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1. Inleiding
Dit eindverslag vat de projectresultaten samen van het IWT-Tetra onderzoeksproject
"Camerasysteem voor valdetectie bij ouderen". Ook vatten we het werk samen dat is verricht in het
kader van dit project tijdens de zesde en laatste periode van vier maanden van dit project, namelijk
van 1 juli 2010 tot en met 30 oktober 2010.

Het project richt zich op het bouwen en valideren van een camerasysteem voor de detectie van
valincidenten bij thuiswonende ouderen. Het systeem wordt geïnstalleerd in verschillende kamers van
de woning van een oudere met een verhoogd risico op vallen. Dit systeem staat in voor het alarmeren
van een zorgverlener wanneer een valincident zich voordoet.

Hieronder is de structuur van werkpakketten binnen dit project nog eens weergegeven.

Achtereenvolgens zullen in dit document de resultaten van het project in de volgende aspecten
worden samengevat: het ontwikkeld camerasysteem, klinische resultaten, het valdetectie-algoritme
en valorisatie-aspecten. Achteraan zijn allerhande documenten als bijlage toegevoegd om dit verder
te ondersteunen.
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2. Camerasysteem

Het camerasysteem bestaat uit 4 belangrijke onderdelen;

· Verschillende camera’s die de volledige woonruimte van de oudere in beeld te brengen

· Een netwerk om de beelden naar een centraal punt te transporteren

· Een verwerkingseenheid om de beelden die gecapteerd zijn te verwerken met een
beelverwerkingalgorithme dat vallen kan detecteren.

· Een controlepaneel waarmee de oudere het camerasysteem kan bedienen (aan/
uitzetten, alarm genereren, ...)

Camera’s

Als camera is er gekozen voor een IP camera met een VGA resolutie, framerate van 12 frames per
seconden en een breedhoeklens.

De VGA resolutie bleek voldoende te zijn om mensen te herkennen. Beelden van een nog hogere
resolutie zouden veel meer rekentijd vragen per frame, waardoor het beeldverwerkingalgorithme niet
meer real-time zou werken.

De framerate is ook doelbewust niet te hoog genomen om de rekentijd haalbaar te houden. Hier
wordt de minimum framerate bepaald door het tracking algoritme (om de persoon te volgen), omdat
het tracking algoritme er vanuit gaat dat de persoon tussen 2 frames ongeveer op dezelfde plaats
blijft staan. Als de framerate te laag is geldt deze stelling niet meer, vandaar is er voor een minimum
framerate van 12 fps gekozen.

Er is voor een breedhoeklens van 90° gekozen omdat hiermee met 1 camera de hele kamer in beeld
kan gebracht worden. Voor grotere kamers zullen er meerdere camera’s moeten opgesteld worden
omdat er occlusies zijn in het beeld (tafels, stoelen en dergelijke die het beeld belemmeren).

IP camera’s hebben een ethernet/netwerk interface waardoor het mogelijk is om de camera’s ver van
de verwerkingseenheid/computer te plaatsen.

Netwerk

Er is gekozen om Ethernet-over-Power modules te gebruiken om de IP-camera’s te verbinden met de
centrale computer. Alternatieven waren een ethernetkabel en WIFI.

4

http://docs.google.com/File?id=dd6ss68b_87g2kzzpcs_b
http://docs.google.com/File?id=dd6ss68b_87g2kzzpcs_b
http://docs.google.com/File?id=dd6ss68b_89d37mxtdj_b
http://docs.google.com/File?id=dd6ss68b_89d37mxtdj_b
http://docs.google.com/File?id=dd6ss68b_88gmsgg9fn_b
http://docs.google.com/File?id=dd6ss68b_88gmsgg9fn_b


Ethernetkabels zorgen voor de betrouwbaarste data-overdracht. Helaas is het installeren van een
uitgebreid camerasysteem met ethernetkabels in een bestaande woning niet opportuun. Dit zou
teveel structurele veranderingen vragen aan de woning (o.a. gaten boren door muren). Veel
thuiswonende ouderen zien zo'n ingreep niet zitten.

Een alternatief is draadloze ethernetcommunicatie, WIFI. Bij WIFI is het nadeel dat het signaal kan
wegvallen bij storing en dat het een slechte reputatie heeft qua veiligheid.

Wij hebben om bovenstaande redenen geopteerd om Ethernet-over-Power te gebruiken, welke het
bestaande elektriciteitsnet in de woning gebruiken voor de communicatie tussen camera's en
verwerkingseenheid.

Verwerkingseenheid

Als verwerkingseenheid is er gekozen voor een standaard desktop computer. Alternatieven zijn DSP
processoren en dergelijke die beter geschikt zijn voor beeldverwerking. Maar omdat het hier om een
proof of concept gaat is er voor de desktop oplossing gekozen, omdat daarvoor de development time
het kortste is. Er zijn voor zo'n architectuur immers al zeer veel beeldverwerkingsbibliotheken
beschikbaar zijn.

Controlepaneel

Het bedieningspaneel is de interface tussen de oudere en het valdetectiesysteem. Dit paneel geeft de
belangrijkste parameters van het systeem weer en kan de belangrijkste instellingen van het systeem
bijsturen. Zo wordt er weergegeven of het systeem een val heeft gedetecteerd en of het systeem nog
correct werkt.
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De drukknoppen op het paneel hebben de volgende functies:
• het stoppen en starten van de opnamen
• het al dan niet bevestigen van een valincident, nadat het systeem een valalarm genereert.

Op die manier kan het aantal valspositive alarmen worden bepaald.

Beeldcaptatie

Met dit camerasysteem hebben we beelden opgenomen. Zoals hieronder uitgelegd, is er eerst een
testopstelling gerealiseerd, waarna de camerasystemen bij verschillende ouderen voor lange
perioden beelden gecapteerd hebben. In totaal verzamelden we zo'n 16000 uur beelddata. Deze
unieke dataset bevat 26 verschillende valincidenten bij echte ouderen.

De beelden zijn - zoals vastgelegd in de ethische overeenkomst - veilig gestockeerd in een kluis. Voor
verder gebruik van deze dataset moet steeds uitdrukkelijke toestemming van de testpersonen
verkregen worden.

3. Klinische resultaten

A. Selectie testpersonen

Pilootfase

Alvorens beelden werden opgenomen van ouderen met een verhoogd valrisico, werd een pilootfase
georganiseerd bij twee gezonde ouderen. Het doel van deze fase was een soort van 'generale
repititie' om te anticiperen op mogelijke problemen. We wilden weten op welke manier we de
camera's konden installeren, hoe we een kamer volledig in beeld konden brengen, of het
bedieningspaneel begrijpbaar was voor ouderen en of de server alle beelden kon opslaan.
Na een prospectiedag op 4 juni 2009 werden de camera's uiteindelijk geïnstalleerd op 30 juni 2009.
Gedurende 1 maand namen vijf camera's beelden op.
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Fig. Plattegrond opstelling pilootfase

Selectie deelnemers

1. vzw Grauwzusters Limburg

Via de campusdirecteur en hoofdverpleegkundigen van ‘t Demeryck Hasselt, vzw Bejaardenzorg
Grauwzusters Limburg, werden serviceflat- en rusthuisbewoners met een recent valincident
geïnformeerd omtrent het project. Indien bewoners en familie akkoord waren om deel te nemen aan
het project, werd een prospectiedag georganiseerd om de woning van de oudere te bekijken, het
onderzoek nogmaals toe te lichten en schriftelijke toestemming te bekomen.
In 't Demeryck werden 2 serviceflatbewoners en 1 rusthuisbewoner geselecteerd voor deelname.
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2. Wit-Gele Kruis Limburg

In samenwerking met het Wit-Gele Kruis Limburg werden alleenwonende ouderen met minstens één
valincident in de laatste zes maanden geïnformeerd omtrent het project. Via de databank van het
Personen Alarm Systeem (PAS) kon worden nagegaan welke ouderen een oproep hadden gedaan
omwille van een valincident. De opzet en doelstelling van het project werd aan deze ouderen
uitgelegd door de thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis. Indien de oudere en familie
interesse toonde in het project, werd een prospectiedag georganiseerd door de
onderzoeksmedewerkers om het project nog verder toe te lichten, informed consent te verkrijgen en
na te gaan in de woning waar en hoe de camera's opgesteld konden worden.
Via het Wit-Gele Kruis Limburg werd één oudere met verhoogd valrisico geselecteerd.

B. Analyse van het beeldmateriaal

In totaal zijn er gedurende dit project 30 valincidenten gebeurd, waarvan 26 valincidenten zijn
opgenomen via het camerasysteem. Twee valincidenten zijn niet op camera opgenomen omwille van
technische problemen en twee andere valincidenten vonden plaats in de badkamer van een
deelnemer waar bij aanvang van het project geen camera was geïnstalleerd. Zoals uit onderstaand
schema blijkt zijn alle valincidenten opgenomen bij slechts drie, en eigenlijk voornamelijk twee vallers.
De resultaten die verder in het verslag aan bod komen, dienen dus met enige voorzichtigheid te
worden geïnterpreteerd.
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Fig. 1: Tijdslijn valincidenten

Elk opgenomen valincident werd geanalyseerd van twee uur voor de val tot twee uur na de val. Dit
gebeurde niet aan de hand van het valalgoritme maar door twee onderzoekers die effectief naar de
beelden keken en deze onafhankelijk van elkaar analyseerden aan de hand van het model van Noury
et al. Dit model verdeelt een valincident in 4 fasen (zie fig. 2). De eerste fase, de prefall phase, is de
fase waarin deelnemers dagelijkse activiteiten uitvoeren. In een volgende fase, de critical phase, vindt
er een plotse beweging van het lichaam richting de grond plaats. Deze fase eindigt met een verticale
shock op de grond en is meestal extreem kort, ongeveer een halve seconde. In de derde fase, de
postfall phase, blijft de persoon inactief, meestal liggend op de grond. Deze fase wordt best zo kort
mogelijk gehouden om nadelige gevolgen zoals brandwonden, dehydratatie, onderkoeling,
pneumonie en zelfs overlijden te beperken. Het was het doel van dit project om aan de hand van een
camerasysteem deze postfall fase zo kort mogelijk te houden. Tijdens de laatste fase, recovery
phase, komt de persoon zelf recht of wordt recht geholpen door anderen.

Fig. 2: Model van een valincident (Noury, et al. 2008)

Valkenmerken werden geanalyseerd volgens de 4 fasen van het model. In de prefall fase werd er
gekeken naar risicofactoren, activiteiten voor de val (ADL-activiteiten) en het al dan niet gebruik van
een loophulpmiddel. In de tweede fase werden het tijdstip van de val en de aanwezigheid van derden
op het moment van de val geanalyseerd. Het gebruik van een bel of personenalarmsysteem (PAS),
de gemiddelde tijd tot het gebruik van een bel of PAS, de gemiddelde tijd voor response van een
hulpverlener, de gemiddelde tijd op de grond en de activiteiten na de val werden in de postfall fase
onderzocht. Of een deelnemer al dan niet alleen kan rechtkomen en of hij een letsel heeft opgelopen
ten gevolge van de val werd geanalyseerd in de laatste fase.
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Resultaten

Uit de analyse van de valincidenten is gebleken dat de beelden veel meer informatie bevatten dan
enkel het doel was, namelijk het ontwikkelen van een valalgoritme. Uit de beelden kan onder andere
ook veel informatie gehaald worden op vlak van valpreventie. Natuurlijk kan men de beelden pas
gaan gebruiken in het kader van valpreventie mits toestemming van de deelnemers zelf.

Prefall phase

Als eerste is er gekeken naar de verschillende risicofactoren, hierbij werden risicofactoren
geïncludeerd die zichtbaar zijn op beeld of die werden verzameld uit het patiëntendossier.
Risicofactoren werden opgedeeld volgens intrinsieke en extrinsieke risicofactoren. Volgende
intrinsieke risicofactoren traden op: verminderde mobiliteit, spierkracht en evenwicht en een
verminderd zicht bij alle deelnemers. Daarnaast werd er bij sommige valincidenten geen goed
schoeisel gedragen, maar oude, losse slippers. Bij drie valincidenten werden urinaire problemen
vastgesteld; éénmaal was er sprake van urinaire incontinentie en tweemaal zakte een urinebeenzakje
af en vormde een obstakel bij het stappen. Als laatste intrinsieke factor was er bij een deelnemer
cognitieve achteruitgang (aanwezigheid dementieel beeld) waargenomen aan de hand van de Mini-
Mental State Examination (MMSE).
Externe risicofactoren kunnen worden onderverdeeld in: omgeving (zoals te kleine ruimtes voor het
goed gebruik van een loophulpmiddel), medicatie (zoals inname van risicovolle medicatie) en gedrag.
Bij gedrag betreft het twee verschillende soorten: het gedrag van de deelnemer zoals het omkleden
zonder hulp of steun of het gedrag van derden zoals bijvoorbeeld wanneer er te snel wordt
gewandeld bij een transfer.

Naast de risicofactoren werd er in de prefall fase gekeken naar de activiteiten voor de val (zie fig. 3).
Meestal vond er een transfer plaats voor het valincident. Daarnaast voerde men volgende activiteiten
uit voor een valincident: omkleden, bukken, kleren uit de kast en gebruik toilet. Deze activiteiten
waren erg persoonsgebonden. Zo werd vastgesteld dat de 3 valincidenten waarbij men kleren uit de
kast haalde, zich allen afspeelden bij één deelnemer. Dit is belangrijke informatie naar valpreventie
toe.

Fig. 3: Activiteit voor de val
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In ongeveer de helft van de gevallen werd er gebruik gemaakt van een loophulpmiddel voor het
valincident, waarvan 11 keer een rollator en driemaal een rolstoel (zie fig. 4).

Fig. 4: Gebruik loophulpmiddel

Critical phase

Volgende grafiek geeft een overzicht van het aantal valincidenten per tijdstip (zie fig. 5). Er kan
worden geconcludeerd dat er voornamelijk gevallen werd tijdens de ochtend- (tussen 7h - 10h) en
avonduren (tussen 19h - 22h), wanneer de deelnemers waarschijnlijk ook het meest actief waren.
Tijdens dit project is geen enkel valincident opgetreden gedurende de nacht (tussen 22h - 7h).

Fig. 5: Tijdstip van de valincidenten
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Naast het tijdstip van een valincident werd er in de critical phase ook gekeken naar de aanwezigheid
van derden op het ogenblik van de val. Uit figuur 6 blijkt dat er bij 23 valincidenten (88%) geen derde
persoon aanwezig was en bij drie valincidenten (12%) was er wel iemand (meestal een hulpverlener)
aanwezig op de kamer van de deelnemer op het ogenblik van de val.

Fig. 6: Aanwezigheid van derden op het ogenblik van de val

Postfall phase

In de postfall fase werd er gekeken naar de activiteiten die de deelnemers uitvoerden na een val (zie
fig. 7). Deze cijfers moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden vermits er gesteld kan worden dat
voornamelijk één deelnemer steeds inactief bleef, terwijl een tweede deelnemer zich steeds
probeerde te verplaatsen.

Fig. 7: Activiteit na de val
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Figuur 8 geeft een overzicht van het gebruik van een bel of PAS na een valincident. Slechts één van
de drie deelnemers beschikte over een PAS. Een tweede deelnemer had geen PAS, maar gebruikte
het belsysteem aanwezig op de kamer. Van de 26 valincidenten werd er na 15 vallen (57,7%) gebruik
gemaakt van een bel of PAS. Zes keer (23%) werd er geen alarmsysteem gebruikt en in drie gevallen
(11,6%) was er iemand aanwezig op het moment van de val waardoor het alarmsysteem niet
noodzakelijk was. Bij twee valincidenten (7,7%) was het via het beeldmateriaal niet te beoordelen of
de deelnemers het alarmsysteem al dan niet gebruikten.

De gemiddelde tijd tot het gebruik van bel of PAS bedroeg 70 seconden (range: 15-224 seconden).
Op deze alarmoproep kwam er gemiddeld een respons van een hulpverlener na acht minuten, met
een range tussen 2 en 33 minuten.

Figuur 8: Gebruik bel of PAS

De deelnemers verbleven een gemiddelde tijd op de grond van 14 minuten na een valincident, met
een range tussen 1 minuut (wanneer er een hulpverlener aanwezig was bij de val) en 59 minuten.

Figuur 9: Tijd op de grond
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Recovery phase

Geen van de deelnemers was in staat om zelfstandig recht te komen na een val. Bij alle valincidenten
werden de deelnemers rechtgeholpen door een hulpverlener en/of familielid.

Negen valincidenten (34,6%) resulteerden in een letsel; waarvan één majeur letsel, een open wonde
t.h.v. de neus. Het al dan niet oplopen van een letsel werd geanalyseerd aan de hand van het
beeldmateriaal, observatie en op basis van de patiëntendossiers.

Ervaringen met het camerasysteem

Deelnemers

Na afloop van de studie werd bij alle deelnemers gepolst naar hun ervaring met het camerasysteem.
De volgende resultaten geven een algemene indruk van de deelnemende ouderen over het
camerasysteem.

Twee ouderen gaven aan zich nooit bewust te zijn van het camerasysteem in de woning. Een andere
oudere was zich de eerste dagen bewust, maar nadien niet meer. Slechts één deelnemer was zich
voortdurend bewust van het camerasysteem in de woning. Drie deelnemers verklaarden zich nooit
anders te gedragen door het camerasysteem aanwezig in de eigen woning. Eén deelnemer
verklaarde zich anders te gedragen bij het toiletbezoek (deze deelnemer had een camera
geïnstalleerd in de badkamer).

Slechts één oudere begreep de werking van het bedieningspaneel na de initiële uitleg. De overige
drie hadden meer moeite met de bediening van het paneel. Wanneer de vraag werd gesteld of de
ouderen een volledig operationeel camerasysteem in de eigen woning zouden laten installeren
antwoordde één deelnemer zeker wel, één deelnemer waarschijnlijk wel en twee deelnemers
waarschijnlijk niet. Drie deelnemers zouden een volledig operationeel camerasysteem zeker of
waarschijnlijk wel aanbevelen aan andere ouderen met een verhoogd valrisico.

Hulpverleners

Op 9 september 2010 vond er een terugkommoment plaats in het woonzorgcentrum dat had
deelgenomen aan de studie. Er waren 10 zorg- en verpleegkundigen van de verschillende afdelingen
aanwezig, waarvan 8 hulpverleners die ervaring hadden met het camerasysteem. Deze 8
hulpverleners werden verzocht een korte vragenlijst in te vullen die polste naar de ervaring van
hulpverleners over het camerasysteem.

Slechts één hulpverlener was zich voortdurend bewust van het camerasysteem in de kamer van de
bewoner. Drie hulpverleners gaven aan zich meestal wel bewust te zijn van het camerasysteem. Drie
andere hulpverleners waren zich de eerste dagen bewust, maar nadien niet meer en één andere
deelnemer was zich meestal niet bewust.
Zes zorg- en/of verpleegkundigen ervaarden het camerasysteem helemaal niet storend, en andere
twee vonden het systeem eerder niet storend. Geen hulpverleners ervaarden het camerasysteem als
storend.

Alle hulpverleners gaven aan dat een volledig operationeel camerasysteem zeker of waarschijnlijk wel
een ondersteuning kan zijn aan de dagelijkse zorgpraktijk in zowel de residentiële setting, serviceflats
en thuiszorgsetting. Redenen die hiervoor worden aangehaald zijn het niet steeds gebruiken van de
ouderen van het PAS of de bel, de snellere hulp en dus verkorte tijd op de grond voor de oudere, een
veilig gevoel (zowel voor de ouderen als voor de hulpverlener zelf) en eventueel de mogelijkheid om
de oorzaak van de val te achterhalen (voor preventie van een volgend valincident).
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4. Algoritmische resultaten

Het valdetectie-algoritme bestaat uit 2 grote delen: het volgen van de persoon en de valdetectie zelf.

a. Volgen van persoon

Allereerst worden de beelden van de camera gebruikt om de achtergrond en de voorgrond te
detecteren. De voorgrond kan bekomen worden door het huidige beeld te vergelijken met de
achtergrond. Alle verschillen in het beeld behoren tot de voorgrond. De achtergrond kan bekomen
worden door bijvoorbeeld een foto te nemen van de kamer zonder persoon. Het probleem hierbij is
dat dan een boek of een stoel die verplaatst wordt, ook steeds als voorgrond gedetecteerd worden en
dit ook blijven. Dit kan fouten veroorzaken in de verdere valdetectie.
Omwille van deze reden hebben we dus nood aan een veranderende achtergrond. Een snelle en
eenvoudige techniek is bijvoorbeeld 'Approximate median'. Deze techniek gaat een benadering geven
van de mediaan van de voorbije beelden. Maar wanneer de persoon langere tijd stil blijft zitten, zal
deze toch in de achtergrond verdwijnen. Als de oudere dan van plaats verandert, zal er een
'spookfiguur' zichtbaar worden. Dit is ook getoond in de onderstaande figuur.
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Wanneer een persoon beweegt, zal ook de schaduw die deze afwerpt meebewegen. Deze wordt ook
als voorgrond gedetecteerd en moet dus nog verwijderd worden. Een gebied, waar schaduw opvalt, is
slechts een iets donkerdere versie van het gebied zelf, dus de textuur blijft hetzelfde. Aan de hand
van 'Normalized Cross Correlation' kan dit gedetecteerd worden en dus ook verwijderd. Een
bijkomend voordeel is dat deze techniek ook andere belichtingsveranderingen kan wegwerken. De
voorgrond die dan nog overblijft, wordt nog verder opgekuist aan de hand van morfologische
operaties, geconnecteerde componenten analyse en temporele filtering.
In de volgende stap wordt dan bekeken in welke regio de persoon te vinden is. Er zijn verschillende
mogelijke oplossingen. Men kan gebruik maken van een persoonsdetector om te zien waar een
persoon staat. Of het is ook mogelijk om gewoon alle bewegende objecten te volgen met een Kalman
filter. In ons geval gaf de eenvoudigste oplossing het beste resultaat, namelijk gewoon het grootste
object in beeld nemen.

b. Valdetectie

Het grootste object kan nu gebruikt worden om kenmerken te vinden voor de valdetectie. Wij hebben
4 kenmerken bekeken:

• Aspect ratio van de omhullende rechthoek
• Hoek van de hoofdas van de omhullende ellips met de horizontale
• Snelheid van bewegen van het zwaartepunt
• Snelheid van bewegen van het uiteinde van de hoofdas van de omhullende ellips

De aspect ratio is de verhouding van de breedte en de hoogte van de omhullende rechthoek rond het
object. Een rechtopstaande persoon heeft een lage waarde, terwijl een liggende persoon een brede
platte rechthoek geeft, welke overeenkomt met een hoge aspect ratio.
De hoek van de hoofdas van de omhullende ellips is, in een zijdelings aanzicht, te vergelijken met de
valhoek. Ongeveer 90 graden komt overeen met een rechtopstaande persoon, terwijl een kleine hoek
kan wijzen op een val.
De beweging van ouderen gebeurt over het algemeen vrij traag, terwijl een val meestal snel verloopt.
Deze snelheid kan gezien worden ter hoogte van het zwaartepunt en het uiteinde van de hoofdas van
de omhullende ellips. Dit uiteinde komt ook overeen met de plaats waar het hoofd van de persoon is.
Het volgen van het hoofd heeft voordelen als we kijken naar occlussies, daar dit minder snel
verborgen zal gaan achter voorwerpen zoals een tafel.

c. Voorlopige resultaten

Om de resultaten van het algoritme te testen hebben we een dataset samengesteld met alle vallen.
Per val werden er 30 minuten video genomen. Deze video's werden opgesplitst in blokken van 2
minuten om dan een valdetectie per blok uit te voeren. Per valkenmerk wordt er dan een optimale
drempelwaarde gezocht. Indien de waarde van het valkenmerk boven deze drempelwaarde uitkomt,
wordt een val gedecteerd.

16



In de bovenstaande figuur kan gezien worden dat de aspect ratio en de snelheid van het hoofd goede
kenmerken zijn. De valhoek en de snelheid van het zwaartepunt geven erg veel valse alarmen. De
resultaten van de beide goede kenmerken zijn te vinden in de onderstaande tabellen.
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d. Limitaties

Zoals te zien is in de bovenstaande tabellen, zijn er nog een aantal valse detecties. Het aantal niet
gedetecteerde vallen zijn laag.
90% van de valse alarmen zijn te wijten aan 4 oorzaken. In 25% van de gevallen zijn er 2 of meer
personen aanwezig in de kamer. In 20% van de gevallen is er een ander voorgrond object aanwezig
dat ongeveer even groot is als de persoon. In beide gevallen wisselt het systeem dikwijls tussen de
oudere en de andere persoon of object. Dit resulteert in grote bewegingen en veranderingen in de
aspect ratio. In 25 % van de gevallen is het beeld van de persoon opgesplitst in 2 delen van bijna
gelijke grootte. Situaties waarin dit gebeurt zijn: overbelichting, kleding die sterk lijkt op de
achtergrond of als de persoon in de achtergrond begint opgenomen te worden. Ten slotte is er in 20%
vand e gevallen interferentie van een spookfiguur of van verschoven meubilair.
In sommige gevallen is de segmentatie van de vallen ook moeilijk. Ouderen gebruiken vaak een
hulpmiddel bij het wandelen, zoals een rollator, die kunnen wegrollen tijdens een val. Ook staan de
kamers vaak vol meubilair, waardoor de persoon vaak hiertegen valt, of deze zelfs verplaatst. Dit
heeft ook een sterke invloed op de valdetectie.

e. Toekomstig werk

Momenteel zijn de aspect ratio en de hoofdsnelheid onafhankelijk van elkaar bekeken, in de toekomst
kan dit tot 1 score gecombineerd worden, zodat ook het resultaat beter wordt.
Maar de grootste verbetering is mogelijk door het gebruik van een tracker. Dit voorkomt grote
bewegingen en veranderingen in uiterlijk veroorzaakt door over en weer springen tussen
verschillende voorgrondvoorwerpen of (delen) van personen. Ook een meer geavanceerde voorgrond
detectie die robuust is voor continue veranderingen in belichting, trage bewegingen van ouderen,
verschillende belichtingsbronnen en mogelijk overbelichting, kan een verbetering geven. Weten welk
voorgrond object de persoon is, kan de foutieve voorgrond objecten verminderen.
Andere mogelijkheden zijn het combineren van beelden van de verschillende camera's, andere
valkenmerken en vooral het gebruik maken van de post-val informatie.
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5. Valorisatie

A. Verspreiding van de projectresultaten naar een breed publiek

Het projectteam heeft de laatste maanden de resultaten van FallCam via een groot aantal kanalen
verspreid naar een breed publiek. Hieronder ziet u een overzicht van die kanalen.

Artikel in I-mag

Er is door Diane Luyten een artikel geschreven voor publicatie in het oktobernummer van I-mag, het
tijdschift van de Vlaamse Ingenieurskamer. In dit artikel werd het fallcam-project voorgesteld en werd
een oproep gedaan naar geïnteresseerden en testpersonen.

Slotsymposium 29 oktober 2010

Het projectteam organiseerde op op vrijdag 29 oktober 2010 een slotsymposium over het project te
Leuven. Hiervoor werden geïnteresseerden vanuit de brede doelgroep uitgenodigd: artsen,
(referentie)verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, sociaal werkers,
psychologen, zorgmanagers en beleidsverantwoordelijken in de ouderensector, ingenieurs signaal-
en beeldverwerking, elektronica, ICT en domotica en bedrijven in de eHealth-sector.

Het symposium ging door in College De Valk, Tiensestraat 41 te Leuven. De agenda was als volgt:

12.30 – 13.00: Inschrijving en ontvangst
13.00 – 13.10: Verwelkoming en inleiding – T. Goedemé (Lessius Hogeschool)
13.10 – 13.30: Valproblematiek – K. Milisen (UZ / K.U.Leuven)
13.30 – 13.50: De testpersonen: selectie en beschrijving – M. Deschodt (K.U.Leuven)
13.50 – 14.10: Opbouw van een camerasysteem – J. Van den Bergh (KHKempen)
14.10 – 14.30: Klinische blik op de valincidenten en ervaringen van deelnemers en hulpverleners – E.
Vlaeyen (K.U.Leuven)
14.30 – 15.00: Koffiepauze
15.00 – 15.30: Het valalgoritme – G. Debard (K.H.Kempen)
15.30 – 15.50: Ethische aspecten bij gebruik van camera’s in de gezondheidszorg – C. Gastmans
(K.U.Leuven)
15.50 – 16.10: Implicaties voor het bedrijfsleven – L. Cuypers (COMmeto)
16.10 – 16.30: Conclusie – B. Vanrumste (KHKempen)

De technische inhoud van onze presentaties op dit slotsymposium werd bondig opgelijst in de
hoofdstukken hierboven.

De opkomst tijdens dit slotsymposium was groot, een 90-tal aanwezigen uit verschillende sectoren.
Als feedback hebben we veel positieve signalen opgevangen van de afnemers van deze technologie,
de zorgverleners. Zij zijn zeer geïnteresseerd om een camerasysteem met valdetectie in gebruik te
nemen, ze zien er een groot nut in.

Vanuit de technologie-aanbieders was de respons voorzichtig positief, in die zin dat de detectiegraad
van de valdetector nog wel wat moet opgekrikt moet worden om tot een commercialiseerbaar product
te komen. We zijn op dit moment bezig om een bedrijvenconsortium samen te stellen met als doel
commercialisatie van de FallCam. Hieronder leest u daar meer over. Op het slotsymposium hebben
we uiteraard zeer veel interessante contacten kunnen leggen hiervoor.

Artikel in Campuskrant
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Wouter Verbeylen, journalist van de Campuskrant (het maandblad van de K.U.Leuven) contacteerde
ons ter aanleiding van de bekendmaking van ons slotsymposium. Hij interviewde ons en schreef een
artikel, dat op 24 november 2010 op de voorpagina van de Campuskrant verscheen (jaargang 22 nr
3). In bijlage 1 vindt u een pdf-versie van dit artikel. U kan het ook online raadplegen op
http://dagkrant.kuleuven.be/?q=node/8884 .

Reportage VTM-nieuws

Met verschijnen van het artikel in de campuskrant is ook een persbericht uitgestuurd, waar een aantal
mediabedrijven op reageerden. Zo heeft de nieuwsdienst van VTM ons geïnterviewd en een demo
van een valdetector gefilmd voor het journaal. De reportage is op antenne gegaan op 28 december.
Op de volgende link kan u de film bekijken: http://vtm.be/nieuws/binnenland/55657-alarmsysteem-
voor-bejaarden

Artikel in Het Nieuwsblad

Ook Wim Dehandschutter van Het Nieuwsblad contacteerde ons voor een interview. Zijn artikel
verscheen op donderdag 25 november in de krant. In bijlage 2 een pdf-versie.

Fragment in Vlaanderen Vandaag, VT4

Op donderdag 25 november heeft ook het actualiteitsmagazine "Vlaanderen Vandaag" iets over ons
project vermeld. Ze hebben een demonstratiefilmpje getoond en een eenvoudige technische uitleg
gegeven. De uitzending is te bekijken via http://www.vt4.be/videos/vlaanderen-vandaag-25-nov, vanaf
de 15e minuut van de aflevering.

Artikel in Sud Presse

Francois Chafwehe, journalist van Sud Presse group (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province,
Nord-Eclair, La Capitale) heeft telefonisch enkele projectpartners geïnterviewd en daar een artikel
over geschreven voor een aantal Waalse kranten.

Met al deze media-aandacht hebben we inderdaad bewezen dat er zeer veel interesse is in ons
projectresultaat. De zorgsector is echt op zoek naar een soortgelijk valdetectiesysteem. Dat
kwam ook op ons symposium duidelijk naar voren.

B. Verspreiding van de projectresultaten naar
onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties

Technisch Symposium 30 oktober 2009

Op 30 oktober organiseerden we aan de KHK in Geel een symposium rond
beeldverwerkingsalgoritmes voor valdetectie. Dit gebeurde in samenwerking met de "IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society Benelux
Chapter". Gastsprekers waren Ing. Phd Roberto Vezzani (ImageLab, universiteit van Modena, Italië),
Ing. Sebastian Zambanini(PRIP, TU Vienna), Alessandro Leone (Institute for Microelectronics and
microsystems Lecce, Italy) en prof. Tinne Tuytelaars (VISICS, K. U. Leuven).
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Slotsymposium 29 oktober 2010

Op het hierboven beschreven slotsymposium van 29 oktober 2010 waren uiteraard ook
onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties aanwezig. Zoals eerder gezegd was de feedback
zeer positief.

Publicaties

Tijdens het tetra-project hebben we een aantal wetenschappelijke publicaties verzorgd. Hieronder
een opsomming:

• Glen Debard, Jonas Van den Bergh, Bert Bonroy, Mieke Deschodt, Eddy Dejaeger, Koen
Milisen, Toon Goedemé, Bart Vanrumste, FallCam: practical considerations in
implementing a camera-based fall detection system, Positioning and Context-Awareness
International Conference, POCA 2009, Antwerp, Belgium, 28th May 2009 (bijlage 3)

• Jared Willems, Glen Debard, Bert Bonroy, Bart Vanrumste, Toon Goedemé, How to detect
human fall in video? An overview, Positioning and Context-Awareness International
Conference, POCA 2009, Antwerp, Belgium, 28th May 2009 (bijlage 4)

• Jared Willems, Glen Debard, Bart Vanrumste and Toon Goedemé,
A Video-based Algorithm for Elderly Fall Detection, Medical Physics and Biomedical
Engineering World Congress, WC2009, Munchen, Germany, 10 Sept 2009 (bijlage 5)

• G. Debard, M. Deschodt, J. Van den Bergh, E. Dejaeger, K. Milisen, T. Goedemé, T.
Tuytelaars, B. Vanrumste, Validation of Person identification for Camera based fall
detection, IEEE EMBS Chapter Benelux, Enschede, The Netherlands, November, 2009
(bijlage 6)

Enkele publicaties over de definitieve projectresultaten zijn nog in voorbereiding.

Voordrachten

Tijdens het project hebben we op verschillende evenementen een voordracht gegeven over ons
FallCam-project. Hieronder een opsomming:

• Op 28 mei 2009 gaf Glen Debard een uiteenzetting op POCA2009 te Antwerpen over
"FallCam: Practical Considerations in implementing a camerabased fall detection system".
Jared Willems stelde hier ook " How to detect human fall in video? An overview" voor.

• Op 30 juni 2009 stelde Mieke Deschodt het project voor aan de hand van een poster op een
seminarie georganiseerd door LMTC over “Technologie voor Slimme Zorg”.

• Toon Goedemé heeft op vrijdag 28 augustus 2009 een tutorial gegeven over
cameragebaseerde valdetectie in het kader van de DIRAC Summer School. DIRAC is een
Europees onderzoeksproject, dat gaat over Detection and Identification of Rare Audiovisual
Cues.

• In het kader van het project heeft Jared Willems een voordracht gegeven op het Medical
Physics and Biomedical Engineering World Congres 2009 te Munchen. Deze voordracht had
als titel 'A Video-based Algorithm for Elderly Fall Detection' en had plaats op donderdag 10
september 2009.

• Glen Debard heeft een presentatie gegeven op de conferentie "4th IEEE EMBS Benelux
symposium", met als titel "Validation of Person Identification for Camera Based Fall
Detection". Dit symposium ging door op 9 en 10 november in Enschede, Nederland.

• Mieke Deschodt heeft posterpresentatie verzorgd op het verpleegkundig congres: Samen
bouwen aan veilige zorg, georganiseerd op 5 februari 2010 door de Universitaire
Ziekenhuizen Leuven. Deze poster van FallCam werd uit 39 posters gekozen als beste
posterpresentatie. Met enige fierheid heeft Mieke er een mooie bos bloemen en €400 in
ontvangst mogen nemen.

• Op 4 mei 2010 presenteerde Mieke Deschodt de rationale, methodologie en preliminaire
resultaten van het FallCam-project op een post-academische vormingsdag van de associatie
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K.U.Leuven. De vormingsdag ging door in Aalst en had als titel "Nu zorgen voor morgen
2010: Senior friendly care - Ouderenzorg en technologie".

• Op 20 mei 2010 organiseerde Campus De Nayer een Netwerkevent Onderzoek. Op dit
evenement, waar een groot aantal bedrijven voor waren uitgenodigd, verzorgden Jonas Van
den Bergh en Toon Goedemé een posterpresentatie, getiteld "FallCam: Camerasysteem
voor Valdetectie bij Ouderen".

• Op 29 september heeft Glen Debard een presentatie gegeven op de conferentie "9th
International Conference and Workshop on Ambient Intelligence and Embedded Systems
(AmiEs-2010)", met als titel "Camera Based Fall Detection". Deze conferentie vond plaats op
de Campus van de K.H.Kempen in Geel.

• Op 21 oktober 2010 gaf Bart Vanrumste een presentatie over 'Camera system for elderly fall
detection' aan de leden van MuMe, de multimedia-groep van Imec te Heverlee.

• Toon Goedemé presenteerde de technologie achter het FallCam-project op de
consortiumvergadering van het Europees AAL Rosetta project op woensdag 17 november
2010 om 11 u in Brugge, op uitnodiging van de Belgische partner CM.

Vervolgprojecten

Tijdens het verloop van het project is er duidelijk geworden dat het niet enkel interessant is om vallen
te monitoren, maar ook om dagelijkse activiteiten te monitoren om bijvoorbeeld dementie sneller te
detecteren. Hiervoor is er een nieuw Tetra project geschreven en ingediend met als titel "Contactless
Monitoring of Activities of Daily Living".
Hetzelfde projectidee is uitgebreid tot een Europees EraSME-project, onder de titel AMACS:
Automatic Monitoring of ADL with Contactless sensors. Het abstract van dit project kan in bijlage 8
gevonden worden

Gedurende het verloop van het project, is het ook gebleken dat er toch op verschillende punten
mogelijke verbeteringen kunnen gebeuren aan de bestaande beeldverwerkingsalgoritmes. Dit leidde
tot het aanvragen van een FWO-poject "Monitoring van gedrag en ongebruikelijke menselijke activiteit
met meerdere camera's".

Enkele maanden geleden werden we ook benaderd door Marc Storms, een Innovation Coach die veel
interesse had in het project. Hij is van plan een consortium van bedrijven samen te stellen om de
projectresulaten verder te commercialiseren. Wegens zijn vele contacten in de eHealth, ICT- en
telecomsectoren zijn hebben er al een aantal bedrijven hun interesse hierin laten blijken. Vanuit het
project ondersteunen we M. Storms met het leggen van contacten en het voorstellen van onze
projectresultaten.

C. Verspreiding van de projectresultaten naar het onderwijs

Als labo-opdracht in het vak beeldinterpretatie op Campus De Nayerlaten we de studenten master
E/ICT een vereenvoudigde valdetector programmeren.

Ook tijdens de wetenschapsweek in november 2010 was er een valdetectie-experiment. Zo'n 1000
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kwamen op bezoek op Campus De Nayer, waarbij ze o.a.
zelf een camerasysteem voor valdetectie bij ouderen konden programmeren én testen door zelf te
vallen voor de lens.

Binnen het labo beeldverwerking bij de masteropleiding industriële wetenschappen elektronica op de
K.H.Kempen worden basis beeldverwerkingstechnieken gebruikt in praktische toepassingen. Als
geïntegreerd project werd de studenten de opdracht gegeven om op basis van de
valsimulatiebeelden geregistreerd binnen het FallCam-project een algoritme te schrijven dat deze
vallen kan detecteren in een goed omlijnde simulatiesetup. Hierdoor konden de studenten zelf
kennismaken met het onderzoek dat binnen de onderzoeksgroep uitgevoerd wordt en worden ze
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geconfronteerd met uitdagingen in een dergelijk onderzoek voorkomen.

Masterproeven academiejaar 2008-2009:
Eind juni is de masterproef "Camera System for Elderly Fall Detection" zeer succesvol afgerond, met
onder andere een presentatie op een internationale conferentie in Munchen.
Begin september is de masterproef "Valdetectie aan de hand van MPEG stream interpretatie"
succesvol afgerond.

Masterproeven academiejaar 2009-2010:
In september 2010 is de masterproef "Camera Based Detection of Abnormal Behaviour" succesvol
afgelegd. Deze masterproef werd uitgevoerd bij de KULeuven in de richting Master of Artificial
Intelligence. De bedoeling van deze masterproef is het automatisch definieren van hetnormale
gedragspatroon van de bewoner. Vertrekkende van dit patroon kan de activiteit van de oudere
gerapporteerd worden en is het eveneens mogelijk om afwijkingen hierop te detecteren. Met deze
informatie is het misschien mogelijk om het begin van ziekte of iets dergelijks te detecteren.

Masterproeven academiejaar 2010-2011:
In augustus 2010 is de masterproef "Object tracking" van start gegaan. Hier is het de bedoeling om te
kijken op welke manieren een object kan gevolgd worden en welke de beste manier van vergelijken
is.

6. Besluit
Het project "Camerasysteem voor valdetectie bij ouderen", kortweg FallCam, was in onze ogen een
succes. We zijn van mening dat de projectresultaten er mogen zijn, en vooral hebben beide
multidisciplinaire groepen (ingenieurs en klinische wetenschappers) heel veel van elkaar geleerd.

Als concrete resultaten van dit project kunnen we vermelden:
• We hebben objectief vastgesteld dat er een zeer grote vraag is vanuit de gezondheids- en

verzorgingssector naar valdetectiesystemen.
• We hebben een prototype-valdetector ontwikkeld die in reeële situaties een relatief goede

performantie heeft. Uiteraard kan deze performantie nóg verbeterd worden, maar dat zien
we beter gesitueerd in een (commercieel gericht) vervolgproject. Het ontwikkelde
camerasysteem heeft als voordelen dat het contactloos is en geen initiatief van de oudere
vergt. Bovendien kan het geïntegreerd worden met bestaande systemen (PAS-
alarmcentrale, beveiligingscamera's) én geven de opgenomen beelden de mogelijkheid om
vallen te analyseren naar preventie van gelijkaardige vallen toe.

• We hebben een unieke database verzameld van tienduizenden uren beeldmateriaal van
échte ouderen. Volgens ons is dit de enige databank in zijn soort ter wereld, met 26 vallen
van echte bejaarden.

• De klinische analyse van deze databank heeft nieuwe wetenschappelijke inzichten
opgeleverd en bestaande theorieën bevestigd.

We zijn het IWT dan ook zeer dankbaar dat we financiering kregen voor dit project. Ook de bedrijven
uit de gebruikersgroep danken we, en in het speciaal alle testpersonen en organisaties die deze
proeven mogelijk maakten.

7. Financieel eindverslag

(zie bijlagen 7-10)
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8. Bijlagen
1. artikel Campuskrant
2. artikel Nieuwsblad
3. paper "FallCam: practical considerations in implementing a camera-based fall detection system",
POCA 2009
4. paper "How to detect human fall in video? An overview", POCA 2009
5. paper "A Video-based Algorithm for Elderly Fall Detection", WC2009
6. paper "Validation of Person identification for Camera based fall detection", IEEE EMBS Chapter
Benelux
7. financieel verslag overzicht
8. financieel verslag partner Lessius Mechelen Campus De Nayer
9. financieel verslag partner K.H.Kempen
10. financieel verslag partner K.U.Leuven
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