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Nederlandse samenvatting 
 

Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een 

interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment 

dat dergelijke beperkingen nog niet aanwezig zijn of nog gereduceerd kunnen worden. 

Zoals in Hoofdstuk 1 beschreven wordt, bestaan er verschillende screeningsmethoden om 

de mate van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen in kaart te brengen. Aangezien 

kwetsbaarheid als voorbode van beperkingen in het dagelijks leven wordt gezien, wordt 

aan de hand van deze screeningsmethoden bepaald of een oudere in aanmerking komt 

voor een preventief interventie programma. Nadelen van deze screeningsmethoden zijn 

echter 1) dat de keuze om te starten met een preventieve interventie hierbij gebaseerd 

wordt op een enkele meting van de mate van kwetsbaarheid, 2) dat het aantal vals 

positieve classificaties hoog is, en 3) dat de screeningsmethoden vaak geen deel uitmaken 

van de dagelijkse routine in de eerstelijnszorg. Een nog belangrijker nadeel is dat deze top-

down aanpak de deelname van ouderen bij het maken van beslissingen omtrent hun eigen 

gezondheid niet ondersteunt. In de huidige aanpak zijn het voornamelijk zorgprofessionals 

die, op basis van de uitkomst van een screeningsinstrument voor kwetsbaarheid, bepalen 

of een preventieve interventie al dan niet aangeboden wordt aan een oudere. Dit is een 

gemiste kans aangezien het betrekken van ouderen bij het zorgproces stimulerend werkt 

en een gunstige invloed heeft op gezondheidsuitkomsten. Het toenemende gebruik van 

dagelijkse technologieën zoals smartphones, computers en internet door ouderen en in de 

gezondheidzorg, biedt mogelijkheden om ouderen te ondersteunen bij een gezondere 

leefstijl en om hen te betrekken bij het zorgproces.  

Het doel van deze thesis is om een zelf-monitoring en feedback systeem te 

ontwikkelen en evalueren dat door thuiswonende ouderen gebruikt kan worden om 

inzicht te krijgen in (de veranderingen van) fysieke indicatoren die gerelateerd zijn aan 

kwetsbaarheid. Om dit te bereiken wordt ingegaan op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is de voorspellende waarde van fysieke indicatoren van kwetsbaarheid 

op beperkingen in het dagelijks leven bij thuiswonende ouderen? (Hoofdstuk 

2 & Hoofdstuk 3) 

2. Kunnen simpele, innovatieve technologieën gebruikt worden om indicatoren 

van fysieke kwetsbaarheid te meten op een betrouwbare en valide manier? 

(Hoofdstuk 4 t/m 7) 

3. Hoe kunnen simpele, innovatieve technologieën geïntegreerd worden in een 

zelf-monitoring systeem dat regelmatig feedback geeft aan ouderen over 

(veranderingen in) indicatoren van fysieke kwetsbaarheid? (Hoofdstuk 8 & 

Hoofdstuk 9) 
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Voorspellende waarde van indicatoren van fysieke kwetsbaarheid 

Een systematische literatuur review is uitgevoerd naar de voorspellende waarde van 

indicatoren van fysieke kwetsbaarheid op beperkingen in het dagelijks leven bij 

thuiswonende ouderen (Hoofdstuk 2). Trage loopsnelheid en weinig fysieke activiteit zijn 

de belangrijkste voorspellers, gevolgd door gewichtsverlies, verminderd functioneren van 

de lage extremiteiten, slechte balans en verminderde spierkracht. Het monitoren van deze 

indicatoren kan zelfmanagement ondersteunen en kan helpen bij de identificatie van 

ouderen die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op het voorkomen van 

beperkingen in het dagelijks leven. Aanvullend op de systematische literatuur review is 

een longitudinale studie uitgevoerd met een follow-up van 1 jaar om te onderzoeken wat 

de voorspellende waarde is van zelf-gerapporteerde achteruitgang in indicatoren van 

fysieke kwetsbaarheid (gewichtsverlies, vermoeidheid, moeite met lopen, knijpkracht en 

fysieke activiteit) op beperkingen in het dagelijks leven bij 401 thuiswonende ouderen 

(Hoofdstuk 3). Zelf-gerapporteerde achteruitgang in indicatoren van fysieke 

kwetsbaarheid voorspelt ontwikkeling van beperkingen in het dagelijks leven. Zelf-

gerapporteerde vermindering in fysieke activiteit is de belangrijkste voorspeller van 

toename van afhankelijkheid van andere personen bij het uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten. Daarnaast is deze indicator ook de belangrijkste voorspeller van het hebben 

van moeite bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten. 

 

Validiteit en betrouwbaarheid van zelf-monitoring technologieën  

De validiteit en betrouwbaarheid van balans gemeten met een aangepaste weegschaal, 

knijpkracht gemeten met een knijpbal, en fysieke activiteit gemeten met een applicatie op 

een smartphone zijn geëvalueerd in vier studies.  

Tijdens een cross-sectionele studie is de construct validiteit geëvalueerd van een 

aangepaste weegschaal die balans meet bij ouderen (Hoofdstuk 4). Deze studie toonde 

aan dat er een grote mate van overeenkomst is tussen balans metingen van de 

aangepaste weegschaal en klinische balans testen die afgenomen werden door een 

geriatrisch fysiotherapeut bij 47 patiënten van een verpleeghuis en 54 thuiswonende 

ouderen. Zowel de balans metingen van de aangepaste weegschaal als de klinische balans 

testen gaven aan dat verpleeghuispatiënten een slechtere balans hadden in vergelijking 

met thuiswonende ouderen. Daarnaast is tijdens een longitudinale studie met een follow-

up periode van 6 maanden de relatie tussen balansscores van de aangepaste weegschaal 

en de kans op vallen en beperkingen in het dagelijks leven onderzocht. Aan deze studie 

namen 180 personen van 65 jaar of ouder deel (Hoofdstuk 5). De test-hertest 

betrouwbaarheid van de metingen van de aangepaste weegschaal was acceptabel. Er was 

een cross-sectionele relatie tussen balansscores van de aangepaste weegschaal en de kans 

op vallen en het ontwikkelen van beperkingen in het dagelijks leven bij ouderen. De data 

bevestigde hierin geen longitudinale relatie. De balansscores van de aangepaste 
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weegschaal hebben geen voorspellende waarde voor de kans op vallen en slechts 

beperkte voorspellende waarde voor de kans op het ontwikkelen van beperkingen in het 

dagelijks leven na 6 maanden follow-up.  

Tijdens een cross-sectionele studie zijn de validiteit en betrouwbaarheid onderzocht 

van metingen van een knijpbal die ontwikkeld is voor ouderen om thuis zelfstandig hun 

knijpkracht te meten (Hoofdstuk 6). Knijpbal metingen van 35 verpleeghuispatiënten en 

53 thuiswonende ouderen zijn vergeleken met knijpkracht metingen van de Jamar 

dynamometer (gouden standaard). De studie toonde aan dat de concurrent validiteit van 

de knijpbal metingen acceptabel is en dat de metingen betrouwbaar zijn. De knijpbal is in 

staat om ‘grotere’ verschillen in knijpkracht te meten maar heeft moeite met het 

detecteren van ‘kleinere’ verschillen. 

Er is een studie uitgevoerd waarbij metingen van fysieke activiteit met een applicatie 

van een smartphone vergeleken zijn met metingen van de Actigraph GT3X (gouden 

standaard) bij 8 personen jonger dan 65 jaar en 7 personen van 65 jaar of ouder 

(Hoofdstuk 7). De resultaten van deze studie, waarin deelnemers hun dagelijkse fysieke 

activiteit gedurende 7 dagen gemeten hebben, tonen aan dat er een hoge correlatie is 

tussen de hoeveelheid activiteit die door de smartphone en Actigraph geregistreerd wordt 

in counts per minute. Wanneer echter iedere gemeten minuut geclassificeerd wordt in 

één van de volgende vier categorieën: sedentair, activiteit van lage intensiteit, activiteit 

van middelmatige intensiteit, of activiteit van hoge intensiteit, blijkt dat er structurele 

verschillen zijn tussen de smartphone en de Actigraph. De smartphone onderschat 

namelijk het aantal sedentaire minuten bij ouderen en overschat het aantal minuten dat 

geclassificeerd wordt in de lage intensiteit categorie. Het algoritme van de applicatie op de 

smartphone die beweging meet dient verbeterd te worden voordat het toegepast kan 

worden in de praktijk.  

 

Co-creatie en evaluatie van het monitoring en feedback systeem 

Samen met ouderen en zorgprofessionals is een interface ontwikkeld voor een 

smartphone applicatie die informatie geeft aan ouderen over (veranderingen in) hun 

fysieke functioneren. Het monitoring en feedback systeem bestaat uit een weegschaal die 

gewicht en balans meet, een knijpbal die knijpkracht meet, en een smartphone met 

ingebouwde accelerometer waarmee fysieke activiteit gemeten wordt. Alle onderdelen 

van het monitoring systeem zijn uitgerust met Bluetooth waardoor de metingen direct 

doorgestuurd kunnen worden naar de smartphone. Via de interface van de smartphone 

krijgen ouderen feedback over de metingen van hun gewicht, balans, knijpkracht, en 

fysieke activiteit. Tijdens een pilot-studie van 6 weken zijn de bruikbaarheid en ervaringen 

met het monitoring en feedback systeem verkend bij 5 thuiswonende ouderen van 70 jaar 

of ouder die het systeem dagelijks gebruikten. De deelnemers konden met het monitoring 

systeem omgaan en stelden de feedback op prijs. Het monitoring en feedback systeem 
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voldeed aan de meeste wensen en voorkeuren van ouderen. Ondanks enkele technische 

mankementen, waaraan de gebruikers zich irriteerden, bleek het systeem gemakkelijk in 

gebruik waardoor het gemiddeld op meer dan 80% van de dagen gebruikt werd. 

In hoofdstuk 9 worden de bevindingen van een kwalitatieve studie gepresenteerd 

waarin onderzocht is welke belemmerende en bevorderende factoren het User-Centered 

Design (UCD) proces van telezorg producten en diensten beïnvloeden. Vijfentwintig leden 

van vier verschillende multidisciplinaire ontwikkelingsteams participeerden in deze studie. 

Teamleden met verschillende achtergronden ervaren vaak dezelfde belemmerende 

factoren (bijvoorbeeld: teamleden met een andere achtergrond spreken vaak ‘een andere 

taal’) en bevorderende factoren (bijvoorbeeld: teamleden moeten open communiceren 

over verwachtingen vanaf de start van het project om miscommunicatie te voorkomen). 

Sommige belemmerende en bevorderende factoren worden echter alleen ervaren door 

teamleden met dezelfde achtergrond (bijvoorbeeld: alleen managers van bedrijven 

ervaren dat verschillende meningen over een goede businesscase binnen één team het 

UCD proces belemmert en alleen eindgebruikers geven aan dat projectmanagers een 

belangrijke faciliterende rol hebben in de stimulering van betrokkenheid van 

eindgebruikers tijdens het ontwikkelingstraject). Inzicht in de verschillen en 

overeenkomsten tussen stakeholers kan eraan bijdragen dat leden van multidisciplinaire 

teams elkaar beter begrijpen, waardoor samenwerking tijdens de ontwikkeling van 

telezorg producten en diensten die zorg en welzijn ondersteunen geoptimaliseerd kan 

worden.  

 

In Hoofdstuk 10 worden de bevindingen uit deze thesis gepresenteerd en worden 

methodologische en theoretische aspecten besproken die in acht genomen dienen te 

worden bij het interpreteren van deze bevindingen. Daarnaast worden implicaties van het 

onderzoek uit deze thesis voor praktijk en vervolgonderzoek besproken. Op basis van de 

bevindingen uit deze thesis is het monitoring en feedback systeem verder verbeterd zodat 

het door thuiswonende ouderen gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in (de 

veranderingen van) hun fysieke functioneren. Het systeem kan vroege identificatie van 

ouderen met een verhoogd risico op beperkingen in het dagelijks leven faciliteren en kan 

ouderen ondersteunen bij hun zelfmanagement. Een dergelijke aanpak bij fysieke 

kwetsbaarheid is meer proactief in vergelijking met de huidige aanpak die veelal reactief is 

en gericht is op het herkennen van symptomen. Voordat het monitoring en feedback 

systeem geïmplementeerd kan worden in de praktijk, moet er onderzoek gedaan worden 

naar de klinische relevantie van veranderingen in indicatoren van fysieke kwetsbaarheid, 

de integratie van het monitoring en feedback systeem met andere systemen die 

momenteel in de zorg gebruikt worden en de mogelijkheid om met het systeem training of 

gepersonaliseerde interventies aan te bieden aan thuiswonende ouderen gericht op de 

preventie van beperkingen in het dagelijks leven en ter ondersteuning van 
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zelfmanagement. Tenslotte worden in Hoofdstuk 11 mogelijkheden besproken voor de 

valorisatie en verdere toepassing van de kennis die in dit proefschrift beschreven wordt. 

 

  


