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Probleemstelling /context 
 
Door de vergrijzing blijft het aantal thuiswonende ouderen van 65+ met een ADL-
beperking in de toekomst stijgen (ouderenbeleidsplan 2010-2014). Naast de vergrijzing gaan 
ook de wensen en behoeften van ouderen veranderen. Ze wensen zo lang mogelijk te 
blijven ontwikkelen en autonoom te blijven. 
 
De ergotherapeut kan in de thuiszorg op verschillende manieren aan de zorgbehoefte van 
ouderen voldoen:  

 ADL-training 
 Hulpmiddelen 
 Advies voor woningaanpassingen 

 
De rol van technologie in de langdurige zorg gaat toenemen. Technolgie kan het hande-
len faciliteren. Over de huidige mogelijkheden van de hedendaagse domotica in de eer-
stelijnsgezondheidszorg is er echter nog weinig geweten. De vakgebieden van zorg en 
technologie werken samen aan de uitwerking van zorgdomotica. Deze zorgdomotica is 
verder in evolutie en zal meer geïntegreerd worden in smart homes.  

Doelstellingen 
 
Bij dit project werden er twee doelstellingen opgesteld:  
 
1) Een overzicht geven van de verscheidenheid aan domotica die er bestaat voor de  

hulpbehoevende ouderen die in de thuisomgeving wonen.   
2) Onderzoeken welke problemen ouderen ervaren in de thuissituatie en welke  

zorgdomotica er toegepast kunnen worden om deze op te lossen.  
 
 

Methodologie 

 
Literatuurstudie                 Trefwoordenmethode: zorgbehoevende ouderen (frail elderly), behoefteanalyse (needs assesments), domotica (domotics) en zelfstandig wonen (indipendent living). 
          Gebruikte databanken waren: Embase, cochrane, Pubmed, Cinahl, Trip Database, OTseeker, Bohn Stafleu: Vakbibliotheek en Google Scholar.   
Bij de literatuurstudie werd er vooreerst beoogd een duidelijke indeling te maken in de domoticatoepassingen. Vervolgens werd er getracht enkele domoticasystemen te plaatsen onder 
de gevonden indeling. Het praktisch kwalitatief onderzoek bestond uit 3 fasen.  
 
Fase 1:  Twee focusgroepsgesprekken om problemen te inventariseren van representanten uit de populatie ouderen vanaf 65 jaar die in eigen thuisomgeving verblijven. De focusgroe-
pen werden uitgevoerd aan de hand van een GPS-sessie waarbij een bord wordt geplaatst met verschillende thema’s. De thema’s werden geselecteerd vanuit het ICF-model en waren: 
het bereiden van maaltijden, zich wassen, sociale contacten, slaap, huishoudelijke taken en als laatste een vrij veld waarbij er bijzondere problemen konden worden aangehaald. 
  
 
Fase 2:  Huisbezoeken uitgevoerd om problemen te observeren. Dit gebeurde bij twee thuiswonende ouderen met verschillende handelingsproblemen. 
 
 
Fase 3:  In de laatste fase werd er gezocht naar domoticatoepassingen die de problemen zouden kunnen oplossen die ouderen ondervinden.  
              Ook werd er getracht advies te verlenen aan de personen waarbij een huisbezoek werd afgelegd. 

Resultaat 
 

Bij het literatuuronderzoek werden de verschillende zorgdomoticatoepassingen ingedeeld in 5 functies (zie figuur hierboven)  
      Domoticasystemen die deze functies bevatten werden hierbij geplaatst en uitgelegd. Er is echter veel overlap aan functies tussen de gevonden domoticasystemen.  
      Van de beschreven systemen worden er 5 systemen effectief bevonden. Bij de andere systemen werd de effectiviteit vaak niet beschreven omdat ze nog in prototype fase zitten of  
       niet effectief bevonden werden. 

Bij het praktisch onderzoek  kan men zien dat er tussen beide focusgroepen gelijkenissen maar ook verschillen zijn in de aard van de problemen die de ouderen aanhaalden.   
       Enkele van de vaak voorkomende problemen waren: gebruik huishoudtoestellen, gebruik technologie, problemen bij transfers, eenzaamheid, valangst,… 

Domotica kan veel van de voorkomende problemen verhelpen en/of de kwaliteit van leven van de oudere verbeteren.       

Conclusie 
 
Er kan geconcludeerd worden dat er tussen de besproken domoticasystemen, die ingedeeld werden onder de gebruikte functies, overeenkomsten zijn naar werking. Hierbij kan men  
verklaren waarom de domoticatoepassingen vaak geïntegreerd worden in één overkoepeld systeem of in een smart home. 
Smart homes en dus ook zorgdomotica kunnen een goede bijdrage leveren aan de maatschappij. Er kunnen veel problemen van ouderen opgelost worden d.m.v. zorgdomotica. 
Er zijn echter nog obstakels zoals gebruiksvriendelijkheid, privacy, ethische kwesties, de prijs en Universal Design principes.  Er is nood aan meer effectiviteitsstudies.  


