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AAL: VERGRIJZING IN EUROPA
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AAL DOELSTELLINGEN

4

CHALLENGES
OPPORTUNITIES



TYPISCH AAL

“I am not an ‘older person’, I am only a person getting older” 

co-creatie

‒ Wensen/behoeften ouderen (divers) en hun (zorg)omgeving

‒ Publieke én Private investeringen in ICT-oplossingen

‒ Na 2-3 jaar AAL oplossing op de markt 

‒ Inzet van MKB en grote bedrijven      businessmodellen/ business cases

‒ Internationale sa e werki g ≥ 3 la de

‒ Follow Up in NL van kansrijke oplossingen
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AAL 1: THEMATISCH

AAL 2: CHALLENGE-LED: Care for the future, Active & Independent Living 
at Home, Living well with dementia, AAL Packages/Integrated solutions, 
Open call/kleine projecten
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Self-Serve 

Society

2 

Social Interaction

1 

Chronic

Conditions
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Occupation 

in Life 

10 CALLS / 225 (77) PROJECTEN (2008-2017)

5
Home 

Care

4
Mobility 



RESULTATEN / IMPACT AAL IN NEDERLAND (tot nu toe)
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EnterTrain

Entertainment by
Training on a Personalized Exergame Platform

Ria van Oostrom & Linda van Vliet & Marylo Verhagen 



We weten allemaal dat bewegen belangrijk is…

Silverfit 9

Doel EnterTrain: 

Zelfstandig thuiswonende ouderen op een leuke manier meer laten bewegen en daarbij hun
zelfredzaamheid verbeteren

Gezondheids-

parameters

Ontstaan van ziekten 

(primaire preventie)

Verloop van ziekten 

(tertiaire preventie)

Lichaamsgewicht

Vetpercentage

Bloeddruk

HDL/LDL cholesterol

Glucose tolerantie

Insuline gevoeligheid

Botdichtheid

Slaappatroon

Coördinatie

Reactiesnelheid, -vermogen

Psychosociaal welbevinden

Zelfredzaamheid

Zelfvertrouwen

Zelfwaarde

Hart- en vaatziekten

Diabetes Mellitus II

Overgewicht

Osteoporose

Beroerte

Depressie

Colonkanker

Borstkanker

Coronaire hartziekten

Diabetes mellitus II

Overgewicht

Osteoporose

Beroerte

Angst en depressie

Reumatoide artritis

Artrose

Bekkeninstabiliteit

Ziekte van Parkinson

Overtuigend 

bewijs positief 

effect

Aanwijzingen 

positief effect

Bron: presentatie prof. Marijke Hopman-Rock, American Association for Sports Medicine 



EnterTrain

▪ 201 mensen (65+) geinterviewd, 100 in Oostenrijk en 101 in Nederland

▪ Focusgroepen met jongeren en senioren

▪ Testen met het EnterTrain systeem:

National Foundation of the Elderly 10

Fasen Aantal deelnemers Wanneer

Testfase 1 4 deelnemers Juni - Augustus 2017

Testfase 2 40 deelnemers April 2018 –Februari 2019



Ervaring van een deelnemer fase 1

National Foundation of the Elderly & Silverfit 11



Demonstratie

National Foundation of the Elderly 12



Ontwikkeling systeem

National Foundation of the Elderly 13



Zijn er nog vragen?

Hartelijk dank voor uw komst en uw belangstelling voor 
Entertrain.



Wat ziet  zo n sensor?

National Foundation of the Elderly 15



Beschikbare spellen en hun bewegingen

National Foundation of the Elderly 16



www.vilans.nl

Johan van der Leeuw, Vilans

Mirjam van Blanken, Lyvore

Is (veel) dichterbij dan je denkt

Veilig binnen- en buitenshuis 
met bewaking, 
leefstijlmonitoring en 
navigatieondersteuning





We onderzoeken – samen met het veld – wat werkt

We adviseren en helpen bij het implementeren van nieuwe 

oplossingen

We verzamelen, verrijken en verspreiden de kennis die dit 

oplevert  

Onze aanpak



• Vilans en Lyvore – voorheen Zorgpalet Baarn-Soest - werken sinds 

2004 samen aan de ontwikkeling van technologie voor met name 

thuiswonende mensen met dementie en intramurale dementiezorg

• Samen met TNO Defensie en Veiligheid

➢Project Unattended Autonomous Surveillance 2007 – 2009: 

thuiswonende mensen met dementie & somatische cliënten met 

verpleeghuisindicatie -> financiering Provincie Utrecht

➢AAL-project ROSETTA: 2009 – 2012, thuiswonende mensen met 

dementie -> VWS & EU

➢UAS Kleinschalig Groepswonen, 2013, intramurale dementiezorg -> 

financiering provincie Utrecht

➢AAL project Happy Walker: 2012 – 2016, thuiswonende mensen met 

milde dementie -> VWS & EU

Historie



• Spin-off bedrijf van TNO: SENSARA

➢30 werknemers

➢3,6 mln investering van o.a. KPN Telecom

Als eerste geïmplementeerd in inmiddels 40 intramurale locaties voor 

dementiezorg, waaronder locaties van Lyvore:

• Sensara ProCare -> bewaking

Vervolgens Sensara HomeCare -> leefstijlmonitoring

Implementatie lopend bij zorgorganisaties ZZG Zorggroep, Vivent, 

Zuidzorg, Savant, Zorgboog, Thebe en Surplus

➢Zorgverzekeraar CZ financiert investering bij zorgorganisaties voor 

3000 systemen

➢Gemeente Breda en CZ financieren 1000 systemen voor 1 jaar

Resultaat



Sensara ProCare bewaking



Functie uitbedmelding

• Mogelijkheid tot melding van recht op zitten/op de rand van het bed

• Mogelijkheid tot traploos instelbare vertraging

• Automatische activering en deactivering: als de bewoner in bed gaat liggen 

wordt de uitbedmelding geactiveerd zonder dat het zorgpersoneel een 

handeling hoeft te verrichten

• Een hoge mate van betrouwbaarheid: aantal valse alarmen beperkt tot 

maximaal 10%

• Flexibel inzetbaar afhankelijk van de vraag van de bewoner: Dus niet 

standaard op elk appartement aanwezig

• Het bed dient verplaatsbaar te zijn binnen het woon-slaapvertrek, zonder 

ingewikkelde handelingen binnen het domoticasysteem

• Bestendig tegen ruwe behandeling



Functie uitbedmelding

• Nu: ‘’belpaal’’ of ‘’laserpaal’’ -> circa 40% valse meldingen



Functie verlaten kamer melding

• Automatische activering als cliënt kamer binnenkomt, mits deze functie in 

zijn profiel op actief staat

• Alleen een melding als 1 persoon op de kamer en die verlaat de kamer van 

binnen naar buiten. 

• Naar binnen en met name weer naar buiten lopend zorgpersoneel 

veroorzaakt geen valse meldingen 

• Ervaringen bij Lyvore: Mirjam van Blanken



• 5 locaties met Sensara ProCare systeem / 2 erbij in 2018

• Systeem in iedere kamer / appartement – in principe uit

• Procedure inzet vrijheid beperkende maatregelen

• Key users

• Gebruikersgemak – het kalibreren der bedden

• Wifi – 4G – ICT

• Rust, vrijheid en veiligheid in de nacht voor bewoner en 

medewerker



Sensara HomeCare-> 

Leefstijlmonitoring



Sensara,Leefstijlmonitoring

• Het computerprogramma legt gedurende de 

eerste 2 weken het normale dagelijks 

leefpatroon vast -> zelflerend

• Filter op bezoek en langdurige afwezigheid

• De mantelzorg heeft een applicatie voor een 

smartphone (zowel Android als iOS/Apple)

• De casemanager of wijkverpleegkundige heeft 

een overzichtsscherm



Sensara, Trendobservatie

• Loopsnelheid binnen de woning: een 

verminderende loopsnelheid is een bewezen 

indicatie voor toenemende kwetsbaarheid 

• Thuiskomen en vertrekken 

• Het eetpatroon (indicatie voor) op basis van 

activiteit in de keuken 

• In- en uit bed gaan 

• Globale activiteit binnen de woning

• Huisbezoek/sociaal isolement 

• Toiletbezoek



Sensara, realtime monitoring

Mantelzorger krijgt een rode melding van:

• Niet terugkeren in de woning ’s avonds 
• Ongebruikelijk lang in bed 

• Verdachte inactiviteit





Effecten leefstijlmonitoring

• Uit evaluatieonderzoeken Hogeschool Zuyd en Vilans:

• Aangetoonde verminderde subjectieve stress bij de 

mantelzorger, verbeterde kwaliteit van leven van de 

mantelzorger

• Verbetering van de kwaliteit van zorg door het sneller 

kunnen inspelen op de actuele situatie -> o.a. 

vroegsignalering van een crisissituatie

• Casus Mirjam van Blanken



Hoe vind je als organisatie

geschikte ICT-oplossingen?

13 maart 2018

Henk Herman Nap & Lotte Cornelisse

Team eHealth, Vilans



Vilans eHealth team

Explore

Try-out 
Impact 

analysis

Scale-up
Up-to-date

34

• Innovation

• Research

• Advise & consultancy

• Implementation



Aan de slag met slimme ICT-

oplossingen!

• Deelnemen aan innovatie en onderzoekstrajecten

• Zinvol Uitproberen, werkplaats Robotica

• Hulpmiddelenwijzer

• Inspiratiebox - Technologie in de langdurende zorg

• Adviestrajecten, ondersteuning, Programma van 

Eisen, etc.



Hoe vind je als organisatie geschikte ICT-oplossingen?





eWARE eco-system architecture
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Zinvol uitproberen

Hoe vind je als organisatie geschikte ICT-oplossingen?
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Toekomst kun je niet 

voorspellen

Je kunt wel kleine 

experimenten doen 

om stapjes dichter bij 

te komen!



Ervaringen vastleggen 
en delen



Bestaande technologie 

nieuw voor jouw 

organisatie

Prototypes van 

bijv. start-up's

Technologie in 

ontwikkeling



Apps en platformen

Medicijn dispensers

Slimme apparaten

Sleutel oplossingen

GPS

Leefstijlmonitoring

Beweeg interventies

https://www.youtube.com/watch?v=v2fK0bN7nmw


Hoe vind je als organisatie geschikte ICT-oplossingen?



Experimenteren





Ideale robot





Vragen die spelen

Uitproberen 

Verkennen

Borgen en 

opschalen  

Financiering

Privacy

Hoe weet je 

wat er is? Wat 

is er mogelijk

Wie en hoe betrek je anderen? 

Wat betekent de inzet van 

de robot voor ons werk?

Scholing en training

Up-to-date 

houden/

blijven 

In gebruik

Risico s en 
verantwoordelijkheden

Wat kan de robot?

Hoe kies je? 

Hoe krijg je mensen enthousiast?

Meerwaarde 

voor cliënt



Pepper

Lea

Robot stofzuiger

Paro

Obi

QBI

Justo Cat

Zora

Tessa

Robotkat

Pleo

Alice

Nest & 

consumenten 

elektronica

HUE

WEMO

Robot hondje

https://www.youtube.com/watch?v=YWANBRMBjMk




Hoe vind je als organisatie geschikte ICT-oplossingen?







www.vilans.nl/eHealth

Meer weten?

www.vilans.nl/thema-ehealth.html  

www.domoticawonenzorg.nl 

techtoekomst.vilans.nl

Lotte Cornelisse

Innovatie en Onderzoek - eHealth

l.cornelisse@vilans.nl

0646053826

Henk Herman Nap

Senior Onderzoeker eHealth Vilans

Technische Universiteit Eindhoven (HTI)

h.nap@vilans.nl

06 2281 0766

Sanne van der Weegen

Senior Onderzoeker eHealth

s.vanderweegen@vilans.nl

0655440369


