
Een onderzoek onder 28 zorgprofessionals van 8 zorg- 

organisaties in Nederland heeft opmerkelijke resultaten 

opgeleverd. De studie is uitgevoerd als leertraject door 

studenten van de opleiding Fysiotherapie van de  

Hogeschool Leiden om in de toekomst mogelijke effecten 
van de inzet van de heupairbag bij PG cliënten verder  

te onderzoeken.

De studie deed onder andere onderzoek naar:

1. Wat zijn de ervaringen van de zorgprofessionals  

 met Wolk in de psychogeriatrische zorg?

2. Wat zijn mogelijke directe gevolgen van Wolk  

 op basis van ervaringen van de doelgroep met Wolk?

‘Wolk verhoogt de kwaliteit van lev-
en bij PG bewoners’ - stellen zorg-
medewerkers die met  
Wolk heupairbag werken

Figuur 1. Ervaring doelgroep met WOLK-airbag. Hoeveelheid 

professionals(x-as) uitgezet tegen maanden ervaring (y-as)
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Resultaten

Na een ronde van interviews met betrokken  

zorgprofessionals is een enquête opgesteld en  

uitgezet bij 8 zorgorganisaties in Nederland die  

met Wolk werken. De respondenten - bestaande  

uit artsen, verpleegkundigen, behandelaren en  

beleidsmedewerkers - hebben gemiddeld  

10 maanden ervaring met Wolk (zie figuur 1).

De eerste resultaten zijn erg veelbelovend.  

Zo stellen zorgmedewerkers dat ‘Wolk erg  

makkelijk is in gebruik’, ‘Wolk geaccepteerd wordt door 

de drager’ en ze ‘minder ongerust zijn dat de drager een 

heupfractuur oploopt met Wolk’. 

Meer weten over Wolk of dit onderzoek?  

Neem dan contact met ons op via info@wolkairbag.com
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Ik denk/merk dat de drager  

de WOLK-airbag accepteert en comfortabel vindt zitten

Stellingen:

Ik vind de WOLK-airbag over het algemeen  

gemakkelijk in gebruik

Ik heb er vertrouwen in dat de WOLK-airbag een  

heupfractuur voorkomt bij een zijwaartse val

De drager krijgt meer bewegingsvrijheid sinds deze de 

WOLK-airbag draagt

Ik ben minder ongerust dat de drager een heupfractuur oploopt 

wanneer deze een WOLK-airbag draagt

De WOLK-airbag verbetert de kwaliteit van  

leven van de drager
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