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Voorwoord 

 

Het onderwerp van dit onderzoeksverslag betreft de (mogelijke) dilemma’s die aan de orde kunnen 

zijn bij de toepassing van sensortechnieken binnen een zorgcontext waar verzorgenden Individuele 

Gezondheidszorg (IG) werkzaam zijn. Het in kaart brengen van deze dilemma’s is van belang omdat 

verzorgenden dagelijks en in toenemende mate in contact komen met sensortechnieken. 

 

Dit onderzoeksverslag is een praktijkgericht afstudeeronderzoek aan de opleiding HBO-

Verpleegkunde. Het eerste deel van het verslag is het theoretisch kader en onderzoeksvoorstel. Daarna 

is te lezen hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke resultaten verkregen zijn. Als laatste is de 

conclusie van de onderzoeksvraag te lezen. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Netwerk ZON. Dit betreft een netwerk die een 

centrale en verbindende schakel vormt, binnen het netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen, 

kenniscentra en brancheorganisaties en verbindt daarbij ook organisaties binnen het voortgezet 

onderwijs en projecten van de overheid (Zuidersma, 2013). De uitvoering van het onderzoek vindt 

plaats door Annelies Dijkstra en Veerle Paans onder begeleiding van Elvira Coffetti en Jelly 

Zuidersma, in de periode februari 2014 – juni 2014. Wij willen graag Elvira Coffetti, Jelly Zuidersma 

& Loïs de Vries bedanken voor hun inzet, feedback en bijsturing van dit onderzoek.  
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Samenvatting 

Doel: In dit onderzoek is gezocht naar mogelijke dilemma’s die spelen bij verzorgende Individuele 

Gezondheidszorg (IG) bij het gebruik van sensortechnieken voor verblijfsdetectie in de intramurale 

ouderenzorg. 

Design: Het betreft een kwalitatief onderzoek; een schriftelijk semigestructureerde groepsdiscussie 

binnen een elektronisch forum. 

Aanleiding: Het werken met sensortechniek is een relatief nieuwe ontwikkeling binnen de zorgsector. 

Uit onderzoek blijkt dat artsen zeer tevreden zijn over het werken met technologische ontwikkelingen, 

omdat vroegtijdige signalering en interventies mogelijk worden en er meer gegevens beschikbaar zijn 

over de patiënt. Echter, er is nog geen onderzoek naar hoe verzorgenden IG aankijken tegen deze 

nieuwe ontwikkeling. Het is onduidelijk of er dilemma’s spelen onder Verzorgende IG die werken met 

sensortechnieken. Aangezien in de toekomst steeds meer zorg m.b.v. sensoren verleent zal worden, 

wordt in dit onderzoek onderzocht of verzorgenden IG dilemma’s ondervinden bij het werken met de 

nieuwe technologische ontwikkelingen.  

Achtergrond en kader: Door ontwikkelingen in de zorg met betrekking tot sensortechniek wordt er 

sneller gesignaleerd en worden interventies sneller ondernomen. Sensoren nemen observerende taken 

over van de verzorgende IG en verhoogd de zelfredzaamheid van de patiënt. Sensortechnologie is een 

systeem dat bewegingen en activiteiten van ouderen signaleert, door middel van apparatuur. Het 

signaleert en alarmeert problemen, het merkt ongewoon gedrag van ouderen op en geeft deze 

informatie door aan de artsen en/of verzorgenden 

Methode: Er is gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd groepsdiscussie via een forum. Er 

hebben 4 forumdiscussies plaatsgevonden met in totaal 41 respondenten die op verschillende 

stellingen hebben gereageerd. Deze stellingen zijn afgeleid uit een literatuurreview waaruit voor- en 

nadelen van het werken met sensortechnieken zijn geanalyseerd. De stellingen die in het forum zijn 

geplaatst zijn opgedeeld in 5 thema’s. Deze thema’s zijn afgeleid uit het beroepsprofiel van 

Verzorgende IG.  

Resultaten: De resultaten beschrijven per thema verschillende dilemma’s: 

– Aandacht: Het opbouwen van een vertrouwensband met de patiënt blijft mogelijk, maar wordt 

lastiger door het werken met sensoren. Dit komt doordat de zorgverlener minder vaak bij te patiënt 

langskomt.  

– Preventie, verzorgen en ondersteunen: Sensoren nemen observerende taken over, toch is 

sensortechniek enkel een hulpmiddel, waarbij menselijke controle altijd nodig is. 

– Professional werken: Alarmeringen door sensoren hoort bij het werk, dit zorgt voor alertheid bij de 

verzorgende IG. Ondanks dat gebeurt het regelmatig in de praktijk dat door vals alarm, sensoren wel 

voor nalatigheid zorgen. Sensoren zorgen voor flexibiliteit en dat er bij calamiteiten snel actie kan 

worden ondernomen. Sensoren kunnen bij verzorgenden IG stress veroorzaken, door onverwachte 

alarmeringen en werkzaamheden die onderbroken worden.  

– Privacy: Door continue observatie geven sensoren een beperking in vrijheid en schendt het de 

privacy van de patiënt. Echter de patiënt stemt er zelf mee in dat er sensoren worden geplaatst en er is 

dan dus geen sprake van privacy schending.    

– Opleiding: Alle professionals van elke leeftijd kunnen leren werken met sensortechniek door een 

open houding aan te nemen. Toch neemt het leervermogen van oudere professionals af. Jongere 

professionals zijn opgegroeid met technologie en leren daarom sneller werken met sensoren. 

Discussie: Niet alle respondenten die mee hebben gedaan aan het onderzoek hadden ervaring met het 

werken met sensortechnieken. Ook zijn de sessies waarin de discussies zijn opgedeeld niet gelijk qua 

grootte van de groep respondenten, leeftijd van de respondenten en de duur van de sessie. 

Conclusie:  

Uit dit onderzoek is te concluderen dat er dilemma’s spelen onder verzorgenden IG die werken met 

sensortechnieken in de ouderenzorg. Per thema zijn de dilemma's beschreven.  

Aanbevelingen: Er wordt aanbevolen om in een vervolgonderzoek kritisch te kijken naar de naar voren 

gekomen dilemma's, en te onderzoeken naar mogelijke oplossingen voor deze dilemma’s 
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Inleiding 
 

Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen die zorg nodig hebben. Dat wil zeggen dat er in de 

toekomst relatief veel ouderen zullen zijn ten opzichte van een jongere populatie (Baumbush, Dahlke 

& Phinney, 2014). Ouderen krijgen naar mate ze ouder worden meer klachten die ontstaan door 

complicaties die optreden bij (chronische) ziekten (Svanström, Sundler, Berglund & Westin, 2013). 

Het gevolg hiervan is dat een groter wordende groep ouderen ondersteuning nodig zal hebben bij de 

algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) (Baumbush et al., 2014). 

 

Ouderen die in een verpleeghuis opgenomen worden, zijn vaak niet meer in staat volledig de eigen 

verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. Zij kunnen in sommige gevallen niet meer 

autonoom voor zichzelf zorgen en hebben omwille van de persoonlijke veiligheid 24 uur per dag 

ondersteuning nodig van professionals. Volgens Rantz,  Skubic,  Miller, Galambos, Alexander, Keller 

& Popescu, (2013) heeft 88 % van de mensen die 65 jaar en ouder zijn de wens zo lang mogelijk 

zelfstandig hun ADL uit te voeren. Echter, naar mate de leeftijd vordert neemt de zorgafhankelijkheid 

aangaande ADL toe (Svanström et al., 2013) Een van de kerntaken van een Verzorgende IG is het 

bieden van ondersteuning bij de ADL. Door beperkte financiële middelen die door de overheid 

beschikbaar worden gesteld, wordt er van de verzorgende IG verwacht, dat zij meer taken in dezelfde 

tijd uitvoeren (Shullanberger, 2000). Sensortechnologie heeft de potentie om observationele taken van 

verzorgenden over te nemen en op deze wijze ouderen meer zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid te bieden (Rantz et al., 2013). Sensortechnologie is een systeem dat bewegingen 

en activiteiten van ouderen signaleert, door middel van apparatuur. Het signaleert en alarmeert 

problemen, het merkt ongewoon gedrag van ouderen op en geeft deze informatie door aan de artsen 

en/of verzorgenden (Chung & Liu, 2013; Netwerk ZON, 2014).  

 

In dit onderzoek is er voor gekozen om het thema sensortechnieken te verduidelijken en te  

specificeren door de focus te richten op verblijfsdetectie. Onder sensortechnieken ten behoeve van 

verblijfsdetectie kunnen verschillende technische hulpmiddelen verstaan worden. 

De verschillende sensorsystemen die toegepast kunnen worden als onderdeel van verblijfsdetectie zijn: 

  

1. Automatisch aangaande verlichting: ondersteuning bij mobiliteit in het donker in huis of verblijf 

(Morales, Badesa, Garcia-Aracil,  Perez-Vidal, & Sabater, 2012). 

2. Automatische alarmoproepen: alarmmogelijkheden die geactiveerd worden met een knop of door 

hard te roepen. Een (in- of extern aanwezige) zorgverlener krijgt de melding op telefoon of tablet, 

waarna een spreek-/luisterverbinding tussen beiden tot stand wordt gebracht (Hanson, Takahashi & 

Pecina, 2013).   

3. Bed-matsensoren: zodra iemand het bed verlaat of ingaat kan bijvoorbeeld een zorgverlener 

gewaarschuwd worden of het licht automatisch wordt bediend (Wolf, Hetzer, zu Schwabedissen, 

Wiese & Marschollek, 2013). Bed-matsensoren kunnen de vitale functies, ademhaling en rusteloosheid 

meten als de oudere slaapt. Door continu de vitale functies te meten, worden deze gegevens over een 

langer termijn verzameld. Hierdoor kan de arts en verzorgende vroegtijdig afwijkingen signaleren en 

overgaan tot interventies (Rantz et al., 2013).  

4. Bewegingssensoren: Bij ongewone houding of langdurig verblijf in bijvoorbeeld de badkamer of op 

het toilet, kan een alarmsignaal de zorgverlening waarschuwen (zie ook punt 3) (Lee, Lai, Chiang, 

Chen & Hsieh, 2006). 

 

Binnen het onderzoek wordt er specifiek gekeken naar de sensor-technologische ontwikkelingen in de 

intramurale ouderenzorg. In de intramurale ouderenzorg werken onder andere verzorgenden IG. 

Verzorgende IG betreft het derde kwalificatieniveau Individuele Gezondheidszorg. De taak van de 

verzorgende IG binnen de ouderenzorg is het bieden van structuur en veiligheid in de woon- 

leefsituatie (Liefhebber, Haterd & Hollander, 2012).  
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Het gaat hierbij om het zorgen voor een optimaal lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van 

cliënten. De verantwoordelijkheden/kerntaken van de verzorgende IG betreffen onder meer het bieden 

van dagelijkse verzorging (ADL) of het ondersteunen hiervan, het in kaart brengen van de behoefte 

van de cliënten en het bieden van preventie door vroeg-signalering, voorlichting, advies, instructie en 

verpleegtechnische handelingen voor verzorgende uit te voeren (Liefhebber et al, 2012).  

 

Door de komst van verblijfsdetectie die plaatsvindt op basis van sensortechnieken veranderen 

observationele activiteiten van verzorgenden. Zo richten verzorgenden zich in dit kader meer op de 

detectie van sensoren in plaats van op de eigen directe observatie. De vaststelling van gebeurtenissen 

verplaatst zich van direct naar indirect (Hofman, 2002). In het beroepsprofiel van 2020 is aangegeven 

dat de komst van informatie- en sensortechnologie een bijdrage kan leveren aan de patiëntveiligheid 

en dat de verzorgenden IG zich hierop behoren voor te bereiden (V&VN, 2012). De verzorgenden IG 

zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt binnen hun deskundigheidgebied. Zij behoren 

er alles aan te doen om zo goed mogelijke zorg te bieden (Liefhebber et al. 2012). 

 

Uit verschillende onderzoeken komt duidelijk naar voren dat sensortechnologie mogelijkheden biedt 

om ouderen betere en veiligere zorg te leveren (Wolf, Hetzer, zu Schwabedissen, Wiese & 

Marschollek, 2013; Alexander, Wakefield, Rantz, Skubic, Aud, Erdelez, & Ghenaimi, 2011; Chung & 

Liu, 2013). 

 

Ook blijkt uit onderzoek dat het werken met sensortechnologie efficiëntie en kwaliteit van handelen 

oplevert voor zorgprofessionals; er kunnen vroegtijdig problemen worden gesignaleerd, het 

ondersteunen van ouderen kost minder tijd, Verzorgende IG zijn hierdoor in staat ‘zorg op afstand’ te 

bieden (Alexander, et al., 2011). Dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld (beeldscherm)observaties op 

afstand kunnen uitvoeren van meerdere zorgvragers tegelijk en directer kunnen interveniëren om 

(val)incidenten te voorkomen (Rantz et al., 2013). 

 

Onduidelijk is nog of verzorgenden IG het werken met sensortechnologie daadwerkelijk als positief 

ervaren. Het vraagt een andere werkwijze van de verzorgende. Zo is er minder direct en meer indirect 

persoonlijk contact met de patiënt. Dit kan tot gevolg hebben dat zij de zorg als onpersoonlijker of 

onvollediger ervaren. Ook is gebleken dat professionals het moeilijk vinden om met deze technologie 

te werken (Chung & Liu, 2013; Kieft, Grotendorst & Lambergts, 2011). De interpretatie van 

beeldscherminformatie vraagt namelijk om specifieke kennis. Te kort aan ervaring en kennis kan 

onzekerheid met zich meebrengen. Het moeten kunnen vertrouwen op beeldscherminformatie en 

alarmfuncties op afstand kan dilemma's doen ontstaan bij verzorgenden ten aanzien van het werken 

met sensortechnologie. In het onderzoek dat uitgevoerd wordt op basis van dit voorstel worden 

dergelijke dilemma’s onderzocht. 
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Hoofdstuk 1. Vraagstelling, doelstelling en definiëring begrippen 

In dit hoofdstuk is de onderzoeksvraag, doelstelling en probleemstelling van dit onderzoek vermeld. 

Ook zijn enkele begrippen gedefinieerd.  
 

1.1. Onderzoeksvraag  

Welke (mogelijke) dilemma’s spelen bij verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG) een rol bij 

het gebruik van sensortechnieken voor verblijfsdetectie in de intramurale ouderenzorg?  

 

1.2. Doelstelling 

De (mogelijke) dilemma’s die een rol spelen bij verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG) bij 

het gebruik van sensortechnieken voor verblijfsdetectie in de intramurale ouderenzorg zijn in kaart 

gebracht op basis van een inventariserend kwalitatief onderzoek onder verzorgenden IG. 

 

1.3. Probleemstelling  

Er komen steeds meer technologische ontwikkelingen in de zorg waar hulpverleners mee werken. Dit 

brengt met zich mee dat verzorgenden IG naast hun directe observaties en interventies, in toenemende 

mate indirecte observaties en interventies zullen gaan toepassen binnen de zorgverlening om de 

veiligheid van de patiënt te kunnen waarborgen. De verschuiving van direct interpersoonlijk contact 

naar technologische detectie is relatief nieuw. Hierdoor worden verzorgenden geconfronteerd met 

nieuwe observatietechnieken en alarmfuncties van meerdere patiënten tegelijk en verschuiven 

werkzaamheden van interpersoonlijk contact naar ‘zorg op afstand’, waarbij op technologische 

toepassing vertrouwd moet kunnen worden. Het is onduidelijk of Verzorgende IG hierdoor dilemma’s 

ervaren binnen hun dagelijkse taakinvulling (Kieft et al, 2011). De verschuiving van directe zorg naar 

indirecte zorg door middel van sensortussenkomst kan dilemma’s met zich meebrengen rondom 

bijvoorbeeld het onderwerp interpersoonlijk vertrouwen, interpersoonlijke communicatie, privacy 

(Chung & Liu, 2013). Er wordt daarom in dit onderzoek onderzocht welke dilemma's er spelen bij 

verzorgenden IG met het werken met sensortechnieken.  

 

1.4 Definiëring begrippen 

 

Dilemma  

Bij een dilemma is er sprake van tegengestelde belangen tussen de taken van Verzorgende IG volgens 

het beroepsprofiel, versus de taken die Verzorgende IG uitvoeren als met sensortechnieken gewerkt 

wordt (Zuidersma, 2012). 
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethodologie 

In dit hoofdstuk is de onderzoeksmethodiek van dit kwalitatieve onderzoek uitgewerkt. Ook is de 

werkwijze van de literatuurstudie te lezen. Om tot een topiclijst te komen zijn er deelvragen opgesteld, 

door literatuurstudie worden deze deelvragen beantwoord in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk is verder te 

lezen hoe de dataverzameling en data- analyse is verlopen. Tot slot worden de etische aspecten van dit 

onderzoek beschreven.  
 

2.1 Design 

Het onderzoeksdesign van dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is 

onderzoek waarbij overwegend gebruik wordt gemaakt van gegevens van kwalitatieve aard; zoals 

meningen, percepties, ideeën, dilemma’s, overwegingen en ervaringen. Kwalitatief onderzoek heeft als 

doel onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en individuen of kleine groepen van 

personen te beschrijven en te interpreteren (Baarda, Goede & Teunissen, 1998). 

De methode van dit onderzoek is een semi-gestructureerd groepsdiscussie met behulp van een digitaal 

forum. De respondenten (n=48) zijn gevraagd schriftelijk te reageren in een groepsforum op 

schriftelijk aangeboden stellingen en reacties van elkaar binnen dat forum, zodat er een discussie kon 

ontstaan op de verschillende stellingen. De gebruikte stellingen zijn gebaseerd op de voor- en nadelen 

van sensortechnieken, zoals beschreven in de literatuur. Het forum biedt de mogelijkheid dat 

respondenten interacteren op elkaars reacties (meningen, percepties, ideeën, ervaringen). Samengevat 

kan gesteld worden dat het design een schriftelijk semi-gestructureerd groepsdiscussie betreft binnen 

een elektronisch forum (Verhoeven, 2005). 

 

Deze groepsdiscussie bevat 12 leden, met een totaal aantal respondenten van n = 48. Bij een 

kwalitatief onderzoek staat de betekenisvolle respons uit de discussie voorop, in plaats van de 

hoeveelheid respons (Verhoeven, 2005). Groepsdiscussies zijn geschikt om binnen relatief korte tijd te 

achterhalen wat de meningen en/of opvattingen over een bepaald onderwerp binnen een groep zijn. 

Een voordeel van het gebruik van een groepsinterview binnen dit onderwerp is dat de respondenten 

vrijuit kunnen spreken (typen in het forum) en hun mening kunnen uitspreken (opschrijven), en zo 

delen met andere verzorgenden IG die op hun werkplek voor een groot gedeelte in dezelfde situatie 

zitten. Toch kan de mening van de verzorgenden IG van elkaar verschillen. Door het lezen van een 

mening/opinie van anderen kunnen nieuwe ideeën en meningen ontstaan, waardoor er veel respons 

was op de verschillende stellingen. 

 

In dit onderzoek is alvorens de dataverzameling, literatuurstudie uitgevoerd. Dit om na te gaan of er al 

eerder onderzoek gedaan is naar dit onderwerp. Daarnaast is er gekeken wat al bekend was over 

soorten sensortechnieken en hoe de verzorgenden IG aankijken tegen deze ontwikkeling. 

 

2.2 Literatuurstudie 

In de eerste fase van het onderzoek is literatuurstudie uitgevoerd. Er is gekeken naar de invloed en de 

gevolgen van de komst van verblijfsdetectie op basis van sensortechnieken in de zorgverlening. De 

literatuurstudie biedt een inventarisatie van onderzoeksgegevens dat voor handen is op het gebied van 

sensortechnieken voor verblijfsdetectie in de ouderenzorg. De literatuurstudie is gebruikt als 

theoretische onderbouwing van het onderzoek (Verhoeven, 2005).  

Het doel van literatuurstudie in dit onderzoek is om tot een topiclijst te komen. Deze topiclijst bevat de 

basis voor het semi- gestructureerd groepsinterview. Om tot deze topiclijst te komen zijn er deelvragen 

opgesteld. Deze deelvragen zijn beantwoord door middel van het uitvoeren van literatuurstudie.  

Deelvragen om tot een topiclijst te komen:  

1. Wat is de rol van de Verzorgende IG t.a.v. De sensortechnieken conform het beroepsprofiel van de 

verzorgende IG?  
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2. Wat zijn de huidige (jaren 2010 – 2014) technologische ontwikkelingen aangaande verblijfsdetectie 

door middel van sensortechnieken in de ouderenzorg?  

3. Welke mogelijke zorg gerelateerde dilemma’s aangaande het gebruik van verblijfsdetectie worden er 

in de literatuur genoemd?  

4. Op welke wijze en met welk meetinstrument kunnen zorg gerelateerde dilemma's aangaande het 

gebruik van verblijfsdetectie door middel van sensortechnieken in kaart worden gebracht? 

  

2.2.1 Databank 

Om bruikbare literatuur te vinden is er gebruik gemaakt van de database PubMed/MEDLINE. In 

PubMed/MEDLINE zijn artikelen gevonden die wetenschappelijke informatie bevatten voor dit 

onderzoek. Daarnaast is gezocht in de database CINAHL en the Cochrane Library. De gevonden 

artikelen uit Pubmed/MEDLINE kwamen overeen met de andere genoemde databases (maximale 

overlap). Er is daarom gekozen voor het verder en uitgebreider zoeken naar artikelen in de database 

PubMed/MEDLINE. Er is gebruik gemaakt van een informatielogboek om bruikbare artikelen te 

vinden en te analyseren. Om bruikbare artikelen te vinden voor dit onderzoek zijn er verschillende 

zoektermen in verschillende zoekstrategieën gebruikt. Gebruikte keyterms in verschillende 

zoekstrategieën: sensortechnology,  sensor network system, biomedical technology, nurs*, nursing 

homes, elderly, health care. Hieronder staan de inclusie, exclusie en randvoorwaarden beschreven, 

waaraan het wetenschappelijk artikel moet voldoen. In bijlage I staat het gehele informatielogboek 

beschreven.  

 

Tabel 1: In- en exclusiecriteria en randvoorwaarden.  

Inclusiecriteria Exclusiecriteria  Randvoorwaarden  

Actuele informatie  

Nederlandstalige / Engelstalige 

artikelen 

Wetenschappelijke artikelen  

Zoekterm staat in de abstract  

Artikelen ouder dan 15 jaar  

Artikelen die niet full tekst 

beschikbaar zijn 

Artikelen die niet wetenschappelijk 

zijn onderbouwd  

Artikelen zijn gratis opvraagbaar  

Artikelen zijn free full tekst  

 
 

2.2.2 Resultaten literatuuronderzoek 
Uit de zoekacties bleek dat er geen wetenschappelijke studie van voldoende toegepast 

wetenschappelijke bewijsvoering en waarde voorhanden bleek dat dilemma's die voorkomen bij 

verzorgenden IG in de ouderenzorg met betrekking tot sensortechnologie beschrijft. De literatuur 

beschreef echter wel voor- en nadelen en invloeden ten aanzien van het werken met sensortechnologie. 

Deze voor- en nadelen en invloeden zijn opgenomen in de literatuurstudie (zie bijlage II). In bijlage III 

staat er van elk geanalyseerd artikel een samenvatting beschreven. Vanuit de voor- en nadelen uit de 

literatuur is er een topiclijst opgesteld. Deze topiclijst betreft stellingen aangaande het werken met 

sensoren in de ouderenzorg.  
 

2.3 Praktijkonderzoek: semi – gestructureerd groepsdiscussie 
 

2.3.1 Populatiebeschrijving 
De methode van dit onderzoek is een semi – gestructureerd groepsdiscussie. De populatie van dit 

onderzoek betreft verzorgenden IG die momenteel een opleiding volgen tot verpleegkundige niveau 

vier. In totaal hebben er 41 respondenten 

deelgenomen aan dit onderzoek. De 41 

respondenten zijn in vier verschillende groepen 

verdeeld. In elke groep waren er ongeveer 9 – 12 

respondenten aanwezig.  

61%

39%

Werken met sensortechnieken

Ervaring met
sensortechniek

Geen ervaring
met
sensortechniek

Tabel 2: Werken met sensortechnieken 
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De groepen zijn opgedeeld in vier sessies; er hebben twee sessies van 90 minuten en twee sessies van 

45 minuten plaats gevonden.  

De leeftijd van de respondenten binnen de populatie lag tussen de 20 – 55 jaar oud. Van de 41 

respondenten, hadden 25 ervaring met het werken met sensortechniek. De overige respondenten 

hadden niet eerder gewerkt met sensoren. Sommige respondenten hadden zelfs nog nooit gehoord van 

de sensoren.  

2.3.2 Dataverzameling 

De dataverzameling in dit onderzoek betreft het gebruik van een digitaal forum, genaamd E-netwerk 

ZON. E-netwerk ZON is een digitaal forum waarin de onderzoekers dilemma’s kunnen zetten waarop 

de respondenten kunnen reageren. Deze stellingen met reacties worden door het programma 

opgeslagen. Het instrument registreert niet alleen informatie, maar registreert ook de hoeveelheid 

informatie, hoe vaak de informatie uitgewisseld wordt. Het helpt informatie uit te wisselen met 

verschillende personen (Open Universiteit, 2012).  

 

Vanuit de informatie van de literatuurstudie is er een topiclijst opgesteld. Deze topiclijst betreft 

stellingen aangaande voor- en nadelen van het werken met sensortechniek in de ouderenzorg. Deze 

stellingen zijn op het digitaal forum geplaatst. De respondenten (n=41) zijn gevraagd schriftelijk te 

reageren in een groepsforum op schriftelijk aangeboden stellingen binnen dat forum. De respondenten 

hebben eerst aangegeven of zij het ‘eens’ of ‘oneens’ zijn met de stelling en daarna hebben de 

respondenten hun antwoord onderbouwd met hun mening, waarom ze het ‘eens’ of ‘oneens’ zijn met 

de stelling. Via een chatfunctie konden respondenten ervaringen en meningen met elkaar delen, zo 

ontstond er een digitaal groepsdiscussie. Door meningen en ervaringen van elkaar te lezen, werd er 

steeds meer in het forum gereageerd, waardoor ook regelmatig een kleine discussie op gang kwam. 

Respondenten werden door de mening van elkaar beïnvloed.   

Een nadeel van een groepsdiscussie is dat de respondenten een groepsdruk voelen wat kan leiden tot 

het geven van sociaal wenselijke antwoorden (Reek, Pardoel & Tits, 2008).  

In dit onderzoek is het onwaarschijnlijk dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben 

gegeven in plaats van hun eigen mening en ervaring. Dit komt omdat het onderwerp over het werk van 

de respondenten gaat, en niet over de persoonlijke situatie. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht 

wat de dilemma’s zijn die spelen binnen verzorgenden IG ten aanzien van het werken met 

sensortechnieken. Er hangt niks van af voor de respondenten, en het is dan ook niet waardevol voor de 

verzorgenden IG om een sociaal wenselijk antwoord te geven. Daarnaast is de groepsdruk 

onwaarschijnlijk, omdat er via een digitaal forum gereageerd wordt op de stellingen en er niet 

mondeling er gediscussieerd wordt.  
 

2.3.3 Data- analyse 

De gegevens die verzameld zijn tijdens dataverzameling, zijn digitaal opgeslagen in het digitaal forum. 

De data die is verkregen zijn handmatig geanalyseerd. Eerst is er gekeken of de respondenten het 

‘eens’ of ‘oneens’ waren met de stellingen, daarna werd er gekeken welke argumenten en meningen de 

respondenten gaven. Bij het analyseren van de gegevens werd er gekeken naar de dilemma's die spelen 

bij de verzorgende IG ten aanzien van het werken met sensortechniek. Daarnaast is er gekeken, hoe 

vaak bepaalde dilemma's voorkomen en hoe betekenisvol deze dilemma’s zijn (Lange, Schuman, 

Montessori, 2011). Er was sprake van een dilemma, wanneer er van tegengestelde belangen van de 

taken van Verzorgende IG volgens het beroepsprofiel, versus de taken die Verzorgende IG uitvoeren 

als met sensortechnieken gewerkt wordt (Zuidersma, 2012). 
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2.4 Ethische aspecten 

In dit onderzoek is rekening gehouden met ethische aspecten. In elk onderzoek gelden gedragscodes. 

Dit onderzoek is ethisch verantwoord omdat er rekening gehouden is met de vrijwillige deelname van 

de verzorgende IG. Er is respectvol omgegaan met de meningen en privacy van de verzorgende IG en 

er is toestemming gevraagd over gebruik van de verzamelde gegevens (Baarda, Goede & Teunissen, 

1998). Naast het hanteren van deze gedragscode is er gehandeld vanuit de HBO gedragscode. Er is 

professioneel en maatschappelijk gehandeld, daarnaast is respectvol en zorgvuldig omgegaan met de 

gegevens en meningen van de verzorgende IG.  

Ook kunnen de keuzes en het gedrag ten aanzien van gegevensverzameling en gegevens-analyse 

worden verantwoord. Als laatst is er gehandeld volgens de beroepscode van een verpleegkundige 

niveau 5. De HBO – verpleegkundige houdt zich bezig met wetenschappelijke toepassing die binnen 

het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige valt. De verpleegkundige heeft een eigen 

verantwoordelijkheid van het handelen en het bijhouden van kennis en vaardigheden met behulp van 

vakliteratuur. Belangrijke waarden in de beroepscode en in de uitvoering van een praktijkgericht 

onderzoek van de verpleegkundige zijn respect, vertrouwen, eerlijkheid, autonomie en 

rechtvaardigheid (Witte, Berkers, & Visser, 2007). 

 

De topiclijst die in het digitaal forum is geplaatst, is opgesteld aan de hand van literatuur. In 

hoofdstuk 2 zijn er deelvragen opgesteld die in het volgend hoofdstuk worden beantwoord. 
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Hoofdstuk 3: Theoretisch- en beleidsmatig kader 

Dit hoofdstuk bevat het theoretisch- en beleidsmatig kader met een beschrijving van relevante 

informatie voor dit onderzoek, uit de literatuur. Er wordt antwoord gegeven op de deelvragen uit 2.2.1. 

De onderwerpen die in dit hoofdstuk terug te vinden zijn, die deze deelvragen beantwoordt door het 

uitvoeren van literatuurstudie, zijn; De rol van de Verzorgende IG ten aanzien van de sensortechnieken 

conform het beroepsprofiel, met welke sensortechnieken wordt in de huidige jaren gewerkt, welke 

mogelijke zorg gerelateerde dilemma’s aangaande het gebruik van verblijfsdetectie worden in de 

literatuur genoemd, en op welke wijze worden zorg gerelateerde dilemma’s aangaande het gebruik van 

verblijfsdetectie door middel van sensortechnieken in kaart gebracht. 

Verder is in dit hoofdstuk een schema opgesteld waarin de competenties (uit het beroepsprofiel, 2012) 

van de Verzorgende IG staan beschreven. Deze competenties worden vergeleken met de taken die 

Verzorgende IG hebben bij het werken met sensortechnieken. Vanuit dit schema worden dilemma's 

opgesteld om tot een topiclijst te komen.  

 

3.1 Beroepsprofiel Verzorgende IG, 2012 

De taken en rollen van een verzorgenden IG zijn zeer divers. De meest belangrijke taken en rollen van 

de verzorgende IG worden beschreven. De eerste taak van de verzorgende is dat zij aansluit bij de 

wensen en behoeften van de patiënt. De verzorgende biedt ondersteuning aan de patiënt om deze 

doelen na te streven en houdt rekening met de uniciteit van elke patiënt. Om goed te kunnen aansluiten 

bij de patiënt en de patiënt zich geaccepteerd voelt, moet de verzorgende in staat zijn een 

betekenisvolle relatie te creëren. De verzorgende is empathisch, respectvol, geduldig en stelt zich open 

op. Zij neemt een luisterende houding aan, is toegankelijk en toont interesse in de patiënt. Daarbij 

beheerst de verzorgende non-verbale en verbale gesprekstechnieken en veroordeelt een patiënt niet. De 

verzorgende ondersteunt en begeleidt de patiënt in de alle dagelijkse levensbehoeften (ADL), maar 

probeert de zelfzorg en/of eigen regie zoveel mogelijk te waarborgen. De verzorgende kijkt naar de 

mogelijkheden en gaat uit van de kracht van de patiënt. De verzorgende is in staat preventief te 

handelen door het geven van voorlichting, advies en instructie op het gebied van zelfredzaamheid, 

zodat de patiënt optimaal gesteund wordt. Zij creëert een veilige leefomgeving voor de patiënt en 

maakt samen afspraken op het gebied van het huishouden en de ADL. Een andere taak van de 

verzorgende is dat zij in staat is om bij de patiënt kenmerken die leiden tot bezorgdheid over 

lichamelijke conditie, het welbevinden of de huishoudelijke situatie te signaleren, zodat zij tijdig zicht 

heeft op veranderingen in afwijkende situaties en eventuele bijbehorende risico's en vervolgstappen in 

gang kan zetten. De verzorgende schakelt hierbij verschillende disciplines in en is in staat om adequaat 

samen te werken met collega’s en andere betrokken professionals, zodat de behoeften op alle 

levensgebieden van de cliënt aandacht krijgen en de cliënt continuïteit in de zorgverlening ervaart. 

Zelf voert de verzorgende de verpleegtechnische handelingen uit, zoals wondverzorging, 

katheteriseren, sondevoeding toedienen, medicatie verstrekken en reflecteert zij op eigen handelen. 

Ook geeft zij feedback op anderen, zodat de patiënt optimale zorg ontvangt. De verzorgende ziet het 

belang in zich nieuwe kennis en vaardigheden binnen de verzorgenden eigen te maken, zodat zij 

bijblijft op haar eigen vakgebied en zichzelf ontplooit en ontwikkeld (Liefhebber et al, 2012).  

 

3.2 Ontwikkeling sensortechniek 

Men is al geringe tijd bezig met de ontwikkeling van sensortechnieken. Sinds 2009 wordt er in 

Nederland met deze sensortechnieken gewerkt (Willems & Lier, n.d.).  

Sensortechniek is een breed begrip waaronder veel zaken vallen. De soorten sensortechnieken die in 

de literatuur gevonden zijn, zijn hier op een rijtje gezet: 

– Enkele infraroodsensoren zoals sensoren die beweging, locatie, vallen en de functionele activiteit 

van de bewoner detecteert.  

– Persoonlijk Digitaal Medewerker (PDA) 

– Automatisch aangaande verlichting. Dit kan de oudere ondersteunen bij mobiliteit in het donker 

(Morales, Badesa, Garcia – Aracil,  Perez-Vidal, & Sabater, 2012) 
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– Automatische alarmoproepen. Er gaat een alarm af bij de zorgverlener als er op een hulpknop 

gedrukt wordt, of als de patiënt hard zal roepen. Vervolgens is het mogelijk om een preek-

/luisterverbinding tussen patiënt en hulpverlener tot stand te brengen (Hanson, Takahashi & 

Pecina, 2013). 

– Bed-matsensoren: zodra iemand het bed verlaat of ingaat kan bijvoorbeeld een zorgverlener 

gewaarschuwd worden of het licht wordt automatisch bediend (Wolf, Hetzer, zu Schwabedissen, 

Wiese & Marschollek, 2013). De bed-matsensoren kunnen de vitale functies, ademhaling en 

rusteloosheid meten als de oudere slaapt. Door continu de vitale functies te meten, worden deze 

gegevens op een langer termijn verzameld, hierdoor kan de arts en verzorgende vroegtijdig 

afwijkingen signaleren en overgaan tot interventies (Rantz, et. all. 2013).  

– Bewegingssensoren: Bij ongewone houding, of langdurig verblijf van de patiënt kan een 

alarmsignaal de zorgverlening waarschuwen (zie ook punt 3) (Lee, Lai, Chiang, Chen & Hsieh, 

2006). 

 

3.3 Beroepsprofiel Verzorgende IG versus ontwikkelingen sensortechnieken 

In het schema hieronder, wordt een vergelijking gemaakt tussen het beroepsprofiel van de 

verzorgenden IG en de taken die anders worden voor verzorgenden IG als sensortechnieken  worden 

toegepast. De verschillen zijn op een rij gezet in dit schema. Uit de literatuur blijkt dat veel taken van 

verzorgende IG veranderen ten aanzien met het werken van sensortechniek, echter blijven ook veel 

taken hetzelfde; zoals ondersteuning bieden bij ADL en HDL, het signaleren van problemen en 

methodisch en verantwoord werken.  
 

Tabel 3: Verzorgende IG competenties vs. Sensortechniek 

Thema  Verzorgenden IG 

competenties, beroepsprofiel 

2012 (Liefhebber et al, 2012)  

Veranderende feiten ten aanzien met het werken met 

sensortechnieken.  

Aandacht 

dialoog    

– Is aandachtig aanwezig  

– Bouwt een relatie op met de 

patiënt en stelt behoefte 

centraal.  

– Werkt zelfregieversterkend.  

– Werkt verbindend samen met 

mantelzorgers.  

– Er is minder patiëntencontact.  

– Patiënten contact gaat via beeldcommunicatie en 

telefoongesprekken. (Chung & Liu, 2013).  

– Vertrouwt gevoel van patiënt en familie door 24-urige 

observatie. (Alexander et al., 2011).  

Preventie 

 

&  

 

Verzorgen 

en 

ondersteu

nen  

– Persoonlijke basiszorg bieden, 

het ondersteunen bij sociale 

contacten en mentaal 

welbevinden, ADL en HDL.  

– Geeft voorlichting, advies en 

instructie over persoonlijke 

basiszorg en zelfredzaamheid.  

– Signaleert veranderingen in de 

situatie de patiënt.   

– Beheerst verpleegtechnische 

handelingen voor verzorgenden. 

– Handelt overtuigend in 

onverwachte situaties. 

– Het ondernemen van 

interventies.  

 

 

– Vroegtijdige signalering van problemen van de patiënt en 

vroegtijdige interventies kunnen ondernomen worden.  

– Rusteloosheid is te observeren door aanwezigheid van bed-

matsensoren.  

– Interpreteren van vitale functies die door bed-matsensoren zijn 

gemeten.  

–  Vroegtijdig ingrijpen bij alarmering van deze sensoren.   

(Rantz, et al., 2013).       

– Gegevens op afstand zijn nuttig voor het interpreteren van de 

gezondheidstoestand (Liefhebber et al, 2012).  

– Nauwkeurige observatie van de sensortechniek. (Rantz et al, 

2013).  

–  Controleleren of het systeem  juiste gegevens verzameld en 

afgeeft (Chung & Liu, 2013).  

– Door meer gegevens wordt het stellen van de diagnose 

vergemakkelijkt (Alexander, et al., 2011). 

– Sensortechniek vermindert onzekerheid van fouten en vermijdt 

klinisch oordeel (Rantz, et al., 2013). 
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– Het geven van advies over invloeden op het leven van de 

patiënt door sensoren (Alexander, et al., 2011).  

Omgaan 

met 

grenzen    

– Gaat regulerend en 

doelgericht om grenzen en 

spanningen.  

– Het rekening houden met de privacy van de patiënt (Guo, Wen, 

Jin, Zhang, 2013).  

Professio

neel 

werken  

– Werkt methodisch en 

verantwoord.  

– Reflecteert op haar eigen 

handelen en dat van anderen. 

– Werkt aan haar eigen 

professionaliteit. 

– Werkt verbindend samen in  

multidisciplinaire teams. 

– Door een minder structurele planning is er meer ruimte voor 

flexibiliteit (Jones & Schlegel, 2013).  

– Alarmeringen kunnen voor storingen en onderbrekingen in het 

werk zorgen (Ching & Liu, 2013).  

– Door sensortechniek wordt de verantwoordelijkheid niet 

minder, maar wordt verschoven (Hofman, 2002).  

– Naleving van het werken met sensoren wordt na verloop van 

tijd minder (Rantz, et al, 2013).  

– Interpreteren van gegevens van sensortechnologie kan als lastig 

worden ervaren (Chung & Liu, 2013).  

– Verzorgende IG hebben over het algemeen meer kennis en een 

hogere status als zij weten te werken met sensortechnieken 

(Hofman, 2002).  

Opleiding

/kosten 

–  Verzorgende IG heeft een 

normaal modaal salaris.  

–  Bouw en onderhoud van de sensortechniek zijn ingewikkeld 

en duur (Chung & Liu, 2013) & (Rantz, et al., 2013).  

– Door sensortechniek zijn er minder hoge personeelskosten, 

omdat er uiteindelijk minder personeel nodig is.  

– Professionals die langer in het vak zitten, hebben meer moeite 

met het leren werken met sensortechniek.  

(Chung, Liu, 2013).  

 

3.4 Dilemma's bij verzorgende IG t.a.v. het werken met sensortechniek 

Aan het hand van het bovenstaande tabel worden hieronder de dilemma's beschreven die in de 

literatuur zijn gevonden. De dilemma's die worden beschreven is een vergelijking tussen het werken 

met sensortechniek en het beroepsprofiel van de verzorgende IG. De dilemma's zijn in verschillende 

thema's verdeeld. 

 

3.4.1 Aandacht dialoog 

In het beroepsprofiel van de verzorgende IG staat dat de verzorgende aandachtig aanwezig moet zijn, 

een vertrouwensband opbouwt met de patiënt en de behoeften van de patiënt centraal stelt (Liefhebber 

et al, 2012). Door het werken met sensortechniek worden observaties op afstand uitgevoerd, en bij 

alarmering kunnen gelijk interventies uitgevoerd worden, dit geeft de patiënt en familie een vertrouwt 

gevoel (Rantz et al, 2013) Toch kan door het werken met sensortechniek de zorg als onvolledig 

worden gezien door verzorgende IG. Door vermindering van patiëntencontact of contact via 

beeldmateriaal is het opbouwen van een vertrouwensband lastig. Ook is het moeilijk om de wensen en 

behoeften van de patiënt centraal te stellen (Chung & Liu, 2013). Daarnaast staat dit in tegenspraak 

met het beroepsprofiel van 2012, waarin staat dat patiëntencontact en aanwezigheid bij de patiënt 

belangrijk is. 

 

3.4.2 Preventie, verzorgen en ondersteunen 

Een grote taak van de verzorgende IG is het observeren en problemen signaleren van de patiënt. Door 

problemen te signaleren kunnen er interventies worden ondernomen. Sensortechniek heeft de 

mogelijkheid om vroegtijdig problemen te signaleren en daarbij vroegtijdige interventies te 

ondernemen (Rantz, et al., 2013).  
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Door continue observatie van de patiënt, geeft dit een veilig gevoel voor familie en de patiënt zelf.  

Door sensortechniek zijn er meer gegevens beschikbaar en is het makkelijker om een klinische 

beslissing te nemen. Door meer gegevens en vroegtijdige signalering, is het een veiligere manier van 

zorgverlening (Alexander, et al., 2013). Sensoren verminderen de onzekerheid om fouten te maken 

(Rantz, et al, 2013). Er wordt geobserveerd en gesignaleerd door middel van sensoren. Het werk dat de 

verzorgenden uit dienen te voeren zal minder worden omdat veel werk overgenomen zal worden door 

de sensoren. (Chung & Liu, 2013). 
 

De taken die door sensoren gemeten kunnen worden zijn, rusteloosheid bij de patiënt, vitale functies 

en valincidenten (Rantz, et al., 2013). Veel praktische handelingen vallen weg voor de verzorgende. 

Een deel van hun werk wordt uit handen genomen, dit kan gezien worden als onvolledige zorg (Chung 

& Liu, 2013). 

Ook kan de verzorgende nooit helemaal uitgaan van de gegevens die worden verzameld door de 

sensoren. Er moet regelmatig worden gecontroleerd of de gegevens die gemeten worden door 

sensoren, ook werkelijk meten wat ze moeten meten (Chung & Liu, 2013). 

 

3.4.3 Professioneel werken 

De verzorgende werkt methodisch en verantwoord en reflecteert op eigen handelen en geeft en 

ontvangt feedback van anderen. Daarnaast wordt er van de verzorgende verwacht samen te werken in 

een multidisciplinair team. De verzorgende werkt gestructureerd om elke patiënt zorg te bieden 

(Liefhebber et al., 2012). Door sensortechniek komt er juist een minder gestructureerde planning, 

waardoor er meer ruimte ontstaat voor flexibiliteit. Toch kan dit ook als lastig worden ervaren.  

Tijdens het verrichten van werkzaamheden bij andere patiënten kunnen er alarmeringen afgaan, dit kan 

voor storingen en onderbrekingen zorgen in het werk. Storingen zorgen voor een onrustige werksfeer 

en kunnen ervoor zorgen dat de verzorgende IG meer werkdruk waarnemen (Chung & Liu, 2013). 

Naleving van het werken met sensoren kan verminderd worden als er regelmatig loos alarm geslagen 

wordt. Dit omdat de verzorgende IG minder snel actie zal ondernemen als de sensor regelmatig loos 

alarm slaat. Het niet naleven van ingaan op alarmen kan voor fatale fouten zorgen Het is hierbij 

belangrijk dat de verantwoordelijkheid van de verzorgende niet wordt verminderd, maar op de juiste 

manier wordt toegepast (Hofman, 2002; Rantz et al, 2013).  

 

3.4.4 Opleiding/kosten  

Het doel van het werken met sensortechnologie is dat er uiteindelijk minder personeel nodig is voor de 

zorg. De taken worden van de professionals worden gedeeltelijk overgenomen door sensortechnieken, 

zodat de zelfredzaamheid van patiënten verhoogd. De bouw en het onderhoud van sensortechniek is 

ingewikkeld en kost veel geld. Ook is bijscholing nodig voor de Verzorgende IG die met de 

sensortechnieken dienen te werken, wat ook geld kost. Wel verschilt het per persoon hoe snel deze 

kennis tot zich genomen zal worden (Chung & Liu, 2013). Uit onderzoek blijkt dat des te lager 

opgeleid, des te langer in het vak, des te lastiger het is om kennis op te doen over sensortechnieken 

(Alexander et al, 2011). Daarnaast zegt Hofman (2002) dat meer kennis over de sensortechnieken, 

meer macht geeft, en dit concurrentie tussen Verzorgende IG oplevert. Voor de een professional die 

nog niet lang in het vak zit kan dit makkelijker zijn dan een professional die al jaren in het vak zit. De 

professional die al jaren in het vak zit, moet een hele andere werkwijze aannemen (Chung & Liu, 

2013).  
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3.5 Dilemma’s  

Aan de hand van de bovenstaande beschrijvingen van de dilemma's zijn er stellingen opgesteld. Deze 

stellingen worden in een forum geplaatst, waar respondenten op kunnen reageren. 

 

Thema 1: Aandacht dialoog 

Stelling 1: 'Het werken met sensortechniek maakt het opbouwen van een vertrouwensband met de 

patiënt onmogelijk' 

Stelling 2: 'Het werken met sensortechniek maakt het opbouwen van een vertrouwensband met de 

patiënt moeilijk'.  

 

Thema 2: Preventie, ondersteunen en verzorgen 

Stelling 1: 'Door sensoren is de Verzorgende IG meer zeker van de interventies/acties die hij/zij 

onderneemt' 

Stelling 2 : 'Sensoren nemen veel observerende taken over'. 

Stelling 3: 'Sensoren zijn voldoende betrouwbaar voor het vaststellen van signalen, en maakt 

persoonlijke controle overbodig'.  

Stelling 4: 'Door sensortechniek heeft de Verzorgende IG minder verantwoordelijkheden'.  

Stelling 5: 'Werken met sensoren is een veiligere manier van zorgverlening' 

Stelling 6: ' Ik verleen betere zorg met sensortechniek' 

Stelling 7: 'Vals alarm verlaagt de arbeidsproductiviteit' 
 

Thema 3: Professioneel werken 

Stelling 1: 'Alarmeringen door sensortechniek verstoren het werken'.   

Stelling 2: ' Sensoren zorgen voor nalatigheid'.  

Stelling 3: 'Het werken zonder structurele planning (sensortechniek) is een voordeel in de zorg'.  

Stelling 4: 'Door het werken met sensortechniek wordt de Verzorgende IG lui/minder actief '. 

Stelling 5: ' Sensortechniek zorgt voor stress op mijn werk' 

 

Thema 4: Privacy 

Stelling 1 : Door sensoren wordt de privacy van de patiënt geschonden. 

 

Thema 5: Opleiding/kosten 

Stelling 1: 'Hoe ouder de professional, hoe moeilijker het is om met sensortechniek te leren werken'.  

Stelling 2: 'Als de Verzorgende IG kennis heeft over sensortechnieken is het makkelijker een baan te 

krijgen in de zorg'.  

 

In dit hoofdstuk is er aan de hand van literatuur een topiclijst opgesteld. Deze topiclijst is ingedeeld in 

verschillende thema's. Deze topiclijst heeft per stelling op het digitaal forum gestaan. Elke respondent 

kon digitaal schriftelijk reageren op de stellingen. In hoofdstuk 4 staan de resultaten van dit onderzoek 

beschreven.  
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Hoofdstuk 4: Resultaten praktijkonderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek beschreven. De reacties van de 9 -12 

respondenten per stelling en in totaal 41 respondenten, zijn in verschillende thema's verdeeld. Deze 

thema's zijn afkomstig uit het beroepsprofiel van de verzorgende IG.  In de tabellen die bij de thema's 

staan geplaatst, is af te lezen hoeveel respondenten er hebben gereageerd en hoeveel respondenten het 

‘eens’, ‘oneens’ of ‘neutraal’ waren met de stelling. In dit hoofdstuk zijn per thema verschillende 

stellingen beschreven. De ervaringen en meningen van de verzorgenden IG staan per stelling 

beschreven. 

 

4.1 Aandacht dialoog 
 

Stelling 1: 'Het werken met sensortechniek maakt 

het opbouwen van een vertrouwensband met de 

patiënt onmogelijk' 
Het merendeel van de respondenten was het oneens 

met deze stelling, zie tabel 4. De onderbouwing 

hiervan is dat de sensoren hulpmiddelen zijn, je bent 

als hulpverlener eind verantwoordelijk. Ook kom je 

bij de zorgvrager voor andere zaken zoals drinken en 

eten brengen en ADL. Wél is het opbouwen van een 

vertrouwensband moeilijker, maar de patiënt heeft 

zorg nodig waardoor je af en toe bij de patiënt 

aanwezig moet zijn. Ook vindt een van de 

respondenten dat de vertrouwensband zelfs verhoogd 

door de sensoren: “Het is juist zo dat mensen meer 

privacy hebben, en het fijn vinden dat je deze 

waarborgt. Dit geeft juist een vertrouwensband met 

cliënt (klanttevredenheid)”.  

 

Stelling 2: 'Het werken met sensortechniek maakt het opbouwen van een vertrouwensband met 

de patiënt moeilijk' 
Bij deze stelling is het woord ‘onmogelijk’ veranderd in ‘ moeilijk’ omdat het merendeel het oneens 

was met de stelling. Dit is af te lezen in tabel 4. De verwachting was dat dit zou komen door het woord 

‘onmogelijk’. Echter na het veranderen van ‘onmogelijk’ in ‘moeilijk’ was nog steeds het merendeel 

van de respondenten het oneens met de stelling. De respondenten geven aan dat de sensortechniek een 

hulpmiddel is, en niet het persoonlijke contact en de vertrouwensband in de weg staat. Als bij een 

patiënt de sensor vaak afgaat, moet je als hulpverlener vaak bij de patiënt langs, krijgt die zorgvrager 

zelfs extra zorg, dan is het opbouwen van een vertrouwensband goed te doen. Als men er maar voor 

openstaat.  

‘Eens’ wordt onderbouwd met; “Men is makkelijker geneigd alleen maar op alarmen te lopen, het 

persoonlijke gaat er in mijn ogen dan vanaf”. Wél ligt het ook aan de soort sensortechniek waarmee 

gewerkt wordt. Als de techniek de handeling overneemt, komt er geen medewerker aan te pas, en kan 

er ook geen vertrouwensband opgebouwd worden.  

1 2

8

10

0

0

STELLING 1 (N = 9) STELLING 2 (N = 12)

Aandacht dialoog

Eens Oneens Neutraal

Tabel 4: Aandacht dialoog 
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4.2 Preventie, verzorgen en 

ondersteunen 

 

 Stelling 1: Door sensoren ben ik meer 

zeker van de interventies die ik 

onderneem 
In tabel 5 is af te lezen dat de meeste 

respondenten het oneens zijn met de 

stelling. De meeste respondenten die het 

oneens zijn met de stelling, geven aan dat 

het werken zonder sensoren de verzorgende 

IG zelf ook zeker is van de interventies die 

zij ondernemen. De respondenten die het 

eens zijn met de stelling geven als mening 

dat door sensoren er gerichter naar de 

patiënt wordt gekeken en hierdoor 

makkelijker is om interventies te 

ondernemen. De respondenten die neutraal 

zijn geven als argumentatie dat sensoren 

een hulpmiddel is om interventies te ondernemen, maar dat de professional altijd zelf verantwoordelijk 

blijft voor zijn/haar handelingen. 

 

Stelling 2 : 'Sensoren nemen veel observerende taken over' 

De meeste respondenten zijn het oneens met deze stelling. Zie tabel 5, preventie, verzorgen en 

ondersteunen. Het observeren blijft een menselijke taak, het kan alleen een ondersteuning zijn tijdens 

je observaties. Fysieke controle moet je blijven uitoefenen, observeren is meer dan het meten van 

functies. De respondent die het eens is met deze stelling onderbouwd dat met dat het vooral handig is 

in de nacht. Je hoeft patiënten niet meer wakker te maken voor je controle, als je naar een cliënt toe 

moet gaat de sensor namelijk wel af. 

 

Stelling 3: 'Sensoren zijn voldoende betrouwbaar voor het vaststellen van signalen, en maakt 

persoonlijke controle overbodig' 

Alle respondenten zijn het oneens met deze stelling. Zij geven aan dat technieken fouten en storingen 

kunnen bevatten. “Techniek is nooit 100% betrouwbaar, er is altijd persoonlijke controle nodig om te 

kijken of het systeem goed werkt of niet”.  

 

Stelling 4: 'Door sensortechniek heb je minder verantwoordelijkheden' 

Uit de tabel 5: Preventie, verzorgen en ondersteunen, blijkt dat 8 respondenten het oneens zijn met de 

stelling: “ Je verantwoordelijkheid voor de patiënt wordt niet meer of minder, je houdt de patiënt 

alleen op een andere manier in de gaten”. De respondenten geven als argument dat de professional 

altijd verantwoordelijk is voor de patiënt, ongeacht welk hulpmiddel daar bij komt. Tegenover deze 

respondenten zijn er ook professionals die wel vinden dat de verantwoordelijkheid wordt verminderd. 

Hun mening is hierover: “ Als professional ga je meer af op wat het systeem zegt / doet en voert zelf 

minder handelingen uit”.  
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  Tabel 5: Preventie, verzorgen en ondersteunen 
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Stelling 5: 'Werken met sensoren is een veiligere manier van zorgverlening' 

Bij deze stelling was het grootste deel van de respondenten het eens, enkele neutraal en geen oneens. 

Dit is af te lezen in tabel 5. Onderbouwing van de respondenten die het eens zijn met de stelling; de 

professional weet wanneer iemand hulp nodig heeft, en dat ook eerder kan bieden. Sensoren geven 

signalen, dat er gehandeld moet worden. Als tegenargument bij ‘neutraal’ was dat als de cliënt vaak uit 

bed gaat en een bel heeft die daarop reageert blijft de pieper frequent afgaan. Ook is een respondent 

niet zeker of het een veiligere manier van zorgverlening is, maar wel zeker veilig voor de patiënt, en 

de patiënt staat centraal.  
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Stelling 6: ' Ik verleen betere zorg met sensortechniek' 

De respondenten die het eens waren met de stelling zeggen: “Zolang de sensortechniek wordt 

gecombineerd met persoonlijke controle, is het een mooie aanvulling op de zorg”. Zij geven als 

argument dat door sensortechniek er sneller gesignaleerd wordt en er sneller interventies worden 

ondernomen. Er zijn meer gegevens doordat er vaker en sneller bij de patiënt wordt langsgegaan als er 

problemen zijn. Neutraal wordt onderbouwd met, dat er sneller problemen worden gesignaleerd en dat 

er sneller interventies worden ondernomen, maar er moet niet volledig afgegaan worden op de 

sensoren. Ook vinden zij dat er nadelen zitten aan de sensortechniek, wat voor nalatigheid kan zorgen. 

Dit is volgends deze respondenten geen “betere” zorg.  

 

Stelling 7: 'Vals alarm verlaagt de arbeidsproductiviteit' 
Op deze stelling hebben weinig respondenten gereageerd. Doordat een technische fout is opgetreden 

hebben niet meer respondenten op deze stelling kunnen reageren. 
 

 

4.3 Professioneel werken 

 

Stelling 1: 'Alarmeringen door sensortechniek verstoren het werken' 
Bij deze stelling was het over grootte gedeelte van de respondenten het eens. Zie tabel 6. De 

respondenten gaven aan dat ze wanneer ze de zorgvrager willen helpen, ze de volledige aandacht bij 

deze zorgvrager willen hebben. Als dan alarmeringen afgaan, zal dit ervoor zorgen dat mijn aandacht 

van de zorgvrager waarmee ik bezig ben afleidt. Je dient prioriteiten te stellen, moet je naar de bel of 

verzorg je eerst de zorgvrager waarmee je bezig bent. De respondent die oneens is met deze stelling 

beargumenteerde dit met: “Elke oproep, ook de oproepen zonder sensoren (reguliere oproepen) zouden 

je werk verstoren. Er zal een goede beargumentering zijn waarom bij desbetreffende persoon een 

sensor geplaatst wordt, dus wanneer een oproep komt heeft die persoon hulp nodig”. Veel 

respondenten hebben neutraal gereageerd. Zij geven als argumentatie dat het enigszins het werk 

verstoord, omdat een andere handeling moet wachten. Daarnaast vinden de respondenten dat 

alarmeringen ook bij het werken hoort, en er geen sprake is van “verstoord werken”.  

 

Stelling 2: ' Sensoren zorgen voor nalatigheid' 
Uit de tabel 6: Professioneel werken, blijkt dat de meeste respondenten het oneens zijn met de stelling: 

“De sensoren zijn niet de reden voor het nalatig zijn van zorgverleners, maar de nalatigheid wordt 

bepaald door de professionaliteit van de zorgverlener en hoe deze omgaat met de druk die veroorzaakt 

wordt door de sensoren.” Ook geven zij als mening dat een professional altijd moet reageren op het 

alarm van de sensor en geven aan dat een professional er zelfs alerter op wordt: “Als het alarm af gaat 

weet ik niet wat er aan de hand is, ik zal juist als professional alerter worden, omdat bij een patiënt met 

een sensor meer gevaar doordat die patiënt een sensor heeft is het risico op vallen groter”.  

 

Ook komt in de reacties naar voren dat je in een situatie bent dat je moet kiezen voor 2 patiënten die 

beide op hetzelfde moment hulp nodig hebben, je een collega moet oppieppen die je op dat moment 

kan ondersteunen. 

De onderbouwing van de respondenten over deze stelling is bij ‘eens’, dat het niet de bedoeling is dat 

het zou zorgen voor nalatigheid, maar dat ze in de praktijk heeft gemerkt dat dit wél gebeurt. Een 

respondent geeft aan: “Mijn ervaringen zijn op mijn stage in het ziekenhuis, is dat als ik bezig ben met 

patiënt A en ik weet dat patiënt steeds belt voor iets kleins, dan ga ik minder snel naar patiënt B. Het 

hoort niet, maar het gebeurt helaas wel”. Daarbij geeft een respondent aan dat als een sensor afgaat je 

moet kiezen welke zorgvrager je eerst helpt, waarbij dus zeker een van de twee hulpvragers het dupe 

wordt, en pas later geholpen kan worden. Een aanvulling hierop is: “Volgens protocol moet je op elke 

pieper reageren. Maar doordat je soms alleen bent, en geen collega kan vragen om op de bel te 

reageren, ben je soms nalatig.  
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Wanneer er voldoende personeel is, vind ik dat het je verplichting is alert op een sensorbel te 

reageren”. Daarnaast waren er nog respondenten neutraal ten aanzien van deze stelling, dit omdat er 

een verschil is tussen bewust, en onbewust nalatig.  

Als je patiënt niet alleen kan laten, bij bijvoorbeeld toiletgang i.v.m. valgevaar en je pieper gaat af, ben 

je onbewust nalatig. Echter wanneer een patiënt al enkele keren je heeft opgepiept en denkt dat die 

patiënt nu wel even kan wachten, immers de vorige keren was er ook niks aan de hand, ben je bewust 

nalatig.  

 

 

Tabel 6: Professioneel werken 
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Stelling 3: 'Het werken zonder structurele planning (sensortechniek) is een voordeel in de zorg' 
De respondenten die het eens zijn met deze stelling, zijn van mening dat een globale planning in de 

zorg niet altijd haalbaar is. Ook is het veiliger voor de cliënten, er kan eerder worden gereageerd als er 

calamiteit is. Een respondent noemt: “Ik vind het goed dat de patiënt daardoor zorg op maat krijgt”. 

Oneens wordt onderbouwd met dat je met de sensoren het risico loopt dat een bepaalde cliënt erg veel 

aandacht vraagt, waardoor het alarm veelvoudig afgaat, waardoor minder tijd is voor andere cliënten. 

Ook geeft een respondent aan dat structuur belangrijk is in de zorg.  

 

Stelling 4: 'Door het werken met sensortechniek wordt de Verzorgende IG lui/minder actief ' 
Uit tabel 6 blijkt dat de meeste respondenten het oneens zijn met de stelling. De respondenten geven 

aan dat de professional juist alerter wordt, omdat de sensoren niet voor niets afgaan. De neutrale 

respondenten geven aan dat het van de persoon en de situatie afhangt: “Als een persoon al lui van 

zichzelf is en dit ook uitstraalt op het werk, dan zal de sensortechniek hier extra aan bijdragen”. De 

respondent die het eens is met de stelling geeft als argument dat door de sensoren veel werk uit handen 

wordt genomen.  
 

Stelling 5: ' Sensortechniek zorgt voor stress op mijn werk'  

Respondenten die oneens zijn met deze stelling zeggen dat de sensoren niet voor stress zouden moeten 

zorgen, ze helpen juist om nare dingen te voorkomen en het geeft een stukje zekerheid en controle als 

er minder personeel aanwezig is. De zorg is makkelijker en beter te coördineren met de sensoren, 

vooral in de nachtdienst. De respondenten die eens waren met deze stelling gaven aan dat je sensoren 

aan het begin moet testen en leren kennen, daarbij komt dat de sensor vaak voor niets af kan gaan, 

waardoor je steeds overbodig bij de cliënt langs moet. Dit is vervelend wat je hebt nog verschillende 

andere taken die je uit moet voeren, hier blijft minder tijd voor over en zorgt voor stress. 
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4.4 Privacy 
 

Stelling 1 : ‘Door sensoren wordt de privacy van 

de patiënt geschonden’ 
Uit tabel 7: privacy blijkt dat de meningen verdeeld 

zijn over deze stelling. De respondenten die eens zijn 

met de stelling geven als argument dat je als de sensor 

afgaat, dat je dan te pas en te onpas bij de zorgvrager 

binnen staat en dit schendt de privacy. “ Sensoren zijn 

een middel en een maatregel om zorg te verlenen, dit 

geeft beperking in vrijheid van de zorgvrager, daarom 

schendt het de privacy. Daarbij worden er argumenten 

gegeven dat de zorgvrager door de sensoren continu 

in de gaten worden gehouden, soms ook tegen de wil 

van de patiënt in.  

De respondenten die het oneens zijn met de stelling 

geven vooral aan dat de zorgvragers er zelf mee 

instemmen dat er sensoren worden geplaatst en daarom er geen sprake is van privacy schending. De 

rest van de respondenten zijn neutraal: “ Er wordt er mee ingestemd dat er sensoren op de kamer 

worden gezet, maar een patiënt geeft zich letterlijk en figuurlijk bloot”. De respondenten die neutraal 

zijn met de stelling geven als mening dat het af hangt van de soort sensor die er geplaatst wordt. Als 

het gaat om bedmatsensoren wordt de privacy niet geschonden, maar wel als bewegingssensoren of 

camera's worden opgehangen. Daarnaast vinden de neutrale respondenten dat er geen sprake is van 

privacy schending als de patiënt zelf er mee instemt dat sensoren worden geplaatst, maar er wordt wel 

gesproken van privacy schending als de patiënt niet in staat is om deze beslissing zelf te maken en dat 

deze sensoren worden geplaatst met toestemming van familie of vrienden.  

 

4.5 Opleiding/kosten 

 
Stelling 1: 'Hoe ouder de professional, hoe moeilijker het is om met sensortechniek te leren 

werken' 
De respondenten die het oneens zijn met de stelling geven als argument dat het leren werken met 

sensortechniek niets te maken heeft met hoe oud een professional is, of hoe lang de professional al 

werkzaam is, maar dat het afhangt van de houding van de professional. “Het leren werken met 

sensortechniek vraagt een open houding en je probeert altijd te zoeken naar het beste voor de 

zorgvrager”.  

Daarnaast waren er een aantal respondenten het eens met de stelling. Zij geven als mening dat jongere 

professionals opgegroeid zijn met techniek en hier mee werken op school. Jongeren leren sneller 

werken met technieken. Daarbij vinden de respondenten dat het geen kwestie is van “willen”, maar 

van “kunnen”. Het leren werken met sensoren hangt niet af van een professionele en open houding, 

maar van het leervermogen.“ Hoe langer iemand in het vak zit, hoe meer er wordt gedaan op de 

automatische piloot, dus het leervermogen neemt af. Dus hoe ouder een professional, hoe minder het 

leervermogen”. De rest van de respondenten waren neutraal. Hun argumenten zijn dat oudere 

professionals prima kunnen leren werken met sensoren. Het hangt niet af van leeftijd, maar of 

professionals er op latere leeftijd nog voor open staan om met nieuwe technieken te werken. Zij geven 

wel aan dat jongere professionals sneller leren werken met sensoren.   
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   Tabel 7: Privacy 
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Ook geven de respondenten aan dat het voor de ene persoon lastiger is om met vernieuwingen te 

werken dan een andere persoon. Dit hangt af van hoe belangrijk de professional de nieuwe techniek 

vindt. 

 

 

 

Stelling 2: 'Als je kennis hebt over sensortechnieken is het makkelijker een baan te krijgen in de 

zorg' 

De meningen over deze stelling zijn verdeeld. Zie tabel 8: Opleiding;  De respondenten die het eens 

waren met de stelling: “ In de toekomst wordt sensortechniek belangrijk, een professional die ervaring 

heeft met sensortechniek wordt eerder aangenomen dan een professional die geen ervaring heeft met 

sensortechniek. De techniek wordt namelijk steeds belangrijker in de zorg. Ervaring en kennis bij het 

werken met sensortechniek is een voordeel bij het solliciteren op een baan. Er waren ook respondenten 

die het oneens waren met de stelling: “Als een professional wordt ingewerkt bij een nieuwe baan, leren 

zij meteen werken met de sensortechniek”. De respondenten die het oneens zijn met de stelling geven 

als argument dat bij een sollicitatiegesprek het er niet tot toe doet of een professional ervaring heeft 

met sensortechniek. Het leren werken met sensortechniek is een praktijkgerichte aanpak, en moet een 

professional aanleren. De neutrale respondenten geven als argument dat het niets uitmaakt voor een 

sollicitatie, het zou alleen een voordeel zijn met het inwerken van de nieuwe baan.  

 
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij elke stelling staan de belangrijkste meningen en ervaringen van de respondenten beschreven. In 

het volgend hoofdstuk staat een samenvatting van de belangrijkste resultaten voor dit onderzoek.  
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Tabel 8: Opleiding 
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Discussie 
 

In de discussie worden de resultaten uit de praktijk samengevat. Deze resultaten worden vergeleken 

met de resultaten die in de literatuur zijn gevonden. Daarna worden de methodologische beperkingen 

en de gevolgen van deze beperkingen van dit onderzoek beschreven. Met daaropvolgend de implicaties 

van dit onderzoek.  

 

5.1 Samenvatting en vergelijking resultaten praktijkonderzoek met literatuuronderzoek  

De resultaten van het praktijkonderzoek zijn samengevat in het onderstaande schema. Daarbij worden 

de resultaten van het praktijkonderzoek vergeleken met de resultaten van de literatuurstudie. In tabel 9 

zijn de verschillende stellingen in thema's verdeeld. Hieronder staat een overzicht van alle belangrijke 

resultaten uit de literatuur en de belangrijkste resultaten vanuit de praktijk. 

 

Tabel 9: Resultaten literatuurstudie vs. Praktijkonderzoek 

Thema Resultaten literatuurstudie  Resultaten praktijkonderzoek  

Aandacht Uit onderzoek blijkt dat het 

opbouwen van een vertrouwensband 

moeilijker is, door minder 

patiëntencontact. (Chung & Liu, 

2013). 

 

  

Het opbouwen van een vertrouwensband met 

de patiënt blijft mogelijk, omdat de 

professional dagelijks naar de patiënt moet, om 

zorg te verlenen (ADL etc.). Toch vinden 

enkele respondenten dat het opbouwen 

vertrouwensband lastiger wordt, omdat door 

sensoren te professionals geneigd zijn om 

alleen maar op de alarmeringen te reageren en 

niet 'spontaan' meer langsgaan bij de patiënt. 

Preventie, 

verzorgen en 

ondersteunen   

Door sensoren wordt er vroegtijdig 

gesignaleerd en interventies 

ondernomen (Rantz, et.all, 2013).  

 

Bij sensortechniek is persoonlijke 

controle nodig om de juiste gegevens 

te krijgen (Chung & Liu, 2013).  

 

Door sensoren wordt de 

verantwoordelijkheid niet minder, 

maar de verantwoordelijkheid 

verschuift (Hofman, 2002).  

 

Door sensoren te plaatsen voelt de 

patiënt en familie een veilig gevoel, 

door 24 uur durende observatie 

(Alexander, et. all.). 

De respondenten vinden dat sensoren een 

handig hulpmiddel is, dat voor vroegtijdige 

signalering en interventies zorgt. De 

professional weet wanneer de patiënt hulp 

nodig heeft en dit zorgt voor een veiligere 

manier van zorgverlening.  

Sensoren nemen taken van de professional 

over, maar het observeren blijft een menselijke 

taak. Belangrijk hierbij is dat de professional 

altijd verantwoordelijk is voor de patiënt.  De 

professional kan niet geheel vertrouwen op de 

sensoren. Er kunnen storingen ontstaan, 

waardoor het systeem onjuiste gegevens 

bevatten. Er is daarom altijd persoonlijke 

controle nodig. De verantwoordelijkheid voor 

de patiënt blijft hetzelfde, maar alleen maar 

met andere hulpmiddelen.  

Professioneel 

werken 

Alarmeringen kunnen voor storingen 

en onderbrekingen in het werk 

zorgen (Ching & Liu, 2013).  

 

De nalatigheid wordt na verloopt van 

tijd hoger, door het werken met 

sensoren (Rantz, et. all, 2013).  

 

De respondenten vinden dat de sensoren het 

werken verstoord, omdat de professional 

volledige aandacht voor de patiënt willen waar 

ze op dat moment mee bezig zijn. Dit kan voor 

stress zorgen. Toch hoort het reageren op 

alarmeringen ook bij de werkzaamheden. De 

respondenten geven aan dat zij door sensoren 

juist alerter worden. Het sensoralarm is 
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Door een minder structurele 

planning is er meer ruimte voor 

flexibiliteit (Jones & Schlegel, 

2013). 

namelijk een teken dat de zorgvrager hulp 

nodig heeft. Helaas gebeurt er in de praktijk 

vaak genoeg dat sensoren toch voor nalatigheid 

zorgen, omdat professionals niet op de 

noodzakelijke  alameringen reageren.  

 

Het werken met sensoren zorgt voor een 

minder structurele planning. Veel respondenten 

zien dit als een voordeel in de zorg, omdat er 

sneller actie kan worden ondernomen bij 

calamiteiten. Toch geven andere respondenten 

aan dat minder structuur zorgt voor oneerlijk 

verdeelde aandacht bij patiënten. 

Privacy  Sensoren kunnen zorgen voor 

privacy schending, daarom moet er 

rekening gehouden worden met de 

privacy van de patiënt (Chung & 

Liu, 2013).  

Sensoren zijn een middel en een maatregel om 

zorg te verlenen, dit geeft beperking in vrijheid 

voor de zorgvrager, daarom schendt het de 

privacy. Toch geven ander respondenten aan 

dat de patiënt er mee instemt om sensoren te 

plaatsen en dat hier dan dus geen sprake is van 

privacy schending.  

Opleiding  Door sensortechniek zijn er minder 

hoge personeelskosten, omdat er 

uiteindelijk minder personeel nodig 

is.  

 

Het interpreteren van gegevens kan 

als lastig worden ervaren.  

 

Voor een professional die langer in 

de zorg werkt, is het moeilijker om 

te leren werken met sensortechniek.  

 

(Chung & Liu, 2013).   

Sensoren hebben altijd persoonlijke controle 

nodig om na te gaan of sensortechniek de juiste 

gegevens verkrijgt. Respondenten zeggen dat 

een instelling eerder een professional aanneemt 

die weet hoe hij/zij moet werken met 

sensortechniek. Zo is de inwerktijd minder. 

Andere respondenten geven aan dat het niet 

uitmaakt of een professional bekend is met het 

werken met sensortechniek. Het inwerken kost 

tijd en daarom is er ook tijd om te leren werken 

met sensortechniek.  

 

Het leren werken met sensortechniek hangt 

niet af van hoe oud een professional is, of van 

werkervaring, maar het hangt af van welke 

houding de professional aanneemt. Als er een 

open houding aangenomen wordt, kan elke 

professional leren werken met de 

sensortechniek.  

De hulpvraag van de patiënt staat altijd 

bovenaan, en als er in de instelling met 

sensoren wordt gewerkt, hoort elke 

professional zich hieraan aan te passen. Andere 

respondenten geven aan dat het leren werken 

met sensoren voor oudere professionals wel 

moeilijker is. Jongeren zijn opgegroeid met 

techniek en leren daarom sneller te werken met 

sensortechniek.  
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5.2 Beschouwing per thema  
 

Aandacht 

Uit de literatuur blijkt dat een vertrouwensband opbouwen met de patiënt moeilijk wordt, doordat er 

minder patiëntencontact ontstaat met het werken met sensortechniek. In tegenstelling tot het 

praktijkonderzoek zijn de meningen hierover verdeeld. De respondenten vinden dat een 

vertrouwensband mogelijk blijft, omdat de zorgverlener dagelijks naar de patiënt toe moet, maar dat 

de vertrouwensband opbouwen wel lastiger wordt. Dit komt doordat er toch minder patiëntencontact is 

en er op de alarmeringen gereageerd moet worden. Het lijkt een dilemma voor de verzorgende IG. 

 

Preventie, verzorgen en ondersteunen 

De resultaten uit de literatuur en het praktijkonderzoek komen overeen. Sensoren zijn een hulpmiddel 

om observerende taken over te nemen en vroegtijdig te signaleren en interventies te ondernemen. 

Doordat de patiënt continu in de gaten wordt gehouden, geeft dit veiligheid. Daarbij komt dat sensoren 

altijd persoonlijke controle nodig heeft en de zorgverlener altijd eindverantwoordelijk is voor de 

patiënt. 

 

Professioneel werken 

Alarmeringen kunnen voor storingen en onderbrekingen in het werken veroorzaken, dit kan voor stress 

zorgen. Toch vinden de respondenten van het praktijkonderzoek dat alarmeringen bij de 

werkzaamheden hoort. De meningen van de respondenten van het praktijkonderzoek zijn verdeeld. Zij 

vinden enerzijds dat alarmeringen juist voor alertheid zorgen, in tegenstelling tot de literatuur, die 

aangeven dat sensoren in der loop der tijd voor nalatigheid zorgen. Dit bevestigen de respondenten van 

het praktijkonderzoek ook, zij geven aan dat het niet mag gebeuren, maar dat het in de praktijk toch 

werkelijk wel gebeurt.  

 

Het werken met sensoren zorgt voor flexibiliteit op de werkvloer geeft de literatuur aan en het 

praktijkonderzoek. Toch is er met sensoren minder verdeelde aandacht voor de patiënt, door 

onderbrekingen in het werk.   

 

Privacy 

De literatuurstudie en het praktijkonderzoek komen grotendeels overeen met elkaar. Veel respondenten 

van het praktijkonderzoek geven aan dat de privacy van de patiënt wel degelijk geschonden wordt en 

dat hier respectvol mee om moet worden gegaan. Toch geeft een deel respondenten van het 

praktijkonderzoek aan dat zorgvragers er zelf mee instemmen dat er sensoren worden geplaatst en 

hierdoor wordt de privacy niet geschonden en daardoor ook geen extra maatregelen genomen hoeven 

te worden t.a.v. respectvol om gaan met privacy. 

 

Opleiding 

De literatuur geeft dezelfde resultaten als het praktijkonderzoek. De meningen zijn verdeeld over het 

feit dat een professional eerder wordt aangenomen als diegene ervaring heeft met het werken met 

sensortechniek. Sommige respondenten geven aan dat een professional eerder wordt aangenomen, 

anderen geven aan dat dit niks uitmaakt, en dat elke professional kan leren werken met sensoren. Het 

leren werken met sensoren hangt niet af van hoe oud een professional is, maar van welke houding de 

professional aanneemt. Dit is in tegenstelling met de literatuur die aangeeft dat hoe ouder de 

professional, hoe moeilijker het is om te leren werken met sensoren. Toch geven sommige “jongere” 

respondenten aan dat het leren werken met sensoren wel van leeftijd afhangt. Jongeren zijn met 

technieken opgegroeid en daarom is het makkelijker voor jongere professionals te leren werken met 

sensoren. Het blijkt dat de meningen hierover zijn verdeeld. 
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5.3 Methodologische beperkingen met de gevolgen 
 

Een beperking in dit onderzoek is dat niet alle respondenten ervaring hadden met het werken met 

sensoren. Van de 41 respondenten, hadden 25 respondenten ervaring met het werken met 

sensortechniek. Het is mogelijk dat door de afwezigheid van werkervaring met sensortechniek van 16 

respondenten de validiteit enigszins beperkt is. Er is in dat geval gevraagd naar een mening op basis 

van een hypothetische situatie. De andere respondenten hadden wel ervaring met sensortechnieken. De 

verwachting is dat zij oprecht en naar eigen ervaringen en meningen hebben gereflecteerd op de 

stellingen.  

 

De duur van de verschillende sessies zijn niet gelijk aan elkaar. Twee van de vier sessies bestaat uit 45 

minuten, en de andere twee sessies bestaat uit 90 minuten. De eerste sessie van 45 minuten was te kort 

om veel respons van de respondenten te verkrijgen. Het opstarten van de computer, het uitleggen van 

de forumdiscussie en het doorkrijgen hoe het discussiëren via het forum werkt, nam minstens al 20 

minuten in beslag. De volgende sessie van 45 minuten is hierop geanticipeerd en is goed verlopen, 

waarbij veel respons is verkregen. De respondenten waren 15 minuten van tevoren aanwezig en is op 

de geplande tijd gestart. Een sessie van 45 minuten lijkt te kort voor de verzorgenden IG om goed na 

te denken over hun mening ten aanzien van de stelling die in het forum is geplaatst. Enkele van de 

verzorgenden IG hadden moeite met het reageren in het forum. Verschillende respondenten moesten 

wennen aan het reageren in het forum. Hierdoor is het mogelijk dat de reflectietijd wat beperkt was. 

De onderzoekers verwachten echter niet dat dit op de resultaten sterk van invloed is geweest.    

 

De respondenten zaten tijdens het voeren van de forumdiscussie per sessie met z’n alleen in een 

computerruimte. Mondeling discussiëren gaat sneller het is makkelijker om mondeling je mening te 

formuleren en op elkaar te reageren, dit gebeurde af en toe ook tijdens het onderzoek. Door bijsturing 

van de onderzoekers hebben de respondenten hun mondelinge mening ook in het forum vermeld. Als 

de respondenten in verschillende lokalen zouden zitten zal het mondeling discussiëren niet gaan en 

gaat het reageren op elkaar zeker via het digitaal forum.  

 

Tijdens een sessie van 45 minuten is er een technische fout opgetreden bij de stelling: ‘Vals alarm 

verlaagt de arbeidsproductiviteit’. Dit kwam doordat teveel respondenten tegelijk op het forum 

ingelogd waren en op stelling reageerden. Dit doordat in andere lokalen ook studenten een 

forumdiscussie op gang hadden gebracht. Dit was de laatste stelling van deze sessie. Er is ervoor 

gekozen om 5 minuten eerder met deze sessie te stoppen. 

 

De stellingen die in het forum zijn geplaatst zijn alvorens het onderzoek niet getest op 

betrouwbaarheid. De stellingen komen voort uit de literatuur. Vervolgens zijn voor en nadelen tegen 

elkaar afgewogen en hieruit zijn de stellingen opgesteld. De stellingen zijn niet door een 

ervaringsdeskundige van aangaande sensortechniek gecontroleerd. De opdrachtgever van dit 

onderzoek heeft de stellingen doorgenomen en goedgekeurd voor het onderzoek.  
 

De laatste beperking in dit onderzoek is dat er methodologische verstoringen zijn ontstaan. Er is in dit 

onderzoek eerst gezocht naar het vinden van dilemma's in de literatuur. Deze dilemma's waren niet te 

vinden, en zijn er naar voor – en nadelen gezocht met het werken met sensortechniek. Vanuit deze 

voor – en nadelen zijn er stellingen opgesteld. Deze stellingen en reacties daarop zijn weer vertaalt 

naar dilemma's. Door een bias is het mogelijk dat de betrouwbaarheid minder is geworden.  
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5.4 Implicaties van het praktijk onderzoek  

 

De beantwoording van de onderzoeksvraag, die tot uiting komt in de resultatenparagraaf, laat zien dat 

het waardevol is om te onderzoeken wat voor dilemma’s er spelen en wat meningen zijn van 

verzorgende IG. De verzorgende IG gaan door zelfreflectie en het geven van hun mening kritischer 

handelen. 

Door het uitvoeren van dit onderzoek is mogelijk dat een neveneffect is dat de respondenten meer zijn 

gaan nadenken over het gebruik van sensortechniek in de zorg. De respondenten geven aan door deel 

te nemen aan dit onderzoek, zij kritischer kunnen kijken naar hun eigen handelen en het handelen van 

hun collega’s. De stellingen die in het forum zijn geplaatst, worden door de verzorgenden IG in de 

praktijk herkend. Ook gaan de respondenten voor zichzelf na hoe ze zullen handelen in zo’n zelfde 

situatie. Hun zelfreflectie wordt waarschijnlijk groter. De respondenten bevestigen dat het 

beroepsprofiel van de Verzorgende IG niet altijd overeenkomt bij het werken met sensortechniek. Zij 

erkennen dat in de praktijk anders wordt gehandeld dan ze eigenlijk zouden willen. 

 

Door dilemma’s in kaart te hebben gebracht lijkt dit onderzoek bruikbaar voor de opdrachtgever. Er 

wordt aangeraden om klinische lessen, bijscholingen en opleidingen aan verzorgenden IG te geven, 

zodat er aandacht kan worden besteed aan dilemma’s die spelen bij het werken met sensortechnieken. 

Tijdens deze klinische lessen kan ruimte worden geboden voor het delen van ervaringen en het zoeken 

naar een manier om beter om te gaan met deze dilemma’s. Het kritisch denken over het handelen 

wordt vergroot. 
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Conclusie en aanbevelingen  

 
In dit hoofdstuk wordt de conclusie en de aanbeveling beschreven. De conclusie sluit aan bij de 

discussie en de resultaten. Eerst worden de conclusies van de vraagstelling beschreven. De 

aanbevelingen zijn onderverdeeld; de aanbeveling naar aanleiding van dit onderzoek en van 

vervolgonderzoek.  

 

6.1 Conclusie  

Uit dit praktijkonderzoek zijn verschillende dilemma's naar voren gekomen ten aanzien met het 

werken met sensortechniek in de ouderenzorg. In tabel 10 staat per thema beschreven of Verzorgende 

IG dilemma’s ondervinden bij het werken met sensortechnieken in dit ouderenzorg. Deze dilemma's 

zijn gebaseerd op de reacties van de respondenten in de verschillende sessies.  

 

Tabel 10: Dilemma’s  

Thema  Dilemma's  

Aandacht Het opbouwen van een vertrouwensband met de patiënt blijft mogelijk, maar wordt 

lastiger door het werken met sensoren. Dit komt doordat de zorgverlener toch minder 

vaak bij te patiënt langskomt.  

Preventie, 

verzorgen en 

ondersteunen 

Sensoren nemen observerende taken over, alhoewel sensortechniek enkel een 

hulpmiddel is waarbij menselijke controle altijd nodig is.  

Professional 

werken 

– Alarmeringen door sensoren hoort bij het werk, dit zorgt voor alertheid bij de 

verzorgende IG. Toch gebeurt het regelmatig in de praktijk dat door vals alarm, 

sensoren wel voor nalatigheid zorgen.  

– Sensoren zorgen voor flexibiliteit en dat er bij calamiteiten snel actie kan worden 

ondernomen. Toch kunnen sensoren soms stressvol zijn, door onverwachte 

alarmeringen en werkzaamheden die onderbroken worden.  

Privacy Door continue observatie geven sensoren een beperking in vrijheid en schendt het de 

privacy van de patiënt. Echter de patiënt stemt er zelf mee in dat er sensoren worden 

geplaatst en er dus geen sprake is van privacy schending.    

Opleiding  Alle professionals van elke leeftijd kunnen leren werken met sensortechniek door 

een open houding aan te nemen. Daarentegen neemt het leervermogen van oudere 

professionals af. Jongere professionals zijn opgegroeid met technologie en leren 

daarom sneller werken met sensoren.  

 

6.2 Aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek  

Voor dit onderzoek worden enkele punten aanbevolen: 

- Het onderzoek bevat een grotere steekproef om de resultaten te kunnen generaliseren.  

- Alle verzorgenden IG moeten ervaring hebben bij het werken met sensortechniek omdat er dan 

gesproken kan worden vanuit ervaringen. Dit maakt het onderzoek meer betrouwbaar. 

- In verschillende sessies zijn alle stellingen gelijk aan elkaar zodat de meningen van de 

verzorgenden IG met elkaar vergeleken kunnen worden. 

- Alle sessies duren 90 minuten zodat er voldoende tijd is om een mening te formuleren. 

- Verschillende leeftijden van respondenten, zodat de reacties van respondenten van jong en oud 

met elkaar vergeleken kan worden. 

- Meerdere dilemma’s onderzoeken om een breder beeld te krijgen tegen welke dilemma’s de 

verzorgenden IG aanlopen.  
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6.3 Aanbeveling voor vervolgonderzoek  

- In vervolgonderzoek kunnen de dilemma’s die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen 

verder onderzocht worden. Er wordt aanbevolen om de dilemma’s aan andere doelgroepen 

voor te leggen. In dit onderzoek is onderzocht of Verzorgende IG aankijken tegen het werken 

met sensortechnieken. In vervolgonderzoek zal gekeken kunnen worden naar hoe 

verpleegkundigen hier tegenaan kijken.    

- Een grotere populatie nemen voor het onderzoek zal de betrouwbaarheid en validiteit van het 

onderzoek doen verhogen. 

- Alvorens de stellingen in het forum te plaatsen, door professionals op het gebied van 

sensortechniek en onderzoek laten beoordelen, zodat de betrouwbaarheid van de stellingen zal 

toenemen.  

- De dilemma’s aan respondenten uit verschillende settingen voorleggen, zoals Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ), Verstandelijke Gehandicaptenzorg (VGZ), Algemene 

Gezondheidszorg (AGZ) of Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ). 
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Bijlagen 

Bijlage I: Informatielogboek 

 
Stap 1: Probleemstelling 
 

Wat wil je weten? 
Welke dilemma’s er spelen onder Verzorgende IG m.b.t. werken in de ouderenzorg met 

sensortechnieken.  

Waarom / waarvoor? 

Er komen steeds meer technologische ontwikkelingen in de zorg waar hulpverleners mee 

moeten werken. Het is onduidelijk hoe Verzorgende IG tegen het werken met 

sensortechnieken aankijken. Door middel van literatuurstudie proberen we mogelijke 

dilemma’s te achterhalen. 

Formuleer je 

onderzoeksvraag 

Welke (mogelijke) dilemma’s spelen bij verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG) 

een rol bij het gebruik van sensortechnieken voor verblijfsdetectie in de intramurale 

ouderenzorg? En welke oplossingen zijn hiervoor? 

 

Stap 2: Zoekvraag 

 

Deelonderwerp Mogelijke zoektermen  

Sensortechniek Sensor technology 

Verpleeghuis Nursing home, Nursing unit 

Zorgverlening 
 

Healthcare (MeSH, Pubmed), Care 

Verpleegkunde Nurses, nursing (MeSH, Pubmed) 

Dilemma’s Dilemmas 

Ouderen 

 

Aged (MeSH, Pubmed), Older adults, Elderly 

Technologische ontwikkelingen Biomedical Technology (MeSH, Pubmed), Electronic Health (MeSH 

Pubmed), System technology 

Draadloze sensoren Wireless sensor network 

Geriatrie Geriatrics 

Draadloze medische sensorsystemen Wireless Medical Sensor Networks 

Domotica  Domotics 

Levenskwaliteit/privacy Quality of life, privacy (MeSH Pubmed)  

 

Stap 3: Criteria/Randvoorwaarden 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria  Randvoorwaarden  

Actuele informatie  

Nederlandstalige / Engelstalige artikel 

Wetenschappelijk artikel  

Zoekterm staat in de abstract  

Artikelen ouder dan 15 jaar  

Artikelen die niet full tekst 

beschikbaar zijn 

Artikelen die niet wetenschappelijk 

zijn onderbouwd  

Artikelen zijn gratis opvraagbaar  

Artikelen zijn free full tekst  
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Stap 4: Relevante bronnen 

Bron Titel/url 

Pubmed Passive Sensor Technology Interface to Assess Elder Activity in Independent Living. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21873920 

Pubmed Design of a Wireless Sensor Network Platform for Tele-Homecare.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3892874/ 

Pubmed An Efficient and Secure Certificate less Authentication Protocol for Healthcare system on 

Wireless Medical Sensor Networks. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3654237/ 

Pubmed Emerging technologies to support independent living of older adults at risk. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23721044  

Pubmed Ethical, legal, and social implications of incorporathing genomic information into eletronic 

health records.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24030434  

Pubmed The effects of contextual and structural factors on patient safety in nursing units. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23958613 

Pubmed Design and implementation of a mobile-care system over wireless sensor network for home 

healthcare applications 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17945927  

 

Pubmed Meeting People’s Needs in a Fully Interoperable Domotic Environment 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22969322 

Pubmed Distributed smart device for monitoring, control and management of electric loads in domotic 

environments 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22778581  

Pubmed Sensor technology to support Aging in Place 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562281  

Pubmed Association between physical activity and quality of life in the elderly: a systematic review 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24554274  

Pubmed Development and pilot study of a bed-exit alarm based on a body-worn accelerometer.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24271253  

Pubmed Is there a Technological Imperative in Health Care? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3738556   

Pubmed Can real time location system technology (RTLS) provide useful estimates of time use by 

nursing personnel?  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24338915 

 

Stap 5: Zoekactie  

Zoekterm Gevonden relevante titels (verwijzen naar nummers op de lijst van gevonden titels) 

Sensor Technology 

AND Nurs 

Passive Sensor Technology Interface to Assess Elder Activity in Independent Living. 

Sensor Technology 

AND  healthcare 

AND elderly 

Sensor technology to support Aging in Place 
 

Wireless sensor 

network AND care 

Design of a Wireless Sensor Network Platform for Tele-Homecare. 

Wireless Medical 

Sensor Networks 

AND healthcare 

An Efficient and Secure Certificate less Authentication Protocol for Healthcare system on 

Wireless Medical Sensor Networks. 
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Technology AND 

older adults AND 

healthcare 

Emerging technologies to support independent living of older adults at risk. 

Biomedical 

technology  

AND Nurses 

Is there Technological Imperative in Healthcare? 
 

Sensor Technology  

AND Geriatric  

Development and pilot study of a bed-exit alarm based on a body-worn  

accelerometer. 

Sensor network 

system AND  

Health care 

Design and implementation of a mobile-care system over wireless sensor network for 

home healthcare applications.  

Nursing unit AND 

Technology 

The effects of contextual and structural factors on patient safety in nursing units. 

Elderly AND 

quality of life 

Association between physical activity and quality of life in the elderly: a systematic 

review 

 

Domotic  Meeting People’s Needs in a Fully Interoperable Domotic Environment 

Domotic Distributed smart device for monitoring, control and management of electric loads in 

domotic environments. 

Privacy AND 

electronic health 

Ethical, legal, and social implications of incorporathing genomic information into 

eletronic health records 

System technology 

AND nurs 

Can real time location system technology (RTLS) provide useful estimates of time use by 

nursing personnel? 

 

Stap 6: Lijst met geanalyseerde artikelen 

Alexander, L. A., Wakefield, B. J., Rantz, M. R., Skubic, M., Aud, M. A., Erdelez, S. & Ghenaimi, S. A. (2011). 

Passive Sensor Technology Interface to Assess Elder Activity in Independent Living. Nursing research and 

practice, 60, (5), 318-325. doi: 10.1097/NNR.0b013e318225f3e1. Opgevraagd op: 25 februari 2014 van: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21873920 

Chung, Y. & Liu, C. (2013). Design of a Wireless Sensor Network Platform for Tele-Homecare. Department of 

Electrical Engineering, 13, (12), 17156-17175. doi: 10.3390/s131217156. Opgevraagd op 23 februari 2014 van: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3892874/  

Jones, T.L. & Schlegel, C. (2013). Can real time location system technology (RTLS) provide useful estimates of 

time use by nursing personnel? Research in nursing & health, 37, (1), 75-84. doi: 10. 1002/nur. 21578. 

Opgevraagd op 10 maart van http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24338915 

Wolf, K.H., Hetzer, K., zu Schwabedissen, H.M., Wiese, B.& Marschollek, M. (2013). Development and pilot 

study of a bed-exit alarm based on a body-worn accelerometer. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 46, 

(8), 727-733. doi: 10.1007/s00391-013-0560-2 Opgevraagd op 23 februari 2014 van: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24271253 

Rantz, M. J., Skubic, M., Miller, S. J., Galambos, C., Alexander, G., Keller, J. & Popescu. M. 

 (2013). Sensor technology to support Aging in Place. Jamda, 14, (6), 386-391. doi: 10.1016/j.jamda.2013.02.018 

Opgevraagd op 23 februari 2014 van: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562281  

Hofman, B. (2002). Is there a technology imperative healthcare? 18:3 (2002), 675 - 689 International Journal of 

Technology Assessment, 2002 Cambridge.  

 

Stap 7: Analyseer de resultaten en verwerf relevante titels 
 



38 

 

Zoek de relevante literatuur op of vraag het aan. Voldoet de informatie? Is het van voldoende kwaliteit? 
 

Er is gebruik gemaakt van verschillende zoektermen en MeSH-terms in de database Pubmed. Deze zoektermen 

zijn verkregen door het maken van een mindmap over de onderzoeksvraag; Welke (mogelijke) dilemma’s spelen 

bij verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG) een rol bij het gebruik van sensortechnieken voor 

verblijfsdetectie in de intramurale ouderenzorg? En welke oplossingen zijn hiervoor? 

Vervolgens is nagegaan of de zoektermen MeSH-terms zijn, en is geprobeerd bij het zoeken zo veel mogelijk 

gebruik te maken van deze MeSH-terms.  

 

Er zijn verschillende artikelen via Pubmed verkregen die relevant leken voor literatuuronderzoek. In Pubmed 

kwamen veel artikelen naar voren bij het zoeken op de verschillende zoektermen die gebruikt zijn (hierboven te 

lezen bij stap 4). Daarbij komt dat bij CINAHL en Cochrane veel dezelfde artikelen werden gevonden. Dat heeft 

er ook voor gezorgd dat er is gekozen om gebruik te maken van één database. 

 

Uit de vele artikelen die aansluiten bij de zoektermen, zijn van 55 artikelen de abstract gelezen. Vervolgens zijn 6 

artikelen geanalyseerd. Deze artikelen zijn gekozen omdat deze het beste aansluiten bij de onderzoeksvraag. Er is 

geprobeerd zoveel mogelijk te zoeken naar dilemma’s die onder Verzorgende IG spelen ten aanzien van het 

werken met sensortechnieken in de ouderenzorg. Echter dat bleek lastig te zijn. Er is voor gekozen om op zoek te 

gaan naar genoemde voor-/ en nadelen over het werken met de technologische ontwikkelingen. Dit is te lezen in 

de 6 geanalyseerde artikelen en naast elkaar gezet. Na het analyseren van 6 artikelen was er herhaling waar te 

nemen in de artikelen, overeenkomsten ten aanzien van de voor en nadelen die de hulpverleners noemen over het 

werken met sensortechnieken.  

 

Stap 8: Evalueer het zoekproces 

Kun je je onderzoeksvraag met de gevonden informatie beantwoorden? 
  

De onderzoeksvraag: Welke (mogelijke) dilemma’s spelen bij verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG) een 

rol bij het gebruik van sensortechnieken voor verblijfsdetectie in de intramurale ouderenzorg? En welke 

oplossingen zijn hiervoor? 

 

Op basis van de gevonden artikelen kan gesteld worden dat er niet een eenduidig artikel is met daarin de genoemde 

dilemma’s (voor-/ en nadelen) van Verzorgende IG over het werken met de sensortechnieken. Wel kan er gesteld 

worden dat er substantieel onderzoek is gedaan over de nieuwe technologische ontwikkelingen. Het gaat in de 

artikelen vooral over de soorten sensortechnieken waar in de ouderenzorg mee gewerkt wordt, en wat je met die 

sensortechnieken behalen kan. Ook is veel onderzoek gericht op de voor-/ en nadelen voor de patiënt. 

Tussen de regels door zijn in verscheidene artikelen ook de voor-/ en nadelen en meningen van de hulpverleners 

die met deze sensortechnieken moeten werken, genoemd. 

Het is te stellen dat er vervolgonderzoek over dit onderwerp gewenst is, wat bewerkstelligd zal worden.  
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Bijlage II: Voor-/ en nadelen uit literatuur 

 

Voordelen 

Dit zijn voordelen vanuit verzorgenden IG ten aanzien van het werken met sensortechnieken 

- Alle gebruikers vonden de informatie die werd verkregen van de ouderen door de sensoren 

geruststellend. 

- Familieleden laten merken dat ze het als zeer nuttig ervaren als hun oudere op afstand  bewaakt en 

gemonitord wordt. Dit is ook een voordeel voor de hulpverlening omdat er dan minder vragen komen 

over de oudere. De familie kan het dan zelf waarnemen. (Er is dus minder mondelinge geruststelling 

over de oudere nodig). 

- De artsen en verpleegkundigen vonden de gegevens nuttig voor het interpreteren van de 

gezondheidstoestand van de patiënt.  

- Clinici die ervaren waren ten aanzien van het werken met ouderen, beweerden dat de toegang tot dit 

soort sensortechnieken en gegevens zeker zou helpen met het beter maken van beslissingen in het veld 

over de bewoners.  

- De sensortechnieken in de gezondheidszorginstellingen zal leiden tot verbeteringen in de 

ontwikkeling van de klinische informatiesystemen en het zal er voor zorgen dat de informatie beter 

begrepen en dus ook gebruikt kan worden. Dat een positief effect zal hebben in de zorgprocessen, 

klinische besluitvorming en de resultaten in de gezondheidszorg (Alexander et all., 2011).  

- Door meer gegevens kan er vroegtijdig ziekte worden opgespoord en kunnen er vroegtijdig 

interventies worden ondernomen.  

- Door aanwezigheid van bedmatsensoren  kan de verzorgende observeren als een patiënt rusteloos is, 

wel of niet in zijn / haar bed ligt.  

- Door bewegingssensoren kunnen verzorgenden vroegtijdig opmerken of ouderen vallen.  

- De kachel en temperatuur sensor bewaakt het koken en als waarschuwing als de kachel of kookplaat 

te warm is door de vergeetachtigheid. (Rantz et. All, 2013). 

– Technologie lijkt de onzekerheid van fouten en klinisch oordeel te vermijden.  

– Door technologie zijn er meerdere mogelijkheden om zorg te bieden. Professionals lijken te geloven 

dat ze al de mogelijke zorg kunnen aanbieden.  

– Technologie heeft de potentie om exclusiviteit van professionals in hun omgang met leven en dood 

te verbeteren. Professionals hebben een hogere status als zij weten te werken met technologie. 

–  Technologie vergemakkelijkt de diagnose en behandeling van de aandoening die voorheen fataal 

waren. 

(Hofman, 2002).  

 

Nadelen  

Dit zijn nadelen vanuit verzorgenden IG ten aanzien van het werken met sensortechnieken 

- Een PDA (Persoonlijk Digitaal Medewerker) kan opgevat worden door de verpleegkundige aan bed 

als opdringerig en storend voor het werk. Vooral als de alarmen vaak na elkaar afgaan is dit 

vervelend/nadelig voor de werkomgeving/werksfeer van de hulpverlener (Jones & Schlegel, 2013).  

- Commentaar dat gemaakt is tijdens de interacties, was over de bruikbaarheid van de sensor data en 

kan bijdragen bij het monitoren voor veranderende trajecten van kwetsbaar thuiswonende ouderen en 

dat verzorgenden niet goed weten hoe ze de gemonitorde beelden moeten lezen (Alexander, et all., 

2011).  

- Sensorsystemen zijn erg duur (Rantz et all., 2013). 

- Na verloop van tijd wordt de naleving van het werken met de sensoren door verzorgenden wordt 

minder (Rantz et all., 2013). 

- Het kan voorkomen dat het systeem symptomen verkeerd afleest wanneer er geen hulpverlener 

aanwezig is. Op zo’n moment is er dan geen ‘menselijke kennis’ die nadenkt of de waarden die het 

apparaat meten kunnen kloppen. 

– Het personeel vind de zorg door de technische sensorsystemen onvolledig.  
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– De gebruikers vinden het moeilijk om de systemen te gebruiken.  

– De bouw en het onderhoud van een aantal systemen zijn zo ingewikkeld dat het een fortuin kost.  

(Chung & Liu, 2013) 

– Technologie kan worden gezien als concurrentie, de ene professional kan beter omgaan met 

technologie dan de andere. Het is een middel van het aantrekken van patiënten.   

–  De toegenomen verantwoordelijkheid moet erkent worden, anders kan de technologie schadelijk 

zijn, niet vanwege de dwingende noodzaak, maar vanwege het onverantwoord gebruik. Als 

technologie als kwaad of noodzakelijk wordt gezien, kan dit onze verantwoordelijkheid verbergen, en 

negeren we de negatieve gevolgen ervan. 

(Hofman, 2002).  
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Bijlage III: Samenvattingen artikelen 

 

Samenvatting artikel 1; Can real time location system technology (RTLS) provide useful estimates of 

time use by nursing personnel?  

De hulpverlener heeft per cliënt een bepaalde tijd beschikbaar. Deze tijd is waardevol. Er wordt in dit 

onderzoek gekeken of er een mogelijkheid is om deze tijd beter te kunnen besteden door bijv. het 

gebruik van technische hulpmiddelen. 

RTLS (Real Time Location System) is het elektronisch vastleggen van tijd en beweging van 

hulpverleners, dit is een innovatieve en veelbelovende benadering om het tijdgebruik in de 

gezondheidszorginstelling te meten. Met RTLS wordt de doorstroom van patiënten bijgehouden en 

worden de verblijftijden en knelpunten in de doorstroom van patiënten gedocumenteerd.  

Het doel van deze pilot-studie is drievoudig: 

1. De werkzaamheid van de RTLS tijdbesteding van de verpleegkundigen aan bed te beoordelen, 

vergeleken met directe continue observatie 

2. Om te schatten en te beoordelen of de interbeoordeleraar realiteit of handmatige filtering van RTLS 

tijdsgebruik reëel is. 

3. Het identificeren van monetaire onderzoeksmiddelen die nodig zijn om tijdsgebruik te schatten 

onder het verplegend personeel met behulp van de technologie van RTLS. 

  

De resultaten van dit onderzoek zijn goed te gebruiken voor een vervolgonderzoek over de toepassing 

van RTLS technologie om tijdsindeling van verpleegkundigen aan het bed in kaart te brengen. RTLS 

tijdsbesteding schatten en tonen goede overeenstemming en betrouwbaarheid met directe observatie.  

In vergelijking met conventionele werkwijzen bevat de RTLS methode (1). Verhoogde efficiëntie door 

geautomatiseerde gegevensverzameling en invoeren van gegevens. (2). Minder opdringerig voor de 

patiënt-verpleegkundige interactie en de werksfeer. (3) Verminderde kwetsbaarheid van de 

beantwoordende. (4) Afwezigheid van verweerder en (5) gelegenheid voor een precieze maateenheid 

(seconden). 

 

Samenvatting artikel 2; Passive Sensor Technology Interfase to Assess Elder Activity in Independent 

Living 

Het doel van het onderzoek is om er achter te komen in hoeverre bewoners, familieleden, artsen en 

hulpverleners tevreden zijn over het gebruik van sensorgegevens in de zorg. Het gaat om activiteiten 

monitoren die ouderen ondernemen.  

Voor hulpverleners wordt het steeds belangrijker om betrouwbare informatie te verkrijgen van de 

patiënt om een goede diagnose te kunnen stellen, de zorg op de juiste manier aan de patiënt aan te 

passen en om mogelijke problemen op te sporen. Er is gesteld dat in instellingen waar ouderen 

zelfstandig wonen het gebruik van technologie bruikbaar is. Niet-draagbare sensoren kunnen vroege 

opsporing van problemen vergemakkelijken, zoals als er verminderde activiteit van een oudere in haar 

flat is, weten de hulpverleners dat ze in moeten grijpen. Deze systemen bieden een nieuwe manier van 

opsporen van subtiele veranderingen, waarbij geen face-to-face beoordeling van de individuele 

bewoner nodig is. 

Om er achter te komen of de sensoren daadwerkelijk bruikbaar zijn is dit onderzoek opgesteld.  

Conclusie van het onderzoek is dat alle gebruikers vonden de sensor data-interface bruikbaar voor het 

identificeren van veranderende inwoneractiviteiten. 

De artsen en verpleegkundigen vonden de gegevens nuttig voor het interpreteren van de 

gezondheidstoestand van de patiënt.  

Clinici die ervaring waren het werken met ouderen in de gemeenschap, beweerden dat de toegang tot 

dit soort sensorinterface gegevens zeker zou helpen met het beter maken van 

beslissingen in het veld over de bewoners.  

Deze eigenschappen van klinische verbeterde informatielangs trajecten kan verpleging en patiënt 

outcomes verbeteren. Het zal leiden tot verbeteringen in de ontwikkeling van klinische informatie 



42 

 

systemen en het zal zorgen voor beter begrip van hoe informatie kan worden gebruikt, dat een positief 

effect zal hebben in zorgprocessen, klinische besluitvorming , en de resultaten in de gezondheidszorg. 

 

Samenvatting artikel 3; Design of a Wireless Sensor Network Platform for Tele-Homecare 

Door de vergrijzing hebben de ouderen steeds meer zorg nodig. Deze zorg kost tijd voor de 

hulpverleners. Met behulp van geschikte meetapparatuur worden fysiologische signalen van 

gebruikers gemeten en hun dagelijkse omstandigheden worden gecontroleerd door verschillende 

sensoren. De draadloze netwerktechnologie maakt beheersen van fysieke condities van de patiënt, 

zoals fysiologische signalen lichaamstemperatuur, hartslag en elektrocardiogram, en vermindering van 

de elektriciteitsdraden 

Hierdoor kunnen ook eventuele noodsituaties worden waargenomen.  

Een draadloos netwerk zorgt ervoor dat het medisch personeel de fysieke omstandigheden van de 

patiënt begrijpt, en daarmee wordt de medische kwaliteit verbeterd en verminderen de kosten. Toch 

zijn veel zorgstelsels overbelast en komt er een vermindering van medisch personeel. Het personeel 

vind de zorg nu onvolledig en de gebruikers vinden het moeilijk om de systemen te gebruiken. Daarbij 

komt dat de bouw en het onderhoud van een aantal systemen ingewikkeld zijn en dat het veel geld 

kost. 

De functie van de automatische meting kan de eenvoudige bediening van de kosten van mankracht en 

middelen verminderen, wetend dat de familie letten op de conditie van de oudere, terwijl  de kwaliteit 

van de gezondheidszorg omhoog gaat, en de belasting van de mantelzorgers daalt. 

 

Naast de oprichting van de tele - gezondheidszorg , is de videofunctie ook geïntegreerd in het 

voorgestelde systeem , zodat de foto's van de verzorgde in real time aan het medisch personeel 

overgedragen kan worden. Dit verhoogt grotendeels de efficiëntie en de kwaliteit van de 

gezondheidszorg. Het principe en de structuur zijn gebaseerd op de verbinding tussen de verpleging , 

de patiënt en de familie om een interactief model te integreren. Met het bed gezondheidszorg 

videosysteem , kan de zorgverlener direct ingrijpen bij een eventuele noodsituatie wat waargenomen 

kan worden door de videobeelden  

Bij het gebruik van videocamera's zou de privacy van de verzorgde geschonden kunnen worden, om 

deze inbreuk op privacy te voorkomen zou de video- systeem automatisch aan / uit gezet kunnen 

worden. 

Bouw van een complete thuiszorg monitoring systeem maakt het meten van de fysiologische 

omstandigheden van de ouderen eenvoudiger , zodat de ouderen minder snel naar het ziekenhuis 

hoeven voor onderzoek. Ook zijn er minder hoge personeelskosten van verpleegkundigen nodig.  

 

Samenvatting artikel 4: Development and pilot study of a bed – exit alarm based on a body worn 

acceloremeter.  

 

Vallen is een groot probleem bij ouderen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De gevolgen van vallen 

kunnen ernstig zijn, zowel individueel als voor de verzorgende en de instelling. Het blijkt dat ouderen 

het meest vallen als ze alleen zijn. Bedmatsensoren meten de rusteloosheid van ouderen en detecteert 

de aanwezigheid van ouderen in hun bed. Als er alarm komt dat een patiënt uit bed is, kan de 

verzorgende snel ingrijpen. Daarnaast kan de verzorgende de rusteloosheid controleren en kan uit 

voorzorg al naar de oudere toegaan. Het systeem is onopvallend en eenvoudig te implementeren. De 

resultaten van dit sensor-systeem is postief, het blijkt dat de sensoren het vallen in de ouderenzorg 

verminderen.  

 

Samenvatting: 5: Sensor technology to support aging in place (Rantz,  Skubic,  Miller., Galambos,, 

Alexander, Keller & Popescu, 2013). 

 

Steeds meer ouderen willen langer thuis blijven wonen. Sensor technologie heeft de potentie om 

ouderen, gezondheidsituatie en de noodgevallen beter in kaart te krijgen en hulp te bieden als het 
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nodig is en ouderen de mogelijkheid bieden om langer thuis te blijven wonen. Door de 

sensortechnologie in de praktijk goed te beoordelen is er Tigerplace gebouwd. Tigerplace is een 

woonvorm voor ouderen boven de 65 jaar oud, die na hun pensioen tot aan hun eind hier kunnen 

wonen. Tigerplace biedt zonodig zorg en er staat verzorgenden 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar 

om in noodgevallen in te grijpen door middel van de sensorsystemen.  

 

De sensoren in het huis controleren de kachel en temperatuur van de kookplaat, het bewaakt het koken 

en als waarschuwing gaat het alarm af als de temperatuur te hoog wordt. De sensoren in de koelkast 

zorgen ervoor dat de voeding goed blijft. Het bedsensor detecteert aanwezigheid in bed en meet de 

vitale functies, ademhaling en rusteloosheid terwijl de patiënt slaapt. Daarnaast zijn er 

bewegingssenoren, deze meten de beweging van de ouderen in een bepaalde tijd. Het gemiddelde 

wordt berekend. Ook bevat het bewegingssensor het beeld diepte. Dit is een pro verwerkt om het 

gangbeeld van pastijd, paslengte en snelheid te berekenen. Daarnaast wordt ook de hoogte berekend. 

Dit kan worden gebruikt om te helpen onderscheiden om welke bewoner het gaat als bewoners 

samenwonen.  

 

Er zijn veel voordelen met het gebruik van sensortechnologie. De waarschuwingen die  van de 

sensoren afkomen bieden ondersteuning bij klinische besluitvormingen. Er zijn meer gegevens en op 

langere termijn beschikbaar en zo worden ziektes en problemen eerder opgespoord en vroegtijdig 

behandeld. Dit voorkomt nodige ziekenhuisopnames. Sensortechnologie heeft een effectieve manier 

om chronisch zieken te ondersteunen en het gedrag van deze ouderen ten goede te beinvloeden. Helaas 

zijn er ook nadelen, de sensorsystemen zijn erg duur. Ook wordt na verloopt van tijd de naleving van 

het werken met de sensoren door verzorgenden minder. Toch zien vele artsen het voordeel van de 

sensortechnologie in.  

 

Samenvatting artikel 6: Is there a technology imperative in healthcare?  

Bjorn Hofman, University of Oslo.  

 

De vraag van dit artikel is of er een technologisch imperatief is in de gezondheidszorg door de 

ontwikkeling van het werken met de technologie. Technologisch imperatief verwijst niet naar een 

ding, maar naar diverse verschijnselen en een grote verscheidendheid aan verklaringen. Door de 

technologische ontwikkelingen in de gezondheiszorg kan er gesteld worden dat de 

verantwoordelijkheid van de professionals wordt verminderd. Dit kan worden gezien als een onderdeel 

van de technologische imperatief. Geen van hen rechtvaardigt een verlaging onze 

verantwoordelijkheid. De zorgvrager en instelling kan een dwingende noodzaak ervaren met het 

toepassen van de technologie en dergelijke situaties lijken hun verantwoordelijkheid te verminderen. 

De verantwoordelijkheid wordt juist niet verminderd maar alleen maar verschoven. Om juiste 

beslissingen te maken in de gezondheidszorg moeten professionals de toename van de 

verantwoordelijk en het belang van het beoordelen van de technologie grondig herkennen.  

 

Wat de technologie gevaarlijk maakt, is dat het ons laat geloven dat de verantwoordelijkheid wordt 

vermindert. Er is geen technologich imperatief in termen van verminderde verantwoordelijkheid, 

technologie verhoogt de morele verantwoordelijkheid.  

 



 

 

Bijlage IV: Welkomspraatje bijeenkomst 

 

Welkom, 

 

Goedeavond, wat fijn dat jullie er allemaal zijn en dankjulliewel voor jullie komst. 

Wij zijn Veerle Paans & Annelies Dijkstra en we zijn derde jaars student aan de Acedemie van 

verpleegkunde aan de Hanzehogeschool te Groningen. Momenteel doen wij onderzoek naar dilemma's die 

spelen bij het werken met sensortechniek in de ouderenzorg. Sensortechniek in de ouderenzorg is nog nieuw 

en vraagt om een andere werkhouding. Verzorgende IG komen in aanraking met vernieuwingen in de zorg. 

Het lijkt in eerste opzicht een grotere verbetering, maar onze vraag is “wat vinden verzorgende IG met het 

werken met sensoren”. Wij vinden de meningen en ervaringen van jullie erg belangrijk, omdat jullie werken 

met deze innovaties.  

 

Wij hebben jullie hulp nodig om er achter te komen tegen welke dilemma's als verzorgende IG aanlopen bij 

het werken met sensortechniek of denken aan te lopen. Onze vraag aan jullie is, wie er al wel met 

sensortechniek werkt en wie nog niet. Als je nog niet met sensoren werkt, probeer je dan in te leven in 

situaties waar je met sensoren tegen aan zou kunnen lopen.  

 

Om er achter te komen tegen welke dilemma's jullie aanlopen, hebben wij stellingen opgesteld aan de hand 

van een casuistiek. Deze stellingen komen voort uit wetenschappelijke literatuur en het beroepsprofiel van de 

verzorgende IG.  

 

Er wordt gewerkt met Netwerk in Beeld, dit is een soort forum waar wij de stellingen inzetten, (we laten dit 

zien) en waar jullie dan digitaal op kunnen reageren. Wij doen dit digitaal, omdat dit een nieuw middel is om 

gegevens verzamelen, waarbij de reacties worden opgeslagen. Zodat er terug gelezen kan worden, wie wat 

heeft gezegd.   

 

Voorafgaand aan bepaalde stellingen in een bepaalt thema, wordt er een casus beschreven die voort komt uit 

de praktijk. Geef aan als je situaties herkent die in de casus worden beschreven.  

 

Wij verwachten van jullie dat jullie duidelijke mening formuleren over het werken met sensoren en allemaal 

reageren op de stellingen die wij jullie voorleggen. Probeer zoveel mogelijk je mening te beschrijven en 

ervaringen met elkaar te delen en op elkaar te reageren. Er wordt rekening gehouden met dat typen meer tijd 

kost dan praten, dus neem je tijd. Ook wordt er niet gelet op spelfouten, grammaticale fouten. Jullie mogen 

afkortingen gebruiken en altijd vragen bij onduidelijkheden.  

 

Als alle gegevens zijn verzameld, zullen wij de gegevens analyseren. Hieruit hopen we de dilemma's in kaart 

te brengen. Deze dilemma's geven wij door aan netwerk ZON. Netwerk ZON zal hierin verder oppaken. Er 

wordt respectvol omgegaan met de gegevens, dit betekent er geen namen genoemd worden en het onderzoek 

is afgerond zal de data worden vernietigd. In netwerk in beeld staan verschillende groepen beschreven. Elke 

groep heeft alleen toegang tot zijn eigen groep, en verzorgende IG van buitenaf kunnen niet zien wat jullie 

hebben getypt.  

 

We wensen jullie veel succes, vragen stellen is altijd mogelijk. Bedankt voor het meedoen aan ons 

onderzoek. Wij hopen dat jullie veel van elkaar ervaringen opsteken en dat jullie van elkaar kunnen leren, 

zodat het werken met sensortechniek goed verloopt.  


