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54) Computer, in het bijzonder een spel en/of oefencomputer, voorzien van een meetkussen

57) Een computer 1 heeft een rekeneenheid 3, een 
daarmee in verbinding staand opslagmedium 5 voor 
het opslaan van programmacodes, en daarop 
aangesloten invoermiddelen 7. Op de computer is 
een beeldscherm 9 aangesloten. De invoermiddelen 
hebben een zitlichaam voorzien van sensoren 13 
voor het meten van gewicht. De rekeneenheid 3 
bepaalt uit de van de sensoren afkomstige 
meetsignalen de positie en houding van de degene 
die op het zitlichaam 11 zit alsmede 
gemoedstoestandindicatoren van deze persoon. Aan 
de hand hiervan kan de rekeneenheid informatie op 
het beeldscherm 9 weergeven en/of in het zitlichaam 
11 of in een externe inrichting aanwezige actuatoren 
aansturen. De rekeneenheid geeft aan de hand van 
de bepaalde positie en houding van de persoon en 
aan de hand van de gemeten 
gemoedstoestandindicatoren, stuursignalen uit voor 
het in een computerspel of oefening laten bewegen 
van een afbeelding op het beeldscherm en/of het 
aanpassen van spel- of oefeningparameters.
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Dit octrooi is verleend ongeacht het bijgevoegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek en schriftelijke opinie. Het 
octrooischrift komt overeen met de oorspronkelijk ingediende stukken.
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Computer, in het bijzonder een spel en/of oefencomputer, voorzien van een meetkussen 

BESCHRIJVING:

Gebied van de uitvinding

De uitvinding heeft betrekking op een computer, in het bijzonder een spel 
en/of oefencomputer, omvattende een rekeneenheid, een daarmee in verbinding staand 
opslagmedium voor het opslaan van programmacodes, en daarop aangesloten 
invoermiddelen, op welke computer een beeldscherm aangesloten kan worden, en welke 
invoenniddelen een zitlichaam omvatten voorzien van ten minste drie, op de 
hoekpunten van een denkbeeldige driehoek aanwezige, sensoren voor het meten van 
gewicht, waarbij de rekeneenheid uit de van de sensoren afkomstige meetsignalen de 
positie en houding van de degene die op het zitlichaam zit en 
gemoedstoestandindicatoren zoals hartslag, ademhaling, stressniveau van de op het 
zitlichaam zittende persoon kan bepalen, en aan de hand daarvan informatie op het 
beeldscherm kan weergeven en/of in het zitlichaam of in een externe inrichting 
aanwezige actuatoren kan aansturen.

Onder computer wordt hier elk apparaat verstaan dat voorzien is van een 
rekeneenheid, een opslagmedium voor het opslaan van programmacodes en 
invoermiddelen, zoals een pc, server, smartphone, tablet, VR-bril etc.

Onder een zitlichaam wordt hier elk lichaam/onderdeel verstaan waarop 
men kan zitten en waarop sensoren kunnen worden aangebracht. Dit kan een los 
onderdeel zijn dat op een stoel of bank wordt geplaatst maar ook een onderdeel van een 
stoel of bank zijn.

Stand van de techniek

Een dergelijke computer is bekend uit US9795322B1 waarin de 
computer is toegepast in een stoel om te voorkomen dat een persoon te lang en/of in een 
verkeerde houding op de stoel zit. Bij deze bekende computer zijn de actuatoren 
trillingsactuatoren die in de stoel zijn verwerkt.
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Samenvatting van de uitvinding

Een doel van de uitvinding is het verschaffen van een computer van de in 
de aanhef omschreven soort waarbij de beleving van het spel of de oefening intenser is. 
Hiertoe is de computer volgens de uitvinding gekenmerkt, doordat de rekeneenheid, op 
basis van de opgeslagen programmacodes, aan de hand van de bepaalde positie en 
houding van de persoon op het zitlichaam en aan de hand van de gemeten 
gemoedstoestandindicatoren, stuursignalen uitgeeft voor het in een computerspel of 
computer gerelateerde oefening laten bewegen van een afbeelding op het beeldscherm 
en/of het aanpassen van spel- of oefeningparameters. Door zowel fysieke (positie, 
houding) als emotioneel gerelateerde (hartslag, ademhaling) meetwaarden te verwerken 
in de werking van een computerspel of computer gerelateerde oefening kan het spel of 
de oefening naar een hoger belevingsniveau getild worden.

Een uitvoeringsvorm van de computer volgens de uitvinding is 
gekenmerkt, doordat de invoermiddelen voorts een zitkussen omvatten dat op het 
zitlichaam aanwezig is. Het zitlichaam met de zitkussen kunnen een los meetkussen 
vormen al dan niet met een wiebelend zitvlak waarop de gebruiker constant blijft 
bewegen om in balans te blijven. Het zitkussen kan net zoals het zitlichaam echter ook 
deel uitmaken van een stoel of bank.

Het zitlichaam omvat bij voorkeur een stugge schijf, waarbij de sensoren 
direct op de stugge schijf aanwezig zijn. Voorts heeft het zitlichaam bij voorkeur een 
verdere stugge schijf die direct op de sensoren aanwezig is, zodat de sensoren tussen 
twee stugge schijven opgesloten zitten, waarbij het zitkussen op de verdere stugge schijf 
aanwezig is. Door deze constructie kunnen nauwkeurige en reproduceerbare 
meetwaarden verkregen worden.

Een verdere uitvoeringsvorm van de computer volgens de uitvinding is 
gekenmerkt, doordat de invoermiddelen ten minste drie verdere sensoren omvatten die 
ondersteboven op de genoemde sensoren aanwezig zijn en eveneens in verbinding staan 
met de rekeneenheid. Elke sensor van elk paar op elkaar aanwezige sensoren, gevormd 
door een sensor en een verdere sensor, zou hetzelfde signaal af moeten geven. Indien 
een van de sensoren minder nauwkeurig zou zijn, wordt de onnauwkeurigheid van het 
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meetsignaal gereduceerd door de van de beide sensoren afkomstige meetsignalen te 
middelen.

Beknopte omschrijving van de tekeningen

Hieronder zal de uitvinding nader worden toegelicht aan de hand van een 
in de tekeningen weergegeven uitvoeringsvoorbeeld van de computer volgens de 
uitvinding. Hierbij toont:

Figuur 1 een uitvoeringsvorm van de computer met invoermiddelen 
volgens de uitvinding;

Figuur 2 een bovenaanzicht van de stugge schijf met daarop de 
druksensoren, en

Figuur 3 een blokschema van de elektronica van de invoermiddelen.

Gedetailleerde omschrijving van de tekeningen

In figuur 1 is een uitvoeringsvorm van de computer met invoermiddelen 
volgens de uitvinding weergegeven. De computer 1 heeft een rekeneenheid 3, een 
daarmee in verbinding staand opslagmedium 5 voor het opslaan van programmacodes, 
en daarop aangesloten invoermiddelen 7. Op welke computer is voorts een beeldscherm 
9 aangesloten. De invoermiddelen 7 hebben een zitlichaam 11 en een daarop aanwezig 
zitkussen 15. Het zitlichaam 11 heeft twee stugge schijven 17 en 19 met daartussen vier 
sensoren 13, die op de hoekpunten van een denkbeeldig vierkant aanwezig zijn, voor het 
meten van het gewicht en de gewichtsverdeling van een op het zitlichaam zittende 
persoon. De invoermiddelen 7 vormen een meetkussen met een wiebelend zitkussen 
waarop je constant blijft bewegen om in balans te blijven. Dit meetkussen kan worden 
toegepast op de zitting van een stoel of bank, maar ook als tegel om op te staan.

De rekeneenheid 3 bepaalt uit de van de sensoren afkomstige 
meetsignalen continu de positie en houding van de degene die op het zitlichaam 11 zit, 
alsmede gemoedstoestandindicatoren van deze persoon zoals hartslag, ademhaling, 
stressniveau. De rekeneenheid 3 geeft, op basis van de opgeslagen programmacodes, 
aan de hand van de bepaalde positie en houding van de persoon op het zitlichaam 11 en 
aan de hand van de gemeten gemoedstoestandindicatoren, stuursignalen uit voor het in 
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een computerspel of computer gerelateerde oefening laten bewegen van een afbeelding 
op het beeldscherm 9 en/of voor het activeren van actuatoren (niet in de figuren 
weergegeven) bijvoorbeeld in het zitlichaam 11 of in een externe inrichting, en/of voor 
het aanpassen van spel- of oefeningparameters.

In figuur 2 is de onderste stugge schijf 17 met daarop de sensoren 13 in 
bovenaanzicht weergegeven. De sensoren zijn uitgevoerd als druksensoren en zijn via 
Wheatstone-bruggen 21 aangesloten op A/D-convertors 23. De Wheatstone-bruggen 
hebben elk twee weerstanden 25 en zijn voorzien van aansluitingen 27 voor een externe 
voeding. De sensoren 13 staan in verbinding met een interne computerchip 29 welke via 
een kabel 31 of draadloop kan worden verbonden met de rekeneenheid 3.

In figuur 3 is een blokschema van de elektronica van de invoermiddelen 
weergegeven. De invoermiddelen kunnen optioneel voorzien zijn van vier verdere 
sensoren 33 die ondersteboven op de genoemde sensoren 13 aanwezig zijn en eveneens 
via de Wheatstone-bruggen 21 zijn aangesloten op A/D-convertors 23. Indien een van 
de sensoren, van elk paar op elkaar aanwezige sensoren 13 en 23, minder nauwkeurig 
zou zijn, wordt de onnauwkeurigheid van het meetsignaal gereduceerd door de van de 
beide sensoren 13 en 23 afkomstige meetsignal en te middelen.

Hoewel in het voorgaande de uitvinding is toegelicht aan de hand van de 
tekeningen, dient te worden vastgesteld dat de uitvinding geenszins tot de in de 
tekeningen getoonde uitvoeringsvorm is beperkt. De uitvinding strekt zich mede uit tot 
alle van de in de tekeningen getoonde uitvoeringsvorm afwijkende uitvoeringsvormen 
binnen het door de conclusies gedefinieerde kader. Zo kunnen de sensoren in plaats van 
de hier getoonde druksensoren ook uitgevoerd zijn als piezo-sensoren, trillingsensoren 
of treksensoren. De invoermiddelen (het meetkussen) kan in plaats van de hier getoonde 
bedrade verbinding uiteraard ook draadloos met de rekeneenheid in verbinding staan.
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CONCLUSIES:
1. Computer (1), in het bijzonder een spel en/of oefencomputer, omvattende 
een rekeneenheid (3), een daarmee in verbinding staand opslagmedium (5) voor het 
opslaan van programmacodes, en daarop aangesloten invoermiddelen (7), op welke 
computer een beeldscherm (9) aangesloten kan worden, en welke invoermiddelen (7) 
een zitlichaam (11) omvatten voorzien van ten minste drie, op de hoekpunten van een 
denkbeeldige driehoek aanwezige, sensoren (13) voor het meten van gewicht, waarbij 
de rekeneenheid (3) uit de van de sensoren afkomstige meetsignalen de positie en 
houding van de degene die op het zitlichaam (11) zit en gemoedstoestandindicatoren 
zoals hartslag, ademhaling, stressniveau van de op de zitlichaam (11) zittende persoon 
kan bepalen, en aan de hand daarvan informatie op het beeldscherm (9) kan weergeven 
en/of in het zitlichaam (11) of in een externe inrichting aanwezige actuatoren kan 
aansturen, met het kenmerk, dat de rekeneenheid (3), op basis van de opgeslagen 
programmacodes, aan de hand van de bepaalde positie en houding van de persoon op 
het zitlichaam (11) en aan de hand van de gemeten gemoedstoestandindicatoren, 
stuursignalen uitgeeft voor het in een computerspel of computer gerelateerde oefening 
laten bewegen van een afbeelding op het beeldscherm en/of het aanpassen van spel- of 
oefeningparameters.
2. Computer volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de invoermiddelen 
(7) voorts een zitkussen (15) omvatten dat op het zitlichaam (11) aanwezig is.
3. Computer volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het zitlichaam 
(11) een stugge schijf (17) omvat, waarbij de sensoren (13) direct op de stugge schijf 
aanwezig zijn.
4. Computer volgens conclusie 2 en 3, met het kenmerk, dat het zitlichaam 
(11) een verdere stugge schijf (19) omvat die direct op de sensoren (13) aanwezig is, 
zodat de sensoren (13) tussen twee stugge schijven (17, 19) opgesloten zitten, waarbij 
het zitkussen (15) op de verdere stugge schijf (19) aanwezig is.
5. Computer volgens conclusie 1, 2, 3 of 4, met het kenmerk, dat de 
invoermiddelen ten minste drie verdere sensoren (33) omvatten die ondersteboven op de 
genoemde sensoren (13) aanwezig zijn en eveneens in verbinding staan met de 
rekeneenheid (3).
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Aanvraag nr.:

NL2022466SCHRIFTELIJKE OPINIE

Onderdeel I Basis van de Schriftelijke Opinie

1. Deze schriftelijke opinie is opgesteld op basis van de meest recente conclusies ingediend voor aanvang van het 
onderzoek.

2. Met betrekking tot nucleotide en/of aminozuur sequenties die genoemd worden in de aanvraag en relevant 
zijn voor de uitvinding zoals beschreven in de conclusies, is dit onderzoek gedaan op basis van:

a. type materiaal:

□ sequentie opsomming

□ tabel met betrekking tot de sequentie lijst

b. vorm van het materiaal:

□ op papier

□ in elektronische vorm

c. moment van indiening/aanlevering:

□ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend

□ samen met de aanvraag elektronisch ingediend

□ later aangeleverd voor het onderzoek

3. □ In geval er meer dan één versie of kopie van een sequentie opsomming of tabel met betrekking op een
sequentie is ingediend of aangeleverd, zijn de benodigde verklaringen ingediend dat de informatie in de 
latere of additionele kopieën identiek is aan de aanvraag zoals ingediend of niet meer informatie bevatten 
dan de aanvraag zoals oorspronkelijk werd ingediend.

4. Overige opmerkingen:

NL237B (July 2006)



Aanvraag nr.:

NL2022466SCHRIFTELIJKE OPINIE

Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid

1. Verklaring

Nieuwheid Ja:
Nee:

Conclusies
Conclusies

5
1-4

Inventiviteit Ja: Conclusies
Nee: Conclusies 1-5

Industriële toepasbaarheid Ja:
Nee:

Conclusies
Conclusies

1-5

2. Citaties en toelichting:

Zie aparte bladzijde

Onderdeel Vil Overige gebreken

De volgende gebreken in de vorm of inhoud van de aanvraag zijn opgemerkt:

Zie aparte bladzijde

Onderdeel VIII Overige opmerkingen

De volgende opmerkingen met betrekking tot de duidelijkheid van de conclusies, beschrijving, en figuren, of met 
betrekking tot de vraag of de conclusies nawerkbaar zijn, worden gemaakt:

Zie aparte bladzijde

NL237B (July 2006)



SCHRIFTELIJKE OPINIE
(APARTE BLADZIJDE)

AANVRAAGNUMMER

NL2022466

Re Item V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement

1.0. Reference is made to the following documents:

D1 DE 10 2006 006725 A1

D2 US 6 334 837 B1

D3 US 2008/261696 A1

2.0. The present application does not meet the criteria of patentability, because the 
subject-matter of claim 1 is not new.

2.1. The document D1 (paragraph [0021] - paragraph [0048]; figures 1-9) discloses (the 
references in parentheses applying to this document):

computer (see fig. 1-9), in het bijzonder een spel en/of oefencomputer, omvattende 
een rekeneenheid (7), een daarmee in verbinding staand opslagmedium (see fig. 7) 
voor het opslaan van programmacodes, en daarop aangesloten invoermiddelen (1), op 
welke computer een beeldscherm (10) aangesloten kan worden, en welke 
invoermiddelen (1) een zitlichaam (11) omvatten voorzien van ten minste drie, op de 
hoekpunten van een denkbeeldige driehoek aanwezige, sensoren (15) (see par. 48) 
voor het meten van gewicht, waarbij de rekeneenheid (7) uit de van de sensoren (15) 
(see par. 48) afkomstige meetsignalen de positie en houding van de degene die op het 
zitlichaam (11) zit en gemoedstoestandindicatoren zoals hartslag, ademhaling, 
stressniveau van de op de zitlichaam (11) zittende persoon kan bepalen, en aan de 
hand daarvan informatie op het beeldscherm (10) kan weergeven (see par. 
29,33,34,48) en/of in het zitlichaam (11) of in een externe inrichting aanwezige 
actuatoren kan aansturen, met het kenmerk, dat de rekeneenheid (7), op basis van de 
opgeslagen programmacodes, aan de hand van de bepaalde positie en houding van de 
persoon op het zitlichaam (11) en aan de hand van de gemeten 
gemoedstoestandindicatoren, stuursignalen uitgeeft voor het in een computerspel of 
computer gerelateerde oefening laten bewegen van een afbeelding op het beeldscherm 
(see par. 29,33,34), en/of het aanpassen van spel- of oefeningparameters (see par. 
29,33,34) (cf. claim 1).

2.2. Furthermore the documents D2 (col. 4, line 38 - col. 6, line 53; figures 1-10) and D3 
(see paragraph [0014] - paragraph [0387]; figures 1-58) show the characteristics of 
claim 1.

Form NL237-3 (separate sheet) (July 2006) (sheet 1)
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NL2022466

3.0. Dependent claims 2-5 do not contain any features which, in combination with the 
features of any claim to which they refer, meet the requirements of novelty (claims 2-4) 
and inventive step (claim 5), see documents D1 (paragraph [0021] - paragraph [0048]; 
figures 1-9), D2 (col. 4, line 38 - col. 6, line 53; figures 1-10) and D3 (see paragraph 
[0014] - paragraph [0387]; figures 1-58):

a) claim 2, D1 (see fig. 9);
b) claims 3,4, D1 (the use of rigid discs for the seat elements is well known common 
general knowledge in the field of furniture, therefore cannot contribute to an 
inventiveness of said claims), D3 (see fig. 1,2,55),
c) claim 5, (the choice of two (see sensors 17,18, D1), three or more sensors solves an 
independent problem without producing any surprising effect which would result from 
they combination).

Re Item VII

Certain defects in the application

1.0. The relevant background art disclosed in D1-D3 is not mentioned in the description, 
nor is this document identified therein.

Re Item VIII

Certain observations on the international application

1.0. The claim 1 is not clear.

1.1. The expressions "aangesloten kan worden", "kan bepalen", "kan weergeven" and 
"kan aansturen" define in claim 1 an ambiguous technical characteristic, consequently it 
is not clear if such characteristic is part of claimed subject-matter, thereby rendering the 
definition of the subject-matter of said claim unclear.
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Betreffende Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; citaties en toelichting ter ondersteuning van deze 
verklaring

1.0. Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 DE 10 2006 006725 A1

D2 US 6 334 837 B1

D3 US 2008/261696 A1

2.0. De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 
omdat de materie volgens conclusie 1 niet nieuw is:

2.1. In document D1 (alinea [0021] - alinea [0048]; de figuren 1-9) wordt geopenbaard 
(waarbij de verwijzingen tussen haakjes van toepassing zijn op dit document):

computer (zie de figuren 1 -9), in het bijzonder een spel en/of oefencomputer, 
omvattende een rekeneenheid (7), een daarmee in verbinding staand opslagmedium 
(zie figuur 7) voor het opslaan van programmacodes, en daarop aangesloten 
invoermiddelen (1), op welke computer een beeldscherm (10) aangesloten kan worden, 
en welke invoermiddelen (1) een zitlichaam (11) omvatten voorzien van ten minste drie, 
op de hoekpunten van een denkbeeldige driehoek aanwezige, sensoren (15) (zie alinea 
48) voor het meten van gewicht, waarbij de rekeneenheid (7) uit de van de sensoren 
(15) (zie alinea 48) afkomstige meetsignalen de positie en houding van de degene die 
op het zitlichaam (11) zit en gemoedstoestandindicatoren zoals hartslag, ademhaling, 
stressniveau van de op de zitlichaam (11) zittende persoon kan bepalen, en aan de 
hand daarvan informatie op het beeldscherm (10) kan weergeven (zie alinea's 29, 33, 
34, 48) en/of in het zitlichaam (11) of in een externe inrichting aanwezige actuatoren kan 
aansturen, met het kenmerk, dat de rekeneenheid (7), op basis van de opgeslagen 
programmacodes, aan de hand van de bepaalde positie en houding van de persoon op 
het zitlichaam (11) en aan de hand van de gemeten gemoedstoestandindicatoren, 
stuursignalen uitgeeft voor het in een computerspel of computer gerelateerde oefening 
laten bewegen van een afbeelding op het beeldscherm (zie alinea's 29, 33, 34), en/of 
het aanpassen van spel- of oefeningparameters (zie alinea's 29, 33, 34) (vgl. conclusie 
1)·
2.2. Voorts worden in de documenten D2 (alinea [4] - regel 38 - kolom 6, regel 53; de 
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figuren 1 -10) en D3 (zie alinea [0014] - alinea [0387]; de figuren 1 -58) de kenmerken 
volgens conclusie 1 getoond.

3.0. De afhankelijke conclusies 2-5 bevatten geen maatregelen die, in combinatie met 
de maatregelen volgens een der conclusies waarnaar zij verwijzen, voldoen aan de 
eisen van nieuwheid (conclusies 2-4) en inventiviteit (conclusie 5), zie de documenten 
D1 (alinea [0021] - alinea [0048]; de figuren 1-9, D2 (kolom 4, regel 38 - kolom 6, regel 
53; de figuren 1 -10) en D3 (zie alinea [0014] - alinea [0387]; de figuren 1 -58):

a) conclusie 2, D1 (zie figuur 9);
b) conclusies 3, 4, D1 (het gebruik van stijve schijven voor de zitlichamen behoort tot 
de algemene kennis in het vakgebied van meubilair en kan derhalve niet bijdragen aan 
enige inventiviteit van de genoemde conclusies), D3 (zie de figuren 1,2, 55),
c) conclusie 5, (de keuze van twee (zie de sensors 17, 18, D1), drie of meer sensors 
lost een onafhankelijk probleem op zonder te voorzien in enige verrassend gevolg, 
volgend uit de combinatie daarvan).

Betreffende Item VII

Bepaalde gebreken in de aanvrage

1.0. De bekende stand van de techniek als geopenbaard in D1-D3 wordt niet genoemd 
in de beschrijving, noch wordt dit document daarin bij naam genoemd.

Betreffende Item VIII

Bepaalde gebreken aangaande de internationale aanvrage

1.0. Conclusie 1 niet duidelijk.

1.1. De uitdrukkingen "aangesloten kan worden", "kan bepalen", "kan weergeven" en 
"kan aansturen" definiëren in conclusie 1 een dubbelzinnig technische maatregel en 
derhalve is het niet duidelijk of deze maatregel tot de materie volgens de conclusies 
behoort, hetgeen de definitie van de materie volgens de genoemde conclusie 
onduidelijk maakt.
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