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INHOUD

• Onderzoeksgroep

• Doel

• Methode

• Achtergrond over de huidige revalidatie

• Hoe heeft de literatuur en praktijk het eerste sensorsysteem vorm 
gegeven?

• Ervaringen en lessen uit de eerste pilot

• Veranderingen in sensorsysteem voor pilot 2 en de vorming van het 
behandelprotocol in co-creatie

• Ervaringen pilot 2

• De toekomst

• Literatuurlijst
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HIPPER

• Een behandelprotocol met sensortechnologie ontwikkeld voor 

ouderen die revalideren na een heupoperatie.

• RAAK-publiek: co-creatie met de zorgprofessionals een 

behandelprotocol met sensortechnologie te ontwikkelen. 
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METHODE
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Pilot 1

P: Testen van 
sensorsysteem en 

handleiding

T: Verder ontwikkelen 
sensorsysteem en website 
o.b.v. uitkomsten praktijk

Sensorsysteem versie 1 ontwikkeld

P: Ideeën voorgelegd over de 
presentatie van de 
sensorgegevens

T: Sensor gekozen 
en de website 

gebouwd

Waar moet de sensortechnologie aan voldoen en wat 
bestaat er al?

P: 
Focusgroepen

L: Uitkomsten
T: Welke sensoren 

passen bij de 
uitkomsten

Hoe wordt er nu behandeld en wat is het meest 
effectief?

P: Focusgroepen
L: Systematische reviews 

en protocollen/zorgpaden

Ontwikkeling behandelprotocol eindversie

P: Focusgroepen over 
ervaringen & interviews 

over handelen met 
sensorsysteem

T: Ontwikkelen 
sensorsysteem, website en 

applicatie a.d.h.v. 
evaluaties

Pilot 2

P: Testen en evalueren van 
sensorsysteem & 
behandelprotocol

T: Onderhouden 
sensorsysteem, nieuwe 

mogelijkheden 
onderzoeken

Ontwikkeling behandelprotocol

P: Invullen 
van 

behandelmod
el

L: Modellen 
zelfmanagement 

en 
implementatie

T: 
(door)ontwikkelen 

website en 
cliëntenapplicatie



DOELGROEP

• Ouderen 65+ met een heupfractuur door trauma in 

revalidatie-instelling, 85+ heeft verhoogd risico.

• Co-morbiditeiten

• Vaak alleen wonend

• Slechte mobiliteit.

Een jaar na de operatie

• Ervaart 75% een afname in functioneren

• 25-30% is overleden
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HEUPREVALIDATIE

• Geriatrische revalidatiezorg

• Multidisciplinaire op herstel gerichte zorg

• Korte intensieve route

• Lange minder intensievere route

• Maximaliseren functionele onafhankelijkheid & het 

verminderen van de duur van het verblijf in een 

revalidatiesetting en de re-integratie in thuissituatie
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HEUPREVALIDATIE

• Oefenen is de rode draad. 

• Toewerken naar zelfstandig lopen, in eerste instantie met een 

hulpmiddel (rollator, kruk(ken)).

• Intensiteit aanbieden tot de maximumgrens van belastbaarheid.

• Stimuleren dat huiswerkoefeningen gedaan worden en dat er tijd is 

voor ontspanning.

• Voorkomen van een herhaling van het valaccident.

• Vroegtijdig de mogelijkheden tot terugkeer naar huis inschatten.

(Werkpakket 1 Bestaande methode (literatuur en praktijk))
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VRAAG VAN DE PRAKTIJK

• Doelen:

• Vergroten van inzicht voor therapeut en cliënt in het functioneren 

van de cliënt gedurende de revalidatie (monitoring / feedback 

over behalen doelen etc).

• Vergroten van zelfmanagement(support)  pilot 1
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UITGANSPUNTEN PROTOCOL PILOT 1

• Een multidiciplinaire interventie heeft de voorkeur boven een 
monodiciplinaire interventie. 

• Functioneel trainen en oefenen heeft een voorkeur boven 
functiegericht trainen. 

• Doelen die cliënten stellen in samenwerking met de therapeut 
moeten gericht zijn op het doen van dagelijkse activiteiten

• Valangst moet een centraal onderwerp zijn in de interventie en in het 
protocol.

• De uitkomstmaten loopsnelheid en timed up and go zijn bewezen 
effectief in het meten van de voortgang.

• Draagcomfort en gebruiksgemak moeten leidend zijn in het 
ontwikkelen van de technologie. 
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TECHNIEK 

• Ervaring met sensoren?

• Hoe ontwikkel je een sensor systeem? Enkele vragen: 

• Op welke locaties moet gemeten kunnen worden?

• Welke handelingen kan je verwachten van de doelgroep?

• Hoe ga je om met data bescherming en privacy?  

• Hoe zorg je er voor dat het ontwikkelde systeem door andere 

onderzoekers gerepliceerd kan worden? 
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TECHNIEK

• Ontworpen om te worden gemaakt met reeds bestaande componenten
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TECHNIEK

• Testen!

13



SENSOREN
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• Draagbare sensor; PAM (physical activity monitor)

• Omgevingssensoren 



UITKOMST PILOT 1

Therapeuten vinden het een meerwaarde, geeft inzicht en levert het 

gesprekstof op…

als de techniek werkt!
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AANBEVELING VOOR PILOT 2

• Aanbieden sensoren aan iedereen

• Therapeuten moeten liefst zelf instaleren/aanmelden 

• Grafieken zijn onduidelijk (aanpassingen) dag/tijd verschuift

• Cliënten moeten mee kunnen kijken (zelfmanagement) 

• Systeem moet liefst vaker ge-update worden

• Feedback mogelijkheid moet worden ingebouwd (notitie)

• Maak inzichtelijk wat de relatie is tussen de data en de doelen

• Verzorgenden/verpleging verder betrekken
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BEHANDELPROTOCOL

ZELFMANAGEMENT
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SENSORSYSTEEM
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AANBEVELINGEN NA PILOT 2

• Scholing is wenselijk over gebruik systeem in gesprek.

• Normwaarde ontwikkelen (begin/eind/gemiddelde).

• 24-uurs meting met de wens om loopsnelheid en armbewegingen 
ook te meten.

• Sensorsysteem teveel losse onderdelen, een robuster systeem is 
wenselijk. 

• Locatiebepaling in de zorginstelling + thuis waarbij andere 
mensen/dieren in de omgeving kunnen zijn. 

• Logistiek is kwetsbaar bij transfer naar huis: systeem moet meer 
aan de cliënt gekoppeld zijn zodat het makkelijk mee te nemen is.

• Zelfmanagement & cliëntensysteem moet verder ontwikkeld worden 
en getest en geëvalueerd worden op de doelgroep
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AANBEVELINGEN NA PILOT 2

• De mogelijkheid van integratie met EPD

• Klinimetrie integreren in het systeem

Specifiek voor huidige omgeving:

• Weekoverzicht: in beeld brengen de laatste 7 dagen (en niet ma-zo) 

• Het hele overzicht kunnen laten zien van begin opname tot op die 

dag

• Een overzicht kunnen printen bij ontslag

• Grafieken verder optimaliseren: De grafieken mogen groter, lijntje te 

lezen? Zoomen? Lijntje wel over de data heen? Hoe dit te lezen?
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DE TOEKOMST
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