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Eenhuis vol sensoren,
waarmeedegezondheid
vanouderenautomatisch
wordt opgevolgd.Metdat
systeemhopenBelgische
wetenschappersbejaarden
inde toekomst langer thuis
te kunnen latenwonen.
Eeneerste experiment
heeft veelbelovende
resultatenopgeleverd.

Stel je voor: een 75-jarige weduw-
naar, die goed te been is maar al
een keer uitgegleden is in de bad-
kamer. Zijn kinderen maken zich
zorgen: is vader wel in staat om
voor zichzelf te zorgen, slaat hij
snelgenoegalarmalshij ziek is, en
watalshij nogeensvalt?Zewillen
hemwel thuis laten wonen, maar
ze kunnen toch moeilijk elke dag
komenkijken?
Het is een herkenbare situatie

voor velen,maarwetenschappers
van de KU Leuven en de hoge-
school Thomas More hebben
mogelijk een oplossing gevonden.
Ze experimenteren met sensoren
en computeralgoritmes onder de
naamAMACS,waarmeezevanop
afstand kunnen nagaan of een
oudere voldoende voor zichzelf
zorgt, enofdezepersoonernietop

achteruitgaat of valt.
Desensorenworden inhethuis

vandeoudere geplaatst. Zemeten
waarde inwonerzichbevindt,hoe
snel hij zich voortbeweegt, welke
apparaten (op gas of elektriciteit)
hijgebruikten–alsdepersoonniet
beweegt–ofhijgevallenis.Zokrijgt
hetsysteemeengoedbeeldvanhet
dagelijkse levenspatroon van de
oudere persoon, en kan het alarm
slaan als er afwijkingen optreden.

Ondervoeding

“Alseenouderebijvoorbeeldnooit
dekoelkastopentrektofhet fornuis
gebruikt, dan kan dat op een voe-
dingsprobleem wijzen”, zegt pro-
fessor Koen Milisen, verbonden
aan de dienst geriatrie van het UZ
Leuven.SamenmetzijncollegaJos
Tournoy is hij verantwoordelijk
voor de medische kant van het
onderzoek. “Datkantotondervoe-
ding leiden. Het is belangrijk om
dat op tijd vast te stellen.
“Met de sensoren kunnen we

ook tekenen van dementie opspo-
ren. Vaak hebben personen met
dementieslaapproblemen,enver-
tonen ze afwijkingen inhundage-
lijks leefpatroon. Aanvankelijk is
dat subtiel, en wordt het door de
persoon met dementie soms ver-
borgengehouden.Metdesensoren
kun je dat vroeger zien. En hoe
vroegerdediagnosegesteldwordt,
hoe beter.”
De gegevens van de sensoren

wordenvoortdurenddooreencen-
trale computer geanalyseerd. Als
deoudere valt, dan stuurt de com-
puter meteen een sms’je naar de
familie.Alsdeouderesteeds langer
doetoverdeafstandvanzijnwoon-
kamer naar zijn slaapkamer, ver-
geet te eten of ’s nachts wakker is
enoverdagslaapt,dankandecom-
puter dat aan de familie, de huis-
artsofde thuisverplegingmelden.
“Het thuiszorgteam kan dan

samenmetdefamilieopzoekgaan
naar een oplossing”, zegt Bart
Vanrumste, professor aan het
departement elektrotechniek van
de KU Leuven. Samen met Marc
Mertens van de hogeschool
ThomasMore leidt hij de techno-
logische kant vanhet project.
“Alsblijktdathetvalrisicogroot

is,moet jemisschienaanpassingen
doen in huis. Of als de oudere niet
meer kan koken, kunnen ermaal-
tijden aan huis komen. Als je
iemand via deze technologie een
jaar langer thuiskunt latenwonen,
kandat ergwaardevol zijn.”

Trager wandelen

Deafgelopentijdhebbendeweten-
schappers het AMACS-systeem
uitgetest bij drie alleenwonende
ouderen in een serviceflat. Dat
leverde opzienbarende resultaten
op: de sensoren konden precies
vertellen wanneer er problemen
warenbij de proefpersonen.
Zo werden bij één deelnemer

twee ziektedagen gesignaleerd,
toendemanongewoonlanginbed
bleef liggen.De sensorenmerkten
ookdathij indiedagentragerwan-
delde, enzeregistreerdenhet toen
demanviel.Eenanderedeelneem-
ster deedopeengegevenmoment
ongewoon lang over het toiletbe-
zoek. Zij bleek een infectie aan de
urinewegen te hebben.
Deresultatenvandepilotstudie

zijn veelbelovend, en doen hopen
op een nieuwe oplossing voor
thuiswonendeouderen.Maarer is
nog bijkomend onderzoek nodig,
en het systeem moet bij een veel
grotere groep ouderen worden
getest.Vermoedelijkzalhetvijf tot
tienjaardurenvoordathetsysteem
inVlaanderenopgrote schaalkan
worden gebruikt.

Belgisch systeem houdt ouderen die nog thuis wonen in de gaten en waarschuwt familie bij problemen

‘Met de sensoren
kunnen we ook
tekenen van
dementie opsporen.
Afwijkingen
in het dagelijks
leefpatroon worden
sneller opgemerkt’
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Desensorzorgtwel vooroma

De sensoren worden
in het huis van
de oudere geplaatst
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Zo krijgt het systeem
een goed beeld van
het dagelijkse levens-
patroon van
de oudere

Gegevens van
de sensoren worden
door een centrale
computer
geanalyseerd

Als de oudere valt,
dan stuurt de
computer meteen
een sms’je naar
de familie

Ze meten waar
de inwoner zich
bevindt, hoe snel hij
zich voortbeweegt,
welke apparaten
hij gebruikt en
of hij gevallen is
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