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Onderzoek

Studenten verpleegkunde deden onderzoek naar de inzet van smart textiles bij COPD-patiënten. 
Maakt deze kleding continue monitoring mogelijk en verbetert daardoor het zelfmanagement?

Smart textiles voor 
COPD-patiënten 

COPD-patiënten continu monitoren 
én exacerbaties vroegtijdig signa-
leren? Om antwoord te krijgen op 
deze vraag hebben de inmiddels 
afgestudeerde studenten van 
Saxion Hogeschool: Marèll Talsma, 
Joyce Grijsen, Carine Stoltenborg 
en Hanneke Krooshof een half jaar 
lang onderzoek gedaan naar dit 
onderwerp. Ze kwamen tot de 
conclusie om smart textiles mogelijk 
te maken. Smart textiles is kleding 
dat elektronisch textiel bevat, 
waardoor de kleding kan meten, 
communiceren, berekenen en 
activeren (zie ook kader). Uit het 
kwalitatieve onderzoek COPD in 
een nieuw jasje kwam naar voren 
wat smart textiles kan betekenen 
voor COPD-patiënten en waar het 
aan moet voldoen. 

Exacerbaties
COPD is een progressieve, chroni-
sche longziekte. De kwaliteit van 
leven voor COPD-patiënten hangt 
nauw samen met het aantal exacer-
baties. Exacerbaties zorgen voor een 
verslechtering van de kwaliteit van 
leven en daarnaast is het een hoge 
kostenpost in de zorg. Om deze 
reden is het van belang om exacer-
baties vroegtijdig te signaleren, maar 
hiervoor is goede integrale zorg en 
adequaat zelfmanagement van 
belang. Dit ontbreekt echter vaak in 
de zorg rondom de COPD-patiënt. 

Continue monitoring
Op dit moment worden er wel 
enkele technologieën ingezet in de 
COPD-zorg, maar deze maken geen 
continue monitoring mogelijk. Een 
continue monitoring zou het zelfma-
nagement kunnen verbeteren en 

zorgt ervoor dat een exacerbatie 
vroegtijdig gesignaleerd kan 
worden. Smart textiles maakt 
continue monitoring mogelijk en zou 
hierbij dus van toegevoegde waarde 
kunnen zijn. Echter is er nog weinig 
bekend over de toepassing van 
smart textiles in de COPD-zorg. Om 
de kansen hiervan te beoordelen is 
een gedegen behoefteanalyse bij 
betrokken stakeholders een vereiste. 

 
 

Kwalitatief onderzoek 
Het doel van het kwalitatieve 
onderzoek ‘COPD in een nieuw jasje’ 
was om te achterhalen op welke 
manier smart textiles kan worden 
toegepast bij COPD-patiënten om de 
gezondheidssituatie effectiever te 
monitoren. In dit onderzoek is dan 
ook onderzocht welke randvoor-
waarden volgens COPD-patiënten 
en zorgverleners van belang zijn 
voor de toepassing van smart 
textiles bij het monitoren van de 
gezondheidstoestand van de 
COPD-patiënt.

Methode
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de 
hand van een literatuur- en praktijk-
onderzoek. De literatuur is 
gevonden met een zoekplan. Het 
praktijkonderzoek is uitgevoerd met 
semigestructureerde interviews, die 
zijn afgenomen onder negen zorg-
verleners uit de COPD-zorgketen en 
zeven COPD-patiënten met Gold-
klasse 3 en 4. Aan de hand van  

 
 
literatuur zijn een aantal thema’s  
opgesteld die tijdens de interviews 
zijn besproken. De interviews zijn 
verwerkt aan de hand van de 
Grounded Theory. De resultaten die 
hieruit voortkomen zijn samenge-
voegd in een programma van eisen, 
waarmee een advies opgesteld is 
voor de verdere ontwikkeling van 
smart textiles voor COPD-patiënten.

Resultaten
Uit onderzoek bleek dat patiënten 
met name klachten van benauwd-
heid ervaren. En ze kunnen last 

hebben van mentale problematiek. 
Verder blijkt dat COPD veel voor-
komt bij patiënten met een lage 
sociaal economische status. 
Vooral door kennistekort zijn pati-
enten therapieontrouw. COPD-
patiënten hebben ook moeite met 
het zelfmanagement. 
De belangrijkste uitkomsten uit de 
interviews van zorgverleners zijn dat 
het activiteitenpatroon, de ademha-
lingsfrequentie, de hartfrequentie, 
het hoesten, de lichaamshouding, 
de lichaamstemperatuur, de manier 
van ademhalen en de zuurstofsatu-
ratie van meerwaarde zijn om te 
meten met smart textiles. Volgens 
zorgverleners moeten deze parame-
ters worden gekoppeld, zodat er een 
geheel van factoren gezien kan 
worden. Smart textiles kan volgens 
zorgverleners zorgen voor gedrags-
verandering en een vergroting van 
het zelfmanagement en ziekte-in-
zicht. COPD-patiënten verwachten 
dat smart textiles zorgen voor meer 
ziekte-inzicht, zelfmanagement, 
bewustwording, geruststelling 
en het tijdig kunnen signaleren 
van exacerbaties. 

Het idee is een hemd te ontwikkelen 
met sensoren die onder andere de 
ademhalingsfrequentie, de hartfre-
quentie, de lichaamstemperatuur en 
de zuurstofsaturatie meten, 
waarmee een exacerbatie mogelijk 
vroegtijdig kan worden gesignaleerd. 

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat 
smart textiles functies moet bezitten 
die de bewustwording, het ziekte-in-
zicht en daarmee het zelfmanage-
ment van de COPD-patiënt vergroot. 
Om de gezondheidstoestand 
effectief te monitoren en exacerba-
ties tijdig te kunnen signaleren is het 
van belang dat zorgverleners op 
afstand met de patiënt kunnen 
meekijken en daarmee zorg op maat 
bieden. Omdat vergelijkbare techno-
logieën niet aansluiten bij de 
behoeften van de COPD-patiënt, kan 
smart textiles een goede oplossing 
zijn.

Het vervolg
In opdracht van Kinetic Analysis B.V. 
is dit onderzoek uitgevoerd. Met dit 
afstudeeronderzoek hebben de 
alumni de Helga-prijs (beste scriptie 
van de academie gezondheidszorg 
binnen Saxion) en de V&VN eHealth 
Scriptieprijs gewonnen (zie kader). 
Na de afronding van het afstudeer-
onderzoek kreeg het project een 
vervolg. In de periode september 
2018 tot en met januari 2019 is er een 
prototype ontwikkeld. Deze werkt 
technisch werkt en het design sluit 
aan bij de wensen van de COPD-pa-
tiënt. En een applicatie geeft de 
COPD-patiënt feedback aan de hand 
van de gemeten waarden. 

Dit half jaar gaat het bedrijf een 
prototype hemd testen, heront-
werpen en valideren. Ook zijn ze 
bezig met het aanvragen van 
subsidie, het opzetten van een 
onderzoeksteam en een goedkeu-
ring van de medisch ethische 
toetsingscommissie. Het plan is 
namelijk om in augustus 2019 te 
starten met een clinical trial, waarbij 
de smart textiles daadwerkelijk 
getest gaat worden bij 
COPD-patiënten.

Scriptieprijs
De vier verpleegkundigen zijn de 
winnaars van de V&VN VZI 
eHealth Scriptieprijs 2018. Het 
viertal won de prijs voor hun 
scriptie COPD in een nieuw jasje, 
smart textiles. De jury prees het 
innovatieve karakter van de 
scriptie en de wijze waarop 
patiënten bij het onderzoek zijn 
betrokken. De scriptieprijs bestaat 
een prijs ter waarde van € 1.000,- 

Smart textiles 
Smart textiles vormen een zeer 
nieuwe vorm van textiel, waarin 
extra functionaliteit wordt toege-
voegd aan textiel. Veelal gaat het 
hierbij om het toevoegen van 
extra functionaliteit aan kleding. 
Er zijn diverse mogelijkheden om 
de extra functionaliteit toe te 
voegen, onder meer door gebruik 
van geleidende polymeren en 
nanotechnologie. Mogelijke 
toepassingen zijn monitoring van 
vitale functies zoals hartslag, 
ademhalingssnelheid, tempera-
tuur, activiteit en houding, of 
weefsel met vochtinbrengende 
crème, parfum en anti-aging 
eigenschappen of opslag data.
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