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Zorgen 
 
Zorgen van een persoon, 
inhoud geven aan leven. 
Kwestie van gevoel, 
empathie, medeleven. 
 
De 1ste levensbehoefte, 
is slechts een begin. 
Zorgen voor, 
houdt veel meer in. 
 
Een luisterend oor, 
geruststellend woord. 
Er gewoon zijn, 
liefst ongestoord. 
 
Een arm om de schouder, 
zorgen voor veiligheid. 
Vinger op de zere plek, 
zorgen, een veelzijdigheid. 
Zorgen, een hele verantwoordelijkheid. 
Zien! 
Wat zorgen inhoudt. 
Om die ene enkele reden, 
dat op jou kwaliteit wordt vertrouwd. 
 

Tineke Boer –Sander 
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BEGRIPSVERKLARINGEN  

Personenalarmsysteem is ‘een vorm van actieve alarmering waarbij een zelfstandig 
wonende persoon (vaak een oudere) bij problemen of in noodsituaties door een 
eenvoudige druk op de knop van een halsketting, in contact kan komen met een 
professionele hulpverlener in een alarmcentrale. Deze hulpverlener kan van op afstand 
door een spreek-luisterverbinding de ernst van de situatie inschatten en beslissen om 
ofwel een mantelzorger ofwel professionele hulp ter plaatse te sturen’ [1]. 

Bij actieve alarmsystemen ‘stelt de gebruiker het systeem zelf in werking 
(afstandsbediening, telefooncascade, dienstencentrum)’ [1]. 

Telefooncascase: wanneer de persoon in de nood op de noodknop drukt, wordt 
een telefoonnummer geactiveerd. De volgorde wie wordt opgebeld bij nood kan 
worden ingesteld, de telefoonnummers die kunnen worden ingesteld voor als de 
persoon in nood is. 

De passieve alarmsystemen ‘reageren op gevaarsindicatoren zonder dat de gebruiker 
zelf actie moet ondernemen zoals sensoren voor brand en diverse andere 
domoticatoepassingen’ [1]. 

Domotica omschrijft Dries et al. als ‘het combineren van apparaten, 
informatietechnologie en diensten binnen en buiten de woning en wooneenheden naar 
een geïntegreerd concept dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften en het 
gedrag van de gebruiker’ [2]. 

Videotelefonie of videocommunicatie is ‘een vorm van tweewegcommunicatie, waarbij 
de gesprekspartners zich op verschillende locaties bevinden, elkaar kunnen horen 
(‘telefonie’) en zien (‘video’)’ [1]. 

Assistive technology is een overkoepelende term voor ‘elk systeem of toestel dat een 
persoon toelaat een taak te vervullen die hij anders onmogelijk kon doen, of het gemak en 
de veiligheid verhoogt met wat de taak kan worden uitgevoerd’ [3]. 

De rookmelder: ‘Bij brand en/of rookontwikkeling gaat het brandalarm af en wordt de 
bewoner door een geluidssignaal gewaarschuwd. Daarnaast wordt er via het PAS-toestel 
een ‘brandmelding’ naar de alarmcentrale gestuurd. De alarmcentrale opent direct de 
spreek-/luisterverbinding met de bewoner om te vragen wat er aan de hand is. Is er niets 
ernstigs aan de hand, maar is er wel rook in de woning, dan kan de bewoner dat 
aangeven en vervolgens het alarm uitschakelen. Het rookalarm stopt wanneer de rook 
verdreven is uit de kamer. Is er inderdaad brand of reageert de bewoner niet op de 
oproep, dan wordt de brandweer gealarmeerd’ [4]. 



P A S  v o o r  u ?  P A S ( t )  v o o r  U ?          | 5 
 

Project Kennisvalorisatie KATHO ∙ Doorniksesteenweg 145 ∙ 8500 Kortrijk 

De valdetector: ‘Personen die regelmatig vallen, kunnen een valdetector gebruiken. Het 
detecteert een mogelijke val van de drager en leidt een alarmsignaal via het PAS-toestel 
in. Het kan gedragen worden als halsketting, riem,... De valdetector ontwaakt uit zijn 
slaapstatus wanneer als gevolg van een schok door een val gedetecteerd wordt. 
Vervolgens wordt er gekeken naar de positie van de gebruiker via een tweede sensor. Het 
proces wordt enkel voortgezet wanneer de persoon zich in liggende toestand bevindt. 
Indien de situatie 15 seconden ongewijzigd blijft, zal het apparaat een noodsituatie 
registreren en een signaal uitsturen’ [4]. 

De bewegingsdetector: ‘In tegenstelling tot een inbraakalarm, dat alarmeert bij 
beweging, geeft de inactiviteitsensor een alarmmelding wanneer binnen een ingestelde 
tijd (3 tot 24 uur) geen activiteit wordt waargenomen in de ruimte waar de sensor is 
geplaatst. De bewegingsdetector communiceert via een ingebouwde zender met het 
personenalarmtoestel dat vervolgens een melding naar de alarmcentrale stuurt’ [4]. 

De CO-melder: ‘Een koolstofmonoxidemelder kan aangesloten worden aan een PAS. Op 
die manier wordt bij detectie van koolstofmonoxide de centrale gecontacteerd. Zo kan er 
heel vlug ingegrepen worden in noodsituaties en kan erger voorkomen worden’ [4]. 

Assistieve technologie verwijst naar “ondersteunende technologische hulpmiddelen voor 
mensen die beperkingen ondervinden, als gevolg van bij voorbeeld zintuiglijke, 
motorische, cognitieve, emotionele of psychische problemen’ [5]. Door middel van 
technologie – geïntegreerd in de omgeving – kunnen zorgbehoevende en personen met 
een mentale beperking geholpen worden in de communicatie met anderen. 

Ambient intelligence staat voor ‘slimme – geïntegreerde technologie wat wil zeggen 
‘Een technologische omgeving die bewust is van de aanwezigheid van personen, die 
sensitief is, zich aanpast aan de omstandigheden en die inspeelt op de noden, gewoonten 
en emoties van de gebruiker’. [Bijvoorbeeld het licht gaat automatisch aan, de rolluiken 
werken automatisch door één druk op een knop,…] [5]. 

 

Mantelzorger: ‘de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band een of 

meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan 

occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven’ [6]. 

Gebruiker : ‘ iedere natuurlijke persoon die vanuit een verminderd zelfzorgvermogen een 

beroep doet op woonzorg’ [6]. 

Woonzorg: ‘thuiszorg of ouderenzorg’ [6]. 
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Testlabo: een testlabo is - in de context van dit project - een lokaal waar diverse soorten 

PAS-toestellen beschikbaar worden gesteld. Mensen worden door studenten of docenten 

rondgeleid, er is mogelijkheid om toestellen te testen en er wordt afgesloten met een 

vraagstelling. 

Mobiel testlabo: een testlabo op verplaatsing. 



 

 

L IJST VAN AFKORTINGEN  

PAS Personenalarmsysteem 

KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

HIVV Departement Verpleeg- & Vroedkunde binnen KATHO 

VHTI Departement Technologie en Informatica binnen KATHO 

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk 

LCM Landsbond Christelijke Mutualiteit 

LST Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

SIT Samenwerkings Initiatief Thuiszorg 

Sinds 1 januari 2010 is het SIT, SEL geworden (uitvoering decreet 

eerstelijnsgezondheidszorg). Het SIT/SEL is een overkoepelend platform 

van eerstelijnsgezondheidszorg waarin minstens een vertegenwoordiging 

van de huisartsenkringen, verpleegkundigen zelfstandig of dienstverband, 

het CAW van de ziekenfondsen en gezinszorg moet aanwezig zijn. 

SIT Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg 

adhv Aan de hand van 

Bv. Bijvoorbeeld 

ifv In functie van 

t.o.v. Ten opzichte van 

 



 

 

1. I NLEIDING  

Doorheen de eeuwen slaan mensen in nood alarm [via rookpluimen, morsecodes, 

brandweer, politie,…]. Stilaan ontstond er een ruimer gamma aan mogelijkheden om te 

alarmeren. Niet enkel levensbedreigende noodsituaties werden gemeld, ook vragen 

konden via alarmering worden doorgegeven. Denken we aan de elektronische alarmering 

die oorspronkelijk intramuraal werd toegepast in ziekenhuizen en woon- & zorgcentra 

[een druk op de knop en de verpleegkundige kwam langs om de vraag van de 

patiënt/bewoner te beantwoorden]. In de jaren tachtig werd het systeem in de thuiszorg 

geïmplementeerd, nu nog steeds gekend als het klassieke PAS. Alarmering is dus geen 

nieuw fenomeen [7]. 

Studenten, verpleegkundigen en artsen melden aan het Expertisecentrum Zorg & 

Technologie dat er EEN GROOT TABOE bestaat rond de ‘knop’. Het klassieke 

personenalarmsysteem wordt rond de hals/pols gedragen en bestaat meestal uit een fel 

rode drukknop. Is dit taboe te verklaren uit de angst om de politie/brandweer te 

contacteren? Want rood wordt vaak geassocieerd met de betekenis als gevaarlijk, 

onveilig,… en zo snel mogelijk hulp krijgen. Is die rode knop enkel te gebruiken in 

levensbedreigende situaties? En zeker niet te gebruiken bij een ‘eenvoudige’ val? Of is de 

gebruikte technologie te moeilijk? Diverse technologieën zijn reeds goed ingeburgerd bij 

de bevolking, denken we aan de dagdagelijkse technologische toepassingen [koffiezet, 

televisie, elektrische rolluiken, computer, rookmelder, CO-detectiesysteem,…]. Hightech-

technologie wordt in hooggespecialiseerde middens toegepast [CT-scan, NMR, 

robotica,…] en wordt momenteel geïntegreerd in het dagdagelijkse leven. 

Afhankelijk van de noden van een persoon, de leeftijd,… wordt al dan niet gebruik 

gemaakt van technologische toepassingen. Op elke leeftijd, in elke omgeving stellen 

mensen vragen, wordt er hulp gevraagd en geboden. 

Maar van waaruit kunnen we dan de taboe gaan verklaren? 



P A S  v o o r  u ?  P A S ( t )  v o o r  U ?          | 9 
 

Project Kennisvalorisatie KATHO ∙ Doorniksesteenweg 145 ∙ 8500 Kortrijk 

Diverse doelgroepen (ouderen, personen met beperkingen,…) en diverse settings 

(ziekenhuis, thuiszorg,…) maken gebruik van technologie. Doorheen deze studie ligt de 

nadruk op technologie in de thuiszorg. 

Naast het al dan niet bestaan van een taboe rond personenalarmering, kan eveneens de 

vraag gesteld worden waarom bepaalde mensen al dan niet een PAS hebben? Wie maakt 

de selectie? Hoe komt het dat de informatie wel of juist niet bij potentiële gebruikers 

terecht komt? Vele ouderen hebben een PAS, maar gebruiken deze niet efficiënt: ze 

dragen het niet rond de nek of vergeten het en/of ze durven er niet op te drukken wanneer 

dit nodig is,… 

“Ik kwam bij een bejaarde persoon thuis. Ze deed de deur niet open.  
Ze was gevallen en lag de ganse nacht op de koude vloer.  

Ze kon niemand bereiken” 
(Thuisverpleegkundige) 

“Ik heb suikerziekte. Toen ik een te laag suikergehalte had, 
kon ik niet meer rechtstaan van mijn stoel. Ik kon niemand bereiken” 

(30-jarige persoon met diabetes) 

“Mijn opa woont alleen thuis. Hij kwam onwel op het toilet,  
maar kon niemand bereiken” 

(Kleinkind) 

Thuisverpleegkundigen en huisartsen – die veelal als spilfiguur fungeren in de thuiszorg 

– wensen dat de thuiszorg met betrekking tot veiligheid wordt geoptimaliseerd. Het te 

lang liggen op de grond doordat het PAS niet bereikbaar of beschikbaar is, het niet 

durven bellen naar de hulpcentrale,… moet ten allen tijde vermeden worden. Dit kan 

opgelost worden door gericht informatie te geven. Is de informatie die wordt gegeven wel 

voldoende? Kennen personen in de thuiszorg voldoende de mogelijkheden? 

Goede zorgverlening organiseren in de thuiszorg is een topprioriteit. Een 

personenalarmering kan als aanvulling en ondersteuning dienen bij de thuiszorgdiensten 

en mantelzorgers [7]. 
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2. RELEVANTIE VAN HET PROBLEEM  

Uit onderzoek blijkt dat het personenalarmsysteem (PAS) in Vlaanderen één van de 

meest verspreide technologische toepassingen in de thuiszorg is [7]. Het algemeen doel 

van een PAS is kwetsbaren zo lang mogelijk in hun eigen omgeving laten verblijven door 

het efficiënt en doelmatig gebruik van het personenalarmsysteem. 

De gezondheidszorg van de 21ste eeuw staat voor nieuwe uitdagingen en perspectieven. 

De vergrijzing van de bevolking is een feit [8,9] (zie figuur 1). 

 

Figuur 1: Evolutie van de ouderenbevolking in België naar leeftijdprofiel voor 2000-2020-2050 (Bron: 

NIS) [7] 

Het aantal personen met beperkingen stijgt. Mensen met een complexe zorgvraag krijgen 

steeds vaker een plaats binnen onze maatschappij [10]. Door de toenemende 

zorgbehoefte, in combinatie met een tekort aan arbeidskrachten voor de zorg, dringt 

technologische ondersteuning in de zorg zich op om aan de complexe zorgbehoeften 

tegemoet te komen [11]. 

De ouderenzorgsector is een sector met toekomst. In tegenstelling tot de gezondheidszorg 

bleef in de ouderenzorg het gebruik van nieuwe technologieën eerder beperkt 

[Bijvoorbeeld: in de ziekenhuizen evolueert men sneller om nieuwe technologieën te 

integreren zoals bijvoorbeeld de gebruikte technologie om kijkoperaties toe te passen. 

Terwijl het personenalarmsysteem nog steeds hetzelfde is als 20 jaar terug. Nieuwe 
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technologieën zoals de integratie van een alarmknop in GSM toestellen vindt moeilijk zijn 

weg in de ondersteuning van de thuiszorg]. 

Technologische toepassingen kunnen op termijn de kwaliteit van de zorg verbeteren, de 

betaalbaarheid vergemakkelijken en de kwaliteit van het leven voor zowel de verzorgde 

als de verzorger doen toenemen. Maar kunnen technologische toepassingen een stuk van 

de toegenomen zorgvraag en de tekorten opvangen in de zorg? Onderzoek naar de 

eventuele tekorten op de professionele zorgmarkt die zouden kunnen worden ingevuld 

door telecare-toepassingen (zie verklarende woordenlijst) werden onderzocht in Spanje, 

Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Er is zeker ruimte voor technologische 

toepassingen in de zorgsector. Vooral het voorzien van een meer permanente 

dienstverlening kan het veiligheidsgevoel van de zorgvragers sterk verhogen [7]. 

Het huidige PAS blijft meestal steeds beperkt tot de woning en de directe naaste 

omgeving, waardoor gebruik in een ruimere omgeving onmogelijk is [7]. 

Praktijkgerichte ervaring van studenten, thuisverpleegkundigen en huisartsen zegt dat er 

een groot taboe bestaat rond ‘de knop’. Dit leidde tot volgende probleemstelling: Is er 

een taboe rond het personenalarmsysteem? Welke behoeften en noden zijn er met 

betrekking tot het gebruik van het personenalarmsysteem bij thuiswonende zorgvragers 

(ouderen, personen met een beperking,…)? Wat zijn de effecten bij de integratie van 

PAS-systemen (effect op kosten zorgverlening, op veiligheid, op mortaliteit…). 

Naast deze literatuurstudie wordt een praktijkonderzoek verricht met een diverse 

doelgroep (gebruikers, familieleden, mantelzorgers en professionele zorgaanbieders): 

� Informeren van de doelgroep aan de hand van een testlabo; 

� Enquête rond gebruiksgemak & gebruikersbehoeften met betrekking tot PAS 

(Studenten Sociale verpleegkunde). 
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3. M ETHODE  

3.1. L ITERATUURSTUDIE  

3.1.1. Zoekstrategie: zoektermen 

Vooraleer met de literatuurstudie gestart kan worden, dienen zoektermen geformuleerd te 

worden. Aan de hand van zoektermen wordt literatuur gezocht. Tabel 1 beschrijft de 

zoektermen die aansluiten bij bovenvermelde onderzoeksvraag. 

P=Patient Elderly [MESH], The elderly, Frail Elderly [MESH], Seniors, Adult [MESH], Aged [MESH], Chronic disease 

I=Intervention 

Telemonitoring, Home telemonitoring, Telecare, Telemedicine [MESH] 

Alarm system, smoke detection, fall incidents, … 

C=Comparison Effects 

O=Outcome Hospitalization [MESH], Rehospitalization, burden, caregiver burden, safety, … 

MESH-termen= een lijst termen met verklaring geproduceerd door de National Library of Medicine 

Tabel 1: Zoektermen bij onderzoeksvraag 

Engelse en Nederlandstalige onderzoeksresultaten tussen het jaar 2003 en 2010 worden 

geïncludeerd in de periode tussen 15 september 2009 en 31 augustus 2010. 

3.1.2. Zoekstrategie: selectiecriteria 

Er werd gezocht naar volledig beschikbare teksten en onderzoeksartikelen die 

gestructureerde telefonie en telemonitoring onderzochten. Hulpbehoevende volwassenen 

in de thuissituatie waren de deelnemers. De interventie werd gezien als gestructureerde 

telefonie en telemonitoring. (Re)hospitalisatie, veiligheid en mantelzorgbelasting werden 

als outcome bepaald. In verband met het gering aantal studies op dit gebied werd niet 

enkel gezocht naar (re)hospitalisatie, veiligheid en mantelzorgbelasting als primaire 

outcome. Daarnaast werd de sneeuwbalmethode gebruikt om toch voldoende resultaat 

van de literatuurstudie te bekomen zonder in te boeten qua kwaliteit en selectiecriteria. 

Het lezen van titel en abstract vormt de eerste selectie van potentieel relevante literatuur. 

Exclusie op basis van outcome, taal, full-text en publicatiedatum is de volgende stap.  

Tijdschriften, folders, eindwerken, internet,… worden geraadpleegd om een zo actueel 

mogelijk beeld te krijgen van het onderwerp. 
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3.2. PERSONENALARMERING BIJ THUISWONENDE ZORGVRAGERS :  TESTLABO EN 

BEHOEFTENANALYSE  

De doelgroep die vooropgesteld werd, zijn (toekomstige) gebruikers, 

mantelzorgers/familieleden en professionele hulpverleners. Er werden via diverse 

kanalen mensen gerekruteerd. Mensen werden gesensibiliseerd om PAS-toestellen te 

testen in het testlabo (gebouw KATHO-centraal te Kortrijk). Na een rondleiding in het 

testlabo en het zelf uittesten van de toestellen werd een vragenlijst ingevuld (al dan niet 

begeleid door een medewerker of student van KATHO). 

3.2.1. Selectieprocedure 

Bereik doelgroep via SIT – LST: 

In eerste instantie werden mensen bereikt via contactname met de verantwoordelijken 

SIT Zuid-West-Vlaanderen. Op basis van deze gegevens gingen twee medewerkers van 

het Expertisecentrum ‘Zorg & Technologie’ naar diverse LST’s het project uitleggen. 

Bereik doelgroep via digitale bronnen: 

Vervolgens werden mensen gezocht via de Interprovinciale Sociale Kaart1, de website 

van het RIZIV2 (woon- en zorgcentra, dienstencentra, dagverzorgingscentra, serviceflats, 

OCMW’s, mutualiteiten, centra voor mensen met een beperking) en de Rusthuizen3. 

Bereik doelgroep via officiële opening testlabo: 

Deze mensen werden uitgenodigd op de officiële opening van het testlabo op 8 maart 

2010, waar eveneens uitleg werd gegeven over methodiek van het project. Terzelfdertijd 

werden de aanwezigen gesensibiliseerd om mee te werken aan het project. 

Bereik doelgroep via mobiel testlabo: 

De doelgroep van het mobiel testlabo waren rusthuisbewoners en mensen uit andere 

verzorgingscentra. Setting: dienstencentra verbonden aan OCMW’s; op deze manier 

werden mensen bereikt die de activiteiten in een dienstencentrum volgen met name zowel 

de actieve thuiswonende senior en zijn/haar familie als bewoners van de serviceflats met 

als beheerder het OCMW. 

                                                                    
1
 www.desocialekaart.be  

2
 http://www.riziv.fgov.be  

3
 www.derusthuizen.be  
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3.2.2. Datacollectie 

De professionele hulpverleners, (toekomstig) gebruikers en mantelzorgers/familieleden 

werden geselecteerd en bevraagd in de periode van februari 2010 tot eind mei 2010. De 

vragenlijst werd onderverdeeld in 6 rubrieken: persoonskenmerken, sociale gegevens, 

(informatie) personenalarmsysteem, gebruik en toepassing van het PAS en financiële 

kosten van het PAS. 

De vragenlijst, opgesteld aan de hand van een literatuurstudie (zie deel 1), werd tijdens 

een bezoek aan het testlabo of in een lokaal/regionaal dienstencentrum afgenomen door 

de onderzoekers. 

De afname van de vragenlijst nam gemiddeld twintig minuten in beslag. 

3.2.3. Data-analyse 

De data werden ingegeven via Excel 2007. De analyse gebeurde met SPSS versie 15.0 

door het toepassen van beschrijvende statistische methoden. De beschrijving van de 

continue variabelen werd weergegeven met percentages, een maat van centrum 

(gemiddelde, mediaan) en een maat van spreiding (SD, range). Grafische weergave 

gebeurde aan de hand van een histogram, boxplot of staafdiagram. De discontinue 

variabelen werden weergegeven in een kruistabel met percentage en grafisch voorgesteld 

met een taart of staafdiagram. 

Significantieniveau kleiner of gelijk aan 0,05 werd gebruikt. 

In de vragenlijst werden enkele open vragen gesteld. De onderzoeker analyseerde de 

antwoorden en deelde deze in categorieën in. 

3.2.4. Ethische beschouwing 

De vragenlijsten werden gecodeerd. Er werden geen herkenbare persoonsgegevens 

opgevraagd. 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTATEN  

LITERATUURSTUDIE 

4.1. PAS op de markt 

De markt voor bewakings- en alarmeringsdiensten is een zeer dynamische markt. 
Interpersoonlijk contact via de telefoon wordt veel gebruikt zowel bij professionele 
hulpverleners als bij gebruikers. Gsm-technologie [sms], videocontact, e-mail en websites 
zijn nieuwe media-middens die volop worden geïntegreerd in de thuiszorg. Sensoren voor 
het meten van fysiologische gegevens zijn volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de 
toepassing verschillen technologieën sterk [12,13]. Bij professionele hulpverleners is er 
een goede integratie van diverse technologische hulpmiddelen, maar is de modale 80-
plusser ook vertrouwd met het sturen van een sms via de GSM, bellen via de 
computer,…? 

Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden bij zorg op afstand, zoals de 
toename van de betrouwbaarheid, betere waarborg voor de veiligheid van de patiënt, 
toepasbaarheid ongeacht waar patiënt woont,… [12,13]. Bij bepaalde aandoeningen 
worden reeds technologische toepassingen ingezet in de thuiszorg [bij mensen met 
hartaandoeningen en diabetes wordt monitoring thuis uitgevoerd. Gegevens zoals 
bloeddruk, glycemie,… worden via televisie, GSM, internet, … met een hulpverlener 
uitgewisseld] [12]. 

Na conactname met producenten werd duidelijk dat er verschillende termen worden 
gebruikt met dezelfde betekenis [domotica, ambient intelligence]. Personenalarmering is 
het meest gebruikte woord. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen: 

� Personenalarm rond de pols 
� Personenalarm rond de hals 
� Mobiel personenalarm (GSM) 
� Mobiel personenalarm met plaatsbepaling 
� Personenalarm met bewegingsdetector 
� Personenalarm met valdetectie 
� Personenalarm met CO detector 
� Personenalarm met rookdetector 
� Personenalarm met beeldcommunicatie (via televisie, visuele ondersteuning,…) 
� Voorwerpzoeker 
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Onder het luik begripsverklaringen (zie pagina 4) worden de diverse termen nader 
toegelicht. 

4.2. Verspreiding van technologie bij zorgvragers 

4.2.1. Zorgbehoevenden en technologie 

Bestaat er werkelijk een taboe rond het gebruik van het PAS? Uit een studie in het 
Verenigd Koninkrijk (n=176) bij gebruikers van het PAS blijkt dat deze personen meestal 
in het bezit zijn en gebruik maken van courante dagdagelijkse technologieën [7] (zie 
figuur 2). Binnen het SeniorWatch-onderzoek4 blijkt dat ‘98% van de oudere 
huishoudens in Europa minimum 1 Tv-toestel bezit. 40% van de Europese 50+ers stelt 
dat ze ooit in hun leven een computer gebruikt hebben. Hiervan is 20% tussen 70 en 80-
jaar en is 10% 80 jaar of meer. 22% van de Europese 50+ers leeft in een huishouden met 
een internettoegang’ [7]. 

 

Figuur 2: Gebruik van dagdagelijkse technologie bij PAS-gebruikers (ouderen, zorgbehoevenden en 

alleenwonenden) [7] 

4.2.2. PAS-gebruikers 

Personenalarmering biedt ondersteuning/versterking aan gebruikers, alsook een 
aanvulling op de ondersteuning van thuiszorgdiensten en mantelzorgers. Bij het PAS is 
naast technologie een goed georganiseerde hulpverlening noodzakelijk [1]. 

 

                                                                    
4
 European SeniorWatch Observatory and Inventory 
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Gebruikerspercentage: 

Peetermans et al. (2004) ging de cijfergegevens van de West-Vlaamse CM-leden na, 
opgenomen in het Webtrace-bestand. 1,4% van de zorgbehoevende leden (n=1.833) 
maakte gebruik van het PAS-toestel (zie tabel 2), 1,4% waren 60-plussers. In vergelijking 
met buitenlandse cijfers van thuiswonende gebruikers boven de 65 jaar scoort Vlaanderen 
laag, met name het Verenigd Koninkrijk 11%, Nederland en Zweden 3,5%, Finland 2,1% 
en Duitsland 2% [1]. 

 
Tabel 2: Verdeling van de PAS-gebruikers volgens leeftijd. Berekening van Peetermans et al. (2004) 

volgens de LCM-gegevens [1] 

Reden aanschaf PAS? 

De voornaamste redenen tot aanschaf van een PAS-toestel zijn de confrontatie met een 
valpartij, medische redenen en gezondheidsproblemen. Een klein aantal gebruikers is 
bang voor inbraak of voor het alleen zijn. Ruim 1/3de schaft een systeem aan omdat de 
kinderen vragende partij zijn. Het is opvallend dat de aanschaf van een PAS-toestel meer 
en meer een voorwaarde is tot ontslag uit het ziekenhuis naar huis [1]. 

Hoe geïnformeerd? 

Vóór de aanschaf van een toestel blijkt bijna de helft van de gebruikers niets van het 
bestaan af te weten. Indien ze een PAS-toestel kenden was dit door middel van mond-tot-
mond-reclame [1]. 

PAS dragen? 

De draagdiscipline van de gebruiker bepaalt de effectiviteit van het systeem. Uit 
onderzoek van Wouters et al. (2001) en Pouillie (2000) blijkt respectievelijk 25% en 10% 
de alarmzender niet te dragen. Diverse redenen tot het niet dragen werden aangehaald 
(zie tabel 3) [1,13]. Sommige moeilijk te voorkomen gedragseffecten maken de actieve 
personenalarmering ongeschikt voor mensen met een verhoogd risico op ernstige 
noodsituaties [bijvoorbeeld personen met dementie] [13]. 
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Bang voor vals alarm ’s nachts 

Draagongemak 

Enkel bij risicovolle situaties wordt de zender gedragen (bv. naar de kelder gaan) 

Liever alarm niet laten zien aan de buitenwereld 

Schaamte tegenover mensen in hun omgeving 

Uit praktische overweging: afgedaan in douche, bad… bij niet volledig waterdicht 

Vergeten te dragen bv. door dementie-problematiek 

Zware gewicht 

Tabel 3: Redenen tot het niet dragen van een PAS-toestel [1,13] 

Voordelen PAS 

Het PAS wordt over het algemeen als positief ervaren. De gebruiker ervaart een verhoogd 
veiligheidsgevoel, de sociale contacten verminderen niet en men kan langer in eigen 
omgeving blijven wonen [1]. 

Ondanks het feit dat er soms objectieve verslechtering van de gezondheid is opgetreden, 
vermeldt Vanmarcke (2002) dat ouderen met een PAS vaak de eigen gezondheid beter 
gaan beleven [1]. 

Nadelen PAS 

Gevoelens van minderwaardigheid of schaamte, weerstand van de techniek, angst voor 
onregelmatig gebruik en onnodig lastig vallen van hulpverleners zijn redenen tot minder 
gebruik en goede acceptatie [1]. 

Reden oproep? 

Uit het jaarverslag 2002 van EuroCross blijken 15,1% van de alarmen echt te zijn en met 
volgende redenen: vallen (4,3%), onwel (2,9%) en onbekend (7,9%). Daarnaast zijn er 
heel wat loze alarmen (37,5%), alarmen om zaken door te geven (1,2%) en diverse 
redenen (aansluitingen, foutmeldingen…) (46,2%) [1]. 

4.2.3. Rol van professionele hulpverleners 

Naast de acceptatie van een PAS door de hulpbehoevende, is het essentieel dat de 
hulpverlener positief staat tegenover technologie. Oudshoorn (2008) legt de nadruk op de 
belangrijke rol van de thuisverpleegkundige bij de implementatie van technologie. Naast 
het geven van uitleg en instructies, moet de thuisverpleegkundige de zorgbehoevende ook 
overtuigen van de voordelen van het gebruik van technologie, de patiënt geruststellen en 
de patiënt op zijn gemak te stellen [14]. 
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4.2.4. PAS versus acceptatie 

Fisk schenkt bijzondere aandacht aan ‘user control’. Het is niet de dienstverlener of de 
technicus die beslissen hoe de dienstverlening verloopt of hoe het toestel er uit ziet. Hij 
stelt dat personenalarmsystemen voor (kandidaat) gebruikers enkel acceptabel kunnen 
zijn als er met volgende factoren rekening wordt gehouden [7]: 

• Attitude tegenover technologie (niet als teken van afhankelijkheid beschouwen); 

• Promotie en marketing (positieve aspecten benaderen in plaats van de associëren 
met de negatieve zoals angst, onveiligheid, valrisico…); 

• Estetisch design (zichtbaarheid verminderen, harmonieus geheel met de omgeving 
of totaal aan het oog ontrokken); 

• Gebruiker-empowerment (eigen keuze van de gebruiker welke informatie hij zelf 
wenst door te geven); 

• Automatische werking van het systeem (zo min mogelijk met de technische 
werking worden geconfronteerd). 

De acceptatie van een bepaald systeem wordt bepaald door de sociale acceptatie [bv. 
gebrek aan privacy] en de praktische acceptatie [bv. kosten, betrouwbaarheid van het 
systeem, comptabiliteit met andere systemen] (zie figuur 3) [7]. 

 

Figuur 3: Het ‘System Acceptability Model’ volgens Nielsen [7] 

Gebruikers betrekken bij de ontwikkeling van een systeem in al zijn facetten bevordert de 
acceptatie van het systeem. Alle facetten van het ‘System Acceptability Model’ worden 
bij voorkeur systematisch afgetoetst bij potentiële eindgebruikers gedurende het ganse 
proces van ontwikkeling. 

Volgens Rogers (2003) is de kans op een succesvolle adoptie groter naarmate er sprake is 
van [14,15]: 

− een innovatie met een groot relatief voordeel, 
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− een grote mate van eenvoud, 

− een grote mate van comptabiliteit, 

− de innovatie uitgebreid kan worden uitgeprobeerd en 
− er sprake is van zichtbare resultaten. 

Cain en Mittman (2002) pasten deze theorie van Rogers specifiek toe op de 
gezondheidszorg (zie figuur 4) [14,16]. 

 

Figuur 4: Theorie van Rogers specifiek toegepast op de Gezondheidszorg volgens Cain en Mittman 

(2002) [14] 

4.3. Wat zijn de effecten bij de integratie van PAS-systemen? 

Uit internationaal en nationaal onderzoek blijkt dat de zorg op afstand het vaakst wordt 
ingezet bij patiënten met hartfalen, mensen met diabetes, longaandoeningen (COPD), 
dementie, in de Geestelijke Gezondheidszorg en de ouderenzorg. Ook bij andere 
doelgroepen wordt zorg op afstand toegepast waaronder bij de ondersteuning van 
mantelzorgers van cliënten [17]. Toepassingen gericht op extramularisering van zorg zijn 
vooral terug te vinden bij personen met dementie en in de ouderenzorg. Grote 
effectstudies over de effecten van verschillende toepassingen van zorg op afstand zijn 
schaars. Het meerendeel van de publicaties – ook in het buitenland – zitten nog in het 
beginstadium en gaan over kleinschalige pilots [12,18]. 

Chronische problematiek (hartfalen, diabetes en longaandoeningen) 

De snelle technologische ontwikkelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van een 
breed gamma aan telemonitoringsystemen. Deze maken preventie, vroegtijdige diagnose 
en het beheer van chronische aandoeningen mogelijk. Uit literatuurstudie kan besloten 
worden dat monitoring op afstand rehospitalisaties kan voorkomen en de lengte van 
ziekenhuisverblijven worden verminderd. Doch wordt meermaals aangehaald dat de 
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resultaten niet significant zijn, de doelgroep te klein is,… Nader onderzoek op een brede 
schaal wordt aangeraden [19]. 

Ouderenzorg 

Telemonitoring wordt eveneens toegepast op lange termijn basis bij het opsporen van een 
geleidelijke verslechtering van de gezondheidstoestand van ouderen en een vermindering 
van het vermogen om zelfstandig thuis te wonen. Evers et al. (2009) deden een 
uitgebreide internationale literatuurstudie over zorg op afstand bij diverse doelgroepen. 
Binnen deze literatuurstudie wordt het luik van de ouderenzorg nader toegelicht. De 
gevonden artikelen over zorg op afstand in de ouderenzorg5 gaan meestal over het 
automatisch doorsturen van meetgegevens. Naast de technische ontwikkelingen 
[reikwijdte, netwerk,…] en evaluaties worden de effecten gemeten van: [12,18] 

− Activiteitenmonitoring of lifestylemonitoring: de kleine evaluaties wijzen er op dat de 
oudere zich veiliger kan voelen, maar de angst om te vallen wordt niet kleiner 

− Monitoring van vitale functies worden als positief omschreven. Verdere 
ontwikkelingen zoals alarmeren na detectie van een val en de ontwikkeling van 
slimme miniatuursensoren worden aangeraden 

− Ontwikkeling van intelligente alarmsystemen: evaluaties van videocommunicatie voor 
virtuele thuisbezoeken van verpleegkundigen dragen er toe bij dat ouderen minder 
geïsoleerd zijn en langer zelfstandig kunnen wonen. Kennis van zorgprocessen en 
zorgcliënten is van wezenlijk belang bij de integratie van camera’s – als een perfect 
technisch product [20]. 

Andere studies gaan over websites, e-mail, robotica. De simple size is te beperkt om 
conclusies te kunnen trekken [12,18]. 

Ondersteuning mantelzorg 

Onderzoek naar de ondersteuning van mantelzorg is heel beperkt. Effectieve 
ondersteuning van de mantelzorg biedt een waarborg op het langer thuis blijven wonen 
van de hulpbehoevende. Naast zorg op afstand blijft onder andere informatie en advies 
onmisbaar. 

Er zijn reeds voorbeelden voorhanden in settings – lees ziekenhuizen met 
gespecialiseerde pathologieën – waar technologische toepassingen geïmplementeerd 
worden. Die bestaande technologieën kunnen veel betekenen bij zorgvragers in de 
thuiszorg. We denken hierbij onder andere aan domoticatoepassingen en 
infraroodtoepassingen [bewegingsmelders, inactiviteitsmetingen…] [13]. 

                                                                    
5
 Zie: 

http://www.vilans.nl/Site_Domotica/docs/PDF/Literatuurstudie%20ZOA/Bijlage%203.7%20Referenties%2

0ouderenzorg.pdf  
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4.4. Welke behoeften en noden zijn er met betrekking tot het gebruik van het 

PAS bij thuiswonende zorgvragers? 

Uit een kleinschalig onderzoek van Brownsell et al. (2003) bleek meer dan de helft 
geïnteresseerd te zijn in de verdere aanpassing en ontwikkeling van hun PAS (zie figuur 
5) [7]. 

 

Figuur 5: Interesse in vier technologische verbeteringen van het PAS, in functie van de leeftijd 

Er werd in een vergelijkbaar onderzoek van Brownsell et al. (2003, 2000) ook nagegaan 
in welke mate de ouderen de installatie van een camera zouden accepteren. Vooral in 
ruimten waar men zich omkleedt, bleek er veel weerstand te zijn tegen een camera 
(badkamer 59%; slaapkamer 64%) [7]. 

Tabel 4 beschrijft de verwachtingen en noden die gebruikers en hulpverleners hebben ten 
aanzien van het huidige PAS. 

Aantrekkelijkheid verhogen: een zender in de vorm van een polshorloge, armband, broche of juweel 

Betere informatie over de PAS-dienstverlening 

Kostprijs (eenvormigheid, toegankelijke subsidiëring) 

Eenvormigheid in de verschillende toelatingscriteria 

Gestructureerde en geformaliseerde promotie en verspreiding 

Gestructureerde organisatie van de thuiszorg 

Kleiner 

Lichter 

Verbetering verbinding met de meldcentrale (spreek-luisterverbinding komst niet altijd (goed) tot stand) 

Waterdichte zender 

Tabel 4: Beschrijving van de verwachtingen en noden die gebruikers en hulpverleners hebben ten 

aanzien van het huidige PAS [1,21-23] 

Peetermans et al. (2004) onderzocht bij diverse doelgroepen welke noden en behoeften 
zij ervaarden. Hij koppelde aan iedere mogelijke doelgroep een aantal operationalisaties 
met concrete parameters [7]. Tabel 5 geeft weer welke soort technologie kan gelinkt 



P A S  v o o r  u ?  P A S ( t )  v o o r  U ?          | 23 
 

Project Kennisvalorisatie KATHO ∙ Doorniksesteenweg 145 ∙ 8500 Kortrijk 

worden aan een specifieke doelgroep. De weergegeven technologiecomponent is 
uiteraard afhankelijk van de zorgbehoeftegraad en de zorgnood (bv. veiligheid, 
informatie, geborgenheid,…). 

Technologiecomponent Doelgroeptypologie 

Actieve personenalarmering 

Gezonde thuiswonende ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

(Dementerende) ouderen die bv. gekend zijn in een residentiële 

ouderenvoorziening 

Inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Domotica in de woning 

Gezonde thuiswonende ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

(Dementerende) ouderen die bv. gekend zijn in een residentiële 

ouderenvoorziening 

é-learning & é-entertainment 

Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Informatie en advies 

Gezonde thuiswonende ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk 

Inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Omgevingsmonitoring 

Gezonde thuiswonende ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk 

(Dementerende) ouderen die bv. gekend zijn in een residentiële 

ouderenvoorziening 

Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Passieve personenalarmering 

(Dementerende) ouderen die bv. gekend zijn in een residentiële 

ouderenvoorziening 

Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Personenalarmering Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Telebegeleiding 

Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Kortstondige zieken met nazorg uit het ziekenhuis 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk 

Inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Teleconsultaties (nursing, ook kiné, 

ergo) 
Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Telecontact met hulpverleners 

Gezonde thuiswonende ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

Kortstondige zieken met nazorg uit het ziekenhuis 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk 

(Dementerende) ouderen die bv. gekend zijn in een residentiële 

ouderenvoorziening 

Inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Telecounseling 

Gezonde thuiswonende ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Telegemeenschapsdiensten 

Gezonde thuiswonende ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 
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Inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Telemedicine: monitoring, 

teleconsultaties 
Kortstondige zieken met nazorg uit het ziekenhuis 

Telemonitoring 
Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Telenursing 

Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Kortstondige zieken met nazorg uit het ziekenhuis 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Videoconferencing familie, 

mantelzorger 

Gezonde thuiswonende ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Kortstondige zieken met nazorg uit het ziekenhuis 

Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Videoconferencing lotgenoten, familie Mensen met een lichamelijke beperking en patiënten in revalidatie 

Videoconferencing met 

zorgbehoevende 
Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Videoconferincing mantelzorg, 

lotgenoten 

Kortstondige zieken met nazorg uit het ziekenhuis 

Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk 

Videotoezicht op afstand 
(Dementerende) ouderen die bv. gekend zijn in een residentiële 

ouderenvoorziening 

Videotoezicht: oppas vanop afstand 

Chronisch zieken die regelmatig gebruik maken van medische zorg 

Inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Uitwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden 

Zorgbemiddeling Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk 

Tabel 5: Overzicht van het soort technologie gelinkt aan een specifieke doelgroep (verwerking uit 

gegevens Peetermans et al. (2004) 

 

 

 

 



 

 

BEHOEFTENANALYSE 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen de resultaten van de professionele 
hulpverleners, (toekomstige) gebruikers en familielid/mantelzorger. 

4.5. Resultaten Professionele Hulpverleners 

4.5.1. Algemene gegevens  

82 (100%) professionele zorgaanbieders hebben via een online enquête (31,7%, n=26) en 
via een schriftelijke enquête (68,3%, n=56) deelgenomen aan het behoeftenonderzoek 
PAS. 

4.5.2. Bezoek testlabo respondenten 

79 (96,3%) van hen hebben het testlabo bezocht en 57 (72,2%) hebben de toestellen ook 
uitgetest. 

Algemene (zowel positieve als negatieve) bedenkingen van de bezoekers: ‘Wat vond u 
van het aanbod van de toestellen?’ bij het bezoek aan het testlabo vindt u tabel 6. 

Positief (n) Minder positief (n) 
Ruim aanbod van verschillende firma’s en op 
verschillende mogelijke problematieken 

8 Had het wel groter verwacht 8 

Oké, divers en laatste systemen 5 Er zijn nog partners op de markt 5 

Goed! Mooi overzicht, duidelijk 5 De vraag blijft: ‘is dit alles wat er 
bestaat?’ 

5 

Ruim aanbod, veel toepassingen 5 Geluidsbewaking niet aanwezig 5 

Gevarieerd aanbod/brede toepassing 3 Mag misschien nog ruimer 3 

Mooi, groot aanbod 3 Vermoedelijk vaak vrij duur in 
aanschaf 

3 

Voldoende tot goed 3 Jammer dat de nodige verdelers niet 
alle firma’s vertegenwoordigen bv. 
thuiszorgwinkels 

3 

Zeer interessant, voldoende soorten 3 Niet alles werkte... valdetector kon niet 
worden getest 

3 

Veel soorten en mogelijkheden 2 Ik had er eigenlijk wel iets meer 
verwacht. Vooral gericht naar ouderen 
en specifieker naar dementerende 
personen 

2 

Geeft een idee van wat bestaat 2 Geen aanbod van geluidsdetectie 2 

Ruim aanbod, veel zaken die nog niet gekend 
zijn! 

2 Meeste toestellen waren reeds gekend, 
weinig nieuws voor mezelf 

2 

De meest gangbare in omloop waren aanwezig 2 Gezien groot aantal bezoekers en 
reactie mensen die uitleg gaven leek 

2 
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het meer op een handelsbeurs met heel 
veel volk, dus weinig nieuws geleerd 

Ruim aanbod, veel keuzes voor diverse vraag 3   

Verwacht in de toekomst nog meer 
mogelijkheden 

1   

Goed, voldoende aanbod niet overweldigend 1   

Interessant! Compact, maar genoeg (verschillen 
goed uitgezocht) 

1   

Volledig en innoverend, doch kostprijs soms 
hoog voor thuiszorg 

1   

Verschillende systemen, aantal was voldoende 1   

Verrassend welke soorten allemaal bestaan 1   

Ruim, interessant 1   

Groot aanbod, toch wel nieuwe dingen gezien 1   

Verscheiden aanbod, duidelijk en concreet 
uitgelegd 

1   

Ik wist niet dat er zo’n groot aanbod was 1   

Heel wat toestellen zijn nogal sterk 
technologisch. Domotica is bij velen een 
basisvereiste. Voor bejaarden in de thuiszorg is 
dit minder geschikt. De eenvoudiger toepassingen 
zijn bij bejaarden thuis beter toepasbaar. De meer 
technische toestellen kunnen wel gebruikt 
worden in intramurale settings of bij andere 
doelgroepen (beschermd wonen, mensen met 
beperkingen,...) 

1   

Positief, polshorlogesysteem vond ik 
gebruiksvriendelijk 

1   

Soorten systemen waren interessant.  Onze 
doelgroep is anders.  Toch enkele interessante 
systemen gezien die wel bruikbaar lijken. 

1   

Grote verscheidenheid, met interessante 
bijkomende applicaties 

1   

Ik vond het goed dat er verschillende soorten 
aangeboden werden. Over het aantal heb ik geen 
mening, ik weet immers niet hoeveel 
verschillende soorten er op de markt zijn. 

1   

Ik vond het interessant en leerrijk.  Het gaf zeker 
een beeld van wat er op de markt te verkrijgen is 

1   

Zeer interessant  1   

Gezien dit marktaanbod momenteel is, is het oké 1   

Ik vond het aanbod uitgebreid, want er was van 
elk systeem een voorbeeld beschikbaar zoals het 
systeem met valdetectie, ... 

1   

Mooi overzicht / verscheiden / nieuw (voor mij) 1   

Er was meer dan ik verwachtte 1   

Tabel 6: Bevindingen van het aanbod van de toestellen in het testlabo (professionele zorgaanbieders) 



P A S  v o o r  u ?  P A S ( t )  v o o r  U ?          | 27 
 

Project Kennisvalorisatie KATHO ∙ Doorniksesteenweg 145 ∙ 8500 Kortrijk 

 

4.5.3. Rubriek 1: Kenmerken van de professionele zorgaanbieders 

In onderstaande tabellen vindt u enerzijds de functie van de professionele zorgaanbieder 
(tabel 7) en anderzijds de werksetting (tabel 8): 

Functie respondenten 

 (n=82)  (n) (%) 

Huisarts 2 2,4 

Verpleegkundige 22 26,8 

Sociaal verpleegkundige/MW 21 25,6 

Ergotherapeut 12 14,6 

Andere* 25 30,5 

*2xdirecteur, begeleidster, opvoedster, VA Dienst MW Partena, ortho-agoge, conciërge, dagelijks 
verantwoordelijke, technisch elektricien, preventieadviseur, 2Xgroepschef, Technische dienst, technieker, 
stagiair maatschappelijk werk, diensthoofd logistiek, technische dienst van een instelling 
Tabel 7: Frequentie functie professionele zorgaanbieder 

Werksetting respondenten 

Er werkten 93,4 % van de zorgverleners in dienstverband (zie tabel 8) en 6,6% op 
zelfstandige basis. 

 (n) 

Wit-Gele-Kruis 12 

Gehandicaptenzorg 11 

Ziekenhuis 8 

Woonzorgcentra 7 

Dagverzoringscentra 4 

Serviceflats 3 

Mutualiteit 1 

Tabel 8: Soort werksetting 

De gemiddelde leeftijd respondenten 

De gemiddelde leeftijd van de professionele zorgaanbieders (n=81) is 40,6 jaar (range 35, 
min. 22 jaar – max. 57 jaar), zie figuur 6. 
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Figuur 6: Histogram gemiddelde leeftijd professionele zorgaanbieders 

4.5.4. Rubriek 2: Informatie en kennis over PAS 

Algemene informatie en kennis bij de respondenten over PAS 

Tabel 9 geeft de frequentie weer van enkele vragen m.b.t. kennis en informatie over het 
PAS. De meeste respondenten geven aan dat uitbreiding van het PAS nodig is 
[bijvoorbeeld het klassieke PAS in combinatie met CO-detectie, valdetectie,…] (94,7%, 
n=72). 

(n=82)  (n) (%) 

Betrokken bij patiënten met een PAS? (n=80) 57 71,3 

Patiënt reeds aangemoedigd om PAS te gebruiken? (n=82) 72 87,8 

Familie betrokken bij de aanschaf van een PAS? (n=82) 62 75,6 

Voldoende zelfkennis over PAS-systemen? (n=77) 38 49,4 

Is uitbreiding van PAS nodig? (n=76) 72 94,7 

Weet u bij wie u terecht kan voor informatie PAS? (n=77) 62 80,5 

Kan u gerichte informatie geven aan pt over PAS? (n=77) 64 83,1 

Tabel 9: Frequentie informative en kennis PAS respondenten 
 

 

Leeftijd in jaren
6050403020

Aa
nt

al 
pr

of
es

sio
ne

le 
zo

rg
aa

nb
ied

er
s

12

10

8

6

4

2

0

 Mean =40,62
 Std. Dev. =9,616

N =81

Normal



P A S  v o o r  u ?  P A S ( t )  v o o r  U ?          | 29 
 

Project Kennisvalorisatie KATHO ∙ Doorniksesteenweg 145 ∙ 8500 Kortrijk 

 

Reden aanschaf personenalarmsysteem patiënt 

De reden om de patiënt aan te moedigen om PAS te gebruiken zijn weergegeven in figuur 
7. De belangrijkste reden is vallen (61,7%), gevolgd door preventief een PAS aan te 
schaffen.  In totaal beantwoordden 60 respondenten deze vraag (missing 22). Meerdere 
antwoorden konden worden aangeduid. 

Andere redenen (11,7%) waren wegloopgedrag (alarmsysteem op de deur), 
ondersteuning bij professionele hulp specifiek voor bewoners rusthuis, serviceflats en 
aanleunwoningen, ondersteuning en rust voor de mantelzorger, is reeds standaard 
beschikbaar in serviceflats. 

 
Figuur 7: Procent redenen aanschaf PAS 

Initiatiefname en soort personenalarmsysteem 

57 respondenten (missing 25) gaven aan dat in 1/3 (29,8%) van de cases in teamverband 
beslist werd over de aanschaf van een PAS, gevolgd door de familie (28,1%) (tabel 11). 
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N=57 (n) (%) 

familie, mantelzorger 16 28,1 

Huisarts 3 5,3 

Verpleegkundige 5 8,8 

Gezinshulp 1 1,8 

Sociale dienst ziekenhuis 1 1,8 

In teamverband  17 29,8 

Andere* 14 24,6 

*andere zijn de dienst zelf of bij serviceflats (reeds verplichte installatie) 
Tabel 10: Frequentie initiatiefname voor een aanschaf PAS 

Uit figuur 8 kan worden vastgesteld dat 81 respondenten de voorkeur gaven aan PAS met 
zender rond de pols, gevolgd door PAS met zender rond de hals.  1/3 van de 
respondenten vond een PAS met valdetector en een GSM (met plaatsbepaling) 
interessant. 

 
Figuur 8: Percentage PAS-systeem dat professionele zorgaanbieders zouden aanraden aan hun cliënt 

Voordelen /nadelen en verwachtingen ifv dienstverlening en toestel PAS 

In tabel 12 & 13 worden de voordelen, nadelen van een PAS alsook welke verwachtingen 
de respondenten hebben t.o.v. PAS in functie van toestel en dienstverlening 
weergegeven. 
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Voordelen (n) Nadelen (n) 
Veiligheid/ Groter veiligheidsgevoel bij 
patiënt 

28 Nieuwe technologie niet altijd eenvoudig 
voor doelpubliek 

8 

Snellere hulp (bij vallen) 15 Niet altijd toestel direct beschikbaar (bv. 
zender niet altijd bij zich hebben) of bij 
bewusteloosheid 

5 

Ondersteuning van zorgers, meer gerust 8 Kostprijs 5 

Bereikbaarheid 5 Pt moet gemotiveerd zijn om het te 
gebruiken 

2 

Zelfstandigheid vergroot 3 Activatie vereist door pt 2 

Minder erge gevolgen 2 Voldoende contactpersonen vinden 3 

Alarm kunnen slaan (zonder dat er 24uop 24u 
iemand hoeft aanwezig te zijn) 

3 Angst voor vals alarm 4 

Valdetectie 2 Drempel voor sommigen door te moeilijke 
techniek 

3 

Interactie met de maatschappij  2 Bereikafstand te kort 3 

Mogelijkheid langer thuis te kunnen blijven 
wonen 

2 Dementerende patiënt blijft moeilijke 
doelgroep 

3 

Controle voor functies, die wegvallen bij pt 1 Te zichtbaar aanwezig (te weinig discreet) 2 

Controle mogelijk zonder ‘gecontroleerd’ 
gevoel te geven 

1 Weerstand  

Personeelsbesparing 1 Paniek bemoeilijkt het gebruik 2 

Zelfstandigheid 2 Toestel wordt niet meer getest als men het 
toestel al langere tijd heeft 

2 

Gevoel van zekerheid 1 Te lang drukken vooraleer alarm aangaat 2 

Opvolging van patiënt 1 Drukknop te gevoelig 2 

Mogelijkheid om fixatie te vermijden 1 Voornamelijk in de woning blijven qua 
beschikbaarheid 

2 

Zekerheid bij ongevallen 1 Nieuwe systemen nog niet vertrouwd bij 
patiënt 

2 

Gemoedsrust bij patiënt als bij hulpverlener 1 Soms heel specifiek voor 1 persoon 1 

Zelfwaarde gevoel stijgt 1 Oproepsystemen voor kleine 
voorzieningen 

1 

Indien de cliënt valt, dan kan hij dit 
signaleren en op deze manier hulp 
inschakelen 

1 Systemen zoals GSM moeilijk te 
programmeren 

1 

  Gebruiker moet het nog kunnen gebruiken 1 

  ’s Nachts afdoen 1 

  Te weinig kennis mogelijke uitbreidingen 1 

  Valdetectie in praktijk weinig toepasbaar 1 

  Batterijen! 1 

  Misbruik toestel: voor sociale contacten 
appelerend gedrag 

1 

  De cliënt heeft soms niet de reflex om op 
het zendertje te drukken. Ook als de 
persoon bewusteloos is, is het niet 

1 
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mogelijk om op de knop te duwen 

  Patiënten willen alles gratis 1 

  Zeer afhankelijk van de mogelijkheden 
van de persoon: bv fysische of mentale 
mogelijkheden / aanbod niet steeds 
aangepast aan individuele vragen 

1 

Tabel 11: Frequentie voordelen-nadelen en verwachtingen PAS 

Verwachtingen 

Ifv toestel (n) Ifv dienstverlening (n) 
Eenvoudig (in gebruik) 18 Snelle hulpverlening 22 

Gebruiksvriendelijk  8 24u/24u beschikbaar 18 

Betrouwbaar 7 Goede duidelijke communicatie, luid en 
verstaanbaar, vriendelijk 

6 

Correcte werking 4 Goede inschatting van de nood 3 

Combinaties van functies zou handig zijn 2 Duidelijke instructies bij antwoord 2 

Visuele aspect/discreet 2 Interventie bij nood 2 

Continue bereikbaarheid 2 Integreren op grotere schaal in 
thuiszorgsystemen 

1 

Zekerheid 1 Hulpcentrale 1 

Flexibel (te gebruiken voor diverse locaties en 
voor verschillende personen) 

1 Mogelijkheid om vragen te stellen 1 

Niet duur 1 Dit is een goed initiatief, wel duur maar 
misschien kunnen verschillende 
mutualiteiten of firma's samen werken? 

1 

Democratische prijs 1 Lagere kosten 1 

Automatisch aangaan bij nood 1   
Schokbestendigheid 1   

Meer apparaten nodig 1   

Duidelijk hoorbaar alarm 1   

Weinig onderhoudskosten 1   

Reserve inschakelen bij uitval 1   

Meer verschillende mogelijkheden in één 
toestel 

1   

Zelf kunnen beheersen 1   

Snelle installatie 1   

Geen vals alarm 1   

Het toestel is vrij eenvoudig te plaatsen en is 
betaalbaar zodat iedereen beroep kan doen op 
dergelijk systeem 

2   

Tabel 12: Frequentie verwachtingen in functie van het toestel en de dienstverlening 

Zelfkennis PASystemen 

De helft van de respondenten (49,4%) vond dat ze voldoende kennis hadden over het 
marktaanbod PAS. In figuur 9 wordt op een schaal van 0 (=onvoldoende kennis) tot 10 
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(uitstekende kennis) aangegeven hoe de respondenten hun kennis met betrekking tot PAS 
inschatten. 

 
Figuur 9: Histogram score zelfkennis PAS bij professionele zorgaanbieders 

De gemiddelde score van alle professionele zorgaanbieders is 6,33 (SD 1,68) – Range 7 
(3-10). In figuur 10 wordt nagegaan in hoeverre er een verschil is tussen de respondenten 
die de online enquête invulden en de respondenten die eerst een persoonlijke begeleiding 
kregen in het testlabo en nadien de schriftelijke enquête invulden. 

De professionele zorgaanbieders die de enquête schriftelijk invulden na een bezoek aan 
het testlabo (n=52) scoorden gemiddeld lager (6,08 SD 1,6, min. 3 en max. 8) dan de 
professionele zorgaanbieders die online de enquête invulden (6,88 SD 1,8, min. 3 en max. 
10) (zie figuur 10). 
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Figuur 10: Boxplot score zelfkennis PAS bij professionele zorgaanbieders schriftelijke 

enquête/professionele zorgaanbieders online enquête (n=76) 

Wijze waarop de respondenten hun kennis verzamelen over het PAS 

Tabel 14 geeft weer op welke wijze de professionele zorgaanbieders hun informatie over 
het PAS updaten. 
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Kranten en andere publicatie 2 

Contact met andere diensten 1 

Infodagen, tijdschriften 1 

Internet en leveranciers 1 

Mailing en internet 1 

Mailing en deelname workshops 1 

Reclame en via OCMW  1 

SIT 1 

Thuiszorgdiensten 1 

Tijdschriften 1 

Toevallige contacten 1 

Via nieuwsbrieven 1 

Beroepshalve 1 

Actualiteit 1 

Zelf info zoeken 1 

Tabel 13: Updaten kennis over PAS 

4.5.5. Rubriek 3: Gebruik en toepassing PAS 

Volgens de professionele zorgaanbieders (n=82) gebruikt 82,4% (n=61) van de gebruiker 
zijn PAS. 37,1% (n=26) van de gebruikers heeft de professionele zorgaanbieder (n=70) 
reeds opgeroepen voor noodoproepen en in 43,1% (n=22) werd de respondent (n=51) 
voor valse oproepen gealarmeerd. 

24 professionele zorgaanbieders beantwoordden de vraag ‘Hoe vaak werd u reeds 
opgeroepen?’. Hiervan werden er 10 respondenten meer dan 1x/maand opgeroepen, 4 
ongeveer 1x/maand en 10 minder dan 1x/maand. 

De belangrijkste redenen voor de noodoproep vindt u terug in tabel 13: 

(n=58)  (n) 
Vallen 11 
Val, paniek 1 
Gevallen 2 
Valpartijen, onwel worden 1 
Bewoner agressief 2 
Diverse redenen 2 
Brandalarm 1 
Diverse redenen: vallen 1 
Eenzaamheid 1 
Gevallen en valse 
oproepen 

1 

Hevige diarree, kon niet 
meer van toilet 

1 
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Minder gezondheid 1 
Verwonding 1 
Diverse 2 

Tabel 14:Frequentie redenen noodoproep 

Bijna elke zorgaanbieder gaf weer dat de patiënt door de PAS langer in zijn eigen 
omgeving kan blijven wonen en iedereen raadt de PAS ook aan bij andere 
cliënten/patiënten. De helft van de respondenten wenst verandering te zien aan een PAS 
(zie tabel 16). 

(n=75)  (n) (%) 
Gebruik PAS door patiënt (n=74) 61 82,4 
Opgeroepen door patiënt (n=70) 26 37,1 
Opgeroepen door patiënt in geen noodsituatie (n=51) 22 43,1 
Patiënt kan langer in eigen omgeving thuisblijven (n=68) 65 95,6 
Pas heeft invloed op sociale contacten (n=59)* 7 11,9 
Pas aanraden aan andere patiënten (n=75) 75 100 
Pas veranderen? (n=67) 30 44,8 
*In 5 cases was het aantal contacten toegenomen 
Tabel 15:Frequentie gebruik PAS en toepassingen 

In totaal beantwoordden 67 respondenten de vraag ‘In hoeverre werd het PAS 
geaccepteerd in het dagelijkse leven van de gebruiker?’. In figuur 11 geeft meer dan de 
70% aan dat dit gemakkelijk tot zeer gemakkelijk werd geaccepteerd. Geen enkele 
respondent duidde ‘helemaal niet gemakkelijk’ aan. 

 
Figuur 11: Frequentie acceptatie PAS in het dagelijks leven 
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Figuur 12 (a, b, c) en tabel 17 geven de redenen weer voor het niet of minder accepteren 
van het PAS. 

Figuur 12: Redenen om het PAS niet of minder te accepteren 

 
Figuur 12a: Patiënt voelt zicht beschaamd/minderwaardig 
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Figuur 12b: Patiënt vindt de techniek te moeilijk 

 
Figuur 12c: Patiënt is bang om te pas en te onpas op de knop te drukken 
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(n=11)  (n) 
Sommige mensen hebben de illusie dat ze het wel zonder kunnen 1 
Vaak geheugenproblemen 1 
Gevoel van controle 1 
Halssnoer niet gebruiksvriendelijk, voornamelijk 's nachts op de nachtkastjes te vinden en ergens 
in de living... 

1 

Kostprijs 2 
Onbekwaamheid (niet weten hoe het werkt) 1 
Sommige mensen zijn te trots om hulp te vragen 1 
Vergeetachtigheid 1 
Cliënten vinden dat ze dit nog niet nodig hebben.  Ze voelen zich oud of hulpbehoevend, PAS is 
stigmatiserend 

1 

Mensen moeten er klaar voor zijn, stukje zelfstandigheid wordt afgegeven 1 

Tabel 16: Andere redenen voor het niet of minder accepteren van het PAS 

Volgens de respondenten (n=68) vonden 95,6% (n=65) dat de patiënt dankzij een PAS 
langer in zijn eigen omgeving kan blijven. 

Van de 59 geantwoorde respondenten vonden slechts 11,9% (n=7) dat het PAS een 
invloed heeft op zijn sociale contacten, waarvan 3 respondenten vinden dat het aantal 
sociale contacten verminderde door het gebruik van een PAS en 5 respondenten vonden 
dat het aantal sociale contacten toegenomen was. 

Elke professionele zorgaanbieder (n=75) zou het PAS aanraden aan (andere) patiënten. 

Meer dan 65% van de professionele zorgverleners raadde het PAS regelmatig tot zeer 
regelmatig aan (zie figuur 13). 



P A S  v o o r  u ?  P A S ( t )  v o o r  U ?          | 40 
 

Project Kennisvalorisatie KATHO ∙ Doorniksesteenweg 145 ∙ 8500 Kortrijk 

 

 
Figuur 13: Percentage adviseren PAS 

Van 67 respondenten zou 44,8 % (n=30) iets aan het PAS willen veranderen (iets meer 
dan de helft vond dat er geen veranderingen moeten gebeuren aan een PAS). Tabel 18 
beschrijft wat de professionele zorgverleners aan het PAS zouden willen zien veranderen. 
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Betere auditieve detectie 1 
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Domotica die bestaat ook gebruiken in 1 toestel 1 
Goedkoper, meer toegankelijk 1 
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Kan altijd beter uitgewerkt worden 1 
Knop minder lang induwen 1 
Meer werken via GSM 1 
Microfoon en luidspreker inbouwen in het mobiel kliksysteem om de cliënt het gevoel 
te geven dat hij/zij in het hele huis kan communiceren met de alarmcentrale 

1 

Misschien iets discreter 1 
Nog meer bekendheid geven! 1 
Sommige toestellen moeten betrouwbaarder worden 1 
Sterretje of hekje drukken na oproep vervangen door een kleur (uniform als andere 
toestellen) 

1 

Uitzicht integreren als juweel 1 
Valdetectie 1 
Vooral gebruikersgemak 1 

Tabel 17: Beschrijving wat de professionele hulpverlener zou willen veranderd zien aan het PAS 

4.5.6. Rubriek 4: Financiële aspecten van een personenalarmsysteem 

Tabel 19 beschrijft de kennis omtrent financiële kosten PAS. Iets meer dan de helft van 
de respondenten vond dat de kostprijs van het PAS een invloed had bij het adviseren. 

(n=78)  (n) (%) 
Hebt u een zicht op de financiële kosten PAS? (n=78) 41 52,6 
Hebt u een zicht op de financiële tussenkomsten PAS? (n=77) 37 48,1 
Vindt u de kostprijs van een PAS van invloed bij adviseren PAS? (n=76) 41 53,9 

Tabel 18: Frequentie financiële kosten van het PAS 
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4.6. Resultaten (Toekomstig) Gebruikers 

4.6.1. Rubriek 1: Kenmerken van de (toekomstig) gebruiker 

Er werden 81 (toekomstig) gebruikers bevraagd (via testlabo en mobiel testlabo), 
waarvan 55 vrouwen (67,9%) en 26 mannen (32,61%). Hiervan waren 29 personen 
(35,8%) effectief gebruiker van een PAS. 

Daar het aantal personen dat naar het testlabo kwam heel laag was (n=4), werd een 
mobiel testlabo ingericht. Bij het mobiel testlabo werd een deel van de toestellen mee op 
verplaatsing genomen naar Dienstencentra (Het Zilverpand te Dendermonde, 
Zonnewijzer te Kortrijk en De Vlaskapelle te Bissegem). De toestellen konden niet 
uitgetest worden, daar geen telefoonaansluiting mogelijk was. Via de dienstencentra 
werden 67,9% (n=55) van de (toekomstig) gebruikers bereikt. 

De gemiddelde leeftijd van de bevraagde personen bedroeg 81 jaar (min. 47 jaar – max. 
100 jaar) (zie figuur 14). 

 
Figuur 14: Leeftijd in jaren van de (toekomstige) gebruikers (n=81) 

Van de bevraagde personen was 40,7% (n=33) gehuwd of samenwonend, 51,9% (n=42) 
weduwe/weduwnaar, 3,7% (n=3) ongehuwd en slechts 3,7% (n=3) waren gescheiden. 

Het overgrote deel woonde in een eigen woning (of huurwoning) (68,8%), 20,0% 
woonde in een serviceflat en een beperkt aantal personen woonde in een aanleunwoning 
(3,8%) of in een andere vorm (7,5%). 
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4.6.2. Rubriek 2: Algemene sociale gegevens van de (toekomstig) 

gebruiker 

Sociale contacten 

Van de bevraagde personen verwoordde 91,7% (n=66) voldoende sociale contacten te 
hebben. Onderstaande figuur (figuur 15) beschrijft het aantal bezoeken die de 
(toekomstig) gebruiker krijgt van familie en/of mantelzorger. 

 
Figuur 15: Aantal bezoeken van familie/mantelzorger bij de (toekomstig) gebruiker 

Thuiszorgondersteunende diensten 

De overgrote meerderheid van de bevraagden vond zijn algemene toestand goed (72,5%), 
7,5% vond deze zeer goed, 15,0% bestempelde zijn gezondheidstoestand als niet goed en 
5,0% als helemaal niet goed. 

Van de bevraagde personen maakte 45,0% (n=36) gebruik van een 
thuiszorgondersteunende dienst, waarvan 29 van een dienstencentrum, 6 personen van 
kortopvang en 1 persoon van een dagverzorgingscentrum. Niemand maakte gebruik van 
nachtopvang. 
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Professionele hulp 

Drie vierden van de (toekomstig) gebruikers maakt gebruik van professionele hulp thuis 
(74,0%; n=57). Iets minder dan de helft van de bevraagden maakt gebruik van poetshulp 
(zie figuur hieronder). 

 
Figuur 16: Het aantal (toekomstig) gebruikers dat gebruik maakt van professionele hulp thuis 

4.6.3. Rubriek 3: (Informatie) personenalarmsysteem 

31 personen verwoordden een personenalarmsysteem te hebben. Onderstaande tabel geeft 
de aanleiding weer waarom een PAS werd aangeschaft. De helft van de (toekomstig) 
gebruikers schafte een toestel aan omwille van preventieve redenen (zie figuur 17). 
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Figuur 17: Beschrijving van de aanleiding voor de aanschaf van een PAS bij de (toekomstig) gebruiker 

38,7% (n=29) verwoordden dat ze door iemand werden aangemoedigd tot het gebruik 
van een PAS, waarvan 15 personen door hun kinderen, 3 personen door de huisarts, 2 
personen door zijn partner, 1 persoon door de thuisverpleegkundige en 8 door andere 
personen (het meest frequente bij andere: ‘vanuit serviceflat is het verplicht’. 51,9% 
(n=42) verwoordden dat er momenteel geen behoefte was voor de aanschaf van een PAS. 

Onderstaande figuur beschrijft welk soort personenalarmsysteem werd aangeschaft of 
welke in de toekomst zou worden aangeschaft. 
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Figuur 18: Het soort PersonenAlarmSysteem (PAS) dat de (toekomstig) gebruiker heeft aangeschaft of 

zou willen aanschaffen 
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Onderstaande tabel (tabel 20) beschrijft de voordelen die men ondervond of denkt te 
ondervinden door het gebruik van een PAS (n=81). 
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Langer thuis blijven 1 

Meer vertrouwen 1 

Niet alleen voelen 1 

Om plaatselijk te alarmeren 1 

Verschillende personen 1 

Zekerheid 1 

Tabel 19: Voordelen die de (toekomstig) gebruiker ondervond of denkt te ondervinden door het gebruik 

van een PAS 

Nadelen PAS 

Onderstaande tabel beschrijft de nadelen die men ondervond of denkt te ondervinden 
door het gebruik van een PAS (n=81). 

Nadelen (n) 
Bang dat het zichtbaar is 3 

Automatisch drukken zonder dat het nodig is 3 

Aantal personen die je moet contacteren/opgeven 2 

Al twee zenders gehad 1 

Beperkte afstand 1 

Beschikbaarheid 1 

Dichtbij om traceren 1 

Haakje die sluiting vasthoudt is broos 1 

Steeds denken bij te hebben 1 

Te lang wachten op hulp 1 

Verlies toestel 1 

Tabel 20: Nadelen die de (toekomstig) gebruiker ondervond of denkt te ondervinden door het gebruik 

van een PAS 

Verwachtingen van een PAS 

Onderstaande tabellen beschrijven de verwachtingen in functie van het toestel en de 
dienstverlening die men ondervond of denkt te ondervinden door het gebruik van een 
PAS (n=81). 

Verwachtingen in functie van het toestel (n) 
Snel geholpen/snel hulp/hulp 7 

Eenvoudig 6 

Dat het werkt/Betrouwbaar 4 

Gemakkelijk in gebruik 2 

Niet te groot 2 

Bijkomend rook en brandmelder 1 

Geen beperkte afstand 1 

Iemand bereikbaar 1 

Tabel 21: Verwachtingen in functie van het toestel die de (toekomstig) gebruiker ondervond of denkt te 

ondervinden door het gebruik van een PAS 
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Verwachtingen in functie van de dienstverlening (n) 
Snel hulp(verlening)/ snel verpleegkundige te plaatse 21 

24u/24u Altijd bereikbaar 3 

Geholpen worden 2 

Niet te lang duren 2 

Begeleiding antwoord 1 

Permanentie 1 

Snel antwoord 1 

Snelle interventie 1 

Vlotte dienstverlening 1 

Tabel 22: Verwachtingen in functie van de dienstverlening die de (toekomstig) gebruiker ondervond of 

denkt te ondervinden door het gebruik van een PAS 

Wie de (toekomstig) gebruiker verwacht om de vraag te beantwoorden, wordt in 
onderstaande tabel beschreven. 

Wie beantwoord? (wie wenst u (liefst) te bereiken/te horen?) (n) 
Familie (dochter, zoon, kleinzoon, kinderen) 20 

Centrale 14 

Om het even (iemand die kan helpen) 8 

Verpleegdienst/ verpleegdienst rusthuis / verpleegkundige 4 

Buur/mensen die dicht wonen 1 

Tabel 23: Beschrijving van de verwachtingen van de (toekomstig) gebruiker wie hun vraag zal 

beantwoorden 

Van de bevraagde (toekomstig) gebruikers wisten 25 personen (41,7%) niet bij wie ze 
terecht konden voor informatie over het PAS. 

Informatie bij de aanschaf van een PAS 

25 van de 31 personen maakten effectief gebruik van een PAS (80,6%). 5 van hen 
vonden dat ze onvoldoende informatie kregen bij de aanschaf van het PAS (16,7%). Er 
werden bij 21 personen geen informatie gevraagd over de mogelijkheden voor de 
installatie van het toestel (72,4%). 

De bevraagden verwoordden informatie te hebben gekregen vanuit het OCMW (n=20), 
het dienstencentra (n=6), de mutualiteit (n=2), de hulpverlener betrokken bij de zorg thuis 
(n=1) of van een andere dienst/instantie (n=5). Niemand kreeg informatie via de huisarts, 
thuiszorgwinkel of sociale dienst van het ziekenhuis. 

Het overgrote deel van de bevraagden (n=25) vond dat hij voldoende informatie kreeg 
(83,3%). 
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4.6.4. Rubriek 4: Gebruik en toepassing van het PAS 

Het PAS werd door 25 op de 31 mensen gebruikt. Slechts de helft van de gebruikers 
(50,0%) gebruikte reeds het PAS in een noodsituatie. Een vierde (22,6%) maakte in het 
verleden gebruik van een PAS wanneer er geen noodsituatie was (n=7). 

Onderstaande grafiek beschrijft de mate hoe het PAS in het dagelijks leven werd 
geaccepteerd. 

 
Figuur 19: Beschrijving in hoeverre het PAS geaccepteerd werd in het dagelijks leven van de gebruiker 

Het merendeel van de gebruikers verwoordde voldoende contactpersonen te vinden voor 
het PAS (78,1%, n=25). Alsook stond de meerderheid (94,1%, n=32) van de gebruikers 
open om vrijwilligers (geen familieleden) op te nemen als contactpersoon. 
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Figuur 20: Voelt de gebruiker zich veiliger met PAS?

 

Figuur 21: Vindt de gebruiker dat hij langer in zijn eigen omgeving kan blijven wonen? 

De bevraagden voelden zich veiliger met een PAS. Alsook meenden ze dat men langer in 
zijn eigen omgeving kan blijven wonen (zie figuren 20 & 21 hierboven). 

96,7% (n=29) vond dat het hebben van een PAS geen invloed had op het aantal sociale 
contacten. Eén persoon vond dat het aantal contacten groter is geworden sinds het 
gebruik van het PAS. Alle gebruikers zouden het PAS aanraden aan familieleden of 
kennissen. 

Eén persoon verwoordde iets te willen veranderen aan het huidige PAS, namelijk: 
“Overal bereikbaar, zoals GSM, maar in horloge”. 
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Figuur 22 & Figuur 23: Score op een schaal van 1 tot 10 van tevredenheid over het PAS en over de 

installatie en activatie van het PAS 

Bovenstaande figuren beschrijven de tevredenheid over het PAS en de tevredenheid over 
de installatie en activatie van het PAS. De score gaat van 1 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer 
tevreden). 

4.6.5. Rubriek 5: Financiële kosten van het PAS 

Van de bevraagden die effectief een PAS hadden, werden deze door 27 personen (93,1%) 
gehuurd. Slecht twee personen gingen over tot aankoop van het toestel. 

20 personen verwoordden 19 euro betaald te hebben voor de huur/maand, één persoon 
verwoordde 75 euro betaald te hebben voor de huur/maand. Bij niemand werden extra 
kosten aangerekend (bv. internet, bekabeling…). 

Een derde van de gebruikers vond persoonlijk het gebruik van PAS duur (n=7). Slechts 4 
personen antwoordden op de vraag of ze bereid waren te betalen voor extra 
functionaliteiten. Slechts 1 persoon verwoordde dat hij hiervoor bereid was. 14 
gebruikers verwoordden dat ze een provinciale premie kregen bij de aanschaf van het 
PAS. De anderen gaven geen antwoord op deze vraag. 

14 mensen zijn in de toekomst bereid om een toestel aan te kopen, 10 personen zouden 
een toestel huren. Iets meer dan de helft (57,1%) vond dat het financiële aspect een 
beïnvloedende factor is om een PAS aan te schaffen. 

Score van tevredenheid over PAS?
1098765

A
an

ta
l

10

8

6

4

2

0

 n=26
 mean=7,77
 SD=1,366

min. 5 - max. 10

Score van tevredenheid bij installatie?
1098765

A
an

ta
l

10

8

6

4

2

0

 n=26
 mean=7,73
 SD=1,343

min. 5 - max. 10



P A S  v o o r  u ?  P A S ( t )  v o o r  U ?          | 52 
 

Project Kennisvalorisatie KATHO ∙ Doorniksesteenweg 145 ∙ 8500 Kortrijk 

 

4.7. Resultaten Familielid / Mantelzorger 

4.7.1. Rubriek 1: Kenmerken van het familielid/mantelzorger 

Er werden 9 vragenlijsten ingevuld. De gemiddelde leeftijd bedroeg 49 jaar (min. 30 jaar 
– max. 60 jaar). Hiervan waren 8 personen familielid en 1 persoon mantelzorger. Er 
werden 4 mannen (44,4%) en 5 vrouwen bevraagd (55,6%), allen (schoon)zoon of 
(schoon)dochter van de (toekomstig) gebruiker. Ieder familielid/mantelzorger woonde in 
de buurt van de (toekomstig) gebruiker. Geen enkele persoon woonde in. 

4.7.2. Rubriek 2: Algemene sociale gegevens 

Sociale contacten 

Van de bevraagde personen vond 66,7% (n=6) dat de (toekomstig) gebruiker voldoende 
sociale contacten hadden. De helft bezocht zijn familielid/gebruiker 1x/dag, de andere 
helft 1x/week. 

Thuiszorgondersteunende diensten 

De helft vond de algemene gezondheidstoestand van de gebruiker/het familielid goed 
(44,4%, n=4) en de andere helft vond deze niet goed (55,6%, n=5). Eén persoon 
verwoordde dat zijn familielid gebruik maakte van een dagverzorgingscentrum. De 
andere bevraagden hadden deze vraag niet beantwoord. 

Professionele hulp 

Alle bevraagden verwoordden dat hun familielid gebruik maakte van professionele hulp 
(zie onderstaande figuur 24). 
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Figuur 24: Het aantal gebruikers/familieleden dat gebruik maakt van professionele hulp thuis, 

uitgedrukt in percentage 

4.7.3. Rubriek 3: Informatie testlabo personenalarmsysteem 

Alle ondervraagden bezochten het testlabo en testten de toestellen. Onderstaande tabel 
beschrijft wat men vond van het aanbod van de toestellen in het testlabo (n=9). 

Wat vond u van het aanbod van de toestellen (aantal, soorten)? (n) 
Breed aanbod/ Er was een voldoende uitgebreid aanbod 2 

Meer dan verwacht 2 

Praktisch/ praktisch gericht 2 

Ruim 2 

Interessant 1 

Nog niet wat ik zoek: armband, GPS en GSM localisatie, waterdicht, valdetectie 1 

Verschillende soorten die ik niet kende 1 

Voldoende 1 

Zeer goed 1 

Figuur 25: Bevindingen van het aanbod van de toestellen in het testlabo 

4.7.4. Rubriek 4: (Informatie) personenalarmsysteem 

2 van de 6 personen verwoordden dat hun familielid een PAS had. Dit bij 1 persoon naar 
aanleiding van een val, bij de andere persoon omwille van een andere reden. 
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De helft van de familieleden/mantelzorgers hadden reeds iemand aangemoedigd om een 
PAS te gebruiken, waarvan 2 bij één van de ouders, 1 bij de buur en 1 bij een andere 
persoon. 

Onderstaande figuur beschrijft welk soort personenalarmsysteem werd aangeschaft bij 
het familielid of welke in de toekomst zou worden aangeschaft. 

 
Figuur 26: Het soort PersonenAlarmSysteem (PAS) dat werd aangeschaft of zou worden aangeschaft in 

de toekomst 

Voordelen PAS 

Onderstaande tabel beschrijft de voordelen die men ondervond of denkt te ondervinden 
door het gebruik van een PAS (n=9). 

Voordelen (n) 
Veiligheid 4 

Gerustheid 3 

Bereikbaarheid 1 

Tabel 24: Voordelen die de mantelzorger/familielid ondervond of denkt te ondervinden door het 

gebruik van een PAS 
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Nadelen PAS 

Onderstaande tabel beschrijft de nadelen die men ondervond of denkt te ondervinden 
door het gebruik van een PAS (n=9). 

Nadelen (n) 
Prijs 2 

All-in nog niet 1 

Beschikbaarheid 1 

Dagelijks dragen 1 

Technische beperking 1 

Valse oproepen 1 

Tabel 25: Nadelen die de mantelzorger/familielid ondervond of denkt te ondervinden door het gebruik 

van een PAS 

Verwachtingen van een PAS 

Onderstaande tabellen beschrijven de verwachtingen in functie van het toestel en de 
dienstverlening die men ondervond of denkt te ondervinden door het gebruik van een 
PAS (n=9). 

Verwachtingen in functie van het toestel (n) 
Direct contact 1 

Efficiënt 1 

Gebruiksvriendelijk 1 

Mooi, discreet 1 

Werkt altijd 1 

Tabel 26: Verwachtingen in functie van het toestel die de mantelzorger/familielid ondervond of denkt 

te ondervinden door het gebruik van een PAS 

Verwachtingen in functie van de dienstverlening (n) 
Snel hulp / snelle interventie / vlug 3 

24u/24u 1 

Efficiënt 1 

Vriendelijk 1 

Tabel 27: Verwachtingen in functie van de dienstverlening die de mantelzorger/familielid ondervond of 

denkt te ondervinden door het gebruik van een PAS 

Van de bevraagde familieleden/mantelzorgers wisten 2 personen (28,6%) niet bij wie ze 
terecht konden voor informatie over het PAS. 

Informatie bij de aanschaf van een PAS 

Bij de 2 personen die reeds een PAS gebruikten, kregen de familieleden/mantelzorgers 
informatie over het gebruik en de installatiemogelijkheden van het PAS. Deze informatie 
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werd bij 1 persoon door de mutualiteit gegeven. De andere persoon gaf hierop geen 
antwoord. 

Er werd geen antwoord gegeven op de vraag of de informatie voldoende was. 

4.7.5. Rubriek 5: Gebruik en toepassing van het PAS 

1 van de 2 personen verwoordde dat het PAS effectief werd gebruikt. De 
mantelzorger/familielid werd nog niet opgeroepen voor een terechte of onterechte 
oproep. 

Eén persoon verwoordde dat het PAS zeer gemakkelijk werd geaccepteerd, de andere 
verwoordde niet zo gemakkelijk. De redenen van beschaamd zijn, te moeilijke techniek 
en bang om op de knop te drukken werden aangehaald. 

Beide personen verwoordden dat men meer gerust is door het gebruik van het PAS. Eén 
persoon vond dat de persoon langer in zijn eigen omgeving kon blijven en geen invloed 
had op zijn sociale contacten. Beiden zouden het PAS aanraden aan andere familieleden 
of kennissen. 

Bij de vraag of men iets zou willen veranderen aan het PAS zou 1 persoon dit willen, 
maar het is onduidelijk wat dit is. 

4.7.6. Rubriek 6: Financiële kosten van het PAS 

Eén persoon kocht het PAS aan voor 129 euro, de andere huurde het voor 10 euro/maand. 
Een GSM-kaart werd aangerekend als extra kost. De ene persoon vond het gebruik duur, 
de andere niet. Er werd geen premie of financiële tussenkomst voorzien bij de aanschaf 
van het PAS. 

 



 

 

4.8. Stellingen geponeerd op 21 juni 2010 

Op 21 juni 2010 werden bovenstaande resultaten kenbaar gemaakt aan de bevraagde 
doelgroep door middel van een informatiesessie in het centraal gebouw van KATHO. 
Naast het kenbaar maken van de resultaten werden stellingen geponeerd om nog meer 
informatie te kunnen verzamelen. Daarna kregen de aanwezigen de tijd om in kleine 
groepjes te discussiëren. Hierna worden de resultaten van de groepsdiscussie 
weergegeven. 

Stelling 1: De gebruikers zijn te trots om op “de knop” te duwen 

1/3de akkoord, 2/3de niet akkoord 

Gebruikers zijn niet té trots, maar ze zijn moeilijker te overtuigen. Trots zouden de 
aanwezigen het niet noemen, liever “anderen niet ten laste willen zijn”. Alsook zijn de 
gebruikers bang voor de gevolgen: “Hoe gaan ze me bekijken”. 

Stelling 2: Het ideale PAS is klein, draagbaar, gebruiksvriendelijk, heeft een groot bereik en 

aandacht voor design 

90% akkoord 

Kan een klein PAS ook gebruiksvriendelijk zijn met een groot bereik? Het is belangrijk 
om mee te zijn met de evolutie qua design zoals bv. bij GSM-toestellen. Het is belangrijk 
dat een PAS zo min mogelijk afwijkt van het gewone, zo min mogelijk opvalt. 

Er is een serieus aanbod, maar niet alle toestellen zijn toegankelijk voor mensen die doof 
zijn. Technische mogelijkheden bestaan wel. Tunstall heeft een aanbod voor 
slechthorenden (flitslichten, trilfuncties,…). Hierbij verwoordden de aanwezigen ook dat 
er een Probleem was dat er geen systemen zijn met tweewegscommunicatie voor doven 
die in nood zitten. Een alarm adhv een trilfunctie of flitslicht is geen oplossing daarvoor! 

Stelling 3: Belangrijkste technologische innovatie: ieder PAS dient uitgerust te worden met een 

valdetector 

1/3de akkoord 

Meer technologie in een PAS zorgt voor een groter energiegebruik die door de batterij 
moet worden geleverd. Dagelijks opladen is voor de gebruiker niet haalbaar, want dan 
moet de gebruiker het PAS al actief kunnen aan- en uitdoen. Een hals/polsPAS kan 
aanblijven. Valdetectie werkt niet goed. Er is dringend nood aan herwerking. Valdetectie 
in het PAS is wel interessant. 

Het is belangrijk om een actieve en passieve vorm te combineren, want bij niet dragen 
helpt het ook niet. 
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Er bestaan verschillende soorten vallen. Blijven liggen en niet drukken, vallen na 
epilepsie… 

Een valdetectie hoeft niet binnen ieder PAS, het is belangrijk de vraag van de cliënt te 
volgen. De vraag is niet zo groot (huren is niet zo veel gevraagd). Momenteel dient dit als 
optie erbij gehuurd te worden. 

Bij de installatie van een PAS wordt al genoeg informatie gegeven bij een 
standaardzender. Wat wil je nog dat er extra informatie wordt gegeven?! 

Stelling 4: Alle personen vanaf een bepaalde leeftijd en/of beperking zijn verplicht om en PAS aan 

te schaffen 

2 personen gaan akkoord (vanuit firma’s/producenten, betere verkoopcijfers) 

Er komt een opmerking waarom het PAS niet 10 jaar vroeger wordt geïntroduceerd, niet 
enkel bij vallen. Belangrijk om dit op een goeie manier te communiceren. 

Stelling 5: Professionelen zijn onvoldoende op de hoogte van het aanbod 

80% akkoord 

Het is onduidelijk wat men onder ‘professionelen’ verstaat. Onder ‘op de hoogte’ wordt 
verstaan de systemen die momenteel op de markt zijn. 

In de opleiding is er weinig aandacht over het aanbod. Bewustmaking is essentieel ook al 
in de opleiding. 

Als dienst maakt je een keuze. Je beperkt je – na goede overweging – tot maximum 2 
toestellen. Ook de alarmcentrale werd aangesproken met de vraag welke toestellen het 
beste werken. 

Het is belangrijk om een volledig beeld te hebben wat er op de markt is, zodat men kan 
voldoen aan de hulpvraag. 

Een nieuwe website ontwikkelen waarop alle toestellen vermeld staan. 

Stelling 6: Professionelen vinden de technische aspecten van een PAS te moeilijk (= installeren…) 

50% akkoord 

Enkel diegenen die het moeten installeren moeten goed op de hoogte zijn. De technische 
installatie [pluggen] is eenvoudig. Inschatten wat nodig is naar de patiënt is het 
moeilijkste. 
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Stelling 7: Thuisverpleegkundigen moeten systematisch opgenomen worden in de lijst met 

contactpersonen 

Praktisch moet het realiseerbaar/haalbaar zijn. 

In bepaalde provincies (bv. Limburg, project in Ledeberg…) is dit al geïntroduceerd. 
Thuisverpleegkundigen worden hiervoor vergoed. 

Binnen het OCMW Gent kunnen 3 zorgkundigen ’s nachts worden gebeld. Dit wordt 
door het RIZIV betaald. 

Té strikt afgebakend als doelgroep. Thuisverpleegkundigen niet automatisch betrekken. 
Er dient een speciale formule ontwikkeld te worden, het mag geen systematiek zijn. 

Bij serviceflats verloopt het via nachtequipes. 

Als zelfstandig thuisverpleegkundige vinden patiënten het evident dat je op de lijst staat 
van contactpersonen en heb je ook heel vaak de sleutel van de voordeur. Het is niet leuk 
om opgeroepen te worden bij valse oproepen. 

Binnen het Wit-Gele-Kruis bestaat een sleutel-beheersysteem. 

Stelling 8: De huidige aanbieders van PAS (mutualiteit, OCMW, dienstencentrum…)  bieden een 

te beperkt keuzeaanbod 

1/3de akkoord, 1/3de niet akkoord, 1/3de geen antwoord 

Afhankelijk van dienst, moeilijk te veralgemenen. Wanneer er een wachtlijst is om een 
toestel te hebben, bestaat er geen keuze. 

Kostprijs bij de aankoop speelt binnen het OCMW een belangrijke rol. Door de hoge 
kostprijs wordt er afgewogen wat de meerwaarde is en of er voldoende gebruikers zullen 
zijn. Bij een beperkt aanbod heb je meer expertise en kun je betere informatie geven. 

Stelling 9: Dienstverlening en aanbod toestel wordt best van elkaar gescheiden 

Hoofdzakelijk niet akkoord 

Stelling 10: Personen Alarm Systemen dienen standaard binnen de ziekteverzekering vervat te 

zitten 

50% akkoord 

Het is belangrijk eerst na te gaan hoeveel de meerwaarde is en hoeveel de meerkost is. 

De drempel zou lager zijn, maar blijft de dienstverlening dan wel betaalbaar? 
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Stelling 11: De Vlaamse overheid moet kiezen voor de samenaankoop 1 PAS via een 

aanbesteding 

100% niet akkoord 

Stelling 12: De oprichting van een onafhankelijk testlabo voor PAS bevordert de keuzevrijheid van 

(toekomstige) gebruiker 

Hoofdzakelijk akkoord 

Rechtstreeks via gebruikers? Beter via professionelen. Op deze manier weten 
professionelen wel wat er op de markt is en kan men doelgericht informatie geven. 

Een testlabo op zich is onvoldoende, wel de combinatie met ervaringen van gebruikers. 

Stelling 13: Verder onderzoek naar behoeften en knelpunten bij PAS is noodzakelijk 

100% akkoord 

Er dienen meer inspanningen te gebeuren op de gebruiker te bereiken. Nu zijn de 
resultaten niet representatief. 

Hoe meer gebruikers bereiken? Eventueel via de provincie West-Vlaanderen (4000 
gebruikers). 

Vanuit het EC Dementie melden ze ook een gróót probleem. Het is belangrijk om samen 
te werken met de dovenorganisatie. Eventuele link met gehoorapparaten ‘Laperre’. 
DORO werkt samen met PAS-GSM-gehoorapparaten. 

Werken vóór en met de doelgroep! 



 

 

5. ALGEMENE DISCUSSIE EN BESLUIT  

De literatuurstudie gaf een antwoord op de vraag of er een taboe bestaat rond de ‘knop’. 
Zorgbehoevenden staan open voor (nieuwe) technologie. De ‘knop’ wordt meestal na een 
negatieve situatie (vallen, vermindering gezondheidstoestand,…) aangeschaft, waardoor 
aan deze vorm van hulp een negatief geladen beeld wordt gegeven. 

Het is essentieel dat (toekomstig) gebruikers op een positieve manier worden 
gesensibiliseerd en gemotiveerd tot gebruik van technologie. Het kenbaar maken van het 
aanbod dient op een pro-actieve manier te gebeuren zodat gevoelens van 
minderwaardigheid of schaamte, weerstand voor de techniek, angst voor onregelmatig 
gebruik en onnodig lastig vallen van hulpverleners erkend en opgevangen worden. De 
empowerende gedachtengang zijn essentieel om het bestaande taboe verder te 
doorbreken! 

Met het beschikbaar komen van nieuwe technologieën worden de wensen van de mensen 
beter vervuld. Door de nieuwe – sterk evoluerende – technieken en technologieën is het 
eveneens mogelijk dat steeds meer mensen met ernstige beperkingen tóch thuis kunnen 
blijven wonen. (toekomstige) gebruikers hebben verwachtingen en noden naar het toestel 
en de hulpverlening rond het PAS, die door technici en professionele hulpverleners 
dienen opgenomen te worden in hun beleidsdomeinen. 

Het is een duidelijke aanbeveling dat zorg op afstand een meerwaarde kan betekenen in 
het leven van mensen met hartfalen, diabetes en longaandoeningen. Telemonitoring heeft 
een invloed op daling van (re)hospitalisatie, daling van lengte ziekenhuisverblijf,…  
De effecten van zorg op afstand binnen de ouderenzorg dient verder onderzocht te 
worden. De huidige (internationale) onderzoeken staan in een beginstadium en bevatten 
een kleine simple size. 

Via de organisatie van een testlabo probeerden we een antwoord te formuleren op de 
noden en behoeften die leven ten aanzien van een PAS. Mensen kwamen via het testlabo 
in contact met diverse toestellen en konden deze vrijblijvend uitproberen. De meningen 
over het bezoek van het testlabo waren overwegend positief. Het ruime aanbod, vlotte 
toegankelijkheid en het onafhankelijk advies werden ruim geapprecieerd. 

Via diverse kanalen werd de doelgroep bereikt. Daar het aantal (toekomstig) gebruikers 
vrij laag bleef, werd een mobiel testlabo georganiseerd. De verschillende toestellen 
werden meegenomen op verplaatsing en door (toekomstig) gebruikers uitgetest. Daar het 
aantal testpersonen klein blijft, is het moeilijk om conclusies te generaliseren. Het 
bereiken van de doelgroep verliep moeizaam, daar de privacywetgeving moest 
gerespecteerd worden. 
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Bij een volgend onderzoek is het aan te bevelen de doelgroep duidelijk af te bakenen met 
inclusie- & exclusiecriteria, zodoende kunnen antwoorden meer gegeneraliseerd worden. 
Het is zinvol familieleden, mantelzorgers en toekomstig gebruikers onder één noemer te 
plaatsen. Professionele hulpverleners uit de ouderenzorg hebben andere behoeften dan 
deze uit de gehandicaptensector. Eveneens dienen we rekening te houden met de grote 
werkdruk die heerst over de verschillende sectoren heen, waardoor de participatie niet 
steeds even hoog is. 

De helft van de bevraagde (toekomstig) gebruikers maakt regelmatig gebruik van 
professionele hulp thuis. Toch weet een vierde van de bevraagden niet  bij wie terecht te 
kunnen voor  informatie en aanschaf van een PAS. Zowel professionele hulpverleners als 
(toekomstig) gebruikers wensen meer informatie te kunnen geven en te krijgen. Het 
onvoldoende op de hoogte zijn van het marktaanbod en de beperkte keuzevrijheid werden 
als knelpunten gedetecteerd. Het is de verantwoordelijkheid van het Vlaams beleid om 
subsidies vrij te maken voor vorming/bijscholing. Wij zijn echter van mening dat 
iedereen al in eigen boezem dient te kijken. Binnen het hoger onderwijs lijkt het ons heel 
zinvol om een keuzevak te organiseren rond alarmering in de thuiszorg. 

De personen die reeds een PAS hebben, zijn heel tevreden en zouden deze ook aanraden 
aan anderen. De behoefte om een betrouwbaar systeem te hebben dat technisch nooit 
faalt, is een grote nood. De mogelijkheden om meerder functies te koppelen in een PAS 
zijn reeds op de markt. Kan hier de link gelegd worden naar onvoldoende geïnformeerd 
informatie en keuzevrijheid? Het is niet mogelijk een antwoord te formuleren welk 
toestel de bevraagden in de toekomst wensen aan te schaffen. 

De vragen rond financiële tegemoetkomingen en premies werden zelden beantwoord. Het 
lijkt zinvol om bij het geven van juiste, uitgebreide informatie ook het financiële aspect 
mee te benoemen. Mensen hebben geen zicht op de kost- of huurprijs van een toestel. 
Toch wensen ze eerder een toestel te kopen dan te huren. 

Als algemeen besluit op de vraagstelling kan het volgende gesteld worden: 

• Welke noden en behoeften bestaan er omtrent het PAS? 

– Veiligheid, verschillende functies, betrouwbaar, design en groter bereik 

• Welke knelpunten werden gedetecteerd? 

– Bereikbaarheid, … (associatie met de behoeften) 

– Met betrekking tot het klassieke PAS: niet vergeten op de knop te drukken, 
gemotiveerd om op de knop te drukken (kennis, technische moeilijkheden, 
schaamte, bang om te drukken).  
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– Verplicht altijd bij zich te hebben 

• Welke verbeterpunten voor efficiënter gebruik 

– Gerichter informatie aan (toekomstige) gebruikers 

– Opleiding voor professionele hulpverleners 

– Meer keuzevrijheid 

• Ontwerp van een methode om nieuwe strategieën te implementeren in de 
thuissituatie. In dit onderzoek werd dit niet verder uitgediept, maar het is een 
mogelijkheid tot vervolgonderzoek voor het Expertisecentrum ‘Zorg & 
Technologie’. 

Voor de aanbieders van extramurale zorg blijkt een grote markt braak te liggen voor het 
aanbieden van (nieuwe) technieken aan specifieke doelgroepen (mensen met dementie, 
mensen met een mentale beperking,…). Het is, binnen een kwaliteitsvolle holistische 
multidisciplinaire hulpverlening, essentieel de gebruiker voldoende te betrekken bij de 
verdere ontwikkeling van technologische mogelijkheden. Zodoende kan het taboe verder 
doorbroken worden en voldaan worden aan de wensen van de (toekomstige) gebruiker. 

 

6. VOORSTELLEN : 

Het is aan te raden gerichter informatie te geven aan gebruikers en professionele 
hulpverleners over het marktaanbod, gebruik en financiële tegemoetkomingen. Er zijn 
zeer beperkte keuzemogelijkheden voor de cliënt. De oprichting van een onafhankelijke 
dienst waar zowel toekomstig gebruikers als professionele hulpverleners terecht kunnen 
voor informatie, advies… zou hierop een antwoord kunnen bieden. 

Wanneer is het beste moment om een PAS te introduceren? Kan en moet dit gelinkt 
worden aan de gezondheidstoestand? Verder onderzoek hieromtrent lijkt aangewezen. 

Het PAS heeft geen enkele invloed op de sociale contacten. Indruk: zowel jonge mensen 
die begeleid wonen als alleenwonende 80-jarigen hebben nood aan een PAS. Is er nood 
aan een vervolgtraject: specifieker in de ouderenzorg,…? 

Relevante onderzoeksvragen voor de toekomst: 

Zorg op afstand is een vrij recent hulpmiddel in de hulpverlening bij thuiswonende 
zorgbehoevenden. Er is een rijkdom aan informatie die verder onderzocht en 
geanalyseerd kan worden. 
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Naar de toekomst toe kunnen volgende vragen onderzocht worden: 

− Wat is het effect op lange termijn van zorg op afstand op de gezondheidstoestand, de 
tevredenheid, prevalentie depressie,… bij thuiswonende zorgbehoevenden? 

− Wat is de invloed van zorg op afstand op de kostprijs voor de hulpbehoevende 
persoon? 

− … 
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