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Samenvatting
Aanleiding en doel: De regio Westelijke Mijnstreek van Zuid-Limburg heeft te maken met een toename
van het aantal ouderen in een kwetsbare positie. Deze ouderen zijn te herkennen aan het hebben van
fysieke, psychologische en/of sociale problemen. Het merendeel van deze groep woont nog zelfstandig
thuis. Dat gaat lange tijd goed, totdat bijvoorbeeld de partner overlijd en de oudere zonder de hulp van
partner niet meer voor zichzelf kan zorgen. Daarom is “Transitie Project 4: Tele-technologische
ondersteuning voor zorg en welzijn” uitgevoerd met als doelstelling: “het ontwikkelen van een
informatie- en communicatie platform vanuit de behoefte van ouderen zelf ter bevordering van de
zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij” en met de vraagstelling: “Kan tele-technologie
ondersteuning bieden bij zorg aan en welzijn van ouderen in een kwetsbare positie?”

Aanpak: Dit project is uitgevoerd van december 2010 tot december 2013. Om inzicht te krijgen in de
behoeften en wensen van ouderen zijn methoden gebruikt als literatuuronderzoek, observaties,
interviews en discussies met verschillende partijen. Er is een wensenlijst ontstaan van functies die
beschikbaar zouden moeten zijn op het informatie- en communicatie platform en een lijst met
technische randvoorwaarden. Uiteindelijk zijn 11 functies geselecteerd voor de ontwikkeling van het
platform, waarbij rekening is gehouden met de technische randvoorwaarden. Twee bedrijven hebben
het platform ontwikkeld. Verschillende zorg- en welzijnsorganisaties hebben invulling gegeven aan de
inhoud van het platform. Het platform is meerdere keren getest door het ouderenpanel en
geoptimaliseerd door de ontwikkelaars.

Resultaten: Van mei 2013 tot december 2013 is het platform in de praktijk getest door eindgebruikers
(ouderen). Van de 73 ouderen die benaderd werden hebben 55 personen daadwerkelijk deelgenomen,
waarvan uiteindelijk 33 de hele testperiode hebben afgerond.


Gebruik: De vijf meest gebruikte diensten zijn ‘contacten’, ‘diensten’, ‘berichten’, ‘mijn buurt’ en
‘spelletjes’.



Bruikbaarheid: Reacties zijn over het algemeen positief (94%). Er zijn verschillende verbeterpunten
aangegeven, waaronder: het aantal functies op het hoofdmenu is voor sommigen wat veel, om een
functie effectief te gebruiken zijn vaak veel handelingen nodig, de aangeboden diensten en de
gemeente geven te weinig informatie.
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Beleving: De meerderheid ziet meerwaarde in beeldcontact en geeft aan het platform actief te
willen blijven gebruiken en het anderen aan te bevelen. Zij vinden ook dat het gebruik eenvoudig is.
Er is behoefte aan extra functies met betrekking tot: domotica, monitoring, matching, hobby’s, radio
en het regelen van vervoer.



Proces: De reacties op het evaluatie proces zijn over het algemeen positief (90%). Echter, de diverse
vragenlijsten die bij aanvang van de testperiode afgenomen zijn werden als belastend ervaren,
zowel de tijd die daarvoor nodig was als ook de type vragen die gesteld werden. Verder hebben
enkele ouderen aangegeven dat er soms gebrek was aan voldoende begeleiding.

Conclusie: Het platform kan ondersteuning bieden bij zorg aan en welzijn van ouderen in een kwetsbare
positie. De functies zijn overzichtelijk, het geheel is gebruiksvriendelijk en heeft een toegevoegde
waarde waardoor ouderen zich minder eenzaam, veiliger en meer zeker voelen. Het wordt aanbevolen
voor andere gebruikers (ook jongere hulpbehoevenden). De vraag naar zorg als ook de benodigde
zorgtijd zal afnemen, waardoor er bespaard kan worden op zorgkosten. De menustructuur is individueel
aanpasbaar, zodat indeling en uitbreiding van functies mogelijk is. Bij een grootschalige implementatie is
aandacht nodig voor voldoende begeleiding.
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Inleiding
Door de sterk toenemende vergrijzing, met name in Zuid-Limburg, zullen ouderen steeds meer
genoodzaakt zijn om langer thuis te blijven wonen. Voor de meesten hoeft dit geen probleem te zijn. Zij
vinden het prettig om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Veel ouderen zijn nog relatief
gezond, wonen zelfstandig thuis en doen actief mee aan het maatschappelijk leven. Bij een gedeelte
bestaat echter het gevaar dat zich al in een vroeg stadium fysieke, psychologische en/of sociale
problemen voordoen en hun gezondheid zodanig achteruit gaat dat zij in een kwetsbare positie terecht
komen. Eenzaamheid en sociaal isolement liggen op de loer. De verwachting is dat in Nederland van
2010-2030 het aantal ouderen in een kwetsbare positie zal toenemen van 700.000 naar meer dan 1
miljoen.

Het valt te voorzien dat er in de nabije toekomst te weinig zorgpersoneel zal zijn om het groeiend aantal
ouderen die zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Hierdoor wordt het bevorderen van
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen steeds belangrijker. Hiertoe worden van de ouderen
nieuwe vaardigheden gevraagd om met problemen om te kunnen gaan en is een grotere ondersteuning
vanuit het sociaal netwerk en mantelzorg wenselijk. Het is nuttig en wenselijk om te onderzoeken of de
toepassing van technologie hierbij extra ondersteuning kan verlenen.

Er bestaan al meerdere voorbeelden van tele-technologische oplossingen die ondersteuning bieden bij
het verlenen van zorg. Deze zijn echter vaak ontwikkeld vanuit de wensen van de zorgprofessionals en
sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van de ouderen zelf. Om juist de zelfredzaamheid van de
ouderen te bevorderen is binnen het project “Tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn”
een informatie- en communicatieplatform ontwikkeld dat is gebaseerd op de wensen en behoeften van
de ouderen zelf. Het bevat toepassingen die specifiek gericht zijn op het ondersteunen, behouden en
bevorderen van welzijn, zelfmanagement, zorg, participatie in de maatschappij en langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen.
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Participerende partijen
Meerdere partijen hebben nauw samengewerkt bij het achterhalen van de wensen en behoeften van de
ouderen: een expertgroep (medewerkers van het Lectoraat Technologie in de Zorg, vertegenwoordigers
van zorg- en welzijnsorganisaties), een ouderenpanel (ouderen vertegenwoordigers van het Huis voor
de Zorg) en een eindgebruikers panel (ouderen van 65+ die woonachtig zijn in de Westelijke Mijnstreek,
geworven via verschillende zorg- en welzijnsorganisaties). Bij de ontwikkeling van de technologie
hebben de technische bedrijven ARISTOCO en 4Webcom geparticipeerd. Voor het geven van inhoud aan
de technologie zijn vier gemeenten (Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein) en diverse zorg- en
welzijnsorganisaties (Orbis Medisch Zorgconcern, Vivantes, Streekzorg Westelijke Mijnstreek, Partners
in Welzijn en Benefits) betrokken geweest. Experts zijn op verschillende momenten geconsulteerd voor
de optimalisering van het proces en de technologie (medewerkers van het Lectoraat Technologie in de
Zorg, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties). Van begin tot het einde van het project is
nauw samengewerkt met het ouderenpanel.
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Behoeften van ouderen in een kwetsbare positie
In dit project is uitgegaan van de wensen en behoeften van de doelgroep zelf, ouderen in een kwetsbare
positie. Dit is de belangrijkste groep eindgebruikers die hierna ‘ouderen’ genoemd wordt. Mantelzorgers
zijn ook als eindgebruikers te beschouwen, maar zij vormen niet het uitgangspunt van het project. Het
ontwikkelen van een passend informatie- en communicatieplatform vraagt om inzicht in de behoeften
en wensen van ouderen en nauwe betrokkenheid van de ouderen tijdens het hele project.

Ouderen in een kwetsbare positie
Wat er precies onder kwetsbare ouderen wordt verstaan is voor meer uitleg vatbaar. In dit project is
gekozen voor de definitie: ‘Een dynamische toestand waarin een individu verkeert die tekorten heeft in
één of meerdere domeinen van het menselijk functioneren (lichamelijk, psychisch, sociaal), die onder
invloed van een diversiteit aan variabelen wordt veroorzaakt en die de kans op het optreden van
ongewenste uitkomsten vergroot’ (Gobbens et al., 2010). Ter verduidelijking is een voorbeeld geschetst
van een ‘typische’ oudere in een kwetsbare positie. In het voorbeeld wordt ook een mogelijke functie
van het platform aangehaald.

Schets van een oudere in een kwetsbare positie
Toen
Mevrouw X is een 75 jarige weduwe en woont zelfstandig op een boerderij in een klein dorp. Zij is
bekend met hartfalen en diabetes. Twee keer per dag krijgt zij thuiszorg. Een paar maanden geleden is
mevrouw gevallen, met als gevolg een gebroken heup. Mevrouw werd opgenomen in het ziekenhuis.
Tijdens het ziekenhuisverblijf werd mevrouw als ”kwetsbaar” gediagnostiseerd en zij moet daarom
regelmatig bij haar huisarts op controle komen.

Nu
De heup is genezen en mevrouw woont weer thuis. De dochter van mevrouw woont 3 uur reizen van
mevrouw vandaan en komt twee keer per maand op bezoek. Ondanks de bezoeken en de thuiszorg
voelt mevrouw zich eenzaam. Om het gevoel van eenzaamheid te verminderen heeft mevrouw een
computer gekocht om beeldcontact met haar dochter en andere mensen te kunnen maken. Binnenkort
zal ze op deze manier voor het eerst een consult met haar huisarts hebben.
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Methode
Om de behoeften en wensen van ouderen te achterhalen is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek,
observaties van ouderen, interviews met ouderen en optimalisatie door discussies met de expertgroep,
het ouderenpanel en het eindgebruikers panel. Onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikelen
zijn bestudeerd om de behoeften in kaart te brengen. De literatuur is gebruikt om een algemene indruk
te krijgen van wat ouderen van belang vinden in hun dagelijks leven. De gevonden onderwerpen uit de
literatuur zijn vergeleken met de uitkomsten van observaties van wat ouderen in de regio Zuid-Limburg
belangrijk vinden. Een dagdeel is er bij ouderen thuis meegekeken en genoteerd wat hun behoeften zijn
(door de oudere zelf genoemd of door de onderzoeker geobserveerd). Met de onderwerpen die uit de
literatuur komen en de uitkomsten van de observaties is een vragenlijst opgesteld voor het afnemen van
interviews bij enkele ouderen. Deze ouderen zijn geselecteerd door verschillende zorg- en
welzijnsorganisaties. Na het afnemen van de interviews zijn de resultaten verwerkt in scenario’s
(beschrijvingen van mogelijkheden van het platform). De scenario’s zijn bediscussieerd en
geoptimaliseerd met de expertgroep, ouderenpanel en eindgebruikers panel. Een voorbeeld van een
dergelijk scenario is weergegeven. Met behulp van deze scenario’s is in samenspraak met genoemde
partijen een lijst gerealiseerd van wenselijke functies en een overzicht samengesteld van technische
randvoorwaarden.

Scenario
Dhr. B is 79 jaar en woont alleen. Hij is de laatste tijd wat vergeetachtig. Het is regelmatig voorgekomen
dat hij afspraken vergeet en mensen bij hem aan de gesloten deur komen. Ook vergeet hij vaker zijn
medicijnen in te nemen. Sinds kort heeft hij daarom een handig hulpmiddel dat hij enigszins spottend
zijn “digi-oppas” noemt. Dit apparaat helpt bij het bieden van een dagoverzicht, het herinneren aan
afspraken en medicijninname.

Het is woensdagochtend 08.00. Dhr. staat op en gaat naar de woonkamer om zijn “digi-oppas” uit de
oplader te pakken. Hij raakt op het scherm het symbooltje voor de “dagindeling” aan. Op het scherm
verschijnt het overzicht van de dag: 08.30 medicijnen; 09.00 thuiszorg; 10.50 afspraak bij huisarts; 15.00
bezoek wijkverpleegkundige; 20.30 medicijnen.

Na het ontbijt begint exact om 08.30 de digi-oppas te zoemen. Op het scherm verschijnt de vraag: ‘Heeft
u uw medicijnen ingenomen?’ Dhr. heeft zijn medicijnen nog niet ingenomen en neemt deze alsnog in.
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Op het scherm bevestigt dhr dat hij zijn medicijnen heeft ingenomen door de ‘ja’ aan te raken.

De thuiszorghulp meldt zich om 09.05 en begint met haar huishoudelijke taken, terwijl dhr zijn krant
gaat lezen. Even later gaat hij voor de thuiszorghulp en zichzelf koffie zetten. Terwijl ze wat praten en
koffie drinken begint de digi-oppas weer te zoemen en verschijnt er op het schermpje de waarschuwing
(herinnering) dat hij over 30 minuten, om 10.50, een afspraak bij zijn huisarts heeft. Een kwartier later
vertrekt hij naar de huisarts. De thuishulp zal de voordeur afsluiten wanneer ze haar taken heeft
afgerond.

Om 15.00 komt de wijkverpleegkundige. Meestal komt zij langs als dhr bij de huisarts is geweest. Zij
bespreekt met dhr zijn slaappatroon en zijn eetgewoontes en helpt met het instellen van de nieuwe
medicatie-inname momenten in zijn digi-oppas

Resultaten
De verschillende methoden hebben uiteindelijk geleid tot een “wensenlijst” van functies die op het
platform beschikbaar zouden moeten zijn. Deze functies zijn onderverdeeld in drie pakketten: een
basispakket (veiligheid & comfort, diensten, communicatie), een buurtpakket (sociale veiligheid,
buurtplatform) en een medisch pakket (consult, medische agenda, instructie & advies & therapie).
Binnen deze pakketten is een selectie gemaakt van de meest relevante functies. De gedachte hierachter
is dat deze als eerste goed dienen te werken, voordat het platform uitgebreid wordt met meer functies.

Meest relevante gewenste functies
Basis
Diensten
Informatie opvragen en beroep
doen op bijvoorbeeld de lokale
klussendienst
Beeldcontact
Contact met familie, vrienden en
mantelzorger via beeld en spraak
Berichten
Berichten versturen naar en
ontvangen van familie, vrienden

Buurt
Hulpoproep
Beeldcontact met bekenden in
de buurt in situaties die niet
levensbedreigend zijn, maarbij
wel snel hulp nodig is
Gemeente
Informatie opvragen over de
gemeente zoals WMO

Medisch
Consult op afstand
Consult via beeldcontact met de
huisarts, praktijkondersteuner of
andere zorgverlener
Medicatieherinnering
Herinnerd worden aan het
innemen van medicijnen door
een geluid en bericht

Mijn buurt
Informatie opvragen over
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of anderen

activiteiten in de buurt en
plannen van sociale activiteiten

Nieuws
Lokale nieuwsberichten lezen
Klok
Wekkerfunctie waarbij een
geluid afgaat
Kalender
Herinnerd worden aan afspraken
en verjaardagen door een geluid
en bericht
Spelletjes
Bijv. geheugentraining

Tijdens de interviews zijn verschillende technische randvoorwaarden genoemd waaraan het platform
dient te voldoen om het werkbaar te maken. Deze kunnen ingedeeld worden in: 1) verplichte
randvoorwaarden en 2) extra wensen.

Technische randvoorwaarden
Verplichte vereisten
Gebruiksvriendelijk
Het moet gemakkelijk in gebruik zijn, waarbij niet
of nauwelijks scholing/ kennis van technologie
nodig is
De technologie dient te werken
De technologie vertoont geen technische
problemen tijdens gebruik
Handig
De apparatuur is klein, licht van gewicht en
robuust zodat het gemakkelijk en veilig mee te
nemen is naar een andere locatie

Extra wensen
Mogelijkheid tot communicatie
Belangrijke nummers moeten zijn
voorgeprogrammeerd. Het apparaat moet bij
oproepen in elke ruimte hoorbaar zijn. Er is
nummerherkenning met een foto van degene die
belt. Met het apparaat is “handsfree” bellen en
gebeld worden mogelijk.
Zichtbaarheid
Een groot scherm is mogelijk voor goede
zichtbaarheid
Herkenbaarheid
Er wordt gebruik gemaakt van iconen,
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Mogelijkheid tot uitbreiding
Indien er in toekomst behoefte is aan meer
functies en wensen van gebruikers moeten deze
snel en gemakkelijk geïnstalleerd kunnen worden

afbeeldingen en foto’s. Tevens worden grote
“toetsen” gebruikt die voorzien zijn van
afbeeldingen in combinatie met tekst en felle
kleuren
Interactie
Het apparaat moet een touch screen
(aanraakscherm) mogelijkheid hebben en
spraakherkenning is vereist voor personen met
visuele beperkingen
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Ontwikkeling van het informatie- en communicatie platform
De selectie van meest relevante gewenste functies en de technische randvoorwaarden zijn gebruikt als
basis voor het ontwikkelen van het informatie- en communicatie platform.

Methode
Voor de ontwikkeling van het platform zijn tegelijkertijd twee routes bewandeld, namelijk: 1) de
ontwikkeling van de technologie en 2) de ontwikkeling van de inhoud van het platform. Tenslotte is alle
informatie van beide routes gecombineerd, getest en geoptimaliseerd. Dit proces is meerdere keren
herhaald totdat het platform voldeed aan de wensen en eisen van alle betrokken partijen. Daarna is het
in de praktijk getest.

Ontwikkeling van de technologie
De scenario’s en het overzicht met functies en technische randvoorwaarden zijn voorgelegd aan
verschillende technische bedrijven in de regio met de vraag of zij een informatie- en communicatie
platform zouden kunnen ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften van ouderen. Uiteindelijk zijn twee
bedrijven geselecteerd, namelijk: ARISTOCO (gespecialiseerd in het bouwen van platformen) en
4Webcom (gespecialiseerd in beeldcommunicatie). De bedrijven hebben op basis van de scenario’s,
genoemde functies en technische randvoorwaarden een eerste versie van het platform ontwikkeld.
Deze is getest door de expertgroep en het ouderenpanel. De eerste versie is geoptimaliseerd door de
toevoeging van inhoud van de zorg- en welzijnsdiensten en de verwerking van de bevindingen uit de
eerste testronde. De tweede versie is opnieuw getest door de expertgroep en het ouderenpanel. Tijdens
deze fasen hebben steeds meer zorg- en welzijnsdiensten zich aangesloten bij het platform. De inhoud
van deze diensten is, samen met de bevindingen uit de tweede testronde, meegenomen en verwerkt in
een derde versie. Na deze derde en laatste testronde was het platform gereed voor evaluatie met de
daadwerkelijke doelgroep. Deze versie werkt via het computer programma ‘Silverlight’ en is om die
reden alleen bruikbaar op standaard computers (desktop en laptop). Dit wil zeggen dat het niet op
tablets (Android en IOS) werkt.

Ontwikkeling inhoud van het platform
Een lijst van potentiële zorg- en welzijnsdiensten in de regio is opgesteld. Deze zijn gerekruteerd door
middel van een persoonlijke benadering. Door het verzorgen van demo’s zijn zij geïnformeerd over het
project. Indien nodig werden dagdelen gereserveerd voor het geven van instructies over het gebruik van
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het platform. De demo’s en instructies hadden als doel om de zorg- en welzijnsdiensten mee te laten
denken over de inhoud van het platform en hoe zij hun informatie op het platform zouden willen
invullen. Denk hierbij onder anderen aan het plaatsen van berichten over nieuwe diensten die zij bieden
of de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen bij een maaltijdenleverancier. Daarnaast zijn zij
getraind in het werken met het platform, zodat zij indien nodig hun cliënten ondersteuning kunnen
bieden bij het gebruik van het platform.

Resultaten
De verschillende ontwikkel- en optimalisatierondes hebben geresulteerd in een platform bestaande uit
11 functies die zichtbaar zijn op het basisscherm: hulpoproep, diensten, contacten, klok, kalender,
medicatieherinnering, nieuws, berichten, mijn buurt, gemeente en spelletjes. Op het basisscherm is een
12e functie te zien. Deze functie ‘cube toevoegen’ is bedoeld om het basisscherm aan te kunnen passen
aan de eigen wensen, bijvoorbeeld functies verwijderen, toevoegen of op andere manier indelen.

Afbeelding 1.

Basisscherm van het platform
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De functies kunnen als volgt
gebruikt worden:

Hulpoproep
Drukknop met hulpoproep
via beeldcontact en SMS van
buren, familie, mantelzorg, etc.

Diensten
Informatie opvragen en een
beroep doen op diverse
diensten in de regio, zoals
maaltijden bestellen,
klussendienst, etc.

Contacten
Berichten sturen naar en
beeldcontact maken met
familie, vrienden en
mantelzorger, etc. Eventueel
beeldcontact met huisarts,
praktijkondersteuner, specialist,
etc.
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Klok
Tijd instellen voor de wekker.

Kalender
Agendafunctie voor
verjaardagen en afspraken.

Medicatieherinnering
De dagen en tijd instellen om
aan het innemen van medicatie
herinnerd te worden.
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Nieuws
Het lezen van
krantenberichten
en tijdschriften.

Berichten
Het ontvangen en versturen
van berichten naar
contactpersonen.

Mijn buurt
Buurtactiviteiten opzoeken,
lokale kranten lezen,
interesses delen en
activiteiten organiseren, etc.
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Gemeente
Informatie opvragen van de
gemeente (WMO)
en wijksteunpunten,
hulpmiddelenwijzer.

Spelletjes
Spelletjes spelen als
patience, sudoku, memory,
etc.
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Evaluatie in de Westelijke Mijnstreek
De evaluaties zijn uitgevoerd gedurende de periode mei 2013 tot december 2013 in de Westelijke
Mijnstreek: gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Deelnemers (eindgebruikers) zijn
geselecteerd via het ouderenpanel, de seniorenraad, de ouderenbond en zorg- en welzijnsdiensten in de
betreffende regio.

Methode
De deelnemers zijn benaderd door een projectmedewerker van Zuyd voor introductie, instructie en
demonstratie. Voor elke eindgebruiker is dezelfde menustructuur en indeling van het platform
toegepast. Bij aanvang zijn vragenlijsten afgenomen om een indruk te krijgen van de mate van
kwetsbaarheid. Om de oudere vertrouwd te maken met het platform werd een trainingfase van enkele
weken ingelast. In de eerste week werd de oudere verzocht om zich te concentreren op de eerste drie
functies en de bevindingen vast te leggen in een logboek. Na deze week werd de deelnemer telefonisch
benaderd om de bevindingen door te nemen en de nieuwe opdracht (de volgende functies) voor de
volgende week te bespreken, enzovoorts. Na afloop van de training werden de deelnemers verzocht het
platform zelfstandig te blijven gebruiken en de bevindingen en opmerkingen in het logboek bij te
houden. Bij problemen konden de eindgebruikers contact opnemen met de projectmedewerker van
Zuyd. De evaluatie is afgerond met een persoonlijk interview tussen begeleider en eindgebruiker,
waarbij tevens een gebruiksevaluatielijst is afgenomen.

Dataverzameling
Bij de evaluatie van het platform zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld zowel tijdens de
uitvoering als bij de afsluiting. Tijdens de uitvoering werd kwantitatieve data vastgelegd in een “logfile”.
Deze data bevatte de frequentie van het gebruik van elke functie per week en per deelnemer. De
kwalitatieve gegevens werden vastgelegd via een “logboek”, waarin de bevindingen van elke individuele
gebruiker tijdens de evaluatie werden vastgelegd en via een “opmerkingenlijst”, waarin de opmerkingen
van alle participerende partijen gedurende de uitvoering van het project werden verzameld. Bij de
afsluiting van de evaluatie is een “gebruiksevaluatielijst” afgenomen om de mening van de
eindgebruikers over bruikbaarheid, ervaren meerwaarde, beleving en procesgang vast te leggen.
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Resultaten
Voor de selectie van eindgebruikers ten behoeve van de evaluatie zijn specifieke criteria gehanteerd:
ouder dan 65 jaar; fysieke en psychische problemen waarbij echter zelfstandig functioneren nog wel
mogelijk moet zijn; risico op toenemende problemen met sociaal functioneren; zelfstandig wonen met
of zonder partner. Eindgebruikers die zodanig slechtziend waren dat werken met beeldtechnologie en
zodanig slechthorend dat werken met audio technologie niet meer mogelijk is, werden uitgesloten van
deelname. In totaal zijn 73 ouderen benaderd voor de evaluatie. Hiervan zagen 18 personen direct af
van deelname zodat 55 ouderen daadwerkelijk gestart zijn met de evaluatie. Tussentijds zijn 22 mensen
gestopt, waardoor uiteindelijk 33 ouderen het volledige evaluatietraject hebben afgerond. Alleen van
deze 33 ouderen zijn zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens in detail verwerkt en
geanalyseerd. Van de mantelzorgers, van de 22 mensen die tussentijds gestopt zijn en van de andere
participerende partijen zijn alleen de kwalitatieve gegevens verwerkt. De resultaten van de evaluatie zijn
onderverdeeld in 4 parameters: gebruik, bruikbaarheid, beleving en proces.

Gebruik
Van elke deelnemer zijn via digitale logging de frequentie van het gebruik per week van elke functie
bijgehouden. De eindgebruikers zijn gefaseerd in de evaluatie opgenomen, waardoor de duur van de
participatie per individu sterk kan verschillen. De langste participatie bedraagt 30 weken en de kortste
participatie bedraagt 15 weken. Om de gemiddelde frequentie van het gebruik van de functies van alle
33 deelnemers te berekenen en het verloop weer te kunnen geven in de tijd is het van belang het aantal
weken aan elkaar gelijk te maken. Hierbij is uitgegaan van de kortste participatie van 15 weken als basis.
De participatieperiode van elke deelnemer wordt teruggebracht tot 15 weken door steeds de
frequenties van de functies van twee weken te middelen totdat de volledige participatie is
teruggebracht tot 15 weken. Gekozen is voor middeling van steeds twee weken om zo weinig mogelijk
informatie verloren te laten gaan. Bij de middeling is begonnen met de laatste twee weken, daarna de
eerste twee weken, vervolgens weer de nog niet gemiddelde laatste twee weken, enzovoorts, totdat de
participatieperiode is teruggebracht tot 15 weken. Om weer zo weinig mogelijk informatie verloren te
laten gaan is gekozen voor de afwisseling tussen laatste en eerste weken.

Uit de analyse van de data blijkt dat de frequentie in het begin erg groot is en vervolgens snel
terugloopt. Dit is te verklaren door de grote interesse in het begin, omdat het platform “iets nieuws” is
en wellicht nog meer doordat bij aanvang de zogenaamde trainingsperiode met persoonlijke begeleiding
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is uitgevoerd. Op het einde blijk de frequentie weer sterk toe te nemen. Deze toename aan het einde
kan verklaard worden doordat een afspraak gemaakt is met de projectmedewerker van Zuyd om de
evaluatie af te gaan ronden. Wellicht werden de ouderen hierdoor “aangespoord” om het platform “nog
even” intensiever te gebruiken. Daarom is besloten om voor de weergave en berekening van het gebruik
de eerste drie en laatste twee weken weg te laten, zodat 10 weken resteren. In figuur 1 is de frequentie
van het gebruik van het platform (alle functies opgeteld) en de frequentie van de 5 meest gebruikte
functies (“Contacten en Berichten”, “Diensten en Mijn Buurt” en “Spelletjes”) weergegeven, uitgezet
over de periode van 10 weken.

1a

Platform: alle 11 functies opgeteld

1b

Contacten en Berichten

1c

Diensten en Mijn Buurt

1d

Spelletjes

Figuur 1 Frequentie gebruik platform (1a) en meest gebruikte functies over de periode van 10 weken;
1b “Contacten en Berichten”, 1c “Diensten en Mijn Buurt”, 1d “Spelletjes” (bron: logfiles).
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Uit de grafieken kan worden afgeleid dat de frequentie van gebruik voor alle weergegeven functies,
behalve voor de functie “Spelletjes”, geleidelijk afneemt. Of en zo ja waar de frequentie van het gebruik
zich stabiliseert is uit de figuren niet te bepalen. In tabel 1 is

Tabel 1. gebruik functies

van elke functie de frequentie van het gebruik voor alle 33
eindgebruikers over de periode van 10 weken weergegeven. Dit

(bron: logfiles)
Functies

betekent dat bijvoorbeeld voor de functie “contacten” elke
gebruiker deze functie gemiddeld per week 2,64 (twee tot drie)
maal gebruikt. De functies zijn in de tabel gerangschikt naar
frequentie van gebruik. Bij alle functies wordt de frequentie
geteld als een eindgebruiker de betreffende functie vanuit het
hoofdmenu selecteert. Zo zal bij de functie “contacten”,
“medicatie”, “kalender” en “klok” de frequentie wel geteld
worden als een eindgebruiker de betreffende functie selecteert
om

respectievelijk

beeldcontact

te

maken,

medicatieherinnering in te stellen, kalender of klok in te stellen.
De frequentie wordt niet geteld indien een oproep binnenkomt
voor verzoek tot beeldcontact of indien een “herinnering”
geactiveerd wordt bij medicatie, kalender of klok.

totaal over 10
weken

contacten

871

diensten

838

berichten

636

mijn buurt

328

spelletjes

282

medicatie

149

kalender

149

gemeente

132

nieuws

115

klok

66

hulpoproep

51
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Bruikbaarheid

gebruik gemaakt van gegevens uit de

Tabel 2. bruikbaarheid algemeen
(bron gebruiksevaluatielijst)
Bruikbaarheid
Ja

Nee

“gebruiksevaluatielijst”, de “logboeken” en

aanmelden op platform is

30

3

de

gemakkelijk
31

2

29

4

30

3

33

-

31

2

Voor beschrijving van de bruikbaarheid werd

“opmerkingenlijst”. In tabel 2 is

weergegeven wat de deelnemers hebben

opzet en indeling van menu is

geantwoord op algemene vragen over

helder

bruikbaarheid. Hieruit komt naar voren dat

vanuit hoofdmenu op logische

de

wijze naar submenu geleid

eindgebruikers

de

algemene

bruikbaarheid gemiddeld als zeer positief

aantal blokjes hoofdmenu is

waarderen (94%). Toch zijn er, zoals blijkt uit

voldoende

de “logboeken” en de “opmerkingenlijst”,

blokjes zijn duidelijk zichtbaar

meerdere opmerkingen gemaakt m.b.t.

(plaatjes, iconen)

algemene bruikbaarheid. De opmerkingen

blokjes zijn duidelijk herkenbaar

die het meest vermeld worden zijn hier kort

(betekenis iconen)

weergegeven. Inloggen zou eenvoudiger

tekst is groot genoeg

31

2

moeten

kleuren zijn helder

33

-

wachtwoord worden vaak vergeten. Het

geluid is helder

31

2

hoofdmenu is duidelijk alhoewel het aantal

(bij oproep, agenda, medicatie)

functies soms wel veel is. Het individueel

totaal

279

18

kunnen instellen van het aantal functies en

gemiddeld

94%

6%

kunnen.

Gebruikersnaam

en

welke functies moet mogelijk zijn. Het menu
van de functies en subfuncties geeft te veel informatie. Er zijn te veel keuzemogelijkheden en om een
functie effectief te gebruiken zijn vaak veel handelingen nodig. Voor slechtzienden is het handig om de
grootte van de tekst in te kunnen stellen en voor kleurenblinden is het belangrijk om rekening te
houden met het kleurgebruik. Geluiden, met name de toon, zijn voor individuen soms slecht hoorbaar
en ook kan het handig zijn om aan het type geluid al te kunnen horen of een “herinnering” hoort bij
kalender of medicatie of afkomstig is van een oproep. Om een herinnering of oproep te kunnen
ontvangen moet de computer altijd aanstaan en de gebruiker altijd ingelogd zijn. In tabel 3 is
weergegeven wat de 33 ouderen als afsluiting van het evaluatietraject hebben geantwoord op de vraag
of zij problemen hebben ervaren met het gebruik van de functies. Gemiddeld over de 11 functies, zegt
71% geen problemen (meer) te ervaren, heeft 19% geen duidelijke mening en zegt slechts 10% (nog)
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problemen te ervaren. Uit de “gebruiksevaluatielijst”
komt

naar

voren

dat

eindgebruikers

de

bruikbaarheid van de functies als erg positief
waarderen. Toch zijn er tijdens de uitvoering van de

Tabel 3. problemen bij gebruik functies
(bron gebruiksevaluatielijst)
Functies

Levert gebruik
problemen op ?

evaluatie wel opmerkingen m.b.t. de bruikbaarheid

Ja

Nee

N.v.t.

contacten

5

27

1

diensten

2

25

6

berichten

8

24

1

mijn buurt

1

29

3

spelletjes

2

23

8

medicatie

2

18

13

kalender

2

22

9

gemeente

4

28

1

voor beeldcontact moet de deelnemer ingelogd zijn.

nieuws

2

23

8

Gebruikers zeggen vaak het, vanwege privacy, niet

Klok

3

28

2

prettig te vinden om continu ingelogd te zijn.

hulpoproep

5

12

16

Diensten bevatten te veel “knoppen” (te veel opties).

totaal

36

259

68

Op dit moment hebben veel aangeboden diensten te

gemiddeld

10%

71%

19%

van de functies gemaakt. Als we de mededelingen en
opmerkingen

uit

“opmerkingenlijst”

de

“logboeken”

analyseren,

worden

en

de
door

ongeveer 60% van de deelnemers problemen gemeld
bij het gebruik van de functies. Enkele belangrijke
opmerkingen zijn hier weergegeven. Bij beeldcontact
is het voor mensen lastig om te checken of de
webcam actief is, het geluid aanstaat, en het volume
voldoende hoog is ingesteld. Om oproepbaar te zijn

weinig inhoud en informatie. Berichten aanmaken en
verzenden is mogelijk via de functies contacten,
berichten en mijn buurt. Dit is verwarrend. Men heeft behoefte aan meer spellen, met name
geheugenspelletjes. De functie mijn buurt bevat op dit moment nog weinig informatie en wordt niet
actueel gehouden. Het is aan te bevelen dat ook de mantelzorger en de assistente van een huisarts of
specialist een afspraak in de kalender kan plaatsen en de medicijnen reminder kan invullen. Wel zullen
hierbij afspraken gemaakt moeten worden over privacy. Gemeentes hebben erg weinig informatie op
het platform aangemaakt. Bovendien wordt deze informatie niet actueel gehouden. Voor veel
deelnemers aan de evaluatie bleek het selecteren van oproephulpen een grote drempel. Men was zeer
terughoudend om mensen te vragen hun medewerking hiervoor te verlenen. Als oproephulpen bereid
zijn moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden.
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Beleving
Voor gegevens over de beleving is gebruik gemaakt van de “gebruiksevaluatielijst”, de “logboeken” en
de “opmerkingenlijst”. In tabel 4 is weergegeven wat de 33 ouderen hebben geantwoord op specifieke
belevingsvragen. De beleving van de eindgebruikers lijkt verdeeld. Opvallend is dat slechts een
minderheid van de eindgebruikers aangeeft dat voor hen het platform toegevoegde waarde heeft (9
voor, 24 tegen) en een veiliger gevoel geeft (9 voor, 14 tegen), maar vervolgens wel in meerderheid zegt
het platform actief te willen blijven gebruiken (18 voor, 14 tegen), het gebruik aan anderen aan te
bevelen (27 voor, 6 tegen) en zegt meerwaarde te zien in beeldcontact (22 voor, 10 tegen).

Tabel 4. beleving (bron gebruiksevaluatielijst)
beleving

Ja

Nee

N.v.t.

het platform heeft toegevoegde waarde op dagelijks leven

9

24

-

het hebben van het platform geeft mij een veiliger gevoel

9

14

10

ik ben van plan het platform actief te gebruiken

18

14

1

ik zou het een ander aanbevelen het platform te gebruiken

27

6

-

ik zie meerwaarde in beeldcontact t.o.v. telefonisch contact

22

10

1

het platform is eenvoudig in gebruik

26

7

-

zijn er overbodige functies ?

8

25

-

zijn er andere functies die nuttig zijn ?

19

14

-

Een grote meerderheid (26 voor, 7 tegen) vindt het gebruik eenvoudig. Volgens 25 tegen 8 gebruikers
zijn er geen overbodige functies en een kleine meerderheid (19 voor, 14 tegen) zegt dat meer functies
toevoegen nuttig is. Extra functies die genoemd worden zijn: domotica (openen en sluiten van gordijnen
en deuren, regelen van de verwarming, etc.), monitoring (bijhouden van hartslag, bloedsuiker,
bloeddruk, etc.), matchingfunctie voor het kunnen “koppelen” van vrijwilligers aan hulpvragers, functies
in relatie met hobby’s, radio functie, openbaar vervoer, regelen taxi vervoer. Bovendien is nuttig om de
functie “Diensten” naar behoefte uit te breiden met meer dienst- en zorgverlenende instanties. Ook
heeft men behoefte aan meer spelletjes, met name in relatie met geheugen. Bij veel functies is de
inhoud van de informatie erg belangrijk. De hoeveelheid informatie die wordt aangeboden is op dit
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moment nog zeer beperkt en datgene wat wordt aangeboden is vaak niet actueel. Door de deelnemers
wordt dit als erg frustrerend ervaren.
Proces
Voor het achterhalen van de meningen over het proces (uitvoering van de evaluatie) werd gebruik
gemaakt van de “logboeken”, de “opmerkingenlijst” en de “gebruiksevaluatielijst”. In tabel 5 is
weergegeven wat de 33 ouderen hebben geantwoord op specifieke vragen m.b.t. de procesgang. Men is
zeer tevreden over de gang van zaken. Op de drie specifieke vragen kwamen 89 positieve reacties, 9
negatieve en 1 onthouding. Toch zijn er tijdens de uitvoering van de
Tabel 5. proces (bron gebruiksevaluatielijst)
proces

Ja

Nee

N.v.t.

4

-

30

3

-

Gedurende de gehele periode van de evaluatie heb ik voldoende 30

2

1

Voordat ik met het platform ging werken heb ik voldoende 29
instructies gekregen ?
De handleiding die ik heb gekregen was duidelijk ?

begeleiding gekregen ?
evaluatie ook enkele opmerkingen gemaakt. Bij aanvang van de evaluatie werden meerdere
vragenlijsten afgenomen. Door veel deelnemers werd dit als erg belastend ervaren, zowel wat betreft de
tijd dieproces
beantwoording in beslag nam als ook de vragen die gesteld werden.
Veel vragen
Ja
Nee
N.v.t. hadden
betrekking
op ik
de met
lichamelijke
en deging
psychische
van individuen.
Voordat
het platform
werken gesteldheid
heb ik voldoende
29
4Vooral - vragen over
psychische
gesteldheid
werden
soms ervaren als inbreuk op de privacy. In enkele gevallen gaf men ook
instructies
gekregen
?
aan datDeerhandleiding
gebrek wasdie
aanikvoldoende
begeleiding
en men
heb gekregen
was duidelijk
? te lang moest wachten
30 op
3 hulp bij
- problemen.
Dit zijnGedurende
belangrijkede
punten
omperiode
in de toekomst
rekening heb
meeiktevoldoende
houden. Bij de
ontbrak
het aan
gehele
van de evaluatie
30 evaluatie
2
1
mensen
en tijd waardoor
het? niet mogelijk was om in individuele gevallen voldoende aandacht aan deze
begeleiding
gekregen
aspecten te besteden.
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Discussie en conclusie
De belangrijke vraag, “Kan tele-technologie ondersteuning bieden bij zorg aan en welzijn van ouderen in
een kwetsbare positie?”, kan positief beantwoord worden. Hiertoe is een platform ontwikkeld en
geëvalueerd dat bestaat uit een softwareprogramma op een computersysteem. Door nauwe
samenwerking met ouderen en hun vertegenwoordigende partijen komt het resultaat tegemoet aan de
behoeften en wensen van de ouderen zelf en is veel aandacht besteed aan bruikbaarheid,
overzichtelijkheid en eenvoud in het gebruik. Het biedt ondersteuning bij zelfstandigheid en
zelfredzaamheid, zodat ouderen beter voor zichzelf kunnen zorgen, de regie behouden over hun eigen
leven en actief kunnen blijven deelnemen in de maatschappij. Belangrijke kenmerken van het platform
zijn: communicatie op afstand (beeld en spraak), communicatie tussen ouderen en zijn/haar omgeving
(familie, mantelzorger, vrienden, kennissen), communicatie tussen ouderen en betrokken zorgverleners
en zorgdiensten, communicatie tussen ouderen en welzijnsdiensten, informatie opvragen uit de buurt
(gemeenten, wijksteunpunten), informatie opvragen van zorgdiensten en welzijnsdiensten, een beroep
doen op zorg- en welzijnsinstanties. Uit de evaluatie in de praktijk is gebleken dat de doelgroep deze
aspecten zeer op prijs stelt. Gebruikers geven aan dat de verschillende functies overzichtelijk in een
menustructuur gepresenteerd worden en dat het geheel gebruiksvriendelijk is en een toegevoegde
waarde heeft waardoor men zich minder eenzaam, veiliger en meer zeker voelt. Het wordt door hen
aanbevolen voor andere gebruikers. Behalve voor de ouderen als primaire doelgroep is het platform ook
belangrijk voor familie, vrienden, kennissen, mantelzorgers, welzijnsorganisaties, zorgverleners en
zorginstanties. Zorgverlenende instanties geven aan dat het platform niet alleen nuttig is voor
kwetsbare ouderen maar ook voor andere (ook jongere) hulpbehoevenden. Door de grotere
zelfstandigheid en zelfredzaamheid zal de vraag naar zorg afnemen. De mogelijkheid van beeldcontact
tussen de oudere en zijn zorgverleners en zorgdiensten zal de benodigde zorgtijd verminderen. Hierdoor
kan bespaard worden op zorgkosten hetgeen interessant is voor overheid en zorgverzekeraars. De
menustructuur kan individueel worden aangepast wat betreft het aantal functies, welke functies en de
indeling van de functies. De programmatuur is dusdanig flexibel van opzet dat, met het oog op de
toekomst, de beschikbare functies eenvoudig uitgebreid kunnen worden. Voor grootschalige
implementatie is het van belang dat gebruikers (ouderen, andere hulpbehoevenden, mantelzorgers)
voldoende instructies en begeleiding krijgen, dat zorg- en welzijninstanties goed geïnformeerd worden
over hoe ze hun informatie en diensten optimaal aan kunnen bieden en dat er een team in het leven
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wordt geroepen dat beschikbaar is voor begeleiding, beantwoorden van vragen en oplossen van
problemen.
In dit project is de “Silverlight” versie van het platform ontwikkeld en getest in de praktijk. Deze versie
werkt alleen op een standaard computer onder “Windows” (desktop en laptop). Deze brochure is
gebaseerd op deze versie. Gebaseerd op de uitkomsten van dit project is reeds een nieuwe versie van
het platform in ontwikkeling, de zogenaamde “HTML” versie. Deze heeft een aangepaste lay-out en zal
op alle computersystemen werken (desktop, laptop, tablet en smart Phone).
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