e-VOTO: ontwikkelen van een gevalideerd digitaal
meetinstrument in kader van valpreventie
Ongeveer dertig procent van de thuiswonende oudere personen valt minstens één keer per jaar. Gezien de steeds toenemende
vergrijzing van de bevolking zal dit probleem in de eerstelijnsgezondheidszorg toenemen. Hierdoor wordt efficiënt werken nog
belangrijker. Digitalisering van de gezondheidszorg biedt een oplossing voor het efficiënter werken. Het digitaliseren van
assessments hoort hierbij. Zorgverleners gebruiken assessmenttools of meetinstrumenten om de gezondheidssituatie van een
cliënt in te schatten als basis voor een kwaliteitsvolle zorg. Eén van deze meetinstrumenten is de Valrisico’s Opsporen in de
Thuissituatie van de Oudere persoon of kortweg de VOTO-score. Een digitale versie van dit meetinstrument, dat voldoet aan
de huidige eisen van de gezondheidszorg, is noodzakelijk.
Binnen deze bachelorproef worden er kwaliteitsvolle adviezen geformuleerd om een digitaal prototype van de VOTO te
ontwikkelen.
Vergrijzing van de bevolking
Binnen onze maatschappij nemen oudere personen een
belangrijke plaats in. Nooit eerder werden zoveel mensen oud.
Dit komt door de toenemende welvaart, de verbetering van
medische kennis en de evolutie van technologieën. Ook zal de
komende jaren een verdere vergrijzing van de bevolking
plaatsvinden. Ondanks de toename van de verschillende
ouderenvoorzieningen, zijn er lange wachtlijsten bij de Vlaamse
woonzorgcentra. Hiervoor biedt thuiszorg een oplossing.
Thuiszorg
Thuiszorg betreft ‘de hulp- en dienstverlening die er specifiek
op gericht is de gebruiker te handhaven in zijn natuurlijke
thuismilieu’. Het gezondheids- en welzijnsbeleid heeft als doel
om de kwaliteit van leven bij de bevolking te verhogen.
Momenteel heerst de overtuiging dat de kwaliteit van leven bij
oudere personen kan verbeterd worden door een zo optimaal
mogelijke thuiszorg aan te bieden, zijnde thuiszorg op maat van
de zorgvrager.
Valincidenten bij thuiswonende oudere personen
Onderzoek toont aan dat de valproblematiek bij thuiswonende
oudere personen ook in Vlaanderen een vaak voorkomend
probleem is. Bij oudere personen kan een valpartij veroorzaakt
worden door meerdere risicofactoren, waaronder obstakels in
de woonomgeving van de oudere persoon.
Valrisicofactoren en ergotherapie
Een hulpverlener die een bijdrage kan leveren bij het
verminderen van de valrisicofactoren, is de ergotherapeut. De
ergotherapeut legt de focus op het ‘mogelijk maken van het
handelen in de context’ en zorgt ervoor dat de persoon zijn
taken en rollen binnen de maatschappij kan opnemen. Zo kijkt
hij samen met de oudere persoon hoe deze bijvoorbeeld nog
zelfstandig kan blijven wonen in zijn vertrouwde woning of hoe
de oudere persoon nog veilig op vriendenbezoek kan gaan.
Het meetinstrument, de VOTO-score
Binnen de woonomgeving van de oudere persoon zijn er heel
wat factoren die het risico op vallen kunnen vergroten. Het is
daarom van belang dat de oudere persoon zich hiervan bewust
is. Bestaande meetinstrumenten zoals de VOTO-score sporen de
valrisico’s op in de thuisomgeving van de oudere persoon. Er
wordt nagegaan waar de risicovolle situaties om te vallen zich
bevinden. Deze kunnen nadien aangepakt worden.

Een elektronische VOTO-score, waarom?
Meer en meer zal er binnen de gezondheidszorg digitaal
gecommuniceerd worden, zowel in de communicatie naar
de cliënt toe als onderling tussen de verschillende
zorgverleners. Hieraan voldoet de papieren versie niet
meer. Wel zal de papieren versie van de VOTO-score als
basis gebruikt worden bij het ontwikkelen van een digitale
versie.
Wat zijn de voordelen van een elektronische versie?
Een elektronische versie van de VOTO-score kan zodanig
ontworpen worden zodat de ergotherapeut deze
gemakkelijk, efficiënt, maar ook sneller kan gebruiken.
Hierbij spelen een eenvoudige login, tijdswinst door
digitaliseren en het betrekken van de noden van de
ergotherapeut in de tool een rol. Binnen deze tool zal er ook
rekening worden gehouden met de oudere persoon.
Illustraties en foto’s zullen het afnemen van dit elektronisch
meetinstrument duidelijk en overzichtelijk maken voor de
oudere persoon. Ook zal de terminologie op maat van de
cliënt worden geformuleerd en weergegeven. Als laatste
kunnen er ook extra mogelijkheden worden toegevoegd aan
deze tool. Bijvoorbeeld het automatisch berekenen van de
score en het automatisch detecteren van valrisicofactoren
binnen de woning van de oudere persoon. Verder kan een
overzichtelijke vooropgestelde adviezenlijst in de
elektronische tool tijdswinst voor de ergotherapeut
opleveren. Als laatste zouden er andere valrisicofactoren
kunnen worden opgenomen binnen deze tool. Hierdoor
zullen niet alleen valrisicofactoren binnen de omgeving
opgenomen worden, maar zouden ook andere factoren die
het risico op vallen vergroten, zoals valangst,
medicatiegebruik en het gezichtsvermogen kunnen
opgenomen worden.
Waarmee zal er rekening moeten worden gehouden?
Beveiliging van deze elektronische tool zal zeker een must
zijn. Dit om de privacy van de oudere persoon te
respecteren, maar ook omdat er hieromtrent een wettelijk
kader bestaat. Ook zal ervoor gezorgd moeten worden dat
de ergotherapeut voldoende uitleg verleent aan de oudere
persoon over deze elektronische tool. Dit doordat oudere
personen vaak minder vertrouwd zijn met en minder kennis
hebben van de digitale wereld.
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