
coordination (Chapter 5) are reported aimed at uncovering the informational and 
musculoskeletal underpinnings of anchoring. These fundamental insights 
motivated two further studies, by way of spadework for therapeutic applications, 
of the effects of acoustic cues on gait coordination (Chapters 6 and 7), which in 
turn motivated the development of an instrumented treadmill for movement-
dependent visual and acoustic cueing in a rehabilitation setting (Chapters 8 and 
9). 

The first experiment, presented in Chapter 2, examined the effects of 
correct and transformed visual feedback on tracking performance (accuracy and 
stability) and visual search behavior in unimanual rhythmic visuomotor tracking. 
The results indicated that tracking performance was aided by visual feedback 
manipulations resulting in coherently grouped (i.e., in-phase) visual motion 
structures. Visual search patterns revealed that smooth pursuit eye movements 
only occurred at lower oscillation frequencies while at higher frequencies gaze 
was typically fixated at a specific location. Gaze fixations at the endpoints were 
accompanied by reduced motor variability at those locations, reflecting a form 
of visuomotor anchoring that may support the pickup of discrete information as 
well as the control of hand movements to a desired location. 
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Chapter 2 revealed clear instances of visuomotor anchoring with marked 
effects of gaze direction but also hinted at a musculoskeletal contribution to 
anchoring (i.e., through systematic shifts in wrist position between feedback and 
no feedback conditions), even though neither of these factors was varied 
explicitly. Chapter 3 reports an experiment aimed at delineating the effects of 
visual and musculoskeletal factors on anchoring behavior in visuomotor 
tracking, as well as their relative contributions and interrelations. Anchoring was 
affected by both factors in the absence of any significant interactions, implying 
that their contributions were independent. As in Chapter 2, anchoring depended 
on gaze direction. In addition, when the wrist was in a flexed (extended) posture 
endpoint variability was smaller for the flexion (extension) endpoint than for the 
extension (flexion) endpoint. Detailed analyses of the tracking trajectories in 
terms of velocity profiles and Hooke’s portraits showed that the tracking 
dynamics were affected more by wrist posture than by gaze direction. The 
processes underlying the observed independent effects of gaze direction and 
wrist posture on anchoring were explored further in Chapters 4 and 5, 
respectively.  

The study presented in Chapter 4 aimed to unravel the informational basis 
of anchor points in rhythmic visuomotor tracking by dissociating between 
information about the spatial location of a particular movement reversal point 
and/or information about the precise timing of a movement reversal point, both 
picked up at the foveated endpoint. The relation between target-related timing 
information picked up at the foveated endpoint and the required timing of the 
hand movement were uncoupled by inviting participants to track an oscillating 
target signal in antiphase. The relative contribution of the two sources of 
information to anchoring was examined by comparing the variability of foveated 
and non-foveated endpoints. Both gaze anchoring and perceptual-motor 
anchoring were evident, respectively implying that gaze and hand movements 
were co-aligned and that movements were steered to a particular endpoint based 
on target-related timing information. This finding has direct implications for 
understanding the differential stability of rhythmic in-phase and antiphase 
unimanual visuomotor tracking in that these sources of anchoring are operative 
at the same endpoint in in-phase coordination and at separate endpoints in 
antiphase coordination. 

In Chapter 5 the relative contribution of musculoskeletal (wrist posture) 
and informational (acoustic pacing) mediators of anchoring were delineated. The 
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musculoskeletal mediators outweighed the informational ones in that 
musculoskeletal anchoring effects were more prominent when musculoskeletal 
and informational anchor points were in conflict (e.g., extend-on-the-beat with 
the wrist flexed). Furthermore, a bias to anchoring on peak flexion (extension) in 
the double pacing condition was observed with the wrist flexed (extended), 
presumably because in this situation informational and musculoskeletal anchor 
points coincide. Where anchoring occurs in the movement cycle depends on the 
net additive effects of the musculoskeletal and information mediators of 
anchoring. Anchoring was not only assessed in terms of movement kinematics 
but also in terms of concomitant muscular activity, corroborating again the 
independence of musculoskeletal and informational mediators of anchoring.  

The potential of anchoring for practical applications was explored in 
Chapter 6, where the efficacy of acoustically paced treadmill walking as a 
method for improving gait coordination in stroke patients was examined. As in 
Chapter 5, acoustic stimuli served as informational mediators for anchoring, 
albeit in this case for footfalls. Stride frequency was adjusted to different 
acoustic pacing frequencies in both stroke patients and healthy elderly while 
stroke patients’ gait symmetry improved with acoustic pacing. These results 
suggested that acoustically paced treadmill walking provides an effective means 
for immediately modifying stride frequency and improving gait coordination in 
people after stroke and may therefore be usefully applied in physical therapy. 
Although acoustic stimuli were presented for left and right footfalls, analyses of 
auditory-motor coordination revealed that stroke patients predominantly 
coordinated the footfalls of the non-paretic limb to ipsilateral beats. Apparently, 
this is the most efficient way for stroke patients to deal with their gait 
asymmetry while being prompted to time their footfalls to (symmetric) acoustic 
signals. 

Chapter 7 aimed to gain further insight into footfall anchoring to the beat 
of the metronome in acoustically paced treadmill walking following stroke. 
Different configurations of acoustic pacing were provided: no pacing, bilateral 
pacing (beats for both footfalls, as in Chapter 6), beats for paretic footfalls only, 
and beats for non-paretic footfalls only. Most stroke patients were able to 
synchronize their gait with the metronome in all configurations, with the 
coupling between beats and footfalls being stronger with bilateral pacing. 
Likewise, responses to rhythm perturbations were quicker with bilateral pacing, 
albeit only significantly so for healthy controls. Thus, in gait rehabilitation 
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practice, the use of acoustic rhythms may be more effective when both footfalls 
are paced. In addition, detailed examination of recovery characteristics 
following perturbations revealed that stroke patients had difficulty in 
accelerating their pace to restore synchronization, as evidenced by a large 
number of atypical slower-step responses to beats occurring earlier than 
expected. Therefore, rhythm perturbations during acoustically paced treadmill 
walking may not only be employed to evaluate the stability of auditory-motor 
synchronization but also to train and evaluate gait adaptations in rehabilitation. 

Chapters 6 and 7 demonstrated the efficacy of cueing in pathological gait. 
These and related methods of clinical gait training may benefit from movement-
dependent event control, that is, technical applications in which events such as 
acoustic cueing or obstacle appearance are (co)determined online by gait 
properties. A prerequisite for successful gait-dependent event control is accurate 
online detection of gait characteristics such as heel strike. In Chapter 8 the 
feasibility of online heel strike detection from center-of-pressure profiles using a 
single force platform embedded in a treadmill was assessed. Good 
correspondence was achieved between online heel strike detections using center-
of-pressure profiles and those derived offline from kinematic data as well as 
between spatial and temporal gait parameters. These positive results warrant 
implementations of gait-dependent event control based on online center-of-
pressure pattern recognition, such as acoustic and visual cueing.  

The final chapter provides a summary of the main findings of the work 
presented in the thesis and a discussion of their theoretical and practical 
implications. The original definition of anchoring was broadened by recognizing 
that, besides task-specific information, anchoring may also result from the 
exploitation of task-specific musculoskeletal properties to improve task 
performance and economy. Informational, musculoskeletal, but also intentional 
factors were found to be major and independent mediators of anchoring. 
Collectively the results indicated that anchoring locations are not fixed in the 
perceptual-motor workspace but depend on prevailing cost functions such as 
task performance/stability (more anchor points may be better) and task 
economy/attentional burden (less anchor points may be better). The 
compatibility of the notion of anchoring with related concepts like gaze 
anchoring, event timing, and Betonung are discussed within the context of 
Pressing’s theory of referential dynamics. Besides theoretical advancements, the 
adopted translational approach also led to emerging insights for the use of 
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external rhythms in gait rehabilitation following stroke. Those rhythms may not 
only be used to improve the gait coordination of stroke patients, most notably its 
asymmetry, but also to modulate gait by changing the metronome rate and 
assess gait adaptability by rhythm perturbations. The second part of the epilogue 
describes the further development of the instrumented treadmill into a 
rehabilitation tool for gait evaluation and clinical gait training. This tool may 
facilitate gait interventions based on anchoring in clinical practice and several 
directions for future clinical applications and research are proposed for moving 
from theory to therapy.  
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Samenvatting 
 
Verankering in ritmische bewegingen: van theorie naar therapie 
Bewegingen van armen en benen zijn dikwijls ritmisch van aard, hetgeen zich 
uit in sinusachtige oscillaties, die vaak ook met sinusfuncties worden 
gemodelleerd. Goed beschouwd zijn deze bewegingen echter zelden perfect 
harmonisch en symmetrisch. Ze verschillen bijvoorbeeld in pieksnelheid en 
vloeiendheid, terwijl bepaalde delen van de bewegingscyclus meer of minder 
variabel zijn. Soms is duidelijk sprake van een gereduceerde variabiliteit rond 
een bepaald punt, hetgeen in de literatuur wordt aangeduid met de term 
‘verankering’ (anchoring in het Engels). De term verankering is niet neutraal 
maar verwijst naar het idee dat de sturing van de bewegingen is afgestemd op 
een bepaald punt (of bepaalde punten) in de bewegingscyclus. Hoe die 
afstemming precies tot stand komt, en welke principes ten grondslag liggen aan 
verankering, is echter onbekend. Hoewel aanvankelijk, in de oorspronkelijke 
notie van verankering, geopperd werd dat verankeringspunten een reflectie 
zouden zijn van informationele factoren, kunnen neuromusculaire en 
intentionele factoren in principe ook een rol spelen. Dit proefschrift beoogt het 
effect van informationele, neuromusculaire, en intentionele factoren op 
verankering in ritmische bewegingen te ontrafelen, en de opgedane kennis en 
inzichten te vertalen naar therapeutische toepassingen. In de studies beschreven 
in Hoofdstukken 2 tot en met 5, waarin handbewegingen afgestemd moesten 
worden op visuele of auditieve ritmische stimuli, wordt de theoretische basis 
gelegd voor de therapeutische toepassing van deze verankeringseffecten. Zoals 
beschreven in Hoofdstuk 6 en 7 werd onderzocht op welke wijze lopen op 
geleide van externe akoestische ritmen het aangedane gangbeeld beïnvloedt van 
mensen die een cerebraal vasculair accident (CVA) hebben doorgemaakt. De 
resultaten uit deze studies vormen de basis voor de ontwikkeling van een 
geïnstrumenteerde loopband voor de revalidatiepraktijk, beschreven in 
Hoofdstuk 8 en 9, met als noviteiten directe feedback en de mogelijkheid visuele 
en auditieve ondersteuning van het lopen aan te bieden op basis van het actueel 
gerealiseerde looppatroon. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een experiment waarin proefpersonen met hun 
voorkeurshand (rotatie rond de pols) een oscillerend visueel signaal moesten 
volgen (een zogenoemde ritmische volgtaak). Het doel van het experiment was 
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het effect van directe en getransformeerde visuele feedback van de 
handbeweging op de nauwkeurigheid en stabiliteit van de taakuitvoering, 
evenals het daarmee samenhangende kijkgedrag, te bepalen. De taakuitvoering 
was het best als het doelsignaal gelijk op bewoog met het al dan niet 
getransformeerde feedbacksignaal, dat wil zeggen, indien een in-fase visueel 
patroon moest worden gerealiseerd. Uit de analyse van het kijkgedrag kwam 
naar voren dat de blik het oscillerende doelsignaal volgde bij trage ritmen, maar 
dat proefpersonen bij snellere ritmen hun blik richtten op een specifieke locatie. 
Fixatie op een van de omkeerpunten van het doelsignaal ging gepaard met een 
afname van de variabiliteit van de overeenkomstige omkeerpunten van de 
handbeweging. Deze vorm van visueel-motorische verankering impliceert 1) dat 
taakspecifieke visuele informatie niet continu, maar op gezette (discrete) 
tijdstippen wordt opgepikt, en 2) dat handbewegingen worden afgestemd of 
verankerd op bepaalde, discrete punten in de bewegingscyclus.  

Dit eerste experiment maakte niet alleen duidelijk dat visueel-motorische 
verankering sterk afhangt van de kijkrichting, maar ook dat – gegeven de 
systematische verschuivingen in polshoek tussen condities met en zonder 
visuele feedback – neuromusculaire factoren mogelijk een bijdrage leveren aan 
verankering in ritmische bewegingen. Geen van deze aspecten was echter 
expliciet gemanipuleerd in Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 3 wordt een experiment 
beschreven dat tot doel had om in een ritmische volgtaak de relatieve bijdrage 
van visuele en neuromusculaire factoren op waargenomen verankeringsver-
schijnselen te onderzoeken. Beide factoren bleken hierop van invloed te zijn, en 
wel onafhankelijk van elkaar (geen interactie). Net als in Hoofdstuk 2 hingen de 
verankeringsverschijnselen samen met de kijkrichting. Verder bleek dat wanneer 
de hand zo werd gepositioneerd dat de polsoscillaties werden uitgevoerd ten 
opzichte van een lichte mate van polsflexie de variabiliteit van piekflexie kleiner 
was dan die van piekextensie (het omgekeerde gold voor ritmische volg-
bewegingen met de pols in een licht geëxtendeerde houding). Gedetailleerde 
analyse van de volgbewegingen in termen van snelheids- en Hooke’s-profielen 
toonde aan dat de volgbewegingen sterker werden beïnvloed door manipulaties 
van polshoek dan van kijkrichting. Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 gaan dieper in 
op de sturingsprocessen die ten grondslag liggen aan de onafhankelijke effecten 
van kijkrichting en polshoek op verankering in ritmische bewegingen. 

Als eerste werd getracht inzicht te krijgen in de informationele basis van 
verankering in een ritmische volgtaak (Hoofdstuk 4). Hiertoe werd onderscheid 
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gemaakt tussen informatie over de spatiële locatie van de omkeerpunten van het 
doelsignaal en informatie over de precieze timing van de omkeerpunten van de 
handbeweging. De directe relatie tussen de beoogde timing van de hand-
beweging en doelsignaal-gerelateerde timing-informatie (zoals waargenomen op 
basis van het omkeerpunt van het doelsignaal waarop de blik was gericht) werd 
ontkoppeld door de proefpersonen het doelsignaal in tegengestelde richting te 
laten volgen (bewegen in antifase met het doelsignaal). De relatieve bijdrage van 
de twee bronnen van informatie op de verankering werd onderzocht door de 
variabiliteit van het omkeerpunt van de handbeweging dat overeenkwam met de 
kijkrichting te vergelijken met de variabiliteit van het omkeerpunt waar de blik 
niet op gericht was. Uit de resultaten bleek een sterke koppeling tussen 
kijkrichting en handbeweging, ook wel ‘blikverankering’ genoemd (gaze 
anchoring in het Engels), maar ook dat de ritmische handbeweging gestuurd 
werd naar een specifiek omkeerpunt op basis van doelsignaal-gerelateerde 
timing-informatie. Deze bevindingen hebben mogelijk implicaties voor de 
duiding van het stabiliteitsverschil tussen ritmische in- en antifasecoördinatie: de 
twee vormen van verankering vallen samen op één specifiek omkeerpunt bij in-
fasecoördinatie (één verankeringspunt), terwijl bij antifasecoördinatie de be-
wegingen worden afgestemd op beide omkeerpunten (twee verankeringspunten). 

De neuromusculaire en/of informationele oorsprong van verankerings-
verschijnselen werd nader onder de loep genomen in Hoofdstuk 5, waarbij, naast 
manipulatie van polshoek, proefpersonen hun handbewegingen moesten 
afstemmen op het ritme van een metronoom. De proefpersonen werden 
geïnstrueerd om de metronoom te volgen in verschillende configuraties: flexie-
op-de-toon, extensie-op-de-toon, of flexie-en-extensie-op-de-toon (een 
zogenoemde ‘dubbele metronoom’ met toontjes voor beide omkeerpunten). 
Daarnaast werd de taak ook uitgevoerd zonder metronoom. De variaties in 
polshoek hadden een sterker verankeringseffect dan de verschillende 
metronoomconfiguraties. Dit bleek uit het feit dat wanneer de neuromusculaire 
en informationele verankeringsfactoren aangrepen op verschillende 
omkeerpunten (bijvoorbeeld: extensie-op-de-toon voor ritmische polsbeweging-
en in een flexiehouding), de waargenomen verankeringsverschijnselen in over-
eenstemming waren met de neuromusculaire invloeden (de effecten van 
polshoek). In de dubbele-metronoomconfiguratie bleken de ritmische 
bewegingen bij voorkeur te worden afgestemd op piekflexie (piekextensie) 
wanneer de pols gepositioneerd was in een lichte flexie- (extensie-)houding. 
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Deze voorkeur ontstaat waarschijnlijk doordat de neuromusculaire en 
informationele oorsprong van verankering in ritmische bewegingen samenvalt 
voor deze punten. De precieze locatie van verankering in de bewegingscyclus 
hangt dus af van de additieve effecten van neuromusculaire en informationele 
factoren die onafhankelijk van elkaar kunnen leiden tot verankering in ritmische 
bewegingen. Deze conclusie, getrokken op basis van interpretatie van analyses 
van bewegingstrajecten, werd ondersteund door overeenstemmende 
karakteristieken in de activiteit van de betrokken spieren. 

In Hoofdstuk 6 werd de mogelijkheid verkend dat de verkregen inzichten 
met betrekking tot verankering een basis kunnen vormen voor therapeutische 
toepassingen. In een experiment werd de effectiviteit onderzocht van het gebruik 
van externe akoestische ritmen tijdens het lopen op een loopband ter 
bevordering van het aangedane gangbeeld bij patiënten die een CVA hebben 
doorgemaakt. Evenals in Hoofdstuk 5 werd verondersteld dat de akoestische 
stimuli leiden tot verankering in de loopbeweging, zodat de passen worden 
afgestemd op het akoestische ritme. Variatie in de frequentie van het akoestische 
ritme bleek veranderingen in de stapfrequentie (of cadans) te bewerkstelligen, 
zowel bij gezonde ouderen als bij CVA-patiënten. Bovendien bleek dat CVA-
patiënten minder asymmetrisch gingen lopen in reactie op het externe ritme. 
Deze resultaten suggereerden dat het gebruik van externe akoestische ritmen in 
combinatie met een loopband een effectieve, en in de fysiotherapie toepasbare, 
methode is om de cadans en het gangbeeld van CVA-patiënten te beïnvloeden. 
Hoewel de metronoom de passen van zowel het aangedane als het minder 
aangedane been voorschreef, bleek dat CVA-patiënten voornamelijk de passen 
van het ‘goede’ been coördineerden met het ritme. Kennelijk is dit voor deze 
patiënten de meest efficiënte manier om een asymmetrisch looppatroon af te 
stemmen op een symmetrisch extern ritme. 

Het onderzoek in Hoofdstuk 7 had tot doel meer inzicht te krijgen in de 
wijze waarop externe ritmen het beste kunnen worden aangeboden bij CVA-
patiënten die lopen op een lopende band. Verschillende metronoomconfiguraties 
werden getest: geen ritme, stimuli voor beide voetplaatsingen (net als in 
Hoofdstuk 6), stimuli voor voetplaatsingen van alleen het aangedane been, en 
stimuli voor voetplaatsingen van alleen het minst aangedane been. De meeste 
CVA-patiënten konden hun loopritme synchroniseren met de externe ritmen, 
onafhankelijk van de configuratie. De koppeling tussen stimuli en 
voetplaatsingen was echter het meest stabiel indien de voetplaatsingen voor 
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beide benen werden voorgeschreven. Bovendien bleek dat wanneer het ritme 
werd verstoord, het looppatroon sneller werd aangepast in deze configuratie dan 
wanneer de metronoom slechts stimuli gaf voor één van beide benen. Strikt 
genomen was deze bevinding echter alleen significant voor de gezonde 
proefpersonen, die ter controle dienden. De betekenis van deze resultaten voor 
looptraining binnen de revalidatiepraktijk is dat het gebruik van externe ritmen 
waarschijnlijk het meest effectief is wanneer de voetplaatsingen voor beide 
benen wordt voorgeschreven. Uit de aanpassingen na ritmeverstoringen bleek 
bovendien dat CVA-patiënten moeite hadden om weer in het ritme te komen als 
zij daartoe hun pas moesten versnellen (hetgeen het geval was als een 
metronoomtoon eerder klonk dan verwacht). Ritmeverstoringen tijdens 
looptraining op geleide van externe stimuli kunnen zo dus niet alleen zinvol 
gebruikt worden ter evaluatie van de stabiliteit van de koppeling tussen 
voetplaatsingen en externe stimuli, maar ook om het aanpassingsvermogen 
tijdens het lopen te evalueren en te trainen binnen de revalidatie. 

In Hoofdstuk 6 en 7 werd de effectiviteit van het gebruik van externe 
ritmen ter evaluatie en interventie van het aangedane lopen aangetoond. Deze en 
gerelateerde methoden van looptraining binnen de revalidatie zouden hun 
voordeel kunnen doen met zogenoemde bewegingsafhankelijke controle van 
gebeurtenissen (movement-dependent event control in het Engels), dat wil 
zeggen, toepassingen waarbij het moment waarop een specifieke gebeurtenis 
(zoals een akoestische stimulus of een visueel obstakel) plaatsvindt, afhankelijk 
is van karakteristieken van het actueel gerealiseerde gangpatroon (zoals 
hielcontact of het begin van de zwaaifase). Voorwaarde hiervoor is dat zulke 
karakteristieken snel en accuraat bepaald worden. In Hoofdstuk 8 wordt de 
haalbaarheid van snelle (online) hielcontactdetectie bepaald tijdens het lopen op 
een geïnstrumenteerde loopband. Er werd een goede overeenkomst gevonden 
tussen de resultaten van deze manier van hielcontactdetectie en die op basis van 
hielmarker-trajectregistratie (de gouden standaard). Hetzelfde gold voor 
geselecteerde spatiële en temporele gangbeeldparameters. Deze positieve 
resultaten maken toepassingen mogelijk van bewegingsafhankelijke controle 
van externe gebeurtenissen in de revalidatiepraktijk, zoals het gebruik van 
akoestische stimuli die overeenkomen met het huidige looppatroon of directe 
feedback van gangbeeldparameters op een computerscherm. 

Het laatste hoofdstuk, de epiloog, bestaat uit een overzicht van de 
belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift, gevolgd door een discussie van 



 Samenvatting 

 228 

hun theoretische en therapeutische implicaties. De bevinding dat verankering op 
bepaalde punten in de bewegingscyclus niet alleen gebaseerd is op 
taakspecifieke informatie, maar ook op het benutten van de op dit punt 
benutbare neuromusculaire eigenschappen (hetgeen mogelijk resulteert in een 
meer economische taakuitvoering), geeft aan het oorspronkelijke idee van 
verankering een bredere inhoud. De oorsprong van verankering kan 
informationeel, neuromusculair, maar ook intentioneel van aard zijn. Deze 
factoren blijken de verankering onafhankelijk van elkaar te beïnvloeden. Het 
aantal en de locatie van sturings- of verankeringspunten in de bewegingscyclus 
ligt niet vast, maar hangt af van hoe stabiel of nauwkeurig een taak moet worden 
uitgevoerd (meer sturingspunten zou kunnen leiden tot een betere prestatie) en 
hoe economisch een taak kan of moet worden uitgevoerd (minder sturingspunten 
zou in dit opzicht voordeliger kunnen zijn). Verder wordt de compatibiliteit van 
de notie van verankering in ritmische bewegingen met gerelateerde concepten 
zoals gaze anchoring (Neggers, Bekkering), event timing (Ivry, Zelaznik) en 
Betonung (Wachholder, Altenburger) beschouwd in relatie tot Pressings 
(sturings)theorie over referentiële dynamica (referential dynamics). Naast deze 
bijdragen aan de theoretische duiding van verankering in ritmische 
bewegingscoördinatie heeft dit proefschrift ook praktische implicaties, in het 
bijzonder met betrekking tot het gebruik van externe ritmen in de revalidatie van 
het aangedane lopen van CVA-patiënten. Deze ritmen kunnen gebruikt worden 
om het gangbeeld van CVA-patiënten te normaliseren, voornamelijk in termen 
van een verminderde asymmetrie. Daarnaast kunnen externe ritmen worden 
gebruikt om het lopen te moduleren; door bijvoorbeeld de frequentie van het 
ritme te variëren kan de cadans beïnvloed worden. Ten slotte kan door 
verstoringen in het ritme het aanpassingsvermogen tijdens het lopen geëvalueerd 
en mogelijk ook getraind worden. In het tweede deel van de epiloog wordt 
beschreven hoe de geïnstrumenteerde loopband is aangepast tot een 
revalidatiehulpmiddel, bestemd voor evaluatie en training van het aangedane 
gangpatroon. Deze technologische ontwikkeling faciliteert interventies in een 
therapeutische omgeving ter bevordering van het aangedane lopen op basis van 
verankering in ritmische bewegingen. Diverse mogelijkheden op het gebied van 
revalidatietoepassingen en -onderzoek worden beschreven, met als doel de 
theorie van verankering in ritmische bewegingen verder te vertalen naar 
therapievormen. 
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wetenschappelijke benadering, gedreven door inhoud en vorm. Als gids leerde je 
me dat de pen een machtig wapen is in de vele kamers tellende wereld van de 
wetenschap! Van kill your darlings tot de Oxford comma, van de lezer mee aan-
de-hand nemen tot het verkopen van negatieve bevindingen, jij hebt me de kunst 
en de kracht van het schrijven getoond, waarvoor ik je zeer erkentelijk ben. Ik 
heb je gedrevenheid, betrokkenheid en persoonlijke werkwijze, met een troebele 
scheidslijn tussen werk en privé, altijd erg op prijs gesteld. Mijn dank hiervoor 
gaat vanzelfsprekend ook uit naar Anouk en Wessel, voor hun begrip, 
gastvrijheid en interesse. Peter, ik vond het een mooie reis en ik hoop dat we 
nog lang niet voor anker gaan. Buitengewoon bedankt voor alles! 

Dr. C. J. C. Lamoth, beste Claudine, op de dag dat je zelf promoveerde 
kreeg je mij als promovendus (dat was geen grap). Jij hebt me continu gewezen 
op de voortgang van mijn promotieonderzoek als ik weer eens te veel of te lang 
bezig was met randzaken en je hebt me het belang en de toekomstmogelijkheden 
leren inzien van de klinische vertaling van ‘ons soort onderzoek’. Daarvoor wil 
ik je hartelijk bedanken. Ook wil ik je danken voor de openhartige gesprekken 
en je persoonlijke adviezen, ik zal er mijn voordeel mee doen! 

Dr. C. E. Peper, beste Lieke, hoewel je pas laat aan het officiële 
begeleidingsteam bent toegevoegd, heb ik gedurende het hele promotietraject 
veel van je geleerd. Tijdens onze gezamenlijke begeleiding van Ellen Ophoff en 
Linda Bank heb jij, de beste stagebegeleider die een student zich kan wensen (ik 
spreek uit ervaring), me de fijne kneepjes hiervan willen leren. Ik wil je verder 
bedanken voor je scherpe doch altijd opbouwende kritiek op vooral de 
speculatieve schrijfsels van mijn hand. Natuurlijk ook bedankt voor die keren 
dat ik mocht genieten van je zonnige balkon en S&S! 



Dankwoord 

 230 

Prof. dr. G. Kwakkel, beste Gert, door de accentverlegging van het 
proefschrift leek ik vaak uit zicht verdwenen. Desondanks was jij altijd vlot met 
je feedback op mijn vragen of stukken. Ook nam je me mee in je rode bolide om 
CVA-revalidanten te werven. Jouw expertise op het gebied van klinisch effect 
onderzoek en de vertaling van onze inzichten richting het praktijkveld heb ik 
altijd zeer gewaardeerd. Bedankt voor alles. 

Ik ben zeker ook dank verschuldigd aan alle proefpersonen die hebben 
willen meewerken aan de verschillende experimenten beschreven in dit 
proefschrift. Een speciaal woord van dank gaat uit naar diegenen die door een 
ongelukkige speling der natuur zelf onderwerp van studie werden: jullie kracht 
en doorzettingsvermogen vormen voor mij de drijfveer om te blijven werken aan 
toepassingen die de revalidatie zouden kunnen bevorderen. 

Het was een voorrecht om te mogen werken met het TOD dreamteam. 
Zonder Joost Rosier en Hans Agricola tekort te willen doen, wil ik Bert Coolen 
en Bert Clairbois in het bijzonder bedanken voor de sublieme ontwikkeling van 
software en hardware voor de experimentele opstellingen beschreven in dit 
proefschrift. Ik ben zeer verheugd over jullie co-auteurschap bij Hoofdstuk 8, 
een minimaal blijk van waardering voor jullie jarenlange inzet ‘op de 
achtergrond’, doch onmisbaar voor het welslagen van vele experimenten. Bert, 
ik heb je gezelschap in de mensa en de wandelingen naar het RCA altijd erg op 
prijs gesteld en ik kijk uit naar de volgende! 

Collega’s van de Faculteit der Bewegingswetenschappen, bedankt voor de 
stimulerende en plezierige werkomgeving. Floor Hettinga, Olaf Binsch, Niek 
van Ulzen, Rita Ferraz de Oliveira, et al. (2004-2008), de ideale buren met een 
vaak goedgevulde snoeppot, en Hemke van Doorn, Martijn Niessen en Tjeerd 
Boonstra: jullie kamers waren gezellige tussenstations op weg van/naar de koffie 
en een ware bron van inspiratie voor (pseudo-)wetenschappelijke ideeën en 
bespiegelingen (e.g., hand-in-hand kameraden en de stabiele drinker) als ook 
een heerlijk toevluchtsoord voor het afreageren van frustraties. Andreas 
Daffertshofer, John Stins, Arne Ridderikhoff, Stella Donker, Jaap van Dieën, 
Joost Dessing, Mirjam Pijnappels en nestor Piet van Wieringen, bedankt voor 
alle inhoudelijke gesprekken en adviezen, ik heb veel van jullie opgestoken. 
Johan, Gert, trainer en collega Luc, Marjolein, Han, Alistair, ping-pong Rolf-
Nicolette-Dinant, TC1 en iedereen die verder in dit rijtje thuis hoort, bedankt 
voor de side-projects, de sportieve afleiding, de gezelligheid tijdens congres-



Dankwoord 

 231

bezoek en AiO-weekenden en natuurlijk de uiterst boeiende of juist geheel 
inhoudsloze gesprekken/discussies onder het genot van koffie, bier of whisky. 

Ik wil alle scriptie- en stagestudenten bedanken voor hun inzet en inbreng, 
ik heb veel van jullie opgestoken. In het bijzonder wil ik nog Ellen Ophoff, 
Linda Bank en Joost van Kordelaar bedanken: jullie hebben (in soms moeilijke 
tijden) een belangrijke bijdrage geleverd aan dit proefschrift. 

De laatste twee jaar van mijn promotieonderzoek was ik veel te vinden in 
het Duyvensz-Nagel onderzoekslab van het RCA. Ik wil graag Thomas Janssen, 
Mariëlle Eversdijk, Martijn Niessen, Annieck Ricken en Sonja de Groot 
bedanken voor de gastvrijheid, medewerking en gezelligheid. Peter Koppe, 
Kirsten Nienhuys en Manin Konijnenbelt, bedankt voor het doorsturen van 
proefpersonen en jullie inbreng bij het ontwikkelen van het onderzoeksprotocol 
behorende bij Hoofdstuk 7. Peter Elich, Jessica Kok, Liesbeth van Tilborg, 
Liesbeth van Vulpen en vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij 
het klaarstomen van de C-Mill voor de praktijk: we zijn er bijna! Voor allen 
geldt dat ik uitkijk naar onze toekomstige samenwerking, met de hoop dat we, 
met vereende krachten en de C-Mill, de functionele loopvaardigheid van vele 
revalidanten kunnen verbeteren op weg naar evidence based practice. 

Mijn promotieproject maakt deel uit van het door ZonMw gefinancierde 
CVA-lopen consortium. Jaap Buurke, Rob den Otter, Rients Huitema, Theo 
Mulder en Sander Geurts, hartelijk dank voor de discussies en jullie 
engagement. Ik vind het erg jammer dat onze projecten niet synchroon liepen. 
 Verschillende projecten buiten het promotiewerk om waren zeer leerzaam 
en stimulerend voor mij. Mirjam de Haart en Sander Geurts, bedankt voor de 
prettige samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen bij de heranalyse van 
jullie fantastische dataset. Frank Nieuwenhuis en Peter Martens (ForceLink, 
Culemborg), ik vind het erg leuk dat jullie de ideeën uit dit proefschrift hebben 
opgepikt (mede ook dankzij Joost Rosier) en dit hebben weten om te zetten in 
een commercieel product: de C-Mill. Ik kijk uit naar onze toekomstige 
samenwerking. Jan Visschedijk en Stefan Kok (Solis zorggroep, Deventer) en 
het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO, Amsterdam), ontzettend bedankt 
voor de geboden mogelijkheid om samen met jullie het effect van ‘loopband-
training nieuwe stijl’ te onderzoeken op het valrisico en de valangst van mensen 
met een valgerelateerde heupfractuur. Nu het ‘boekje’ af is kunnen we wat mij 
betreft echt van start gaan! Han Houdijk, Thomas Janssen, et al., hetzelfde geldt 
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natuurlijk voor onze door OIM gefinancierde zoektocht naar een efficiënt 
protocol ter bepaling van de loopvaardigheid van mensen met een beenprothese.  

Alle SKITS’ers en speciaal Michiel, Luc, Frederik, Brechtje (zussie) en 
Kees, bedankt voor de sportieve uitdagingen op de fiets en de schaats. Ik denk 
met veel plezier terug aan de uitstapjes naar Mechelen, Collalbo, Geleen, 
Bordeaux-Barcelona, Hatzenport, de Batavierenrace, Inzell, Zakopane, Breda, 
de Dolomieten, Dalhem, Groningen, Alpe d’Huez, et cetera. Moezelgangers, be 
prepared to be surprised! Joris en Floor, bedankt voor de Iepenweg 56, het is een 
mooie plek voor het schrijven van boekjes. 

Ik prijs me gelukkig met twee wijze paranimfen uit het oosten, uit 
Borculo, het stadje waar we alledrie zijn opgegroeid. Dr. Harjo de Poel, beste 
Poelio, ik heb je helaas pas leren kennen in het Amsterdamse, maar wat ben ik 
blij dat we elkaar zijn tegengekomen! Jij was de beste kamergenoot en 
sparringpartner die ik me kon wensen: we zijn gelijkwaardig met tafeltennis en 
Dutchisms en we delen dezelfde (vak)inhoudelijke en aanverwante interesses. Jij 
bent er altijd voor me geweest als kritische toetssteen van wetenschappelijke 
(waan)ideeën, fysiek in B656 maar gelukkig ook op afstand in Leuven en 
Groningen; vaak ook onder het genot van bier op de meest krankzinnige 
tijdstippen. Hier geniet ik van en ik hoop dat we hiermee doorgaan tot minimaal 
ons pensioen! Ir. Martijn Boer, beste boertje, we trekken al ongeveer 20 jaar 
samen op en ik hoop dat onze vriendschap nog lang blijft bestaan. Sport 
(voetbal, tennis, ‘windsurfen’) bleek het fundament van onze vriendschap, het 
samen fietsen in de heuvels of bergen mis ik nog het meest. Je interesse in mijn 
werk, toch een andere tak van sport dan jouw passie architectuur, heb ik altijd 
erg gewaardeerd. Ik ben blij dat we elkaars getuige zijn! 

Pa, ma en Maikel, bedankt voor jullie belangstelling voor mijn werk, ook 
al is het letterlijk en figuurlijk vaak wat ver van jullie bed. Lieve Irene, schatje, 
rare, buddy, we hebben mooie jaren achter de rug en nog vele te gaan. 
Ontzettend bedankt voor je liefde, afleiding, vrolijkheid en steun maar speciaal 
ook voor je geduld en de ruimte, rust en koffie die je me geeft in tijden van 
drukte of stress. Het wordt weer eens tijd voor een goede vakantie: jij, ik, wij, 
samen…♥! 
 
 


