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Introductie



Ergens in de jaren ‘80

65plussers:
• 11%
• 1615.000



2011

65plussers:
• 15%
• 2465.000



2030

65plussers:
• 15%
• 37772.000

Dementie
2012: 235.000 mensen
2050: 500.000 mensen



Techniek/domotica/eHealth



Technische voorbeelden
 GPS
 Alles aan/uit schakelaar
 Sleutelkluis
 Personenalarmering en alarmeringsensoren
 Nachtroute
 Medicatie dispenser
 Beeldtelefoon
 Beeldhorloge
 PAL4 Voor je het vergeet



PAL4 dementie
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Videocontact

 Met zorgverlener
 Met familie/vrienden



PAL4 dementie

 Nu ongeveer 60 mensen die systeem gebruiken
 Ergotherapie
 Doorontwikkeling noodzakelijk
 Ondersteunt mensen in zelfredzaamheid
 Ondersteunt mantelzorgers door agenda en videocontact
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Doorontwikkeling



Doorontwikkeling



Sensortechnologie thuis

 Valdetectie, dwaaldectie en gasdetectie
 Geen gedragen technologie
 Opvolging door mantelzorger
 Als achterwacht professionele meldkamer
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Sensortechnologie
Uitspraken mantelzorger :
 Ben benieuwd of het goed werkt
 Stukje veiligheid
 Ernstige ongelukken voorkomen
 Fijn even alleen weg kan
 Prettig als moeder hierdoor langer thuis kan 

blijven
 Het geeft een beetje rust

- >gevaarlijke situatie gedetecteerd
maar ook valse alarmmeldingen
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ADlife

 Preventieve alarmering
 Registratie van patronen
 Gebruik van beweging, elektriciteit, deur, bedmat en 

stoelmat
 Bij afwijkende waarde alarmmelding

© N.Nijhof 21



• Twee ‘gevaarlijke’ 
situaties gedetecteerd



IST Vivago Watch 
 7 mensen met dementie met slaap problemen
 Slaap/waak ritme monitoren
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Voor medicatie verandering
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Na medicatie verandering
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Vragen?
www.dementietechnologie.nl

Tel: 0644530390
n.nijhof@focuscura.nl
n.nijhof@utwente.nl

http://www.dementietechnologie.nl/
http://www.dementietechnologie.nl/
mailto:n.nijhof@focuscura.nl
mailto:n.nijhof@utwente.nl
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