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Summary
Chapter 1 is the general introduction to this thesis. In the coming years, the
number of older persons 65 years and older is expected to grow enormously.
The proportion of single-living people aged 80+ will also increase. Most people
prefer to live independently at home for as long as possible, which is also the
policy of the Dutch government. A growing group of these very old persons
have to deal with health decline and often have more than one chronic condition
that influences their everyday functioning. Among these older persons, many
will become dependent on care and support. As a result, the burden and cost
of healthcare is expected to grow. These developments provide opportunities
for developing interventions that enable older persons to perform everyday
activities and to remain healthy and live independently at home. In this thesis,
we investigated if sensor monitoring can be used by health care professionals in
their daily practice to support the everyday functioning of older persons at home.
Sensor technologies are developed as (health-)monitoring systems to easily
provide an observation of the daily functioning. These observations of everyday
functioning can provide important information that health care professionals are
able to use in their daily practice to support the patient’s everyday functioning.
However, the application of these sensor technologies in everyday life and clinical
practice by health care professionals is rare.
The aim of this thesis is to evaluate the applicability and effectiveness of
sensor monitoring for measuring and supporting the everyday functioning
of older persons (65 years and older) who live independently at home. In this
thesis, we use sensor monitoring into two ways. In the first way, we focus on
the assessment of a person’s level of daily functioning by sensor monitoring
to detect deviations in the ADL patterns and to warn caregivers or health care
professionals of such deviations. This could reflect changes in health care status
and lead to interventions that support the independence of the older individual.
A second way sensor monitoring is used is as a feedback and coaching tool in
rehabilitation to support the rehabilitation process and, in this way, to increase
everyday functioning. In this thesis, we developed an intervention on the
rehabilitation of community-living older individuals after hip fracture.
Hip fracture is a common injury among older persons. Fear of falling is an
important factor that keeps persons from moving and performing everyday
activities needed for good recovery. Increasing self-efficacy beliefs can reduce
this fear of falling and can help increase physical daily activity needed to recover.
We developed an intervention based on cognitive behavioral therapy, (CBT)
in which sensor monitoring was integrated, to increase self-efficacy and by
doing this support the recovery of everyday functioning. The thesis follows a
phased process for developing and evaluating the intervention according to the
new Medical Research Council (MRC) guideline for developing and evaluating
complex interventions. The chapter concludes with an outline of the thesis.
Chapter 2 reports a prospective cohort study that investigated the level of
agreement between patient-proxy ratings concerning the (Instrumental) Activities
of Daily Living ((I)ADL of hospitalized older patients and investigated whether
cognitive impairment or other factors are associated with any disagreements
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in these ratings. At the time of hospital admission, the functional status of
older people is frequently measured by healthcare professionals assess the
patient’s ability to perform (I)ADL). This assessment focuses on the patient’s
recent or premorbid functional status and is often obtained by asking the
patient to provide a self-report of his or her (I)ADL functioning. This knowledge
of functioning is important for short-term care planning and is predictive of the
post-discharge functional status. One of the main problems during interviewing
acutely hospitalized older people is that they may have pre-existing or acute
cognitive impairments, which is expected to affect the accuracy and validity
of the self-reported data. Therefore, proxy reports are often used to provide
substitute data.
The study used data of the DEFENCE- I (Develop strategies Enabling Frail
Elderly New Complications to Evade) study, conducted at the Academic Medical
Center (AMC), Amsterdam. A total of 460 acutely admitted older patients (mean
age= 78 years) and their proxies were included in the study and were interviewed
using the modified Katz ADL index. The patients and proxies exhibited moderate
to good levels of agreement in (I)ADL (70- 90%, p< 0.001). The differences
in the patient-proxy reporting for the (I)ADL were greater (p< 0.001) for the
patients with severe cognitive impairments than for the patients with mild to
no cognitive impairment. A lower MMSE score (OR= 0.95; 95% CI 0.91 to 0.99)
and the presence of delirium (OR=2.56; 95% CI 1.38 to 4.75) were associated
with a greater level of disagreement between the patients’ and proxies’ ratings
regarding (I)ADL.
The results suggested that for patients with mild cognitive impairment at the
time of hospital admission, their self-report of (I)ADL is accurate and can be used
for assessing (I)ADL functioning. For patients with a severe cognitive impairment
(MMSE score of less than 15 points) or prevalent delirium, the nearest proxy may
provide valid information about the patient’s (I)ADL functioning.
Chapter 3 presents the results of a systematic review to study the application
and effectiveness of sensor monitoring as a method to measure and support
daily functioning in older people living independently at home. Studies that
described the use of sensor monitoring to measure daily functioning or to support
older people with daily functioning, studies that included community-dwelling
individuals aged 65 years and over and studies that focused on daily functioning
as a primary outcome measure were identified through Pubmed, Embase,
PsychINFO, INSPEC and the Cochrane Library between 2000 and October 2012.
Data were collected on type of sensor monitoring technology, number and types
of sensors used, the aim of sensor monitoring and participant characteristics.
Seventeen studies were finally included. Because of the variety of
non-randomized studies included in this systematic review, the Newcastle
Ottawa scale was used for quality assessment of the included case-controlled
studies, the pre-post design study and the mixed method study; three studies
were considered low quality, and two studies were considered moderate quality.
Half of the included studies used sensor monitoring solely as a method for
measuring ADLs and IADLs and to detect changes in daily living. The focus
of these studies was on the technological development of sensor monitoring.
The other half of the studies aimed to support people in their daily living. There
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was limited evidence of the effect of the interventions because of a lack of high
methodological quality.
The results of our study suggested that health care professionals could take
advantage of sensor monitoring in their clinical practice to detect early periods
of decline more quickly than compared with the use of traditional measures
of functional status. This might enable them to provide early interventions to
prevent decline, although clear evidence is still lacking. We proposed a roadmap
for further development and improvement of sensor monitoring to measure
and support daily functioning in independently living older people and to
collect evidence about the use of sensor monitoring for clinical practice. The
recommended steps of this roadmap are 1) determining the target population
that can benefit from sensor monitoring, 2) investigating the use of sensor
monitoring in community-dwelling older persons, 3) developing guidelines for
health care professionals regarding the use of sensor monitoring, 4) involving
participants, caregivers and health care professionals in the development and
implementation of sensor monitoring, 5) conducting large-scale trials, and 6)
studying the cost-effectiveness of sensor monitoring.
Chapter 4 describes a qualitative study on older people’s perspectives regarding
the use of sensor monitoring in their daily lives. The 11 participants were between
68 and 93 years old and were purposefully sampled from a pilot study (n=23) in
which the sensor monitoring method was tested for one and a half years. Seven
of them were living independently in the community, and four were living in a
senior residence. Interpretative phenomenological analysis (IPA) was used as
a guiding framework for the analysis because of the interest in older persons’
experiences regarding the use of sensor monitoring in their daily lives as well as
their meaning of these experiences.
This study showed that the interviewed older people were positive about
sensor monitoring in their daily lives. The participants indicated that the
technology helped them to live independently at home, especially because they
were all living alone. They experienced the sensors as important in two ways:
for detecting emergencies, such as a fall, and for detecting declines in daily
functioning. They experienced that the sensor monitoring contributed to their
sense of safety as a premise for living independently at home, and this sense
of safety contributed to the easy acceptance of the sensor system at home.
Some participants experienced the sensors as a motivator that helped them
to remain active. Privacy was not an issue for the participants. The increased
sense of safety outweighed the privacy issues, mainly because the sensor only
registers movement in the home, rather than the participants’ actions, as would
be done with a camera. Participants considered that health care professionals’
continuous access to their sensor data and the use of the data for their safety
were far more important than their privacy.
The findings in this study show that sensor monitoring could enable older
people, who are living alone in the community and experience some age- and
health-related limitations, to maintain their daily functioning and safety at home.
Chapter 5 presents the study protocol of a trial investigating the effect of
sensor monitoring embedded in an OT rehabilitation program on the recovery
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of ADL among older individuals after hip fracture. The design was a three-arm,
stepped-wedge, cluster-randomized trial. We planned to randomize six
nursing homes and to include a total of 288 older individuals, previously living
alone in the community, who after a hip fracture were admitted to a geriatric
rehabilitation ward for a short-term rehabilitation. Patients in the care-as-usual
group received care as usual. Patients in the first intervention group received an
OT rehabilitation program with coaching based on cognitive behavioral therapy
principles. Patients in the second intervention group received sensor monitoring
added to the OT rehabilitation program.
The intervention was delivered by occupational therapists starting at the
beginning of the rehabilitation at the nursing home, with a follow-up after
discharge consisting of four home visits and continuing with four telephone
consultations. The sensor monitoring consisted of a wearable activity monitor,
worn on the hip at the nursing home and after discharge at home, and the sensor
monitoring system consisted of a number of sensors placed in the home and a
web-based feedback application at home.
The primary outcome was patient-perceived performance of daily functioning
at six months, assessed using the COPM. Secondary outcomes were 1) physical
functioning, measured by the Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment,
Timed up and Go and the Independence in (Instrumental) Activities of Daily
Living assessed using the Modified Katz ADL 2) sense of safety, measured
with a visual-analog scale of safety; 3) fear of falling, measured with the
visual-analog scale for fear of falling and the Falls Efficacy Scale International;
and 4) health-related quality of life measured with the EQ 5D.
Effects were estimated with mixed linear models by using baseline values
of all outcomes as covariables. Two-sided 95% confidence intervals were
calculated. Alongside the trial, a descriptive qualitative and quantitative analysis
was planned to be used on the data from the evaluation forms of the patients
and the therapists and a process evaluation.
Chapter 6 reports the effects of the SO-HIP trial. From April 1, 2016 to December
1, 2017, we conducted the SO-HIP three-arm, stepped-wedge, cluster-randomized trial in six SNFs (12 wards) according to the planned study protocol
described in chapter 5. Three pairs of SNFs were randomized to one of three
fixed sequences. Each sequence started with providing care as usual (CAU)
(the control condition) followed by cognitive behavioral therapy (CBT)-based
occupational therapy (OTc) and ending with CBT-based occupational therapy
with sensor monitoring (OTcsm). The primary outcome was patient-reported
daily functioning at 6 months, assessed with the Canadian Occupational
Performance Measure (COPM).
In total, 240 patients with a mean age of 84 years were enrolled in the study
(77 CAU, 87 OTc and 76 OTcsm). 129 patients completed the 6-month follow-up.
At baseline, the mean COPM performance scores (range 1-10) were 2.92 (SE
0.20) and 3.09 (SE 0.21) for the CAU and OTcsm groups, respectively. At six
months, these values were 6.42 (SE 0.47) and 7.59 (SE 0.50), respectively. The
mean patient-reported daily functioning in the OTcsm group was larger than in the
CAU group (difference 1.17 [95% CI (0.47-1.87) P=0.001]. We found no significant
differences in daily functioning between OT without sensor monitoring and CAU.
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There were no significant differences in secondary outcomes, besides Katz ADL
(difference -0.99 [95% CI -1.85—0.13] P= 0.024).
We concluded that among older patients after hip fracture, a rehabilitation
intervention with coaching and sensor monitoring was more effective in
improving patient-reported performance of daily functioning at six months
than an intervention with coaching without sensor monitoring and usual care.
Future research examining the long-term effect and cost-effectiveness of the
intervention is recommended.
Chapter 7 describes the results of a qualitative study that we conducted
alongside the SO-HIP trial to gain insight into what older adults after hip fracture
perceive as most beneficial to their recovery, from inpatient rehabilitation to
further recovery at home. Semi structured interviews were conducted with
19 older adults (65-94 years) who, after their hip fracture, participated in one
of the three arms of the SO-HIP trial. We used coding techniques based on
constructivist grounded theory.
This study showed that older adults struggled with physical and psychological
restrictions after hip fracture during recovery. Three resources were found to be
beneficial for recovery: ‘supporting and coaching’, ‘myself’ and ‘technological
support’. These resources influenced the recovery process. Having successful
experiences during recovery led to doing everyday activities in the same manner
as before or differently from before; unsuccessful experiences led to ceasing
certain activities altogether.
The results suggest that more attention should be paid to follow-up
interventions after discharge from inpatient rehabilitation to support older
adults in finding new routines in their everyday activities. These interventions
must be personalized, with attention to everyday activities that are meaningful
for participants. Interventions that make use of both coaching and technology
support the older adults’ own roles in their recovery, thereby empowering them
so that they are better able to cope with their restrictions.
A conceptual model was presented, which provided an understanding of the
participants’ experiences and perspectives concerning their process of recovery
to everyday life in the six months after hip fracture surgery.
Chapter 8 presents the general discussion of the main findings of this thesis.
The general discussion includes a reflection on a few issues that may have had
impact on the effectiveness of the SO-HIP intervention.
A first issue we reflected on was the intervention fidelity, dose and context.
One of the findings was that therapists experienced difficulties in applying
the prescriptive dose of interventions at home. They were not used to
implementing interventions at home for individuals after hip fracture. Findings
from the perspectives of patients were that they appreciated the home visits
because they felt insecure in their performance of daily activities even after a
few weeks at home. We suggested more research is needed to determine the
optimal intervention duration and intensity. Another finding was that therapists
sometimes struggled with applying coaching techniques and the use of the
sensors to patients with cognitive restrictions. We suggested more attention
should be given to this in training.
177

Summary

A second issue we discussed was the theoretical concept of self-efficacy
beliefs. A key element of the coaching was focusing on cognitive restructuring
and the use of behavioral change techniques to address psychological, physical
and functional factors related to concerns about falls and thereby to increase
self-efficacy of patients. Some of the therapists expressed a lack of confidence
in applying some of the behavioral change techniques and the motivational
interviewing. We suggested extra training and guidance will be important for
successful implementation of the intervention in the future.
A third issue we reflected on was the impact of the SO-HIP technology on
the effectiveness of the intervention. We reflected on the choice of the wearable
sensor, the measures of the type of sensor used and some technical restrictions
that could have influenced the results.
The methodological considerations included the design, the study
population, outcome measures and external validity. This chapter ends with
some implications for clinical practice and education and suggestions for future
research, as well as our final conclusions.
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Samenvatting
Hoofdstuk 1 beschrijft de introductie van dit proefschrift. De komende jaren
is er een toename van het aantal ouderen van 65 jaar en ouder. Ook de groep
alleenwonende tachtigplussers zal toenemen. De meeste ouderen willen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen, iets dat aansluit bij het beleid van de Nederlandse
overheid. Met het ouder worden van de bevolking zal een toenemend aantal
ouderen te maken krijgen met achteruitgang in gezondheid en beperkingen
ondervinden in het dagelijks functioneren. Velen van hen hebben meer dan
één chronische aandoening, dat heeft een negatieve invloed op het dagelijks
functioneren thuis, waardoor ouderen steeds meer afhankelijk worden van
formele en informele zorg. Hierdoor komen de lasten en kosten van de gezondheidszorg onder druk te staan. Deze veranderingen vragen om het ontwikkelen
van interventies die ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te kunnen blijven functioneren en wonen. In dit proefschrift onderzoeken
we of sensormonitoring gebruikt kan worden om het dagelijks functioneren van
zelfstandig wonende ouderen te ondersteunen.
Met sensormonitoring kan met behulp van een draagbare sensor en met
sensoren die in een woning geplaatst worden continu (24 uur per dag zeven
dagen per week) informatie worden verzameld over het dagelijks functioneren
in de thuissituatie. Deze informatie kunnen zorgprofessionals gebruiken bij
het ondersteunen van het dagelijks functioneren van hun cliënt. De toepassing
van deze technologie vindt echter nog sporadisch plaats. Het doel van deze
PhD-studie is het onderzoeken van de toepasbaarheid en effectiviteit van sensormonitoring bij het inventariseren en ondersteunen van het dagelijks functioneren
van zelfstandig wonende alleenstaande ouderen.
In ons onderzoek gebruiken we sensor monitoring op twee manieren. Als
eerste wordt het ingezet als assessment van het dagelijks functioneren. Bij
afwijkingen in de activiteitenpatronen van het dagelijks functioneren worden
zorgprofessionals gewaarschuwd waardoor ze een interventie kunnen inzetten.
Een tweede manier is de sensor monitoring te gebruiken als een feedback- en
coachingshulpmiddel in de geriatrische revalidatie. Hierbij is het onderzoek
gericht op de toepasbaarheid en effectiviteit van deze interventie, die onderdeel
is van een transitie-revalidatieprogramma voor ouderen na een heupfractuur.
Een heupfractuur komt veel voor bij ouderen. Veel ouderen hebben daarbij
last van valangst, die ouderen ervan weerhoudt te bewegen en hun fysieke
dagelijkse activiteiten uit te voeren, terwijl dit juist belangrijk is voor een goed
herstel. Het ervaren van valangst belemmert de geriatrische revalidatie in de
thuissituatie. Het vergroten van de zelf-effectiviteit van ouderen kan valangst
doen verminderen waardoor ouderen meer gaan bewegen en meer fysieke
dagelijkse activiteiten uitvoeren.
We hebben een ergotherapeutische coachingsinterventie ontwikkeld,
gebaseerd op cognitief gedragsmatige therapie en ondersteund door sensormonitoring, om de zelf-effectiviteit van ouderen te vergroten en daarmee hun
dagelijks functioneren bij de geriatrische revalidatie te ondersteunen. In dit
proefschrift volgen we in een gefaseerd proces de richtlijn volgens de ‘Medical
Research Council’ (MRC-guidline) die gericht is op het ontwikkelen en evalueren
van complexe interventies.
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Hoofdstuk 2 beschrijft een cohortstudie waarin de overeenkomst in de scores
betreffende de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en de instrumentele
activiteiten van het dagelijks leven (IADL) tussen de patiënten en hun naasten
is onderzocht. Ook is vastgesteld of cognitieve beperkingen en andere factoren
geassocieerd zijn met overeenkomsten dan wel verschillen tussen deze scores.
Bij acute opname in het ziekenhuis wordt de functionele status van ouderen
vaak gemeten door een vragenlijst af te nemen over het functioneren in ADL en
IADL. Dit assessment richt zich op de informatie over het ADL- en IADL-functioneren en ook op de informatie over het functioneren in ADL en IADL voorafgaand
aan de opname. Het onderzochte assessment is een zelf-rapportage door de
patiënt over zijn of haar functioneren t.a.v. de ADL en IADL. Deze informatie is
belangrijk voor het plannen van de zorg op de korte termijn en is ook voorspellend
voor de functionele status na ontslag. Een van de problemen gedurende het
interviewen van acuut opgenomen ouderen is de aanwezigheid van cognitieve
problemen waarvan wordt verwacht dat deze invloed hebben op de accuraatheid
en validiteit van de zelfgerapporteerde data over de ADL en IADL. Als er sprake is
van cognitieve problemen worden vaak de naasten gevraagd om deze informatie
te geven.
De studie is gebaseerd op data uit de DEFENCE-I-studie van het AMC
Amsterdam Universitair medisch centrum. Totaal hebben 460 acuut opgenomen
ouderen (gemiddelde leeftijd 78 jaar en ouder) en hun naasten meegedaan aan
de studie en zij zijn geïnterviewd met behulp van de gemodificeerde Katz ADL.
Patiënten en hun naasten hadden gemiddeld tot goede overeenstemming over de
het functioneren van de patiënt in ADL en IADL (70- 90%, p< 0.001). De verschillen
waren groter (p< 0.001) bij patiënten met ernstige cognitieve beperkingen dan bij
patiënten met milde tot geen cognitieve beperkingen. Een lagere MMSE-score
(OR= 0.95; 95% CI 0.91 to 0.99) en de aanwezigheid van een delier (OR=2.56; 95%
CI 1.38 to 4.75) waren geassocieerd met minder overeenkomst tussen patiënten
en hun naasten op het gebied van ADL en (IADL.
De aanbeveling is om bij patiënten met een milde cognitieve beperking
gedurende acute opname in het ziekenhuis een zelfrapportage over ADL en IADL
af te nemen. Bij patiënten met een ernstige cognitieve beperking (MMSE-score
<15) of een delier kan de naaste valide informatie geven over de IADL van de
patiënt.
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een systematische literatuurstudie
over de toepassing en effectiviteit van sensor monitoring voor het meten en
ondersteunen van het dagelijks functioneren van zelfstandig alleenwonende
ouderen. De volgende typen studies werden betrokken in de review: studies die
het gebruik van sensor monitoring bij ouderen beschrijven voor het meten van
het dagelijks functioneren, en studies die sensor monitoring beschrijven voor het
ondersteunen van het dagelijks functioneren. De inclusiecriteria waren studies
waarin zelfstandig alleenwonende ouderen van 65 jaar en ouder waren betrokken
en studies die zich richten op het dagelijks functioneren als uitkomstmaat.
Studies werden gezocht in de databases Pubmed, Embase, psychinfo, Inspec en
de Cochrane Libary tussen 2000 en oktober 2012. De data werden verzameld op
basis van 1) type van sensor monitoring, 2) het aantal en type sensoren, 3) het
doel van de sensor monitoring en 4) patiënt-karakteristieken.
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In de review zijn zeventien studies geïncludeerd. Vanwege de variëteit van
niet-gerandomiseerde studies werd De Newcastle-Ottawa schaal gebruikt als
kwaliteitsinstrument om de geïncludeerde case-control studies, de pre-postdesignstudie en de mixed-method studie te beoordelen. Van deze vijf studies
waren drie studies van lage kwaliteit en twee studies van gemiddelde kwaliteit.
In de helft van de studies werd sensor monitoring alleen voor het meten van het
dagelijks functioneren en voor het detecteren van veranderingen in het dagelijks
functioneren gebruikt. De focus in deze helft van de gevonden studies lag op
de technische ontwikkeling van sensor monitoring. In de andere helft van de
studies werd sensor monitoring gebruikt om ouderen te ondersteunen bij het
dagelijks functioneren. Er was beperkt bewijs voor het effect van de interventies
omdat er weinig studies waren van hoge kwaliteit. De resultaten laten zien dat
zorgprofessionals, door gebruik te maken van sensor monitoring, achteruitgang
in dagelijks functioneren van ouderen eerder kunnen herkennen in vergelijking tot
het gebruik van traditionele methoden. Hiermee kunnen zij sneller interventies
inzetten die achteruitgang in het dagelijks functioneren mogelijk kan tegengaan.
Hier is echter nog geen bewijs voor gevonden.
Op grond van de resultaten hebben we een ‘roadmap’ opgesteld voor de
verdere ontwikkeling, verbetering en evaluatie van sensormonitoring die gebruikt
wordt voor het meten en ondersteunen van het dagelijks functioneren van
zelfstandig wonende ouderen. De stappen zijn: 1) bepalen van de doelgroep
ouderen die profijt kan hebben van sensor monitoring, 2) onderzoeken van
het gebruik van sensor monitoring bij zelfstandig wonende ouderen, 3) het
ontwikkelen van richtlijnen voor zorgprofessionals over het gebruik van sensor
monitoring in hun praktijk, 4) het betrekken van de doelgroep, informele
zorgverleners en zorgprofessionals in de ontwikkeling en implementatie van
sensormonitoring, 5) het uitvoeren van grootschalige trials en 6) onderzoeken
van de kosten effectiviteit van het gebruik van sensor monitoring.
Hoofdstuk 4 beschrijft een kwalitatieve studie over de perspectieven van ouderen
betreffende het gebruik van sensor monitoring in hun dagelijks leven thuis. Uit
een pilotstudie van 23 ouderen die sensor monitoring gedurende anderhalf
jaar hebben uitgeprobeerd werden 11 deelnemers gevraagd mee te doen aan
deze studie. Vier deelnemers waren woonachtig in een seniorenwoning en 11
woonden zelfstandig in een huis in de wijk. Interpretatieve fenomenologische
analyse (IPA) werd gebruikt als methode voor analyse van de ervaringen van
ouderen over het gebruik van sensor monitoring in hun dagelijks leven en de
betekenis die ze gaven aan deze ervaringen.
De deelnemers waren positief over het gebruik van sensor monitoring in
de thuissituatie. Ze ervaarden de technologie als steun om zelfstandig thuis te
blijven wonen vooral omdat ze alleenwonend waren. Ze vonden het gebruik van de
sensoren belangrijk voor twee zaken: voor het detecteren van een ongeluk, zoals
een val, en voor het detecteren van achteruitgang in hun dagelijks functioneren.
Ze ervaarden de technologie als ondersteuning voor hun gevoel van veiligheid
en dit was voor hen een belangrijke voorwaarde om zelfstandig thuis te kunnen
blijven wonen. Dit gevoel van veiligheid droeg bij aan het accepteren van een
sensor monitoringssysteem in de woning. Sommige deelnemers ervaarden de
sensoren ook als motiverend om actief te blijven. Privacy was geen issue voor
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de deelnemers. Het toegenomen gevoel van veiligheid woog op tegen de privacy,
vooral ook omdat de sensoren alleen beweging in huis registreren en geen
beelden van hun activiteiten laten zien zoals bij het gebruik van een camera. Ze
waardeerden dat zorgprofessionals continu toegang tot hun data hadden en dit
gevoel van veiligheid vonden ze veel belangrijker dan de inbreuk op hun privacy.
De resultaten van deze studie laten zien dat sensor monitoring bij ouderen,
die alleen wonen en die door leeftijd gezondheidsbeperkingen ervaren, kan
ondersteunen bij het dagelijks functioneren en het vergroten van het gevoel van
veiligheid thuis.
Hoofdstuk 5 presenteert het studieprotocol voor de geplande trial waarbij het
effect wordt onderzocht van sensor monitoring als onderdeel van een ergotherapie-revalidatieprogramma gericht op herstel van het dagelijks functioneren
bij ouderen die revalideren na een heupfractuur. Het design was een drie-arm
stepwedge, cluster gerandomiseerde studie. De opzet was om zes verpleeghuizen
te randomiseren, waarbij 288 alleenwonende ouderen die na een heupfractuur
verbleven op een geriatrische revalidatieafdeling van een verpleeghuis konden
deelnemen aan deze studie. Deelnemers in de controlegroep kregen de
gebruikelijke revalidatiezorg aangeboden. Deelnemers in de eerste interventiegroep kregen een revalidatieprogramma met ergotherapie-coaching gebaseerd
op elementen van cognitief gedragstherapie. Deelnemers in de tweede interventiegroep kregen daarbij ook nog sensormonitoring toegevoegd.
De interventie werd gegeven door ergotherapeuten, eerst in het verpleeghuis
en aansluitend na ontslag een vervolgrevalidatieprogramma in de thuissituatie.
De revalidatie thuis bestond uit vier huisbezoeken gevolgd door vier telefonische
consulten door de ergotherapeut. De sensormonitoring bestond uit twee typen
sensoren. Als eerste een draagbare sensor gedragen op de heup gedurende het
verblijf in het verpleeghuis en na ontslag thuis. Als tweede werd er een sensormonitoringssysteem thuis geïnstalleerd. Dit sensormonitoringssysteem bestond uit
een aantal sensoren die op verschillende plekken in de woning werden geplaatst
en een datavisualisatie feedback-applicatie.
De primaire uitkomstmaat waar het effect op werd getoetst was de ervaren
uitvoering van dagelijkse activiteiten bij zes maanden na start revalidatie,
gemeten met de Canadian Occupational Performance Measure (COPM).
Andere uitkomstmaten waren: 1) het fysiek functioneren, gemeten met de
Tinetti Performance Oriented Mobility assessment, de Timed up en Go en de
onafhankelijkheid in de Instrumentele en dagelijkse activiteiten, gemeten met de
gemodificeerde KATZ-ADL score; 2) het gevoel van veiligheid, gemeten met een
visuele analoge schaal (VAS); 3) valangst gemeten met een VAS voor valangst
en de Falls Efficacy Scale International; en 4) gezondheid gerelateerde kwaliteit
van leven, gemeten met de Euroquol EQ5D. Het effect van de interventies
werd geanalyseerd met mixed lineair models waarbij de baseline-metingen als
covariabelen werden genomen. Tweezijdige 95% confidencentervallen werden
berekend. Naast de trial werd een procesevaluatie gepland.
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de SO-HIP-effectstudie. De
SO-HIP-studie vond plaats in de periode van 1 april 2016 tot 1 december
2017. Zes verpleeghuizen (totaal 12 afdelingen) hebben volgens de geplande
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studieopzet zoals beschreven in hoofdstuk 5 meegedaan. Paren van twee
verpleeghuizen werden gerandomiseerd in drie clusters. Elk cluster voerde de
interventies uit in volgorde van gebruikelijke revalidatiezorg en achtereenvolgens
de twee interventies. In totaal hebben 240 deelnemers met een gemiddelde
leeftijd van 84 jaar meegedaan aan de studie. 129 deelnemers hebben de zes
maanden helemaal afgerond.
Bij de start van de studie was de gemiddelde COPM-uitvoerings-score (range
1-10) 2.92 (SE 0.20) voor de groep gebruikelijke revalidatiezorg en 3.09 (SE0.50)
voor de groep ergotherapie met coaching en sensormonitoring. Bij zes maanden
was dit 6.42 (SE 0.47) voor de gebruikelijke revalidatiezorg en 7.59 (SE 0.50)
voor de groep ergotherapie met coaching en sensormonitoring. Het gemiddelde
verschil in zelf gerapporteerde dagelijks functioneren in de groep ergotherapie met
coaching en sensormonitoring was groter dan in de groep gebruikelijke revalidatiezorg (verschil 1.17 [95% CI (0.47-1.87) P=0.001]. We hebben geen significante
verschillen gevonden in dagelijks functioneren tussen de groep ergotherapie met
coaching zonder sensor monitoring en de groep gebruikelijke revalidatiezorg.
Ook waren er geen significante verschillen in andere uitkomstmaten, behalve
voor Katz ADL (verschil -0.99 [95% CI -1.85—0.13] P= 0.024).
De conclusie is dat bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur, een
revalidatieprogramma ergotherapie met coaching en sensormonitoring meer
effectief is in het verbeteren van zelf gerapporteerde uitvoering in dagelijks
functioneren bij zes maanden dan een interventie ergotherapie met coaching
zonder sensormonitoring en gebruikelijke revalidatiezorg. Aanbevelingen zijn
om in de toekomst het lange termijneffect en de kosteneffectiviteit van deze
interventie te onderzoeken.
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een kwalitatieve studie die we naast
de SO-HIP-trial hebben uitgevoerd. Het doel was om inzicht te krijgen in wat
ouderen na een heupfractuur het meest belangrijk vonden en wat bijdroeg aan
hun herstel bij de revalidatie in het verpleeghuis en bij het vervolg van het revalidatietraject thuis. Met 19 ouderen (65-94 jaar) die in één van de drie groepen
van de SO-HIP-studie participeerden, werden semigestructureerde interviews
gehouden. Bij het analyseren van de interviews hebben we gebruik gemaakt van
codetechnieken gebaseerd op constructivist grounded theory.
Deze studie heeft laten zien dat ouderen gedurende hun herstel moeite
hadden met de lichamelijke en psychologische beperkingen die zij ondervonden
als gevolg van de heupfractuur. Drie typen van hulpbronnen vonden ze
belangrijk bij hun herstel: ‘ondersteuning en coaching’, ‘ikzelf’ en ‘technologische
ondersteuning’. Deze drie hulpbronnen hadden invloed op het herstelproces.
Wanneer deelnemers succesvolle ervaringen opdeden konden ze dezelfde
activiteiten als van voor de heupfractuur weer oppakken, net zoals vroeger of
op een aangepaste manier. Wanneer ze geen succesvolle ervaringen hadden
stopten sommige ouderen met het uitvoeren van deze activiteiten.
De resultaten geven aan dat er na ontslag uit de geriatrische revalidatie
meer aandacht moet zijn voor vervolg interventies in de thuissituatie om
ouderen te ondersteunen bij het hervinden van nieuwe routines bij hun dagelijkse
activiteiten. Hierbij gaat het om activiteiten die betekenisvol zijn voor de persoon
en die indien nodig worden aangepast aan de persoon. Interventies die gebruik
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maken van de combinatie van ergotherapie met coaching en technologieondersteuning zijn het meest effectief bij ouderen bij het herstel van hun eigen rol en
verantwoordelijkheid. Een conceptueel model werd ontwikkeld dat inzicht geeft
in de ervaringen en perspectieven van ouderen over het proces van herstel in de
eerste zes maanden na een heupfractuur.
In Hoofdstuk 8 worden de belangrijkste resultaten van dit PhD-onderzoek
besproken en dit hoofdstuk gaat in op een aantal topics die impact kunnen
hebben gehad op de effectiviteit van de SO-HIP-interventie. Een eerste topic was
de invloed van de intensiteit en de duur van de periode van oefenen en daarnaast
de context waarin de interventie werd gegeven. Sommige ergotherapeuten gaven
aan dat ze niet het volledig aantal voorgeschreven interventies nodig hadden. Dit
kan komen omdat ze niet gewend waren om een vervolgbehandeling bij deze
groep in de thuissituatie aan te bieden. Resultaten vanuit het perspectief van de
ouderen liet juist zien dat zij de interventies thuis belangrijk vonden omdat ze
zich vaak onzeker voelden bij het weer uitvoeren van dagelijkse activiteiten thuis.
Verder onderzoek is nodig om te bepalen hoeveel huisbezoeken nodig zijn en
wat de intensiteit van het oefenen moet zijn. Een tweede topic is het theoretische
concept van ‘zelf-effectiviteit’. Een element van de coaching was gericht op
het herstructureren van gedachten en het gebruik maken van gedragsmatige
verandertechnieken om te leren omgaan met factoren die te maken hebben met
valangst. Op basis van de literatuur zou dit de ‘zelf-effectiviteit’ van deelnemers
vergroten. Sommige therapeuten gaven aan dat ze zich nog te weinig competent
voelden met het toepassen van deze coachingstechnieken en de motiverende
gespreksvoering. Extra training en begeleiding is daarom belangrijk bij het
succesvol implementeren van deze interventie in de toekomst. Een derde topic
was de impact van de technologie op de mate van effectiviteit van de interventie.
We bediscussieerden de keuze voor de draagbare sensor, de metingen die de
verschillende sensoren opleverden en de technische beperkingen die soms
optraden.
Het hoofdstuk sluit af met implicaties voor de praktijk en het onderwijs,
enkele suggesties voor vervolgonderzoek worden gegeven en het hoofdstuk
wordt afgesloten met een aantal conclusies.
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samenwerking en inspirerende kennisuitwisseling.
Veel dank aan Madelief Tiel Groenestege, Juernene Tholel, Tiska Ikking, Arja
Giesbers en Diny Stekelenburg voor jullie ondersteuning als onderzoeksassistenten bij de SO-HIP studie. Door weer en wind gingen jullie op pad, soms naar
de meest afgelegen dorpjes in Noord-Holland en Utrecht om de deelnemers van
de SO-HIP studie thuis te bezoeken en vragenlijsten en testen af te nemen. Dank
voor het zorgvuldig verwerken van de data in het datasysteem Castor en het
verwerken van de logboeken.
Tiska, jij was al als onderzoeksassistent bij de eerste projecten betrokken, zoals
de Flank en het Blaricum project en later bij de haalbaarheidsstudie. Dank voor al
je inzet. Het was prettig met je samen te werken. Dank ook aan de je man Ronald
die de website heeft gemaakt voor de SO-HIP studie.
Madelief en Juernene wat was het leuk om samen met jullie de SO-HIPstudie te
presenteren en de HvA research award te winnen en geweldig dat jullie allebei
paranimf willen zijn bij de verdediging van mijn promotieonderzoek!!
Dank aan de organisatie Amaris en betrokken ergotherapeuten van locaties
Theodotion en Gooizicht die hebben meegedaan aan de SO-HIP haalbaarheidsstudie.
Verder heel veel dank aan de organisaties en de betrokken ergotherapeuten
van de Omring (locaties Lindendael en Lutjebroek), Magentazorg (locaties
Lauwershof en Oudtburg), Evean (locaties Oostergouw, Eduard Douwes Dekker
huis en Henriette Roland Holst), Careyn (Maria Oord Vinkeveen en locatie
Utrecht- stad, Amstelring (Bornholm en Groenelaan), en Zorgbalans (Velserduin
en Zuiderhout) die mee hebben gedaan aan de SO-HIP studie.
Dank aan de collega’s die hun expertise hebben ingezet voor de ontwikkeling
van het Hipper-systeem en behandelprotocol in de verschillende Hipperprojecten en vaak belangstelling en interesse toonden in mijn onderzoek: Robbert
Kruijne, Marleen Post, Pascal Wiggers, Bart Visser, Sven-Eric Haitjema, Ahmed
Nait Aicha, Youssef Amarti, Michel Oey en Raoul Engelbert.
Robbert, jij was mijn ergotherapiemaatje binnen Hipper, dank voor de vele
brainstormmomenten en je inzet voor Hipper. Bart, dank voor je belangstelling
voor mijn onderzoek en de samenwerking binnen Hipper. Ik hoop dat we onze
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samenwerking nog verder kunnen uitbouwen bij de implementatie van Hipper en
de ontwikkeling van de GRZplus.
Veel dank aan de organisaties en de fysio-en ergotherapeuten die aan de
Hipperprojecten hebben meegewerkt: Zonnehuis Amstelveen, Cordaan, Vivium
Naarderheem en Zorgcirkel locatie Westerhout en Novawhere.
Merel van Uden, dank voor je inbreng in de scholing van de SO-HIP studie. Na
elke cursus waren de cursisten geïnspireerd en enthousiast om de ontwikkelde
coaching met inbreng van motiverende gespreksvoering en met het gebruik van
sensoren in de praktijk te gaan brengen.
Mijn collega’s van het lectoraat digital life dank ik voor de prettige samenwerking
en het betrokken zijn bij mijn promotieonderzoek en ook voor de leuke digital
life uitjes. Saskia Robben, dank voor je samenwerking bij de Blaricum-en Flank
projecten. Ahmed, wij zijn gelijk opgetrokken in het onderzoek rond sensor
monitoring met ieder een eigen invalshoek. Ik kijk met plezier terug op de
gezamenlijke bezoekjes bij de deelnemers in de Flank.
Ook veel dank aan Marco Wisse, directeur Vivum Naarderheem. Dank voor je
meedenken en openheid voor studentprojecten om technologie in de zorgorganisatie uit te proberen en te testen en ook om mee te doen aan onderzoeksprojecten. De eerste sensorsystemen zijn in samenwerking met Vivium in de Flank
en Blaricum onderzocht en verder ontwikkeld tot het huidige Hipper systeem. Ik
hoop nog met veel plezier verder samen te werken als Science Practitioner aan
de implementatie van zorgtechnologie in de GRZ.
Mijn collega’s en oud-collega’s van de opleiding ergotherapie, kamergenoten
B1.22, het management en het lectoraat ergotherapie; Anke Bouwmans, Anneco
van der Toorn, Nadine Blankvoort, Caroline Rijkers-de Boer, Chris van der Molen,
Eric Tigchelaar, Erica Blokker, Irene ten Haaf, Margo van Hartingsveldt, Hetty
Tonneijck, Saskia Hofstede, Inge Vromen, Jaap Bakker, Anna Koel, Koen van Dijk,
Lennard Bijl, Marichelle Steltman, Marye Kelting, Mieke Borst, Miranda van Niel,
Fenna van Nes, Paul van der Hulst, Rieke Hengelaar, Robbert Kruijne, Romalita
Petersen, Sanne Pellegrom, Siem Wokke, Soemitro Poerbodipoero, Sylvia
Teunisse, Anke Heijsman, Mia Delobelle, Ruth Zinkstok, Ineke Smit en Marjon
ten Velden wil ik bedanken voor jullie interesse, steun en betrokkenheid bij mijn
promotieonderzoek. We zijn er samen in geslaagd een goede vorm te vinden om
onderwijs en onderzoek te combineren.
Ans van der Zee en Niermela Choté wil ik bedanken voor de hulp bij het regelen
van vele praktische zaken. Dank daarvoor!
Hanneke van Bruggen, jij was mijn inspirator voorafgaande mijn promotieonderzoek. De gesprekken met jou, je brede internationale ervaring hebben me
gestimuleerd de stap te nemen richting het onderzoek.
Dank aan de collega’s promovendi en oud-promovendi van de afdeling ouderengeneeskunde AMC, Amsterdam UMC voor de uitwisseling van ervaringen,
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inspiratie en de belangstelling bij mijn promotieonderzoek. Marlien Splinter, dank
voor je ondersteuning bij het regelen van afspraken en andere praktische zaken
met betrekking tot mijn promotieonderzoek.
Dank aan alle studenten; studenten ergotherapie, studenten van de minor
zorgtechnologie van de HvA en de studenten van de UvA en de VU, die bij de
verschillende projecten betrokken zijn geweest en daarmee een bijdrage hebben
geleverd aan het onderzoek.
Erik Klok, dank voor de prettige samenwerking binnen de minor zorgtechnologie en de belangstelling vooral bij de laatste loodjes van het afronden van mijn
promotieonderzoek.
Tineke de Kort, wat fijn dat jij gedurende mijn promotieonderzoek de tijd nam
mij tips te geven om mijn Engels te verbeteren en dat we samen de taal hebben
kunnen checken in mijn artikelen. Dank je wel, ik heb veel van je geleerd!
Vrienden en familie, dank voor jullie belangstelling en interesse in mijn promotie
traject. Ik heb veel ‘vrije tijd’ gebruikt voor het werken aan mijn onderzoek en
daarmee de frequentie van sommige contacten verminderd. Ik verwacht nu weer
meer tijd te hebben voor de belangrijke en leuke dingen die we samen kunnen
doen.
Lieve Geert Jan, dank voor je geduld, ondersteuning en de ruimte die je me gaf
om thuis vele uren aan mijn promotieonderzoek te werken. Jouw passie om met
de racefiets lange tochten te maken gaf mij vaak gelegenheid flink wat uren te
werken. We hebben nu gelukkig weer meer tijd samen op pad te gaan. Lieve
Lars en Rosanne, mijn promotieonderzoek viel samen met jullie studietijd. Ik ben
reuzetrots op jullie, hoe jullie allebei jullie interessegebied hebben gevonden en
hoe jullie je eigen leven aan het inrichten zijn.
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