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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Interactivee Exploration in 
Virtuall  Environments 

Robertt Belleman 

1.. Een brede acceptatie van Virtual Reality wordt voor een belangrijk 
deell  tegengehouden door een gebrek aan goede, betaalbare tracking 
systemenn (hoofdstuk 1, 3 en 4 van dit proefschrift). 

2.. Bij het inzichtelijk maken van gegevens in een Virtual Reality omge-
vingg is minimalisme belangrijker dan realisme (hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift). . 

3.. Na de wetenschap heeft de computerspelletjesindustrie de grootste im-
pulss gegeven aan het toegankelijk maken van Virtual Reality technolo-
giee voor de publieke sector (hoofdstuk 3 van dit proefschrift). 

4.. Spraakherkenning is een goede alternatieve interactiemethode in situ-
atiess waar de interactie met een virtuele omgeving door middel van 
virtuelee objecten lastig is als gevolg van de grafische complexiteit van 
dee weer te geven wereld (hoofdstuk 4 van dit proefschrift). 

5.. De combinatie van interdisciplinaire onderzoeksresultaten door middel 
vann interactieve dynamische exploratie omgevingen kan resulteren in 
innovatievee toepassingen en rechtvaardigt daarom onderzoeksinitiatie-
venn die leiden tot de constructie van virtuele laboratoria en "Problem 
Solvingg Environments" (hoofdstuk 5 en 6 van dit proefschrift). 

6.. Een virtuele realiteit bestaat niet echt. 

7.. Of het algoritme volgens welke het Bureau Pedel een promotiedatum 
regeltt ooit termineert, is niet beslisbaar. 

8.. Bij stoppen met roken moet je vooral niet lang stil blijven staan. 

9.. Het beste album van Pink Floyd is The Final Cut en niet The Wall. 

10.. Door te nuanceren neemt men geen stelling. 




