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Technologie in de thuiszorg bij personen met Technologie in de thuiszorg bij personen met Technologie in de thuiszorg bij personen met Technologie in de thuiszorg bij personen met 
dementiedementiedementiedementie

Te doen of te duur?Te doen of te duur?Te doen of te duur?Te doen of te duur?

Jurn Jurn Jurn Jurn VerschraegenVerschraegenVerschraegenVerschraegen

Een samenvatting van 7 projectenEen samenvatting van 7 projectenEen samenvatting van 7 projectenEen samenvatting van 7 projecten



2

3333

Initiatiefnemers Initiatiefnemers Initiatiefnemers Initiatiefnemers 

� Expertisecentrum Dementie Turnhout Expertisecentrum Dementie Turnhout Expertisecentrum Dementie Turnhout Expertisecentrum Dementie Turnhout 
(Tandem)(Tandem)(Tandem)(Tandem)

� SintSintSintSint----FranciskusziekenhuisFranciskusziekenhuisFranciskusziekenhuisFranciskusziekenhuis –––– HeusdenHeusdenHeusdenHeusden----ZolderZolderZolderZolder

� InInInIn----HAMHAMHAMHAM vzw (Innovatiecentrum voor vzw (Innovatiecentrum voor vzw (Innovatiecentrum voor vzw (Innovatiecentrum voor 
Huisvesting met Aangepaste Middelen) Huisvesting met Aangepaste Middelen) Huisvesting met Aangepaste Middelen) Huisvesting met Aangepaste Middelen) 

� Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin 

� WitWitWitWit----GeleGeleGeleGele Kruis OostKruis OostKruis OostKruis Oost----Vlaanderen Vlaanderen Vlaanderen Vlaanderen 

� Thuishulp vzw Brussel Thuishulp vzw Brussel Thuishulp vzw Brussel Thuishulp vzw Brussel 

� Woon en Zorg Woon en Zorg Woon en Zorg Woon en Zorg H.HartH.HartH.HartH.Hart Kortrijk / Kortrijk / Kortrijk / Kortrijk / 
Expertisecentrum Dementie Kortrijk (Sophia)Expertisecentrum Dementie Kortrijk (Sophia)Expertisecentrum Dementie Kortrijk (Sophia)Expertisecentrum Dementie Kortrijk (Sophia)

4444

OverviewOverviewOverviewOverview

� Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw 
bundelde de informatie. bundelde de informatie. bundelde de informatie. bundelde de informatie. 

� Met alle respect voor inspanningen en Met alle respect voor inspanningen en Met alle respect voor inspanningen en Met alle respect voor inspanningen en 
projectdynamiek van de projecthouders.projectdynamiek van de projecthouders.projectdynamiek van de projecthouders.projectdynamiek van de projecthouders.
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ProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstelling

� EEEE----TandemTandemTandemTandem en en en en EEEE----TandemTandemTandemTandem LiveLiveLiveLive

Van onderzoek naar experimentVan onderzoek naar experimentVan onderzoek naar experimentVan onderzoek naar experiment

6666

� Behoeften in piramideBehoeften in piramideBehoeften in piramideBehoeften in piramide

L

B
Veiligheidsondersteuning

Informatie
mantelzorgers 

in groepsverband

pers.
begeleiding

EEEE----TandemTandemTandemTandem: conclusies: conclusies: conclusies: conclusies
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EEEE----TandemTandemTandemTandem Live: doelstellingenLive: doelstellingenLive: doelstellingenLive: doelstellingen

� 20 thuiszorgsituaties dementie ondersteunen 20 thuiszorgsituaties dementie ondersteunen 20 thuiszorgsituaties dementie ondersteunen 20 thuiszorgsituaties dementie ondersteunen 
door:door:door:door:
�Zorgkoffer op basis van de behoeftenZorgkoffer op basis van de behoeftenZorgkoffer op basis van de behoeftenZorgkoffer op basis van de behoeften

����Informatie en Informatie en Informatie en Informatie en psychopsychopsychopsycho----educatieeducatieeducatieeducatie::::

− in groep in groep in groep in groep 

− via via via via teleteleteletele----consultconsultconsultconsult

− via DVDvia DVDvia DVDvia DVD

� Samenwerking met AZ St. Franciskus te Samenwerking met AZ St. Franciskus te Samenwerking met AZ St. Franciskus te Samenwerking met AZ St. Franciskus te 
HeusdenHeusdenHeusdenHeusden----ZolderZolderZolderZolder

����ondersteuning persoon met dementie via ondersteuning persoon met dementie via ondersteuning persoon met dementie via ondersteuning persoon met dementie via 
touchtouchtouchtouch----screenscreenscreenscreen technologie (ASTRID)technologie (ASTRID)technologie (ASTRID)technologie (ASTRID)

8888

EEEE----TandemTandemTandemTandem Live zorgkofferLive zorgkofferLive zorgkofferLive zorgkoffer

� Zorgcentrale: Zorgcentrale: Zorgcentrale: Zorgcentrale: 

---- spil van de zorgspil van de zorgspil van de zorgspil van de zorg

---- verwerken van alarmen via protocolleringverwerken van alarmen via protocolleringverwerken van alarmen via protocolleringverwerken van alarmen via protocollering

� Zorgkoffer: modulaire, flexibele  en continue inzetZorgkoffer: modulaire, flexibele  en continue inzetZorgkoffer: modulaire, flexibele  en continue inzetZorgkoffer: modulaire, flexibele  en continue inzet

---- Thuispost (videotelefonie)Thuispost (videotelefonie)Thuispost (videotelefonie)Thuispost (videotelefonie)

---- Sensoren via internet verbonden met de Sensoren via internet verbonden met de Sensoren via internet verbonden met de Sensoren via internet verbonden met de 
zorgcentrale zorgcentrale zorgcentrale zorgcentrale 

---- Rook/brandalarmeringRook/brandalarmeringRook/brandalarmeringRook/brandalarmering

---- InbraakalarmInbraakalarmInbraakalarmInbraakalarm

---- Valpreventie via polsbandValpreventie via polsbandValpreventie via polsbandValpreventie via polsband

---- Dwaaldetectie via polsbandDwaaldetectie via polsbandDwaaldetectie via polsbandDwaaldetectie via polsband

---- CameracontroleCameracontroleCameracontroleCameracontrole
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II. Communicatie
•Beveiligde , gegarandeerde 
2-wegs verbinding tussen 
alle actoren 

•Transportmedium voor 
Software-, Alarm- en 
Videocommunicatie

I. Zorgkoffer
•Sensoren

•Rook/brandalarmering
•Inbraakalarmering 
•Dwaal
•Thuispost
•Beeldcommunicatie
•Ondersteunende Software

III. Zorgcentrale
•Alarmcentrale
•Protocollering

IV. Portal/Software
•Toegangsbeheer
•Activatie - desactivatie alarm
•Dagplanning
•Cognitieve vaardigheden
•Dementiedossier - zorgprotocol

Interfacing/Integratie

TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie benaderingbenaderingbenaderingbenadering

10101010

InstallatiesInstallatiesInstallatiesInstallaties
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BeeldcommunicatieBeeldcommunicatieBeeldcommunicatieBeeldcommunicatie

12121212

Werving en intake Werving en intake Werving en intake Werving en intake –––– ervaringen/leerpuntenervaringen/leerpuntenervaringen/leerpuntenervaringen/leerpunten

� Technologie blijft onbekend, dus onbemindTechnologie blijft onbekend, dus onbemindTechnologie blijft onbekend, dus onbemindTechnologie blijft onbekend, dus onbemind

� Perspectief persoon met dementie: angst voor Perspectief persoon met dementie: angst voor Perspectief persoon met dementie: angst voor Perspectief persoon met dementie: angst voor 
nieuwe objecten in huisnieuwe objecten in huisnieuwe objecten in huisnieuwe objecten in huis

� Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief mantelzorgermantelzorgermantelzorgermantelzorger: computerangst, angst : computerangst, angst : computerangst, angst : computerangst, angst 
voor onrust bij persoon met dementievoor onrust bij persoon met dementievoor onrust bij persoon met dementievoor onrust bij persoon met dementie

� Angst voor cameraAngst voor cameraAngst voor cameraAngst voor camera

� Angst voor Angst voor Angst voor Angst voor kapkapkapkap----enenenen breekwerkbreekwerkbreekwerkbreekwerk
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Technologie Technologie Technologie Technologie –––– ervaringen en leerpuntenervaringen en leerpuntenervaringen en leerpuntenervaringen en leerpunten

� Installaties bij 9 gezinnenInstallaties bij 9 gezinnenInstallaties bij 9 gezinnenInstallaties bij 9 gezinnen

� Technische storingen: onstabiele internetaansluitingTechnische storingen: onstabiele internetaansluitingTechnische storingen: onstabiele internetaansluitingTechnische storingen: onstabiele internetaansluiting

� Moeilijk gebruik van de polsbandinstellingen Moeilijk gebruik van de polsbandinstellingen Moeilijk gebruik van de polsbandinstellingen Moeilijk gebruik van de polsbandinstellingen 

� Onhandig opOnhandig opOnhandig opOnhandig op---- en afzetten van de alarmeringenen afzetten van de alarmeringenen afzetten van de alarmeringenen afzetten van de alarmeringen

� Slechte beeldSlechte beeldSlechte beeldSlechte beeld---- en soms geluidkwaliteit van en soms geluidkwaliteit van en soms geluidkwaliteit van en soms geluidkwaliteit van SkypeSkypeSkypeSkype

� Gebruikers positief tegenover beeldcommunicatieGebruikers positief tegenover beeldcommunicatieGebruikers positief tegenover beeldcommunicatieGebruikers positief tegenover beeldcommunicatie

� Gebruikers positief tegenover ASTRIDGebruikers positief tegenover ASTRIDGebruikers positief tegenover ASTRIDGebruikers positief tegenover ASTRID

� Enkele deelnemers wensten gebruik te blijven maken van de Enkele deelnemers wensten gebruik te blijven maken van de Enkele deelnemers wensten gebruik te blijven maken van de Enkele deelnemers wensten gebruik te blijven maken van de 
camerafunctie als oppasfunctiecamerafunctie als oppasfunctiecamerafunctie als oppasfunctiecamerafunctie als oppasfunctie

� Helpdesk voor technische storingenHelpdesk voor technische storingenHelpdesk voor technische storingenHelpdesk voor technische storingen

� Bescheiden zorgkofferBescheiden zorgkofferBescheiden zorgkofferBescheiden zorgkoffer

� Opleiding gebruikersOpleiding gebruikersOpleiding gebruikersOpleiding gebruikers

14141414

ProcedureProcedureProcedureProcedure ValpreventieValpreventieValpreventieValpreventie

Alarm stoel/bed

Signaal MZ pager

accepteert

ja
nee

MZ controleert

ZC kijkt in

Einde alarm

cl. zichtbaar cl. nt zichtbaar

Procedure pas

Einde alarm

Geen valVal

Procedure pas Mz verwittigen

Einde alarm
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Leerpunten proceduresLeerpunten proceduresLeerpunten proceduresLeerpunten procedures

� Procedures dienen:Procedures dienen:Procedures dienen:Procedures dienen:

---- uitgewerkt in de vorm van een beslissingsboomuitgewerkt in de vorm van een beslissingsboomuitgewerkt in de vorm van een beslissingsboomuitgewerkt in de vorm van een beslissingsboom

---- sluitend te zijnsluitend te zijnsluitend te zijnsluitend te zijn

---- duidelijke afsluiting te hebbenduidelijke afsluiting te hebbenduidelijke afsluiting te hebbenduidelijke afsluiting te hebben

---- gegegegeëvalueerd te worden doorheen ervaringvalueerd te worden doorheen ervaringvalueerd te worden doorheen ervaringvalueerd te worden doorheen ervaring

---- uitgewerkt in functie van ontlasting uitgewerkt in functie van ontlasting uitgewerkt in functie van ontlasting uitgewerkt in functie van ontlasting mantelzorgermantelzorgermantelzorgermantelzorger

---- uitgewerkt in functie van beschikbaar personeeluitgewerkt in functie van beschikbaar personeeluitgewerkt in functie van beschikbaar personeeluitgewerkt in functie van beschikbaar personeel

16161616

Leerpunten financiLeerpunten financiLeerpunten financiLeerpunten financiëëëënnnn

� Kostprijs volledige installatie  (zorgkoffer en Kostprijs volledige installatie  (zorgkoffer en Kostprijs volledige installatie  (zorgkoffer en Kostprijs volledige installatie  (zorgkoffer en 
internetkosten): ong. 3500 eurointernetkosten): ong. 3500 eurointernetkosten): ong. 3500 eurointernetkosten): ong. 3500 euro

� Te hoog om tot leasingformule te komen voor Te hoog om tot leasingformule te komen voor Te hoog om tot leasingformule te komen voor Te hoog om tot leasingformule te komen voor 
een bedrag van ong. 150 euro/maandeen bedrag van ong. 150 euro/maandeen bedrag van ong. 150 euro/maandeen bedrag van ong. 150 euro/maand



9

17171717

ToekomstperspectiefToekomstperspectiefToekomstperspectiefToekomstperspectief

� Geloof verzet bergen!Geloof verzet bergen!Geloof verzet bergen!Geloof verzet bergen!

� Technologiepartners werken verder aan de Technologiepartners werken verder aan de Technologiepartners werken verder aan de Technologiepartners werken verder aan de 
optimalisering van het concept!optimalisering van het concept!optimalisering van het concept!optimalisering van het concept!

� Regionaal expertisecentrum dementie Tandem Regionaal expertisecentrum dementie Tandem Regionaal expertisecentrum dementie Tandem Regionaal expertisecentrum dementie Tandem 
staat open voor nieuwe staat open voor nieuwe staat open voor nieuwe staat open voor nieuwe testingtestingtestingtesting indien stabiele indien stabiele indien stabiele indien stabiele 
installatie, en indien toepassing leerpunteninstallatie, en indien toepassing leerpunteninstallatie, en indien toepassing leerpunteninstallatie, en indien toepassing leerpunten



10

19191919

ProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstelling

� ASTRIDASTRIDASTRIDASTRID

ASTRID (A Supporting Technology for ASTRID (A Supporting Technology for ASTRID (A Supporting Technology for ASTRID (A Supporting Technology for 
Rehabilitation in Dementia). Rehabilitation in Dementia). Rehabilitation in Dementia). Rehabilitation in Dementia). 

Kan ondersteunende technologie een compensatie bieden voor Kan ondersteunende technologie een compensatie bieden voor Kan ondersteunende technologie een compensatie bieden voor Kan ondersteunende technologie een compensatie bieden voor 
cognitieve beperkingen bij personen met dementie?cognitieve beperkingen bij personen met dementie?cognitieve beperkingen bij personen met dementie?cognitieve beperkingen bij personen met dementie?

SintSintSintSint----FranciskusziekenhuisFranciskusziekenhuisFranciskusziekenhuisFranciskusziekenhuis HeusdenHeusdenHeusdenHeusden----ZolderZolderZolderZolder

20202020

Centrale onderzoeksvraag vanuit SFZCentrale onderzoeksvraag vanuit SFZCentrale onderzoeksvraag vanuit SFZCentrale onderzoeksvraag vanuit SFZ

“Kan het introduceren van een pc Kan het introduceren van een pc Kan het introduceren van een pc Kan het introduceren van een pc met met met met touchtouchtouchtouch----
screen tegemoet komen aan de screen tegemoet komen aan de screen tegemoet komen aan de screen tegemoet komen aan de individuele individuele individuele individuele 
nodennodennodennoden van dementerende ouderen, hun van dementerende ouderen, hun van dementerende ouderen, hun van dementerende ouderen, hun 
levenskwaliteit verhogenlevenskwaliteit verhogenlevenskwaliteit verhogenlevenskwaliteit verhogen en een en een en een en een compensatie compensatie compensatie compensatie 
bieden voor hun cognitieve beperkingen? bieden voor hun cognitieve beperkingen? bieden voor hun cognitieve beperkingen? bieden voor hun cognitieve beperkingen? “

AstridAstridAstridAstrid
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Uitgangspunt en focusUitgangspunt en focusUitgangspunt en focusUitgangspunt en focus

Persoon met dementie centraal : een eigen Persoon met dementie centraal : een eigen Persoon met dementie centraal : een eigen Persoon met dementie centraal : een eigen 
kleurenpaletkleurenpaletkleurenpaletkleurenpalet
---- behoeftenprofielbehoeftenprofielbehoeftenprofielbehoeftenprofiel persoon met dementie persoon met dementie persoon met dementie persoon met dementie 
---- neuropsychologischneuropsychologischneuropsychologischneuropsychologisch bilanbilanbilanbilan
---- knelpunten thuissituatieknelpunten thuissituatieknelpunten thuissituatieknelpunten thuissituatie
---- observaties en bevindingen omgevingobservaties en bevindingen omgevingobservaties en bevindingen omgevingobservaties en bevindingen omgeving

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICT moet bijgevolg:ICT moet bijgevolg:ICT moet bijgevolg:ICT moet bijgevolg:

---- flexibel met de mogelijkheden van dag tot flexibel met de mogelijkheden van dag tot flexibel met de mogelijkheden van dag tot flexibel met de mogelijkheden van dag tot 
dag (laagdrempelig en aanpasbaar)dag (laagdrempelig en aanpasbaar)dag (laagdrempelig en aanpasbaar)dag (laagdrempelig en aanpasbaar)

---- continue ondersteuning (niet beperkt tot een continue ondersteuning (niet beperkt tot een continue ondersteuning (niet beperkt tot een continue ondersteuning (niet beperkt tot een 
aantal trainingsmomenten)aantal trainingsmomenten)aantal trainingsmomenten)aantal trainingsmomenten)

---- vraagvraagvraagvraag---- en niet en niet en niet en niet aanbodgestuurdaanbodgestuurdaanbodgestuurdaanbodgestuurd

22222222

Functionaliteiten  ASTRIDFunctionaliteiten  ASTRIDFunctionaliteiten  ASTRIDFunctionaliteiten  ASTRID

1.1.1.1. Ondersteuning van de verminderde/ verloren Ondersteuning van de verminderde/ verloren Ondersteuning van de verminderde/ verloren Ondersteuning van de verminderde/ verloren 

vaardigheden (controle gevoel)vaardigheden (controle gevoel)vaardigheden (controle gevoel)vaardigheden (controle gevoel)

2.2.2.2. Ondersteunen en stimuleren van nog aanwezige  Ondersteunen en stimuleren van nog aanwezige  Ondersteunen en stimuleren van nog aanwezige  Ondersteunen en stimuleren van nog aanwezige  

vaardigheden (zelfbeeld: persoon met vaardigheden (zelfbeeld: persoon met vaardigheden (zelfbeeld: persoon met vaardigheden (zelfbeeld: persoon met 

mogelijkheden) door middel van oefeningenaanbodmogelijkheden) door middel van oefeningenaanbodmogelijkheden) door middel van oefeningenaanbodmogelijkheden) door middel van oefeningenaanbod

3.3.3.3. Uitbreiden van sociaal netwerk (terugtrekking, Uitbreiden van sociaal netwerk (terugtrekking, Uitbreiden van sociaal netwerk (terugtrekking, Uitbreiden van sociaal netwerk (terugtrekking, 

eenzaamheid)eenzaamheid)eenzaamheid)eenzaamheid)

4.4.4.4. Alternatief voor Alternatief voor Alternatief voor Alternatief voor “ zinvolle tijdsbestedingzinvolle tijdsbestedingzinvolle tijdsbestedingzinvolle tijdsbesteding”

5.5.5.5. Verhoging communicatie tussen thuiszorgdiensten, Verhoging communicatie tussen thuiszorgdiensten, Verhoging communicatie tussen thuiszorgdiensten, Verhoging communicatie tussen thuiszorgdiensten, 

verpleging, huisarts en de familie/ mantelzorgverpleging, huisarts en de familie/ mantelzorgverpleging, huisarts en de familie/ mantelzorgverpleging, huisarts en de familie/ mantelzorg
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24242424

GeGeGeGeïïïïntegreerdntegreerdntegreerdntegreerd systeemsysteemsysteemsysteem

VideoVideoVideoVideo----telefonietelefonietelefonietelefonie via via via via 

adresboek met fotoadresboek met fotoadresboek met fotoadresboek met foto’’’’ssss

OefeningenOefeningenOefeningenOefeningen----aanbodaanbodaanbodaanbod

Dagplanning Dagplanning Dagplanning Dagplanning 

Auditieve remindersAuditieve remindersAuditieve remindersAuditieve reminders

TijdsbestedingTijdsbestedingTijdsbestedingTijdsbesteding

Huiswerkopdrachten in Huiswerkopdrachten in Huiswerkopdrachten in Huiswerkopdrachten in 

agenda inplannenagenda inplannenagenda inplannenagenda inplannen
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Adaptieve technologie Adaptieve technologie Adaptieve technologie Adaptieve technologie ………… niveau aanpassingniveau aanpassingniveau aanpassingniveau aanpassing

Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1 Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2 Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3

Niveau 4Niveau 4Niveau 4Niveau 4 Niveau 5Niveau 5Niveau 5Niveau 5

26262626

Resultaten (2005Resultaten (2005Resultaten (2005Resultaten (2005----2007)2007)2007)2007)

1.1.1.1. Alle deelnemers slaagden erin om toestel te hanteren. Alle deelnemers slaagden erin om toestel te hanteren. Alle deelnemers slaagden erin om toestel te hanteren. Alle deelnemers slaagden erin om toestel te hanteren. 

touchscreentouchscreentouchscreentouchscreen = voldoende laagdrempelig= voldoende laagdrempelig= voldoende laagdrempelig= voldoende laagdrempelig

2.2.2.2. PersonaliserenPersonaliserenPersonaliserenPersonaliseren en aanpassen aan individuele noden en aanpassen aan individuele noden en aanpassen aan individuele noden en aanpassen aan individuele noden 

= positief (vertrekkend vanuit = positief (vertrekkend vanuit = positief (vertrekkend vanuit = positief (vertrekkend vanuit neuropychologischneuropychologischneuropychologischneuropychologisch bilanbilanbilanbilan))))

3.3.3.3. Niet iedereen blijkt Niet iedereen blijkt Niet iedereen blijkt Niet iedereen blijkt ‘‘‘‘profijtprofijtprofijtprofijt’’’’ te halen uit de technologiete halen uit de technologiete halen uit de technologiete halen uit de technologie

• Cognitieve mogelijkheden van de persoonCognitieve mogelijkheden van de persoonCognitieve mogelijkheden van de persoonCognitieve mogelijkheden van de persoon

• Ingesteldheid /interesse van de persoonIngesteldheid /interesse van de persoonIngesteldheid /interesse van de persoonIngesteldheid /interesse van de persoon

• Integratie van het toestel in het dagelijks functionerenIntegratie van het toestel in het dagelijks functionerenIntegratie van het toestel in het dagelijks functionerenIntegratie van het toestel in het dagelijks functioneren

4.4.4.4. Integratiemogelijkheden + + + bij beginnende dementie Integratiemogelijkheden + + + bij beginnende dementie Integratiemogelijkheden + + + bij beginnende dementie Integratiemogelijkheden + + + bij beginnende dementie ↔ matig matig matig matig 
dementiedementiedementiedementie

5.5.5.5. Geen generaliseerbaarheid naar dagelijks functioneren Geen generaliseerbaarheid naar dagelijks functioneren Geen generaliseerbaarheid naar dagelijks functioneren Geen generaliseerbaarheid naar dagelijks functioneren ↔ WEL WEL WEL WEL 
progressie op de getrainde vaardighedenprogressie op de getrainde vaardighedenprogressie op de getrainde vaardighedenprogressie op de getrainde vaardigheden



14

27272727

5.5.5.5. Duidelijke positieve invloed op kwaliteit van het leven Duidelijke positieve invloed op kwaliteit van het leven Duidelijke positieve invloed op kwaliteit van het leven Duidelijke positieve invloed op kwaliteit van het leven 

6.6.6.6. ↔ QOLQOLQOLQOL----ADADADAD

• Werken op hun individueel niveau (bv #sec, niveau Werken op hun individueel niveau (bv #sec, niveau Werken op hun individueel niveau (bv #sec, niveau Werken op hun individueel niveau (bv #sec, niveau 

van de oefeningen), zone van naaste ontwikkelingvan de oefeningen), zone van naaste ontwikkelingvan de oefeningen), zone van naaste ontwikkelingvan de oefeningen), zone van naaste ontwikkeling

• Succeservaringen en bekrachtiging / begeleidingSucceservaringen en bekrachtiging / begeleidingSucceservaringen en bekrachtiging / begeleidingSucceservaringen en bekrachtiging / begeleiding

• Ondersteunen van hun nog intacte vaardighedenOndersteunen van hun nog intacte vaardighedenOndersteunen van hun nog intacte vaardighedenOndersteunen van hun nog intacte vaardigheden

• Zelfbeeld ondersteunen als zijnde iemand met Zelfbeeld ondersteunen als zijnde iemand met Zelfbeeld ondersteunen als zijnde iemand met Zelfbeeld ondersteunen als zijnde iemand met 

mogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkheden

• Gevoel iets actief te ondernemen Gevoel iets actief te ondernemen Gevoel iets actief te ondernemen Gevoel iets actief te ondernemen 

7.7.7.7. Positief effect op de draagkracht Positief effect op de draagkracht Positief effect op de draagkracht Positief effect op de draagkracht mantelzorgersmantelzorgersmantelzorgersmantelzorgers!!!!!!!!

(indirect effect op het uitstellen van opname in rusthuis)(indirect effect op het uitstellen van opname in rusthuis)(indirect effect op het uitstellen van opname in rusthuis)(indirect effect op het uitstellen van opname in rusthuis)

8.8.8.8. Doorbreken van taboe rond dementie Doorbreken van taboe rond dementie Doorbreken van taboe rond dementie Doorbreken van taboe rond dementie (positieve (positieve (positieve (positieve 
herwaardering)herwaardering)herwaardering)herwaardering)

28282828

Ervaringen Ervaringen Ervaringen Ervaringen 

NegatiefNegatiefNegatiefNegatief

� Grote dropGrote dropGrote dropGrote drop----out bij werving van kandidatenout bij werving van kandidatenout bij werving van kandidatenout bij werving van kandidaten…………

Onbekend = onbemind = in de taboesfeerOnbekend = onbemind = in de taboesfeerOnbekend = onbemind = in de taboesfeerOnbekend = onbemind = in de taboesfeer

� Aanbod oefeningen nog steeds te kleinAanbod oefeningen nog steeds te kleinAanbod oefeningen nog steeds te kleinAanbod oefeningen nog steeds te klein

� VideoVideoVideoVideo----telefonietelefonietelefonietelefonie = knelpunt = knelpunt = knelpunt = knelpunt 

� Tijdsintensief naar begeleiding, opvolgingTijdsintensief naar begeleiding, opvolgingTijdsintensief naar begeleiding, opvolgingTijdsintensief naar begeleiding, opvolging

� Kostenplaatje van de installatie (+/Kostenplaatje van de installatie (+/Kostenplaatje van de installatie (+/Kostenplaatje van de installatie (+/---- €€€€ 900)900)900)900)

� Meer middelen (en tijd) nodig om op grotere schaal onderzoek/ Meer middelen (en tijd) nodig om op grotere schaal onderzoek/ Meer middelen (en tijd) nodig om op grotere schaal onderzoek/ Meer middelen (en tijd) nodig om op grotere schaal onderzoek/ 
effectmeting te kunnen doeneffectmeting te kunnen doeneffectmeting te kunnen doeneffectmeting te kunnen doen

PositiefPositiefPositiefPositief

� AdaptiviteitAdaptiviteitAdaptiviteitAdaptiviteit van de applicatie van de applicatie van de applicatie van de applicatie 

� Kostenplaatje van de installatie (+/Kostenplaatje van de installatie (+/Kostenplaatje van de installatie (+/Kostenplaatje van de installatie (+/---- €€€€ 900) 900) 900) 900) ↔ kost rusthuiskost rusthuiskost rusthuiskost rusthuis
� De resultaten van het (kleinschalige) onderzoekDe resultaten van het (kleinschalige) onderzoekDe resultaten van het (kleinschalige) onderzoekDe resultaten van het (kleinschalige) onderzoek
� Groot enthousiasme bij de gebruikersGroot enthousiasme bij de gebruikersGroot enthousiasme bij de gebruikersGroot enthousiasme bij de gebruikers…………

Contact: Astrid Herman, Contact: Astrid Herman, Contact: Astrid Herman, Contact: Astrid Herman, astrid.hermanastrid.hermanastrid.hermanastrid.herman@@@@caz.becaz.becaz.becaz.be. . . . 
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ProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstelling

� Solidariteit voor het Gezin  Solidariteit voor het Gezin  Solidariteit voor het Gezin  Solidariteit voor het Gezin  

Een opleidingspakket als basis voor een Een opleidingspakket als basis voor een Een opleidingspakket als basis voor een Een opleidingspakket als basis voor een 
adequate aanbeveling van hulpmiddelen.adequate aanbeveling van hulpmiddelen.adequate aanbeveling van hulpmiddelen.adequate aanbeveling van hulpmiddelen.

Partners: UZ Gent, Ondersteuning in Thuiszorg, Liberale Partners: UZ Gent, Ondersteuning in Thuiszorg, Liberale Partners: UZ Gent, Ondersteuning in Thuiszorg, Liberale Partners: UZ Gent, Ondersteuning in Thuiszorg, Liberale 
Mutualiteit OostMutualiteit OostMutualiteit OostMutualiteit Oost----Vlaanderen, Vlaanderen, Vlaanderen, Vlaanderen, AscomAscomAscomAscom NiraNiraNiraNira, Expertisecentrum , Expertisecentrum , Expertisecentrum , Expertisecentrum 
dementie dementie dementie dementie DendermondeDendermondeDendermondeDendermonde (Meander)(Meander)(Meander)(Meander)
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ProjectomschrijvingProjectomschrijvingProjectomschrijvingProjectomschrijving

� Kennis van professionele hulpverleners over Kennis van professionele hulpverleners over Kennis van professionele hulpverleners over Kennis van professionele hulpverleners over 
technologische middelen = beperkttechnologische middelen = beperkttechnologische middelen = beperkttechnologische middelen = beperkt

� Wat is er aan te bevelen?Wat is er aan te bevelen?Wat is er aan te bevelen?Wat is er aan te bevelen?

� Nadruk op vergroten kennis Nadruk op vergroten kennis Nadruk op vergroten kennis Nadruk op vergroten kennis vzvzvzvz en en en en 
verpleegkundigenverpleegkundigenverpleegkundigenverpleegkundigen

� Samenstelling vormingspakket en leidraad Samenstelling vormingspakket en leidraad Samenstelling vormingspakket en leidraad Samenstelling vormingspakket en leidraad 
voor hulpverlenersvoor hulpverlenersvoor hulpverlenersvoor hulpverleners

32323232

DoelstellingenDoelstellingenDoelstellingenDoelstellingen

� Kennis van professionele hulpverleners over Kennis van professionele hulpverleners over Kennis van professionele hulpverleners over Kennis van professionele hulpverleners over 
dementie en technologische hulpmiddelen dementie en technologische hulpmiddelen dementie en technologische hulpmiddelen dementie en technologische hulpmiddelen 
verhogenverhogenverhogenverhogen

� Vroegtijdig herkennen van dementietekenenVroegtijdig herkennen van dementietekenenVroegtijdig herkennen van dementietekenenVroegtijdig herkennen van dementietekenen

� Ontwikkelen lespakket + proeflessenOntwikkelen lespakket + proeflessenOntwikkelen lespakket + proeflessenOntwikkelen lespakket + proeflessen

� Integratie lesmateriaal in opleidingenIntegratie lesmateriaal in opleidingenIntegratie lesmateriaal in opleidingenIntegratie lesmateriaal in opleidingen

� Infomoment voor geInfomoment voor geInfomoment voor geInfomoment voor geïïïïnteresseerdennteresseerdennteresseerdennteresseerden

� Verdere uitwerking leidraad hulpverlenersVerdere uitwerking leidraad hulpverlenersVerdere uitwerking leidraad hulpverlenersVerdere uitwerking leidraad hulpverleners
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DoelgroepDoelgroepDoelgroepDoelgroep

� VerzorgendenVerzorgendenVerzorgendenVerzorgenden, thuisverpleegkundigen, , thuisverpleegkundigen, , thuisverpleegkundigen, , thuisverpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers die regelmatig in maatschappelijk werkers die regelmatig in maatschappelijk werkers die regelmatig in maatschappelijk werkers die regelmatig in 
contact komen met mensen met dementie. contact komen met mensen met dementie. contact komen met mensen met dementie. contact komen met mensen met dementie. 

34343434

Aanpak Aanpak Aanpak Aanpak ---- werkwijzewerkwijzewerkwijzewerkwijze

� Werkgroep stelde opleidingspakket, Werkgroep stelde opleidingspakket, Werkgroep stelde opleidingspakket, Werkgroep stelde opleidingspakket, 
lesvoorbereiding en lesvoorbereiding en lesvoorbereiding en lesvoorbereiding en pptpptpptppt op voor hulpverleners op voor hulpverleners op voor hulpverleners op voor hulpverleners 
en en en en nietnietnietniet----professionelenprofessionelenprofessionelenprofessionelen....

� Ook leidraad over technologische Ook leidraad over technologische Ook leidraad over technologische Ook leidraad over technologische 
hulpmiddelen voor hulpverleners. hulpmiddelen voor hulpverleners. hulpmiddelen voor hulpverleners. hulpmiddelen voor hulpverleners. 

� In de leidraad werden de technologische In de leidraad werden de technologische In de leidraad werden de technologische In de leidraad werden de technologische 
hulpmiddelen onderverdeeld in 12 hulpmiddelen onderverdeeld in 12 hulpmiddelen onderverdeeld in 12 hulpmiddelen onderverdeeld in 12 
hoofdstukken hoofdstukken hoofdstukken hoofdstukken 
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Aanpak Aanpak Aanpak Aanpak ---- werkwijzewerkwijzewerkwijzewerkwijze

� Drie onderdelen in de bijscholing:Drie onderdelen in de bijscholing:Drie onderdelen in de bijscholing:Drie onderdelen in de bijscholing:

““““0000----metingmetingmetingmeting””””: wat kent men van dementie en van : wat kent men van dementie en van : wat kent men van dementie en van : wat kent men van dementie en van 
technologische hulpmiddelen?technologische hulpmiddelen?technologische hulpmiddelen?technologische hulpmiddelen?

““““DementieDementieDementieDementie””””: summiere info en : summiere info en : summiere info en : summiere info en heropfrissingheropfrissingheropfrissingheropfrissing

““““Technologische hulpmiddelenTechnologische hulpmiddelenTechnologische hulpmiddelenTechnologische hulpmiddelen””””met mogelijkheid tot met mogelijkheid tot met mogelijkheid tot met mogelijkheid tot 
testingtestingtestingtesting

� Infodag waaraan 100 personen deelnamenInfodag waaraan 100 personen deelnamenInfodag waaraan 100 personen deelnamenInfodag waaraan 100 personen deelnamen

� 57 57 57 57 verzorgendenverzorgendenverzorgendenverzorgenden en verpleegkundigen volgden de en verpleegkundigen volgden de en verpleegkundigen volgden de en verpleegkundigen volgden de 
bijscholing die georganiseerd werd in Gent (2x), Aalst, bijscholing die georganiseerd werd in Gent (2x), Aalst, bijscholing die georganiseerd werd in Gent (2x), Aalst, bijscholing die georganiseerd werd in Gent (2x), Aalst, 
Brugge, Kortrijk. Brugge, Kortrijk. Brugge, Kortrijk. Brugge, Kortrijk. 

36363636

Meevallers Meevallers Meevallers Meevallers ---- tegenvallerstegenvallerstegenvallerstegenvallers

� Geen tegenvallersGeen tegenvallersGeen tegenvallersGeen tegenvallers

� Appreciatie van de cursus! Appreciatie van de cursus! Appreciatie van de cursus! Appreciatie van de cursus! 
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ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies

� Positieve kijk, ja, maar Positieve kijk, ja, maar Positieve kijk, ja, maar Positieve kijk, ja, maar …………

� Implementatie is andere koek (vb. in het Implementatie is andere koek (vb. in het Implementatie is andere koek (vb. in het Implementatie is andere koek (vb. in het 
kader van preventie)kader van preventie)kader van preventie)kader van preventie)

� Kostprijs blijft hinderpaal!Kostprijs blijft hinderpaal!Kostprijs blijft hinderpaal!Kostprijs blijft hinderpaal!
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ProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstelling

� WitWitWitWit----GeleGeleGeleGele Kruis OostKruis OostKruis OostKruis Oost----Vlaanderen  Vlaanderen  Vlaanderen  Vlaanderen  

ZorgdomoticaZorgdomoticaZorgdomoticaZorgdomotica voor personen met beginnende voor personen met beginnende voor personen met beginnende voor personen met beginnende 
dementie. dementie. dementie. dementie. 

40404040

Telezorg2Telezorg2Telezorg2Telezorg2

� Centraal staat Centraal staat Centraal staat Centraal staat thuisthuisthuisthuiszorgzorgzorgzorg

� 29 pati29 pati29 pati29 patiëëëëntenntenntennten

� Langere testfaseLangere testfaseLangere testfaseLangere testfase

� WerkzameWerkzameWerkzameWerkzame technologische antwoordentechnologische antwoordentechnologische antwoordentechnologische antwoorden
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Per hulpmiddelPer hulpmiddelPer hulpmiddelPer hulpmiddel

1.1.1.1. PAS +PAS +PAS +PAS +

2.2.2.2. OptiscanOptiscanOptiscanOptiscan

3.3.3.3. PlasroutesPlasroutesPlasroutesPlasroutes

4.4.4.4. DwaaltechnologieDwaaltechnologieDwaaltechnologieDwaaltechnologie

5.5.5.5. GoedemorgenserviceGoedemorgenserviceGoedemorgenserviceGoedemorgenservice

6.6.6.6. CameraoppasCameraoppasCameraoppasCameraoppas

42424242

1.1.1.1. PAS+ PAS+ PAS+ PAS+ 
rook, Co, gas, water 

Einde testfase verder gebruik:Einde testfase verder gebruik:Einde testfase verder gebruik:Einde testfase verder gebruik:

� PAS, rookmelder, CoPAS, rookmelder, CoPAS, rookmelder, CoPAS, rookmelder, Co----meldermeldermeldermelder

� Vroeg stadium dementie introducerenVroeg stadium dementie introducerenVroeg stadium dementie introducerenVroeg stadium dementie introduceren

� Ouderen aanmoedigenOuderen aanmoedigenOuderen aanmoedigenOuderen aanmoedigen

� Gas en waterGas en waterGas en waterGas en water

� Hanger dragen? Reflex om op knop te duwen? Hanger dragen? Reflex om op knop te duwen? Hanger dragen? Reflex om op knop te duwen? Hanger dragen? Reflex om op knop te duwen? 
Piep batterijen leegPiep batterijen leegPiep batterijen leegPiep batterijen leeg

� Kostprijs Kostprijs Kostprijs Kostprijs 
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3. Plasroutes3. Plasroutes3. Plasroutes3. Plasroutes

� Met schakelaar: gemakkelijk voor bepaalde Met schakelaar: gemakkelijk voor bepaalde Met schakelaar: gemakkelijk voor bepaalde Met schakelaar: gemakkelijk voor bepaalde 
mensen met een lichte dementiemensen met een lichte dementiemensen met een lichte dementiemensen met een lichte dementie

� Vraag? JaVraag? JaVraag? JaVraag? Ja

� Bedmat: moeilijk/niet te installerenBedmat: moeilijk/niet te installerenBedmat: moeilijk/niet te installerenBedmat: moeilijk/niet te installeren

� Huidig systeem? NeeHuidig systeem? NeeHuidig systeem? NeeHuidig systeem? Nee

44444444

5. 5. 5. 5. GoedemorgenserviceGoedemorgenserviceGoedemorgenserviceGoedemorgenservice

� Tactvol geheugen opfrissen: Tactvol geheugen opfrissen: Tactvol geheugen opfrissen: Tactvol geheugen opfrissen: goede morgen, goede morgen, goede morgen, goede morgen, 
slaapkleed, orislaapkleed, orislaapkleed, orislaapkleed, oriëëëëntatie in tijd, maaltijd,ntatie in tijd, maaltijd,ntatie in tijd, maaltijd,ntatie in tijd, maaltijd,…………

� MantelzorgerMantelzorgerMantelzorgerMantelzorger geruster geruster geruster geruster 

� Structuur, verhoogt sociale contactStructuur, verhoogt sociale contactStructuur, verhoogt sociale contactStructuur, verhoogt sociale contact

� Niet voor Niet voor Niet voor Niet voor doedoedoedoe----opdrachtenopdrachtenopdrachtenopdrachten

� Verwarring bij patiVerwarring bij patiVerwarring bij patiVerwarring bij patiëëëënt in begindagennt in begindagennt in begindagennt in begindagen

� Huisbezoeken vrijwilligers + afspraken MZHuisbezoeken vrijwilligers + afspraken MZHuisbezoeken vrijwilligers + afspraken MZHuisbezoeken vrijwilligers + afspraken MZ
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6. 6. 6. 6. CameraCameraCameraCamera----oppasoppasoppasoppas

� Familie ziet dat patiFamilie ziet dat patiFamilie ziet dat patiFamilie ziet dat patiëëëënt meer kan dan nt meer kan dan nt meer kan dan nt meer kan dan 
gedacht gedacht gedacht gedacht 

� PatiPatiPatiPatiëëëënt is rustiger en voelt zich veiligernt is rustiger en voelt zich veiligernt is rustiger en voelt zich veiligernt is rustiger en voelt zich veiliger

� Passieve technologiePassieve technologiePassieve technologiePassieve technologie

� PrijsPrijsPrijsPrijs

� Privacy: wordt onderzochtPrivacy: wordt onderzochtPrivacy: wordt onderzochtPrivacy: wordt onderzocht

� Camera's vallen soms uit; familie moet Camera's vallen soms uit; familie moet Camera's vallen soms uit; familie moet Camera's vallen soms uit; familie moet 
computer kunnen gebruikencomputer kunnen gebruikencomputer kunnen gebruikencomputer kunnen gebruiken

46464646

Wat doen we ermee?Wat doen we ermee?Wat doen we ermee?Wat doen we ermee?

BinnenBinnenBinnenBinnen afzienbareafzienbareafzienbareafzienbare tijdtijdtijdtijd werkzamewerkzamewerkzamewerkzame oplossingoplossingoplossingoplossing????DwaaltechnologieDwaaltechnologieDwaaltechnologieDwaaltechnologie

KostprijsKostprijsKostprijsKostprijs………… UitrolbareUitrolbareUitrolbareUitrolbare versieversieversieversie????CameraoppasCameraoppasCameraoppasCameraoppas

GroterGroterGroterGroter project, project, project, project, brederbrederbrederbreder publiekpubliekpubliekpubliek;;;;
VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentraleVrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale

GoedemorgenGoedemorgenGoedemorgenGoedemorgen
serviceserviceserviceservice

UitdoofscenarioUitdoofscenarioUitdoofscenarioUitdoofscenario. . . . VerderVerderVerderVerder onderzoekonderzoekonderzoekonderzoekPlasroutePlasroutePlasroutePlasroute

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal datdatdatdat we we we we hebbenhebbenhebbenhebben, , , , blijftblijftblijftblijft beschikbaarbeschikbaarbeschikbaarbeschikbaarOptiscanOptiscanOptiscanOptiscan

GroterGroterGroterGroter project, project, project, project, brederbrederbrederbreder publiekpubliekpubliekpubliek: : : : 
RookRookRookRook----, Co, Co, Co, Co---- en en en en bewegingsdetectiebewegingsdetectiebewegingsdetectiebewegingsdetectie
MOBIELE PASMOBIELE PASMOBIELE PASMOBIELE PAS

PAS+PAS+PAS+PAS+
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Contact opnemen rond dit projectContact opnemen rond dit projectContact opnemen rond dit projectContact opnemen rond dit project

Meer infoMeer info

t 09 235 85 45t 09 235 85 45

Saar.VanGilsSaar.VanGils@@wgkovl.bewgkovl.be
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ProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstelling

� Thuishulp vzw

Aftoetsen van het bestaand en mogelijk 
ontwikkelbaar aanbod door een 
samenwerking aan te gaan met de juiste 
partners die in staat zijn om de 
technologische en ergonomische 
onvolkomenheden van de GPS-technologie
weg te werken die werden vastgesteld in het 
project 2006.

info: gino.vannieuwenhuyze@socmut.be

50505050

ProjectdoelstellingenProjectdoelstellingenProjectdoelstellingenProjectdoelstellingen en en en en doelgroepdoelgroepdoelgroepdoelgroep

� Zoeken naar technologische hulpmiddelen die 
een residentiële opname uitstellen of vermijden

� Aftoetsen van bestaand en aanbod in 
ontwikkeling

� Onderzoek naar uitbreiding van de doelgroep: 
personen met dementie, hun mantelzorgers en 
hun vrijwilligers en risicopatiënten vb hart- en 
diabetespatiënten

� Implementatie en verspreiding
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Marktverkenning en analyse van de technologie:Marktverkenning en analyse van de technologie:Marktverkenning en analyse van de technologie:Marktverkenning en analyse van de technologie:

globale, nationale en lokale RTLSglobale, nationale en lokale RTLSglobale, nationale en lokale RTLSglobale, nationale en lokale RTLS

Globaal: Real Time Location System per satelliet

Nationaal: Real Time Location System gebaseerd op 
GSM-masten

Lokaal: Real Time Location System gebaseerd op 
RFID-tag (installatie bij de gebruiker)  
RFID= Radio Frequentie IDentificatie

Criteria voor nauwkeurigheid
� Grootte van het te volgen object
� Snelheid van het object
� Belang van nauwkeurigheid

52525252

Globale RTLSGlobale RTLSGlobale RTLSGlobale RTLS

Nadelen globale RTLS:

� Batterijcapaciteit: bij lege batterij geen signalement

� Toestel met GPS zelf meenemen in tas

� Lokalisatie indoor zeer beperkt (tot aan binnengaan laatste gebouw)

� Geofencing, exclusiviteitszones en landkaarten onnauwkeurig

2. Ascom-X-Mark: SOS 
Bodyguard “My Guide”

� Outdoorlokalisatie

� Gps zender gemakkelijk te 
dragen

� Mantelzorger kan lokalisatie 
opvragen door in te loggen op 
het syteem

1. Vitalsys-Elmotech: “Star”

� Geofencing

� Exclusiviteitszones

� Specifiek voor personen met 
dementie
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Nationale RTLSNationale RTLSNationale RTLSNationale RTLS

Nadelen:
� Valse alarmen
� Geen aan/uit-knop
� Toestel moet zelf meegenomen 

worden

Voordelen:
� Luider alarmsignaal in te stellen
� Passieve en actieve alarmering

2. Essec

Nadelen:
� Onnauwkeurige 

plaatsbepaling, zeker bij 
plaatsen die niet vooraf 
gedefinieerd zijn, dus quasi 
altijd in noodgevallen

� Protocollen onvoldoende bij 
alarm

� Zelf noodoproep genereren, 
geen passieve alarmering

Voordelen:
� Lokalisatie zowel indoor als 

outdoor
� Gebruiksvriendelijke GSM’s: 

eigen GSM
� Mogelijk om vooraf op te geven 

waar persoon zich vaak bevindt

1. Helpi-Proximus

54545454

Lokale RTLSLokale RTLSLokale RTLSLokale RTLS

2. IBBT-Zibeegtechnologie

Nadelen van lokale RTLS:

� Installatie van zendertjes outdoor: hoge kostprijs en tijdsinvesterend

� Schending openbare ruimte

� Signalisatie niet door gewapend beton

Voordelen:

� Tracking van personen

� Lokaliseren van objecten

� Zelflokalisatie

Voordelen:

� Nauwkeurige positionering

� Lange batterijcapaciteit

� Indoor/outdoor

� Eénmalige installatie

� Platform via internet

1. IBM-Aeroscout
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Globale RTLS-oplossingen
+ Outdoorlokalisatie
- Nauwkeurigheid onvoldoende 
- Verlies van waarde naar indoor omgeving
- Lokalisatie onbetrouwbaar: laatste oriëntatiepunt wel gekend bij 

binnengaan van een gebouw

Nationale RTLS-oplossingen
- Indoor als outdoor: onvoldoende nauwkeurig 
- Hoe minder zendmasten, hoe minder nauwkeurig de 

lokalisatiebepaling

Lokale RTLS-oplossingen
+ Nauwkeurigheid 
- Installatieprocedure en kost

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: RTLSRTLSRTLSRTLS----oplossingoplossingoplossingoplossing: nog geen 100%: nog geen 100%: nog geen 100%: nog geen 100%

56565656

RTLSRTLSRTLSRTLS----oplossingenoplossingenoplossingenoplossingen mbtmbtmbtmbt tracering tracering tracering tracering 

werken meestal met een werken meestal met een werken meestal met een werken meestal met een 

internetplatforminternetplatforminternetplatforminternetplatform

Internetplatform:

+ informatie gecentraliseerd en overal beschikbaar

+ toegang voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voorwaarde:

� Zeer eenvoudig in gebruik

� Gebruiksvriendelijk toestel (gemakkelijk te dragen)

� Batterijcapaciteit
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Toekomst en aanbevelingenToekomst en aanbevelingenToekomst en aanbevelingenToekomst en aanbevelingen

Toekomst
�Complementair laten werken van 3 RTLS-oplossingen in één 
toestel MAAR moeilijk door het aantal betrokken partners, complex 
en duur om op korte termijn technisch te realiseren.

�2012: lancering Galileo: Optimalisatie van de GPS-oplossing via 
assisted GPS zodat er ook indoor signalen kunnen opgevangen 
worden. Dit lijkt een praktisch inzetbare en betrouwbare 
technologie.

Aanbevelingen:
�Uitgebreide ondersteuning voor installatie, gebruik en opleiding
personeel

�Soort protocollen?

�Betaalbaarheid: enkel voor kapitaalkrachtige mensen?

�Juridisch: ethisch, wet op de privacy
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ProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstelling

� Woon en Zorg Heilig Hart KortrijkWoon en Zorg Heilig Hart KortrijkWoon en Zorg Heilig Hart KortrijkWoon en Zorg Heilig Hart Kortrijk

� Expertisecentrum Dementie Kortrijk Expertisecentrum Dementie Kortrijk Expertisecentrum Dementie Kortrijk Expertisecentrum Dementie Kortrijk –––– SophiaSophiaSophiaSophia

Lokaliseren van dementerende personen met Lokaliseren van dementerende personen met Lokaliseren van dementerende personen met Lokaliseren van dementerende personen met 
wegloopgedrag.wegloopgedrag.wegloopgedrag.wegloopgedrag.

60606060

Auteur: Auteur: Auteur: Auteur: Expertisecentrum Dementie Sophia Expertisecentrum Dementie Sophia Expertisecentrum Dementie Sophia Expertisecentrum Dementie Sophia 

Dhr. A. MoensDhr. A. MoensDhr. A. MoensDhr. A. Moens

In opdracht van de Vlaamse Minister van Welzijn, In opdracht van de Vlaamse Minister van Welzijn, In opdracht van de Vlaamse Minister van Welzijn, In opdracht van de Vlaamse Minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en GezinVolksgezondheid en GezinVolksgezondheid en GezinVolksgezondheid en Gezin

In samenwerking met:In samenwerking met:In samenwerking met:In samenwerking met:

Dhr. P. DeboutteDhr. P. DeboutteDhr. P. DeboutteDhr. P. Deboutte

Prof. Dr. A. Prof. Dr. A. Prof. Dr. A. Prof. Dr. A. DeclercqDeclercqDeclercqDeclercq (LUCAS)(LUCAS)(LUCAS)(LUCAS)

Dhr. P. Crabbe (politiezone Dhr. P. Crabbe (politiezone Dhr. P. Crabbe (politiezone Dhr. P. Crabbe (politiezone HeklaHeklaHeklaHekla))))

Dhr. J. Dhr. J. Dhr. J. Dhr. J. VerschraegenVerschraegenVerschraegenVerschraegen (Expertisecentrum Dementie (Expertisecentrum Dementie (Expertisecentrum Dementie (Expertisecentrum Dementie 

Vlaanderen vzw)Vlaanderen vzw)Vlaanderen vzw)Vlaanderen vzw)

BiiPBiiPBiiPBiiP bvbabvbabvbabvba

QuadraxQuadraxQuadraxQuadrax bvbabvbabvbabvba

Lokaliseren van dementerende personen met Lokaliseren van dementerende personen met Lokaliseren van dementerende personen met Lokaliseren van dementerende personen met 

wegloopgedrag.wegloopgedrag.wegloopgedrag.wegloopgedrag.
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1.1.1.1. Wegloopgedrag bij 1/3 van de personen met Wegloopgedrag bij 1/3 van de personen met Wegloopgedrag bij 1/3 van de personen met Wegloopgedrag bij 1/3 van de personen met 

dementiedementiedementiedementie

2.2.2.2. Technologie is in volle ontwikkeling Technologie is in volle ontwikkeling Technologie is in volle ontwikkeling Technologie is in volle ontwikkeling 

----> soms > soms > soms > soms ‘‘‘‘spookproductenspookproductenspookproductenspookproducten’’’’

62626262

Doelstelling van het project.Doelstelling van het project.Doelstelling van het project.Doelstelling van het project.

1.1.1.1. Langer thuis met technologie? Langer thuis met technologie? Langer thuis met technologie? Langer thuis met technologie? 

2.2.2.2. Aandacht voor Aandacht voor Aandacht voor Aandacht voor 

- SchaalgrootteSchaalgrootteSchaalgrootteSchaalgrootte

- Informatiedoorstroming en Informatiedoorstroming en Informatiedoorstroming en Informatiedoorstroming en 

kennisindelingkennisindelingkennisindelingkennisindeling
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1.  Het toestel moet een tracering mogelijk maken via GPS techno1.  Het toestel moet een tracering mogelijk maken via GPS techno1.  Het toestel moet een tracering mogelijk maken via GPS techno1.  Het toestel moet een tracering mogelijk maken via GPS technologie.logie.logie.logie.

2. Het mag max. enkele minuten duren vooraleer de juiste positie2. Het mag max. enkele minuten duren vooraleer de juiste positie2. Het mag max. enkele minuten duren vooraleer de juiste positie2. Het mag max. enkele minuten duren vooraleer de juiste positie wordt wordt wordt wordt 

weergegeven.weergegeven.weergegeven.weergegeven.

3. Compatibel met het Belgisch netwerk van operatoren.3. Compatibel met het Belgisch netwerk van operatoren.3. Compatibel met het Belgisch netwerk van operatoren.3. Compatibel met het Belgisch netwerk van operatoren.

4. Positiebepaling  zonder gebruik te maken van een PC.4. Positiebepaling  zonder gebruik te maken van een PC.4. Positiebepaling  zonder gebruik te maken van een PC.4. Positiebepaling  zonder gebruik te maken van een PC.

5. Het 5. Het 5. Het 5. Het localiserenlocaliserenlocaliserenlocaliseren kan zonder tussenkomst van een interventiecentrum.kan zonder tussenkomst van een interventiecentrum.kan zonder tussenkomst van een interventiecentrum.kan zonder tussenkomst van een interventiecentrum.

6. Het toestel moet een grote autonomie hebben wat betreft de ba6. Het toestel moet een grote autonomie hebben wat betreft de ba6. Het toestel moet een grote autonomie hebben wat betreft de ba6. Het toestel moet een grote autonomie hebben wat betreft de batterij.tterij.tterij.tterij.

7. Andere doelgroepen?7. Andere doelgroepen?7. Andere doelgroepen?7. Andere doelgroepen?

In overleg met het Expertisecentrum dementie Sophia en de 
familieleden werden volgende criteria vooropgesteld  

64646464

De De De De DiscoveryDiscoveryDiscoveryDiscovery, een volwaardig toestel voor opsporen van , een volwaardig toestel voor opsporen van , een volwaardig toestel voor opsporen van , een volwaardig toestel voor opsporen van 

dementerende personen met wegloopgedragdementerende personen met wegloopgedragdementerende personen met wegloopgedragdementerende personen met wegloopgedrag

Twig brengt binnenkort 3 systemen  op de 
Europese markt.

De Twig Discovery Pro, 
de Twig Discovery (zie foto hiernaast) en 
de Twig Locator.

De Discovery (zie foto) bevat eveneens GPS 
weergave. Dit is niet aanwezig in de Discovery
Pro. Dit klinkt wat verwarrend maar de Discovery
Pro is dus minder uitgerust dan de Discovery.
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De locator (zie hieronder): enkel om op te sporen - g een gsm functie.

- Beperkt in mogelijkheden
- Moet steeds actief staan 
- ‘Vreemd voorwerp’
- Prijs
- Autonomie één week

66666666
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Het verschil tussen DISCOVERY en DISCOVERY 
PRO

Het enige verschil tussen de beide toestellen is da t 
de DISCOVERY een navigatie systeem heeft dat hij 
ook kan gebruiken zonder dat je iemand hoeft op 
te sporen.

68686868

- Doelstellingen van het project zijn behaald.
- Discovery is toonaangevend.
- Een Discovery bij de mantelzorger én een Discovery Pro b ij de 
dementerende biedt de beste bescherming. 
- 700 euro. 

Samenvatting
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Andere doelgroepen

- Ouders

- Politie

- Voorzieningen voor gehandicapten

Extraatjes
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ProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstellingProjectvoorstelling

� InInInIn----HAMHAMHAMHAM vzw (Innovatiecentrum voor vzw (Innovatiecentrum voor vzw (Innovatiecentrum voor vzw (Innovatiecentrum voor 
Huisvesting met Aangepaste Middelen) Huisvesting met Aangepaste Middelen) Huisvesting met Aangepaste Middelen) Huisvesting met Aangepaste Middelen) 

Technologie ten behoeve van personen met Technologie ten behoeve van personen met Technologie ten behoeve van personen met Technologie ten behoeve van personen met 
dementie in het kader van de thuiszorg, een dementie in het kader van de thuiszorg, een dementie in het kader van de thuiszorg, een dementie in het kader van de thuiszorg, een 
complementair tweeluik: complementair tweeluik: complementair tweeluik: complementair tweeluik: sensibiliseringsensibiliseringsensibiliseringsensibilisering van de van de van de van de 
eindgebruiker, in samenspraak met zijn eindgebruiker, in samenspraak met zijn eindgebruiker, in samenspraak met zijn eindgebruiker, in samenspraak met zijn 
familiale en professionele omgeving door te familiale en professionele omgeving door te familiale en professionele omgeving door te familiale en professionele omgeving door te 
informeren, te demonstreren en uit te testen.informeren, te demonstreren en uit te testen.informeren, te demonstreren en uit te testen.informeren, te demonstreren en uit te testen.

72727272

InInInIn----HAMHAMHAMHAM vzw: aanpak vzw: aanpak vzw: aanpak vzw: aanpak ---- werkwijzewerkwijzewerkwijzewerkwijze

� Bezoek aan voorbeeldprojectenBezoek aan voorbeeldprojectenBezoek aan voorbeeldprojectenBezoek aan voorbeeldprojecten

� Binnenlandse en buitenlandse contactenBinnenlandse en buitenlandse contactenBinnenlandse en buitenlandse contactenBinnenlandse en buitenlandse contacten

� LiteratuurstudieLiteratuurstudieLiteratuurstudieLiteratuurstudie
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InInInIn----HAMHAMHAMHAM vzw: ervaringenvzw: ervaringenvzw: ervaringenvzw: ervaringen

� Bevindingen in VlaanderenBevindingen in VlaanderenBevindingen in VlaanderenBevindingen in Vlaanderen

---- keuze om lang(er) thuis te wonenkeuze om lang(er) thuis te wonenkeuze om lang(er) thuis te wonenkeuze om lang(er) thuis te wonen

---- de A.A.L de A.A.L de A.A.L de A.A.L ----bewegingbewegingbewegingbeweging

Bevindingen/voorbeeldprojecten en initiatieven Bevindingen/voorbeeldprojecten en initiatieven Bevindingen/voorbeeldprojecten en initiatieven Bevindingen/voorbeeldprojecten en initiatieven 
buiten Vlaanderen (i.c. UK en Nederland)buiten Vlaanderen (i.c. UK en Nederland)buiten Vlaanderen (i.c. UK en Nederland)buiten Vlaanderen (i.c. UK en Nederland)

74747474

InInInIn----HAMHAMHAMHAM vzw: resultatenvzw: resultatenvzw: resultatenvzw: resultaten

� Huidige trend in VlaanderenHuidige trend in VlaanderenHuidige trend in VlaanderenHuidige trend in Vlaanderen
(op niveau van O & O)(op niveau van O & O)(op niveau van O & O)(op niveau van O & O)

““““nonnonnonnon----intrusiveintrusiveintrusiveintrusive sensingsensingsensingsensing and intelligent and intelligent and intelligent and intelligent 
monitoringmonitoringmonitoringmonitoring””””

AmbientAmbientAmbientAmbient AssistedAssistedAssistedAssisted Living (Living (Living (Living (cfrcfrcfrcfr. . . . IWTIWTIWTIWT----VlaanderenVlaanderenVlaanderenVlaanderen))))

Aanverwant: Aanverwant: Aanverwant: Aanverwant: PainvisionPainvisionPainvisionPainvision (aflezen mimiek, bv. pijn)(aflezen mimiek, bv. pijn)(aflezen mimiek, bv. pijn)(aflezen mimiek, bv. pijn)
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InInInIn----HAMHAMHAMHAM vzw: ervaringenvzw: ervaringenvzw: ervaringenvzw: ervaringen

� Bevindingen/voorbeeldprojecten en initiatieven Bevindingen/voorbeeldprojecten en initiatieven Bevindingen/voorbeeldprojecten en initiatieven Bevindingen/voorbeeldprojecten en initiatieven 
buiten Vlaanderen (i.c. UK en Nederland)buiten Vlaanderen (i.c. UK en Nederland)buiten Vlaanderen (i.c. UK en Nederland)buiten Vlaanderen (i.c. UK en Nederland)

---- TelecareprojectenTelecareprojectenTelecareprojectenTelecareprojecten in UK (Safe at Home, in UK (Safe at Home, in UK (Safe at Home, in UK (Safe at Home, AztecAztecAztecAztec, , , , 
CroydonCroydonCroydonCroydon, Wales), Wales), Wales), Wales)

---- www.atdementia.org.ukwww.atdementia.org.ukwww.atdementia.org.ukwww.atdementia.org.uk

---- In Nederland: In Nederland: In Nederland: In Nederland: AgeAgeAgeAge Concern: vlotte methodiek, Concern: vlotte methodiek, Concern: vlotte methodiek, Concern: vlotte methodiek, 
stapsgewijs stapsgewijs stapsgewijs stapsgewijs éééénnnn vraaggestuurdvraaggestuurdvraaggestuurdvraaggestuurd

76767676

Conclusies Conclusies Conclusies Conclusies –––– aanbevelingenaanbevelingenaanbevelingenaanbevelingen

� Technologie blijkt voor de doelgroep een Technologie blijkt voor de doelgroep een Technologie blijkt voor de doelgroep een Technologie blijkt voor de doelgroep een 
meerwaarde te hebben.meerwaarde te hebben.meerwaarde te hebben.meerwaarde te hebben.

� Vinden van optimale combinatie van assistentie Vinden van optimale combinatie van assistentie Vinden van optimale combinatie van assistentie Vinden van optimale combinatie van assistentie 
via technologie en m.b.v. mantelzorg.via technologie en m.b.v. mantelzorg.via technologie en m.b.v. mantelzorg.via technologie en m.b.v. mantelzorg.

� KostenKostenKostenKosten----batenanalyse.batenanalyse.batenanalyse.batenanalyse.

� Meer toepassen van Meer toepassen van Meer toepassen van Meer toepassen van demanddemanddemanddemand----drivenmodeldrivenmodeldrivenmodeldrivenmodel

� Lanceren van een toegankelijke website (Lanceren van een toegankelijke website (Lanceren van een toegankelijke website (Lanceren van een toegankelijke website (cfrcfrcfrcfr. vb . vb . vb . vb 
UK).UK).UK).UK).

� Centraal kennisbestand via het centraal Centraal kennisbestand via het centraal Centraal kennisbestand via het centraal Centraal kennisbestand via het centraal 
““““steunpunt dementiesteunpunt dementiesteunpunt dementiesteunpunt dementie”””” (Expertisecentrum (Expertisecentrum (Expertisecentrum (Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen vzw).Dementie Vlaanderen vzw).Dementie Vlaanderen vzw).Dementie Vlaanderen vzw).
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Algemene conclusiesAlgemene conclusiesAlgemene conclusiesAlgemene conclusies

78787878

Wat hebben we vandaag geleerd?Wat hebben we vandaag geleerd?Wat hebben we vandaag geleerd?Wat hebben we vandaag geleerd?



40

79797979

Wat hebben we vandaag geleerd? EWat hebben we vandaag geleerd? EWat hebben we vandaag geleerd? EWat hebben we vandaag geleerd? Eéééén.n.n.n.

Samenwerking zorg en technologie is geen Samenwerking zorg en technologie is geen Samenwerking zorg en technologie is geen Samenwerking zorg en technologie is geen 
evidentie (Tandem) maar in combinatie met evidentie (Tandem) maar in combinatie met evidentie (Tandem) maar in combinatie met evidentie (Tandem) maar in combinatie met 
mantelzorg is het een meerwaarde (mantelzorg is het een meerwaarde (mantelzorg is het een meerwaarde (mantelzorg is het een meerwaarde (InInInIn----HamHamHamHam))))

Weerstand bij gebruikers Weerstand bij gebruikers Weerstand bij gebruikers Weerstand bij gebruikers –––– onbekend is onbekend is onbekend is onbekend is 
onbemindonbemindonbemindonbemind

Kostenplaatje is Kostenplaatje is Kostenplaatje is Kostenplaatje is afhafhafhafh. van perspectief!. van perspectief!. van perspectief!. van perspectief!

Nood aan bundeling informatie (website) en Nood aan bundeling informatie (website) en Nood aan bundeling informatie (website) en Nood aan bundeling informatie (website) en 
kennisbestandkennisbestandkennisbestandkennisbestand

80808080

Wat hebben we vandaag geleerd? Twee.Wat hebben we vandaag geleerd? Twee.Wat hebben we vandaag geleerd? Twee.Wat hebben we vandaag geleerd? Twee.

Enthousiasme: Hulpverleners mits nodige Enthousiasme: Hulpverleners mits nodige Enthousiasme: Hulpverleners mits nodige Enthousiasme: Hulpverleners mits nodige 
vorming gekoppeld aan dementie (SVG). Training vorming gekoppeld aan dementie (SVG). Training vorming gekoppeld aan dementie (SVG). Training vorming gekoppeld aan dementie (SVG). Training 
van mensen is nodig om geloofwaardig te van mensen is nodig om geloofwaardig te van mensen is nodig om geloofwaardig te van mensen is nodig om geloofwaardig te 
blijven. Personen met dementie over oefeningen blijven. Personen met dementie over oefeningen blijven. Personen met dementie over oefeningen blijven. Personen met dementie over oefeningen 
via tablet pc (ASTRID, via tablet pc (ASTRID, via tablet pc (ASTRID, via tablet pc (ASTRID, EEEE----TandemTandemTandemTandem))))

MantelzorgersMantelzorgersMantelzorgersMantelzorgers moeten zorgvuldig benaderd moeten zorgvuldig benaderd moeten zorgvuldig benaderd moeten zorgvuldig benaderd 
worden (worden (worden (worden (InInInIn----HamHamHamHam). Voor hen is ook het ). Voor hen is ook het ). Voor hen is ook het ). Voor hen is ook het 
elementaire elementaire elementaire elementaire ‘‘‘‘toezichttoezichttoezichttoezicht’’’’ belangrijk en werkt dit belangrijk en werkt dit belangrijk en werkt dit belangrijk en werkt dit 
geruststellend en positief (WGK).geruststellend en positief (WGK).geruststellend en positief (WGK).geruststellend en positief (WGK).

Technologie moet eenvoudig zijn (alle projecten).Technologie moet eenvoudig zijn (alle projecten).Technologie moet eenvoudig zijn (alle projecten).Technologie moet eenvoudig zijn (alle projecten).

Verberg technologie!Verberg technologie!Verberg technologie!Verberg technologie!
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Wat hebben we vandaag geleerd? Drie.Wat hebben we vandaag geleerd? Drie.Wat hebben we vandaag geleerd? Drie.Wat hebben we vandaag geleerd? Drie.

Niet alles wat er op de markt is werkt, probeer Niet alles wat er op de markt is werkt, probeer Niet alles wat er op de markt is werkt, probeer Niet alles wat er op de markt is werkt, probeer 
dus teleurstellingen te voorkomen. dus teleurstellingen te voorkomen. dus teleurstellingen te voorkomen. dus teleurstellingen te voorkomen. 
Geloofwaardigheid!Geloofwaardigheid!Geloofwaardigheid!Geloofwaardigheid!

Kostprijs: vaak een nadeel, maar ook niet altijd Kostprijs: vaak een nadeel, maar ook niet altijd Kostprijs: vaak een nadeel, maar ook niet altijd Kostprijs: vaak een nadeel, maar ook niet altijd 
((((cfrcfrcfrcfr. eerste projectenreeks waar er bereidheid tot . eerste projectenreeks waar er bereidheid tot . eerste projectenreeks waar er bereidheid tot . eerste projectenreeks waar er bereidheid tot 
betalen was indien meerwaarde)betalen was indien meerwaarde)betalen was indien meerwaarde)betalen was indien meerwaarde)

Technologie en privacy Technologie en privacy Technologie en privacy Technologie en privacy …………

Discussie Discussie Discussie Discussie …………
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Discussie Discussie Discussie Discussie 

� KarineKarineKarineKarine SoenenSoenenSoenenSoenen –––– EEEE----TandemTandemTandemTandem, Expertisecentrum , Expertisecentrum , Expertisecentrum , Expertisecentrum 
Dementie TurnhoutDementie TurnhoutDementie TurnhoutDementie Turnhout

� Astrid Herman Astrid Herman Astrid Herman Astrid Herman –––– ASTRID , ASTRID , ASTRID , ASTRID , SintSintSintSint----
FranciscusziekenhuisFranciscusziekenhuisFranciscusziekenhuisFranciscusziekenhuis HeusdenHeusdenHeusdenHeusden----ZolderZolderZolderZolder

� Peter Peter Peter Peter DeboutteDeboutteDeboutteDeboutte –––– InInInIn----HamHamHamHam
� Florence Florence Florence Florence ColpaertColpaertColpaertColpaert –––– Solidariteit voor het GezinSolidariteit voor het GezinSolidariteit voor het GezinSolidariteit voor het Gezin
� Saar Van Saar Van Saar Van Saar Van GilsGilsGilsGils –––– WitWitWitWit----GeleGeleGeleGele Kruis OVLKruis OVLKruis OVLKruis OVL
� GinoGinoGinoGino VannieuwenhuyzeVannieuwenhuyzeVannieuwenhuyzeVannieuwenhuyze ---- ThuishulpThuishulpThuishulpThuishulp
� Alex Moens Alex Moens Alex Moens Alex Moens –––– Woon en Zorg H. Hart Woon en Zorg H. Hart Woon en Zorg H. Hart Woon en Zorg H. Hart 
Expertisecentrum Dementie Kortrijk Expertisecentrum Dementie Kortrijk Expertisecentrum Dementie Kortrijk Expertisecentrum Dementie Kortrijk 
(verontschuldigd)(verontschuldigd)(verontschuldigd)(verontschuldigd)

� Moderator: Jurn Moderator: Jurn Moderator: Jurn Moderator: Jurn VerschraegenVerschraegenVerschraegenVerschraegen

DANK!DANK!DANK!DANK!

OnlyOnlyOnlyOnly peoplepeoplepeoplepeople makemakemakemake itititit happen happen happen happen …………


