
AANLEIDING: 
Het lectoraat is bezig met pose detection 
om bij fysio oefeningen op een precieze 
manier te kunnen zien hoe goed een 
persoon een specifieke oefening uitvoert. 
Hierbij gaat iemand voor de camera staan 
en wordt de pose bepaald die gedaan 
wordt. Aan de hand hiervan kan worden 
vastgesteld hoe goed iemand een oefening 
heeft uitgevoerd. Momenteel wordt dit 
namelijk nog met de hand gedaan waarbij 
bijvoorbeeld iemand moet tellen hoeveel 
seconden iemand zijn handen in de lucht 
heeft en of dit op een correcte manier is 
uitgevoerd.

DOELSTELLING: 
Het doel van de opdracht is het geven van 
advies over het verfijnen van de huidige 
technieken en hoe deze werken. Omdat 
het een project voor de zorg is wordt 
transparantie als een zeer belangrijk 
criteria gezien, daarom is ook gevraagd 
om inzicht te scheppen in het proces van 
pose estimation. Door deze inzichten kan 
pose estimation worden geïntroduceerd 
aan medisch personeel met zo min 
mogelijk onderdelen die worden gezien als 
“black box”. Doordat deze “black box” uit 
elkaar wordt gehaald, kan de 
betrouwbaarheid van het systeem beter 
worden aangetoont aan het medisch 
personeel.

AANPAK: 
We hebben voor het onderzoek de Hevner 
methodiek gebruikt, omdat dit ons zeer 
werd aangeraden. Voor het project zelf 
hebben we een agile manier gebruikt. 
Hiervoor hebben we gekozen omdat we 
ook wekelijkse voortgangsgesprekken 
hebben gehad met de opdrachtgever. 
In het begin van het project hebben we 
vooral veel onderzoek gedaan naar hoe 
posenet en neurale netwerken werken. 
Hierbij hebben we bijvoorbeeld alle opties 
van posenet getest en gekeken naar wat 
het beste werkt. 
We hebben ook zelf nog geprobeerd een 
neural netwerk te trainen om naar de 
mogelijkheden te kijken hiervan. En we 
hebben de posenet demo aangepast om te 
kijken hoe goed deze werkt.
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Bewegingsscanner

Pose estimation
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RESULTATEN: 
We hebben de “beste” instellingen gevonden 
voor posenet. Deze instellingen zijn vooral 
aangepast naar een lage resolutie omdat dit 
beter werkte qua tracking en fps 
performance. Verder is er gekozen voor 
mobilenet als model omdat resnet50 een te 
slechte fps performance geeft als een 
computer niet veel rekenkracht heeft.. 
Verder hebben we een neuraal netwerk 
gemaakt vanaf niets, dit netwerk kan 
mensen herkennen maar geen poses 
detecteren. Dit is heel lastig gebleken omdat 
hier veel meer bij komt kijken dan bij een 
simpele herkenning van iets.
Ditzelfde resultaat hebben we gekregen toen 
we mobilenet hebben geretrained. Hier 
konden we ook goed mensen detecteren, 
maar het implementeren van pose detection 
is te lastig om binnen een beperkte tijd te 
implementeren.

CONCLUSIE: 

Met de informatie die naar boven is gehaald 

binnen dit project zouden wij aanbevelen om 
als standaard het meest recente model van 
mobilenet te gebruiken in pose estimation, 
met de aangeraden instellingen vanuit het 
onderzoeksrapport. Hiermee kunnen zo de 
best mogelijke resultaten worden behaald 
met zo min mogelijke overhead. Indien het 
nodig wordt geacht kan er worden gekozen 
om de bestaande mobilenet modellen te 
hertrainen met data die specifiek is geijkt op 
de oefeningen die worden gemeten door het 
programma. Het volledig zelf opbouwen van 
een eigen model generator wordt niet 
aangeraden aangezien hier veel werk in zit 
en er geen gegrond model ten grondslag ligt 
zoals bij het hertrainen van een bestaand 
model.


