
Enquête: Draagbare Valdetector 
 

Wij zijn een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Wij doen 
voor een project onderzoek naar interesse in draagbare apparatuur dat kan 
meten of u valt, en zo nodig hulp kan inschakelen. Het doel van dit project is om 
dit apparaat naar wens van mogelijke gebruikers te ontwikkelen. Met deze 
enquête willen wij daarom graag informatie verzamelen die ons kan helpen om 
dit apparaat zo goed mogelijk af te stellen op de doelgroep. 

U zult vragen krijgen met betrekking tot uw bewegingsgewoontes, privacy 
voorkeur en interesse in dergelijke hulpmiddelen. De data die wij verzamelen is 
geheel anoniem en wordt niet gedeeld met anderen die geen betrekking hebben 
tot dit project.  

Door het onderstaande vakje aan te kruisen gaat u ermee akkoord dat wij uw 
antwoorden mogen gebruiken voor het onderzoek. 

  



Wat is uw leeftijd? 
 
 
Wat is uw geslacht? 
 
 
Gebruikt u een smartphone? 
 

o Ja 
o Nee 
o Zeg ik liever niet 

 
Hoeveel loopt u gemiddeld per week? 
 
 
 
 
Bent u in het afgelopen jaar gevallen? 
 

o Ja 
o Nee 
o Zeg ik liever niet 

 
Zo ja, kunt u een schatting geven van hoe vaak u bent gevallen? 
(Leeg laten als deze vraag niet van toepassing is) 
 
 
 
 
In hoeverre heeft u door het vallen gezondheidsklachten gekregen? 
(Leeg laten als deze vraag niet van toepassing is) 

(Helemaal niet) ○ ○ ○ ○ ○ (Zeer ernstig) 
 

  



Bij de volgende stellingen vragen wij u om het vakje aan te kruisen waar u zich het 
meest in kan vinden. Het linker vakje betekent dat u het helemaal oneens bent 
met de stelling. Het rechter vakje betekent dat u het helemaal eens bent met de 
stelling.  

 Helemaal 
Oneens  Helemaal 

Eens 

Ik ben bang om te vallen. ○ ○ ○ ○ ○ 
Mijn angst om te vallen beïnvloedt mijn 

bewegingsvrijheid. ○ ○ ○ ○ ○ 
Mijn angst om te vallen beïnvloedt mijn 

fitheid door verminderde fysieke activiteit. ○ ○ ○ ○ ○ 
Mijn angst om te vallen beïnvloedt de mate 

waarin ik sociale activiteiten onderneem. ○ ○ ○ ○ ○ 
Ik heb interesse in hulpmiddelen die zorgen 

dat ik sneller hulp krijg als ik val. ○ ○ ○ ○ ○ 
Ik zou mij onafhankelijker voelen met dit 

soort hulpmiddelen. ○ ○ ○ ○ ○ 
Ik heb interesse in een draagbaar 

hulpmiddel dat zorgt dat ik sneller hulp krijg 
als ik val. 

○ ○ ○ ○ ○ 
Ik zou mij schamen als ik een zichtbaar 

hulpmiddel draag. ○ ○ ○ ○ ○ 
Ik zou mij schamen als een hulpmiddel mij 

in het openbaar aanspreekt.  ○ ○ ○ ○ ○ 
 



 Helemaal 
Oneens  Helemaal 

Eens 

Ik vind het vervelend als mijn 
bewegingsactiviteit gemeten wordt, om zo 

te kunnen meten of ik val. ○ ○ ○ ○ ○ 
Ik vind het vervelend als er geluidsopnames 
gemaakt worden van mij, om zo te kunnen 

meten of ik val. ○ ○ ○ ○ ○ 
Ik vind het vervelend als mijn huisarts 

inzage heeft in deze meetgegevens. ○ ○ ○ ○ ○ 
Familie, vrienden of kennissen zouden mij 

een apparaat aanbevelen dat kan meten of 
ik val, om zo hulp in te kunnen schakelen. ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Wordt u liever te woord gestaan door een mannelijke of een vrouwelijke stem? 
 

o Man 
o Vrouw 
o Geen voorkeur 

 
Wat voor val detectie apparaat zou u dragen? 
 

o Band om arm of pols 
o Band om been of enkel 
o Verwerkt in riem 
o Verwerkt in kleding 
o Anders, namelijk… 

 
 
 
 

 



Waarom zou u wel/geen draagbaar apparaat dragen dat detecteert of u valt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u opmerkingen of aanbevelingen voor het ontwikkelen van zo’n 
draagbaar apparaat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze enquête m.b.t. de ontwikkeling van een 
draagbare valdetector.  Uw gegevens zullen ons enorm helpen voor de verdere 
ontwikkeling van dit apparaat.  


