3AM: Akoestische Monitoring
in de Nachtzorg
Inzet geluidsherkenning voor het prioriteren van
akoestische alarmeringen in de nachtzorg.

3AM

SoundAppraisal

Akoestische Monitoring in de Nachtzorg

Nachtzorg

In de langdurige nachtzorg wordt veel gebruik gemaakt van akoestische monitoring.
Op basis van geluidssterkte en geluidsduur in de slaapkamer van een cliënt wordt een
melding gegeven. Elke melding komt bij een zorgmedewerker die vervolgens besluit of
zorg nodig is.

Gewoon Lekker Slapen
Comfortabel

Uitdaging en beoogde oplossing

in Eigen Omgeving

De meeste meldingen zijn onterecht, zogenaamde “valse” alarmen, en vergen veel
aandacht van zorgmedewerkers. Door de meldingen beter te analyseren met software die
meer kennis bevat willen we het aantal valse alarmen terugbrengen. Hierdoor ontstaat
meer ruimte om aandacht te geven aan terechte meldingen en neemt het aantal actief
beluisterde momenten af waardoor de privacy van de beluisterde bewoners toeneemt.

Veilig Voelen en Veilig Zijn

Resultaten
Mvr. A Lokatie I, kamer 12

Radio speelt
Deuropen
Dhr. B Lokatie I, kamer 14
Stemgeluid
Mvr. C Lokatie II, kamer 8

Schreeuwen

Radio speelt
Dhr. D Lokatie III, kamer 1
Snurken
Mvr. A Lokatie I, kamer 12
Radio speelt
Deuropen

Er is een proof of concept gerealiseerd die de hele verwerkingsketen vanaf het
sensorplatform (HC900 serie van Avics) tot aflevering bij de eindgebruiker op
de mobiele telefoon afdekt. Door de software van SoundAppraisal worden
snurkgeluiden gedetecteerd, en waar mogelijk vervangen deze de oude 2de
generatie alarmen. Door snurken, radio, TV en ademhaling te detecteren
kunnen meer dan 40% van de onterechte alarmen worden onderdrukt en kan
tegelijkertijd een visualisatie van het afgelopen uur worden aangeboden.

Business Case

Een groot aantal partijen in de zorg zijn persoonlijk geïnterviewd, hieruit kwam
naar voren dat er ruimte is voor de in ID3AS-3AM ontwikkelde technologie. Vooral
in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn zorgverleners een groot deel van hun
tijd kwijt aan het afhandelen van onterechte alarmen, tot wel 50 minuten per nacht.
In de ouderenzorg biedt onze detectortechnologie een basis voor lifestyle monitoring.
Op basis van de interviews kunnen we zeggen dat de kwaliteit die wij denken te
realiseren voorbij die van de huidige 3de generatie ligt.

Partners
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Intelligente, toegepaste
Sensorsystemen

