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Smart Floor voor woonzorg- en verpleeghuizen (somatisch en PG),                                               

Eerste Lijns  Verblijf, geriatriefysiotherapie en geriatrierevalidatie,  maart 2021 

Introductie technologie en toepassing 

➢ Op verzoek van ouderenzorgorganisaties BrabantZorg en tanteLouise is het product 
Smart Floor ontwikkeld, dat wordt ingezet enerzijds voor lastenverlichting van het 
zorgpersoneel en anderzijds voor gerichtere individuele ouderenzorg. 

➢ Loopgedrag van ouderen wordt gemeten door samenwerking van een slimme vloer 
en een (draagbare) loopsensor. De informatie is te zien via een App.  

➢ Door inzet van Smart Floor worden voor het zorgpersoneel de volgende vragen 
beantwoord: 

✓ Loopt de cliënt nog veilig? 
✓ Moet de cliënt een loophulpmiddel gebruiken om veilig te lopen? 
✓ Is de cliënt zo valgevaarlijk dat een WOLK moet worden ingezet? 
✓ Heeft de fysiotherapie behandeling een positief effect gehad op het veilig 

lopen van de cliënt? 
✓ Moet een fysiotherapeut de cliënt nader onderzoeken? 
✓ Gaat de conditie van de cliënt juist voor- of achteruit?  
✓ Is de client voldoende gerevalideerd dat hij/zij naar huis mag? 
✓ Is de cliënt gevallen en zo ja, waar heeft het valincident plaatsgevonden? 

➢ Smart Floor is klinisch gevalideerd en geïmplementeerd vanaf augustus 2020 in 
woonzorg-, verpleeghuizen (somatisch en PG), Eerste Lijns Verblijf (ELV) en 
geriatrierevalidatie bij ouderenorganisaties. Klanten, zijn o.a. tanteLouise (west 
Noord-Brabant), Thebe (Noord-Brabant), St Elisabeth (Roosendaal) en Park 
Zuiderhout (Teteringen). Daarnaast gaan diverse fysiotherapiepraktijken in Noord-
Brabant en Limburg Smart Floor inzetten. 
 

Op welke manier verbetert de inzet van deze technologie de kwaliteit van de geleverde zorg? 

➢ Door ervaringen tot nu toe, denken ouderenzorgorganisaties, zoals tanteLouise, 70% 
van de valincidenten te kunnen voorkomen én met Smart Floor in combi met WOLK 
80% van de heupfracturen. 
Cijferinformatie van Jan-Kees van Wijnen, directeur zorg en verpleging, tanteLouise. 
 
Directeur zorg en verpleging 

“De slimme vloer voegt op meerdere fronten waarden toe; het helpt zorgmedewerkers betere 
keuzes te maken als het gaat om valpreventie en kan daarmee ook veel leed voor onze 
cliënten besparen”. 
  
 Specialist Ouderengeneeskunde 
“Smart Floor vormt een objectieve en valide methode om het looppatroon bij ouderen te 
analyseren en vandaar uit de mate van valrisico te bepalen en dit ook te vervolgen in de tijd. 
Zo nodig kunnen dan bijpassende therapeutische maatregelen worden genomen. Het grote 
voordeel hierbij is dat deze analyse plaats vindt binnen het dagelijkse leven van de oudere en 
dat hiervoor geen ingewikkelde laboratorium- of onderzoeksmethoden nodig zijn”. 
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Op welke wijze wordt met deze toepassing een tijd- en kostenbesparing in de zorg 
gerealiseerd? 
  

➢ Elke oudere in een woonzorg- of verpleeghuis valt gemiddeld tweemaal per jaar. Elk 
valincident minder, bespaart al minimaal 7 uren zorg en administratie (bij geen letsel), 
bij een worst-case scenario beenbreuk wordt zelfs 284 uur bespaard aan zorg en 
administratie*. Dit is exclusief operatie uren en -kosten. 

➢ Gerelateerde zorgkosten in het eerste jaar na de val variëren van € 200 (bij geen 
letsel) tot € 15.000 (beenbreuk) per val *. Dit zonder operatiekosten. Inclusief 
operatiekosten lopen de totale kosten, bij een heupfractuur, op tot € 35.000.  
*Kosten van vallen in het verpleeghuis: een Delphi studie. NTGF 2018 32:16-24.  
Sterke CS, Panneman MJ, Erasmus V, Polinder S, van Beeck EF. 

➢ Daarnaast ontlast de Smart Floor de fysiotherapeuten, d.m.v. Smart Floor kan snel, op 
afstand en frequent (indien nodig) een evaluatie van cliënten plaatsvinden, zonder 
dat fysiotherapeuten daar tijd mee kwijt zijn. 

➢ Ouderen worden objectief gemeten tijdens hun normale bewegen in hun eigen 
leefomgeving, zonder dat er specialiseten bij hoeven te zijn. Smart Floor draagt bij 
aan digitaliseren van de zorg en meten op afstand.  

 

Wat is de investering voor gebruik van Smart Floor? 

➢ Installatie van een Smart Floor, (minimaal 7-10 meter lang en ong. 1,5 meter breed) 
wordt uitgevoerd in een strategisch (m.b.t. ligging) gekozen gang of 
gemeenschappelijke kamer van een woonzorg- of verpleeghuis unit, of bijv. in een 
centrale entree van een gezamenlijk restaurant. Eénmalige kosten Smart Floor 
vloer zijn € 20,00/m². Installatie is mogelijk op een bestaande vloer of bij 
nieuwbouw. 

➢ Lease van loopsensoren en licentie van software, incl. dataopslag, implementatie, 
training en begeleiding vanuit Smart Floor bedragen € 260,00 per cliënt per jaar, als 
het hele jaar wordt gemeten.  

➢ Wanneer een cliënt wordt gemeten betekent dit een paar minuten extra zorg per 
cliënt per dag, voor het aan- en uitdoen van de loopsensor en het opladen ervan. 

➢ De meetfrequentie per cliënt naar valrisico, is afhankelijk van het profiel van de 
cliënt (intake, diagnose, nevendiagnose, medicijngebruik). Bij revalidatie is de 
meetfrequentie en duur afhankelijk van het revalidatieproces.  
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