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Samenvatting 
 
 
Van november 2015 tot en met juni 2016 heeft ZZG zorggroep een kleinschalige pilot uitgevoerd met het 
leefstijlmonitoringssysteem van Sensara, een netwerk van sensoren bij alleenwonende ouderen om het 
leefpatroon - zoals het dag-nachtritme - in kaart te brengen. De sensoren bevinden zich in ruimtes van de 
woning die frequent bezocht worden en communiceren draadloos met een centrale unit die is verbonden met 
internet. De sensoren registreren de bewegingen (activiteiten) van de bewoner. De activiteiten – de leefstijl - 
kunnen op afstand door een mantelzorger en/of zorg professional worden bekeken. Sensara kan worden 
uitgebreid met een bewaking op noodsituaties, zoals vallen.  
 
De doelgroep van de pilot bestond uit cliënten van ZZG zorgroep met een Volledig Pakket Thuis (VPT) onder 
de Wet langdurige zorg (WLZ). Een cliënt komt in aanmerking voor een VPT bij een WLZ-indicatie 
ZorgZwaartePakket 4 of 5 door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). In feite een indicatie voor opname. 
Een VPT is dan alleen mogelijk als de cliëntveiligheid geborgd kan worden. Het doel van de pilot was te 
verkennen of de inzet van leefstijlmonitoring en geavanceerde bewaking de cliëntveiligheid afdoende zou 
kunnen borgen. Dit was ook de directe aanleiding voor de pilot: ZZG Zorggroep wil VPT ook in de wijk kunnen 
aanbieden. Nu wordt het vooral ingezet bij bewoners van bijvoorbeeld aanleunwoningen. Dus in de directe 
nabijheid van 24-uurs zorg. 
 
In totaal hebben er zeven installaties plaats gevonden bij alleenwonende ouderen met dementie waarbij zowel 
de mantelzorger als een zorgtrajectbegeleider de leefstijl kon monitoren. De zorgtrajectbegeleiders van ZZG 
zorggroep zijn verbonden aan de uitvoering van het VPT. In twee situaties is het systeem gede-installeerd 
omdat de cliënt overleed of werd opgenomen in het verpleeghuis. Halverwege mei (tot en met juni) is er bij 
een aantal deelnemers een uitbreiding geïnstalleerd door een specifieke bedsensor in de woning aan te 
brengen en de noodmeldingen hiervan door te zetten naar geïnstalleerde apps op de smartphones van het 
ambulante zorgteam van ZZG zorggroep. 
  
Uit het onderzoek tijdens de pilot kwam naar voren dat zowel mantelzorgers als zorgtrajectbegeleiders 
steeds positiever zijn over de inzet van leefstijlmonitoring. Gedurende de hele pilot was het mogelijk om te 
stoppen maar bij iedere bijeenkomst was het succes groter. Het systeem wordt vooral gebruikt om het dag-
nachtritme in kaart te brengen. Vooral mantelzorgers gaven aan dat het prettig is om meer inzicht te hebben 
in het leefpatroon van hun naaste. Door het systeem hebben ze het gevoel meer vertrouwen te hebben in het 
veilig thuis wonen. In de meeste gevallen was al een opname in een intramurale setting gepland, 
leefstijlmonitoring heeft met name voor mantelzorgers voor een geruster gevoel gezorgd tot aan de opname. 
Zorgtraject begeleiders benadrukken dat het prettig is om de leefstijl van iemand in kaart te brengen. Met 
behulp van het leefstijlmonitoringssysteem worden vermoedens betreft het dag en nacht ritme en activiteit 
bevestigd. Net als mantelzorgers gaven zorgtrajectbegeleiders aan dat het systeem bijdraagt aan een 
gerustgesteld gevoel en het gevoel van controle. 
 
Gedurende de gehele pilot kwamen soms onnodige meldingen voor, meldingen waarbij geen actie nodig is. 
Dit kwam door: de combinatie van toilet en douche in één ruimte; een wasmachine in dezelfde ruimte; een 
geplande afwezigheid; het onjuist instellen van de dwaalperiode. Het aantal ervaren onnodige meldingen nam 
gedurende de pilot af. Tijdens de pilot was er geen sprake van ‘gemiste’ situaties.  
 
Op basis van reacties tijdens de laatste maand van de pilot lijkt het van meerwaarde om ook het vallen te 
monitoren in de zogeheten Care-variant van het systeem waarin gebruik gemaakt wordt van een bedsensor 
werd. Op basis van de pilot kunnen we geen conclusies trekken over deze variant omdat weinig deelnemers 
er gebruik van maakten in een vrij korte periode.  
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1. Inleiding 
 
Als onderdeel van het project ‘Zelfredzaamheid door zorg op afstand’ doet Vilans kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek naar verschillende systemen van leefstijlmonitoring bij alleenwonende ouderen met dementie. Een 
van de pilots vond plaats bij ZZG zorggroep, locatie Wijchen en Druten.  
 
De setting van deze pilot week af van de andere onderzoeken van Vilans. De pilot vond namelijk plaats in de 
setting van het Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de Wet langdurige zorg. De twee andere lopende 
onderzoeken met leefstijlmonitoring vonden en vinden plaats in de setting van de Zorgverzekeringswet1. De 
pilot vond plaats bij alleenwonende mensen met dementie die al een indicatie voor opname hebben, 
afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Het gaat om mensen met een ZorgZwaartePakket 4 
of 5 in het middenstadium of overgang naar het gevorderde stadium van dementie. 
 
Het Volledig Pakket Thuis kan worden aangevraagd door een cliënt en een mantelzorger als alternatief voor 
een daadwerkelijke verhuizing naar een intramurale instelling, maar is alleen mogelijk als de cliëntveiligheid 
voldoende is geborgd. Vandaar dat de meeste cliënten met een VPT nu in het algemeen te vinden zijn in 
bijvoorbeeld aanleunwoningen: in de directe nabijheid van 24-uurs zorg. ZZG zorggroep wil echter het VPT 
ook in de wijk aanbieden. Vandaar dat ZZG zorggroep medio 2015 op zoek was naar een technologie om dit 
mogelijk te maken.  
 
Dit rapport omschrijft het kwalitatieve onderzoek gedurende deze pilot waarbij mantelzorgers en 
zorgtrajectbegeleiders de leefstijl van ouderen met dementie konden monitoren met Sensara “Home” en 
later ook “Care” (wanneer bedsensor is geïnstalleerd).  
 
1.1 1.1 1.1 1.1 Het systeemHet systeemHet systeemHet systeem    
Gedurende de pilot is het leefstijlmonitoringssysteem van Sensara getest, zie figuur 1. Er is gestart met de 
variant “Sensara Home” (voorheen bekend onder de naam Sensara Life). Het systeem bestaat uit 
bewegingssensoren en deursensoren. Deze sensoren bevinden zich in de ruimtes van de woning die frequent 
bezocht worden en communiceren draadloos met een centrale unit die is verbonden met internet. De 
sensoren registreren de bewegingen (activiteiten) van de bewoner. Trendanalyse-software analyseert deze 
activiteiten. De mantelzorger en/of zorgprofessional kan de activiteiten – de leefstijl - op afstand bekijken via 
een app of een webpagina. De trendanalyse-software geeft bijvoorbeeld notificaties (meldingen) als er sprake 
is van belangrijke afwijkingen van het dagelijks leefpatroon.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 De sensoren van het Sensara leefstijlmonitoringsysteem.   Figuur 2 bedsensor 

 
Gedurende de pilot heeft er een uitbreiding plaats gevonden naar  “Sensara Care” deze variant omvatte de 
toevoeging van een bedsensor onder de matras (zie figuur 2). Deze sensor monitort de hartslag en de 
ademhaling door het matras heen. Aan de hand hiervan signaleert het systeem of iemand wel of niet in bed 
ligt. De trendanalyse-software voor de leefstijlmonitoring wordt met deze aanvullende input nauwkeuriger.  
Met aanvullende software (een instellingsoptie in de app) is nauwkeuriger te bepalen of er mogelijk een 
noodsituatie is. Bijvoorbeeld nachtelijk dwalen of inactiviteit gevolgd door langzaam kruipen over de vloer, wat 
kan duiden op een val.  

���������������������������������������� ��������
1 Twee andere Vilans-onderzoeken met leefstijlmonitoring: in Friesland met het Livind systeem 
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Mensen met dementie aan het eind van het middenstadium hebben cognitieve beperkingen waardoor ze vaak 
geen gebruik meer kunnen maken van actieve personenalarmering. Door leefstijlmonitoring met 
geavanceerde bewaking, “Sensara Care” (toevoeging van de bedsensor) worden situaties in kaart gebracht 
zonder dat de persoon met dementie zelf alarm hoeft te slaan. De Sensara Care biedt een app voor 
smartphones waarmee het ambulante zorgteam – dat ’s nachts de alarmopvolging regelt - alarmsignalen 
kan ontvangen. Om ook ’s nachts een professionele alarmopvolging te waarborgen, hebben de deelnemers 
een Clavisio sleutelkluis gekregen zodat het ambulante zorgteam zich toegang kan verschaffen tot de woning. 
Tijdens de pilot is wel de actieve personenalarmering gehandhaafd, voor zover cliënten deze hadden. 
 
De zorgtrajectbegeleiders maakten gedurende de pilot gebruik van het zogenoemde casemanagers user 
interface (zie figuur 3). Via een webpagina (op computer, tablet of smartphone) kunnen zij de leefstijl van 
verschillende cliënten tegelijkertijd monitoren. De mantelzorgers maakten gebruik van een app die 
geïnstalleerd kan worden op een smartphone (zie figuur 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3 Casemanagers interface        Figuur 4 activiteiten in de app van de mantelzorger 
 
 

1.2 1.2 1.2 1.2 De pilotDe pilotDe pilotDe pilot 
De pilot en het bijbehorende onderzoek liep van november 2015 tot juni 2016. In de pilot werd het leefpatroon 
van alleenwonende ouderen met dementie gemonitord zodat zij mogelijk langer verantwoord thuis kunnen 
blijven wonen. Gedurende de hele pilot hebben de bewegingssensoren van het Sensara-systeem het 
leefpatroon in kaart gebracht, tijdens de laatste maand is dit bij enkele deelnemers uitgebreid met een 
bedsensor voor aanvullende bewaking op vallen, dwalen2 en andere noodsituaties . 
 
Het project was bedoeld voor cliënten en hun mantelzorger(s) van ZZG zorggroep. Criteria:  
• een indicatie voor opname volgens de Wet langdurige zorg; 
• een Volledig Pakket Thuis om thuis te kunnen blijven wonen in plaats van een verhuizing naar een 

verzorgingshuis of woonzorgcentrum. 
 
Wanneer leefstijlmonitoring wordt ingezet ziet het gebruiksscenario er als volgt uit. Bij de persoon met 
dementie hangen sensoren, deze communiceren met een app op de smartphone van de mantelzorger en het 
casemanager user interface. Als een bedsensor is geïnstalleerd, ontvangt ook de nachtzorg een alarmering.  
 
Het wijkteam is niet direct betrokken bij het leefstijlmonitoringssysteem maar wordt wel door de 
zorgtrajectbegeleider op de hoogte gebracht van de situatie. Het gebruiksscenario is weergeven in figuur 5.  
 
 

���������������������������������������� ��������
2 Het laatste heeft alleen de laatste maand van de pilot & onderzoek plaatsgevonden bij een deel van de 

deelnemers (zie tabel 1) 



Vilans | Zelfredzaamheid door zorg op afstand | Leefstijlmonitoring met het Sensara systeem bij ZZG zorggroep | Oktober 2016  6  
 

Figuur 5 gebruiksscenario 
 
Bij de pilot waren betrokken: 

• persoon met dementie; 
• mantelzorger; 
• zorgtrajectbegeleider VPT; 
• zorgcentrale (laatste maand); 
• ambulant nachtzorgteam (laatste maand); 
• technische ondersteuner vanuit ZZG zorggroep -> betrokken bij onder andere de installatie; 
• projectleider vanuit ZZG zorggroep: projectleider Domoticazorg; 
• leverancier Sensara. 

 
Tijdens de pilot hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden met de zorgtrajectbegeleiders (drie 
medewerkers), projectleider Domoticazorg, betrokken vanuit Sensara en de betrokkenen vanuit Vilans. 
Tijdens dit overleg werden de prestaties en de toepasbaarheid van het systeem besproken. Daarnaast werden 
er afspraken over de voortgang van het project gemaakt. Ook werden de aangesloten cliënten besproken met 
de zorgtrajectbegeleiders zodat zij wisten hoe de leefstijlmonitoring te interpreteren. De leverancier ontving 
vooral feedback over het user interface. 
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2. Het onderzoek 
 
2.1 Onderzoeksvraag 

Wat zijn de effecten van de inzet van leefstijlmonitoring bij alleenwonende ouderen met dementie met een 
VPT indicatie? 
 

2.2 Deelnemers 

Tijdens de pilot hebben er in totaal zeven installaties plaats gevonden bij alleenwonende ouderen met 
dementie. In alle casussen had zowel een mantelzorger als de zorgtrajectbegeleider toegang tot het systeem. 
Bij twee casussen is het systeem tijdens de pilot periode gede-installeerd; een persoon is verhuisd naar een 
intramurale setting en een persoon is overleden. De installaties van de systemen vond niet gelijktijdig plaats, 
zoals in tabel 1 is aangeven.  
 
Tabel 1 Overzicht van casussen: 

Casus Persoon met dementie Installatie De-installatie 

Sensara 

Care 

Sensara 

Safe 

1 Vrouw Oktober 2015 -   

2 Vrouw Januari 2016 -   

3 Vrouw Januari 2016 Februari 2016  n.v.t. 

4 Vrouw December 2016 -   

5 Vrouw Januari 2016 -  Gede-installeerd 

6 Vrouw Februari 2016 -   

7 Vrouw  Maart 2016 Mei 2016   

 
Tabel 2 Betrokken mantelzorgers: 
 

Casus Mantelzorger Verwachtingen Ervaringen Ervaringen 

1 Vrouw    

2 Vrouw    

3 Vrouw  n.v.t. n.v.t. 

4 Man    

5 Vrouw    

6 Man    

7 Man  n.v.t. n.v.t. 

 
Tabel 3 Betrokken zorgtrajectbegeleiders: 
 
Zorgtrajectbegeleider Casus Verwachtingen Eerste ervaringen Ervaringen 

1    Vrouw 1    

2    Vrouw 2, 3, 6 en 7    

3    Vrouw 4 en 5    

 
 
Mate van dementie bij de deelnemersMate van dementie bij de deelnemersMate van dementie bij de deelnemersMate van dementie bij de deelnemers    
Vrijwel alle deelnemers hebben meer dan een jaar dementie, sommigen in een redelijk gevorderd stadium. In 
een aantal gevallen werd al voor de installatie gedacht aan opname in een verpleeghuis, leefstijlmonitoring 
werd hier ingezet om de periode tot opname te overbruggen. In alle gevallen ontvingen de cliënten een vorm 
van zorg aan huis. De hoeveelheid zorg verschilde van enkel hulp bij het aan- en uittrekken van de 
steunkousen tot meerdaagse verzorging en dagbesteding.  
 
MMMMantelzorgersantelzorgersantelzorgersantelzorgers    
De betrokken mantelzorgers waren in alle gevallen familieleden van de persoon met dementie; dochter, 
schoondochter of zoon. Uit de interviews bleek dat de mantelzorgers regelmatig een bezoek brengen aan hun 
naaste en veel zaken voor hen regelen. Afhankelijk van de hoeveelheid broers en zussen hebben de 
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mantelzorgers de taken (denk hierbij aan bezoekjes aan arts, boodschappen, financiële zaken) verdeeld. Alle 
mantelzorgers werken naast hun rol als mantelzorger. Tot slot maken de mantelzorgers in het dagelijks 
leven gebruik van een computer en smartphone en in veel gevallen ook een tablet.  
    
ZorgtrajectZorgtrajectZorgtrajectZorgtrajectbegeleiderbegeleiderbegeleiderbegeleider 
De drie betrokken zorgtrajectbegeleiders brengen eens in de zes weken een bezoek aan de cliënt en hebben 
contact met de wijkverpleegkundige en de mantelzorgers over de zorg van de cliënt. De 
zorgtrajectbegeleiders hebben ervaring met het gebruik van een computer, smartphone en tablet, de mate 
van ervaring verschilt. Gedurende de pilot hebben de zorgtrajectbegeleiders een persoonsgebonden iPad 
gekregen om de signalen van leefstijlmonitoring beter te kunnen volgen. 
 

2.2.2.2.3333    OnderzoeksmethodeOnderzoeksmethodeOnderzoeksmethodeOnderzoeksmethode    

Tijdens de pilot zijn zowel de mantelzorgers als zorgtrajectbegeleiders drie keer geïnterviewd. Het eerste 
interview voorafgaand aan de installatie van het systeem, het tweede na een periode van ongeveer een maand 
en het laatste drie maanden na de installatie, zie figuur 6. De interviews vonden telefonisch of fysiek plaats, al 
naar gelang de wens van de geïnterviewde. Het eerste interview ging over de verwachtingen die mensen 
hebben bij het systeem. De volgende onderwerpen zijn besproken; kennis over leefstijlmonitoring; de reden 
om het systeem in te zetten; de verwachtingen bij het systeem; het gevoel van veiligheid bij persoon met 
dementie; privacy; de mate van gerustheid; inzet van zorg; de mogelijkheid om langer thuis te wonen. 
Daarnaast zijn er algemene vragen gesteld over de mate van dementie en het gebruik van technologie. Het 
tweede en het derde interview gingen over de ervaringen met het systeem. Algemene, positieve en negatieve 
ervaringen. Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen aan bod in het gesprek; ervaringen met de 
aanwezigheid van sensoren in het huis van de cliënt; ervaringen met de alarmeringen; gebruik van de app: 
hoeveelheid gebruik, het interface en de verschillende onderdelen; veranderingen in de inzet van zorg; de 
mate van gerustheid; de mogelijkheid om langer thuis te wonen; situaties die het systeem niet herkent. 
 
Om het gebruik van de verschillende functies in de app te evalueren zijn er in de interviews vier vragen 
gesteld over de manier waarop mantelzorgers bepaalde informatie zoeken over het patroon van hun naaste. 
Bij deelnemers waar gedurende de pilot een bedsensor is geïnstalleerd, werd specifiek gevraagd naar 
ervaring rondom de bedsensor. Tot slot werd in het laatste interview bij mantelzorgers aandacht besteed aan 
de bereidheid om te betalen voor het systeem. 
 
Zoals eerder genoemd werden er gedurende de pilot evaluatie bijeenkomsten georganiseerd waarbij 
leverancier, en betrokken zorgtraject begeleiders aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst was Vilans 
aanwezig zodat de evaluatie meegenomen kan worden in het onderzoek. In de bijeenkomsten zijn naast de 
ervaringen van zorgtrajectbegeleiders ook de ervaringen van de nachtzorgcentrale en de technische dienst 
die de installaties uitvoert meegenomen.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Verwachtingen   Ervaringen     Ervaringen 
 
 
Figuur 6 meet momenten in de pilot.  

 

Installatie van  
Sensara systeem 

t=0 t=1 t=2 

± 1 maand ± 2 maanden 



Vilans | Zelfredzaamheid door zorg op afstand | Leefstijlmonitoring met het Sensara systeem bij ZZG zorggroep | Oktober 2016  9  
 

3. Resultaten 
 
In de volgende paragrafen worden de resultaten van de interviews beschreven. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de verwachtingen en de ervaringen en tussen resultaten van de mantelzorgers en de 
zorgtrajectbegeleiders. Tot slot worden de ervaringen van de technische ondersteuning en nachtzorg centrale 
omschreven. 
 
3.1 Verwachtingen mantelzorgers 

Het eerste interview met mantelzorgers ging met name over de verwachtingen die zij hadden van het 
systeem, de reden om het systeem in te zetten en de informatie die zij ontvangen hadden. De resultaten van 
het interview zijn per onderwerp weergegeven. In de meeste gevallen was het systeem al enkele dagen 
werkzaam op het moment dat het interview plaatsvond. Als het systeem langer geleden was geïnstalleerd, 
werd de geïnterviewde gevraagd terug te denken aan eerdere verwachtingen. Het systeem zat dan nog in de 
‘lerende fase’ waardoor het nog niet helemaal werkte zoals beoogd. Als het systeem al werkzaam was, 
werden soms ook al eerste ervaringen gedeeld met de onderzoeker. De resultaten hiervan worden besproken 
in hoofdstuk 3.3, Ervaringen van mantelzorgers.  
 
• Kennis over leefstijlmonitoring 
Het systeem van leefstijlmonitoring wordt door vrijwel iedereen uitgelegd als een systeemnetwerk van 
bewegingssensoren die activiteiten kunnen monitoren die zo laten zien in welke ruimte iemand geweest is. 
Uit het eerste interview bleek dat het voor een aantal mantelzorgers moeilijk voor te stellen is wat 
leefstijlmonitoring precies inhoudt. De informatie die men heeft ontvangen komt van de betrokken zorgtraject 
begeleider. Men geeft aan ook een folder te hebben ontvangen. 

 
• Reden om het systeem in te zetten 
Mantelzorgers willen het systeem vooral inzetten om de activiteiten van hun naaste te monitoren, vooral het 
dag-nachtritme wordt door hen genoemd. Er wordt toegelicht dat men het systeem inzet om wat meer zicht 
te krijgen op het dagelijkse patroon om te zien of thuis wonen nog mogelijk is.    

    
• Verwachtingen bij het systeem 
Mantelzorgers verwachten dat het systeem vooral hulp biedt bij het dag-nachtritme. De persoon met 
dementie kan niet goed vertellen wat zij heeft gedaan en hoe zij geslapen heeft, terwijl de familie vermoedt 
dat ze soms niet slaapt of veel uit bed gaat. Met het systeem verwachten ze dat in kaart te brengen. 
 
• Gevoel van veiligheid bij persoon met dementie 
Alle mantelzorgers geven aan dat de dementie dusdanig gevorderd is dat hun naaste niet door heeft wat het 
systeem mogelijk bijdraagt aan hun veiligheid. De mantelzorgers hebben wel met hun moeder besproken dat 
er een systeem geïnstalleerd wordt voor de veiligheid maar men denkt dat dit niet of nauwelijks wordt 
begrepen of onthouden. Sommige cliënten gebruiken ook actieve personenalarmering. Dat geeft eerder een 
gevoel van veiligheid dan leefstijlmonitoring omdat ze dat al een tijd gebruiken.  
 
• Privacy 
Mantelzorgers vinden privacy belangrijk. Men verwacht niet dat het systeem daar grote inbreuk op maakt, 
met name omdat er geen camera’s gebruikt worden en alleen de familie en de zorgtrajectbegeleider de 
gegevens kunnen inzien. Men denkt dat veiligheid het wint van privacy als dit betekent dat iemand langer 
thuis kan wonen. 
 
• Gerustheid 
Een deel van de mantelzorgers geeft aan te verwachten dat het systeem bijdraagt aan een gerust gevoel. 
Sommigen denken dat de gegevens misschien ook wel voor onrust zorgen en dat het risico is veel naar het 
systeem te willen kijken. Men verwacht iedere dag wel even te kijken, ook als het systeem nog in de lerende 
fase zit maar ze wel al activiteiten kunnen waarnemen. 
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• Inzet van zorg 
De vraag of de inzet van zorg gaat veranderen door het systeem vinden veel mantelzorgers moeilijk te 
beantwoorden. Sommigen verwachten dat de inzet van zorg niet (direct) zal veranderen. Sommigen denken 
dat de zorg aangepast moet worden omdat waarschijnlijk zal blijken dat moeder de hele dag slaapt en dan zal 
iets moeten worden ondernomen om haar actiever te maken. 
 
• Mogelijkheid om langer thuis te wonen 
Het merendeel van de mantelzorgers verwacht dat het systeem bijdraagt aan langer thuis wonen. Een van de 
mantelzorgers benadrukt dat vooral de inzet van thuiszorg ervoor zorgt dat moeder langer thuis kan wonen. 
Het systeem is hierbij puur ondersteunend. Een deel van de mantelzorgers geeft aan niet te weten of met de 
inzet van leefstijlmonitoring iemand langer thuis kan wonen. Het kan ook zijn dat er dingen spelen waar ze 
nog onvoldoende zicht op hadden en die nu aan het licht komen. 

    
3.2 Verwachtingen zorgtrajectbegeleiders 

Het eerste interview met de zorgtrajectbegeleiders had als doel de verwachtingen in kaart te brengen. De 
resultaten van het interview zijn per onderwerp weergegeven.  
    
• Kennis over leefstijlmonitoring 
De zorgtrajectbegeleiders lichten leefstijlmonitoring toe als een systeem met sensoren/apparaatjes dat de 
patronen van iemand met dementie die alleen woont in kaart brengt. Voorbeelden die genoemd worden: naar 
binnen en naar buiten gaan, toiletbezoeken en dag-nachtritme. Wanneer het patroon afwijkt van het normale 
patroon wordt er een alarm gegenereerd. 
 
• Verwachtingen bij het systeem 
Zorgtrajectbegeleiders verwachten dat het systeem inzichtelijk maakt of een cliënt gedurende de nacht goed 
slaapt of juist erg onrustig is. Ook hoopt men vermoedens uit te kunnen sluiten of te bevestigen zodat 
duidelijk wordt hoe cliënt zo goed mogelijk ondersteund kan worden bij het thuis wonen.  
 
• Gevoel van veiligheid bij persoon met dementie 
Alle zorgtrajectbegeleiders geven aan dat leefstijlmonitoring niet gaat bijdragen aan het gevoel van veiligheid 
bij de cliënt. De betrokken cliënten hebben een te ver gevorderde mate van dementie om de link te leggen. 
Het wordt wel toegelicht aan de cliënt en besproken, maar men verwacht dat de cliënten dit zal vergeten. 
Voor mantelzorgers gaat het wel bijdragen aan het gevoel van veiligheid, verwachten ze.  
 
• Privacy 
Uit de interviews blijkt dat dit wel een belangrijk punt is om over na te denken. De zorgtrajectbegeleiders 
bespreken de situatie met de cliënt en de mantelzorger en geven aan hoe het kan bijdragen aan de veiligheid. 
 
• Inzet van zorg 
De zorgtrajectbegeleiders verwachten dat de zorg beter kan worden afgestemd op het ritme van de cliënt, 
bijvoorbeeld dat de thuiszorg op andere tijden komt. In de meeste gevallen krijgen de cliënten al veel zorg 
(uitbreiding van uren binnen het VPT is bij deze mensen niet mogelijk). Ook speelt de acceptatie van zorg door 
de cliënt een rol. Soms is de cliënt erg passief en wil zij geen verdere hulp of dagbesteding.  
 
• Rol zorgtrajectbegeleider 
Het systeem helpt bij het aanpassen van de zorg aan de behoeften van de cliënt en bij veranderingen in het 
zorgplan. Het biedt meer informatie. Sommigen denken dat het wat tijd zal kosten maar dat het ook veel 
inzichten oplevert die aanvullend zijn op de cliëntbezoeken. 
 
• Mogelijkheid om langer thuis te wonen 
Zorgtrajectbegeleiders geven aan dat het lastig te bepalen is of iemand echt langer thuis kan blijven wonen. 
In een aantal gevallen is sprake van snelle achteruitgang, en stond een opname al gepland. 
Leefstijlmonitoring kan bijdragen om tot die tijd de cliënt te monitoren. 
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3.3 Ervaringen mantelzorgers 

De ervaringen van de mantelzorgers zijn op twee momenten in de pilot gemeten. De eerste ervaringen 
ongeveer een maand na de installatie en verdere ervaringen ongeveer drie maanden na de installatie. In 
enkele gevallen was het systeem al geïnstalleerd voorafgaand aan het eerste interview. Deze reacties zijn 
meegenomen bij de resultaten die hieronder zijn beschreven.  
    
Eerste reactie (positief en negatief) 
De eerste reacties zijn positief. Men is blij met een systeem dat meer controle geeft over de situatie. 
Mantelzorgers kunnen nu zien of hun naaste nog goed slaapt of juist heel onrustig is. In de meeste gevallen 
wordt ook een negatief aspect genoemd. In de laatste interviews geeft iedereen aan dat het vaak om kleine 
aspecten gaat ten opzichte van de positieve kant. Men geeft aan deze nadelen vooral te noemen omdat dit een 
pilot is. Aspecten die bij de eerste reactie genoemd worden: 
• Bij een van de casussen is de cliënt geneigd de deur open te doen terwijl er niemand is. Op de app wordt 

duidelijk dat de deur opengaat (deur geopend), vrij snel daarna (soms 1 of 2 minuten later) gaat de deur 
weer dicht wat niet (direct) zichtbaar is op de app. De mantelzorger geeft aan het gevoel te hebben dat er 
een vertraging in het systeem zit. Op basis van deze pilot wordt er (net zoals in de app voor 
zorgprofessionals) een aanpassing gemaakt naar ‘gezien bij de deur’ als de cliënt niet zelf door de deur 
naar buiten gaat. 

• Doordat je de mogelijkheid hebt ieder moment van de dag te kijken is het soms ook verontrustend dat je 
zo veel ziet. De mantelzorger die dit aangeeft heeft met zichzelf afgesproken niet meer continu te kijken. 

• Het systeem geeft nog wel eens een volgens mantelzorgers foutieve melding van ‘verdachte inactiviteit’. 
Dan is er niets aan de hand maar wordt er wel inactiviteit gemeten. Meerdere mantelzorgers noemen dit 
punt, vooral voor de installatie van een bedsensor. Het systeem meet geen slaap gedurende de dag. Als 
moeder een middagdutje doet, wordt dit gezien als inactiviteit.  

• Een mantelzorger geeft aan de voordelen van de geavanceerde bewaking te zien, maar vindt het jammer 
dat dit niet werkt als moeder in de stoel in slaapt valt. Dit zorgde voor veel alarmeringen in de nacht.  

  
Het systeem  
• Sensoren in het huis van persoon met dementie 
Een deel van de mantelzorgers geeft aan dat de sensoren van het systeem groter zijn dan zij hadden 
verwacht. Ook wordt genoemd dat de sensoren op redelijk prominente plekken in huis moeten hangen. 
Enkele mantelzorgers geven aan dat doordat het bewegingssensoren zijn niet altijd duidelijk is wat er 
gebeurt. Wanneer iemand naar de badkamer gaat waar ook de wasmachine staat, wordt dit altijd gezien als 
een toiletbezoek. Voor een enkele mantelzorger is het onduidelijk waarom in de slaapkamer geen sensor 
hangt. In een casus wordt genoemd dat er meerdere kamers zijn doordat er geen sensor in de slaapkamer 
hangt is het voor de mantelzorger het gevoel dat het systeem slaap kan melden wanneer de persoon met 
dementie zich in een van de kamers verblijft. Of dit in werkelijkheid is voorgekomen is onduidelijk. Maar het 
gaat met name om het gevoel bij de mantelzorger of de aanwezige sensoren voldoende inzicht kunnen 
bieden.  Doordat er in de slaapkamer zelf geen sensor hangt (later, wanneer de bedsensor wordt 
geïnstalleerd is dit anders) kan ook strijken in de slaapkamer worden gezien als ‘naar bed’. In een van de 
casussen is een sensor geïnstalleerd in de slaapkamer, dit is later weer teruggedraaid. 
  
Een mantelzorger geeft aan dat het fijn zou zijn om de namen van de sensoren aan te (kunnen) passen, 
bijvoorbeeld ‘voordeur’ en ‘achterdeur’ zodat je weet of ze mogelijk in de tuin zit wanneer er ‘naar buiten’ 
wordt gemeld. In het begin vroeg een cliënt wel eens waar het systeem voor diende. In enkele gevallen heeft 
de naaste (vlak na installatie) een sensor van de muur afgehaald. Gedurende de pilot komt dit niet meer voor. 
Eén van de mantelzorgers noemt zelfs dat zijn/haar moeder een sensor terug heeft gehangen nadat bezoek 
er per ongeluk tegenaan was gelopen.  
 
Tot slot geven enkele mantelzorgers aan dat er wel een sensor in de woonkamer hangt maar dat er geen 
‘kamermelding’ wordt weergeven. Bij doorvragen blijkt dat niet bij iedereen duidelijk is dat dit in de app 
zichtbaar is bij ‘laatst gezien in…’ bij het menu ‘nu’. 
    
• Notificaties (ronde en oranje melding bij een afwijkend of verontrustende leefstijl) 
Alle deelnemers hebben gedurende de pilot te maken gehad met notificaties. Uit de verschillende interviews 
komt naar voren dat soms onnodige meldingen worden afgegeven wat weer zorgt voor ongerustheid. Zo is er 
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bij een van de casussen vaak sprake van de activiteit ‘deur open’ zonder dat de deur weer dicht gaat. De 
mantelzorger was hierbij ongerust  doordat zij de notificatie 'Deur geopend' letterlijk interpreteerde als de 

voordeur die openstaat. De betrokken mantelzorger is in het begin gaan kijken of de deur open stond bij 
moeder. Gedurende de pilot lijkt het beter te gaan maar toch komt het af en toe nog voor.  De vertraging die 
de mantelzorger ervaart in het systeem is in deze situatie niet gewenst. Men geeft aan te weten dat het een 
pilot is waaraan zij meewerken dus dat dat de reden kan zijn dat er mogelijk dingen niet kloppen. Ook wordt 
er genoemd dat je het systeem een beetje moet leren kennen, zodat je weet wanneer er echt sprake is van 
een alarmerende situatie.  
Ook een andere mantelzorger noemt de vertraging in het systeem. Deze mantelzorger bracht moeder rond 
drie uur ’s middags naar het ziekenhuis voor een behandeling, daar werd besloten dat ze een nachtje moest 
blijven. Om half een ’s nachts ontving de mantelzorger een bericht ‘nog niet thuis’. Voor de mantelzorger is 
het onprettig dat deze melding pas zo laat komt. Als moeder werkelijk was gaan wandelen had de 
mantelzorger dat graag eerder geweten. De mogelijkheid de tijdspanne waarbinnen ‘dwalen’ wordt 
gedetecteerd te meten, lijkt niet bekend bij deze deelnemer.  
 
Gebruik van de app 
• Hoeveelheid gebruik 
Vrijwel alle deelnemende mantelzorgers kijken dagelijks op de app. Het aantal keren varieert van een keer bij 
het opstaan en wanneer er een melding optreedt tot vier à vijf keer gedurende de dag. Uit de interviews komt 
naar voren dat men in het begin vaker op het de app keek dan na ongeveer drie maanden. Een van de 
mantelzorgers geeft aan niet dagelijks te kijken maar drie à vier keer in de week, vooral wanneer er een 
bezoekje wordt gebracht aan moeder.  
        
• Interface 
Het interface van de app wordt als prettig ervaren. De icoontjes zijn duidelijk. In de versie van eind 2015 waren 
er diverse afbeeldingen zichtbaar in het hoofdscherm (‘nu’) die geen toegevoegde waarde hadden. Inmiddels 
zijn deze niet meer zichtbaar.  
 
• Onderdelen in de app 
Het gebruik van de onderdelen verschilt per casus. Vrijwel iedereen gebruikt het overzicht met de activiteiten 
waarop staat hoe laat iemand uit bed komt. Het gebruik van de grafieken is erg divers, enkele mantelzorgers 
geven aan dit niet te gebruiken terwijl anderen aangeven dit regelmatig te gebruiken. Alle mantelzorgers 
geven aan de grafieken ‘activiteit’ en ‘loopsnelheid’ niet te gebruiken. Daarbij wordt toegelicht dat zij niet 
weten wat het precies betekent, welke waardes dit zijn en welke inzichten dit moet geven. Eén mantelzorger 
merkt op dat het instellen van afwezigheid specifieker zou moeten kunnen. Op dit moment gaat het instellen 
per dag, dit veroorzaakt soms onnodige meldingen. 
 
‘Als mijn moeder op zondagmiddag naar huis gaat, kan je beter maandag instellen als terugkomstdatum. 
Anders krijg je al alarmeringen van de afwezigheid op zondag. Echter weet je dan niet wat er in de nacht van 
zondag op maandag is gebeurd.’ 
 
• Bekendheid met verschillende mogelijkheden/onderdelen in de app 
Tijdens de twee interviews na de installatie wordt aan de mantelzorgers gevraagd iets op te zoeken in de app. 
Op basis van deze vragen wordt er getoetst of men bekend is met de verschillende mogelijkheden/onderdelen 
in de app. 
 

1. Waar kunt u zien of uw naaste vannacht uit bed is geweest? 
Alle mantelzorgers zijn na zowel een maand als na langere tijd in staat deze informatie te vinden. Zij 
gebruiken hiervoor het overzicht met de activiteiten. Er wordt toegelicht dat dit een onderdeel in de 
app is die zij veel gebruiken. 
 

2. Waar kunt u zien hoe vaak uw naaste vorige week woensdag naar het toilet is geweest? 
Alle mantelzorgers lichten toe dat dit te vinden is in de grafieken. Er wordt opgemerkt dat een grafiek 
soms een andere kleur heeft. 

 
3. Waar kunt u zien hoeveel activiteit er de afgelopen twee maanden is geweest? 
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Ook dit is te vinden in de grafiek. Mantelzorgers vinden het niet duidelijk welke waardes aan de 
verticale as gekoppeld zijn en hoe ze de grafiek dus moeten interpreteren. Een groot deel geeft aan 
deze grafiek niet tot nauwelijks te gebruiken. Door een mantelzorger wordt genoemd dat je maar tot 
twee weken terug kunt kijken, blijkbaar is het niet duidelijk dat er een verschil zit in de weergave per 
twee weken, twee maanden en twee jaar.  

 
4. Hoe kunt u zien of er afgelopen dagen afwijkend gedrag heeft plaatsgevonden? 

Dat zijn de oranje en rode alarmeringen die binnen komen. In sommige gevallen is dit alleen in de 
app zichtbaar. Een mantelzorger ontvangt geen pushmelding. De app biedt de mogelijkheid dit bij de 
instellingen aan en uit de zetten. Uit het interview blijkt dat de instellingen van de app bij een groot 
deel van de mantelzorgers nog hetzelfde zijn als bij de installatie.  

 
Veranderingen inzet van zorg 
Uit de interviews komt naar voren dat voor veel mantelzorgers het inzicht in het leefpatroon bevestigend 
werkt, bijvoorbeeld bij vermoedens over het dag-nachtritme. Zowel na een maand als na drie maanden 
gebruik van het systeem geven mantelzorgers aan dat het lastig is om aan te geven of de zorg is veranderd. 
Dit komt met name door het feit dat er al veel zorg was. Sommigen geven aan dat er nog beter gelet wordt op 
vaste tijden en meer houvast in het leven van moeder, ook wat betreft de bezoeken van de thuiszorg. Tijdens 
de pilot is een van de deelnemers opgenomen in een intramurale instelling. De opname is niet veroorzaakt 
door inzichten die zijn verkregen met behulp van het systeem. Al voor de installatie was er sprake van 
mogelijke opname. Tot het moment van opname heeft het leefstijlmonitoringsysteem bijgedragen aan de 
veiligheid thuis en een geruster gevoel bij de mantelzorgers  
    
Gerustheid 
Mantelzorgers lichten toe dat het fijn is om inzicht te hebben in de situatie bij moeder. Het lijkt bij te dragen 
aan de gerustheid. Er wordt wel benadrukt dat het systeem ook ongerustheid veroorzaakt, vooral in het begin, 
doordat je alarmeringen ontvangt en niet altijd weet wat of er echt iets aan de hand is. Daarnaast wordt 
genoemd dat het soms lastig is om niet continue op de app te kijken.  
    
Mogelijk langer thuis wonen 
Mantelzorgers geven aan dat dit nog steeds een lastige vraag is. Het systeem draagt vast bij aan langer thuis 
wonen, maar het hangt toch sterk af van de situatie. Geplande opnames worden er niet door uitgesteld maar 
het systeem ondersteunt wel tot de opname een feit is. Hierbij de opmerking dat de pilot te kort heeft 
geduurd om dit eventueel aan te tonen3.   
    
Situaties die door het systeem niet herkend worden 
Er zijn geen situaties waarvan de mantelzorger weet dat ze gebeurd zijn maar die niet herkend zijn door het 
systeem. Wel worden er een aantal ‘onjuistheden’ genoemd, een deel hiervan is al eerder aan bod geweest. 
Onjuistheden die worden aangegeven: 
• Thuiskomst werd 2,5 uur te laat aangegeven. De mantelzorger gaf aan dat haar zus moeder op zondag 

om drie uur thuis heeft gebracht terwijl de app aangeeft half zes. 
• Een van de mantelzorgers geeft aan een vertraging te ervaren bij de deurmelding zoals ook vermeld in 

paragraaf 3.3.  
• De ‘nog niet thuis’ melding komt laat binnen op de app. Een mantelzorger licht toe dat er een bezoek aan 

het ziekenhuis werd gebracht rond drie uur ‘s middags, de persoon met dementie moest daar blijven. Om 
half een ‘s nachts melde de app ‘nog niet thuis’. De betrokken mantelzorger wil in voorkomende gevallen 
eerder weten wanneer moeder niet thuis komt. 

• Men ervaart dat bezoek van de thuiszorg soms wordt geregistreerd en op andere momenten niet.  
 
Inzet van de bedsensor 
Bij een aantal mensen is aan het eind van de pilot een bedsensor geïnstalleerd. Bij deze deelnemers waar 
sprake was van een bedsensor is specifiek naar de ervaringen met de bedsensor gevraagd. Slechts enkele 
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mantelzorgers geven aan dat er gebruik gemaakt wordt van een bedsensor. Een van de redenen om het niet 
te installeren is het feit dat er dan ook een sleutelkluis geïnstalleerd moet worden wat de kinderen niet willen 
wegens inbraakgevoeligheid. Een andere reden is dat de periode tot opname nog maar kort zal zijn en de 
huidige situatie voldoende inzicht biedt.  
 
Wanneer er wel gebruik gemaakt wordt van een bedsensor wordt aangegeven dat het fijn is om te zien dat er 
ook overdag geslapen wordt. Ook is het ’s nachts nu duidelijker of moeder op bed ligt of dat ze in de 
slaapkamer is en bijvoorbeeld aan het strijken is. Een andere ervaring met de bedsensor is minder goed. De 
betrokken cliënt slaapt in veel gevallen in de stoel waardoor er meldingen worden gemaakt dat ze niet slaapt. 
Er is geen stoelsensor beschikbaar om het slapen in de stoel te meten. Om ervoor te zorgen dat de 
zorgcentrale niet iedere nacht een melding ontvangt, is de bedsensor uitgeschakeld (systeem is teruggezet 
naar de Home-versie). De mantelzorger geeft aan dat de extra’s - zoals het meten van een val - in hun 
situatie wel wenselijk zou zijn.  
 
Bereidheid tot betalen  
Voor mantelzorgers is het erg lastig om aan te geven welk bedrag zij bereid zijn te betalen. Iedereen geeft 
aan het systeem niet meer kwijt te willen. Sommigen suggereren een abonnement, hoeveel kosten hieraan 
verbonden mogen worden kunnen zij niet aangeven. De kosten zouden vergelijkbaar kunnen zijn met 
persoonsalarmering, mogelijk meer als het ook meer biedt. Mantelzorgers geven aan dat het fijn zou zijn als 
het een pakket zou zijn met zowel persoonsalarmering als leefstijlmonitoring. Mantelzorgers geven tot slot 
aan dat ze ervan uitgaan dat de onnodige meldingen die ze tijdens de pilot noemen niet voorkomen wanneer 
het systeem betaald beschikbaar komt.  
 
Overig 
Naast de besproken onderwerpen noemen de mantelzorgers diverse andere ervaringen. Een mantelzorger 
die voor het einde van de pilot te maken krijgt met de-installatie, geeft aan dat de service van Sensara 
gedurende het hele traject goed was. Vlak na de installatie is er contact geweest. Wanneer moeder op een 
andere plek ging slapen in huis is er meegedacht en ook rond de de-installatie werd het contact als prettig 
ervaren.  
 
Een mantelzorger geeft aan dat het naast de informatie van het systeem van groot belang is om de situatie 
van de cliënt en zijn omgeving te bekijken. Vanuit de zorg kwam het verzoek om urine in te leveren omdat het 
aantal toiletbezoeken enorm was toegenomen en dit zou kunnen betekenen dat er sprake is van een 
blaasontsteking. Echter gaf de mantelzorger aan dat de badkamers bij mensen in het appartementencomplex 
verbouwd werden op dat moment. Een deel van de toiletbezoeken werd veroorzaakt door de monteur. Later 
die dag is moeder veel in de badkamer geweest omdat ze rare geluiden hoorde. Dit bleek te komen door 
werkzaamheden in de badkamer eronder en erboven.  
 
In een situatie werd een melding in de nacht opgevolgd maar bleek er niets aan de hand. De mantelzorger 
zag ‘s ochtend op de app dat er een deur open was geweest en schrok daarvan. Het was niet duidelijk dat er 
in de nacht een melding was geweest en of er iemand naar toe was geweest. De mantelzorger heeft erin 
toegestemd een bedsensor te installeren, het was echter voor de mantelzorger onverwacht dat een bezoek 
door een nachtzorgmedewerker als activiteit “deur geopend” zichtbaar werd. Communicatie tussen zorg en 
mantelzorg is van groot belang, dan was de schrik van de deurmelding in de nacht voorkomen.   
    
Casuïstiek aan de hand van ervaringen: 
 
‘Door de inzet van het systeem kan ik zien dat mijn moeder niet actief is gedurende de dag zoals we 
vermoedden.’ 
 
‘Mijn moeder verwacht wel eens bezoek terwijl er niemand komt. Dan opent ze de deur. Ik zie dan een ‘deur 
open’ melding maar het duurt dan lang voor ik weet of de deur weer dicht is. In het begin ben ik een keer 
gaan kijken en zag dat hij dicht was.’ 
 
‘Als mijn moeder vertelt dat ze de hele nacht goed heeft geslapen kan ik zien of dit inderdaad het geval is’ 
 

3.4 Ervaringen zorgtrajectbegeleiders 
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De ervaringen van de zorgtrajectbegeleiders zijn op twee momenten in de pilot gemeten in interviews. De 
eerste ervaringen ongeveer een maand na de installatie en verdere ervaringen ongeveer 3 maanden na de 
installatie. Daarnaast zijn hun ervaringen besproken in de door ZZG zorggroep georganiseerde 
bijeenkomsten.  
    
Eerste reactie (positief en negatief) 
Uit de eerste gesprekken na de installatie blijkt dat het systeem niet direct werkt zoals zou moeten werken. 
Er wordt aangegeven dat er nog niet altijd toegang is tot de webpagina doordat zorgtrajectbegeleiders geen 
profiel hebben. Men geeft aan dit wel jammer te vinden. Na de uitlegbijeenkomst is voor hen een account 
aangemaakt. In een volgende bijeenkomst krijgen ze uitleg, maar dat is relatief laat volgens hen. Hierdoor 
omschrijven zij de opstart als traag. Van de mantelzorgers horen ze dat het systeem in de meeste gevallen 
werkt. In enkele gevallen zijn er sensoren van de muur gehaald of moest een sensor worden verplaatst. Het 
inloggen op een webpagina op de computer lijkt niet ideaal. Nu het systeem op de iPad werkt, zijn de eerste 
reacties positief. Het is nu erg eenvoudig om leefstijlmonitoring te gebruiken gedurende een werkdag. De 
uitlegbijeenkomsten worden als duidelijk ervaren.  
 
In het interview na drie maanden zijn de zorgtrajectbegeleiders erg enthousiast over het systeem. Met name 
het ritme in kaart brengen en de vermoedens bevestigen wordt genoemd. Een ander aspect wat genoemd 
wordt is dat de aandachtspunten die in de bijeenkomsten naar voren komen, steeds beter door Sensara 
worden opgepakt. Dit zorgt ervoor dat het steeds beter gaat.  
 
Na de installatie van de bedsensor komt naar voren dat het jammer is dat het niet voor iedere cliënt werkt of 
geschikt is. Sommigen vinden het onduidelijk in welke situaties een zorgmedewerker wel of niet wordt 
geregistreerd door de sensoren. In de laatste telefoongesprekken wordt benadrukt dat men enthousiast is en 
blijft. 
    
Gebruik van het casemanagers interface 
• Hoeveelheid gebruik 
De eerste maand van de pilot is er weinig gebruik gemaakt van het casemanagers interface, zoals al eerder 
aangegeven. Nadat het interface toegankelijk werd via een iPad die zorgtrajectbegeleiders kregen gedurende 
de pilot veranderde dat. Op werkdagen wordt vrijwel altijd even naar het overzicht van de cliënt(en) gekeken. 
Het kost nauwelijks moeite omdat in een oogopslag te zien is of er iets aan de hand is. 
    
• Interface 
Het casemanagers interface wordt als duidelijk ervaren. Aan het begin van de pilot was de taal soms 
ingesteld op Engels wat als minder prettig werd ervaren. Het was op dat moment niet duidelijk dat het ook op 
Nederlands kon worden ingesteld. Wat duidelijk naar voren komt is dat de gekleurde stippen achter de naam 
van de cliënt in een oogopslag aangeven of er een afwijking in het leefpatroon is. 
 
• Onderdelen in het overzicht 
De zorgtrajectbegeleiders lichten toe dat het erg prettig is dat er achter de cliënt een stip staat die groen, 
oranje of rood gekleurd is, afhankelijk van de situatie gemeten door de sensoren. Dit is vooral prettig voor 
zorgtrajectbegeleiders die meer dan één cliënt monitoren. Wanneer de stip oranje of rood kleur is, kun je 
even kijken wat er aan de hand is in de lijst met activiteiten. De grafieken worden ook genoemd als onderdeel 
van het interface, de mate waarin deze gebruikt worden verschilt per zorgtrajectbegeleider.  
 
• Bekendheid met verschillende mogelijkheden/onderdelen in de app 
Tijdens de twee interviews na de installatie wordt aan de zorgtrajectbegeleiders gevraagd iets op te zoeken in 
het casemanagers user interface. Op basis van deze vragen wordt getoetst of men bekend is met de 
verschillende mogelijkheden/onderdelen in het overzicht. 
 

1. Waar kunt u zien of uw cliënt vannacht uit bed is geweest? 
Iedereen weet vanaf het begin dat dit te zien in de lijst met activiteiten.  

 
2. Waar kunt u zien hoe vaak uw cliënt vorige week woensdag naar het toilet is geweest? 

In het begin wordt aangeven dat je daarvoor een stuk naar beneden moet scrollen in de activiteiten. 
Het lijkt erop dat je ongeveer een week terug kunt. Er wordt genoemd dat je dan naar de grafiek 
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kunt kijken. Een van de zorgtrajectbegeleiders licht toe dat het een beetje schatten is wat het exacte 
aantal is. Later in de pilot wordt de grafiek direct als antwoord gegeven.  

 
3. Waar kunt u zien hoeveel activiteit er de afgelopen twee maanden is geweest? 

Er wordt door iedereen genoemd dat je dit in de grafieken kunt terugvinden. Men weet aan te geven 
dat je op weken, maanden en jaren kunt selecteren.  

 
4. Hoe kunt u zien of er afgelopen dagen afwijkend gedrag heeft plaatsgevonden? 

Alle zorgtrajectbegeleiders lichten toe dat je dit kunt zien aan de kleur van de stip en de notificaties 
in het overzicht van activiteiten. 
 

Veranderingen inzet van zorg 
In geen van de situaties heeft leefstijlmonitoring gezorgd voor aanpassingen in de zorg. In enkele situaties is 
de zorg wel veranderd, maar dit was op basis van klachten die eerder al inzichtelijk waren. Er wordt 
aangegeven dat er in één situatie is gekeken of de cliënt blaasontsteking had door de toename van het aantal 
toiletbezoeken. Ook leidt het systeem tot meer structuur bij de cliënten. Zo wordt erop gelet dat bezoeken 
zoveel mogelijk op dezelfde tijd plaatsvinden.  
 
Situaties die door het systeem niet herkend worden 
Volgens de zorgtrajectbegeleiders zijn er geen situaties die niet herkend worden. Wat wel wordt aangeven is 
dat het soms onduidelijk is of de thuiszorg altijd door het systeem wordt gezien. Verder is er aangegeven dat 
in het geval dat de douche, toilet en wasmachine zich in dezelfde ruimte bevinden, het aantal gemelde 
toiletbezoeken niet altijd de werkelijke situatie presenteert.  
 
Inzet van de bedsensor 
Niet alle zorgtrajectbegeleiders hebben te maken met de bedsensor. Een van de zorgtrajectbegeleiders geeft 
aan er korte tijd gebruik van gemaakt te hebben, maar het systeem werd na enkele weken gede-installeerd 
waardoor het lastig is specifieke ervaringen te delen. Bij een andere zorgtrajectbegeleider maakten beide 
cliënten gebruik van de bedsensor. Bij een van hen is de bedsensor na korte tijd gede-installeerd omdat de 
cliënt vaak ’s nachts in haar stoel slaapt. Dit zorgde voor een onnodige melding.  
 
Casuïstiek aan de hand van ervaringen: 
 
‘Je hebt nu een goed inzicht in wat er gebeurt, zo zie ik dat mevrouw een passieve leefstijl heeft’ 
 
‘Ik ben nu erg tevreden, dit systeem kunnen we goed gebruiken’ 
 
‘Ik denk echt dat het voor mantelzorgers fijn is zo te zien hoe het met moeder gaat’  

 
3.5 Ervaringen technische dienst 

Tijdens de pilot zijn de systemen geïnstalleerd door een technische ondersteuner van ZZG zorggroep. Voor 
het inzetten van leefstijlmonitoring is het noodzakelijk dat er bij de cliënt internet aanwezig is. Bij de 
aanmelding van deelnemers bleek dat bij de meeste deelnemers geen internet aanwezig was. Wanneer dit 
niet het geval was, is een Mifi-verbinding aangelegd. De installatie wordt als relatief eenvoudig omschreven. 
De uitleg die men van Sensara ontving was duidelijk. Tijdens de installatie bleek, vooral bij de deursensoren, 
dat het systeem soms geen goede contactverbinding maakte. Extra tussenstukjes werkten prettig om de 
sensoren beter te installeren. Verder kwam er naar voren dat de telefoon van de mantelzorgers niet altijd 
geschikt was om de aanmeldprocedure te voltooien. Bij verouderde smartphone was het onder andere niet 
mogelijk om de installatie via qr-codes uit te voeren. Wanneer dingen onduidelijk waren is dit met 
contactpersonen van Sensara opgelost.  

    
3.6 Ervaringen nachtzorgcentrale 

De laatste maand is bij een aantal deelnemers een bedsensor geïnstalleerd. Wanneer in de nacht een 
melding werd gegenereerd werd deze direct zichtbaar op een smartphone bij de nachtzorgmedewerkers, 
hiervoor was een nieuwe app op de smartphone van de nachtzorgmedewerkers nodig. Voor nachtzorg 
medewerkers was het wel even wennen om met een nieuw systeem te werken. Er wordt echter wel een 



Vilans | Zelfredzaamheid door zorg op afstand | Leefstijlmonitoring met het Sensara systeem bij ZZG zorggroep | Oktober 2016  17  
 

meerwaarde genoemd voor het opvolgen van meldingen in de nacht. Belangrijk om te noemen bij deze 
resultaten is dat er maar een korte tijd (een maand) getest is met de bedsensor bij een deel van de 
deelnemers.  
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4. 4. 4. 4. ConclusieConclusieConclusieConclusie    
    
Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de inzet van leefstijlmonitoring bij alleenwonende 
ouderen met dementie met een VPT indicatie als positief wordt ervaren. Er zijn nog een aantal aspecten die 
beter zouden kunnen, maar de voordelen lijken hiertegen op te wegen.  
 
‘Ik zou het systeem niet meer kwijt willen, ik ben bereid tot aan de opname van mijn moeder te betalen voor 
dit systeem’ 
 
Uit de verschillende interviews komt naar voren dat de deelnemers steeds positiever werden over het 
systeem, vooral de zorgtrajectbegeleiders. Uit de resultaten en het verloop van de pilot komt naar voren dat 
het belangrijk is om betrokkenen duidelijk te informeren over de toepassing van het systeem. Voor de 
zorgtrajectbegeleiders was het een meerwaarde dat er regelmatig een bijeenkomst werd georganiseerd 
waarin zij ervaringen konden delen zodat eventuele knelpunten konden worden opgelost. Een voorlichting 
over de mogelijkheden van het systeem en het gebruik van het interface is belangrijk. 
 
Om ervoor te zorgen dat zorgtrajectbegeleiders gedurende hun werkzaamheden ruimte hebben om 
leefstijlmonitoring te gebruiken, moet het casemanagers interface eenvoudig te raadplegen zijn. Het gebruik 
van een iPad heeft er tijdens de pilot voor gezorgd dat het systeem onderdeel is geworden van het dagelijks 
werk. Dit komt vooral doordat het eenvoudig is te raadplegen en er nauwelijks extra handelingen hoeven 
plaats te vinden. 
 
Voor mantelzorgers geldt dat het systeem een meerwaarde biedt doordat zij inzicht hebben in het leefpatroon 
van hun naaste. Dit geldt vooral voor het dag-nachtritme en het verlaten van de woning. Uit de pilot blijkt dat 
mantelzorgers in het begin moesten wennen aan het feit dat zij ieder moment van de dag kunnen monitoren 
hoe de situatie is bij hun naaste. Eventuele onnodige meldingen, met name in de beginfase, kunnen voor 
onnodige stress zorgen. Echter wordt door alle geïnterviewde mantelzorgers toegelicht dat zij het systeem 
graag zouden blijven inzetten na de pilot gezien de ervaring die zij hebben opgedaan gedurende de pilot.  
 
Op basis van de interviews met mantelzorgers kan er geconcludeerd worden dat het belangrijk is het aantal 
onnodige meldingen zo veel mogelijk terug te dringen. Mantelzorgers noemen daarbij een aantal 
aandachtspunten, zoals de vertraging die zij ervaren in het systeem bij een melding (bijvoorbeeld ‘nog niet 
thuis’) inkorten. De mogelijkheid om de dwaaldetectie in te stellen, lijkt niet voor alle mantelzorgers duidelijk. 
Deze functie zou beter onder de aandacht gebracht kunnen worden. Verder wordt genoemd dat het instellen 
van afwezigheid specifieker zou kunnen. Een mantelzorger geeft aan dan er enkel afwezigheid op hele dagen 
kan worden weergeven. Dit betekent dat er deels geen monitoring plaatsvindt (afwezigheid tot en met de 
laatste dag dat iemand afwezig is wordt ingesteld) of dat er voortijdig een notificatie wordt gegenereerd dat 
iemand niet thuis is (wanneer er afwezigheid tot de laatste dag dat iemand afwezig is wordt ingesteld). Tot 
slot is de combinatie van badkamer, toilet en wasmachine een aandachtspunt bij het meten van het aantal 
toiletbezoeken.  
 
Leefstijlmonitoring heeft bijgedragen aan een gevoel van gerustheid in de periode tot opname. Verder worden 
met de inzet van Sensara vermoedens van familie en zorgmedewerkers bevestigd en is leefstijlmonitoring 
ondersteunend aan de zorg die geleverd wordt.  
Of de inzet van de leefstijlmonitoring mogelijk bijdraagt aan uitstel van daadwerkelijke intramurale opname is 
onderwerp van vervolgonderzoek. De periode van de pilot was hiervoor te kort. Ook kunnen andere factoren 
dan de inzet van zorgtechnologie zoals leefstijlmonitoring van invloed zijn op het  eventueel langer thuis 
blijven wonen van cliënten, bijvoorbeeld de invulling van het Volledig Pakket Thuis zelf of het mantelzorg 
netwerk. 
Op basis van deze pilot heeft ZZG Zorggroep besloten tot een structurele opschaling, waarin de deelnemers 
van de pilot toe behoren. Hierbij vindt vervolgonderzoek plaats, waarbij dit aspect wordt meegenomen. 
 
Tot slot wordt duidelijk dat een geavanceerde bewaking wenselijk is in situaties waarbij iemand (ook) 
somatische klachten heeft. Op basis van de huidige pilot kan onvoldoende geconcludeerd worden of het 
systeem die mogelijkheid biedt omdat er te weinig bedsensoren voor langere tijd zijn geïnstalleerd. 
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5. 5. 5. 5. DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie        
 
Op basis van de ervaringen van mantelzorgers en zorgtrajectbegeleiders laat het onderzoek zien dat de 
leefstijlmonitoring van toegevoegde waarde is in de situatie van een Volledig Pakket Thuis. Belangrijke 
aandachtspunten zijn dat het onderzoek bij een kleine groep mensen heeft plaatsgevonden in een korte 
periode. Om effecten te meten op het gebied van stresservaring bij mantelzorgers en de mogelijkheid om 
langer thuis te wonen is een langere periode en een grotere groep deelnemers gewenst. Opvallend is dat er 
in deze pilot alleen vrouwen met dementie deelnamen. Mogelijk zijn er genderspecifieke effecten die nu niet 
in de pilot zijn gemeten. 
 
Op basis van dit onderzoek lijkt leefstijlmonitoring van meerwaarde te zijn voor alleenwonende ouderen met 
dementie en hun naaste. Om de effecten van het systeem op het langer thuis wonen te meten is een langere 
onderzoeksperiode met meer deelnemers gewenst. Op basis van deze pilot heeft ZZG Zorggroep besloten tot 
een structurele opschaling. Dit biedt de mogelijkheid dit vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. 
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