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3. Samenvatting
VZW Zorg-Saam wenst een ’slimme luier’ uit te testen en uiteindelijk uit te rollen in de residentiële
ouderenzorg om meer comfort en betere zorg te bieden aan bewoners die last hebben van
incontinentie. Hiervoor is VZW Zorg-Saam op zoek naar aanbieder(s) die een dergelijke oplossing voor
gebruik in de residentiële ouderenzorg kunnen ontwikkelen. Dit document is het eindverslag van de
behoefteanalyse en marktconsultatie die Addestino in opdracht van PIO uitvoerde voor het project
‘Incontinentiezorg 2.0’. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het begeleidingstraject dat
liep van December 2019 tot Juli 2020, en schetst de mogelijke prioriteiten en vervolgstappen voor het
opmaken van een bestek.
De conclusies van de behoefteanalyse en marktconsultatie van ‘Incontinentiezorg 2.0’ situeren zich op
drie vlakken: het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt, de technologische risico’s en advies
voor een pilootopstelling.
Het project ‘Incontinentiezorg 2.0’ heeft een hoog innovatiepotentieel vanuit het standpunt van de
gebruiker VZW Zorg-Saam. De hoogste scores met oog voor bewoner en zorg getuigen hiervan:
bewegingsvrijheid en comfort van de bewoner enerzijds, en de betrouwbaarheid en praktische
bruikbaarheid van het systeem voor het zorgpersoneel anderzijds.
Het technologisch risico van de use cases die innovatief zijn voor de gebruiker, werd ingeschat door
experten uit de industrie en kennisinstellingen. Hieruit blijkt er duidelijk twee perspectieven naar voor
komen: de leveranciers met een product op de markt geven aan dat het technologisch risico meestal
vrij laag is, de andere deelnemers schatten het technologisch risico consequent hoger in – maar vaak
echter zonder fundamentele onderbouw: “anders hadden we dit al in de praktijk gezien”. Hierin schuilt
het echte innovatiepotentieel: indien de inschatting van de leveranciers bevestigd wordt kan VZW
Zorg-Saam het praktijk bewijs leveren, en zo de markt voor slimme luiers op gang trekken. Met een
algemene verbetering van de zorgkwaliteit in de residentiële ouderenzorg tot gevolg.
Er blijken twee grote uitdagingen te zullen zijn voor “Incontinentiezorg 2.0”. Enerzijds vereisen veel
use cases oplossingen die tegengestelde gevolgen hebben: de eis van een lange levensduur - dus grote
batterij versus de eis voor maximaal comfort - dus klein en licht, anderzijds wil het feit dat iets
technologisch mogelijk is niet onmiddellijk zeggen dat het product reeds in die vorm beschikbaar is op
de markt, en of het product van toepassing is voor alle zorgvragers of slecht een deel ervan. VZW ZorgSaam dient zorgvuldig na te gaan of de leveranciers de juiste afwegingen hebben gemaakt en de
technologische mogelijkheden ook effectief hebben gerealiseerd of kunnen realiseren in hun
producten.
Om deze reden is het advies om als deel van het aanbestedingstraject de verschillende leveranciers de
mogelijkheid te bieden om hun producten te demonstreren en zo harde bewijzen te leveren voor de
technische claims. Hierna kan een piloot op beperkte schaal uitgevoerd worden. Deze beperkte piloot
minimaliseert de investering voor VZW Zorg-Saam en vermijdt zo ‘premature vendor lock-in’. Pas na
een succesvolle piloot wordt overgegaan tot een volledige uitrol. Leveranciers gaven hierbij aan dat zij
dit proces kunnen en willen ondersteunen, wat idealiter ook meegenomen wordt in het bestek.
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4. Summary
VZW Zorg-Saam wants to evaluate a 'smart diaper' and eventually roll it out in a professional,
residential elderly care facility, so they can offer more comfort and better care to residents who suffer
from incontinence. VZW Zorg-Saam is looking for provider(s) who can develop such a solution for use
in residential elderly care. This document is the final report of the needs analysis and market
consultation that Addestino carried out on behalf of PIO for the project "Incontinence care 2.0". It
contains the detailed results of the entire process which ran from December 2019 to July 2020 and
outlines the priorities and next steps for drawing up a public tender.
The conclusions of the needs analysis and market consultation of "Incontinence Care 2.0" are situated
in three areas: the innovation potential from a user needs point of view, the technological risks and
recommendation for a pilot project.
The "Incontinence care 2.0" project has the potential to be highly innovative for VZW Zorg-Saam. The
highest scores focus on the resident and their care givers: freedom of movement and comfort of the
resident on the one hand, and the reliability and practical usability of the system for healthcare staff
on the other.
The technological risk of those use cases that are innovative for the user was estimated by experts
from industry and knowledge institutions. This clearly shows two perspectives: the suppliers with a
product on the market indicate that the technological risk is usually quite low, the other participants
consistently estimate the technological risk higher - but often without fundamental substantiation:
“otherwise we’d already seen this in the field”. This is where the real innovation potential lies: if the
assessment of the suppliers is confirmed, VZW Zorg-Saam can provide practical proof, and thus start
the market for smart diapers. Resulting in an overall improvement in the quality of care in residential
elderly care.
It seems there are two major challenges for “Incontinence care 2.0”. On the one hand, many use
cases require solutions that have opposing consequences: the requirement of a long service life –
requiring a large battery versus the requirement for maximum comfort – requiring a small and light
solution. On the other hand, the fact that something is technologically feasible does not guarantee
that a product is currently available on the market that combines these technologies, nor whether
the product is suited for all of VZW Zorg-Saam’s residents. VZW Zorg-Saam must carefully check
whether the suppliers have made the right trade-offs and whether the technological possibilities
have actually been realized, or can be realized, in their products in the near future.
For this reason, it is recommended that as part of the tendering process the various suppliers be
given the opportunity to demonstrate their products and thus provide hard evidence for the
technical claims made during the market consultation. After this, a limited scale, pilot project can be
set up. This limited pilot should minimize the investment for VZW Zorg-Saam and thus avoid
premature vendor lock-in. Only after a successful pilot should a full roll-out decision be made.
Suppliers indicated that they can and want to support this process, which ideally should also be
included as a requirement in the tender.
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5. Context en Objectieven
1.1 De projectinitiatoren
1.1.1 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van
innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen
optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan.
Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen
en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie,
veiligheid, …).
Meer informatie is beschikbaar op http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/.

1.1.2 VZW Zorg-Saam
VZW Zorg-Saam ZKJ is een groepering van 13 woonzorgcentra in Vlaanderen, die dagelijks zorg dragen
voor meer dan 2300 ouderen. Vanuit de maatschappelijke zetel worden met de plaatselijke directeurs
beleidslijnen uitgetekend. Eén van de keuzes die daarbij gemaakt werd, is om in te zetten op innovatie.
Elk woonzorgcentra heeft daarbij een keuze gemaakt voor een innovatief project. Voor het project
“Incontinentiezorg 2.0” treden de woonzorgcentra Sint-Eligius (in Zeveneken) en Moervaartheem (in
Wachtebeke) als piloot project op.

1.2 Het voortraject: “Incontinentiezorg 2.0”
1.2.1 Context – huidige situatie
De uitdagingen binnen de ouderenzorg om voldoende medewerkers te kunnen aanwerven zijn enorm.
Het inzetten van technologie waar mogelijk zal één van de vele aspecten zijn waar VZW Zorg-Saam
moet op inzetten. Hierbij moeten echter enkele kanttekeningen gemaakt worden. Technologie mag
uiteraard een belangrijk aspect van zorg worden, maar het mag nooit volledig in de plaats komen van
de echte menselijke zorg. En dus zeker geen excuus vormen om minder aandacht te schenken aan
oudere mensen met een zorgbehoefte. Het moet een win-win situatie zijn voor zorgvragen en
zorgverstrekker. De gepaste technologie inzetten kan een meerwaarde hebben op het imago van de
zorg.
Meer dan 80% van de bewoners in de residentiële ouderenzorg hebben last van incontinentie. Dag en
nacht worden er systematisch incontinentierondes uitgevoerd, niet alleen om te controleren of luiers
verzadigd zijn maar ook om complicaties te voorkomen. Vooral de nachtcontroles doen afbreuk aan
de levenskwaliteit van de bewoners. Deze systematische incontinentierondes zijn enerzijds storend
voor de zorgvragers zelf en nemen anderzijds heel wat tijd en middelen van de zorgverstrekkers in
beslag die beter kunnen besteed worden aan het verlenen van afgestemde kwalitatieve zorg.
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Onder incontinentie verstaan we onvrijwillig verlies van urine en/of stoelgang, door welke oorzaak
ook. Het heeft bij ouderen vaak een grote impact op de levenskwaliteit. Aandacht voor incontinentie
is noodzakelijk en de moeite waard. En wel om de volgende redenen:
•
•
•
•
•

Instandhouding en bevordering van gezondheid
Instandhouding en bevordering van kwaliteit van leven
Instandhouding en bevordering van gevoel van eigenwaarde
Om incontinentie terug te dringen of uit te stellen
Kostenbesparing

Men wenst nieuwe technologie in te zetten die detecteert wanneer een luier verzadigd is, gekoppeld
aan een oproepsysteem. Daarbij wil men ook data verzamelen die de aanpak van incontinentie en het
gevoerde beleid daaromtrent kunnen ondersteunen en verbeteren. Transitie op de werkvloer en hoe
technologie daar inpast alsook de buy-in van alle betrokken partijen bewerkstelligen (bewoners,
familie, huidige en toekomstige medewerkers, management, ….), maken eveneens onderdeel uit van
dit project.
Vandaag werkt men met vaste inspectierondes en, voor de bewoners die zelf om hulp kunnen vragen,
met een oproepsysteem gekoppeld aan de mobiele DECT-telefoons. Afhankelijk van de afdeling
kunnen dit ook tablets zijn. Sowieso bestaat voor elke zorgvrager een dossier in het zorgsysteem.
Om goed aan te sluiten bij de huidige manier van werken is het essentieel dat de oplossing aansluit bij
het oproepsysteem en het zorgdossier.

1.2.2 Doel van het project
Kan technologie ondersteunend werken in een incontinentiebeleid waar de waardigheid van de
zorgvrager voorop staat? Met andere woorden kan er een win-win situatie gecreëerd worden voor
zowel zorgvrager als zorgverstrekker?
Deze vragen resulteren in 5 grote doelen:
•
•
•

•
•

De waardigheid van de zorgvrager te verhogen door niet onnodig zijn lichamelijke privacy te
schaden en de nachtrust te onderbreken.
De zelfwaarde van de bewoner bewaken door te voorkomen dat zijn incontinentiemateriaal
overvol is en lekt, met een nat bed tot gevolg.
De attractiviteit van het zorgkundig en verpleegkundig beroep verhogen door minder tijd te
moeten besteden aan het effectief verschonen. Men vindt steeds moeilijker nieuwe
medewerkers in de ouderenzorg, de zware zorgtaken schrikken jongeren af.
Efficiënter werken door geen mankracht te verspillen aan incontinentierondes.
Minder verspilling van materiaal waardoor enerzijds de ecologische voetafdruk verkleint en
anderzijds de materiaalkosten kunnen dalen.
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1.2.3 Gevolgd proces tijdens het voortraject
Om tot een succesvolle (innovatieve) aanbesteding te komen, wordt een voortraject doorlopen om de
vraag- en aanbodzijde scherper te stellen. Het voortraject van het “Incontinentiezorg 2.0”-project
heeft volgende specifieke doelstellingen:
1. Bepalen van de precieze scope van het project.
2. Analyseren van de vraagzijde: wat zijn de behoeften van de verschillende gebruikersgroepen?
Deze behoeften worden vertaald naar functionele en technische vereisten van de oplossing,
alsook geprioriteerd volgens meerwaarde voor de verschillende partijen.
3. Analyseren van de aanbodzijde, waarin nagegaan wordt welke oplossingen bestaan of kunnen
ontwikkeld worden en hoe haalbaar dit is. Hierbij wordt eerst bepaald wat de huidige state of
the art in de incontinentiezorg is. Vervolgens worden relevante marktspelers opgelijst en
geconsulteerd om de haalbaarheid van de verschillende behoeften in te schatten.
4. Bepalen van de meest aangewezen vervolgstappen binnen het project.
Om deze doelen te bereiken worden volgende stappen doorlopen in het voortraject:
Stap 1: Scherpstellen van de scope
Het formuleren van de scope en het doel van de markconsultatie
Deze stap biedt een concreet antwoord op de vraag: Welk probleem dient er opgelost te worden?
Stap 2: Opstellen en prioriteren van Use cases
Een gemodereerde brainstormsessie, waarbij de use cases verzameld en gedocumenteerd worden, en
later collectief geprioriteerd worden naar toegevoegde waarde.
Bovendien wordt een afzonderlijk technische sessie georganiseerd met technisch personeel om de
verschillende mogelijkheden naar integratie met oproepsysteem, telefonie en zorgdossier te
onderzoeken.
Stap 3: State of the Art
Een onderzoek naar de stand van de techniek en welke de state-of-the-art oplossingen zijn die
aangeboden worden door de leverancier van slimme luiers. Dit gebeurt aan de hand van een web
search en in-house expertise.
Dit onderzoek zal gebruikt worden als leidraad tijdens de marktconsultatie, na validatie met het team.
Stap 4: marktconsultatie
Een workshop met spelers uit de industrie evenals deelnemers van VZW Zorg-Saam en het
Departement EWI (PIO) als observator. Deze spelers werden eerder geïdentificeerd als deel van de
state of the art analyse, maar is open naar andere deelnemers uit de industrie of kennisinstellingen.
Deze workshop heeft tot opzet on een gestructureerde groepsdiscussie tussen de spelers uit de
industrie en kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis van de use cases.
Hiermee krijgen we een duidelijk beeld van de vershillende oplossingen die een antwoord kunnen
bieden op de noden, en de verwachte moeilijkheden en technische risico’s tijdens het uitrollen van
een oplossing. In welke mate is het mogelijk om met de huidige stand van de techniek aan de wensen
te voldoen?
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6. Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt
Vanuit de expertise van VZW Zorg-Saam werden eerst relevante gebruikersgroepen in kaart gebracht.
Vervolgens werden de belangrijkste gebruikersvereisten in kaart gebracht vanuit de expertise van de
gebruikers zelf aan de hand van een niet-exhaustieve lijst van use cases. Op deze manier wordt
getracht een eerste algemeen beeld te schetsen van de doelstellingen van het project.
Deze use cases, en de bijhorende inschattingen, geven een duidelijk beeld waar zich voor de gebruikers
het innovatiepotentieel bevindt.

1.3 Inschatting van het innovatiepotentieel
Bijgevoegde lijst van 27 use cases brengt de gebruikersvereisten in kaart en is opgesteld samen met
de gebruikersgroepen geïdentificeerd door VZW Zorg-Saam: zorgkundigen, nacht zorgkundigen, VIPs
(speciaal opgeleide incontinentiecoaches) en directie. Bewoners en hun familie werden niet
rechtstreeks bevraagd.
De werksessies gebeurden in het Nederlands, maar de use cases werden later vertaald naar het Engels
om een breder spectrum aan leveranciers te kunnen bereiken tijdens de marktconsultatie.
Het innovatiepotentieel van elke use case wordt toegekend door middel van een planning poker
techniek. Hierbij geeft elke stakeholder een score aan elke use case. De scores worden als volgt
geïnterpreteerd naar prioriteit of toegevoegde waarde voor de gebruiker:
0

Niet bruikbaar, geen waarde voor gebruiker.

2-3

“Nice to have”, indien we tijd en middelen hebben.

13

Dit moeten we zeker doen. “Must have”

20

“Wow!” “Homerun!”.

?

Geen ervaring in dit onderwerp

Deze inschatting beschrijft dus enkel het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt, en niet het
risico om dit potentieel te realiseren (vanuit technologisch of ontwikkelingsstandpunt).

1.4 Samenvatting van de use cases
De basis use case voor ‘Incontinentiezorg 2.0’ kan worden samengevat als:
Een slimme luier die urine en stoelgang kan meten en melden aan de zorg.
De hoogste scores werden bepaald voor use cases met betrekking tot de mobiliteit en het comfort van
de bewoner, alsook use cases met betrekking tot de betrouwbaarheid van het systeem. Gevolgd door
betaalbaarheid en een concrete invulling van praktische haalbaarheid voor het zorgpersoneel,
namelijk de meldingen op hun mobiele telefoons (DECT).
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Alhoewel de integratie met het oproep- en telefoniesysteem, en het zorgdossier, uitermate belangrijk
zijn voor een werkbaar slimme luier systeem werden deze niet onmiddellijk meegenomen voor de
marktconsultatie daar dit hoogstwaarschijnlijk een afzonderlijk traject dient te worden met de
leveranciers van de respectievelijke systemen.
Op de derde plaats komen de use cases rond het objectiveren van de zorg door middel van de gegevens
die een slimme luier kan leveren.
Opvallend is verder nog de relatief lage score rond bestaande processen en ‘change management’. Dit
komt door de onderliggende veronderstelling dat de basis use case ‘de stem van de bewoner’ vertolkt.
En zich dus equivalent zal gedragen aan een bewoner die zelfstanding om toilet hulp vraagt. De
deelnemers in de workshops gaan dus impliciet uit van een systeem dat naadloos aansluit bij het
huidige oproepsysteem, de huidige koppeling met DECT telefoons, zorgdossier en dus ook de huidige
manier van werken. Bijgevolg zou er helemaal geen ‘change management’ nodig zijn want het systeem
gedraagt zich in alle aspecten alsof een bewoner die zelf om hulp vraagt – en zo werkt men reeds
vandaag.
Desalniettemin leeft de veronderstelling dat een factuele onderbouw kan helpen, misschien zelfs nodig
is, om aan te tonen (o.a. aan de familieleden van zorgvragers) dat “Incontinentiezorg 2.0” weldegelijk
een verhoging van het comfort van de bewoner realiseert en niet een kostenbesparing of het
verminderen van bewoner-contact beoogt. Dit mogelijk perceptieprobleem kan opgevangen worden
door met cijfermateriaal te onderbouwen dat de zorgkwaliteit verbetert door het inzetten van een
slimme luier.

1.4.1 Lijst van use cases en innovatiepotentieel volgens eindgebruiker

ID

VOOR WIE

KAN IK IETS/VERWACHT IK DIT VAN SLIMME LUIER

ZODAT IK IETS WAARDEVOLS BEREIK

2

Zorgkundige

Ik kan een alarm krijgen op de telefoon met de
reden: <incontinentiemateriaal verzadigd, kamernr>
(en/of bewoner cfr mobiliteit)

zodat ik kan vermijden dat de bewoner lang
nat ligt, en ik de bewoner niet overbodig
moet nakijken

40

3

Nacht Zorgkundige
zorgkundige

ik kan een studie: 'meestal zal het incontinentie
materiaal verzadigd zijn op dat moment' raadplegen
bvb een grafiek per bewoner op weekbasis, tijdstip
van de nacht waarop meestal verzadigd (gestaafd
met gegevens)

zodat ik weet wanneer de luier verzadigd
gaat zijn - zodat ik gericht kan toeren (maakt
dingen objectiveerbaar)

20

4

VIPs

kan ik raadplegen:
een indicatie van hoeveelheid vocht over tijd zien,
bvb een 'druppel' indicatie 1 tot 5' maw. E
en plaspatroon op halfuur basis raadplegen

13

6

Verpleegkundigen
Doctors
VIPs

ik kan ook een historisch patroon van stoelgang zien
(grafiek) : niets, weinig, veel - op halfuur basis

zodat ik op voorhand het gepaste
incontinentiemateriaal kan kiezen (kosten besparen / milieu - werk en andere
kosten vermijden - zorgplan opstellen op een
objectieve manier - kan ik een beter
mictieplan opstellen)
zodat het beleid daarop kan afgestemd
worden, onrust kan voorkomen worden
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7

Zorgkundige
Verpleging
Zorgpersoneel
Nacht Zorgkundige

een signaal krijgen als er stoelgang is
(zeer gericht per bewoner in te stellen)

ik weet wanneer ik moet materiaal wisselen

40

ik kan zeer gericht, per bewoner (zorg beslist), een
signaal krijgen wanneer iemand wakker is/of uit zijn
bed komt

we die mensen naar het toilet kunnen
begeleiden en wildplassen vermijden

13

10

Zorg

Verpleegkundigen
Arts

we valrisico vermijden, comfort verbeteren,
wassen van kledij uitsparen, hygiene
verbeteren, verstopping sanitair vermijden
zodat ik de vochtbalans kan uitrekenen

20

12

een signaal krijgen als de bewoner zijn luier uitdoet :
wel een melding als de bewoner naar het toilet gaat,
maar niet als de zorg hem begeleidt
de hoeveelheid vochtverlies meten in ml

13

Verpleegkundigen

ik kan een minimum plasniveau instellen in ml/24h,
die resulteert in een indicatie die oplicht in het
zorgdossier

we dehydratatie te voorkomen, een signaal
dat er iets verandert in de conditie van de
bewoner (objectiveren/ik heb ook andere
manieren -afhankelijk van rol)

3/13

14,1

Zorg

een betrouwbaar systeem gebruiken

zodat ik valse alarmen kan vermijden

100

14,2

Zorg

verschil maken tussen zweet en vochtverlies

zodat ik weet de het materiaal verzadigd is,
onafhankelijk van de bron

3

in het zorgdossier een indicatie van infectie krijgen

ik kan infectie detecteren (een extra gegeven
bij het beoordelen)
ik maar één systeem moet gebruiken: geen
verschillende toestellen moet meezeulen
(niet iedereen heeft een tablet/DECT is
afhankelijk van de afdeling)

20

17

Verpleging
Arts
Zorgkundigen

18

Bewoner

me vrij bewegen: de sensor is draadloos, max 20g,
zacht, heeft geen uitstekende randen, is flexibel en
beweegt mee met de persoon

het comfortabel is voor de persoon, de
bewoner het niet kan voelen

100

20

Zorgkundigen

een systeem gebruiken dat Is ingewerkt in de luier.
maw wegwerp [maar moet idealiter wel luier
leverancier onafhankelijk zijn - cfr nood om
goedkoopste leverancier te kiezen]

zodat er geen extra handelingen nodig zijn

40

21

Zorgkundigen

een systeem gebruiken waarbij de sensor kan niet
gemakkelijk verwijderd worden door de bewoner

het systeem betrouwbaar is

40

22

Zorgkundigen

ik niet elke week de sensoren moet opladen

40

23

Directie

een systeem gebruiken waarbij de sensor minimum
dertig dagen autonoom kan werken
een betaalbaar systeem gebruiken

er een terugverdien effect is

40

24

Zorgkundige

een signaal krijgen als de bewoner het
incontinentiemateriaal kapot trekt

we plukgedrag te detecteren

8

26

Zorg

het bestaande proces van beloproep volgen (met
onderscheid van prioriteit)

13

27

VIPs

info raadplegen over verschoningsmomenten tov de
nulmeting (zonder het systeem: voor en na)

28

Artsen
Zorg

ik info raadplegen over verschoningsmomenten tov
de nulmeting (zonder het systeem: voor en na)

ik de sensor kan gebruiken als vervanging
van een beloproep: "De luier spreekt voor
de bewoner"
we aantonen naar de familie/medewerkers
dat het gaat om kwaliteitsverhoging (systeem mag detoer niet vervangen - wel de
luierinspectie )
change management vergemakkelijkt wordt
(cfr andere manier van werken)

30

Zorg

het systeem zichzelf kan verfijnen

20

32

Zorgkundige

valse alarmen aanduiden in de kamer (op het oproep
systeem en/of op de tablet (verbonden met het
zorgdossier) / op de sensor zelf
ik kan de sensor gebruiken buiten de kamer van de
bewoner: heel de campus: oproep moet locatie
aangeven van de bewoner binnen de gebouwen

zodat bewoners zich vrij kunnen bewegen

40

32,1

Zorgkundige

bewoners zich vrij kunnen bewegen (klein
huis, wij weten waar de bewoners zijn)

100

9

15

02/07/2020

een systeem gebruiken dat compatibel is met het
bestaande oproepsysteem, op DECT maar met
andere toon

de sensor gebruiken buiten de kamer van de
bewoner: heel de campus - sensor werkt buiten de
kamer maar geeft locatie niet aan
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33

Personeel

vanop afstand een sensor (de alarmen van een
sensor) uitschakelen

ik niet moet gaan zoeken naar een
weggeworpen/verloren sensor

40

34

Personeel

weten of een sensor zich buiten het gebouw heeft
begeven / en terug binnen

ik er niet achter moet gaan zoeken

8

1.5 Bevindingen uit de state of the art
1.5.1 Technologie VZW Zorg-Saam
De inzichten in dit luik komen voort uit de technische workshop met deelnemers van VZW Zorg-Saam,
en behelzen de use cases rond integratie met de bestaande systemen: hoe bereikt een signaal een
zorggever, waar zijn de gegevens van de slimme luier terug te vinden?
Het oproepsysteem is gestandaardiseerd op Televic en dit systeem heeft een integratie met het
mobiele DECT-telefonie systeem. Oproepen van het oproepsysteem in de kamers van de bewoners
worden via een alarm server naar de telefonie gerouteerd en zo komt een boodschap op de handset
van een zorgverlener op de juiste afdeling. Buiten een eenvoudig potentiaalvrij contact biedt het
oproepsysteem weinig kant-en-klare integratiemogelijkheden. Alhoewel de leverancier van het
oproepsysteem wel de mogelijkheid biedt om een “connector” te laten ontwikkelen om rechtstreeks
met de alarmserver te communiceren.
Een gelijkaardig verhaal geldt voor het zorgdossier van Corilus. CareConnect-Care is beschikbaar op
tablets, maar biedt verder geen kant-en-klare integratiemogelijkheden. Alhoewel ook hier de
leverancier van het zorgdossier de mogelijkheid biedt om een “connector” te laten ontwikkelen.
In de praktijk vormen deze twee systemen afzonderlijke silo’s. Elke integratie van een slimme luier
systeem zal specifieke ontwikkeling van een “connector” vragen van het oproepsysteem en/of van het
zorgdossier. Zonder deze ontwikkeling is de verwachting dat men zal eindigen met een derde silo voor
het slimme luier systeem.
Om de use cases rond integratie met de bestaande systemen te evalueren zou men dus drie partijen
moeten uitnodigen:
•
•
•

Televic voor integratie met het oproepsysteem, en DECT
Corilus voor integratie met het zorgdossier
De nog te selecteren leverancier van een slimme luier systeem.

Dit vormt een afzonderlijk traject dat het evalueren van de basis use cases van de slimme luier niet in
de weg staat. Daarom werd ervoor gekozen om dit nu niet mee te nemen en eerst de basis use case
voor de slimme luier te evalueren.

1.5.2 Slimme Luiers
De market scan (zie Appendix A) identificeerde verscheidene leveranciers met volledige producten of
afzonderlijke sensoren, en ook pure technologie aanbieders waar hun technologie wel toepasbaar zou
kunnen zijn maar nog niet in een product vorm is gegoten.
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Slimme luiers zijn bovendien een ‘hot topic’. Met tot gevolg dat alle grote spelers (Kimberly-Clark,
Essity(SCA), Hartmann,… ) wel een oplossing te bieden hebben. Deze oplossingen zijn echter niet altijd
bedoeld voor professionele ouderenzorg maar voor thuiszorg of baby verzorging.
De markt van slimme luiers trekt ook durfkapitaal aan met kleinere spelers die niet noodzakelijk in
België een voet aan de grond hebben. En ander gevolg van de hype rond slimme luiers is echter ook
dat er veel “paper ware” – pers aankondigingen, artikels, websites - zonder echt product bestaan. Soms
was het bedrijf zelfs alweer verdwenen na de eerste aankondiging van een nieuwe revolutionair sensor
of product.
Daarom werd er gekozen om voor de marktconsultatie zich te richten op aanbieders van slimme luiers.
Met als doel antwoorden te krijgen op wat vandaag beschikbaar is. Hoe ‘echt’ zijn de slimme luier
oplossingen, zijn er spelers die aanbieden wat we nodig hebben om de basis use case in te vullen:
urine en stoelgang meten en dit kunnen melden aan de zorg,
zonder de mobiliteit van de bewoner te belemmeren en
zonder het comfort van de bewoner te verminderen.
In een betrouwbaar system
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7. Inschatting innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek
Als voorbereiding voor de markconsultatie werden de use cases zoals gedefinieerd tijdens de
gebruikersworkshops, vertaald naar het Engels om een breder spectrum aan leveranciers te kunnen
bereiken. Uit de state-of-the-art bleek immers dat de markt sterk internationaal is. Mogelijke
discrepanties tussen beide versies zijn onvrijwillig, de Engelstalige versie is de referentie waarop de
inschatting gebeurde.

1.6 Inschatting vanuit technologisch standpunt
Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning
poker. Hierbij schalen industriële partners de risico’s die vasthangen aan elke use case. De laagste
waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal geen risico”: de oplossing bestaat en kan
zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient te worden geïnterpreteerd als “een
oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven de 20
impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De maximale waarde is 100 en
houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een oplossing te ontwikkelen.
De volledige lijst met deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in Bijlage B.

1.6.1 Detail bespreking en consensus score van de use cases
Use case 18: as a Resident I can move freely, (e.g. the sensor is wireless, weighs max 20g, is soft,
without protruding edges, can move flexibly with the resident so that the sensor is comfortable for
the resident, cannot be felt by the resident : Score: 1

Belangrijk bij deze inschatting is de definitie van comfort, bvb de plaatsing van de sensor kan ook
belang hebben. De definitie zoals hierboven gegeven is een vertaling van hoe de zorgverleners van
VZW Zorg-Saam comfort definieerden – deze is geen sluitende detailspecificatie.
Binnen deze parameters was de feedback wel duidelijk:
• “Er bestaat al een sensor van <20g die elektronisch kan communiceren”
• “Er zijn al dergelijke sensoren, die daarboven klein en rond zijn”
• “voorbeeld van sensor afmetingen 3g inclusief batterij, 2cm breed, 7 cm lang”
Ondanks deze productvoorbeelden, werd toch nog twijfel geuit
•

“sensor van <20g die ook nog eens flexibel is, is moeilijk te vinden op de markt.”

Use case 14,1 as Care staff I can use a reliable system so that false alerts can be avoided : Score 5

Net als bij use case 18 (comfort) dient hier de vraag gesteld worden wat een ‘vals alarm’ is:
•

Er zit inherent een grote variantie op de resultaten: dragers hebben andere “toleranties” van
wanneer ze een wissel willen, en dit kan je niet zomaar met technologie oplossen
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•

Er zit een tijdsverschil van 5-10 minuten tussen het lek en het alarm. Er zijn sowieso nog
meerdere toleranties in dit systeem

Deze laatste opmerking refereert naar wat men meet: de hoeveelheid vocht, of de saturatie van het
materiaal, maar dit kan opgevangen mits de juiste technologie:
•

Het is niet zomaar mogelijk om op slechts 1 punt in de pamper te meten, de sensor meet de
saturatie van de gehele pamper, dit gebeurt continu over tijd. In essentie wil je hier een
mapping tussen het “mathematisch” resultaat dat de sensor doorgeeft tegenover de realiteit
om dan een signaal “groen of rood” te geven

Maar vanuit technologisch oogpunt denkt men dat dit een oplosbaar probleem is:
•

Via een algoritme dat leert om een vals alarm te voorkomen (mits voldoende datapunten als
trainingsset). Hieruit komt dan een signaal: groen, oranje of rood

Use case 32,1: as Care staff I can use the sensor out of the room of the resident: on the entire site (the
sensor can report measurements, but no need to also indicate physical location) so that residents can
move freely (relatively small house, care staff knows where on-site the residents are) – Score 5

Ook deze use case is zeker oplosbaar, maar er dient extra aandacht besteed te worden aan de extra
infrastructuur die hiervoor nodig is. Dit kan extra ontvangers vereisen, maar ook een software
integratie vereisen om de alarmen van de verschillende ontvangers bijeen te brengen.
•
•

Dit kan gedaan worden door gebruik van repeaters die het bereik van het Bluetoothsignaal
vergroten. De data zelf wordt dan via een API opgevangen.
Kan het mogelijk via beacons versterkt worden? Er is ook niet steeds verbinding nodig,
occasioneel een signaal sturen volstaat.

Maar ook hier bestaat er evenzeer twijfel over de praktische kant van de zaak:
•
•
•

Er zit een vertraging op het netwerk, dit kan voor problemen zorgen
Infrastructuur zelf heeft een grote invloed (op het versturen van data)
De dekking van het netwerk is niet overal even goed

Use case 2: as Care staff I can receive alerts "diaper saturated@roomnr" (and/or resident name, cfr
mobility of residents) so that I can avoid that the residents 'is wet', and no unnecessary diaper checks
need to be performed – Score 3

Deze use case is gerelateerd aan 14,1 maar vanuit een ‘false positive’ perspectief, met een
toegevoegde focus op de mobiliteit van de gebruiker
•

Deze use case per kamer is al doenbaar
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•
•
•

De sensor wordt toegekend aan een specifieke drager voor identificatie. Dit is al accuraat op
te lossen, alhoewel er nog fine-tuning nodig is vooraleer het op de markt komt
Onze oplossing wordt in +/- 25 instellingen gebruikt om deze use case op te lossen.
Alhoewel ook hier twijfelt werd geuit of dit zomaar beschikbaar was. Volgens een aantal
deelnemers aan de marktconsultatie is voor deze use case nog geen off-the-shelf oplossing
beschikbaar op de markt.

Use case 7: as Care staff, I can get an alert when feces are detected (a detailed setting to be
enabled/disabled on a per resident basis) so that I know when a diaper change is necessary – Score
13

Deze functionaliteit is duidelijk nog niet beschikbaar op de markt. Ook opvallend is dat er technische
mogelijkheden zijn maar er twijfels bestaan over het nut van deze use case:
•
•
•

Hier wordt momenteel aan gewerkt.
Op dit moment is het niet mogelijk om het onderscheid tussen urine en fecaliën te maken.
Saturatieniveaus als totaalbeeld gaan al wel.
Voor het detecteren van urine is er al wel een business case. Dit bestaat nog niet voor fecaliën.

Er werd niet verder ingegaan waarom de business case niet haalbaar was.

Use case 17: as Care staff I can use a system compatible with the existing nurse call system, alerts on
DECT, ideally with a different notification tone so that I only need to use a single system, I do not
need to carry several devices (note: not everyone has a tablet/DECT, this is dependent on the
department) Score 5

Verduidelijking: DECT is de interne mobiele telefonie technologie die gebruikt wordt bij VZW ZorgSaam. DECT is een technologie die zeer ingeburgerd is in professionele zorginstellingen in Belgïe,
echter niet alle deelnemers waren bekend met deze technologie.
De discussie maakt duidelijk dat dit op zich technologisch mogelijk is, maar het wordt in het midden
gelaten welke partij de integratie tussen slimme luier en DECT zal dienen te verwezenlijken, of er van
uit gegaan wordt dat dit een ‘app’ is op een smartphone of tablet.
•
•
•

Doel is om de data door een API in het bestaande systeem te integreren. Bijvoorbeeld door
een “push”-notificatie op een GSM
Er zijn op smartphones, tablets meer opties beschikbaar dan voor DECT
use case is technologisch haalbaar, maar moet nog gedaan worden

Use case 20: as Care staff I can use a sensor system that is part of the diaper - this implies throwaway (however ideally this would be diaper supplier independent) so that no additional manual
actions are needed when fitting the diaper – Score 2
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Bij de discussie van deze use case werd duidelijk dat de meeste leveranciers er van uit gingen dat er
sowieso een sensor diende vastgeklipt te worden aan de luier – daarom werd deze use voor de scoring
aangepast met: geen extra handeling buiten het vastklippen van de sensor.

Use case 21: as Care staff i can use a system where the sensor cannot be easily removed by the resident
so that the system is reliable – Score 5

Deze use case staat in direct conflict met use case 20. Ook voor de deelnemers in de marktconsultatie
blijft dit een moeilijk evenwicht
•
•

Iets dat moeilijk te verwijderen is voor een drager is ook moeilijk te verwijderen voor een
verzorger. Het zal nodig zijn om een goed evenwicht hierin te vinden.
Bewoners zullen toch manieren vinden om dit te verwijderen. Er zal meer moeten gekeken
worden naar de procedure dan naar het product op zich.

Maar toch wordt ook hier een opmerking gemaakt dat deze use case op zich toch geen probleem is
•

Bij een miljoen testgevallen kwam het verwijderen ervan slechts zelden voor, dus dit is een
oplosbaar probleem.

Use case 22: Care staff I can use a system (a sensor) that can work for 30 days, on a battery charge
so that sensors don't need to be continuously recharged – Score 2

Ook deze use case staat in conflict met een eerder use case (18), opvallend is dat er duidelijk twee
perspectieven waren op de haalbaarheid, mits men use case 18 in verband met comfort, gewicht e.d.
in het achterhoofd houdt.
•
•
•
•
•

datatransmissies gebruiken veel energie, dus 30 dagen zonder herladen is een moeilijk
probleem.
Deze use case is nog niet voorgekomen.
Er bestaat reeds een batterij die 3 maanden meegaat.
30 dagen is haalbaar met een CR2016 batterij, het is ook mogelijk om een draadloos
oplaadsysteem te voorzien.
Dit bestaat en kan onder 20g blijven.

Use case 23: I can use a cost-effective (affordable) system so that there's a positive ROI – Score 5

Ook hier waren duidelijk verschillende stemmen te horen, over de haalbaarheid ervan maar ook of dit
zelfs het doel is van een slimme luier:
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•
•
•
•

Om dit op een betrouwbare manier te realiseren is er nog ontwikkeling nodig vooraleer een
positieve ROI haalbaar is.
Case studies tonen aan dat geld en tijd kan bespaard worden bij incontinentiezorg, door het
verminderen van check-ups. Deze tijd kan dan aan andere zorgtaken besteed worden.
Case studies tonen aan dat er ook op incontinentiemateriaal kan bespaard worden. Let wel,
als het per pamper meer dan €0,20 zou kosten zal een positieve ROI moeilijk realiseerbaar zijn.
Het belangrijkste is nog altijd het comfort, daarna kan er pas naar winst gekeken worden.

Use case 32: as Care staff, I can use a sensor outside of the room of the resident, on the entire site: the
alert will indicate the location of the resident (inside, no need for outdoors) so that residents can
move freely – Score 13

De use case is een uitbreiding op use case 2, maar nu met toegevoegde locatie. Het was duidelijk dat
hier verscheidene technologische oplossingen voor bestaan, maar dat personen lokaliseren niet de
focus is voor slimme luiers.
•
•
•

Lokalisatie kan mits infrastructuur, daarbuiten zou GPS nodig zijn, wat niet in scope is.
Dit kan door te kijken naar het gebruikte access point.
De “slimme luier” is niet het juiste product om deze use case mee uit te voeren

Use case 33: as Care staff, I can remotely disable a sensor (the alerts from a sensor) so that I do not
have to go looking for an accidentally lost or thrown away device – Score 3

De achtergrond bij deze use case was het feit dat sensoren kunnen verloren gaan, en deze bvb in de
was terechtkomen en continu alarmen geven. De vraag was dus of hier een oplossing voor bedacht
was.
•

Dit is eenvoudig te doen.

Use case 3: as Night staff, I can consult a report: 'usually at this point in time the diaper will be
saturated' e.g. a graph, per resident on a weekly basis, time of day/night when diaper was saturated
(with the underlying data) so I can know when a diaper will be saturated - can organize the nightly
rounds better (objectively)

In essentie: kan de slimme luier voorspellend werken.
Ook hier moet de vraag scherper gesteld worden: is verzadigd “net geen lek” of eerder een comfort
maat zoals bij de eerdere use cases reeds genoteerd.
•
•

Wat is “gesatureerd”? Voor dit probleem bestaat er nog geen oplossing, wat al wél kan, is zien
of er al dan niet vochtigheid is (kwalitatief, en dus niet kwantitatief).
Is altijd een soort standaardpatroon per dag, en dit is dus in zekere zin te voorspellen. Een
voorspelling is echter nooit 100% accuraat.
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Verder werd nog geopperd dat er ook nog een grote variatie aan type luiers bestaat.

Use case 6: as Care Staff/Medical Staff, I can consult a historic pattern of defecation (in a graph) no, a little, a lot - on a half-hour basis so that policies can be adjusted, unrest can be prevented –
Score 13

Zie ook de eerder use case rond het detecteren van stoelgang.
•

Dit is geen topprioriteit en er bestaat dus nog geen oplossing.

Use case 10: as Care staff, I will be alerted when a resident removes a diaper: an alert when the
resident goes to the bathroom, but not when he's accompanied by a care giver so that we can avoid
falls, improve comfort, avoid cleaning of clothes, achieve better hygiene – Score 8

Ook hier werd duidelijk dat alhoewel het technisch mogelijk was om een oplossing te bieden, dit
vandaag niet onmiddellijk beschikbaar is, noch dat dit een topprioriteit is.
•
•

Technologisch kan dit, maar omdat er nog geen nood voor is, werd dit nog niet uitgevoerd.
Een sensor die aangeeft of een bewoner een pamper draagt zal een “alert” geven. Dit maakt
het noodzakelijk om ook een optie te voorzien voor zorgpersoneel om aan te geven dat zij de
pamper van de bewoner hebben vervangen. Dit kan technologisch, alhoewel er nog geen
oplossing voor bestaat.

Use case 15: as Medical Staff, I can get an indication of infection (ideally in the care software) so that
I can detect infections (an extra data point when reviewing residents) – Score 20

Het is duidelijk dat een infectie detecteren, laat staan welke infectie, vandaag niet onmiddellijk
beschikbaar is. Wat wel kan, is gedragsveranderingen detecteren als indicator van een mogelijke
infectie.
•
•

Het is niet mogelijk om te weten wélke infectie er gedetecteerd wordt.
Het is niet mogelijk om 100% zeker te zijn van een infectie, wat wel kan, is een “kans op
infectie”. Infecties detecteren vereist andere sensoren.

Use case 28: as Doctors,Care Staff, I can consult data on diaper changes with regard to a reference
point (i.e. delta with and without the system) so that change management will be easier (as a proof
point to change the way of working) – Score 1

Deze use case werd aangevlogen vanuit de idee dat een objectieve motivatie nodig is om de uitrol van
slimme luiers te vergemakkelijken als deel van het Change Management. Het was duidelijk dat
leveranciers dit proces onder de knie hebben.
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•

We bouwen een “Flexibele business case” door eerst datacollectie en een serie van interviews
met het verzorgend personeel te doen. Na een trialperiode wordt er dan terug data verzameld.
Hieruit volgt het effect van het product. We kijken hierbij onder andere naar tijd en kost die er
bespaard kan worden. Ook is de acceptatie door bewoners belangrijk.

De leveranciers werken actief mee om de uitrol van slimme luiers te bewerkstelligen in de context van
de zorginstelling. Dit is geen vaste business case maar één die alle elementen case-by-case meerekent
naargelang wat de zorginstelling wenst te bereiken en zo de business case voor de zorginstelling op
maar maakt.

Use case 30: as Care staff, I can flag false alerts in the room (on the nurse call system and/or on the
tablet (connected to the care sofware) or on the sensor itself) so that the system can refine its
operation (cfr. This being a pilot project and adjustment are expected - e.g. sensitivity)" – Score 5

In principe is deze use case zeker mogelijk, het is onduidelijk of elke leverancier die mogelijkheid ook
aanbiedt om valse alarmen door de zorgverleners op het moment zelf te kunnen laten aangeven .
•
•

•

Niet zo moeilijk door middel van een “zelf-afstellend” systeem dat kan leren (zonder AI). Er
ontstaat wel nog een moeilijkheid door het fine-tunen van parameters.
Het zal belangrijk zijn om rekening te houden met de gevoeligheid van de sensoren (meer
specifiek wanneer er alerts verstuurd worden). We willen ook altijd al een alert vooraleer er
een lek is, om op tijd te kunnen ingrijpen. Het geven van “on-the-fly” feedback op een
bepaalde locatie is er nog niet.
Het is mogelijk om dit voor individuele sensoren aan te geven. Het is voor het algoritme ook al
mogelijk om geautomatiseerd te leren.

Zoals ook al eerder aangehaald dient er zorgvuldig nagedacht te worden over de definitie van het
alarm: is dit verzadigd, net geen lek, of een kwalitatieve comfortmeting?

Use case 4: as Care staff I can consult an indication of quantity of liquids over time: e.g. a 'drop'
indicator from 1 to 5' - a miction pattern on half-hour basis so that I can choose the right type of
diaper beforehand (to reduce cost) – Score 2

De data verzamelen is niet moeilijk, de context inschatten wel.
•

De context is vooral belangrijk: een bewoner moet eerst al 24u een luier dragen om een
totaalbeeld te krijgen, om op basis daarvan advies te geven.

9: as Care staff I can get an alert when a resident is awake / when a resident is leaving the bed. (setable on a per resident basis) so that residents can be helped towards the bathroom – Score 5
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Op zich bestaan hier reeds technologieën voor, die eventueel in een slimme luier kunnen geïntegreerd
worden – maar het is niet onmiddellijk de focus voor een slimme luier.
•
•

Dit is mogelijk, maar er zijn andere producten die deze functionaliteit aanbieden (zoals pads
om op een bed te leggen die detecteren wanneer er wel/niet iemand op ligt).
Er is al wel getracht om beweging te detecteren.

Use case 26: as Care staff I can follow the existing processes for a nurse call (with a different priority)
the sensor can be used as replacement of a manual nurse call: "de sensor speaks for the resident"

Deze use case werd niet gescoord omdat de bestaande processen niet onmiddellijk duidelijk waren

Use case 27: as Care staff I can consult data on diaper change with regard to a reference point (i.e.
delta with and without the system) so that i can illustrate (e.g. to family) that this system is about an
increase in care quality (not a system to avoid doing resident rounds - only the inspection of diaper
is to be avoided) – Score 5

Net als use case 28 gaat dit over het motiveren van het gebruik van een slimme luier. Hier werd
duidelijk gemaakt dat data verzamelen op zich niet voldoende motivatie is maar deel uit maakt van
een groter geheel.
•
•
•
•

Data verzamelen is geen probleem, maar de data op zich bewijst geen quality of care.
Type van pamper kan gerapporteerd worden en type is gerelateerd aan comfort.
We verzamelen indicaties om ervoor te zorgen dat de pamper op tijd vervangen kan worden,
zodat ze niet te lang met een natte luier moeten rondlopen.
Grootte van pad optimaliseren: groot genoeg om niet te frequent te moeten veranderen, maar
nog wel comfortabel genoeg. Dit kan gedaan worden door te meten wanneer een pad zou
moeten vervangen worden.

Use case 24: as Care staff I can get an alert when a resident tears a diaper so that we can detect
resident picking at their diaper ('plukgedrag') – Score 13

Eén van de moeilijkere use cases, die vandaag zeker niet opgelost is. Een work-around zou kunnen zijn
om slimme luiers niet te gebruiken bij bewoners met dit soort gedrag.
•
•

Heel moeilijk te doen, dit is een nieuwe use case.
“clip” verwijderen geeft een notificatie, een volledige pamper verwijderen doet dat niet.

Use case 34: as Care staff I can know whether a sensor has left the building / has re-entered the
building so that I do not have to go looking for a sensor that is no longer on the premises (in the
building) – Score 3
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Gelijkaardig aan de use case over verloren sensoren (33). Tijdens de discussie kwam naar boven dat
om deze use case volledig af te dekken voldoen infrastructuur dient aanwezig te zijn.
•

Van zodra iemand buiten bereik valt: notificatie van laatste positie.
Dit vereist een goede infrastructuur.

Use case 13: as Care staff, I can set a minimum urine level (in ml/24h) which when triggered results
in an indicator lighting up (ideally in the care SW) so that I can prevent dehydration, collect signals
there is a change in the condition of the resident. (have an objective discussion)

Deze use case werd niet gescoord, de aanpak zou gelijkaardig zijn aan deze voor infectie detecteren

Use case 12: as Care staff, I can measure the amount of liquid in ml so that I can calculate a fluid
balance ('vochtbalans') – Score 13

Een zeer gedetailleerde meting, voldoende nauwkeurig voor een vochtbalans, is niet onmiddellijk een
use case die de deelnemers voor ogen hebben met een slimme luier. Bovendien zal het moeilijk zijn
om de volledige context van de bewoner mee te nemen.
•
•

Het accuraat meten hiervan is geen prioriteit
Luiers die snel vervangen moeten worden, zullen niet zo accuraat zijn.

Use case 14,2: as Care staff I can measure sweat and urine so that I know when the material is
saturated, independently from the reason why – Score 1

De use case heeft tot bedoeling om elke reden van saturatie van de luier te kunnen detecteren, niet
om types vloeistoffen te kunnen detecteren. Dit op zich is de basisfunctionaliteit van een slimme luier.
•
•

Het meten van saturatie is geen probleem.
Het onderscheiden van zweet en urine is niet haalbaar.

1.7 Analyse van de risico inschatting
De discussies tijdens de risico inschattingen toonden aan dat er enerzijds een sterke overtuiging leeft
dat de belangrijkste use cases al lang opgelost zijn, maar er anderzijds een sterk wantrouwen leeft of
deze overtuiging ook in de praktijk bewaarheid wordt.
Een detailanalyse van de risico inschatting illustreert dit. Als “smart leverancier” werden hier
deelnemers opgelijst die effectief een product in de markt hebben (Abena Nova, Simavita, Tilkoblede,
Tena). Deze werden uitgezet tegen de rest van de deelnemers. Dit illustreert duidelijk het verschil in
inschatting. Daarentegen waren de leverancier zeer helder, en in lijn met de andere deelnemers over
use cases die nieuw, onopgelost of (volgens) hen simpelweg geen deel uitmaken van een slimme luier”
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8. Conclusies en aanbevelingen

Uit de bovenstaande risico-inschattingen en de feedback uit de marktconsultatie blijkt dat de
belangrijkste functionaliteiten die Zorg-Saam voor ogen heeft, met slecht enkele uitzonderingen,
kunnen worden afgedekt door de producenten/leveranciers. En dit met een laag risico.
Althans relatief laag risico volgens de leveranciers. Het is uiterst belangrijk om na te gaan of de risico
inschatting van de leveranciers ook in de praktijk kan bewezen worden, en dit voor alle zorgvragers
van VZW Zorg-Saam. De opmerking om bijvoorbeeld slimme luiers niet in te zetten voor bewoners met
een bepaald gedrag wijst erop dat er toch addertjes onder het gras zouden kunnen zitten om alle
wensen in één product, met hetzelfde comfort (en kost), te kunnen afdekken.
De wensen van VZW Zorg-Saam vereisen namelijk tegenstelde producteigenschappen: lange
batterijduur maar licht en comfortabel, makkelijk te plaatsen en verwijderen door de zorg maar
moeilijk te verwijderen door de bewoner. Bovendien waren sommige functionaliteiten mogelijk, maar
dit wil niet onmiddellijk zeggen dat ze ook als één slimme luier (in één toepassing) worden
aangeboden.
VZW Zorg-Saam dient zorgvuldig na te gaan of de leveranciers de juiste afwegingen hebben gemaakt
en de technologische mogelijkheden ook effectief hebben gerealiseerd in hun producten. Dezelfde
opmerking geldt voor bijvoorbeeld de stoelgangdetectie, aan VZW Zorg-Saam om af te wegen of dit
cruciaal is voor ‘Incontinentiezorg 2.0’. De use cases in dit document vormen een lijst van functionele
vereisten en kunnen dienen als ontwerp voor een bestek, éénmaal duidelijk is wat er realistisch kan.
Het advies is daarom om als deel van het aanbestedingstraject of in voorbereiding op de plaatsing de
verschillende leveranciers de mogelijkheid te bieden om hun producten te demonstreren en zo harde
bewijzen te leveren voor de technische claims. Om vervolgens een piloot op beperkte schaal uit te
voeren. Een beperkte piloot die de investering voor VZW Zorg-Saam minimaliseert en dus ‘premature
vendor lock-in’ vermijdt.
Dat laatste omwille van de opmerking dat mobiliteit (en dus comfort) mogelijks gekoppeld is aan een
ruimere infrastructuur. Bijvoorbeeld een piloot die enkel het nachtscenario afdekt (waarbij mobiliteit
dus minder belangrijk is) voldoet hieraan – maar dekt dan de mobiliteitsvraag niet af. Beter zou zijn
om een pilot op te zetten die ook dit aspect afdekt zonder dat Zorg-Saam hiervoor al op voorhand de
kosten draagt.
Zodat pas na de piloot, in alle vrijheid, kan beslist worden om over te gaan tot een volledige uitrol.
Leveranciers gaven aan dat zij dit proces kunnen en willen ondersteunen, idealiter wordt dit dus ook
meegenomen in of in voorbereiding op het bestek.
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BIJLAGE A: State of the Art
DISCRETE

Smardii
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AbenaNova
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Monit

Digisense
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Sinopulsar

P2Solutions
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Opro9

PIO
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Lumi

Monit
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Simavita

Tena (Essity)
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BIJLAGE B: Deelnemende partners
In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Incontinentiezorg
2.0’ worden hierbij de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen opgelijst.
Deelnemers hadden een zeer verscheiden achtergrond en insteek, in de tabel werd aangegeven of zij
actief deelnamen aan de discussies of enkel als toeschouwer aanwezig waren.
VZW Zorg-Saam
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Addestino
Diaper care holding
WM Supplies BV
Simavita
Abena Nova / Abena Global Supply A/S
Entusia BVBA
Gohy Medical bvba
WASHCOT
Drylock Technologies nv
Gohy S.A.
Essity / Essity België NV
Ontex
NIDO - FOD BOSA
Pulsis
UZLeuven Urologie
KU Leuven
VUB TechTransfer
Departement Onderwijs
Henkel Printed Electronics / Henkel Belgium NV / Henkel Italia
Lantana
Verhaert
Tilkoblede
p²solutions
ent studios
Sentigrate
Codifly
Comate bv
PHI DATA
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Toeschouwer
Toeschouwer
Moderator
Deelnemer
Deelnemer
Deelnemer
Toeschouwer
Deelnemer
Toeschouwer
Deelnemer
Deelnemer
Deelnemer
Deelnemer
Deelnemer
Toeschouwer
Deelnemer
Toeschouwer
Deelnemer
Toeschouwer
Deelnemer
Deelnemer
Deelnemer
Deelnemer
Toeschouwer
Deelnemer
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