
EEN NIEUW MODEL VOOR DE DETECTIE, PREVENTIE 
EN ANALYSE VAN VALINCIDENTEN

GETUIGENISSEN

WIJ CREËREN EEN VEILIGE OMGEVING VOOR DE AUTONOMIE 
VAN ONZE OUDEREN.





Hallo,  
ik ben Kaspard

Ik waak discreet over de bewoners, zonder te storen, 
zonder contact en zonder beelden, om hun privacy te 

respecteren.

Mijn missie? Een veiligere omgeving creëren voor de autonomie van onze 
ouderen: ik detecteer en voorkom valincidenten. 

Ik stuur realtime informatie naar de zorgverleners. Zodra een bewoner uit bed 
komt, kunnen ze dat zien. Is de bewoner na een vooraf ingestelde tijd niet weer 
terug in zijn bed, dan waarschuw ik onmiddellijk het verzorgend personeel dat 
snel kan ingrijpen en de bewoner veilig terug naar bed kan brengen. Zo kan het 
personeel vaak ingrijpen nog voordat het valincident zich voordoet.

Valt een bewoner wanneer hij uit zijn bed komt, dan worden de zorgverleners 
meteen gewaarschuwd via een alarmsignaal waardoor ze onmiddellijk en op de 
juiste manier kunnen ingrijpen. Na iedere val stuur ik een 3D-animatie van het 
incident om de omstandigheden te kennen en erop in te spelen. 

Bovendien verstuur ik ook dagelijkse activiteitenverslagen, een waardevol 
instrument waarmee de zorg en behandelingen kunnen worden aangepast 
aan de behoeften van elke bewoner.

U hoeft niets te doen, ik zorg voor alles. Mijn begeleiding zorgt voor uw dagelijkse 
gemoedsrust. 



Mijn grootste fans ...  
zijn jullie.

“Al sinds hij bestaat, verandert Kaspard het dagelijkse leven van zijn gebruikers.

Het was ondenkbaar dat we dergelijke resultaten zouden bereiken toen het 
avontuur begon. Vandaag overtreffen de bevindingen onze verwachtingen 
en gaan we veel verder dan enkel valdetectie. We zijn verheugd dat we 
onze gebruikers kunnen begeleiden en helpen om de omstandigheden van 
valincidenten te begrijpen, vooral doordat we concrete analysegegevens 

aanbieden voor ouderenzorg op maat.

Kaspard staat ook voor tientallen inspirerende en fascinerende verhalen die we 
met u willen delen*. Het zijn ontroerende en hoopvolle verhalen die aantonen 
dat het mogelijk is om onze senioren weer autonomie, vertrouwen en sereniteit 

te geven in een veiligere omgeving”.
 

Philippe Kaplan, CEO

*De voornamen en leeftijden van de vermelde bewoners zijn fictief, dit om de privacy 
van de bewoners te respecteren.



SNELLE INTERVENTIE

DANKZIJ VALDETECTIE



François, 82 jaar  
Een reële oplossing voor meer 
autonomie

François is 82 jaar oud en woont nu al enkele jaren in 
een Belgisch woonzorgcentrum in Leuven. Hij is heel 
onafhankelijk en hecht veel belang aan zijn autonomie. 
Hij wil ’s nachts vrij kunnen rondlopen. Vóór Kaspard viel 
hij regelmatig wanneer hij rondliep. De val en de tijd die 
hij op de grond lag, hadden belangrijke gevolgen voor zijn 
lichamelijke en psychologische toestand. 

Sinds de installatie van Kaspard in zijn kamer waarschuwt 
het valalarm automatisch de verpleegkundigen wanneer 
François valt. Zij kunnen dus onmiddellijk reageren en hem 
de juiste zorg te bieden. Deze verbetering is voor hem van 
groot belang omdat hij niet langer op de grond blijft liggen 
na een val en zich snel van het voorval kan herstellen. 
Dankzij Kaspard en zijn valdetectie kan François zijn 
onafhankelijkheid behouden en rustig blijven rondlopen. 



Martine, 86 jaar  
De angst na een eerste val

Martine is 86 jaar en woont in een woonzorgcentrum 
in Frankrijk. Ze is in topvorm en heeft geen 
mobiliteitsproblemen. Toch valt ze voor het eerst wanneer 
ze ’s nachts naar het toilet gaat. Dit onverwacht en ernstig 
voorval maakt haar bang. Bang om opnieuw te vallen, 
maar ook bang dat ze haar onafhankelijkheid kwijtraakt, 
dat er een bedsponde wordt geïnstalleerd om haar 
verplaatsingen te beperken en dat ze zo een groot deel 
van haar autonomie verliest.

De residentie beslist om Kaspard in de kamer van Martine te 
installeren om haar langer autonomie en onafhankelijkheid 
te geven. Het valalarm is een echte opluchting voor de 
bewoonster. Ze heeft weer zelfvertrouwen en is niet meer 
bang om ’s nachts op te staan. Ze weet dat het verzorgend 
personeel in geval van problemen onmiddellijk wordt 
gewaarschuwd en snel kan ingrijpen en de nodige hulp 
kan bieden.



Guillaume, 93 jaar  
Vrij in plaats van opgesloten 

Guillaume verblijft in een Frans woonzorgcentrum. Hij is 
93 jaar en zeer aangenaam gezelschap. In de residentie 
geniet iedereen ervan om samen met hem een partijtje 
te schaken of bij te praten. Ook al verliepen de dagen 
probleemloos, de nachten waren minder aangenaam. Vóór 
Kaspard liep hij voortdurend naar de deur om zijn kamer 
te verlaten. Deze situatie en verplaatsingen verhoogden 
het risico dat Guillaume zou vallen. Het zorgteam besliste 
daarom om deze bewoner te fixeren. Guillaume raakte 
echter enorm gefrustreerd en voelde zich opgesloten. 

Sinds de installatie van Kaspard hoeft hij niet langer te 
worden gefixeerd dankzij de valalarmen en de alarmen 
die melden wanneer hij te lang uit bed is. De zorgteams 
hebben meer gemoedsrust, ze zijn niet meer bang om 
Guillaume vrij te laten in zijn verplaatsingen omdat ze hem 
kunnen helpen in geval van problemen en onmiddellijk 
kunnen ingrijpen bij een val. Guillaume voelt zich veilig en 
is gelukkig dat hij mobiel kan blijven.



Les Rives de l’Odon, Evrecy

Dit systeem is een verbetering van de levenskwaliteit 
van de werknemers op het werk. De verpleegkundigen 
doen ’s nachts 4 rondes waarbij ze bij iedereen een kijkje 
nemen. Ze weten nu dat er tussen twee rondes extra 
toezicht is en dat ze, indien nodig, worden opgeroepen. 
Er is meer toezicht, dus meer comfort op het werk.

Cindy Huet,  
Hoofdverpleegkundige



Matthieu, 78 jaar  
Onverklaarbare verwondingen

Matthieu is 78 jaar oud en woont al bijna een jaar in een 
Belgisch rusthuis. Hij is altijd goedgehumeurd en houdt 
van ontspanning en artistieke activiteiten. Hij is geen fysiek 
zeer actieve bewoner; het verzorgend personeel begrijpt 
dus niet dat ze diverse lichamelijke letsels vaststellen 
zonder dat ze hiervoor een verklaring kunnen vinden, en 
ze maken zich hier zorgen over. Maar wat het personeel 
niet weet, is dat Matthieu ’s nachts vaak valt, terug opstaat 
en in bed stapt zonder de verpleegkundigen te verwittigen.

Het zijn de valalarmen en 3D-animaties van het Kaspard-
systeem die het verzorgend personeel in staat hebben 
gesteld om te beseffen wat er gebeurde en te begrijpen 
waardoor alle letsels worden veroorzaakt. Er werd een 
preventieve en op de behoeften van Matthieu afgestemde 
zorg ingevoerd en hij brengt voortaan veilige en vredige 
nachten door.



Louise, 87 jaar  
Meerdere valincidenten thuis

Louise is 87 jaar oud. Het was voor haar van groot belang 
om zo lang mogelijk in haar charmante kleine woning aan 
de Belgische kust te blijven wonen. Maar na verschillende 
valincidenten thuis waarover zij en haar 4 kinderen zich 
zorgen maakten, besloot ze uiteindelijk om in een rusthuis 
te gaan wonen. Door de nodige bewaking wordt er snel 
gereageerd bij mogelijke nieuwe valincidenten.

De residentie installeerde het Kaspard-systeem in 
de kamer van Louise. Sinds de installatie is iedereen 
gerustgesteld. Louise vraagt zelf aan het zorgteam of 
Kaspard goed is aangesloten en naar behoren werkt. Zich 
volledig veilig voelen zonder dat haar privacy en intimiteit 
worden verstoord, geeft haar weer vertrouwen. Sinds 
haar aankomst in de residentie werd geen enkele val 
waargenomen. Haar kinderen zijn opgetogen haar opnieuw 
blij en vol energie te zien wanneer ze haar bezoeken.



Elisabeth, 91 jaar  
Diverse valincidenten 

Elisabeth is 91 jaar en leeft nu al enkele maanden in 
een woonzorgcentrum in Frankrijk. Ze is een echte 
levensgenieter. Ze beweegt veel en neemt deel aan alle 
activiteiten in de residentie. Ze staat meerdere keren per 
nacht op en vóór Kaspard viel ze minstens 5 keer per 
maand. Deze risicosituatie was bekend bij het team van 
verpleegkundigen, maar het gebrek aan onmiddellijke 
informatie liet hen niet toe om ’s nachts voortdurend de 
toestand van de bewoonster te controleren. 

Met Kaspard ontvangt het zorgpersoneel nu realtime 
informatie wanneer Elisabeth opstaat en wordt gealarmeerd 
wanneer ze valt. De valincidenten daalden van 5 naar 2 
per maand dankzij de snelle en gepaste interventies van 
de zorgteams. Elisabeth brengt nu vredige nachten door. 
Het verzorgend personeel is gerust en tevreden, de stress 
van een onbekende situatie bestaat niet meer.



ZORG OP MAAT

DANKZIJ EEN BETER INZICHT IN DE 
GEWOONTES EN OMSTANDIGHEDEN 

VAN VALINCIDENTEN



Didier, 88 jaar  
Onverklaarbaar opstaan

Didier is 88 jaar oud wanneer hij in een Belgische residentie 
in Wallonië gaat wonen. Hij is rustig en zeer discreet. Door 
zijn mobiliteitsproblemen verplaatst hij zich weinig in de 
residentie. Toch staat Didier ’s nachts systematisch op 
rond 21.30 uur, met het risico op vallen. Voordat Kaspard 
in zijn kamer werd geïnstalleerd, was dit terugkerende 
schema niet bekend bij het verzorgend personeel.

Door de informatie en de activiteitenverslagen van Kaspard 
besefte het team dat de bewoner op regelmatige basis uit 
bed kwam. Na onderzoek ontdekte het personeel dat deze 
uitstapjes te wijten waren aan het feit dat hij op zoek was 
naar eten. Voortaan laten de zorgverleners een boterham 
op zijn nachttafel achter bij het slapengaan. Didier hoeft 
niet meer uit bed te komen om te eten en zo wordt het 
risico op vallen vermeden.



Geneviève, 84 jaar  
Complete onduidelijkheid

Geneviève is 84 jaar en verblijft in een Belgische residentie 
sinds het overlijden van haar man 2 jaar geleden. Ze is 
zeer sociaal, en staat steeds op de eerste rij als het gaat 
om lachen en plezier maken. Ze had de gewoonte om elke 
nacht rond te dwalen totdat dit plotseling ophield. Het 
verzorgend personeel begreep er niets van en was ongerust 
over Geneviève. Zij hadden er geen enkele verklaring voor. 
Met de beschikbare middelen was het niet mogelijk om de 
oorzaak van deze plotse gedragsverandering op te sporen.

De verslagen van Kaspard gaven het personeel inzicht 
in de situatie: tijdens de pandemie kreeg Geneviève het 
mentaal extra zwaar, waardoor ze zich helemaal liet gaan. 
Door dit inzicht kon een arts worden geraadpleegd die een 
aangepaste medicatie kon opstarten om haar opnieuw te 
stimuleren. Er werd ook een videogesprek georganiseerd 
met haar naasten om haar opnieuw blij te maken tijdens 
deze moeilijke periode. Sindsdien is Geneviève sterker en 
heeft ze vooral weer de wil om van het leven te genieten.



Colette, 83 jaar  
Een slechte spijsvertering

Colette is 83 jaar en woont in een woonzorgcentrum in 
België. Colette is genereus en staat altijd klaar om anderen 
te helpen. Voordat Kaspard in de kamer werd geïnstalleerd, 
kon het verzorgend personeel de valincidenten die zich 
tijdens de nacht voordeden, haar slechte humeur en 
vermoeidheid overdag niet verklaren.

Zodra Kaspard werd geïnstalleerd, gaf het systeem 
inzicht in haar nachtelijke activiteiten en werd de situatie 
duidelijk. Uit deze verslagen bleek dat ze elke nacht rond 
2 uur onrustig werd en opstond, wat de vermoeidheid 
van Colette verklaarde. Na onderzoek ontdekte het 
personeel dat deze onrust verband hield met een slechte 
spijsvertering ’s nachts, en dat de valincidenten te wijten 
waren aan de moeilijkheid van Colette om zich correct 
naar het toilet te verplaatsen. Als reactie op dit probleem 
heeft het personeel besloten om een toiletstoel naast het 
bed te plaatsen. Haar moeilijke verplaatsingen worden 
aldus vermeden, waardoor de nachtelijke onrust en het 
aantal valincidenten aanzienlijk is afgenomen. Haar slaap 
en dagelijkse leven zijn nog nooit zo vredig geweest.



Les Buissonnets, La Louvière

We beseffen het niet altijd, maar in het geval van 
bedsponden en toiletbezoeken, is het voor onze 
bewoners uiterst belangrijk omdat het ons veel 
informatie geeft. Het helpt om te weten of we een 
behandeling moeten aanpassen, zoals bijvoorbeeld 
ook bescherming voorzien overdag. Dit kan het begin 
zijn van een achteruitgang van de lichamelijke en 
psychologische gezondheid. Dit alles bovenop de 
pandemie die ze onlangs hebben meegemaakt, zorgde 
ervoor dat de kleine aanpassing met Kaspard van groot 
belang werd.

Fanny Fontaine,  
Kwaliteitsverantwoordelijke



Patrice, 82 jaar  
Informatie om twijfel weg te nemen

Patrice is 82 jaar oud en verblijft in een Frans 
woonzorgcentrum. Hij is nog altijd fit en heeft zowel 
overdag als ’s nachts energie in overvloed. Vóór Kaspard 
werden bedsponden gebruikt om te voorkomen dat hij 
uit bed kwam en zich verwondde. Desondanks viel Patrice 
nog steeds, maar door het gebrek aan informatie was er 
geen verklaring voor de situatie. 

Na de installatie van Kaspard vroeg het zorgteam zich 
af of de bedsponde nog altijd nodig was. De nachtelijke 
activiteitenverslagen van het systeem en de 3D-animaties 
van de valincidenten lieten zien dat Patrice over de 
bedsponden klom en viel terwijl hij probeerde uit bed te 
komen, maar eveneens bij het vervolgens opnieuw in bed 
klimmen. Na analyse van de gegevens heeft het medisch 
personeel vastgesteld dat de bedsponden niet langer 
nodig waren. De informatie die via het systeem beschikbaar 
was, bracht hen de antwoorden op hun vragen. Door de 
bedsponden weg te halen, valt Patrice minder vaak en 
heeft hij zijn autonomie teruggevonden in een veiligere 
omgeving en een rustig en aangenaam dagelijks leven.



Bruno, 90 jaar  
Die ene verwonding te veel 

Bruno is 90 jaar oud en woont al enkele jaren in een 
woonzorgcentrum in het zuiden van Frankrijk. Hij is zeer 
energiek en een beetje verstrooid. Hij vergeet vaak waar 
zijn spullen liggen, maar is altijd vriendelijk tegen het 
personeel of de andere bewoners. Na een val verwondde 
Bruno zich ernstig aan het hoofd.

Bij de analyse van de 3D-animatie van Kaspard, realiseerde 
het personeel dat Bruno eigenlijk niet was gevallen bij 
het opstaan uit zijn bed. Eigenlijk ging hij op zijn knieën 
zitten en kroop tot bij de badkamer. Bij het vastgrijpen 
van de deurknop om op te staan, is hij plots achterover 
gevallen waardoor hij met zijn hoofd tegen het bed viel. 
Dankzij deze 3D-animatie heeft het verzorgend personeel 
besloten om een leuning langs de muur van de badkamer 
te installeren. Bruno kan zich nu gemakkelijk aan de 
leuning vasthouden en gaan rechtstaan. Zo worden veel 
valincidenten vermeden.



Bonaparte, Waterloo

Dankzij de informatie van Kaspard begrijpen we onze 
bewoners en hun gewoonten beter. Zo kunnen we fysieke 
of medicamenteuze beperkingen vermijden. Nu richten 
we ons eerder op een zachte begeleiding.

Jennifer Mainil,  
Zorgteamleider



Simon, 81 jaar  
Onrustige nachten

Simon is 81 jaar en is een van de bewoners van een 
woonzorgcentrum in Frankrijk. Hij is kalm en opgewekt 
en schiet heel goed op met zowel de bewoners als het 
verzorgend personeel. Vóór het gebruik van Kaspard en 
de informatie die het systeem levert, wist het personeel 
niet dat Simon ’s nachts vaak opstond.

De activiteitenverslagen van Kaspard stelden de arts van 
de residentie in staat om de nachtelijke onrust van de 
bewoner op te merken. In overleg met de rest van het 
zorgteam werd de nachtmedicatie van Simon aangepast 
om een betere slaap te verzekeren. De impact op zijn 
dagelijkse leven is opmerkelijk.



Catherine, 92 jaar  
Een verontrustende situatie

Catherine is een Belgische bewoonster van 92 jaar. Ze 
heeft altijd een glimlach klaar en is de eerste om anderen 
op te vrolijken wanneer ze verdrietig zijn. Vóór Kaspard 
werd Catherine ’s nachts vaak op de grond gevonden. Het 
personeel had hier geen verklaring voor en maakte zich 
zorgen.

De residentie heeft toen besloten om Kaspard te installeren 
in de kamer van Catherine. Dankzij de 3D-animaties na 
het vallen, werd duidelijk dat de ongelukken eigenlijk 
veroorzaakt werden door de indeling van de kamer. 
De bewoonster botste systematisch tegen het bureau, 
waardoor ze viel. Deze kostbare informatie werd tijdens een 
multidisciplinaire vergadering gebruikt om toekomstige 
ongevallen te voorkomen. Het bureau werd verplaatst en 
er blijft een nachtlampje branden zodat Catherine kan zien 
wat er om haar heen staat. 



Brigitte, 79 jaar  
Een dringende behoefte 

Brigitte is een 79-jarige bewoonster die altijd opgewekt en 
goedgehumeurd is. Ze woont al enkele jaren in een Belgisch 
woonzorgcentrum. Vóór de installatie van Kaspard stond 
ze zeer regelmatig op hetzelfde uur van de nacht op en viel 
ze vaak, zonder dat het personeel hiervoor een verklaring 
vond.

Na de installatie van Kaspard heeft het verzorgend 
personeel dankzij de dagelijkse activiteitenverslagen van 
het systeem, kunnen vaststellen wat de oorzaak was van 
het opstaan uit bed. Het was gewoon een dringende 
behoefte om te plassen. Sindsdien is er voor Brigitte een 
nieuwe routine opgesteld, in functie van haar gewoonten 
en behoeften. Een grote verandering en opluchting voor de 
bewoonster en haar familie, die blij zijn dat het probleem 
kon worden opgelost.



L’Air Du Temps, Luik

Kaspard helpt ons om de behandeling met 
geneesmiddelen aan te passen in samenwerking met 
de behandelende arts. Het geeft ons een inzicht in het 
nachtelijk gedrag van onze bewoners: waarom staan 
ze op dat moment op? Worden hun geneesmiddelen 
op het juiste moment toegediend?, enz... We maken er 
gebruik van om zeker te zijn en het nachtelijk gedrag 
te begrijpen. Zodra we over voldoende informatie 
beschikken, kunnen we Kaspard verplaatsen naar een 
andere bewoner: dat is heel praktisch!

Fatiha El Khalfioui,  
Hoofdverpleegkundige



MINDER VALINCIDENTEN

DANKZIJ ECHTE PREVENTIE



Eric, 90 jaar  
Burenhinder

Eric leeft in de beschermde afdeling van een Belgische 
residentie. Hij is 90 jaar oud en een grote grapjas, en 
houdt ervan om de buren op zijn verdieping te plagen. ’s 
Nachts staat hij vaak op om naar de kamer van de andere 
bewoners te gaan. Daardoor worden ze midden in de nacht 
wakker en zijn ze moe de volgende dag door hun slechte 
nachtrust. Deze verstoringen hebben een zware impact 
op het dagelijkse leven, de stemming en het welzijn van 
alle bewoners. Omdat ze niet wisten wanneer dit precies 
gebeurde, moest het verzorgend personeel ’s nachts veel 
vaker tussenbeide komen dan nodig, en konden ze niet 
reageren vóór de verstoringen.

De residentie heeft toen Kaspard in de kamer van Eric 
geïnstalleerd. Dankzij de realtime informatie en het 
alarmsignaal wanneer hij te lang uit bed is, is het personeel 
nu op de hoogte wanneer hij opstaat en kan het reageren 
voordat hij zijn buren wakker maakt. Alle bewoners van 
de beschermde afdeling hebben sindsdien een betere 
nachtrust dankzij de gemakkelijkere en doeltreffende 
interventies van de verpleegkundigen.



Les Buissonnets, La Louvière

Wanneer de bewoners verward zijn, bespreken we 
dit met de familie en vragen hun mening. Alle families 
zijn zeer verheugd over dit hulpmiddel (Kaspard) en 
vol bewondering dat een dergelijk hulpmiddel bestaat 
om valincidenten te voorkomen. De naasten zijn zeer 
tevreden dat dit systeem wordt gebruikt om hun 
naasten te beschermen; het is een groot pluspunt voor 
de residentie.

Fanny Fontaine,  
Kwaliteitsverantwoordelijke



Victor, 85 jaar  
Een ware redder 

Victor is 85 jaar oud en woont in een woonzorgcentrum 
in België. Hij is de grote romanticus van de residentie. 
Hij vertelt graag over zijn tienerliefdes aan zijn buren op 
de verdieping. Helaas is hij vaak het noorden kwijt. Vóór 
Kaspard bevond Victor zich ’s nachts regelmatig in een 
toestand van grote verwarring: hij verdwaalde, sliep op de 
grond, brak meubilair en voorwerpen (TV, tafels, kasten, 
...). Een zeer stressvolle en gevaarlijke situatie, zowel voor 
de bewoner als voor de verzorgers die de situatie in de 
kamer niet konden controleren. 

De residentie heeft besloten om Kaspard in zijn kamer 
te installeren om hem een veiligere omgeving te bieden. 
Voortaan wordt het personeel door de valalarmen en bij 
lang bedverlaten gewaarschuwd in geval van een probleem 
in de kamer. Ze kunnen nu onmiddellijk ingrijpen en Victor 
veilig terug in bed stoppen.



Bonaparte, Waterloo

Vóór Kaspard was het aantal valincidenten uiteraard 
veel hoger. In woonzorgcentra worden er gemiddeld 4 
rondes per nacht gemaakt en het was niet ongewoon 
dat er zich een valincident voordeed dat pas tijdens de 
volgende ronde werd ontdekt, omdat de bewoners in 
beschermde eenheden vaak lijden aan dementie en er 
niet aan denken om op de bel te drukken. Met Kaspard 
kunnen we echt veel sneller reageren, en vooral 
valincidenten voorkomen.

Franck,  
Zorgteamleider



Les Rives de l’Odon, Evrecy

De ware innovatie van Kaspard is dat we nu kunnen 
reageren voordat het incident zich voordoet. Kaspard 
spoort alles op wat aanleiding kan geven tot vallen. Hier 
is werkelijk sprake van een preventieve aanpak.

Christophe Gilles,  
Directeur



Bedankt,  

Het is omwille van al deze verhalen 

dat wij elke dag aan de slag gaan



Wenst u meer informatie??

Neem contact met ons op

Hans Moerman
+32 471 59 21 92

hans@kaspard.com



Bezoek ons

Kaspard.com







Kaspard.com


