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Automatisch monitoren van activiteiten van het dagelijkse leven in 
de thuisomgeving door middel van contactloze sensoren 
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Contact: els.devriendt@med.kuleuven.be

Het automatisch monitoren van (I)ADL, het tijdig bijsturen van de zorgplanning  en het optimaliseren van medisch beleid wanneer 
afwijkingen in (I)ADL worden vastgelegd, zou ouderen mogelijk langer thuis kunnen houden en zou kunnen leiden tot een optimalisatie 
van zorg voor ouderen. 

Conclusie 

Uittesten van de installatie bij alleenwonende 
ouderen in thuissituatie (03/2012);
Start registratie van (I)ADL  activiteiten in real-life
situatie bij een selectie van drie tot vijf personen;
Ontwikkelen van algoritme om evoluties van (I)ADL 
in kaart te brengen;
Uittesten van het algoritme. 

To Do 

Inleiding 
Voor de grote groep ouderen is behoud van gezondheid en onafhankelijkheid, zo lang als 
mogelijk, van zeer groot belang. 

Een verlies van onafhankelijkheid kan leiden tot een toegenomen zorgnood.

Meerwaarde 

Vroegtijdige detectie van cognitieve 
problemen (bijvoorbeeld dementie); 
Vroegtijdige detectie van verminderde 
fysieke mogelijkheden ;
Detectie van acute incidenten 
(bijvoorbeeld een valincident); 
….

Beoogde Resultaten 

De ontwikkeling van een algoritme  dat voldoende sensitief en specifiek is om 
verandering in het (I)ADL-patroon van een oudere in kaart te brengen;

Evalueren van de kwaliteit van de sensoren;
Meten van ervaringen van ouderen en familie ten aanzien van het systeem .
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Doel 

Het ontwikkelen van een monitoring-systeem dat automatisch en op een niet-intrusieve wijze 
activiteiten van het dagelijks leven monitort bij alleenwonende ouderen, zodat bij (sub)acute 
wijzigingen in het (I)ADL-functioneren, de zorg tijdig kan worden bijgestuurd. 


