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Mobiliteit als basisvoorwaarde
▪

Mobiliteit als basisvoorwaarde voor deelname
aan maatschappelijke leven
▪
▪
▪
▪

Economisch – verplaatsen naar werk, e.a.
Sociaal – bezoeken van familie/vrienden, e.a.
Recreatief – beoefenen vrijetijdsactiviteit, e.a.
Persoonlijke doelstellingen

Vervoersarmoede
▪ Socio-economisch, financieel, geografisch, gezondheidstoestand,…
▪ Gevolgen voor individu & voor samenleving

Mobiliteit als basisvoorwaarde
▪

Participatie (ICF-framework WHO)
▪

Interactie tussen gezondheidstoestand & contextuele factoren

▪ Monitoren van mobiliteit & onderliggende factoren?
▪ Benchmarking voor verschillende type/ernst van beperking
▪ Uitwerken van interventies om verplaatsingsmogelijkheden ↑

▪ Ondersteuning van verschillende niveaus:
✓ Patiënten: gepersonaliseerde feedback (self-management)
✓ Artsen: risicodetectie-indicatoren, opvolging van interventie
✓ Gezondheidsinstanties: geaggregeerde data i.k.v. beleidsontwikkeling

Mobiliteit bij personen met MS (PmMS)
▪

MS als onderzoekspopulatie
▪ Meest voorkomende neurologische aandoening bij jongvolwassenen
▪ Verschillende, vaak bilateraal optredende symptomen
▪ Functionele problemen, depressie, angst, e.a.

▪ Divers verloop van de ziekte
▪ Typische ontwikkeling: 1ste fase met opflakkeringen/remissies
- nadien 2de degeneratieve fase
▪ Grote verscheidenheid in ruimte en tijd

▪ Jonge leeftijdsgroepen → invloed op levenskwaliteit!
▪ Beperkt participatie in samenleving, bv. stoppen / deeltijds werken

▪

MS als onderzoeksmodel, toepassingen naar andere ziektes

Mobiliteit bij personen met MS (PmMS)
▪

Literatuur: mobiliteit = ‘het zich kunnen voortbewegen, ambulatie’
▪ Persoonlijke mobiliteit van individu
(trappen op-/afwandelen, meubels verplaatsen binnenshuis, e.a.)

<-> Mobiliteit binnen de gemeenschap – bredere term
= Mogelijkheid om zich te verplaatsen van de ene plaats naar de
andere, met de bedoeling om persoonlijke, sociale, werkgerelateerde,
of ontspanningsnoden en –wensen te vervullen
= verplaatsingsgedrag - zowel te voet (met/zonder hulpmiddelen),
fiets, auto, OV, aangepast vervoer, of andere vervoerswijzen

▪

Vroegere studies MS
▪ Fysieke activiteitsniveau (vragenlijsten, interviews,…)
▪ Wandelcapaciteit (korte wandeltests, aantal wekelijkse stappen…)

Fysieke activiteitsniveau bij PmMS
▪

Welke activiteiten worden als moeilijkste ervaren door PmMS?
▪
▪
▪

Zware huishoudelijke taken & werken in de tuin
Persoonlijke verzorging (bv. een bad nemen, teennagels knippen)
Mobiliteit (bv. werken, trappen op-/afgaan, sociale activiteiten)
▪

▪

‘Wandelen’ als één van belangrijkste activiteiten

Uitvoeren van activiteiten
▪
▪
▪

MS kan zowel mogelijkheid tot uitvoeren van persoonlijke (P-ADL) als
instrumentele dagelijkse activiteiten (I-ADL) verminderen
PmMS kan volledig onafhankelijk zijn in persoonlijke mobiliteit,
maar niet meer in staat om mobiliteit binnen de gemeenschap uit te voeren
Moeilijkheden met uitvoeren van activiteiten gerelateerd aan meeste aspecten
van dagelijkse activiteiten

Fysieke activiteitsniveau bij PmMS
▪

Veel belang voor blijven uitoefenen van activiteiten
▪

PmMS ontwikkelen strategieën om activiteiten te kunnen blijven uitvoeren,
ondanks fysieke/cognitieve beperkingen en vermoeidheid
▪
▪
▪
▪

▪

Prioriteit geven aan belangrijke activiteiten
Uitbesteden van bepaalde activiteiten aan andere personen (familie/hulp)
Opdelen van activiteit over meerdere tijdstippen, lijstjes maken,…
“MS heeft geen invloed op welke activiteiten ik uitvoer,
maar wel op HOE ik deze activiteiten uitvoer”

“Uit huis komen” wordt als zeer belangrijk ervaren
▪
▪
▪

Behouden van zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten
Deelname in sociale en familiale activiteiten
Reizen/verplaatsen als activiteit op zich

Fysieke activiteitsniveau bij PmMS
▪

Werkparticipatie en/of werkloosheidsgraad?
▪
▪

Productiviteitsverlies: MS grotendeels PmMS < 65 jaar
Financiële impact (kosten voor revalidatie, hospitalisatie, dokterskosten,
medicatie, hulpmiddelen, transport, begeleiding, e.a.)

Invloed van MS op mobiliteit?
▪

Relatie tussen MS en mobiliteit moeilijk te bepalen
▪
▪
▪

▪

Co-morbiditeit: multidimensionele en complexe klachten, zowel lichamelijk als
cognitief, die elkaar verder beïnvloeden
Effecten op mobiliteit afhankelijk van ziekteduur, ernst van disabiliteit
Verschillende mobiliteitseffecten mogelijk – bv. moeilijkheden met wandelen
kunnen leiden tot meer autogebruik omdat afstand tot bushalte niet meer
mogelijk is om af te leggen

Mogelijke invloed van MS op gebruik vervoerswijzen
▪

Deelname aan verkeer = overweg kunnen met ingewikkelde set aan
vaardigheden en omgaan met omgeving waarin hij/zij zich bevindt

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Coördinatie tussen beide benen: wandelen, remmen, versnellingspedaal,…
Vermoeidheid: kan alle symptomen verslechteren
Coördinatie tussen armen en benen: belangrijk bij wijzigen versnelling
Snelheid van beweging: belangrijk om voldoende snel te kunnen remmen
Zicht: tijdig herkennen van signaalborden, inschatten van afstanden,…
Beoordeling: vaardigheid om te beslissen welke actie moet ondernomen
Geheugen: kennis van verkeersregels en signalen, juiste reisweg
Concentratie: voldoende bestand tegen afleiding andere wagens, radio,…

Aanpassing rijgedrag door MS
▪

Verschil tussen rijvaardigheid & rijgedrag
▪
▪

▪

Rijvaardigheid = alle vaardigheden die belangrijk zijn voor rijtaak
bv. motorische vaardigheden, perceptuele vaardigheden, veiligheidsvaardigheden,…
Rijgedrag = manier waarop bestuurders rijden, beïnvloed door emoties, attitudes, levensstijl,
persoonlijkheid, e.a.

Risicocompenserend rijgedrag
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verminderen van aantal verplaatsingen
Verminderen van afstand van verplaatsingen
Niet reizen op drukke tijdstippen of drukke locaties
Niet reizen bij slechte weersomstandigheden of ‘s nachts
Niet reizen zonder gezelschap
Enkel essentiële verplaatsingen afleggen

Meten van verplaatsingsgedrag
▪
▪

Afgeleide van activiteiten
Meten van verplaatsingsgedrag
▪
▪

Papier-en-pen verplaatsingsdagboekjes
GPS tracking toestelletjes

Gezelschap

Activiteitstype

Locatie

Vervoerswijze

Meten van verplaatsingsgedrag
▪
▪

Afgeleide van activiteiten
Meten van verplaatsingsgedrag
▪
▪
▪

Papier-en-pen verplaatsingsdagboekjes
GPS tracking toestelletjes
Nieuwe technologieën: smartphone-applicaties

Verplaatsingsgedrag van PmMS
▪

Personen met Multiple Sclerose (n=108)
▪
▪
▪

▪

Neurodegeneratieve ontstekingsziekte van centrale zenuwstelsel
Progressief verloop, zowel jonge/oudere personen, wel/niet (werk)actief
Multidimensionale symptomen

Multidisciplinaire datacollectie
▪
▪
▪

Verplaatsingsgedrag: dagboekjes & GPS
Gezondheidstoestand: klinische testen en standaardvragenlijsten
Contextuele persoonlijke & externe factoren

Verplaatsingsgedrag van PmMS
Deelnemers: 108 PmMS
√
√
√
X
X

Minstens 18 jaar oud
Minstens 1 verplaatsing elke week (niet bed-/huisgebonden)
Cognitief in staat om vragenlijsten te begrijpen en in te vullen
Geen opstootgerelateerde cortisonebehandeling binnen 1 maand voor de studie
Geen bijkomende niet-MS-gerelateerde gezondheidsproblemen

Rekrutering
✓
✓
✓

Bestaande netwerk van PmMS in vroegere studies (REVAL)
Neurologen van UZA, Nationaal MS Centrum Melsbroek (NMSC)
Infosessies in MS-gerelateerde fitnesscentra en MS-groepen (MS Liga Vlaanderen)

Verdeling in 3 subgroepen gelinkt aan ‘Disease Steps’ (ambulante (dis)functie)

MODERATE MS
(n=27)

SEVERE MS
(n=30)

MILD MS
(n=51)
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Verplaatsingsgedrag van PmMS
Sessie 1 (duurtijd 1u-1u30; meestal woonplaats deelnemers)
▪

GEZONDHEIDSTOESTAND
✓ Klinische testen: ambulantie/been functie (T25FW),
arm/hand functie (9HPT), cognitie (PVSAT),
visuele aandacht (TMT)
✓ Uitleggen van psychosociale & activiteit vragenlijsten:
activiteitfrequentie (FAI), invloed van vermoeidheid (MFIS),
angst & depressie (HADS), levenskwaliteit (SF-36)
✓ Aandoen van pedometer (aantal stappen per minuut/dag)
→ Niveau van fysieke activiteit, gemeten gedurende 7 dagen

▪

CONTEXTUELE FACTOREN
✓ Vragenlijst over persoonlijke factoren
→ Bv. leeftijd, onderwijsniveau, gezinssituatie, werksituatie,…
✓ Vragenlijst over omgevingsfactoren
→ Bv. toegankelijkheid, openbaar vervoer,…
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Verplaatsingsgedrag van PmMS
Datacollectieperiode van 7 opeenvolgende dagen
▪

ACTIVITEITENGERELATEERDE VERPLAATSINGSGEDRAG
✓ Uitleg van GPS logger
✓ Uitleg van verplaatsingsdagboek
Uitkomstmaten: aantal verplaatsingen/activiteiten, vervoerswijze,
gezelschap, gemiddelde afstanden, type & planning van activiteiten

Gezelschap

▪
▪

Activiteitstype

Locatie

Vervoerswijze

Informatiebundel met uitleg voor elke deelnemer
GSM-nummer beschikbaar voor vragen tijdens onderzoeksperiode

Sessie 2 (duurtijd 1u)
▪

Indienen en bespreken/aanvullen vragenlijsten en GPS/dagboek
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Verplaatsingsgedrag van PmMS
▪

Werking GPS: Inschakelen telkens een verplaatsing wordt
gemaakt, uitschakelen bij thuiskomst

▪

Extra informatie
▪
▪
▪
▪

Snelheid vervoerswijze -> traag of gemotoriseerd verkeer
Locatie van activiteit, routekeuze -> landelijk, snelweg, e.a.
Beginuur & duurtijd van activiteit
Controlemiddel voor verplaatsingsdagboek

Langzaam verkeer

Gemotoriseerd

Verplaatsingsgedrag van PmMS
▪

Bevestigen stappenteller
▪
▪

Mate van fysieke activiteit als indicatie voor meer verplaatsingen?
Verschillen tussen wandeltest in klinische omgeving vs. spontane verplaatsingen
tijdens weekmeting (ecologische validiteit)

Verplaatsingsgedrag van PmMS
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Verplaatsingsgedrag van PmMS
▪

Vervoerswijzekeuze
▪
▪

Personen met milde MS zelfde karakteristieken als gezonde controlepersonen
Gematigde en ernstige MS: minder gebruik van niet-gemotoriseerde vervoerswijzen,
zelfstandig autorijden wordt moeilijker

▪

Zelflimiterend gedrag: weersomstandigheden, tijdstip,
enkel nog bekende routes,…

Verplaatsingsgedrag van PmMS
▪

Activiteitstype
▪
▪

▪

Personen met milde MS: sociaal & vrije tijd als ‘tijdsverdrijf’
Terugkerende trips i.k.v. persoonlijke verzorging
bv. fitness, kinesist, revalidatie

Andere significante verschillen
▪
▪
▪
▪

Aantal trips/activiteiten
Aantal personen
Afstand van trips
Duurtijd van activiteiten

Verplaatsingsgedrag van PmMS
▪

Invloed van gezondheidstoestand
▪

▪

Zowel fysieke – psychosociale – cognitieve factoren

Invloed van contextuele factoren
▪

Leeftijd – geslacht – rijvaardigheid – huishoudgrootte

▪

Personen met milde MS:
▪
▪

▪

Personen met gematigde MS:
▪

▪

Huishoudgrootte
Afstand tot vrienden, afstand tot winkels
Afstand tot bushalte

Personen met ernstige MS:
▪

Afstand tot revalidatiecentra

TOTAL NUMBER OF TRIPS

Total (n=108)

Mild MS (n=51)

Moderate MS (n=27)

Severe MS (n=30)

HEALTH CONDITION
Disease Steps = Motor dysfunction ↓
Disease duration

-0.52 **
-0.29 **

ns
ns

ns
-0.41 **

ns
ns

Physical
T25FW = Walking test (m/s) ↑
MSWS-12 = Walking impairments ↓
9HPT = Arm/hand function (s) ↓
SF-36 physical = Quality of Life ↑

0.56 **
-0.40 **
-0.41 **
0.40 **

ns
ns
ns
ns

ns
ns
-0.60 **
ns

ns
ns
ns
ns

Cognitive
TMT = Visual attention (s) ↓
PVSAT = Cognition ↑

-0.30 **
ns

ns
ns

ns
ns

ns
ns

Psychosocial
MFIS = Fatigue ↓
HADS = Anxiety and Depression ↓
FAI = Activity frequency ↑

ns
ns
0.44 **

ns
ns
0.31 *

ns
ns
ns

ns
ns
ns

CONTEXTUAL
Personal
Age
Education
Driving ability
Work situation
Household size
Household income
Housing type

-0.36 **
0.21 *
0.25 *
ns
0.33 *
ns
0.19 *

ns
0.39 **
ns
ns
0.38 **
ns
0.33 *

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
-0.35 *
ns
-0.29 *

ns
-0.54 **
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
-0.48 **
ns
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Environmental
Degree of urbanization
Distance to bus stop
Distance to family
Distance to friends
Distance to rehabilitation services
Distance to shops

Verplaatsingsgedrag van PmMS
Meervoudige regressieanalyse (totale MS sample)
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Verplaatsingsgedrag van PmMS
▪

Implicaties
▪
▪

▪

Beleidsmakers: medische & andere voorzieningen integreren in maatschappij
Advies over woonomgeving & omgevingsfactoren:
wonen dichtbij familie/vrienden (mild) of revalidatiecentra (ernstig)

Optimalisatie van verplaatsingsgedrag
▪

Rekening houden met heterogeniteit van patiëntengroep
(geen standaardoplossingen mogelijk)

▪

Versterken van kwaliteit van eigen leefomgeving
▪
▪

▪

Bv. toegankelijkheid publiek domein, plaatsen van rustbanken
Draagvlak lokale voorzieningen (bv. buurt- en dorpswinkels) en vrijetijdsbesteding vergroten

Toegankelijk vervoersaanbod (al dan niet aangepast)
▪
▪
▪

Zowel collectief georganiseerd als meer gepersonaliseerd/individueel
Voldoende toegankelijke en duidelijke communicatie en informatie
Rekening houden met personen met beperkte mobiliteit binnen de vervoerregio
(Basisbereikbaarheid)

Datakwaliteit van onderzoek bij PmMS
Dataverwerking/analyse
▪
▪
▪

Data van verplaatsingsdagboekjes in database
Elke trip manueel vergelijken en aanvullen met data van GPS-logger (GIS-programma)
Elke trip labelen: enkel dagboek – enkel GPS – zowel dagboek als GPS
Dagboekjes
+ GPS data

GPS
DATA

Dagboekjes

+

→

Dataverzameling per subgroep
▪

Finale database: 2972 verplaatsingen
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Datakwaliteit van onderzoek bij PmMS
Dataverzameling per subgroep
▪

Mild MS
√ Beter rapporteren van vrijetijdsverplaatsingen in zowel dagboek als GPS
X Dagboek: minder goed rapporteren van verplaatsingen in de ochtend, spontane verplaatsingen
en als autopassagier
X GPS: vergeten meenemen tijdens korte of enkele verplaatsingen

▪

Severe MS
√ Dagboek: beter rapporteren van verplaatsingen in de ochtend en namiddag, en als autopassagier

Dataverzameling per onderzoeksdag
▪

Weinig variatie tijdens onderzoeksperiode
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Datakwaliteit van onderzoek bij PmMS
Beïnvloedende factoren van de datakwaliteit van dagboekjes en GPS
▪

GEZONDHEIDSTOESTAND
✓ Totale MS sample: geen significante verbanden
✓ MS subgroepen: slechts beperkte correlaties (samenhang), verschillend onderling
✓ Geen significante verbanden met cognitieve uitkomstmaten

▪

SOCIO-DEMOGRAFISCHE FACTOREN
✓ Dagboek:
+ Onderwijsniveau (totaal – moderate – severe)
+ Werksituatie (totaal – mild)
- Gezinsgrootte (totaal)

▪

Bevestigt vroegere studies
bij gezonde personen

VERPLAATSINGSGERELATEERDE FACTOREN
✓ Dagboek:
+ Geplande trips (totaal – mild), naar werk (mild)
+ Trips naar diensten & persoonlijk (totaal)
- Aantal trips (totaal – mild)
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Datakwaliteit van onderzoek bij PmMS
Keuze van dataverzamelingsinstrument(en)
→ PMB: Rekening houden met mogelijkheden van deelnemers
▪ GPS: Vergeten om toestel mee te nemen bij het verplaatsen <-> organisatorische issues
▪ Dagboek: Vertraagde geheugenproblemen, fijne handmotoriek
→ Nieuwe technologieën zoals smartphone applicaties
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Noden op vlak van vervoer bij PMB & ouderen
▪

Onderzoeksproject: “Businessplan voor een
gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”

▪

Marktstudie (IMOB, UHasselt)
1.
2.

Huidige & toekomstige markt potentiële gebruikers aangepast vervoer
In kaart brengen van noden van PMB & ouderen
▪
▪
▪

Welke problemen ervaren PMB & ouderen om zich te verplaatsen?
Welke vervoerswijzen worden al dan niet gebruikt?
Welke wensen en noden hebben ze op vlak van vervoer?

•
•

Ingevuld door 344 personen, 40% mannen - 60% vrouwen
Online, via papieren versie of telefonisch

Noden op vlak van vervoer bij PMB & ouderen
Socio-demografische gegevens
▪

36% van respondenten woont alleen
▪

▪

67% van respondenten verdient minder dan 2x het leefloon
▪

•

12% van respondenten inkomen lager dan of gelijk aan leefloon

42% van respondenten zonder rijbewijs, 20% niet meer rijgeschikt
•

▪

Geen beroep op gezinsleden voor afleggen van verplaatsingen

62% is voor verplaatsingen met de auto afhankelijk van anderen

42% van respondenten woont in (zeer) landelijke omgeving
▪

Extra beperkingen: voorzieningen gemiddeld verder weg gelegen

Noden op vlak van vervoer bij PMB & ouderen
Mate van beperkt zijn bij stappen of trappen doen
▪
▪

▪

Veel respondenten ernstig beperkt bij het afleggen van
kleine afstanden of trappen doen
Ongeveer 20% van respondenten wel in staat om
100 meter te wandelen maar niet om > 1km te wandelen

Ongeveer 72% van respondenten maandelijks belemmerd, 46% minimaal wekelijks en 18% dagelijks
belemmerd om activiteit uit te voeren

Noden op vlak van vervoer bij PMB & ouderen
Gebruik van openbaar vervoer

▪

Bereiken van de haltes niet vanzelfsprekend

▪

Moeilijkheden bij gebruik van bus
▪
▪

▪

66% van respondenten met een rolstoel gebruikt bus nooit
30% gebruikt assistentie hiervoor

Moeilijkheden bij gebruik van trein
▪
▪

44% van respondenten met een rolstoel gebruikt trein nooit
39% gebruikt assistentie hiervoor

Noden op vlak van vervoer bij PMB & ouderen
Beroep doen op sociaal netwerk

▪

Mogelijkheid om lift te krijgen door familie/vriend/buurman

▪

Meeste respondenten hebben familie, vrienden en buren
▪
▪

Bereidheid om te helpen is groot, maar deze hulp niet altijd beschikbaar
Niet altijd gewenst om beroep te moeten doen op anderen (afhankelijkheid)

Noden op vlak van vervoer bij PMB & ouderen
Voornaamste problemen tijdens verplaatsen

▪

Fysieke of communicatieve drempels
▪
▪

▪

Bereikbaarheid
▪

▪

Afstanden tot OV-halte vaak (te) hoog voor personen met een ernstige mobiliteitsbeperking of
ouderen

Nood aan persoonlijke begeleiding
▪

▪

Fysieke beperkingen
Niet durven/kunnen nemen van OV omwille van ontoegankelijke informatie

Begeleiders niet altijd beschikbaar en/of geen aangepaste voertuigen

Vooraf reserveren van vervoer
▪

Gebrek aan flexibiliteit (bv. lange minimale reserveringstermijnen)

Bedankt voor de aandacht!
Meer informatie: an.neven@uhasselt.be

