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Abstract
Titel: FallCam: Camera systeem voor valdetectie bij ouderen
Doel van het project: Oudere personen hebben vaak een verhoogd
risico om te vallen en zijn na een valincident niet altijd in staat om alleen
terug op te staan. Het gebrek aan onmiddellijke hulp kan voor ernstige
complicaties, zoals onderkoeling of uitdroging, zorgen. De bedoeling van
dit tweejarig project is daarom een camerasysteem te ontwikkelen dat op
een autonome manier een alarm kan generen als er zich in de woning van
de oudere een valincident heeft voorgedaan.
Opzet en werkwijze: In het eerste jaar van het project zullen zoveel
mogelijk beelddata worden verzameld van zowel gesimuleerde als echte
valincidenten. Aan de hand van deze beelden en op basis van eerdere
studies wordt een algoritme ontwikkeld dat in staat is een val te
detecteren. Het algoritme wordt geïmplementeerd in het camerasysteem
en zal gedurende het tweede jaar van de studie getest worden in de
woning van ouderen met een verhoogd valrisico.
Beoogde resultaten: Het belangrijkste resultaat dat beoogd wordt, is de
ontwikkeling van een algoritme dat voldoende sensitief en specifiek is om
een valincident te detecteren. Bijkomende resultaten zijn het aanleggen
van een zo groot mogelijke beelddatabank van gesimuleerde en echte
valincidenten om het algoritme te verfijnen, het uittesten en vergelijken
van de kwaliteit van verschillende cameratypes en nagaan wat de
ervaringen zijn van ouderen en hun familie bij het gebruik van dergelijke
installatie in de privéwoning.
Implicaties: Door een autonome valdetectie op basis van camerabeelden
met een snelle hulpverlening tot gevolg, kan enerzijds de tijd dat ouderen
op de grond liggen na een valincident gereduceerd worden. Anderzijds
kunnen ouderen door een toegenomen veiligheidsgevoel langer op
zelfstandige manier thuis blijven wonen. Ook in serviceflats, rustoorden en
rust- en verzorgingstehuizen zou het een ondersteuning kunnen zijn voor
de professionele zorgverleners.

