
 

 

 

Self-monitoring of physical frailty : a proactive
approach in community-dwelling elderly people
Citation for published version (APA):

Vermeulen, J. (2014). Self-monitoring of physical frailty : a proactive approach in community-dwelling
elderly people. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20141216jv

Document status and date:
Published: 01/01/2014

DOI:
10.26481/dis.20141216jv

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20141216jv
https://doi.org/10.26481/dis.20141216jv
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/9df0eeb1-90c9-40d9-a300-ff1658939457


Summary 

 
217 

 

Summary 
 

A difficulty in offering interventions to community-dwelling elderly people aimed at 

disability prevention or reduction is to identify people who might benefit most from such 

programs at a stage that disability is not yet present or still reversible. As explained in 

Chapter 1, various methods are currently being used to screen elderly people in the 

community to determine their level of frailty; and with that their eligibility for 

participation in preventive intervention programs since frailty is considered to be a state 

of pre-disability. Disadvantages of these screening methods are that the decision to offer a 

preventive intervention program is based on a single cross-sectional assessment of frailty, 

that the number of false-positive classifications is too high, and that screening methods 

are often not part of daily routine in primary care. Finally, and more importantly, the 

current top-down approach in which care professionals decide whether preventive 

interventions should be started based on the outcome of a frailty screening instrument, 

does not facilitate the participation of frail elderly people in making decisions regarding 

their own health care. This is unfortunate since involvement of elderly people in their own 

care process can empower them and improve patient outcomes. The increasing uptake of 

every day technologies such as smartphones, computers, and internet among elderly 

people and in health care, creates opportunities to support elderly people in their own 

health behaviors and involve them in the care process.  

The main objective of this thesis is to develop and evaluate a self-monitoring and 

feedback system that can be used by community-dwelling elderly people to gain insight 

into (changes in) indicators of physical frailty that are predictors of increased risk of 

disability. To achieve this, the following research questions are addressed:  

1. What is the predictive value of physical frailty indicators on disability in 

community-dwelling elderly people? (Chapter 2 & Chapter 3) 

2. Can simple, innovative technologies be used to obtain valid and reliable 

estimates of physical frailty indicators? (Chapters 4 till 7) 

3. How can simple, innovative technologies be integrated into a self-monitoring 

system that provides regular feedback to elderly people regarding (changes in) 

physical frailty indicators? (Chapter 8 & Chapter 9) 

 

Predictive value of physical frailty indicators 

A systematic review was conducted regarding the predictive value of physical frailty 

indicators on ADL disability in community-dwelling elderly people (Chapter 2). Slow gait 

speed and low physical activity are the most powerful predictors followed by weight loss, 

lower extremity function, balance, and low muscle strength. Monitoring these indicators 

can support self-management and might be useful for identifying elderly people who can 
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benefit from an intervention aimed at disability prevention. In addition, a one-year follow-

up study was conducted to investigate the predictive value of self-reported decline in 

physical frailty indicators (weight, exhaustion, walking difficulty, grip strength and physical 

activity) on development of disabilities in 401 community-dwelling elderly people aged 70 

years or older (Chapter 3). Self-reported decline in physical frailty indicators predicts 

disability development after one year.
 
Self-reported decrease in physical activity is the 

strongest predictor of increased dependence and increased difficulty in performing daily 

activities. 

 

Validity and reliability of self-monitoring technologies 

Four studies evaluated the validity and reliability of balance measurements conducted 

with a modified bathroom scale, grip strength measurements conducted with a Grip-ball, 

and physical activity measurements conducted with a smartphone-based activity 

monitoring application.  

A cross-sectional study was conducted to investigate the construct validity of a 

modified bathroom scale that can be used to measure balance in elderly people (Chapter 

4). This study revealed that balance measurements conducted with a modified bathroom 

scale are in line with the results from clinical balance tests conducted by a geriatric 

physiotherapist in 47 nursing home patients and 54 community-dwelling elderly people. 

The modified bathroom scale confirmed that nursing home patients have poorer balance 

compared to community-dwelling elderly people, as did the clinical balance tests. Next, 

the relation between balance scores of the modified bathroom scale and falls and 

disability was investigated in a 6-month follow-up study in 180 elderly people aged 65 

years and older (Chapter 5). Test-retest reliability of the balance scores of the modified 

bathroom scale is acceptable. There was a cross-sectional relation between balance 

measured by the modified bathroom scale and falls and disability in elderly people. 

Despite this cross-sectional relation, longitudinal data showed that balance scores have no 

predictive value for falls and might only have limited predictive value for disability 

development after 6-months follow-up. 

A cross-sectional study was conducted to gain insight into the reliability and validity of 

measurements conducted with a Grip-ball that can be used for self-monitoring of grip 

strength (Chapter 6). Grip-ball scores of 35 nursing home patients and 53 community-

dwelling elderly people were compared to grip strength measurements of the Jamar 

dynamometer (which is considered the gold standard). The study showed that concurrent 

validity of the Grip-ball measurements is acceptable and that its measurements are 

reliable. The Grip-ball is capable of detecting ‘larger’ grip strength differences but might 

have difficulty detecting ‘smaller’ differences. 

A study was conducted in which a smartphone-based application for home-based 

monitoring of physical activity was compared to the Actigraph GT3X (which is considered 
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the gold standard) in 8 adults aged below 65 years and 7 adults aged above 65 years 

(Chapter 7). The results of this study, in which participants monitored their daily physical 

activity for one week, revealed that there is a high correlation between the amount of 

activity registered in counts per minute by the smartphone-based application and the 

ActiGraph. Classifying each registered minute into four activity intensity categories 

(sedentary, low, moderate, and high) revealed structural differences between the 

smartphone and the ActiGraph in elderly people: the smartphone underestimated the 

number of sedentary minutes and overestimated minutes spent in the light intensity 

category in elderly people. The algorithm of the smartphone-based activity monitoring 

application should be optimized before being implemented in practice.  

 

User-centered development and testing of the monitoring and feedback system 

A mobile interface of a monitoring system that provides feedback to elderly people 

regarding (changes in) physical functioning was developed in close collaboration with 

elderly people and care professionals during a User-Centered Design (UCD) process 

(Chapter 8). The monitoring system consists of a modified bathroom scale, Grip-ball, and 

smartphone-based activity monitoring application. The devices are equipped with 

Bluetooth and the information regarding all measurements is automatically forwarded to 

the smartphone. Via the interface of the smartphone, feedback is provided regarding the 

measurements and changes in weight, balance, grip strength, and physical activity. A 6-

week pilot study was conducted to explore the usability and experiences with the 

monitoring and feedback system according to 5 community-dwelling elderly people aged 

70 years or older. Elderly people were able to use the monitoring system and they 

appreciated the feedback that was provided to them. The monitoring and feedback 

system satisfied most needs and preferences of elderly people and, despite a few 

technical errors that occurred during the pilot study which annoyed the users and 

sometimes caused confusion, they considered the system easy-to-use which resulted in 

good adherence to the daily monitoring regimen. 

Chapter 9 presents the findings of a qualitative study that investigated the barriers and 

facilitators that influence the UCD process of telecare products and services according to 

25 members of multidisciplinary development teams of four different Research and 

Development (R&D) projects. Team members from different backgrounds often 

experience similar barriers (e.g. different members of the development team speak a 

‘different language’) and facilitators (e.g. team members should voice expectations at the 

start of the project to prevent miscommunication at a later stage). However, some 

barriers and facilitators are only experienced by team members who share a similar 

background (e.g. only managers of R&D companies experience that differences of opinion 

about a business case is a barrier and only end-users express that the project manager has 

an important facilitating role in end-user participation). Insights into these similarities and 
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differences can improve understanding between team members from different 

backgrounds which can optimize collaboration during the user-centered development of 

telecare products and eHealth applications that support care and wellbeing.   

 

In Chapter 10, the main findings of this thesis and methodological and theoretical issues 

that should be taken into consideration when interpreting the results of the research that 

was conducted are described. Additionally, implications for practice and 

recommendations for future research are addressed. Based on the research presented in 

this thesis, the monitoring and feedback system was further optimized so that it can be 

used by community-dwelling elderly people to gain insight into (changes in) indicators of 

their physical functioning. The system could support and facilitate a more proactive 

approach in early detection of increased risk for disability with a stronger focus on self-

management compared to the current methods in health care, that are mostly symptom-

oriented and reactive which might complicate the uptake and implementation of 

preventive interventions. Before the monitoring and feedback system can be 

implemented in practice, further research is needed into the clinical relevance of changes 

in indicators of physical frailty that predict disability development, the integration of the 

system in daily care routines, and the possibilities to provide training or tailored disability 

prevention programs to community-dwelling elderly people using the system to support 

them in their self-management. Finally, in Chapter 11 possibilities for valorization of 

knowledge that was gained during the research presented in this thesis are discussed.     
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Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een 

interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment 

dat dergelijke beperkingen nog niet aanwezig zijn of nog gereduceerd kunnen worden. 

Zoals in Hoofdstuk 1 beschreven wordt, bestaan er verschillende screeningsmethoden om 

de mate van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen in kaart te brengen. Aangezien 

kwetsbaarheid als voorbode van beperkingen in het dagelijks leven wordt gezien, wordt 

aan de hand van deze screeningsmethoden bepaald of een oudere in aanmerking komt 

voor een preventief interventie programma. Nadelen van deze screeningsmethoden zijn 

echter 1) dat de keuze om te starten met een preventieve interventie hierbij gebaseerd 

wordt op een enkele meting van de mate van kwetsbaarheid, 2) dat het aantal vals 

positieve classificaties hoog is, en 3) dat de screeningsmethoden vaak geen deel uitmaken 

van de dagelijkse routine in de eerstelijnszorg. Een nog belangrijker nadeel is dat deze top-

down aanpak de deelname van ouderen bij het maken van beslissingen omtrent hun eigen 

gezondheid niet ondersteunt. In de huidige aanpak zijn het voornamelijk zorgprofessionals 

die, op basis van de uitkomst van een screeningsinstrument voor kwetsbaarheid, bepalen 

of een preventieve interventie al dan niet aangeboden wordt aan een oudere. Dit is een 

gemiste kans aangezien het betrekken van ouderen bij het zorgproces stimulerend werkt 

en een gunstige invloed heeft op gezondheidsuitkomsten. Het toenemende gebruik van 

dagelijkse technologieën zoals smartphones, computers en internet door ouderen en in de 

gezondheidzorg, biedt mogelijkheden om ouderen te ondersteunen bij een gezondere 

leefstijl en om hen te betrekken bij het zorgproces.  

Het doel van deze thesis is om een zelf-monitoring en feedback systeem te 

ontwikkelen en evalueren dat door thuiswonende ouderen gebruikt kan worden om 

inzicht te krijgen in (de veranderingen van) fysieke indicatoren die gerelateerd zijn aan 

kwetsbaarheid. Om dit te bereiken wordt ingegaan op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is de voorspellende waarde van fysieke indicatoren van kwetsbaarheid 

op beperkingen in het dagelijks leven bij thuiswonende ouderen? (Hoofdstuk 

2 & Hoofdstuk 3) 

2. Kunnen simpele, innovatieve technologieën gebruikt worden om indicatoren 

van fysieke kwetsbaarheid te meten op een betrouwbare en valide manier? 

(Hoofdstuk 4 t/m 7) 

3. Hoe kunnen simpele, innovatieve technologieën geïntegreerd worden in een 

zelf-monitoring systeem dat regelmatig feedback geeft aan ouderen over 

(veranderingen in) indicatoren van fysieke kwetsbaarheid? (Hoofdstuk 8 & 

Hoofdstuk 9) 
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Voorspellende waarde van indicatoren van fysieke kwetsbaarheid 

Een systematische literatuur review is uitgevoerd naar de voorspellende waarde van 

indicatoren van fysieke kwetsbaarheid op beperkingen in het dagelijks leven bij 

thuiswonende ouderen (Hoofdstuk 2). Trage loopsnelheid en weinig fysieke activiteit zijn 

de belangrijkste voorspellers, gevolgd door gewichtsverlies, verminderd functioneren van 

de lage extremiteiten, slechte balans en verminderde spierkracht. Het monitoren van deze 

indicatoren kan zelfmanagement ondersteunen en kan helpen bij de identificatie van 

ouderen die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op het voorkomen van 

beperkingen in het dagelijks leven. Aanvullend op de systematische literatuur review is 

een longitudinale studie uitgevoerd met een follow-up van 1 jaar om te onderzoeken wat 

de voorspellende waarde is van zelf-gerapporteerde achteruitgang in indicatoren van 

fysieke kwetsbaarheid (gewichtsverlies, vermoeidheid, moeite met lopen, knijpkracht en 

fysieke activiteit) op beperkingen in het dagelijks leven bij 401 thuiswonende ouderen 

(Hoofdstuk 3). Zelf-gerapporteerde achteruitgang in indicatoren van fysieke 

kwetsbaarheid voorspelt ontwikkeling van beperkingen in het dagelijks leven. Zelf-

gerapporteerde vermindering in fysieke activiteit is de belangrijkste voorspeller van 

toename van afhankelijkheid van andere personen bij het uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten. Daarnaast is deze indicator ook de belangrijkste voorspeller van het hebben 

van moeite bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten. 

 

Validiteit en betrouwbaarheid van zelf-monitoring technologieën  

De validiteit en betrouwbaarheid van balans gemeten met een aangepaste weegschaal, 

knijpkracht gemeten met een knijpbal, en fysieke activiteit gemeten met een applicatie op 

een smartphone zijn geëvalueerd in vier studies.  

Tijdens een cross-sectionele studie is de construct validiteit geëvalueerd van een 

aangepaste weegschaal die balans meet bij ouderen (Hoofdstuk 4). Deze studie toonde 

aan dat er een grote mate van overeenkomst is tussen balans metingen van de 

aangepaste weegschaal en klinische balans testen die afgenomen werden door een 

geriatrisch fysiotherapeut bij 47 patiënten van een verpleeghuis en 54 thuiswonende 

ouderen. Zowel de balans metingen van de aangepaste weegschaal als de klinische balans 

testen gaven aan dat verpleeghuispatiënten een slechtere balans hadden in vergelijking 

met thuiswonende ouderen. Daarnaast is tijdens een longitudinale studie met een follow-

up periode van 6 maanden de relatie tussen balansscores van de aangepaste weegschaal 

en de kans op vallen en beperkingen in het dagelijks leven onderzocht. Aan deze studie 

namen 180 personen van 65 jaar of ouder deel (Hoofdstuk 5). De test-hertest 

betrouwbaarheid van de metingen van de aangepaste weegschaal was acceptabel. Er was 

een cross-sectionele relatie tussen balansscores van de aangepaste weegschaal en de kans 

op vallen en het ontwikkelen van beperkingen in het dagelijks leven bij ouderen. De data 

bevestigde hierin geen longitudinale relatie. De balansscores van de aangepaste 
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weegschaal hebben geen voorspellende waarde voor de kans op vallen en slechts 

beperkte voorspellende waarde voor de kans op het ontwikkelen van beperkingen in het 

dagelijks leven na 6 maanden follow-up.  

Tijdens een cross-sectionele studie zijn de validiteit en betrouwbaarheid onderzocht 

van metingen van een knijpbal die ontwikkeld is voor ouderen om thuis zelfstandig hun 

knijpkracht te meten (Hoofdstuk 6). Knijpbal metingen van 35 verpleeghuispatiënten en 

53 thuiswonende ouderen zijn vergeleken met knijpkracht metingen van de Jamar 

dynamometer (gouden standaard). De studie toonde aan dat de concurrent validiteit van 

de knijpbal metingen acceptabel is en dat de metingen betrouwbaar zijn. De knijpbal is in 

staat om ‘grotere’ verschillen in knijpkracht te meten maar heeft moeite met het 

detecteren van ‘kleinere’ verschillen. 

Er is een studie uitgevoerd waarbij metingen van fysieke activiteit met een applicatie 

van een smartphone vergeleken zijn met metingen van de Actigraph GT3X (gouden 

standaard) bij 8 personen jonger dan 65 jaar en 7 personen van 65 jaar of ouder 

(Hoofdstuk 7). De resultaten van deze studie, waarin deelnemers hun dagelijkse fysieke 

activiteit gedurende 7 dagen gemeten hebben, tonen aan dat er een hoge correlatie is 

tussen de hoeveelheid activiteit die door de smartphone en Actigraph geregistreerd wordt 

in counts per minute. Wanneer echter iedere gemeten minuut geclassificeerd wordt in 

één van de volgende vier categorieën: sedentair, activiteit van lage intensiteit, activiteit 

van middelmatige intensiteit, of activiteit van hoge intensiteit, blijkt dat er structurele 

verschillen zijn tussen de smartphone en de Actigraph. De smartphone onderschat 

namelijk het aantal sedentaire minuten bij ouderen en overschat het aantal minuten dat 

geclassificeerd wordt in de lage intensiteit categorie. Het algoritme van de applicatie op de 

smartphone die beweging meet dient verbeterd te worden voordat het toegepast kan 

worden in de praktijk.  

 

Co-creatie en evaluatie van het monitoring en feedback systeem 

Samen met ouderen en zorgprofessionals is een interface ontwikkeld voor een 

smartphone applicatie die informatie geeft aan ouderen over (veranderingen in) hun 

fysieke functioneren. Het monitoring en feedback systeem bestaat uit een weegschaal die 

gewicht en balans meet, een knijpbal die knijpkracht meet, en een smartphone met 

ingebouwde accelerometer waarmee fysieke activiteit gemeten wordt. Alle onderdelen 

van het monitoring systeem zijn uitgerust met Bluetooth waardoor de metingen direct 

doorgestuurd kunnen worden naar de smartphone. Via de interface van de smartphone 

krijgen ouderen feedback over de metingen van hun gewicht, balans, knijpkracht, en 

fysieke activiteit. Tijdens een pilot-studie van 6 weken zijn de bruikbaarheid en ervaringen 

met het monitoring en feedback systeem verkend bij 5 thuiswonende ouderen van 70 jaar 

of ouder die het systeem dagelijks gebruikten. De deelnemers konden met het monitoring 

systeem omgaan en stelden de feedback op prijs. Het monitoring en feedback systeem 
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voldeed aan de meeste wensen en voorkeuren van ouderen. Ondanks enkele technische 

mankementen, waaraan de gebruikers zich irriteerden, bleek het systeem gemakkelijk in 

gebruik waardoor het gemiddeld op meer dan 80% van de dagen gebruikt werd. 

In hoofdstuk 9 worden de bevindingen van een kwalitatieve studie gepresenteerd 

waarin onderzocht is welke belemmerende en bevorderende factoren het User-Centered 

Design (UCD) proces van telezorg producten en diensten beïnvloeden. Vijfentwintig leden 

van vier verschillende multidisciplinaire ontwikkelingsteams participeerden in deze studie. 

Teamleden met verschillende achtergronden ervaren vaak dezelfde belemmerende 

factoren (bijvoorbeeld: teamleden met een andere achtergrond spreken vaak ‘een andere 

taal’) en bevorderende factoren (bijvoorbeeld: teamleden moeten open communiceren 

over verwachtingen vanaf de start van het project om miscommunicatie te voorkomen). 

Sommige belemmerende en bevorderende factoren worden echter alleen ervaren door 

teamleden met dezelfde achtergrond (bijvoorbeeld: alleen managers van bedrijven 

ervaren dat verschillende meningen over een goede businesscase binnen één team het 

UCD proces belemmert en alleen eindgebruikers geven aan dat projectmanagers een 

belangrijke faciliterende rol hebben in de stimulering van betrokkenheid van 

eindgebruikers tijdens het ontwikkelingstraject). Inzicht in de verschillen en 

overeenkomsten tussen stakeholers kan eraan bijdragen dat leden van multidisciplinaire 

teams elkaar beter begrijpen, waardoor samenwerking tijdens de ontwikkeling van 

telezorg producten en diensten die zorg en welzijn ondersteunen geoptimaliseerd kan 

worden.  

 

In Hoofdstuk 10 worden de bevindingen uit deze thesis gepresenteerd en worden 

methodologische en theoretische aspecten besproken die in acht genomen dienen te 

worden bij het interpreteren van deze bevindingen. Daarnaast worden implicaties van het 

onderzoek uit deze thesis voor praktijk en vervolgonderzoek besproken. Op basis van de 

bevindingen uit deze thesis is het monitoring en feedback systeem verder verbeterd zodat 

het door thuiswonende ouderen gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in (de 

veranderingen van) hun fysieke functioneren. Het systeem kan vroege identificatie van 

ouderen met een verhoogd risico op beperkingen in het dagelijks leven faciliteren en kan 

ouderen ondersteunen bij hun zelfmanagement. Een dergelijke aanpak bij fysieke 

kwetsbaarheid is meer proactief in vergelijking met de huidige aanpak die veelal reactief is 

en gericht is op het herkennen van symptomen. Voordat het monitoring en feedback 

systeem geïmplementeerd kan worden in de praktijk, moet er onderzoek gedaan worden 

naar de klinische relevantie van veranderingen in indicatoren van fysieke kwetsbaarheid, 

de integratie van het monitoring en feedback systeem met andere systemen die 

momenteel in de zorg gebruikt worden en de mogelijkheid om met het systeem training of 

gepersonaliseerde interventies aan te bieden aan thuiswonende ouderen gericht op de 

preventie van beperkingen in het dagelijks leven en ter ondersteuning van 
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zelfmanagement. Tenslotte worden in Hoofdstuk 11 mogelijkheden besproken voor de 

valorisatie en verdere toepassing van de kennis die in dit proefschrift beschreven wordt. 

 

  




