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1. Samenvatting
Het E-Tandem Live project (2006-2007) had tot doel de conclusies van het E-Tandemproject
(2005-2006) in de praktijk te brengen. Dat betekende dat zowel op het vlak van technologie,
zorgorganisatie als algemene ondersteuning specifieke, en meestal ambitieuze, resultaten
dienden behaald te worden. Bovendien werd ervoor geopteerd om een ontbrekend aspect,
namelijk een directe technologische ondersteuning van de persoon met dementie zelf, in te
vullen door een samenwerking met AZ St. Franciskus Heusden-Zolder. Een agenda- en
cognitieve ondersteuning, onder de vorm van de ASTRID – software, werd aan het technologie
platform toegevoegd.
Om dit alles in een tijdsperiode van 10 maanden en met een budget van ongeveer 65.000 euro
te realiseren werd gewerkt met verschillende werkgroepen: technologie, zorgorganisatie en
algemene ondersteuning. De deelnemers aan deze groepen waren de partijen die betrokken
waren bij het vroegere E-Tandem project en die overtuigd waren van de maatschappelijke rol
van dit pilootproject aangevuld met technologiepartners die over de nodige competenties
beschikten om “de klus” te klaren: OAC, ASDK en Guard-Online, Van Roey Automation en De
Volksmacht Thuiszorgwinkel van Turnhout. Het geheel werd gecoördineerd door de
projectverantwoordelijke van Tandem, Karine Soenen, gesteund door een ruime stuurgroep.
Verantwoording werd afgelegd aan de zorgactoren en aan alle in de toekomst mogelijk
betrokken actoren door de regelmatige organisatie van reflectiegroepbijeenkomsten waar een
stand van zaken werd gegeven.
Bij de start van het E-Tandem Live project werd er op technologisch vlak door zowel zorgactoren
als technologiemensen, unaniem, een belangrijke strategische keuze gemaakt. Er werd
geopteerd om een nieuw technologisch platform te creëren binnen het kader van dit project.
De op de markt ter beschikking zijnde technologie wat betreft videobewaking en videotelefonie
bleek veel te duur te zijn om in het kader van de zorg voor personen met dementie te gebruiken
(meer dan 5000 euro voor een installatie – met nog niet alle benodigde functionaliteiten- en
nog 200 euro/maand voor SDSL- internetlijnen). Na gesprekken met de technologiepartners
bleek het haalbaar te zijn om een volledige “zorgkoffer” samen te stellen voor ongeveer de
helft van de prijs en met gebruik van ADSL-lijnen.
Bij een eerste demonstratieopstelling bij Innotek hebben de technologiepartners aan de
zorgpartners getoond dat zij inderdaad de verwachte functionaliteiten konden leveren. Daarbij
werd gebruik gemaakt van apparatuur die, om de kostprijs te drukken, diende “gestript” te
worden tot wat in het kader van E-Tandem Live nodig was. Deze nieuwe versie werd in een
proefopstelling bij Tandem zelf geïnstalleerd en ook de vernieuwde Astrid applicatie werd erin
geïntegreerd. De aanpassing van de technologie van de demonstratie- naar proefopstelling is
niet zonder de nodige storingen verlopen maar uiteindelijk, na ongeveer 2 maanden vertraging
ten opzicht van de oorspronkelijke planning, was E-Tandem Live.
De werkgroep zorgorganisatie had in die periode niet stilgezeten. Intake procedures en
formulieren werden opgesteld en uitgetest. Informatiebrochures, zowel voor de mantelzorgers
als voor de zorgactoren werden klaar gemaakt, zodat half juni gestart werd met het rekruteren
van kandidaat deelnemende gezinnen met personen met dementie. In totaal werden dankzij
de inzet van vooral Familiehulp, de Landelijke Thuiszorg en de vzw Tandem 13 gezinnen bereid
gevonden om deel te nemen aan het E-Tandem Live project. Een sociale en een
technologische intake werden daarbij uitgevoerd.
Tevens werden de zorgprotocollen, voor de belangrijkste alarmeringstoestanden, uitgewerkt en
besproken met het Wit-Gele Kruis van Antwerpen die de oproepen en alarmeringen, op een
voor het pilootproject aangepaste “zorgcentrale”-opstelling, zou ontvangen.
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De werkgroep algemene ondersteuning heeft zich gefocust op twee projecten.
Ten eerste: het organiseren van informatiesessies voor mantelzorgers van personen met
dementie, waarbij ook de technologische ondersteuningsmogelijkheden ter sprake kwamen. In
totaal zijn er, in het kader van dit project, 5 sessies georganiseerd en dit tot grote voldoening
van de deelnemers.
Ten tweede: samen met de andere expertise centra voor dementie werd er een bundeling
gemaakt van alle informatiemiddelen rond het thema dementie. Dit heeft geleid tot het
inhoudelijk samenstellen van een DVD rond het thema “dementie” die in de toekomst zal
worden gerealiseerd en verdeeld ter hoogte van huisartsen.
Uiteindelijk werden, na vertragingen o.w.v. vakantieperiode en late leveringen van bepaalde
componenten (o.a. printplaten) die specifiek ontwikkeld werden voor het project, 9 gezinnen
uitgerust met de door hen gevraagde ondersteuningstechnologie.
Ook bij Familiehulp en de Alzheimer Liga (afdeling Turnhout) werd een PC met de nodige
apparatuur voor videotelefonie klaar gemaakt en getest.
Ondertussen was het eind oktober en bleken de installaties, niet tegenstaande continue en
soms moeizame inspanningen, niet “stabiel” genoeg te werken om met een geïntegreerde
testfase te starten. Dit tot grote spijt, en soms ontgoocheling, van betrokken gezinnen,
zorgactoren en projectmedewerkers.
Toch zijn ondanks het ontbreken van de eigenlijke testfase onnoemelijk veel ervaringen
opgedaan, zowel positief als negatief, die verder in dit verslag zijn beschreven en die
meegenomen worden in de verdere ontwikkelingen en activiteiten. Het E-Tandem Live project is
daarom in zijn geheel bijzonder waardevol geweest en de resultaten worden op verschillende
manieren verder benut.
De technologiepartners werken momenteel aan een “echte zorgkoffer” op basis van hun
bevindingen.
De Expertisecentra Dementie werken verder aan de DVD Dementia.
Het WGK Antwerpen bereidt hun zorgcentrale voor op het ontvangen van
ondersteuningsbehoeften gerelateerd met de “zorgkoffer” en zijn, wanneer aan de door hen
gestelde voorwaarden wordt voldaan, in principe bereid om de nieuwe “zorgkoffer” te testen.
Dankzij het E-Tandem Live project, en door de bijzondere inspanningen van vele enthousiaste
medewerkers, is de weg naar een efficiënte technologische ondersteuning van personen met
dementie en hun mantelzorgers volgens een globaal concept, zoals voorgesteld in het ETandemproject, onomkeerbaar ingezet.
Ondanks de beperkte ervaringen, zijn er toch al verschillende kleine signalen die erop wijzen dat
wellicht daarmee de draagkracht van de mantelzorger kan verhoogd worden en de
thuisverzorging kan verlengd worden. Dit blijft nog altijd de missie.
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2. Inleiding
Behoefteonderzoek van mantelzorgers van personen met dementie dat uitgevoerd werd in het
kader van het E-Tandemproject heeft aangetoond dat er drie niveaus van ondersteuning zijn
die met algemene en technologische hulpmiddelen dienen ingevuld te worden: het
veiligheidsniveau, het informatieniveau en het niveau van persoonlijke ondersteuning van de
mantelzorger.
De resultaten van het E-Tandemproject kunnen samengevat worden in onderstaand ‘Maslow
schema’.

Persoonlijke
ondersteuning

Informatie(-sessies) over
algemene en
technologische
ondersteuning
groepsverband

Veiligheidsondersteuning

De noden en behoeften van de mantelzorgers op het veiligheidsniveau kunnen voldaan
worden door gebruik van de volgende technologische hulpmiddelen:
-

rook / brandalarmering
inbraakalarmering met behulp van sensoren
passieve personenalarmering met behulp van sensoren
dwaaldetectiesysteem met behulp van RFID en/of GPS
camerabewaking
beeldcommunicatie met zorgcentrale via huispost of tv

Schematisch kan een dergelijke opstelling als volgt weergegeven worden.
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Huisarts

Mantelzorger

Familie

Specialist

Zorgcentrale
Zorg

Veiligheid

Diensten

Verzorger
Beveiliging

Welzijn
-

Interne

…
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De nood aan algemene informatie houdt verband met:
-

het dementieproces,
de “beste praktijken” voor de mantelzorger en zijn omgeving,
de mogelijke ondersteuningsmiddelen en -kanalen en
de mogelijkheden qua technologische ondersteuning

Deze algemene informatie behoefte kan ingevuld worden door het maken van een website /
DVD met alle gegevens op een overzichtelijke manier gerangschikt en besproken.
De inhoud moet “modulair” opgebouwd worden zodanig dat de mantelzorger, naargelang de
vraag van dat moment, gemakkelijk een antwoord kan vinden. Verder moeten er op die
website/ DVD linken gemaakt worden naar alle betrokken ondersteuningsadressen.
Het organiseren van contacten onder de vorm van bijeenkomsten met andere mantelzorgers
om over hun situatie te overleggen met lotgenoten wordt als zeer waardevol en leerrijk
beschouwd. Dit verhoogt ook de draagkracht van de mantelzorgers.
De rol van de Expertise Centra voor Dementie (ECD) is daarbij centraal. Zowel bij de
ontwikkeling van de nodige informatiedragers als bij de organisatie van de informatiesessies. In
die zin is het in de toekomst, zeker wanneer technologische ondersteuningsmiddelen
systematisch beschikbaar zullen zijn, nog meer belangrijk dat de ECD nog meer in beeld komen
als coördinator van de zorg voor dementerenden.
De nood aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de mantelzorgers is de top van de
piramide en tegelijk datgene dat het meest draagkrachtverhogend kan werken voor de
mantelzorger van een persoon met dementie.
Het constant beschikbaar zijn, er alleen voorstaan, het voortdurend met vragen zitten en er niet
direct met iemand kunnen over spreken, kan ingevuld worden door de aanwezigheid van een
thuispost die videotelefonie mogelijk maakt met een centrale en eventueel ook met andere
zorgactoren en lotgenoten.
Het is in pilootprojecten in Nederland gebleken dat videotelefonie, als die ter beschikking is bij
bejaarden, al snel gebruikt wordt om contacten te leggen met personen die over dezelfde
technische hulpmiddelen beschikken. Tevens kan via videotelefonie, via internet contact
gelegd worden met familie en vrienden die eveneens over de nodige apparatuur beschikken.
Zij kunnen dan als het ware met elkaar op de koffie gaan via de beeldbuis. Dit geeft aanleiding
tot een ruimer netwerk van sociale contacten en verhoogt daarmee de draagkracht van de
mantelzorger.
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3. Project “E-Tandem Live”
3.1. Projectvoorbereiding
3.1.1. Projectsituering
Het E-Tandem Live project kadert in de oproep van Minister Vervotte tot initiatieven die leiden
tot verdere
uitdieping en/of effectmeting op ruimere schaal van de initiatieven ‘Technologie in de thuiszorg:
het uitstellen
of vermijden van een residentiële opname van personen met dementie, via aanwending van
technologische
hulpmiddelen’
Bij de projectindiening werd het E-Tandem Live project als volgt omschreven (zie bijlage 1):
“Het pilootproject E-Tandem Live heeft als doel de resultaten van het E-Tandemproject om te
zetten in de praktijk bij een 20-tal thuissituaties met personen met dementie. Daarvoor dienen
alle conclusies naar behoefte-invulling, technologie (zorgkoffer met alarmeringsfuncties en
videotelefonie d.m.v. een zorgcentrale), zorgorganisatie (samenwerking tussen zorgactoren en
zorgprotocollen), financiële aspecten (kostenverdeling, administratie en tarificatie van
zorgprestaties) en uiteindelijk de algemene ondersteuningsbehoeften (informatie DVD,
informatiesessies en psychosociale educatie via videotelefonie) geoperationaliseerd te worden
in een pilootfase. Tegelijk dienen alle facetten van deze voorbereiding, onder de vorm van
opleiding- en instructiepakketten (voor zorgbemiddelaars, mantelzorgers en andere gebruikers
van de technologie) uitgewerkt te worden. Dit moet het mogelijk maken om na de pilootfase,
deze kennis te delen met alle andere geïnteresseerde zorgactoren of diensten zodat een snelle
en efficiënte uitbreiding van het aantal personen met dementie dat met behulp van deze
technologie ondersteund wordt mogelijk is.”
Het E-Tandem Live project heeft bij aanvang de volgende intenties:
-

-

-

-

-

vertrekt vanuit de specifieke zorgnoden van personen in de verschillende stadia van
dementie. Er wordt enkel gefocust op de ondersteuning van niet-medische
zorgnoden.
bestudeert de introductie van meerdere technologische hulpmiddelen in
thuiszorgsituaties van personen met dementie
tracht bij te dragen tot het continueren van de thuiszorg door middel van
geselecteerde technologie, met het oog op het uitstellen of vermijden van een
opname in een residentiële voorziening.
evalueert, vertrekkend vanuit de zorgnoden, de meerwaarde die deze technologie
biedt aan de gebruiker, de mantelzorger, de vrijwilliger of de professionele
thuiszorgvoorziening
analyseert de positieve en negatieve aspecten om een bepaald technologisch
hulpmiddel al dan niet te adviseren in een thuiszorgsituatie.
tracht een antwoord te geven op de organisatie van de zorg voor personen met
dementie waarbij in de thuissituatie gebruik gemaakt wordt van deze technologie
tracht een inschatting te maken van de kostprijs voor de thuissituatie ondersteund met
deze technologie, enerzijds vergeleken met een thuissituatie zonder technologische
ondersteuning en anderzijds vergeleken met de kosten van verblijf in een residentiële
instelling.
geeft aanbevelingen voor een verdere toepassing van de opgedane kennis.
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3.1.2. De doelgroep en de eigenlijke doelstellingen
Het E-Tandem Live project heeft als doel de resultaten van het E-Tandem project, beschreven in
het eindrapport, op het vlak van:
-

ondersteuningsbehoeften voor personen met dementie en mantelzorgers
technologische hulpmiddelen die daaraan tegemoet komen
de zorgorganisatie die daarvoor nodig is
de financiële aspecten die daar uit voortvloeien

om te zetten in een pilootproject voor de technologische ondersteuning van personen met
dementie en hun mantelzorgers in de regio Turnhout. Het opzet is om tegen eind 2007 een 20-tal
personen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen via een zorgkoffer en een
zorgcentrale die eveneens verbonden is, doormiddel van videotelefonie, met het
Expertisecentrum Dementie-Tandem en de betrokken zorgactoren. Hierbij dient gebruik
gemaakt te worden van zorgprotocollen en een gezamenlijke databank die informatieuitwisseling moet vergemakkelijken.
Tevens wil dit project de nodige aandacht geven aan de organisatie van zorg in dit kader en
algemene ondersteuningsmaatregelen voor mantelzorgers en voor personen met dementie.
Dit pilootproject dient tevens de nodige voorbereidingen te maken en expertise op te leveren
om begin 2008 een continue uitbreiding van het aantal personen met dementie, die met dit
systeem ondersteund wensen te worden, en zorgactoren, die wensen gebruik te maken van
deze ondersteuningsfaciliteiten, op een snelle en efficiënte wijze mogelijk te maken. Ook
uitbreiding naar andere zorgsituaties dan dementie wordt daarmee mogelijk (vb. bejaarden in
het algemeen).

3.1.3. De projectgroep
3.1.3.1.

Bij indiening

De projectgroep, die bij de indiening van het E-Tandem Live project betrokken was, is als volgt:
-

Vzw Tandem: Karine Soenen, Els Miechielsen en Felix Vanbel
Voorbereiding van werkgroepvergaderingen, projectorganisatie, verslaggeving en
rapportering

-

Vzw Innotek: Roger Dams
Algemene ondersteuning en begeleiding, innovatieadvies

-

NV Mederi: Marc Glorieux.
Algemene ondersteuning en begeleiding. Tevens contact met regio Brussel voor
toekomstige samenwerking in verband met technologische ondersteuning van
thuiszorg in de regio Brussel en Vlaams Brabant.

-

NV HCS: Wim Iwens
Realiseren van elektronisch dementiepatiëntendossier en communicatieplatform

-

Katholieke Hogeschool Kempen Lier: Lieven de Maesschalck
Analyse en opvolging van zorgbehoeften en hulpmiddelen.
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-

Familiehulp: Annick Van Tieghem en Ilse Mares

-

CM Turnhout: Wies Cleenders

-

KHK Turnhout: Ine Van den Eynde

-

CVBA De Volksmacht: Marijke Beel en Marcel Hermans

-

De Voorzorg: Helen Van Nijlen en Kathleen Dillen

-

WZC Lindelo: Kris Breugelmans

-

WZC Hoge Heide: Suzy Gebruers

-

WZC De Winde: Gil Peeters

-

Wit-Gele Kruis Antwerpen: Stefaan Sarens en Rita Van de Vijver

-

Welzijnszorg Kempen: Ann De Bruyn

-

Vlaams Electro Innovatiecentrum (VEI) : Jos Quanten

-

Belgacom: Christian Dezangré en Ingrid Timmerman

-

Landelijke Thuiszorg: Ann Van Reusel en Leen Peeters

-

Andere ondersteunende instanties of personen:
°
°
°
°

3.1.3.2.

Prof. Baro: Belgische Interuniversitair Centrum voor Gezondheid en Psychosociale
Factoren
Els Peeters: H.Hart Ziekenhuis Mol
Koen Vermeiren: St.-Lucia Turnhout
Huisartsenkringen Arrondissement Turnhout

Uitbreiding
3.1.3.2.1.

Technologiepartners

De volgende technologiepartners werden in de loop van het project ingeschakeld. Hun rol zal
later in detail besproken worden.
-

OAC (www.oac.be ) met als bedrijfsleider Paul Dierckx
Dobit (www.dobit.com ) met als bedrijfsleider Mark Breurs
ASDK, IP Multivision en Guard-Online (www.guard-online.net ) met als bedrijfsleider Kris
Beerts
DataConstruct met als bedrijfsleider Danny Baetens
Van Roey Automation (www.vanroey.be ) met als bedrijfsleider Patrick Van Roey

3.1.3.2.2.
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Op de projectendag werd vastgesteld dat een aantal aspecten van het ASTRID-project van AZ
St. Franciskus Heusden-Zolder bijzonder interessant zijn om mee opgenomen te worden in het ETandem Live project.
Via deze samenwerking kunnen agenda- en cognitieve ondersteuning voor de personen met
(beginnende) dementie, die oorspronkelijk niet in de zorgkoffer van het E-Tandemproject
voorzien waren, toegevoegd worden aan het E-Tandem Live project.

Naar aanleiding van deze samenwerking worden Astrid Herman en Patrick Sieborghs mee
opgenomen in de Stuurgroep van het E-Tandem Live project. Raf Claes, ICT manager van het
AZ St. Franciskus, voegt zich bij de technologie werkgroep

3.1.4. Projectorganisatie
3.1.4.1.

Stuurgroep en reflectiegroep

Het project werd geleid door een Projectgroep samengesteld uit alle partijen die actief
betrokken zijn bij het realiseren van het E-Tandem Live pilootproject. De Projectgroep stelt een
Stuurgroep aan om de bijeenkomst van de Projectgroep voor te bereiden en om eventueel
dringende zaken te regelen of speciale bijeenkomsten te organiseren.
Omwille de omvang van het pilootproject zal de Stuurgroep, naargelang de verkozen opties,
aandacht moeten hebben voor het verwerven van bijkomende fondsen.

Stuurgroep
De uitvoering van het E-Tandem project werd gecoördineerd vanuit een stuurgroep.
De samenstelling van de stuurgroep was als volgt:
Voorzitter: Felix Vanbel (tevens voorzitter van de vzw Tandem)
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Vicevoorzitter en tevens secretaris: Karine Soenen (coördinator-consulente van
Tandem)

Leden:
-

Stefaan Sarens (WGK Antwerpen)
Annick Van Tieghem (Familiehulp)
Wim Iwens (HCS)
Marijke Beel (CVBA De Volksmacht)
Lieven de Maesschalck (KHK-ouderenzorg)
Astrid Herman ( AZ St. Franciskus Heusden Zolder)
Patrick Sieborghs (AZ St. Franciskus Heusden Zolder)
Roger Dams (Innotek)

Reflectiegroep
Binnen de projectorganisatie werd gekozen voor het werken met een reflectiegroep. De
stuurgroep wenste van alle organisaties die zich met de zorg van personen met dementie
bezighouden, een constante betrokkenheid met het E-Tandem project te creëren.
In de reflectiegroep zetelden de verschillende zorgpartners (ziekenhuizen, mutualiteiten,
diensten maatschappelijk werk, rust- en verzorgingstehuizen, huisartsen, diensten gezinszorg,
thuiszorgdiensten….). De oproep voor medewerking aan deze reflectiegroep werd gericht aan
alle leden van de vzw Tandem.
Deze reflectiegroep kwam 3 keer samen.
Het doel was om enerzijds een update te krijgen van de onderzoeksresultaten en anderzijds om
advies en feedback te geven en te krijgen over de behoeften qua zorgorganisatie. De
verschillende zorgactoren staan immers in rechtstreeks contact met de zorgvrager en hebben
een belangrijke meerwaarde voor wat betreft het inschatten van de noden op het vlak van
zorgverlening en zorgorganisatie. Via deze werkwijze ontstond een eerste draagvlak voor het
project.
Concreet vonden de volgende bijeenkomsten plaats:
startvergadering project met stuurgroep en zorgpartners op 11 januari 2007
reflectiegroep op 15 mei 2007: voorstelling procedures en stand van zaken
verschillende werkgroepen
reflectiegroep op 27 juni 2007: planning en verloop van installaties
Uiteindelijk heeft deze vorm van samenwerking geleid tot een verhoging van de kennis en
inzichten bij alle partijen.
De Werkgroepen
Voor de realisatie van de drie ondersteuningsniveaus werd gewerkt met werkgroepen. Zij
dienden zich voldoende te organiseren om hun opdracht in te vullen rekening houdend met de
volgende algemene richtlijnen:
-

Behalen van de doelstelling van het E-Tandem Live project
Opvolging van richtlijnen en resultaten beschreven in het eindrapport E-Tandem
Evaluatie van andere gelijkaardige Europese initiatieven en ervaringen
Organisatie van werkvergaderingen door de verschillende werkgroepen
Conclusies presenteren aan de Stuurgroep

3.1.4.2.

vzw Tandem

Projectschema

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

13

E-Tandem Live

Project Thuiszorg 2006-2007

De uitvoering van het E-Tandem project heeft de volgende stadia doorlopen.
-

installatie van de stuurgroep en van 3 werkgroepen: zorgorganisatie, technologie en
zorgondersteuning (jan-feb 2007)
individuele bijeenkomsten van de werkgroepen (feb-juni 2007)
demonstratieopstelling (mei 2007)
intake van zorgbehoevenden (juni-juli 2007)
proefopstelling (juni 2007)
installatie zorgcentrale-eenheid bij WGK Antwerpen (juni 2007)
installaties bij Familiehulp en Alzheimer Liga (juli-augustus 2007)
installaties bij zorgbehoevenden (juli-oktober 2007)
rapportage (november 2007)
ontmanteling van de installaties (november-december 2007)

3.2. Projectaanpak
3.2.1. Het Stappenplan
Fase 1 Voorbereidingen
Om in het opzet te lukken werd er tijdens de voorbereidingsfase op 3 fronten parallel gewerkt,
namelijk de operationalisering van
-

de technologische hulpmiddelen
de zorgorganisatie
bijkomende algemene zorgondersteuning

1. Operationeel maken van de technologische hulpmiddelen
Dit werkpakket omvatte:
-

de selectie, het testen en het verbinden van de elementen van de zorgkoffer
(specifieke sensoren en communicatieapparatuur en de huispost) met de
zorgcentrale. De zorgkoffer bevat de elementen die beschreven werden in het
eindrapport van het E-Tandemproject, namelijk:
o rook/brandalarmering
o inbraakalarmering met behulp van sensoren
o passieve personenalarmering met behulp van sensoren
o dwaaldetectie met behulp van RFID
o camerabewaking
o beeldcommunicatie met centrale / ECD / zorgactoren (en eventueel andere
mantelzorgers) via huispost
Bijkomende ondersteuning van de persoon met dementie door ASTRID (A
Supporting Technology for Rehabilitation In Dementia); begeleidende software op
touch-screen technologie.

-

het organiseren van de leasing, installatie en het onderhoud van de zorgkoffer

-

het technisch en functioneel operationeel maken van een zorgcentrale voor deze
alarmeringsfunctie en voor videotelefonie
o opleiding personeel
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24/24 en 7/7 bemanning
communicatielijnen

de realisatie van een demonstratie- en ervaringsruimte

Bij dit werkpakket zouden de volgende partijen betrokken worden: HCS, DataConstruct, OAC,
ASDK en Guard-Online, Van Roey Automation, Wit-Gele Kruis Antwerpen, De Volksmacht,
Vlaams Electro Innovatie centrum, Belgacom, Innotek en Tandem.
2. Operationeel maken van de zorgorganisatie
De technologische ondersteuning van personen met dementie en hun mantelzorgers met het
objectief de thuiszorg te verlengen, zoals voorzien in het E-Tandem rapport, dient ter beschikking
te zijn voor alle geïnteresseerden, zowel wat patiënten als zorgverstrekkers betreft, zonder
onderscheid. Dit veronderstelt een samenwerking over alle zorgnetwerken heen en uniformiteit
qua intake-, administratie-, facturatie-, feedback- en zorgprocedures en documenten.
Meer bepaald dienen de volgende zaken gerealiseerd te worden onder de vorm van
procedures, handleidingen en documenten voor:
Intake
Privacy
Opvolging
Opleiding (zorgverstrekkers, mantelzorgers en eventueel persoon met dementie)
Zorgprotocollen
Feedback
Gegevens van verstrekte zorg
Administratie van verstrekte zorg en gebruik van technologie
Facturatie
Dit alles zou best bewaard en beheerd worden door een centraal softwareplatform.
Aan dit werkpakket zouden de volgende zorgactoren deelnemen: Familiehulp, De Voorzorg,
Landelijke Thuiszorg, Huisartsenkringen arrondissement Turnhout, St.-Jozefkliniek Turnhout, RVT
Lindelo en Hoge Heide, AZ St. Franciskus, KHK Lier, Mederi NV, Innotek en Tandem.
3. Operationeel maken van bijkomende zorgondersteuning
Om de draagkracht van de mantelzorgers te verhogen, en daarmee de opname van de
persoon van dementie zo lang mogelijk uit te stellen, moeten verschillende zaken worden
voorbereid die samen met de technologie dienen geïmplementeerd te worden.
-

Het aanbieden van informatiesessies voor de mantelzorgers in modulaire vorm, in
samenwerking met andere zorgactoren. Verschillende modules dienen gecreëerd te
worden:
o ziektebeeld dementie
o omgaan met/communicatie met personen met dementie
o draaglast/draagkracht
o richtlijnen in de zorg voor personen met dementie (Best Practices)
o ondersteuningsmogelijkheden:
- diensten en voorzieningen
- tegemoetkomingen
- hulpmiddelen met /zonder zorgcentrale
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-

Inhoudelijke voorbereiding van een gestructureerde informatie DVD (aanvankelijke
beschikbaar op website www.dementie.be ) met daarin:
o ziektebeeld dementie
o zorg voor personen met dementie: casussen uit de realiteit en aanbevelingen
naar omgang daarmee
o omgaan met /communicatie met personen met dementie
o Ondersteuningsmogelijkheden zonder en met inschakeling van een
zorgcentrale

-

Toepassen
en
uitbreiden
van
de
agendaplanning,
cognitieve
ondersteuningsfaciliteiten en gebruik van videotelefonie bij personen met
(beginnende) dementie door middel van touch-screen technologie die door AZ St.
Franciskus verder wordt op punt gesteld en dit in wederzijds overleg.

-

Psycho-educatieve ondersteuning van mantelzorgers door de individuele begeleider
van het ECD via de huispost
o Bespreken knelpunten in dagelijkse zorg
o Opvolging
o Bemanning

Aan dit werkpakket zouden de volgende partijen deelnemen: Expertise Centra voor Dementie
provincie Antwerpen, Huisartsenkringen Arrondissement Turnhout, AZ St. Franciskus, Vlaamse
Alzheimerliga, RVT Lindelo en Hoge Heide, Innotek en Tandem.
Fase 2 Implementatie
Tijdens de implementatie wordt een continue 24/24 en 7/7 service vooropgesteld, die flexibel en
modulair wordt ingezet naargelang de noden van de zorgbehoevende. Een continue
opvolging door de zorgbemiddelaar van die noden en aanpassing van de middelen die
ingezet worden, wordt daarbij verondersteld.
Er wordt een nultolerantie beoogd voor technische en operationele haperingen. Voor de
“klanten” dienen alle processen perfect te verlopen alvorens te starten met de testfase.
Bijzondere aandacht zal verleend worden voor het gebruik van videotelefonie door de
mantelzorgers. Communicatie met de zorgcentrale, de zorgverstrekkers, het ECD wordt
nagestreefd en gestimuleerd. Bovendien zal nadrukkelijk het gebruik van videotelefonie met
andere mantelzorgers aangeleerd en gestimuleerd worden.

Fase 3 Evaluatie en bijsturing
Alle aspecten van het systeem dienen voor het einde van dit pilootproject het voorwerp te
worden van een evaluatie en eventueel een bijsturing. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van
vragenlijsten en focusgroep-bijeenkomsten.
Tevens zal het project getoetst worden aan Europese initiatieven, zoals het COGKNOW –project,
‘Helping people with mild dementia navigate through their day’, waaraan elf instituten in negen
landen aan meewerken.

3.2.2. Specifieke projectdoelstellingen
In dit pilootproject werden bij aanvang de volgende objectieven gesteld:
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-

Operationeel maken van één zorgcentrale bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen

-

Huisposten voor zorgondersteuning (dmv videotelefonie) bij verschillende actoren:
o 1 ECD (Tandem)
o huisartsen (aantal te bepalen in overleg met huisartsenkringen)
o rustoord(en) met dagopvang (*)
o zorgactoren (*)
(*) de effectieve invulling is afhankelijk van de kandidaten die zich aanbieden

-

Installatie en functioneel maken van de zorgkoffer
o In één demonstratie- en ervaringsruimte
o In een 20-tal thuissituaties in de regio Turnhout
trapsgewijs: uitbreiding één voor één
van beginnende naar ernstige vormen van dementie

-

Inhoudelijke uitwerking van
o een gestructureerde informatiebron (vb DVD) ivm alle aspecten van dementie
o modulaire informatie- en ondersteuningssessies voor mantelzorgers

-

Concrete ervaring opdoen met de psycho-educatieve rol van een ECD bij
videotelefonische ondersteuning van mantelzorgers en personen met dementie.

-

Door de samenwerking met AZ St. Franciskus en het introduceren van deze
technologie in de zorgkoffer, wordt niet enkel ingespeeld op de noden en
verwachtingen van de mantelzorger, maar wordt ook tegemoetgekomen aan de
behoeften van de personen met dementie qua agenda- en cognitieve
ondersteuning.

3.2.3.

Aanpak op het vlak van zorgorganisatie

3.2.3.1.

Werving

De werkgroep zorgorganisatie nam het onderdeel ‘werving’ voor haar rekening. Volgende
zorgactoren namen hieraan effectief deel: Familiehulp, Wit-Gele Kruis Antwerpen, De Voorzorg,
Landelijke Thuiszorg, Welzijnszorg Kempen, KHK Lier, KHK Turnhout, VEI, WGK Limburg, ZH Mol.
Er werd met de partners afgesproken dat elke organisatie aan de hand van een
informatiebrochure (zie bijlage) voor toeleiders het project zo gedetailleerd mogelijk zou
voorstellen aan de zorgverleners die kandidaat-gezinnen dienen te motiveren voor het project.
Het was immers gebleken uit het project E-Tandem dat het motiveren van gezinnen om deel te
nemen aan het project geen sinecure is owv het niet vertrouwd zijn met technologie en de
onmogelijkheid om zich voor te kunnen stellen wat de technologie inhoudt.
Het project E-Tandem Live vraagt daarenboven van potentiële deelnemers de bereidheid om
de ‘vreemde’ apparatuur in huis te halen zonder dat hun effectiviteit al bewezen werd. De
toeleiders dienen daarom zelf voldoende op de hoogte te zijn van wat de technologie precies
inhoudt zodat er correcte informatie gegeven kan worden en mogelijke misverstanden of
weerstanden besproken kunnen worden.

vzw Tandem

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

17

E-Tandem Live

Project Thuiszorg 2006-2007

Er werd eveneens afgesproken om ook voor de mantelzorgers een infobrochure te maken die
de informatie over het project zelf met de voorwaarden tot deelname en de informatie over de
technologie zou bevatten.(
bijlage). De namen van de gemotiveerde kandidaat-deelnemers worden aan Tandem bezorgd
die verdere contacten legt om de intakeprocedure te starten.

3.2.3.2.

Intake

Binnen de werkgroep zorgorganisatie werd ook de intakeprocedure uitgewerkt.
Een eerste brainstorm leverde volgende vragenlijst en reacties :
-

Wie doet best de intake? Best Tandemmedewerker samen met de zorgverlener die al
aan huis komt owv het vertrouwelijke karakter.
Zullen er parameters gehanteerd worden om kandidaten te includeren? Landelijk,
stedelijk, fasen in dementie?
Hoe groot mag de afhankelijkheid van technologie zijn?
Dient er al hulpverlening aan huis te komen?
Dient de diagnose dementie gesteld te zijn?
Opsplitsing tussen een sociaal georiënteerde intake die de noden en wensen
inventariseert en een technologisch georiënteerde intake die de passende
technologie introduceert.

Uiteindelijk werden volgende afspraken gemaakt:
-

We verwachten dat de zorgpartners 20 thuiszorgsituaties aanleveren die gemotiveerd
zijn om mee in het project te stappen.
Alle fasen van dementie worden weerhouden, een diagnosestelling door de huisarts is
gebeurd.
De mantelzorger woont in of vlakbij
Er is geen sprake van een levensbedreigende situatie wanneer de technologie zou
falen
Aanwezigheid van een vaste telefoonlijn.
Geen financiële bijdrage van de cliënt.
Toestemmingsverklaring vanwege de cliënt

De intake wordt afgestemd met het AZ St. Franciscus te Heusden-Zolder zodat de informatie ten
behoeve van de technologie in functie van de mantelzorger als de technologie in functie van
de persoon met dementie geïntegreerd kan worden.
De sociaal georiënteerde
sectorverantwoordelijke.

intake

gebeurt

door

een

Tandemmedewerker

en

de

Er wordt vooropgesteld dat we bij de intake dienen te vertrekken van de noden en
moeilijkheden die door de mantelzorgers zelf worden aangegeven. Een vraaggestuurde
aanpak is wenselijk boven een aanbodgestuurde aanpak. Aan de hand van het
intakedocument ( zie bijlage) wordt besproken:
-

identificatie
het aantal mantelzorgers dat kan ingeschakeld worden in de procedure,
of de diagnose gesteld werd,
welke medicatie er genomen wordt, of er medische klachten zijn,
aard van de woning
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welke diensten er aan huis komen
de risico’s worden verkend en de mate waarin deze een knelpunt betekenen
(valrisico, dwaalrisico, brandrisico, inbraakrisico)
de moeilijkheden die de persoon met dementie zelf ervaart
de noden die de persoon met dementie ervaart
de inschatting door de mantelzorger of de thuiszorg nog steeds haalbaar is
de behoeften van de mantelzorger
ethische reflectie: wordt de persoon met dementie betrokken in het beslissingproces,
wordt er rekening gehouden met de autonomie/privacy van de persoon met
dementie. Zijn er alternatieve oplossingen voor de moeilijkheden die zich stellen?
de moeilijkheden worden in kaart gebracht en de koppeling naar technologie wordt
gemaakt. Ruim informatie geven over de gebruikte technologie aan de hand van de
infobrochure die de deelnemers al voorafgaandelijk kregen van de toeleiders.

Er worden tevens de nodige schalen ter invulling achtergelaten zodat het inschatten van de
impact van de gehanteerde technologie op de draagkracht/draaglast van de mantelzorger
na de proefperiode mogelijk wordt.
De schalen (zie bijlagen) die gehanteerd worden:
1. QOL-AD.( QOL, Logsdon et al, 1008)
De QOl-AD wordt zowel bij de persoon met dementie als bij de mantelzorger afgenomen
en meet de kwaliteit van leven zoals die wordt ervaren door beiden. Deze schaal is
valide en betrouwbaar voor personen met dementie die op de MMSE scoren tussen 311, deze schaal levert echter weinig nuttige informatie voor personen met dementie die
op de MMSE lager scoren dan 3. In het kader van het E-Tandem Live project werd enkel
de kwaliteit van leven van de mantelzorger zelf bevraagd. We gaan er immers van uit
dat de gehanteerde technologie vooral de kwaliteit van leven van de mantelzorger zal
beïnvloeden.
De dimensies die in deze schaal worden geëvalueerd zijn:
fysieke gezondheid
energie
humeur
huidige levenssituatie
geheugen
familie
vrienden
zelfvoldoening
vermogen om huishoudelijke taken te verrichten
vermogen om dingen voor het plezier te doen
financiële situatie
levensvoldoening
2. EDIZ (Pot et al, 1995)
De EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) bestaat uit 9 items die samen een
eendimensionale hiërarchische schaal vormen, variërend van minder naar meer druk.
Daarnaast vinden we ook een kwalitatieve ordening in de items. De druk komt niet enkel
tot uiting in de gedachten van de verzorger, maar later ook in zijn/haar omgang met de
omgeving.
3. NPIQ (D. Kaufer)
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De
NPI-Q
(neuronpsychiatrische
vragenlijst-questionaire)
is
ontwikkeld
om
neuropsychiatrische symptomen beknopt in kaart te brengen. De vragenlijst omvat
twaalf neuropsychiatrische domeinen:
Wanen
Hallucinaties
Agitatie/agressie
Depressie/dysforie
Angst
Jeuforie/opgetogenheid
Apathie/onverschilligheid
Ontremd gedrag
Prikkelbaarheid/labiliteit
Doelloos repetitief gedrag
Gedrag ’s nachts
Eetlust/eetgedrag
Naast het in kaart brengen van de symptomen bij de persoon met dementie wordt ook
nagegaan in welke mate de
aanwezige symptomen het psychisch functioneren van de verzorger beïnvloeden.

3.2.3.3.

Informatie

Het informeren van zowel de zorgpartners als de potentiële gebruikers van de technologie is
een belangrijk onderdeel voor het welslagen van het project.
Het project E-Tandem heeft aangetoond dat er een grote nood aan informatie is bij de
mantelzorgers over zowel het ziektebeeld dementie als over de bestaande (technologische)
hulpmiddelen. Daarnaast werd in het project ook vastgesteld dat het spreekwoord ‘onbekend
maakt onbemind’ zeker van toepassing is voor wat betreft technologie.
De zorgpartners werden aan de hand van reflectiegroepbijeenkomsten grondig geïnformeerd
over het doel en opzet van het project en de consequenties voor hen. De deelnemers gaven
schriftelijk hun toestemming om mee te werken in het project.

3.2.3.4.

Opleidingen

Er werd voorzien om van zodra de technologische installatie volledig operationeel werd, zowel
de gebruikers als de zorgactoren de nodige opleiding te geven zodat het functioneren van de
apparatuur begrepen wordt.
Voor wat betreft het onderdeel cognitieve ondersteuning van de persoon met dementie werd
door de projectverantwoordelijke van ‘Astrid’ zowel groepsbijeenkomsten gepland om aan de
mantelzorgers het programma te demonstreren en uit te leggen, als ook individuele sessies ten
huize van de gebruikers.

3.2.3.5.

Zorgprotocollen

Het model van zorgverlening dat gekoppeld is aan de ‘zorgkoffer’ diende volledig uitgewerkt te
worden;
Dit
gebeurde
binnen
de
werkgroep
‘zorgorganisatie’
waarin
zowel
thuiszorgvoorzieningen als ziekenhuizen als RVT’s met dagopvang vertegenwoordigd waren.
Prioritair werden de procedures uitgewerkt die in werking treden van zodra er een alarm
gegenereerd wordt. In een latere fase dienen de gegevensbewaring en gegevensdoorstroming
eveneens uitgewerkt te worden.
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Volgende procedures werden prioritair uitgewerkt:
-

Procedure bij brandalarm
Procedure bij inbraakalarm
Procedure bij dwaaldetectie
Procedure bij valdetectie
Procedure bij beeldcommunicatie met zorgactoren

De bewaring van gegevens en informatiedoorstroming werd als een belangrijk uit te werken
onderdeel beschouwd maar owv de complexiteit van het gegeven wordt dit niet binnen het
huidige project uitgewerkt.
Werkwijze uitwerking procedures:
Binnen de werkgroep werd op zoek gegaan naar al bestaande procedures om hierop verder te
kunnen bouwen.
Al snel bleek, tot grote verbazing, dat er ofwel weinig uitgewerkte procedures na alarmering
bestaan, ofwel dat ze niet worden vrijgegeven.
De werkgroep besliste dan om per situatie (brand, inbraak…) via een juiste vraagstelling en
analyse een sluitend protocol op te maken.
Vraagstelling bij inbraak:
Waar gebeurt de inbraak?
Wanneer gebeurt de inbraak? Overdag of ’s nachts?
Woont de mantelzorger in of niet?
Wie wordt er gewaarschuwd?
Wie heeft welke taak?
Wordt er ingekeken via de camera?
Vraagstelling bij dwalen:
Wanneer dwaalt de persoon met dementie? Overdag of ’s nachts?
Woont de mantelzorger in of niet?
Waar dwaalt de persoon met dementie?
Heeft de zorgactor een rol in de procedure?
Wanneer wordt er iemand opgebeld om te komen kijken?
Wordt er ingekeken met de camera?
Wie komt ter plaatse?
Wordt tijd en frequentie van dwalen geregistreerd om patronen te achterhalen?
Weerhouden werd als belangrijke kapstokken:
Waar?
Wanneer?
Is de mantelzorger in de buurt?
Wie komt ter plaatse?
Wordt er ingekeken?
Wordt er geregistreerd?
Via het denkstramien ‘Plan, do, check, act’ werd dit verder geconcretiseerd.
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De Deming-cirkel (plan, do, check, act), ook wel de PDCA-cyclus, genaamd werd ontwikkeld
door W. Edwards Deming, één van de pioniers binnen het vakgebied van kwaliteitscontrole en
kwaliteitsmanagement.
Elke bedrijfsproces dient deze cyclus te doorlopen om tot een optimalisatie van het proces te
komen. De cyclus eindigt nooit en wordt telkens opnieuw doorlopen zodat er voortdurend
gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering.
Plan:

de planningsfase.
Doelstellingen worden SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar,
resultaatsgericht, tijdsgebonden). Er moet duidelijkheid zijn over wat de resultaten van
het proces moeten zijn.
Do:
het proces wordt uitgevoerd en de resultaten worden gemeten
Check:
de bereikte doelstellingen worden vergeleken met de doelstellingen
Act=: indien nodig worden acties uitgezet om de resultaten te verbeteren.
De werkgroep zorgorganisatie liet zich inspireren door dit kwaliteitsmodel om de procedures uit
te werken.
Toegepast op de procedures na alarmering kunnen we volgende elementen weerhouden:
Plan = informatie verzamelen en plannen
Wat zijn de mogelijkheden binnen het alarm?
Welke informatie willen we krijgen via de sensoren/technologie?
Wat willen we bereiken met de procedures?
Hoe zit het met het tijdsgegeven vanaf het moment van alarmering tot verwittigen van
mantelzorger?
Do = doen
Welke vragen moeten we ons stellen om de juiste acties te plannen?
Wat dienen we in al deze gevallen te ondernemen?
Hoe kunnen we de resultaten meten?
Check = opvolging
Wat dient er geëvalueerd te worden?
Wat leren we uit de toepassing van de procedure?
Act = welke acties moeten er ondernomen worden om de procedure te verbeteren?

vzw Tandem

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

22

E-Tandem Live

Project Thuiszorg 2006-2007

Dit denkstramien werd toegepast op de verschillende alarmeringen
INBRAAKALARM
PLANNEN/INFORMEREN
-waar wordt er ingebroken/uitgebroken?
-wie breekt in/breekt uit?
-wanneer wordt er ingebroken/uitgebroken?
-wie is er in huis?
-welke sensoren hebben we dan nodig en waar moeten de sensoren dan geplaatst
worden?
…
DOEN
-wie zijn de mensen die gewaarschuwd kunnen worden?
-in welke situatie wordt wie opgebeld?
-indien er iemand ter plaatse komt, welke actie moet die ondernemen?
…
OPVOLGEN
-wat was de situatie?
-welke acties zijn er genomen?
-wat waren de resultaten?
-op welk vlak is bijsturen noodzakelijk?
-registratie
ACTIE
-wat zal er de volgende keer anders verlopen?
ALARM VALLEN
PLANNEN/INFORMEREN
-wie valt?
-waar valt de persoon?
-ernst?
-wanneer valt de persoon?
-vanaf welk moment gaat het alarm af: neerwaartse beweging of enige tijd na de val…
DOEN
-is de mantelzorger aanwezig?
-wie zijn de ‘hulpverleners’ zoals afgesproken bij intake
-hoe worden ze gecontacteerd?
-wie wordt in welke situatie gecontacteerd? (naargelang de ernst bijv.)
-welke acties dienen er ondernomen te worden door diegenen die ter plaatse komt?
-hoe geraakt de persoon binnen?
OPVOLGING
-wat was de situatie?
-welke acties zijn genomen?
-welke waren de resultaten?
-waar is bijsturing wenselijk?
-registratie
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ACTIE
- Hoe zal het de volgende keer verlopen?

BRANDALARM
PLANNEN/INFORMEREN
-is er brand?
-waar brandt het?
-hoe erg brandt het?
-is er iemand in huis?
DOEN
-wie wordt er opgebeld?
-wat moet deze persoon doen?
OPVOLGEN
-wat was de situatie?
-welke acties zijn genomen?
-welke waren de resultaten?
-waar is bijsturing wenselijk?
-registratie
ACTIE
- Hoe zal het de volgende keer verlopen?

BEELDCOMMUNNICATIE
Met wie en waarover is het zinvol dat de mantelzorger kan communiceren?
Wie:

huisarts
Vlaamse Alzheimerliga
ECD
Lotgenoten
Familie
Centrum voor dagverzorging

Waarover:

Losse babbel
Adviesvraag/informatievraag
Hoe het is met de persoon met dementie
Contact met de persoon met dementie
Medische vraag
Luisterend oor
Uitwisselen van ervaringen

Er dienen dus afspraken gemaakt te worden over wie het initiatief tot contact neemt,
binnen welke tijdsgrenzen, op al of niet afgesproken tijdstippen en bij wie men waarvoor
terecht kan.
Ondertussen werd door de werkgroep technologie een keuze gemaakt in de technologie die
zou gebruikt worden binnen het project waardoor de procedures hierop konden aansluiten.
Dit alles resulteerde in volgende procedures:
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Brandalarm
Alarm brand

ja

twijfel

inkijken

Verificatie opnames
Bellen
Brandweer en MZ

Brand?

Brand?
twijfel

MZ accepteert

MZ accepteert nt

MZ verwittigen

ja
accepteert

MZ feedback
centrale

Procedure PAS

MZ ter plaatse

Brand?

Einde alarm
ja

Bellen BW

vzw Tandem

Accepteert nt

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

nee
Einde alarm
Follow- up technisch

25

E-Tandem Live

Project Thuiszorg 2006-2007

Valpreventie: alarm stoel/bed
Alarm stoel/bed
nee

Signaal MZ pager

ja

ZC kijkt in
accepteert
MZ controleert
cl. zichtbaar
Einde alarm

Val

Procedure pas

Geen val

Mz verwittigen

cl. nt zichtbaar
Procedure pas

Einde alarm

Einde alarm

Inbraakalarm
Alarm inbraak
Accepteert niet

accepteert

Procedure pas
MZ verwittigen
MZ gaat kijken

MZ feedback
centrale
Einde alarm
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Alarm dwalen
Alarm dwalen
Accepteert niet

accepteert

Procedure pas
MZ verwittigen
MZ gaat kijken

MZ feedback
centrale
Einde alarm
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Voor wat de beeldcommunicatie betreft werden er afspraken gemaakt met de Alzheimerliga
wat betreft de onderlinge taakverdeling:
-

De Vlaamse Alzheimerliga is elke weekdag tijdens de voormiddag bereikbaar voor
informatie, advies en een luisterend oor.
Het ECD Tandem is elke weekdag bereikbaar voor informatie, advies en consult over
de eigen zorgsituatie. Het ECD Tandem zal zelf initiatief nemen tijdens de
beginperiode van installatie om zo de schroom of weerstand bij de gebruikers te
verlagen.

Er werd eveneens de mogelijkheid voorzien om beeldcommunicatie te realiseren tussen de
mantelzorger en de thuiszorgdienst en tussen de zorgverlener aan huis en de thuiszorgdienst.
Familiehulp stapte mee in dit concept.

3.2.4. Aanpak op het vlak van technologie
3.2.4.1.

Invulling zorgkoffer

De functionele invulling van de zorgkoffer kan als volgt samen gevat worden

Thuissituatie

Zorgcentrale

•Afhandeling
24/24,7/7
alarmen volgens protocollen

Zorgactoren

Mantelzorger

ECD

•Voeden dagplanning
•Beeldcommunicatie
•Voeden

•activatie-deactivatie

•Dementiedossier

alarmen

beheren

vzw Tandem

•Beeldcommunicatie
•

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

28

E-Tandem Live

Project Thuiszorg 2006-2007

De technologische benadering van dit concept werd besproken met de technologiepartners
van het E-Tandemproject op dinsdag 23 januari 2007.
De volgende partijen zaten toen rond de tafel: Wit-Gele Kruis van Antwerpen, HCS,
Dataconstruct, VEI, Guard-Online, De Volksmacht, Tandem, ASTRID, WGK Limburg en Innotek.

Technologie benadering
I. Zorgkoffer

•Sensoren
•Rook/brandalarmerin
g

•Inbraakalarmering
•Dwaal
•Thuispost
•Beeldcommunicatie
•Ondersteunende

II. Communicatie

•Beveiligde

,
gegarandeerde
2wegs verbinding tussen
alle actoren

•Transportmedium voor
Software-, Alarm- en
Videocommunicatie

Software

III. Zorgcentrale

•Alarmcentrale
•Protocolering

IV. Portal/Software

•Toegangsbeheer
•Activatie-deactivatie
alarm

•Dagplanning

Interfacing/Integratie

Er werd overeengekomen dat de samenwerking tussen de verschillende partijen die deelnemen
aan de werkgroep Technologie met de grootste openheid gebeuren in het belang van de
realisatie van het E-Tandem project. De budgetten zijn beperkt en de timing is strikt, dit betekent
dat er op een pragmatische en efficiënte manier dient samengewerkt te worden. Alle partijen
hebben een zeker belang voor de deelname aan deze werkgroep. In de pilootfase dient dit
eigenbelang echter ondergeschikt te zijn aan het slagen van dit project. Tijdens het verloop van
deze samenwerking kunnen de betrokken partijen nagaan in welke mate er een samenwerking
kan groeien voor de verdere uitbreiding van het diensten aanbod na de pilootfase.
De volgende werkpakketten werden gedefinieerd:
1. De zorgkoffer
2. Communicatie
3. Zorgcentrale
4. Portal/Software
Deze werkpakketten dienen uitgebouwd te worden als afzonderlijke blokken, die via gepaste
interfaces met elkaar verbonden zijn.
Om een financieel en praktisch aanvaardbaar geheel ter beschikking te stellen van de
zorgbehoevenden werd door de werkgroep gekozen voor het:
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het ontwikkelen van een nieuwe thuispost ( de beschikbare thuispost is te duur +/- 5000
euro)
het werken via ADSL lijnen (SDSL lijnen zijn te duur > 200 euro per maand)
het gebruiken van een Touchscreen als communicatiekanaal (niet de TV omdat die
dikwijls in gebruik is door de persoon met dementie)
het gebruiken van Skype als videotelefoniesysteem omdat het gratis beschikbaar is.

3.2.4.2.

Demonstratie opstelling

Om de werkbaarheid van het hierboven beschreven concept te toetsen werd een
“demonstatie”-opstelling door de technologiepartners in elkaar gestoken. Hierbij werden
componenten gebruikt die overgedimentioneerd waren.
De bijeenkomst ging door in aanwezigheid van alle partners van het E-Tandem Live project op
28 maart 2007 bij Innotek met als hoofdbedoeling alle partners van het project te overtuigen dat
technologisch het project realiseerbaar is.
Bij de demonstratieopstelling werden alarmeringen (rook, inbraak, bewegingen, valpreventie)
en videobewaking gedemonstreerd. De polsband werd geïntroduceerd als middel om de
beweging van de persoon met dementie te volgen. Een pager (alarmontvangtoestel voor de
mantelzorger) en de functionering ter hoogte van de zorgcentrale werd getoond.
Het principe van de communicatie via het Guard-Online netwerk werd gedemonstreerd.

Wat was het doel
Wat werd geïnstalleerd
Schema van Guard-Online
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Waar en wanneer
Deelnemers

3.2.4.3.

Proefopstelling bij Tandem

Alvorens bij gezinnen bij personen met dementie te installeren werd er geopteerd om een
proefopstelling te realiseren bij Tandem. Enerzijds met als doel om finaal de componenten te
kiezen van de zorgkoffer, om ervaring op te doen met de installatietechnische aspecten, om de
installatie te testen en de nodige ervaringen op te doen ivm de beeldbewaking en
beeldcommunicatie. Anderzijds doet deze installatie ook dienst als demonstratieopstelling voor
de zorgactoren. Zo kunnen zij zien hoe een installatie ten huize van zorgbehoevenden er
ongeveer zal uitzien en hoe die functioneert. Deze proefopstelling omvat de volgende
componenten: Touchscreen, Blackbox, polsband voor valpreventie en lokalisatie, rookmelder,
inbraaksensoren, bewegingssensoren, webcam voor videotelefonie, router, luidspreker.
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Uitrusting Zorgcentrale

Bij het Wit-Gele Kruis te Antwerpen werd een draagbare PC geïnstalleerd met webcam,
luidsprekers, Skype en internetverbinding waardoor de alarmeringen via www.guard-online.net
kunnen opgevolgd worden.
In principe ontvangt het WGK Antwerpen de alarmsignalen. Naargelang het protocol worden
die ofwel beantwoord ofwel automatisch doorgestuurd naar een GSM van de mantelzorger in
1ste lijn. In het eerste geval wordt dan via Skype, telefonisch contact opgenomen. Bij dit gesprek
kan besloten worden om over te schakelen op videotelefonie. Het probleem wordt dan
opgelost.
Wanneer de alarmering wordt doorgestuurd naar de GSM van de mantelzorger en die neemt
op dan wordt, zonder tegenbericht verwacht dat de situatie opgelost is. Wanneer de
mantelzorger niet opneemt, kan ofwel automatisch doorgeschakeld worden naar de
mantelzorger in 2de orde en verder; indien nergens het alarmsignaal “geaccepteerd” wordt
door het opnemen de telefoon of GSM, dan wordt uiteindelijk de zorgcentralist in de
alarmcentrale gewaarschuwd.

3.2.4.5.

Installaties bij zorgbehoevenden

In totaal werd er bij 9 gezinnen geïnstalleerd. Oorspronkelijk waren er 13 kandidaat gezinnen
enkelen hebben tijdens de installatie periode om diverse redenen afgehaakt: overlijden,
opname in rustoord, dochter niet akkoord en het wantrouwen van de financiële bijdrage.
Bij de zorgbehoevenden, in dit geval personen met dementie en hun mantelzorgers, werd de
technologie geïnstalleerd volgens de afspraken tijdens de technologische intake. Dat betekent
dat alle soorten combinaties van technologie mogelijk zijn. Gaande van een volledige
installatie, met alle alarmering- en ondersteuningsfaciliteiten, tot bijvoorbeeld alleen maar Skype
voor videocommunicatie tussen de mantelzorger en één van de kinderen.
Er wordt geopteerd om zoveel mogelijk draadloos te werken en voor de elektriciteit met
opbouw. Er wordt vermeden dat er een herkeuring van de elektrische installatie dient te
gebeuren. In alle geval dient kap- en breekwerk vermeden te worden. Het moet steeds mogelijk
zijn om de installatie zonder noemenswaardige problemen te ontmantelen.
Wat betreft de internetaansluiting werd er om twee redenen voor Belgacom gekozen:
-

-

in de regio hebben de meeste oudere gezinnen een telefoon van Belgacom
Belgacom is ook het telefoon- en internet provider van het Wit-Gele Kruis Antwerpen. Via
het Wit-Gele Kruis van Antwerpen wordt met Belgacom afgesproken om de lijnen die
voor het E-Tandem Live project gebruikt zullen worden te factureren aan een
voordeeltarief namelijk “Belgacom Internet for Employees” met online beheer en met
gecentraliseerde ADSL bestelling.
de internetaansluiting verloopt via ADSL, een telefoonlijn blijft steeds aanwezig

De installatie verloopt in verschillende fasen en verschillende organisaties zijn erbij betrokken:
-

technische intake door Van Roey Automation , De Volksmacht en een medewerker van
Tandem
bezoek ter plaatse door een technische medewerker van De Volksmacht en door een
medewerker van Van Roey Automation om de installatie voor te bereiden
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Belgacom doet het nodige wat betreft internetaansluiting en telefoonlijn
De Volksmacht installeert de nodige elektriciteitsleidingen, de bewakingscamera, de
rookdetetectoren en bewegingsdetectoren
Van Roey Automation installeert de thuispost (blackbox en touch-screen), de router,
installeert Skype en Astrid, test de connectie met Guard-Online, en doet de
afstellingen/instellingen
tussen
de
alarmeringsdetectoren
(inbraak/uitbraak,
valpreventie-polsband, rook) en de blackbox. Zij testen ook de alarmeringen met het
Wit-Gele Kruis Antwerpen.
Op de PC-’s van sommige mantelzorgers (meestal één van de kinderen) wordt Skype
geïnstalleerd door Van Roey Automation.

Na de installatie kregen de gebruikers de nodige instructies over werking en gebruik van de
apparatuur.

3.2.4.6.

Installaties bij zorgactoren

Bij Tandem, de Alzheimer Liga en bij Familiehulp werd een PC klaargemaakt voor videotelefonie
met mantelzorgers van personen met dementie. Hiervoor werd door Van Roey Automation of
door de organisatie zelf Skype geïnstalleerd en uitgetest met Tandem.
Voor deze piloot werd ook bij Tandem en Innotek, naast Skype, ook een toegang verleend tot
de videobewaking via het IP Vision systeem van Guard-Online. Dit om ervaring op te doen met
dit systeem en een zicht te hebben op de functionering van de videobewakingssystemen. De
installatie bij zowel Tandem als Innotek heeft te maken met het overbruggen van de
verlofperiode juli-augustus. Eén van beiden was quasi altijd beschikbaar.

3.2.4.7.

Financiële aspecten

Bij
de
voorbereiding
van
de
technologische
ondersteuning
werd
door
de
technologieaanbieders en de zorgactoren bepaalde verwachtingen geformuleerd naar de prijs
van de installatie in het kader van deze pilootinstallaties. De installatie dient:
- samengesteld te worden uit betrouwbare componenten
- met de nodige garantieondersteuning en technologische service bij problemen
- modulair te zijn en merkonafhankelijk wat betreft sensoren en randapparatuur
- in een leasing formule, zo weinig mogelijk te kosten, gedacht wordt alles inbegrepen
aan ongeveer 100 euro per maand
Bij het samenbrengen van de verschillende componenten voor een volledige installatie, aan
kostprijs, werd een volgend prijskaartje gemaakt.
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De zorgkoffer
Thuispost
Polsband
Bakenzender
ACU
Radiomodule(?)
Panasonic Camera
Webcam
Touchscreen
PSTN modem
In-/ uitbraak detectie
Rookdetectie
CO2 - detectie
ADSL-installatie
Communicatiekosten

Totaal
(500 + prijs)
Access Control Unit

euro
700
153
105
225
300
250
50
315
50
60
60
104
0
80

aantal
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
0
1
1

700
153
105
225
300
1000
50
315
50
120
60
0
0
80

100
200

1
1

100
200

20 € per maand
Installatie De Volksmacht
Internetinstellingen en verbindingen
Zorgkoffer

Totaal

3458

3.2.5. Aanpak op het vlak van zorgondersteuning
3.2.5.1.

Informatie brochure

De mantelzorgers kregen een informatiebrochure over het project E-Tandem Live en over de
werking van de technologie die geïnstalleerd zou worden.
Aan de hand van het onderdeel ‘veel gestelde vragen’ werd geanticipeerd op mogelijke
vragen of bedenkingen die mensen konden hebben bij het project en de technologie.
Daarnaast werden zij in de mogelijkheid gesteld om de proefopstelling bij Tandem te
bezichtigen.

3.2.5.2.

Informatie sessies

We haalden al eerder aan dat er een grote informatiehonger leeft bij de mantelzorgers, zowel
over alle aspecten ivm dementie als over wat de technologie in functie van ondersteuning van
de zorg voor personen met dementie kan bieden.
Er werd een overleg georganiseerd met de huidige aanbieders van informatie om te bekijken
wie waarover al informatie geeft en te achterhalen waar zich de leemtes bevinden. Bij dit
overleg waren aanwezig: dienst MW CM Turnhout, Vlaamse Alzheimerliga, Lokaal
dienstencentrum te Turnhout.
Uit dit overleg werd weerhouden dat er een leemte is in de fase vermoeden
dementie/beginnen dementie. Daarnaast werd er vastgesteld dat het belangrijk is dat
mantelzorgers tijdig kunnen instromen in het informatieaanbod op momenten die hen het beste
passen (overdag – 1 namiddag ipv inschrijven voor een reeks namiddagen)
Hieruit ontstond dan volgend aanbod: het aanbieden op regelmatige en continue basis van
infosessies overdag rond volgende thema’s:
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- vergeetachtigheid/dementie
- omgaan met beginnende dementie
- ondersteuningsmogelijkheden: algemeen en technologisch
Er is duidelijk voor gekozen om de informatie over de technologische hulpmiddelen te kaderen
binnen het algemene informatieaanbod over dementie. Dit maakt voor de mantelzorger
meteen duidelijk dat technologie dient geplaatst te worden in het ruimere kader van
ondersteuning van de zorg en beleving via informatie en psychooteducatie. Of m.a.w. de
technologie is aanvullend op andere vormen van ondersteuning. Op deze manier wordt er
bovendien sensibiliserend gewerkt rond de introductie van een nieuw zorgsysteem, die de
aanvaardbaarheid ten goede komt.
Er werd ook vastgesteld dat mantelzorgers vaak niet weten wie waar welke informatie
aanbiedt. Dit resulteerde in de aanmaak van een informatiebrochure dementie waarin het
aanbod binnen het arrondissement Turnhout wordt weergegeven. (bijlage)
Er werden informatiesessies dementie gepland in het lokale dienstencentrum te Turnhout en het
DVC van De Winde te Laakdal en in het lokale dienstencentrum te Herentals.
De volgende sessies gingen door in het lokale dienstencentrum te Turnhout:
- 9 januari 2007: omgaan met personen met beginnende dementie
- 13 februari 2007: omgaan met personen met gevorderde dementie
- 13 maart 2007: omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
- 10 april 2007: financiële aspecten in de zorg voor personen met dementie
- 5 juni 2007: hulpmiddelen in de zorg aan personen met dementie
De infosessies werden bijna volledig door Tandem zelf uitgewerkt en gegeven. Voor de sessie
rond financiële aspecten werd een beroep gedaan op Jurn Verschraegen, coördinator van
ECD Orion te Antwerpen en voor de sessie rond hulpmiddelen werd er samengewerkt met de
thuiszorgwinkel van zowel CM als met de Voorzorg.
Hier werden zowel de algemene hulpmiddelen als de technologische hulpmiddelen in het
kader van het E-Tandem Live project aan de deelnemers kenbaar gemaakt.
In het DVC van De Winde te Laakdal ging enkel de sessie op 29 mei 2007 door over ‘omgaan
met personen met beginnende dementie’.
Owv het wegvallen van de coördinator is de publiciteit rond dit informatieaanbod laattijdig
gestart.
In het lokale dienstencentrum te Herentals vonden volgende sessies plaats:
- 10 oktober: Wat is dementie?
- 14 november 07: Omgaan met personen met dementie
- 12 december 07: Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag.
Alle sessies werden uitgewerkt door een samenwerking tussen ECD Tandem en de coördinator
van het lokale dienstencentrum te Herentals.
Tijdens deze informatiesessies ligt het accent op het accuraat aanbieden van informatie over
de vermelde thema’s, met een ruime mogelijkheid tot vraagstelling en het inbrengen van de
eigen zorgsituatie.

3.2.5.3.
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Een andere manier om mantelzorgers te informeren is via de aanmaak van een DVD waarbij er
zo volledig mogelijk informatie gegeven wordt over verschillende aspecten verbonden aan het
ziektebeeld dementie.
De DVD biedt aan mantelzorgers de mogelijkheid om de informatie thuis rustig te bekijken of op
te zoeken. Ze hoeven zich niet te verplaatsen en ze hoeven geen oppas te voorzien die de zorg
voor de persoon met dementie tijdelijk kan overnemen.
Er werd van in het begin gekozen voor een DVD die modulair is opgebouwd zodat de
mantelzorger net die informatie kan opvragen die hij/zij op dat moment nodig heeft.
Met een beperkte werkgroep werden de eerste doelstellingen voor deze DVD geformuleerd:
- gericht naar mantelzorgers
- volledige informatie over alle aspecten van dementie
- boodschap geven dat mantelzorg aan personen met dementie een moeilijke opdracht
is, doch dat communicatief en kwalitatief contact mogelijk blijft doorheen gans het
proces van dementie en dat er geen pasklare antwoorden op moeilijke situaties zijn, wel
verschillende ‘goeie’ responsen.
Naar vormgeving zou er gewerkt worden met een ‘drieluik’:
- prozaïsche verhaallijn: van vermoeden tot verblijf in een rusthuis, waarbij onderweg
volgende thema’s opduiken:
- vermoeden, diagnose, zorgtraject, medicatie, thuiszorgondersteuning, reële situaties,
grenzen aan thuiszorg, zorg overdragen en traject van blijvende thuiszorg.
- duidingen die gekozen kunnen worden in het menu. Hier komen artsen, neurologen en
professionele zorgverleners aan bod
- informatie en gespeelde situatieschetsen, eveneens te kiezen in het menu
(psychooteducatie)
Al gauw werd duidelijk dat het maken van een DVD een kostenintensief gebeuren is en dat
sponsoring noodzakelijk is om deze doelstelling te bereiken.
Het ECD Tandem nam contact met de projectcoördinator van ECD Vlaanderen om te bekijken
of deze DVD niet verder uitgewerkt zou kunnen worden in samenwerking met ECD Vlaanderen.
Ondertussen werd de aanmaak van deze DVD op beleidsniveau goedgekeurd door ECD
Vlaanderen en wordt er volop verder gewerkt aan de realisatie ervan.

3.2.5.4.

ASTRID

ASTRID (A supporting Technology for Rehabilitation in Dementia) is een ‘programma’ dat de
persoon met dementie ondersteuning biedt op zijn vaardigheden die verminderd zijn en de
mogelijkheid tot cognitieve training.
Dit programma werd ontwikkeld door het AZ St. Franciscus te Heusden-Zolder. Het programma
wordt op een ‘thuispost’ geïnstalleerd en staat via het internet in verbinding met ondermeer het
St. Franciscusziekenhuis te Heusden –Zolder. De thuispost omvat een compacte computer en
een touch-screen wat bijzonder toegankelijk is voor ouderen.
Er wordt een elektronisch dagschema (agenda) ingesteld waardoor de persoon zich beter kan
oriënteren doorheen de dag. Er is hierbij ook de mogelijkheid om een auditief signaal te
plannen wanneer bijv. de medicatie moet worden ingenomen. Een sprekende klok, een
kalender, een adres/telefoonboek met foto’s en een uitgebreid oefeningenaanbod behoren
allemaal tot de mogelijkheden. De oefeningen worden steeds op het niveau (van lichte tot
gevorderde moeilijkheidsgraad) van de persoon aangeboden en helpen de persoon met

vzw Tandem

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

36

E-Tandem Live

Project Thuiszorg 2006-2007

dementie zijn vaardigheden op het vlak van oriëntatie, taal, geheugen, aandacht en
redeneren trainen. Het programma kan steeds ingesteld worden naargelang de noden van de
gebruiker.
Via dit programma bestaat ook de mogelijkheid om via videotelefonie te communiceren. Via
het adresboek met foto’s kan op een eenvoudige wijze een verbinding gelegd worden met
andere personen. Dit komt tot stand door middel van een internetaansluiting. Er kunnen
contacten gelegd worden tussen de persoon met dementie en mantelzorger/familie,
lotgenoten, het ziekenhuis (begeleiding van de cognitieve training) en /of belangrijke anderen.
Binnen het project E-Tandem Live werd gekozen om dit programma aan te bieden aan de
persoon met dementie, ongeacht het stadium van dementie waarin hij/zij zich bevindt. Ook al
biedt het programma geen garantie op resultaten naar het onderhouden van de cognitieve
functies, het actief bezig zijn met oefeningen en spelletjes in samenwerking met de
mantelzorger kan een positief effect geven op de levenskwaliteit van beiden.

3.2.6. Aanpak op het vlak van onderzoek en evaluatie
Binnen het project wilden we onderzoeken in hoeverre de technologische ondersteuning in zijn
totaliteit effecten heeft op:
-

De draagkracht/draaglast van de mantelzorger
Het uitstellen van een residentiële opname
De levenskwaliteit van de mantelzorger en de persoon met dementie

Hiertoe werden metingen aan de hand van de schalen zoals eerder vermeld voorzien (QOL-AD,
NPIQ, EDIZ) en werd in het intakedocument bevraagd in hoeverre er binnen afzienbare tijd een
opname dreigde.
Tijdens de intake werden de schalen enerzijds ter plekke ingevuld samen met de medewerker
van Tandem (QOL-AD) en anderzijds achterlaten zodat de mantelzorger voldoende tijd had om
deze in te vullen. (NPI-Q, EDIZ)
Het opzet was om 1 maand na de installatie van de technologische apparatuur een nieuwe
meting uit te voeren aan de hand van dezelfde schalen, en een evaluatiegesprek te voeren
waarin vooral gepolst zou worden naar de gebruikerservaringen en of verwachtingen ingelost
werden.
Bij het einde van de testperiode zou er opnieuw een meting gebeuren aan de hand van
dezelfde schalen.
Op deze manier zou duidelijk aangetoond kunnen worden of de technologische ondersteuning
enig effect had op
De draagkracht/draaglast, kwaliteit van leven en het uitstellen van een residentiële opname;
Er werden focusgroepen gepland voor zowel de toeleiders van kandidaat-deelnemers aan het
project als voor de mantelzorgers bij wie technologie werd geïnstalleerd.
De focusgroepen voor de mantelzorgers zouden plaatsvinden bij aanvang van de testperiode,
zodat de deelnemers elkaar zouden leren kennen en de mogelijkheid tot beeldcommunicatie
met elkaar daardoor vergemakkelijkt zou worden. Ook ongeveer halfweg de testperiode
zouden er nieuwe focusgroepen plaatsvinden zodat er nog allerhande bijsturingen konden
gebeuren. Bij het afsluiten van de testperiode zou de focusgroep vooral de functie hebben van
een totale evaluatie van het project.
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Ondersteuningsbehoeften

Een analyse van de intakedocumenten geeft volgende resultaten:
We geven hierbij de verwerking van de gegevens uit de intakeformulieren van de 9 personen
die zich effectief kandidaat gesteld hebben voor deelname aan het project.
De risico’s die door hen vermeld werden betroffen:
- Dwalen: 6x
- Vallen: 5x
- Inbraak: 4x
- Brand: 4x
We merken dat dwalen het vaakst als risico is benoemd, naast het vallen.
De noden van de persoon met dementie betroffen:
- Bezigheden/ontspanning: 7x
- Ondersteuning in dagstructuur: 5x
- Sociaal contact: 4x
- Ondersteuning bij onthouden: 4x
- Oefenen in geheugen/denken: 3x
We merken dat de behoeften van de persoon met dementie vooral gaan naar activiteiten en
ondersteuning in de dagstructuur en bij het onthouden. Het sociale contact is eveneens een
belangrijke topic. De aanduiding van de behoeften gebeurde vooral door de mantelzorger
omdat de persoon met dementie zelf vaak niet in staat was om dit aan te geven.
De noden van de mantelzorger betroffen:
- Info individueel: 3x
- Infosessies: 2x
- Gesprek lotgenoten: 2x
- Gesprek familie: 2x
- Gesprek met professioneel: 1x
- Gesprek met vrijwilliger: 1x
- Info literatuur: 1x
- Er even tussenuit kunnen: 1x
We merken dus dat deze groep van mantelzorgers toch wel behoefte heeft aan informatie die
hen persoonlijk gegeven wordt, zowel als informatie aan de hand van groepssessies. Een
gesprek met lotgenoten en familie wordt ook gewaardeerd.
Tijdens de intake werden de schalen EDIZ ( ervaren druk door informele zorg), de QOL-AD
(kwaliteit van leven bij dementie) en de NPI-Q (neuropsychiatrische vragenlijst-questionaire)
afgenomen.
De EDIZ en QOL-AD werd bij de mantelzorger afgenomen en de NPI-Q betreft de persoon met
dementie, maar wordt door de mantelzorger ingevuld.
We geven hieronder toch enkele belangrijke elementen uit deze metingen.
De schalen werden bij 8 van de 9 deelnemers afgenomen. Deelnemer 9 koos enkel voor de
ASTRID-applicatie waardoor een meting in functie van de totaliteit van de technologie niet
zinvol was.
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Resultaten NPI-Q

wanen

hallucinaties
licht ernstig

zeer ernstig

25,0%

12,5%

licht ernstig
25,0%
neen
62,5%
neen
75,0%

angst

euforie/opgetogenheid

ernstig

licht ernstig

12,5%

37,5%

licht ernstig
12,5%

neen
62,5%

neen
75,0%

nachtelijke onrust

eetlust/verandering eetgedrag

ernstig
licht ernstig

12,5%

12,5%

neen

neen

87,5%

87,5%

We merken dat ‘wanen’, ‘hallucinaties’, ‘angst’, ‘euforie’, ‘nachtelijke onrust’
‘eetlust’/verandering in eetgedrag weinig gerapporteerd worden door de mantelzorgers.

en

Ontremd gedrag en stemmingstoornissen worden door meer dan de helft van de mantelzorgers
aangehaald.
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ontremd gedrag

Valid

neen
licht ernstig
ernstig
zeer ernstig
Total

Frequency
2
2
3
1
8

Percent
25,0
25,0
37,5
12,5
100,0

Valid Percent
25,0
25,0
37,5
12,5
100,0

Cumulative
Percent
25,0
50,0
87,5
100,0

agitaitie/agressie

Valid

Missing
Total

licht
ernstig
Total
System

Frequency
2
3
5
3
8

Percent
25,0
37,5
62,5
37,5
100,0

Valid Percent
40,0
60,0
100,0

Cumulative
Percent
40,0
100,0

depressie/dysforie

Valid

neen
licht ernstig
ernstig
zeer ernstig
Total

Frequency
3
2
2
1
8

Percent
37,5
25,0
25,0
12,5
100,0

Valid Percent
37,5
25,0
25,0
12,5
100,0

Cumulative
Percent
37,5
62,5
87,5
100,0

apathie/onverschilligheid

Valid

neen
licht ernstig
ernstig
Total

Frequency
3
3
2
8

Percent
37,5
37,5
25,0
100,0

Valid Percent
37,5
37,5
25,0
100,0

Cumulative
Percent
37,5
75,0
100,0

De mate waarin deze symptomen belastend zijn voor de mantelzorger wordt in de volgende
tabellen weergegeven.
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wanen

Valid

Missing
Total

minimaal
matig
Total
System

Frequency
2
1
3
5
8

Percent
25,0
12,5
37,5
62,5
100,0

Valid Percent
66,7
33,3
100,0

Cumulative
Percent
66,7
100,0

hallucinaties

Frequency
Valid

Missing
Total

in het geheel
niet belastend
minimaal
Total
System

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

12,5

50,0

50,0

1
2
6
8

12,5
25,0
75,0
100,0

50,0
100,0

100,0

agitaitie/agressie

Valid

Missing
Total

licht
ernstig
Total
System

Frequency
2
3
5
3
8

Percent
25,0
37,5
62,5
37,5
100,0

Valid Percent
40,0
60,0
100,0

Cumulative
Percent
40,0
100,0

depressie/dysforie

Frequency
Valid

Missing
Total

in het geheel
niet belastend
matig
ernstig
Total
System

vzw Tandem

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

12,5

20,0

20,0

2
2
5
3
8

25,0
25,0
62,5
37,5
100,0

40,0
40,0
100,0

60,0
100,0
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angst

Frequency
Valid

Missing
Total

in het geheel
niet belastend
ernstig
Total
System

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

12,5

50,0

50,0

1
2
6
8

12,5
25,0
75,0
100,0

50,0
100,0

100,0

euforie/opgetogenheid

Frequency
Valid

Missing
Total

in het geheel
niet belastend
licht
Total
System

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

2

25,0

66,7

66,7

1
3
5
8

12,5
37,5
62,5
100,0

33,3
100,0

100,0

apathie/onverschilligheid

Valid

Missing
Total

licht
matig
ernstig
zeer ernstig/extreem
Total
System

Frequency
1
2
1
1
5
3
8

Percent
12,5
25,0
12,5
12,5
62,5
37,5
100,0

Valid Percent
20,0
40,0
20,0
20,0
100,0

Cumulative
Percent
20,0
60,0
80,0
100,0

ontremd gedrag

Frequency
Valid

Missing
Total

in het geheel
niet belastend
minimaal
licht
matig
ernstig
Total
System

vzw Tandem

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

12,5

16,7

16,7

1
2
1
1
6
2
8

12,5
25,0
12,5
12,5
75,0
25,0
100,0

16,7
33,3
16,7
16,7
100,0

33,3
66,7
83,3
100,0
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prikkelbaarheid

Valid

Missing
Total

matig
ernstig
Total
System

Frequency
2
2
4
4
8

Percent
25,0
25,0
50,0
50,0
100,0

Valid Percent
50,0
50,0
100,0

Cumulative
Percent
50,0
100,0

doelloos repetitief gedrag

Valid

Missing
Total

minimaal
licht
matig
ernstig
Total
System

Frequency
2
1
1
1
5
3
8

Percent
25,0
12,5
12,5
12,5
62,5
37,5
100,0

Valid Percent
40,0
20,0
20,0
20,0
100,0

Cumulative
Percent
40,0
60,0
80,0
100,0

nachtelijke onrust

Valid
Missing
Total

minimaal
System

Frequency
1
7
8

Percent
12,5
87,5
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

eetlust/verandering eetgedrag
Missing

System

Frequency
8

Percent
100,0

We merken dat depressie/dysforie en apathie/onverschilligheid als vrij belastend worden
ervaren.
Ook ontremd gedrag en prikkelbaarheid brengen een belasting mee voor de mantelzorger.
De levenskwaliteit van de mantelzorger die zorg draagt voor de persoon met dementie is bij alle
deelnemers matig tot goed en de globale levenstoestand wordt als goed omschreven.
We tonen hieronder enkele resultaten.
levenssituatie

Valid

matig
goed
Total
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Frequency
2
6
8

Percent
25,0
75,0
100,0

Valid Percent
25,0
75,0
100,0

Cumulative
Percent
25,0
100,0
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mogelijkheid om te genieten

Valid

matig
goed
Total

Frequency
4
4
8

Percent
50,0
50,0
100,0

Valid Percent
50,0
50,0
100,0

Cumulative
Percent
50,0
100,0

globale levenstoestand

Valid

matig
goed
Total

Frequency
1
7
8

Percent
12,5
87,5
100,0

Valid Percent
12,5
87,5
100,0

Cumulative
Percent
12,5
100,0

De EDIZ die de druk meet die de mantelzorger ervaart, geeft volgend summatief resultaat:
Descriptive Statistics
N
EDIZ1HER
EDIZ2HER
EDIZ3HER
EDIZ4HER
EDIZ5HER
EDIZ6HER
EDIZ7HER
EDIZ8HER
EDIZ9HER
Valid N (listwise)

Sum
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3
5
4
6
4
7
6
8
7

Bij de EDIZ krijgt de verzorger de uitspraken schriftelijk voorgelegd en kan met behulp van een
vijf-puntsschaal antwoord geven: ja, voor al ja, min-of-meer, nee, totaal niet!.
Na het invullen worden de scores gedichotomiseerd, waarbij de antwoordcategorieën 'ja',
'vooral ja' en 'min-of-meer' gecodeerd worden in '1', hetgeen betekent dat men druk ervaart.
De antwoordcategorieën 'nee' en 'totaal nee' worden gecodeerd in '0', hetgeen betekent dat
men géén druk ervaart. Zo ontstaat een totaalscore variërend van 0 tot 9.
Er zijn nog geen normgegevens voor deze schaal bekend. In het onderzoek waarin deze schaal
is ontwikkeld, werd een gemiddelde waarde gevonden van 4.8 voor vrouwen en 5.1 voor
mannen en 4.8 voor partners en 5.0 voor niet-partners. Deze verschillen wat betreft sekse en
relatie tussen verzorger en patiënt zijn niet significant. De hoogte van deze scores wordt
uiteraard mede bepaald door de specifieke kenmerken van de selectieve groep verzorgers en
dementerenden in dit onderzoek en kunnen dus niet als norm worden beschouwd. Maar als we
onze kleine groep bekijken merken we wel dat deze groep hoger scoort en dat op twee
personen na de belasting duidelijk nog draaglijk is.
Samenvattend kunnen we concluderen dat deze mantelzorgers er in slagen om kwaliteit van
leven te behouden ondanks de zorgsituatie en de belasting die daarmee gepaard gaat, maar

vzw Tandem

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

44

E-Tandem Live

Project Thuiszorg 2006-2007

dat er desondanks een vrij grote druk aanwezig is die mogelijks op termijn tot overbelasting kan
leiden.

3.2.6.2.

Technologische hulpmiddelen

De technische fiches met de individuele beschrijving van de technologische
ondersteuningsbehoeften voor de 9 zorgbehoevende dementerenden zijn bij Tandem ter
beschikking (zie bijlagen).
Een uitgebreide testing van alle facetten van het technologieplatform werd gepland voor de
periode van half juli tot eind oktober. Daarbij zou er in twee fasen geïnstalleerd worden, de
eerste tot half juli en de tweede tot eind augustus, zodat er twee “blokken” van
ervaringsgroepen zouden gecreëerd worden
Er werd vooropgesteld om niet met een testfase te beginnen wanneer het technologisch
platform niet over voldoende stabiliteit en over de nodige zekerheid beschikt om zonder talrijke
storingen te werken.
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4. Projectresultaten
4.1. Resultaten op het vlak van zorgorganisatie
4.1.1. Werving
Net zoals het vorige projectjaar was het tijdens dit project niet vanzelfsprekend om kandidaatdeelnemers te rekruteren.
Er werd met de verschillende partners die zorgden voor de aanlevering van cliënten een
overleg gepland om het wervingsproces te bespreken en te evalueren. We belichten hierbij de
belangrijkste bevindingen.
Vanuit het perspectief van de persoon met dementie spelen volgende zaken een rol: het is niet
vanzelfsprekend om nieuwe personen en zaken/objecten in de leefwereld van de persoon met
dementie binnen te brengen.
Het vermogen om nieuwe dingen aan te leren is gering, en het binnenbrengen van de
apparatuur kan angstige en onveilige gevoelens teweeg brengen.
Bij personen met ernstige dementie werd vooral in vraag gesteld wat het nut of de meerwaarde
voor de persoon zelf is. Enkele mantelzorgers gaven ook aan dat ze bang waren dat de persoon
met dementie de apparatuur zou vernielen.
In dit verband wordt het belang onderstreept om de persoon met dementie zeker te betrekken
in de introductie van de installatie.
Vanuit het perspectief van de mantelzorger kwam vooral naar voor dat deze generatie
helemaal niet vertrouwd is met een pc-omgeving en bang is om dit in huis te halen. Daar waar
de mantelzorger al zelf experimenteerde met technologische hulpmiddelen troffen we een
eerder open houding aan.
Er werd ook opgemerkt dat de zorgverleners die rechtstreeks in contact stonden met de
gezinnen en die de informatie over het project dienden over te brengen, zelf te weinig
doordrongen waren van het project en de technologische hulpmogelijkheden om de gezinnen
te kunnen motiveren.
Zij kampten vaak zelf met de nodige weerstanden en scepsis die ze op hun beurt overdroegen
op mogelijke kandidaten. In hun functie als vertrouwenspersoon in dat gezin was hun invloed
op al of niet deelname bijgevolg niet te onderschatten.
We concluderen hieruit dat het zeer belangrijk is om demonstratie- en oefensessies te voorzien
voor de toeleiders in het project.
Een ander knelpunt betrof het opsporen van de personen met dementie. Heel vaak is de
diagnose van dementie niet gesteld of werd dit niet bijgehouden in het dossier.
Het inzicht of de acceptatie van het ziektebeeld dementie door de persoon met dementie en
de mantelzorger hebben ook een niet te onderschatten invloed op het al of niet aanvaarden
van de hulpmiddelen.
Er wordt gepleit om de informatie over de technologie tezelfdertijd aan te bieden aan zowel de
mantelzorger als de persoon met dementie. Via een gerichte vraagstelling over de knelpunten
en noden kan dan de passende technologie aangeboden worden. Het vraaggestuurd werken
is zeer belangrijk in functie van latere acceptatie.
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Vanuit het perspectief van de technologie melden de toeleiders dat de aanwezigheid van
camera’s een sterke remming tot deelname betekende.
Er wordt ook gemeld dat de zorgkoffer te veel elementen bevat waardoor het overweldigend
wordt voor potentiële deelnemers.
Er was vraag naar valdetectie die een neerwaartse beweging detecteert en naar CO-detectie.
Bij branddetectie werd door de toeleiders vaak de opmerking gegeven dat er betere en vooral
goedkopere alternatieven op de markt zijn. Men kon deze functionaliteit ook niet meteen
plaatsen binnen het geheel van de zorgkoffer voor personen met dementie.
Vanuit het perspectief van de installatie zelf, werd door de toeleiders vaak opgevangen dat de
mantelzorgers bang waren voor kap- en breekwerk, beschadigingen in de woning en de
apparatuur vond men te veel ruimte in beslag nemen. De potentiële deelnemers stelden zich
veel vragen over wat er met de installatie zou gebeuren eens de projecttermijn verstreken. Zou
de apparatuur kunnen behouden worden, tegen welke kostprijs en waar zou men dan terecht
kunnen met vragen en moeilijkheden.

4.1.2. Informatie
De informatiebrochures voor de potentiële deelnemers en de toeleiders werden als volledig en
duidelijk beschouwd. Ze vormen een voldoende basis in functie van een eerste kennismaking
met de technologische ondersteuning. Het informeren dient echter gepaard te gaan met de
nodige demonstraties voor zowel de potentiële kandidaten als de toeleiders. De hulpmiddelen
dienen aanschouwelijk gemaakt te worden.
Het aanbieden op regelmatige tijdstippen van informatie over dementie waarbij de
technologische hulpmiddelen een plaats krijgen in het geheel is een zinvolle manier om dit
nieuwe concept kenbaar te maken aan het betrokken publiek.
De informatiesessies die tijdens de projecttijd gegeven werd, trokken telkens ongeveer een 12tal deelnemers. De deelnemers stelden heel wat vragen en brachten hun eigen situatie in om
meer duidelijkheid te krijgen over wat er aan de hand was en hoe ze met die situatie konden
omgaan.
De DVD dementie als dragen van informatie over zowel het ziektebeeld dementie zelf, als over
hoe omgaan met dementie als over de hulpmogelijkheden die er bestaan, kent nog steeds zijn
verdere uitwerking.
Bij de afsluiting van dit project is de stand van zaken in verband met de DVD Dementia als volgt:
-

-

Verschillende productiehuizen werden gecontacteerd en bezocht om enerzijds te
onderzoeken of zij ervaring/voeling hebben met het thema dementie en anderzijds te
bekijken onder welke voorwaarden er een mogelijke samenwerking kan ontstaan.
Ondertussen werd de keuze van het productiehuis gemaakt en wordt er samen gewerkt
aan de inhoudelijke vormgeving van de DVD.
Ondertussen werden ook al de nodige contacten gelegd met mogelijke sponsors om de
realisatie van de DVD financieel haalbaar te maken.

4.1.3. Opleiding
Het project maakt duidelijk dat er nood is aan zowel opleiding voor zorgverleners als aan de
gebruikers van de technologie (mantelzorgers en personen met dementie).
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Hoewel we in dit project niet toegekomen zijn aan een volledige afwerking van alle installaties
en het testen van de apparatuur, bleek nu al dat deze opleiding grondig en uitgebreid dient te
gebeuren op de volgende manier:
-

-

-

-

Technologie dient aanschouwelijk gemaakt te worden. Hoe zien de sensoren eruit? Hoe
zien de camera’s er uit? Waar kan de apparatuur geplaatst worden?
De werking van de technologie dient uitgelegd en gedemonstreerd te worden. Een
gebruikershandleiding waarin de werking/bediening van de apparatuur op uiterst
eenvoudige en heldere manier wordt uitgelegd is noodzakelijk.
Er dient een ‘proefperiode’ ingelast te worden waarbij zowel deelnemers als
zorgverleners situaties kunnen ensceneren om vertrouwd te worden met apparatuur en
werking en te leren uit de ervaringen die zich voordoen
Er dient een ‘helpdesk’ voorzien te worden waar zowel deelnemers als zorgverleners
terecht kunnen met hun ‘technische’ vragen en moeilijkheden. Deze helpdesk wordt
best bemand door iemand die zeer vertrouwd is met de technologie én voldoende
voeling heeft met de doelgroep zodat er een duidelijke en begrijpbare communicatie
mogelijk is tussen de gebruikers en de technisch geschoolden
Het technische personeel dient opgeleid te worden in het ziektebeeld dementie en het
omgaan met personen met dementie en hun mantelzorgers. Door de informatie op
maat van de doelgroep aan te bieden en door een begripvolle houding kunnen er veel
angsten en weerstanden weggenomen te worden

4.1.4. Zorgprotocollen
We kunnen vaststellen dat er weinig uitgewerkte zorgprocedures voorhanden zijn en dat de al
bestaande zorgprocedures niet toepasbaar zijn voor de binnen het project gehanteerde
zorgkoffer.
Goed uitgewerkte zorgprocedures dienen:
-

In de vorm van een beslissingboom de volgende stap aan te geven
Sluitend te zijn, dwz dat alle mogelijkheden beschreven worden
Een duidelijke afsluiting te hebben
Geëvalueerd te worden doorheen de ervaring
Uitgewerkt in functie van ontlasting van de mantelzorger
Uitgewerkt in functie van beschikbaar personeel

De procedures zijn best automatisch digitaal toegankelijk voor het personeel van de
zorgcentrale zodat er snel en zonder menselijke fouten kan gehandeld worden.
Spijtig genoeg hebben we de procedures binnen het project niet kunnen zijn toepassen om zo
te ontdekken waar de procedures goed functioneerden en waar er nood aan bijsturing was.
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4.2. Resultaten op het vlak van technologie
4.2.1. Zorgkoffer
De blackbox of ibox
De blackbox of intelligente box is in feit een gestripte “computer” die enkel de functionaliteiten
en programma”s voorziet die nodig zijn in het kader van dit project. Omwillen van kostprijs
redenen is verkozen om deze weg te gaan, in plaats van een volledige computer te installeren.
Wat betreft de kostprijs van de blackbox. Deze ligt puur in kostprijs van de componenten op
ongeveer 200, - euro.
De volledige assemblage van een machine kost ongeveer 35, - euro.
Van bij de aanvang was bekend dat owv grootte en geluid (door ventilatoren) deze box niet
optimaal zou zijn voor thuisgebruik. Toch werd beslist omwille van tijd- en budgetredenen met dit
model zin zee te gaan.

Op deze configuratie zoals ze op de proefopstelling bij Tandem in Turnhout staat dienen nog
volgende kosten in rekening genomen te worden:
-

75, - euro voor een Microsoft Windows licentie (deze kan later wegvallen indien er zou
overgeschakeld worden naar Linux.
35, - euro voor een uitbreidingskaartje met GPIO (general purpose IO) en 4 analoge
ingangen voor video camera’s (deze is vereist om koppeling met oudere PAS systemen
te maken en om met goedkopere analoge camera’s te werken – naast digitale
camera’s).

Er zijn ook kleinere componenten ter beschikking die minder warmte produceren en daarom
ook stiller zijn omdat er lichtere ventilatie voor vereist is. De optelsom van deze componenten ligt
wel hoger; ongeveer rond de 250, - euro.
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Het Touchscreen
Als Touchscreen werd een Elo 1515 L gekozen met een 15 inch scherm zonder luidsprekers. Die
konden geleverd worden aan een prijs van 315 euro. Een 17 inch versie met luidsprekers kost al
direct 100 euro meer.

Videocamera
Enkele voorwaarden voor de camera:
- de camera moet signaleren wanneer hij operationeel is
- infrarood camera; er moeten ook zonder licht beelden kunnen gemaakt
worden
- de camera moet van op afstand te bedienen zijn (draaien en focus)
- moet wireless werken
Verschillende modellen werden geëvalueerd:
1. Panasonic Wireless 802.11 b/g Network Camera and Pet Cam (BL-C30A)

2. Linksys Wireless-G PTZ Internet Camera with Audio WVC200 - Network camera - pan / tilt colour ( Day&Night ) - audio - 10/100, 802.11b, 802.11g - DC 5 V
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4.2.2. Demonstratie opstelling
De installatie van de demonstratieopstelling bij Innotek was de eerste echte test voor het bewijs
van de werkzaamheid van de toekomstige zorgkoffer.
De componenten, soft- en hardware die gebruikt werden waren afkomstig van OAC en GuardOnline. De alarmeringstechnologie die tijdens de demonstatie opstelling getoond wordt
gebruikt OAC vooral in rusthuizen. De polsband, waarmee bewegingen van de patiënt kunnen
gevolgd worden, is een nieuw hulpmiddel dat door OAC geïntroduceerd wordt. Deze polsband
wordt virtueel “gekoppeld” aan draadlussen of sensoren die de bewegingsperimeter van de
patiënt afbakenen. Gaat de patiënt voor een bepaalde tijd buiten die lus dan treedt er een
“valpreventie” alarm in werking.
Guard-Online levert de bewakingstechnologie, camerabewaking en alarmcentralemodule, die
zij verdelen voor de bewaking en opvolging van alarmeringen bij benzinestations. Ook het
internetplatform, op basis van goedkope ADSL lijnen, wordt door hen aangeleverd.
Er moet rekening mee gehouden worden dat de technologie die tijdens de “demonstratie
opstelling” getoond werd “oversized” was om te gebruiken in thuisomgeving voor
zorgondersteuning. Zowel de alarmeringsoftware als de videobewakingsoftware diende voor
volgende installaties “gestript” te worden en aangepast aan de gebruiksnoden.
De technologie die tijdens de demonstratieopstelling gebruikt werd bevestigde de mogelijkheid
om via technologische hulpmiddelen een persoon met dementie en zijn mantelzorger te
ondersteunen. Wat theoretisch was uitgedacht in het E-Tandem project is technisch ook
mogelijk mits rekening te houden met de vooropgestelde (relatief) lage kostprijs en toch hoge
betrouwbaarheidseisen.

4.2.3. Proefopstelling bij Tandem
Voor de installatie bij Tandem waren verschillende aanpassingen nodig ter hoogte van de
“industriële” blackbox, de alarmeringsoftware, de integratie met het bestaande PAS-systeem en
met de Astridsoftware. De blackbox werd zodanig ontworpen dat wanneer er een storing zou
optreden ter hoogte van de internetverbinding er nog altijd via de gewone telefoonlijn kan
gecommuniceerd worden met de zorgcentrale. In verband met de Astridsoftware werd
geprobeerd om de functie agendaondersteuning-adresboek te gebruiken als vertrekpunt voor
videotelefonie-oproepen. Door op een bepaald adres of een bepaalde foto te klikken kan via
Skype een verbinding gemaakt worden met de te contacteren persoon.
Dit heeft geleid tot een serie van kinderziektes waarvoor verschillende interventies van
verschillende partijen nodig waren. De installatie bij Tandem is gestart eind mei 2007 en de
afwerking, tot en met communicatie met de zorgcentrale in Antwerpen heeft geduurd tot
september. Dus de installatie heeft veel langer geduurd dan verwacht (eind juni 2007).
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Verschillende problemen deden zich voor, waarvan de meesten specifiek eigen waren aan de
aard van de installatie en dus ook bij installaties zich konden voordoen:
-

gebrek aan stopcontacten
storingen en uitvallen van de router (dus onstabiele internetaansluiting)
moeilijk gebruik van de polsbandinstellingen voor het bepalen van de
loopperimeter
onhandig op- en afzetten van de alarmeringen
ontbreken van de pager voor de 1ste lijns opvang van alarmeringen
slechte beeld- en soms geluidkwaliteit van Skype

In de praktijk kwam het erop neer dat verschillende routers getest werden, Belgacom de
internetlijn verschillende keren getest heeft om de kwaliteit van de verbinding en de
videotelefonie via Skype te verbeteren. Toch bleven er om mysterieuze redenen problemen
optreden die uiteindelijk toch sterk verminderden wanneer Karine Soenen, na de crash van de
oude PC, een nieuwe inschakelde.

4.2.4. Uitrusting Zorgcentrale
Bij het Wit-Gele Kruis Antwerpen werd een PC geïnstalleerd met internetaansluiting en Skype. De
medewerkers van het WGK Antwerpen hebben zich met veel interesse en ter beschikking
gesteld om als Zorgcentrale ten dienste te staan van E-Tandem Live. Zowel de zorgcentralisten,
de technische medewerkers als de directie hebben enthousiast meegewerkt om al het nodige
te doen om klaar te staan voor het E-Tandem Live project.
Door het invoeren van verschillende paswoorden kan, met deze computer aangelogd worden
op de website www.guard-online.net voor de opvolging van de alarmeringen doormiddel van
IPVision een bewakingssysteem van Guard-Online.
Deze PC voor het E-Tandem Live project stond volledig los van de bestaande zorgcentrales van
het Wit-Gele Kruis. In de beginfase wilde men niet het risico lopen dat het E-Tandem Live
systeem het bestaande in de war zou brengen.
Dit heeft tot gevolg dan de dossiers van de deelnemers aan het E-Tandem project niet op
centrale computer van WGK Antwerpen beschikbaar waren, wel onder de vorm van de
klassieke papieren mappen.
Er werd wel onderzocht en overwogen om de UMO Zorgcentrale van Verklizan, die bij het WGK
Antwerpen wordt gebruikt, te koppelen aan het E-Tandem Live systeem. In principe is dat
mogelijk omdat ook de Verklizan-centrale internetgebaseerde alarmeringen en communicatie
toelaat.
De UMO zorgcentrale bij het WGK Antwerpen vormt een open platform waarop in principe een
enorme verscheidenheid aan zorgapparatuur kan worden aangesloten.
De openheid van het platform wordt niet alleen naar de buitenwereld geboden, waar vrijwel
alle vormen van telezorg apparatuur kunnen worden aangesloten, maar geeft eveneens de
mogelijkheid om binnen de zorgorganisatie zelf koppelingen te maken met al bestaande
systemen en installaties, zoals een Callcenter, een CRM pakket of een telefooncentrale.

vzw Tandem

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

52

E-Tandem Live

vzw Tandem

Project Thuiszorg 2006-2007

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

53

E-Tandem Live

Project Thuiszorg 2006-2007

Het UMO systeem is opgebouwd uit drie lagen:
- De interfacelaag, waarmee een koppeling wordt gemaakt naar de drie
bestaande publieke netten, te weten het telefoonnet, het mobiele net en het
internet
- De serverlaag waar alle aangeboden “talen” worden omgezet naar
universele UMO “taal”. Vervolgens wordt de informatie naar de juiste plaats
in de applicatielaag gestuurd.
- De applicatielaag, vormt vervolgens de schakel naar de gebruiker van de
UMO, via een virtueel netwerk, voor alarmafhandeling en
informatieverwerking.

Een bezoek aan de Verklizan hoofdkwartieren in Nederland, in het kader van een mogelijke
integratie met het E-Tandem Live systeem, heeft geleerd dat zij, niettegenstaande de
technische mogelijkheden, toch nog geen alarmeringen via IP laten verlopen. Ook
videobewaking via IP stond er nog volledig in de kinderschoenen. Communicatie met de
thuissituatie verloopt nog steeds via telefoon maar nog niet via videotelefonie.
De intenties van het E-Tandem Live project gaan dus verder dan de huidige courante praktijken
van Verklizan. Om die redenen zijn ze dan ook in principe geïnteresseerd om bij het E-Tandem
Live project betrokken te worden. Het zou voor hen ook een leerschool zijn. In de praktijk heeft
dat zich gedurende het verdere verloop van het project niet vertaald in een concrete
samenwerking. Dit had vooral te maken met een gebrek aan capaciteit bij Verklizan, hun
programma bleek meer dan vol te zijn.
We stellen vast dat het afhandelen van de zorgprotocollen met de UMO zorgcentrale ook nog
op eerder primitieve manier gebeurt. Bij het verschijnen van een alarm kan wel snel doorgeklikt
worden naar de pagina met het gepaste zorgprotocol. Dit bleek niet specifiek te zijn maar
gewoon een oplijsting van de verschillende stappen die dienen ondernomen te worden. Terwijl
eerder verwacht werd dat dit een soort van ja/neen doorloopsysteem was waarbij de
zorgcentralist, aan de hand van opeenvolgende schermen, door het zorgprotocol werd
geloodst.
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4.2.5. Installaties bij zorgbehoevenden
Eenmaal de installatie bij Tandem functioneerde werd begonnen met de installatie bij de
zorgbehoevenden.
Tijdens het bezoek aan huis door techniekers van De Volksmacht en Van Roey Automation werd
er voor technische fiche aangemaakt.
Aan de hand van deze fiche werden de nodige materialen verzameld bij Van Roey
Automation. Er werd dan afgesproken, samen met de betrokken familie, wanneer de beide
partijen ten huize van de zorgbehoevende kunnen installeren.
Een vertraging bij de afwerking van de blackboxen, omwille van een mastercard (een printed
circuit board – PCB) voor de alarmeringstechnologie in de blackbox, die op maat van het
project werd gemaakt, heeft als gevolg gehad dat bij de meeste gezinnen in een eerste fase
enkel de randapparatuur werd in orde gebracht. Er was daardoor, in een tweede fase een
nieuwe interventie nodig, dit maal door mensen van OAC en VRA om de blackboxen te
installeren en verder af te maken en om nodige “computer”-instellingen te doen.
Het instellen van de blackboxen, dat eigenlijk een specialiteit is van Guard-Online, is alles
behalve vlekkeloos verlopen. De communicatie tussen de techniekers ter plaatse met de
helpdesk van Guard-Online bleek niet optimaal te zijn, zodat er ingrepen gebeurd waren ter
hoogte van de instellingen van de blackbox die nefast waren voor een correct functioneren
van de videobewaking.
Kortom:
-

de storingen in de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen,
de later dan geplande leveringen van benodigde materialen,
de verlofperiode,
de drukke agenda’s van de betrokken technologiepartners,
het gebrek aan technologiekennis bij de projectstuurgroep om te begrijpen
wat er juist mis ging
het feit dat er geen dwang
kon uitgeoefend worden op de
technologiepartners omdat ze enkel de kostprijs van de apparatuur in
rekening brachten en niet de werkuren

hebben als gevolg gehad dat eind oktober 2007 de installaties nog niet operationeel waren
zodat er geen globale testen konden uitgevoerd worden.
Het feit dat er gefragmenteerd geïnstalleerd werd heeft in zekere mate geleid tot ongeduld en
misverstanden met de thuisbasis. Zaken die bij de intake overeengekomen waren qua installatie
werden, op het moment dat de techniekers effectief ter plaatse kwamen, terug in vraag
gesteld. De installateurs werden dan gevraagd om anders te installeren dan aanvankelijke
overeengekomen was. Dit leidt tot onduidelijkheid en een zekere nervositeit bij alle betrokken
partijen.
De aanvankelijk vooropgestelde mogelijke lawaaihinder van de blackboxen, omwille van het
geruis van de ventilatoren die in principe dag en nacht moeten blijven draaien heeft bij
meerderheid van de deelnemers geleid tot het stilleggen van de apparatuur. Dit heeft zeker
ook te maken met het feit dat die boxen daar stonden te “draaien” terwijl er toch niets mee kon
gebeuren omdat de installatie niet af en niet operationeel was.
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Hoewel het geheel niet af was, konden de deelnemers aan het project wel een aantal
afzonderlijke componenten van het systeem gebruiken: videotelefonie via Skype en de
agenda- en cognitieve ondersteuning via Astrid.
Bij de installatie werd een grote belangstelling vastgesteld, vooral vanwege kinderen van de
zorgbehoevende, voor het gebruik van Skype. De directe communicatie via deze weg met het
thuisfront leek voor hen een toegevoegde waarde te zijn. En aantal hebben dan ook van die
mogelijkheid gebruik gemaakt. Wat dat in de praktijk betekent heeft is nog onduidelijk omdat er
geen echte testing en evaluatie uitgevoerd werd op dat vlak.
Dankzij een nauwe samenwerking met Astrid Herman van het Astrid-project van AZ St-Franciskus
Heusden-Zolder, was het mogelijk om via internet de software op te laden op de blackboxen.
Deze Astrid-software bleek bij een aantal gezinnen erg in de smaak te vallen. Vooral de
“spelletjes” die via het Touchscreen konden gespeeld worden leidden tot een nieuwe vorm van
zinvol bezig zijn met de persoon met dementie. Het geeft nieuwe mogelijkheden om met de
persoon met dementie eenvoudige dingen te doen, vooral het “samen” bezig zijn werd
interessant bevonden.

4.2.6. Installaties bij zorgactoren
De zorgactor ‘Familiehulp’ besliste om de videocommunicatie met de projectdeelnemers te
integreren in hun zorgaanbod. Skype werd geïnstalleerd in de zetel te Mechelen en Herentals.
De Skypeverbinding zorgt ervoor dat zowel de zorgverleners die in het gezin zorg verleent een
spreek- en luisterverbinding met beeld kan aangaan met zowel de zetel van de organisatie als
met een medewerker van Tandem. De zorgvrager (mantelzorger van de persoon met
dementie) kan op zijn beurt rechtstreeks contact leggen met de organisatie om zorgafsprakenen regelingen te bespreken.
Binnen het project werd deze functie owv de laattijdigheid van de installaties enkel gebruikt
door de regioverantwoordelijke. Er ontbrak de tijd om de zorgverleners die ter plekke zorg
verlenen te instrueren over het gebruik van dit medium.
We konden wel vaststellen dat er bij de zorgverleners zowel interesse als angst voor dit medium
aanwezig waren.
De Vlaamse Alzheimerliga kreeg ook een spreek- en luisterverbinding met beeld geïnstalleerd
zodat de deelnemers in het project op momenten wanneer zij daar behoefte aan hadden
rechtstreeks contact konden nemen met een medewerker van de Vlaamse Alzheimerliga.
Aanvankelijk was het plan om nog bij andere zorgactoren te installeren ( huisarts, specialist, RVT,
De Voorzorg….) echter zij hebben afgewacht tot de installatie volledig operationeel zou zijn.

4.2.7. Financiële aspecten
In eerste instantie dienen we hier de technologische partners te danken voor hun inspanningen.
De benodigde materialen werden in huur gegeven voor de periode van het project. De prijzen
die hieronder vermeld worden zijn de kostprijzen (zonder winstmarge) voor de
technologiepartners
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Aan kostprijs ziet het plaatje van een volledige installatie (met één camera voor
videobewaking) er als volgt uit:

product

euro

Microsoft LifeCam VX-1000/NON USB W32

16,75

Linksys Wireless / G ADSL Home Gateway

56,16

Linksys Compact Wireless G adapter usb 2,0

49,4

Panasonic BL-C30 Wireless Network camera

282,68

Creative Labs Inspire 265 RS NS

13,06

Elo Entuitive 1515L met IntelliTouch
Microsoft Basic Opt Mouse Black

327
15,29

Logitech Classic Keyboard BE PS2 Black
Belkin 8 Way Surge TEL/AV Prot 2M NL

9,92
24,48

Wireless mini master controller

495

Fire detection unit with wireless sensor

195

Burglar detection unit with wireless sensor

250

Localisation unit

105

Wrist Watch detection unit

153

Pager /GSM

100

Blackbox

244,31

Assembly costs

30

Hardware warranties

49

Embedded Windows XP licenties microsoft

75

Nova Receiver 868 Mhz

92

WR Smoke detector

78

Recupel

10

Totaal
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Dankzij de gunstige tarieven van “Belgacom for Employees” waren de installatie en
internetkosten als volgt:
Installatiekosten

52,89

euro

Abonnement/ maand ADSL Go zonder vaste lijn
euro

12,65 à 34.5

GSM / Pager kosten
euro

100 / 200

De kosten voor het gebruik van de zorgcentrale diensten van het Wit-Gele Kruis Antwerpen zijn,
omwille van het ontbreken van de operationele fase, niet kunnen berekend worden. Deze
kosten zijn in principe sterk afhankelijk van de mate waarin de verschillende alarmering- en
oproepprocedures al dan niet zouden gebruikt worden en efficiënt zouden werken.
De service aspecten werden in twee domeinen verdeeld. Enerzijds werd vooropgesteld alle
“hardware” problemen te laten oplossen door de technische dienst van De Volksmacht.
Anderzijds zouden alle “internet-, software- en instellingenproblemen” dienen opgelost te
worden door de technische dienst van Van Roey Automation. Omwille van het ontbreken van
de operationele testfase zijn ook deze diensten niet operationeel geweest. We hebben daarom
in dit verband geen idee van de mogelijke “workload” voor deze organisaties en de daarbij
horende financiële consequenties daarvan.
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4.3. Resultaten op het vlak van zorgondersteuning
4.3.1. Informatie brochure
De informatiebrochure heeft er voor gezorgd dat een grote groep van zorgverleners die via de
netwerking van Tandem met het project verbonden waren, meer geïnformeerd werden over de
mogelijkheden in technologische zorgondersteuning aan personen met dementie en hun
mantelzorgers. Technologie is meer zichtbaar en tastbaar geworden.
Ook mantelzorgers zijn nu beter geïnformeerd over het bestaan van technologische
ondersteuning in de zorgsituatie aan personen met dementie. Technologie is daardoor voor hen
meer bereikbaar geworden.

4.3.2. Informatie sessies
De informatiesessies hebben ervoor gezorgd dat mantelzorgers beter uitgerust zijn om de zorg
voor personen met dementie aan te kunnen en vol te houden. Door de praktijkgerichte
uitwerking van de sessies waarbij er met herkenbare situaties en voorbeelden gewerkt werd,
konden de mantelzorgers vlugger het geleerde vertalen naar hun eigen zorgsituatie. Het
samenzitten met anderen in groep doorbrak tevens het isolement en had vaak tot resultaat dat
men zich gesteund wist door lotgenoten.
De sessies die handelden over communicatie en omgangsvormen kenden de meeste interesse.
De sessie rond hulpmiddelen werd eveneens als zeer nuttig bevonden. Heel wat deelnemers
gaven te kennen dat zij totaal niet op de hoogte waren van zowel algemene of specifieke
(meer technologische) hulpmiddelen in de zorg aan personen met dementie. Deze interesse
heeft echter niet geleid tot meer deelnemers binnen het project E-Tandem Live, maar
verschillende deelnemers vonden toch de weg naar Tandem om er informatie en advies te
krijgen betreffende hun eigen zorgsituatie.

4.3.3. DVD Dementie
De DVD dementie als drager van informatie over zowel het ziektebeeld dementie zelf, als over
hoe omgaan met dementie als over de hulpmogelijkheden die er bestaan, kent nog steeds zijn
verdere uitwerking.
Bij de afsluiting van dit project is de stand van zaken als volgt:
Verschillende productiehuizen werden gecontacteerd en bezocht om enerzijds te onderzoeken
of zij ervaring/voeling hebben met het thema dementie en anderzijds te bekijken onder welke
voorwaarden er een mogelijke samenwerking kan ontstaan.
Ondertussen werd de keuze van het productiehuis gemaakt en wordt er samen gewerkt aan de
inhoudelijke vormgeving van de DVD.
De doelstellingen voor de DVD werden verfijnd en kunnen als volgt weergegeven worden:
-

de DVD is bedoeld voor mantelzorgers in alle fasen van dementie dier via de DVD over
een bruikbare tool beschikken om informatie te vinden. Een nevendoelstelling is dat de
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DVD een instrument kan zijn voor professionele zorgverleners om beter te kunnen
omgaan met mantelzorgers doordat ze zich beter kunnen inleven in de mantelzorger.
de DVD biedt informatie en houvast in het omgaan met de persoon met dementie. De
DVD biedt eveneens (h)erkenning en doorverwijzing.
de DVD geeft als boodschap dat zorgen voor iemand met dementie een zware
opdracht is, doch dat er doorheen het proces soms onverwachte mogelijkheden
opduiken. De DVD bevestigt de mantelzorger in zijn/haar zorgende rol en biedt
mogelijkheden tot bijsturing.

Ondertussen werden ook al de nodige contacten gelegd met mogelijke sponsors om de
realisatie van de DVD financieel haalbaar te maken.

4.3.4. ASTRID
Het Astrid programma werd bij alle 9 deelnemers in het project geïnstalleerd. Er waren naast de
groepssessies waarbij de mantelzorgers de informatie kregen over het programma, nog
bijkomende individuele huisbezoeken noodzakelijk vooraleer de mantelzorger voldoende
uitgerust was om aan de slag te kunnen met het programma.
O.w.v. de verschillende vertragingen en haperingen in de installaties kon het programma niet in
zijn totaliteit gebruikt worden. De videocommunicatie met familie via het aanklikken van foto’s is
daardoor onvoldoende gerealiseerd.
De oefeningen rond het geheugen en de cognitie werden wel frequent gemaakt, meestal
samen met de mantelzorger. Dit zorgde voor een positieve interactie, een samen constructief
bezig zijn met iets, wat de kwaliteit van de relatie en hun gezamenlijk leven ten goede kwam.
Ook het spel ‘patience’ dat voorzien is in de computer kende veel bijval bij de personen met
dementie.
Dit doet ons besluiten dat dit programma heel wat potentie in zich heeft, doch onvoldoende
uitgetest is kunnen worden owv de projectvertraging.
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5. Discussie van de resultaten
5.1. Projectverloop
Het E-Tandem Live project was van bij de aanvang een zeer ambitieus project.
Het project had als opdracht om een betaalbaar geheel van technologische componenten
samen te brengen in een virtuele “zorgkoffer” die zowel alarmering-, bewaking- als
communicatiebehoeften diende in te vullen.
Tegelijk diende, in het kader van de algemene zorgondersteuning voor mantelzorgers van
personen met dementie, een pallet van vormingsactiviteiten voorbereid te worden en een
aanzet gegeven te worden voor de realisatie van een informatie DVD ivm alle aspecten van
dementie.
Bovendien moesten alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor dementerenden via
zorgprotocollen en procedures in stelling gebracht worden om de opdrachten die door de
nieuwe technologische hulpmiddelen zouden komen, doeltreffend uit te voeren.
De keuze om van bij de aanvang van het project met drie werkgroepen (technologie,
algemene ondersteuning en zorgorganisatie) te werken was een goede keuze.
Vele mensen hebben, meestal op vrijwillige basis en soms op onregelmatige uren, aan talrijke
activiteiten, voorbereidende besprekingen en vergaderingen deelgenomen wat heeft geleid
tot vele ervaringen en concrete kennisuitwisselingen.
Beweren dat het project “mislukt” is omdat uiteindelijk het technologie platform niet op een
adequate en geïntegreerde manier kon getest worden is daarom een grove onderschatting
van de realisaties van het project in zijn geheel.
Op technologisch en zorgorganisatorisch vlak werden een hele reeks stappen doorlopen en
gerealiseerd. De belangrijkste kunnen als volgt samengevat worden:
-

-

het samenbrengen van een team van technologiepartners met de nodige
competenties om een “zorgkoffer” samen te stellen en te installeren ( Guard-Online,
OAC, Van Roey Automation)
samen met de zorgsector bepalen aan welke criteria de installatie diende te voldoen
de keuze van de technologisch componenten en de samenwerking met Astrid
een eerste demonstratie opstelling van het geheel bij Innotek in aanwezigheid van de
zorgactoren
het “strippen” van de technologie om tot een betaalbare “blackbox”, bijhorende
componenten en software te komen
de installatie van een proefopstelling bij Tandem met een aangepaste “E-Tandem
blackbox)
de installatie van de nodige apparatuur als zorgcentrale voor het E-Tandem Live project
bij het WGK Antwerpen
het voorbereiden van de nodige zorgprotocollen en procedures
de installaties bij de zorgactoren Familiehulp en Alzheimer Liga
het voorbereiden van informatiebrochures voor toeleiders en mantelzorgers
de installatie bij 9 zorgbehoevende gezinnen met personen met dementie
o na opleiding van sectorverantwoordelijken van zorgactoren
o gebaseerd op sociale en technologische intakegesprekken
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met de realisatie van de nodige bekabeling en internetaansluitingen door
techniekers van De Volksmacht, Van Roey Automation en OAC.
de installatie van Skype bij een aantal mantelzorgers op de eigen PC voor
videotelefonie met de zorgbehoevende persoon of de mantelzorger in eerste lijn
o

-
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Op het vlak van algemene ondersteuning werden twee grote thema’s uitgewerkt: de
informatiebijeenkomsten en de DVD over Dementie.
Een reeks van informatiebijeenkomsten die effectief, tijdens het verloop van dit project, zijn
doorgegaan in het lokale dienstencentrum te Turnhout:
-

9 januari 2007: omgaan met personen met beginnende dementie
13 februari 2007: omgaan met personen met gevorderde dementie
13 maart: omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
10 april 2007: financiële aspecten in de zorg voor personen met dementie
5 juni 2007: hulpmiddelen in de zorg aan personen met dementie

De informatiesessies die zijn doorgegaan in het lokale dienstencentrum te Herentals zijn:
-

10 oktober 2007: wat is dementie?
14 november 07: omgaan met personen met dementie
12 december 07: omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag

In verband met de DVD werd er eensgezindheid bereikt over de doelstellingen en inhoud van
de DVD, werd een productiehuis gekozen waarmee de DVD verder zal uitgewerkt worden en
werden al belangrijke contacten gelegd met sponsors om de realisatie van de DVD financieel
mogelijk te maken.
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5.2. Leerpunten en aanbevelingen
Eerst volgen er een aantal “algemene” leerpunten en aanbevelingen; daarna volgt er een
opsomming volgens de drie werkpaketten.

5.2.1. Algemeen
-

Een projectperiode van 1 jaar om het beoogde technologie platform te ontwikkelingen
en te testen is een te korte termijn. Ook de financieringsmogelijkheden van het project
zijn onvoldoende om de technologiepartners voldoende te motiveren om snel een goed
werkend product af te leveren. M.a.w. de doelstellingen van het project bleken te
ambitieus om te realiseren in het geplande tijdsbestek en met de ter beschikking
gestelde middelen. Een beter afstemmen op wat haalbaar is rekeninghoudend met de
projecttermijn en de beschikbare budgetten is daarom een belangrijk leerpunt en
aanbeveling.

-

Voor het E-Tandem project werd er gekozen om met werkgroepen te werken, met elk
een eigen coördinator die de voortgang van de werkgroep rapporteerde aan de
stuurgroep. Deze werkwijze leverde goede resultaten af voor wat betreft de
werkgroepen ‘algemene ondersteuning’ en ‘zorgorganisatie’. Het aansturen van de
werkgroep technologie vereiste echter een bijzondere technische bagage die
onvoldoende aanwezig was, waardoor communicatie over wat wenselijk was of waar
het fout liep een moeizaam gebeuren werd. De stuurgroep diende ‘blind’ te vertrouwen
op wat de technologiepartners beloofden af te leveren binnen de gestelde
projecttermijn.
Daardoor
kon
er
onvoldoende
kritisch
beoordeeld
worden
wat
haalbaar/nuttig/wenselijk was in het kader van het project. Voor dergelijke
hoogtechnologische projecten is daarom een coördinator met een degelijke kennis van
de technische materie (hardware en software) ten stelligste aan te bevelen.

-

De samenwerking tussen de zorgsector en de technologiesector is geen evidentie. Er
heersen andere en soms tegenstrijdige belangen en cultuurverschillen in samenwerking
en handelen. Voor de zorgpartners ligt de focus op het beschikken over een feilloos
werkende installatie die de mantelzorger zou kunnen ontlasten. De zorgactoren wensen
een nultolerantie voor wat betreft technische haperingen. De technologiepartners
weten dat zij slechts stapsgewijze tot een perfect product kunnen komen.

-

Tot in de voorbereidingsfase is het gelukt om de technologiepartners en de zorgpartners
dicht bij elkaar te houden. Bij het haperen van de technologie bleek die afstand snel toe
te nemen; de geloofwaardigheid van de “technologie” nam bij een aantal personen
snel af en evolueerde in een neerwaartse spiraal qua motivatie voor het project.

-

De technologiepartners hebben onder tijdsdruk een installatie bij elkaar gebracht, die
wel alle gewenste functionaliteiten bevatte en die rekening hield met kostprijsaspecten,
maar die achteraf onvoldoende goed leek te werken om over te gaan tot een
geïntegreerde testfase met van bij aanvang een minimaal risico op storingen.

-

Met alle partners, ook met technologiepartners, dienen er van in het begin van het
project zo duidelijk mogelijke afspraken gemaakt te worden over de uit te voeren taken
en de financiële overeenkomsten die daaraan gekoppeld zijn, zodanig dat de
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betalingen telkens kunnen gebeuren in functie van geleverde resultaten. Dit is in het
belang van beide partijen.
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5.2.2. Technologisch
-

De integratie van de technologische componenten, in een betaalbare opstelling, bleek
toch niet zo simpel te zijn. Uiteindelijk kost een installatie ongeveer 3500 euro (alles
inbegrepen en zonder winstmarges). Dit is nog te veel om tot een leasingformule te
komen voor een bedrag rond de 150 euro per maand (alles inbegrepen).

-

Omwille van de constante zoektocht naar de juiste en goedkoopste componenten is het
lang onduidelijk geweest wat de gemiddelde kost zou zijn voor een installatie. De
stuurgroep heeft daarbij tot het einde “intuïtief” geprobeerd om de kosten in te
schatten. Zulke situatie dient zoveel mogelijk vermeden worden, het creëert te vermijden
stress en ongemak.

-

Bij de zorgactoren die de skypecommunicatie wensten uit te testen werd geconstateerd
dat er een grote openheid en interesse was om de mogelijkheden van dit medium te
verkennen. Er was dan ook een duidelijke ontgoocheling bij het stopzetten van het
project o.w.v. de groeiende overtuiging van de positieve ondersteuningsmogelijkheden
van het concept.

-

Bij de afhandeling van alarmeringen diende gebruik te maken van een pager of een
GSM. Lange tijd werd er voor een eenvoudige pageroplossing geopteerd. Naar het
einde van het project toe bleek dat dit systeem niet haalbaar zou zijn en diende
overgeschakeld te worden op een GSM-oplossing. In principe is voor de mantelzorger
de pager te verkiezen boven de GSM o.w.v. de eenvoud van bediening wat betreft de
al dan niet “acceptatie” van de alarmering.

-

De huidige generatie van gebruikers situeert zich in de leeftijdscategorie vanaf 70 jaar
en heeft geen ervaring met moderne communicatietechnologie. Hierdoor is het de
vraag of het op grote schaal op de markt brengen, in de zorgsector, van dit soort
geïntegreerd product momenteel een haalbare kaart is. Omwille van de snelle toename
van de kennis van ICT bij de jongere senioren, zien we dit wel haalbaar binnen
middellange termijn (5 tot 10 jaar).

-

Er moet rekening gehouden worden met garantie- en serviceaspecten voor de
“zorgkoffer” en met een “helpdesk” in het geval van technische mankementen.

-

De materialen dienen ook te voorzien worden van de nodige verzekeringen: burgerlijke
aansprakelijkheid en een alle-risico-polis.

-

De installateurs dienen tot in de details de verschillende componenten van de hardware
en software te kennen zodanig dat ze de juiste instellingen en handelingen kunnen
uitvoeren.
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5.2.3. Algemene ondersteuning
-

Het E-Tandem live project is de aanzet geweest tot het uitwerken van een DVD
dementie die gedragen wordt door de 9 Expertisecentra Dementie in Vlaanderen.

-

Het E-Tandem live project is eveneens de aanzet geweest tot het opmaken van een
overzicht van alle beschikbare informatieve diensten binnen het arrondissement
Turnhout en de motor geweest om informatiesessies aan te bieden aan het brede
publiek.

-

De ondersteuning van de mantelzorger van personen met dementie werd uitgebreid in
samenwerking met de verschillende netwerkpartners.

5.2.4. Zorgorganisatie
-

Wat betreft de zorgprotocollen en –procedures: omwille van het parallelle verloop van
de drie werkgroepen dienden de protocollen opgesteld te worden zonder dat de
uiteindelijke functionaliteiten van het technologische systeem vastgelegd waren. Het
gevolg is dat de procedures relatief vaag blijven. Het is aan te bevelen eerst te
beschikken over de functionaliteiten van het systeem alvorens met de uitwerking van
een gedetailleerd protocol te starten.

-

De intake van zorgbehoevenden, de installatieaspecten, de opleiding en de opvolging
van de gezinnen met dementerenden vergt een bijzondere aandacht voor
“coördinatie” of afstemming tussen de verschillende partijen, om dit zonder storingen
voor de betrokken gezinnen en personen te laten verlopen.

-

Omwille van verschillende redenen is dit laatste in het E-Tandem project niet optimaal
verlopen. In een pilootproject is dat te verwachten en ook te aanvaarden, voor de
toekomstige installaties kan dat niet meer. Daarom werd gedurende de laatste maand
van het project gezocht naar een hulpmiddel dat door alle betrokken partners
gehanteerd zou kunnen worden om tot een vlottere samenwerking te komen. Deze
oplossing werd gevonden onder de vorm van een “callcenter”-software die ter
beschikking is bij Innotek onder de naam 24/7 en die perfect kan aangepast worden om
depersonaliseerde installatie procedures toe te passen en op te volgen. Een model van
“intranet systeem voor E-Tandem Management” is in dat verband gerealiseerd en ter
beschikking voor later gebruik (zie bijlage)

-

Niettegenstaande voor de belangrijkste alarmeringen en interventies zorgprotocollen en
procedures werden uitgeschreven en dat deze in een map in de zorgcentrale ter
beschikking zijn, is er quasi een zekerheid dat, wanneer het systeem met een groter
aantal zorgbehoevenden (bijvoorbeeld 100) actief zou zijn, er toch problemen zullen
optreden bij de afhandeling van de procedures. Daarom werd ook tijdens het project al
gezocht naar een mogelijke integratie met het Verklizan systeem dat het WGK
Antwerpen gebruikt.
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6. Toekomstperspectieven
6.1. Verspreiding
Het resultaat van het werkpakket algemene ondersteuning kent zijn verspreiding binnen het
arrondissement Turnhout en over gans Vlaanderen. De DVD dementie zal via de huisartsen ter
beschikking gesteld worden van de mantelzorgers.

6.2. Verdere ontwikkeling en optimalisatie
Wat betreft de technologische ondersteuning heeft het E-Tandem Live project geleid tot een
intense samenwerking tussen de verschillende technologiepartners: OAC, ASDK, Guard-Online,
Van Roey Automation, De Volksmacht en Innotek.
Het is de intentie van OAC, ASDK, Guard-Online en Innotek om op de ingeslagen weg verder te
gaan en een prototype van een echte “zorgkoffer” te ontwikkelen. Het overleg daarover is al
gestart en het concept is duidelijk: er wordt gestreefd naar een eenvoudig te installeren systeem
dat onder de vorm van een koffer zal gepresenteerd worden aan de gezinnen met een
zorgbehoevende. In deze koffer zullen Touchscreen, Blackbox, router en andere bijhorigheden
geïntegreerd worden. Tevens zal deze zorgkoffer een basisset aan alarmeringssensoren
bevatten die, draadloos en op eenvoudige wijze kunnen geïnstalleerd worden. Er wordt
geopteerd voor een eenvoudige pager voor het ontvangen en accepteren van alarmeringen.
Voor videotelefonie zal in eerste instantie nog beroep gedaan worden op Skype maar er wordt
op termijn uitgekeken naar alternatieven. Wat betreft videobewaking zal het systeem van
Guard-Online gebruikt worden.
Zowel Tandem, WGK Antwerpen als De Volksmacht blijven ter beschikking om dit nieuwe
systeem, wanneer het voldoet aan de door hen gestelde criteria van eenvoud van bediening,
perfecte functionering, stabiliteit en kostprijs, bij een aantal gezinnen met personen met
dementie te testen.
Het WGK Antwerpen onderneemt ondertussen verdere stappen om hun zorgcentrale klaar te
maken voor het ontvangen en verwerken van de verschillende ondersteuningsoproepen die
het nieuwe systeem met zich mee brengt.
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7. Bijlagen
De volgende bijlagen zijn ter beschikking bij de vzw Tandem en kunnen daar op eenvoudig
verzoek bekomen worden. U kan daarvoor mailen naar karin.soenen@dementie.be .

7.1. Projectaanvraag “E-Tandem Live”
7.2. Informatiebrochure voor toeleiders
7.3. Informatiebrochure voor mantelzorgers
7.4. Intakedocument
7.5. Verschillende schalen om de draagkracht/draaglast te meten
7.6. Informatiebrochure dementie in arrondissement Turnhout
7.7. Technische fiches
7.8. Intranet systeem voor E-Tandem Management

vzw Tandem

Expertisecentrum Dementie
Turnhout

69

