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De term ‘gezond ouder worden’ verwijst naar het behouden van fysieke en cognitieve 
gezondheid, het vermijden van ziekten en beperkingen en actief en onafhankelijk blijven. 
Helaas is dit niet vanzelfsprekend voor de 3 miljoen 65-plussers in Nederland. Het natuurlijke 
verouderingsproces wordt geassocieerd met een achteruitgang van fysiek en cognitief 
functioneren en heeft ernstige gevolgen voor mobiliteit, vergroot het risico om te vallen, 
beïnvloedt kwaliteit van leven, zorgafhankelijkheid en sterfelijkheid. Het zo lang mogelijk 
behouden van onafhankelijkheid en kwaliteit van leven is essentieel voor ouderen, hun 
familie en verzorgers. Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ is een gevarieerd 
aanbod aan preventie methoden beschikbaar om fysiek en cognitief functioneren te behouden. 
Preventie strategieën kunnen worden verdeeld in twee benaderingen: 
1) preventie door middel van real-time monitoring om situaties met een hoog risico te 

detecteren en een signaal te geven voor onmiddellijke zorg;
2) preventie door middel van een langdurige interventie, zoals bewegingstrainingen, het 

herzien van medicatievoorschriften en educatieve programma’s. 
Echter, voordat een geschikte (val)preventiemethode geïmplementeerd kan worden, is het 
noodzakelijk om te bepalen of een individu een verhoogd risico heeft op mobiliteitsverlies 
of om te vallen. Technologische oplossingen kunnen mogelijk bijdragen aan meer effectieve 
en individuele preventie omdat ze de mogelijkheid hebben om kleine maar essentiële 
veranderingen te detecteren voorafgaand aan het manifesteren van mobiliteitsproblemen 
of een val. 

‘Valpreventie met behulp van sensortechnologie’ is het overkoepelende thema in dit 
proefschrift dat de twee onderzoeksdoelen aan elkaar verbindt. Ten eerste is er onderzocht 
wat de potentie is van het gebruik van sensortechnologie voor het identificeren van 
valrisico’s bij verpleeghuisbewoners met dementie. Ten tweede is onderzocht of het 
mogelijk is om veranderingen te detecteren in loopvaardigheden als gevolg van natuurlijke 
veroudering, bij gezonde ouderen die later in hun leven kunnen vallen. 

Het valrisico bepalen van psychogeriatrische patiënten met behulp van technologie
Valpreventie is een belangrijk onderwerp voor ouderen in verpleeghuizen en ziekenhuizen. 
Deze ouderen vallen vaker dan hun zelfstandig wonende leeftijdsgenoten omdat ze fysieke 
en cognitieve problemen hebben. Valpreventiemethoden, zoals mobiliteitstrainingen of 
gedrag veranderende interventies, laten beperkte successen zien in het reduceren van vallen  
in verpleeghuizen. Door recente ontwikkelingen met betrekking tot sensortechnologie  
lijkt het erop dat het monitoren van verpleeghuisbewoners met sensoren een passende 
methode zou kunnen zijn om vallen te voorkomen. In het eerste deel van dit proefschrift 
zijn de eerste stappen genomen voor het ontwikkelen van een sensorsysteem dat vallen 
kan voorkomen bij verpleeghuisbewoners met dementie. In Hoofdstuk 2 is een overzicht 
gepresenteerd van de effectiviteit van draagbare en niet-draagbare sensortechnologieën 
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om vallen in geriatrische ziekenhuispatiënten en verpleeghuisbewoners te voorkomen. 
Het aantal vallen, val gerelateerde verwondingen, valse alarmen en de behoeften van de 
gebruikers (verpleging) werden onderzocht in twaalf studies. Drie randomized controlled 
trials lieten geen afname zien in het aantal vallen. Daarentegen rapporteerden drie 
‘voor-na studies’ een afname van 2,4 tot 37 vallen per 1000 patiëntdagen. Hoewel er ook 
een afname van val gerelateerde verwondingen tot wel 77% werd gerapporteerd, is de 
huidige literatuur inconsistent over de effectiviteit van valpreventie met sensortechnolo-
gieën. Er is geen overtuigend bewijs dat sensoren het aantal vallen en val gerelateerde 
verwondingen doet afnemen. Verder werd een te hoog aantal valse alarmmeldingen (16%) 
genoteerd. Het percentage van correcte alarmmeldingen moet hoger zijn dan 90% om de 
volledige aandacht van de gebruikers (verpleging) te houden. Aan de hand van de resultaten 
uit Hoofdstuk 2 werden de volgende aanbevelingen gegeven om de klinische toepasbaarheid 
van sensorsystemen te verbeteren: 
1) een effectief valpreventiesensorsysteem zou meerdere ruimtes 24 uur per dag moeten 

overzien en de omstandigheden waarin de vallen plaats vinden, moeten monitoren; 
2) een valpreventiesysteem moet in kaart brengen welke individuele valrisico’s en 

onderliggende processen ten grondslag liggen aan een val, dit zou kunnen leiden tot 
een beslissingsmodel dat vallen kan voorspellen; 

3) fabrikanten zouden ontwerpers en gebruikers moeten betrekken in het ontwikkelen 
en fabriceren van sensoren. 

In Hoofdstuk 3 en 4 worden de tweede en derde aanbeveling besproken.

Hoofdstuk 3 beschrijft het aantal vallen, val gerelateerde verwondingen en de omstandigheden 
waarin de vallen plaats vonden van twintig verpleeghuisbewoners op één geriatrische 
afdeling. Vijfentachtig procent van de bewoners viel minstens één keer in de 19 maanden 
van de onderzoeksperiode. In totaal vonden er 115 vallen plaats (5.1±6.7 vallen/persoon/
jaar), waarvan 28% werd gezien door een verzorgende of een familielid. Bijna één-derde 
van de vallen had ernstige gevolgen, waarbij twee bewoners vroegtijdig overleden als gevolg 
van een heup fractuur. Deze uitkomsten benadrukken de noodzaak voor effectieve 
valpreventie in deze populatie. Met behulp van de gegevens gerapporteerd door de 
verzorgenden, werd de relatie tussen patiëntkarakteristieken en het aantal vallen in 
psycho geriatrische patiënten onderzocht. Dit om uiteindelijk een beslismodel te kunnen 
maken om het risico op een val te bepalen. Zesenzestig patiëntkarakteristieken werden  
uit het elektronisch patiëntendossier gehaald en geclassificeerd in zeven domeinen: 
demografische gegevens, activiteiten van het dagelijks leven, mobiliteit, cognitie en gedrag, 
visueel en auditief vermogen, medische conditie en medicatie gebruik. Een model werd 
ontwikkeld om de relatie tussen de zesenzestig patiëntkarakteristieken en de associatie 
met het aantal vallen te identificeren. De resultaten laten zien dat cognitieve problemen 
gerelateerd aan ongeremd gedrag, in combinatie met mobiliteitsproblemen en valrisico 
verhogende medicatie (FRIDs), werden geassocieerd met veel vallen. Anderzijds kwam 
naar voren dat immobiliteit, hartfalen, en het onvermogen te communiceren geassocieerd 
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werden met weinig vallen. Bewoners behorende tot deze laatste groep zitten en/of liggen 
voornamelijk en zijn nauwelijks nog mobiel waardoor ze weinig vallen. 

In Hoofdstuk 4 is de houding van verzorgenden ten opzichte van valpreventietechnologie-
en onderzocht. De verzorgenden zijn per slot van rekening de gebruikers van deze systemen.  
De verzorgenden van vier gesloten psychogeriatrische afdelingen van één verpleeghuis 
namen deel aan het onderzoek, waarbij één van de afdelingen betrokken was bij het 
ontwikkelen van een nieuw valpreventiesysteem. De beschikbare systemen in het 
verpleeghuis bestonden uit bed- en schoensensoren. Resultaten van een vragenlijst lieten 
zien dat verzorgenden valpreventie erg belangrijk vonden. Ze waren tevreden met de 
beschikbare sensoren omdat deze een notificatie gaven wanneer een situatie met een 
hoog (val) risico zich voordeed. Aangewezen benodigdheden voor een nieuw valpreventie-
systeem waren: notificaties zonder vertraging, een automatisch geactiveerd sensorsysteem  
en het beschikbaar zijn van het systeem voor alle bewoners. Verder maakten interviews 
met verzorgenden duidelijk dat tijd, educatie en support van het management werden gezien 
als erg belangrijke factoren voor een succesvolle introductie van een nieuw valpreventie 
systeem. Gebruik maken van het concept ‘users as designers’, bleek cruciaal om deel te 
willen nemen aan ons gebruikersonderzoek (invullen vragenlijst) en de bereidheid om te 
willen investeren in een nieuw valpreventiesysteem.

Uit het eerste deel van dit proefschrift kan worden opgemaakt dat het gebruik van 
verschillende bestaande sensoren - gekoppeld binnen een sensornetwerk en gecombineerd 
met een persoonlijk valrisicoprofiel - mogelijk kan leiden tot de realisatie van een slim 
valpreventiesysteem in de toekomst. Gebruikers moeten betrokken zijn bij het ontwerpen 
en introduceren van het system. Hun mening en behoeften dienen te worden meegenomen 
in het gehele proces om de preventiemethode te doen slagen. Een slim valpreventie-
systeem zal verzorgenden 24 uur per dag ondersteunen bij het voorkomen van vallen en 
het terugbrengen van het aantal val gerelateerde verwondingen. Daarmee zal de kwaliteit 
van leven in deze kwetsbare groep ouderen verbeteren. 

Loop- en balansvaardigheid van gezonde volwassenen bepalen met behulp  
van technologie
Loop- en balansvaardigheden veranderen gedurende het leven door natuurlijke veroudering 
maar ook door neurologische en niet-neurologische aandoeningen. Het monitoren van 
veranderingen in het looppatroon over de tijd zou het vroegtijdig identificeren van balans 
en mobiliteitsproblemen mogelijk kunnen maken. Daardoor zou er al vroegtijdig een 
 gepersonaliseerde interventie uitgevoerd kunnen worden om gezondheidsafname en/of 
ziektevoortgang te stoppen of af te remmen. Objectieve metingen met instrumenten zoals 
versnellingsmeters, spelen een belangrijke rol in het kwantificeren van loop- en balans-
vaardigheden. Deze instrumenten zijn echter vaak alleen te gebruiken door speciaal 
opgeleid personeel. Smart devices zoals smartphones en iPods hebben tegenwoordig een 
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ingebouwde versnellingsmeter. Dit geeft de mogelijkheid om loop- en balansvaardigheden 
in de praktijk te onderzoeken met een gebruiksvriendelijk en relatief goedkoop instrument. 
In Hoofdstuk 5 is de validiteit en betrouwbaarheid van de versnellingsmeter in de iPod 
Touch onderzocht. De iPod Touch werd gevalideerd onder verschillende loop- en sta- 
condities in een groep van 60 volwassenen tussen de 18 en 75 jaar. De rompversnellingen 
tijdens de loop- en sta-taken werden gemeten met een iPod Touch en een commerciële 
versnellingsmeter. De looptrial bestond uit 3 minuten lopen tweemaal zonder en eenmaal 
met dubbeltaak. De sta-trial bestond uit taken van één minuut staan in parallel stand en 
semi-tandem stand met ogen open, ogen dicht en met een dubbeltaak. De anterior-posterior 
(AP) en medio-laterale (ML) versnellingssignalen van de iPod Touch en de commerciële 
versnellingsmeter hadden een hoge correlatie. Drie verschillende karakteristieken (tijd, 
amplitude en frequentie gerelateerde variabelen) van het versnellingssignaal werden 
onderzocht om de validiteit en betrouwbaarheid van de iPod Touch te bepalen tijdens 
lopen en staan. De loopvariabelen afgeleid van het versnellingssignaal waren de voet-
contactmomenten, de amplitudevariabiliteit en de “index of harmonicity”. De balans-
variabelen waren de “sway area”, de “root mean square” van het versnellingssignaal en  
de “median power frequency”. De resultaten lieten zien dat variabelen afgeleid van de 
versnellingsmeter in de iPod Touch betrouwbaar de loop- en balansvaardigheden van 
gezonde jongeren, volwassenen en ouderen onder verschillende condities kunnen meten. 
Deze bevindingen benadrukken de potentie van smart devices om te worden gebruikt voor 
loop- en balansonderzoek in de klinische praktijk.

Om een referentiekader voor veranderingen in het looppatroon door natuurlijke veroudering  
te definiëren, werden verschillende loopvariabelen afgeleid van het versnellingssignaal 
opgenomen met de iPod Touch tijdens de looptaak zonder dubbeltaak zoals genoemd  
in Hoofdstuk 5. De loopvariabelen bevatten schrede, amplitude, frequentie en traject- 
gerelateerde variabelen gebaseerd op het AP- en ML- versnellingssignaal. Daarnaast werd 
loopsnelheid toegevoegd. In Hoofdstuk 6 wordt beschreven wat de relatie is tussen 
verschillende loopvariabelen en de associatie met leeftijd. De loopvariabelen geassocieerd 
met leeftijd waren: gemiddelde schredetijd, “phase variability index”, “root mean square”, 
schredevariabiliteit, “AP sample entropy”, en “ML maximale Lyapunov exponent”. Dit 
betekent dat jongeren lopen met een hogere gemiddelde schredetijd en een meer variabel en 
onvoorspelbaar looppatroon hebben dan ouderen. Terwijl ouderen een minder symmetrisch 
looppatroon hebben in vergelijking met jongeren. Aanvullend werd het onderscheidend 
vermogen van deze variabelen onderzocht. Een combinatie van de loopvariabelen geassocieerd 
met leeftijd was nauwkeurig in staat om jongeren (leeftijd 18-45) en ouderen (leeftijd 
46-75) van elkaar te onderscheiden. Normatieve waarden van natuurlijke veranderingen 
door veroudering, gebaseerd op de gevonden combinatie van variabelen, kan dienen als 
referentiekader voor veranderingen in het lopen door pathologische veroudering.
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Concluderend: uit het tweede deel van dit proefschrift blijkt dat smart devices kunnen 
worden gebruikt als objectief meetinstrument voor loop- en balansvaardigheden. Een 
 referentiekader van de veranderingen in het looppatroon als gevolg van natuurlijke veroudering 
kan worden gebruikt om veranderingen door ziekte te detecteren. De volgende stap is om een 
(commerciële) applicatie te maken die loopdata verzamelt, analyseert en daarbij een 
normaal looppatroon kan onderscheiden van een abnormaal looppatroon. In de nabije 
toekomst, kunnen ouderen misschien zelf hun loop- en balansvaardigheden meten. Artsen 
worden dan geïnformeerd over de gezondheidsstatus van de patiënt zonder routinematige 
bezoeken. Indien nodig kunnen gepersonaliseerde trainingen gegeven worden om loop- en 
balansvaardigheden te verbeteren en vallen en immobiliteit te voorkomen.
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