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INLEIDING

Elena

Elena O'Keefe is een alleenwonende
vrouw. Al heel vroeg, als dertiger, kreeg ze
te maken met artritis. Vanwege de steeds
erger wordende artritis moest ze in 1982
op vervroegd pensioen. Ze heeft dan ook
de tijd genomen om enkele operaties te
ondergaan, waarbij vele van haar gewrichten vervangen werden. De
artritis werd gestabiliseerd, en haar lichamelijke toestand is licht
verbeterd.
Elena is één van de weinige artritispatiënten die niet meer zonder
rolstoel kan. Haar broer overtuigde haar ervan zich een rolstoel aan te
schaffen, en wanneer Elena de elektronische rolstoel zag, dacht ze dat
dit wel eens plezierig kon zijn. Haar beslissing een rolstoel te gebruiken
heeft haar veel meer bewegingsvrijheid gegeven. Nu is ze
onafhankelijker. Ze kan nu weer zelf haar boodschappen doen.

Nicole

Nicole is een 82-jarige vrouw, woonachtig
in Eindhoven, a middelgrote stad in het
zuiden van Nederland. Als voormalig
docent heeft ze altijd een actief leven
gehad met een ruim netwerk van vrienden
en grote betrokkenheid bij lokale
verenigingen.
Sinds enkele jaren heeft ze moeilijkheden met lopen. Maar ze laat niet
zo eenvoudig verslaan en heeft zich een rollator aangeschaft. "Met dit
toestel kan ik allerlei dingen doen die anders onmogelijk zouden zijn,
zoals boodschappen doen of de voorstellingen van de lokale
theatergroep bijwonen. … ik zou gewoon niet meer zonder mijn rollator
kunnen."
Nicole weigert te verhuizen naar een service flat of een bejaardenhuis.
Ze woont al verschillende jaren in deze flat en heeft er veel
herinneringen aan haar voormalige echtgenoot, die vier jaar geleden
overleed. Nicole houdt er nog steeds van uitstapjes te maken en in het
gezelschap van haar vrienden een terrasje te doen op een mooie
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lentemiddag. Thuis kijkt ze graag televisie of houdt zich bezig met
naaiwerk. Ook houdt ze enorm van een goede roman.

Mary

Mary Sommers is 91 jaar oud en woont
al sinds 1925 in haar eigen huis, in een
klein dorp. Driehonderd meter verder
woont haar dochter. Mary vindt het
helemaal niet nodig om opgenomen te
worden in een rust- en verzorgingstehuis:
"Ik woon hier zo graag, en weggaan
schrikt me af. Dit huis heeft zoveel mooie herinneringen aan Will, mijn
echtgenoot, die vijftien jaar geleden overleed. En al onze kinderen
werden hier geboren."
Sinds het overlijden van haar man is Mary erg onafhankelijk geworden.
Allerlei hulpmiddelen helpen haar de typische ouderdomsproblemen te
verlichten. Ze staat erg open voor nieuwe hulpmiddelen, zolang deze
haar leven maar eenvoudiger kunnen maken. Deze open houding is het
resultaat van haar auditieve problemen, die opdoken in een tijd dat ze
zulke problemen niet wilde erkennen en ze nog erg wantrouwig was ten
opzichte van hulpmiddelen. Gelukkig besefte ze tijdig dat haar
wantrouwen haar leven alleen maar moeilijker maakte.

Anna

Anna is 65 en woont in een klein stadje
in Finland. Voor haar beroerte deed ze
kantoorwerk en had ze ervaring met PC's.
Sinds haar beroerte enkele jaren geleden,
is haar rechterhand gedeeltelijk verlamd
en lijdt ze ook aan afasie. Vlak na haar
beroerte had ze ook moeilijkheden om gesproken taal te begrijpen en
haar logopedist merkte dat ze niet in staat was gesprekken te volgen of
eenvoudige ja/neen-vragen te beantwoorden. Op visueel vlak kon ze
gelijkende foto's combineren, maar conceptuele groepen (zoals fruit,
meubelen etc.) niet. Ze leed aan een uitgesproken vorm van afasie, met
enkele opvallende stereotype uitdrukkingen en was niet in staat
communicatie te starten.

Deze reeks studiematerialen handelt over "hulpmiddelen". Hiermee
worden de technologische systemen en toestellen bedoeld die de
dagelijkse taken van beperkte mensen of mensen met
ouderdomsproblemen kunnen verlichten. De nadruk van deze
cursus ligt op de manier waarop het personeel uit de gezond-
heidszorg en de sociale sector, waaronder ook jij, ervoor kan zorgen
dat de oudere of beperkte personen ten volle kunnen profiteren van
de hulpmiddelen die ze het meest nodig hebben.

Ons doel is je een overzicht te geven van:
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•  de uitdagingen die ouderdom en beperkingen met zich meebren-
gen;

•  de rol die hulpmiddelen kunnen spelen in het ondersteunen van
de onafhankelijkheid en welzijn van oudere of beperkte perso-
nen; en

•  de cruciale rol die het personeel uit de gezondheidszorg en de
sociale sector kan vervullen; namelijk ervoor te zorgen dat de
juiste hulpmiddelen beschikbaar gemaakt worden voor, en ook
terecht komen bij, diegenen die er het meest behoefte aan
hebben.

Deze module leidt je een eerste maal doorheen de hoofdonder-
werpen. In de volgende modules zal je deze onderwerpen in detail
uitgewerkt zien: er worden dan ook specifieke deelgebieden
afgebakend, namelijk het fysiek functioneren, het gezichtsver-
mogen, het horen en het communiceren.

De leerdoeleinden van deze en volgende modules houden in dat:
•  je genoeg weet over het verouderingsproces en over beperkin-

gen en dat je het belang van hulpmiddelen inziet;
•  je de elementaire vormen van hulpmiddelen kent en het brede

gamma aan producten, toestellen en toepassingen naar waarde
schat;

•  je de huidige situatie erkent, namelijk dat de beschikbaarheid en
de gebruikmaking van hulpmiddelen erg onbevredigend is;

•  je begrijpt welke cruciale rol en verantwoordelijkheid al het
personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector kan
vervullen om deze onbevredigende situatie te verhelpen; en

•  je de belangrijkste stappen kent die het personeel uit de
gezondheidszorg en de sociale sector kan en moet ondernemen
als "hulpmiddelenintermediair".
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1 HULPMIDDELEN, OUDERDOM EN
BEPERKINGEN

Deze cursus wil in eerste instantie twee dingen verwezenlijken: ten
eerste je bewustzijn van en aandacht voor hulpmiddelen
ontwikkelen, en ten tweede je een aantal praktische tips aanreiken.
Dit onderdeel introduceert je een eerste maal tot het gebied van
hulpmiddelen, ouderdom en beperkingen.

1.1 Hulpmiddelen

! Contextactiviteit - hulpmiddelen

Denk even aan mensen uit je omgeving die hulpmiddelen gebruiken.
Probeer volgende vragen te beantwoorden:

•  Welke soorten hulpmiddelen gebruiken ze?
•  Waarom gebruiken ze het?
•  Waar hebben ze het verkregen?
•  Welke deskundigen waren erbij betrokken?

De term "hulpmiddelen" (of: "assistive technology" -AT) verwijst
naar die producten, toestellen en technologische toepassingen die
het dagelijks leven van oudere of beperkte personen kunnen
verlichten. Het is een veel gebruikte term die oudere termen zoals
"revalidatietechnologie" of "technische hulpmiddelen" vervangt.
Echter, de Internationale Organisatie voor Standardisering zal nog
de term "technisch hulpmiddel" blijven gebruiken, evenals de
publieke diensten van veel landen.

De Internationale Organisatie voor Standardisering definieert
technische hulpmiddelen als volgt:

"Elk product, instrument, uitrusting of technisch systeem dat door
een beperkt persoon gebruikt wordt en dat speciaal geproduceerd
wordt of algemeen te verkrijgen is, om een stoornis, beperking of
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handicap te voorkomen, compenseren, verlichten of te neutrali-
seren."

In feite mag de term hulpmiddelen helemaal niet beperkt worden tot
hulpmiddelen die rechtstreeks door beperkte of oudere personen
gebruikt worden. Het omvat ook die hulpmiddelen die door de
verzorgers gehanteerd worden, zoals hulpmiddelen voor het heffen
en tillen, en ook die hulpmiddelen voor het verschaffen van
permanente zorgverlening, zoals tele-alarmtoestellen.

Volgens de definitie zijn er slechts twee soorten hulpmiddelen
mogelijk: ten eerste die hulpmiddelen die speciaal ontworpen zijn
om aan de behoeften van beperkte en bejaarde personen te voldoen,
en ten tweede de hulpmiddelen voor algemene doeleinden die
desondanks toch bepaalde voordelen bieden voor beperkte en
bejaarde personen.

In de categorie hulpmiddelen voor algemene doeleinden zijn er een
heleboel consumptieproducten, huishoudelijke toestelletjes,
inclusief arbeidsbesparende toestellen (bv. wasmachine),
nutsvoorzieningen (bv. toilet in huis) en toestellen die vooral voor
beperkte mensen erg belangrijk kunnen zijn (bv. telefoon). Deze
alledaagse hulpmiddelen ondersteunen hun zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Spijtig genoeg moeten er nog teveel beperkte en
bejaarde mensen zonder zelfs de meest elementaire hulpmiddelen
(zoals een telefoon of een toilet in huis) door het leven gaan. En dat
in een Europa aan het eind van de twintigste eeuw!

Hulpmiddelen variëren
van eenvoudige laag-
technologische
producten zoals
wandelstokken tot de
meest gesofisticeerde
producten in
gemotoriseerd transport,
computers,
telecommunicatie en

robots.

De hoofdcategorieën van hulpmiddelen die in de Europese Ver-
klarende Woordenlijst voor Technische Hulpmiddelen vermeld
staan (gebaseerd op het ISO classificatiesysteem), duiden het brede
gamma aan uitrustingen, toestellen en aanpassingen aan, die binnen
de draagwijdte/bereik van hulpmiddelen vallen.

Europese Verklarende Woordenlijst van Technische Hulpmiddelen
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De belangrijkste categorieën hulpmiddelen die in de Woordenlijst zijn
opgenomen:

•  Persoonlijke verzorging en persoonlijke bescherming (m.n.
hulpmiddelen voor toiletgebruik, hulpmiddelen om te baden, te
douchen en zich te wassen, hulpmiddelen voor het aanpassen van
kleding en schoeisel, etc.)

•  Persoonlijke mobiliteit (m.n. rolstoelen, hef- en tiltoestellen,
oriënteringshulpmiddelen, etc.)

•  Huishoudelijke hulpmiddelen (m.n. hulpmiddelen voor het bereiden
en nuttigen van etenswaren en dranken, hulpmiddelen voor de vaat,
hulpmiddelen voor het schoonmaken van de woning, etc.)

•  Inrichtingselementen en aanpassingen van woning en andere
gebouwen (m.n. aangepast meubilair, hulpmiddelen voor het
openen en sluiten van ramen, deuren en gordijnen, liften,
veiligheidsuitrusting, etc.)

•  Communicatie, informatie en signalering (m.n. optische hulp-
middelen, hoorhulpmiddelen, schrijfhulpmiddelen, computers en
software, alarmsystemen, telefoontoestellen en telefoneerhulp-
middelen, hulpmiddelen voor het voeren van een gesprek, etc.)

•  Omgaan met producten en goederen (m.n. bedieningshulpmiddelen,
omgevingbedieningssystemen, hulpmiddelen voor het reiken en
grijpen, hulpmiddelen ter ondersteuning en/of vervanging van de
hand- en vingerfunctie, hulpmiddelen voor het dragen en
verplaatsen, robots, etc.)

•  Verbetering van de omgevingsfactoren (m.n. meetinstrumenten,
temperatuurcontrole, etc.)

•  Ontspanning (m.n. aangepast speelgoed of spellen, hulpmiddelen
voor lichaamsbeweging en sport, hulpmiddelen voor tuinieren, etc.)

•  Behandeling en oefening (m.n. hulpmiddelen voor dialyse,
hulpmiddelen voor het doseren van geneesmiddelen, stimulatoren,
hulpmiddelen voor het voorkomen van pijn, hulpmiddelen voor
behandeling en oefening in een aantal gebieden, zoals
hulpmiddelen voor stemoefening, communicatie-oefeningen en
kunstzinnige oefeningen, etc.)

•  Orthosen en prothesen (m.n. orthetische systemen voor de
wervelkolom en voor de onderste of bovenste ledematen, ortho-
pedisch schoeisel, etc.)

De volledige classificatie vind je in "The European Glossary on
Technical Aids", EU DGV, Helios-Handynet, 1996. Meer informatie
over de ISO classificatie van hulpmiddelen (waarop Handynet
gebaseerd is), vind je op http://www.iso.ch/

In deze cursus zullen bijna alle categorieën hulpmiddelen aan bod
komen, met uitzondering van orthesen en prothesen en enkele van
de medisch georiënteerde therapeutische hulpmiddelen zoals
bijvoorbeeld hulpmiddelen voor dialyses.
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1.2 Beperking

Deze cursus gaat dieper in op de rol van hulpmiddelen: op welke
manier komen ze tegemoet aan de behoeften van beperkte en
bejaarde personen? Het is belangrijk dat je begrijpt wat beperkingen
en ouderdom inhouden voor diegenen die er rechtstreeks bij
betrokken zijn -de beperkte en bejaarde personen zelf, dus. Dit
onderdeel handelt over "beperkingen" en legt tevens uit hoe het
begrip "beperking" door de jaren heen werd opgevat. Het volgende
onderdeel handelt over de betekenis en het ervaren van ouderdom.

Beperkte mensen ervaren veel problemen in de hedendaagse
maatschappij. Ze krijgen niet dezelfde kansen, en dit is te wijten aan
de manier waarop beperkingen gedefinieerd en opgevat worden.
Het concept "beperking" is moeilijk te definiëren, en de manier
waarop dit concept opgevat wordt, bepaalt in de eerste plaats het
politiek beleid voor sociale voorzieningen en gezondheidszorg, en
ten tweede heeft het een belangrijke invloed op zowel individueel
als maatschappelijk vlak.

Tom

Tom lijdt aan artritis. Hij kan niet goed
lopen en gebruikt een looprek op wielen. Hij
woont op de derde verdieping van een
flatgebouw. Gelukkig is er een lift aanwezig
in het gebouw. Telkens wanneer hij uitgaat
of terugkeert naar zijn flat nadat hij boodschappen heeft gedaan,
gebruikt hij de lift. Maar de kruidenier op de hoek sluit voorgoed zijn
deur, en dit betekent dat Tom twee kilometer verderop naar de
supermarkt moet om boodschappen te doen. Tom kan zo ver niet lopen.

! Contextactiviteit - beperkingen

Probeer het concept "beperking" uit te leggen voor het geval van Tom.

Doorheen de jaren zijn er aangaande beperkingen heel wat
standpunten ingenomen. Voorstanders van het "medische" be-
leidsmodel staan lijnrecht
tegenover de voorstanders
van het "sociale" model.

Van oudsher was het
gezondheidsbeleid en sociale
beleid voor beperkingen
gebaseerd op een medisch
model. Dit model be-
schouwde beperkingen als
een "persoonlijk" probleem,
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rechtstreeks veroorzaakt door ziekte, trauma of leefomstandig-
heden, een probleem dat op de eerste plaats medische verzorging  -
d.i. individuele behandeling door een deskundige- behoefde.

Het sociale model echter, ziet deze kwestie als een maatschap-
pelijke uitdaging, een vraag aan de maatschappij om de integratie
van beperkte personen te verzekeren. Vanuit deze opvatting is een
beperking niet eigen aan een persoon, maar bestaat het uit een reeks
(potentiële) restrictieve omstandigheden; niet noodzakelijk als
resultaat van een bepaalde stoornis of gebrek, maar voortkomend
uit een maatschappij die er niet in slaagt om aan de behoeften van
beperkte personen te voldoen, of hen niet de tijd gunt om hun
vaardigheden te oefenen.

Naast de praktische ondernemingen (zoals het beschikbaar stellen
van hulpmiddelen, en het vormgeven van producten en omgevingen
opdat ze voor iedereen toegankelijk worden), vereist het sociale
model een mentaliteitsverandering én de erkenning dat, op politiek
vlak, beperkingen een uitdagend vraagstuk vormen aangaande de
rechten van de mens.

Tegenwoordig heeft het sociale beleidsmodel het pleit gewonnen en
de Wereld Gezondheids Organisatie heeft reeds pogingen
ondernomen om de nieuwe standpunten op te nemen in het classifi-
catiesysteem voor beperkingen.

! Contextactiviteit - beperkingen

Zal je beschrijving van Toms beperking veranderen als je het sociale
model volgt? Indien ze verandert, in welk opzicht verandert ze dan?

De classificaties van beperkingen door het WHO (Wereld Gezond-
heids Organisatie)

In 1980 publiceerde het WHO de eerste versie van het ICIDH
(International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps). Dit werd ontwikkeld als supplement bij de oudere
WHO-classificatie, namelijk het ICD of International Classification
of Disabilities, op het moment dat de medische beroepen erkenden
dat de impact van beperkingen veel verder gaat dan alleen maar de
lichamelijke ziekte of stoornis. Tevens werd erkend dat, om
behandeling en revalidatie te kunnen voorschrijven, er een
classificatie nodig was die de gevolgen van aandoeningen of
afwijkingen kon beschrijven.

De centrale concepten van deze ICIDH-1980 classificaties zijn
stoornis, beperking en handicap, en deze termen worden op een
strikt gedefinieerde manier gebruikt. Een stoornis is elk verlies van
of afwijking in de psychologische, fysiologische of anatomische
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structuur of functies. Een beperking is elke begrenzing van of
verlies aan vaardigheid, voortkomend uit een stoornis, bij het op
normale wijze willen uitvoeren van een activiteit. Een handicap is
een nadeel dat resulteert uit een stoornis of beperking die het
vervullen van individuele doelen beperkt.

Na twee decennia werd er beslist dat dit classificatiesysteem moest
herzien worden, rekening houdend met de veranderingen in de
gezondheidszorgvoorzieningen en de nieuwe, sociale visie op
beperkingen. Het werk aan de ICHID-2 is reeds gestart en als alles
volgens plan verloopt, zal het tegen het jaar 2000 voltooid zijn, en
na goedkeuring aangenomen worden door het WHO.

Wat Disabled Peoples' International zegt:

Disabled Peoples' International (DPI) heeft de behoeften van beperkte
personen zeer duidelijk uit de nieuwe WHO voorstellen gelicht.

"In a perfect world we would prefer to have no classification at all. We
are the only oppressed group that has to be put through the mill in
order to identify who we are. However, for the purposes of statistics,
assessment for services and programs and above all for non-
discrimination legislation, we do need to have a definition of who we
are and of our situation and we reluctantly accept that this means some
sort of classification or analysis of disablement. But the crucial point
for us all is that any classification of us or our situation must be made
in the social context and not in the individual context."

De eerste stap van het WHO bestond uit het schrappen of veran-
deren van enkele namen uit de categorieën om zo hun negatieve
kenmerken te elimineren. Beperking werd activiteit en, bij
uitbreiding, beperkingen op de activiteit. Handicap werd partici-
patie en, bij uitbreiding, beperkingen op de deelname.

Definities van voorgestelde aspecten in ICIDH-2:

Beperkingen zijn een verlies van of afwijkingen in lichamelijke
structuren of in fysiologische of psychologische functies, met name
verlies van een lidmaat, verlies van gezichtsvermogen, ...

Een activiteit is de aard en omvang van het functioneren op persoonlijk
vlak. Activiteiten kunnen in hun aard, duur en kwaliteit beperkt zijn,
met name op vlak van de persoonlijke verzorging of het uitvoeren van
taken,...

Participatie is de aard en omvang van de persoonlijke betrokkenheid in
leefomstandigheden in relatie tot beperkingen, actitiviteiten,
gezondheidsomstandigheden en andere contextuele factoren.
Participatie kan in aard, duur en kwaliteit beperkt worden, met name
participatie in publieke activiteiten, het behalen van een rijbewijs, ...
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Je kan de voortgang van het werk aan ICIDH-2 volgen op:
•  http://www.who.int/msa/mnh/ems/icidh/

Functionele nadruk

De nadruk op activiteit en participatie maakt het voor de nationale
en Europese statistieken mogelijk om meer aandacht te schenken
aan de functionele moeilijkheden die beperkte personen ervaren. Op
deze manier is het ook eenvoudiger om informatie te verstrekken
over het aantal mensen dat werkelijk problemen heeft bij het
volbrengen van dagelijkse activiteiten zoals televisiekijken, zich
probleemloos wassen of baden of een telefoongesprek houden.

! Contextactiviteit

Denk even terug aan het voorbeeld van Tom en probeer het volgende te
beschrijven: zijn stoornis, een beperking van zijn activiteit, zijn
participatie en een contextuele factor die deze beschrijvingen
beïnvloeden.

De functionele benadering is vooral nuttig wanneer we willen
spreken over beperkingen op latere leeftijd. Er is een verband tussen
ouderdom en beperking in die zin dat een groot aantal -ongeveer
70%- van de beperkte mensen ouder zijn dan 65. Ondanks het feit
dat alle oudere mensen mentale en fysieke veranderingen
ondergaan, is het toch fout om alle oudere mensen als zwak, broos
of beperkt te beschouwen. Het merendeel van de oudere mensen
leeft in goede gezondheid.

Meer bepaald is het de functionele status eerder dan de medische
classificatie, de classificatie van beperkingen of de leeftijd die
bepaalt of een persoon een onafhankelijk leven kan leiden. De
functionele status zal ook het niveau en het type van hulp bepalen,
inclusief behoeften aan hulpmiddelen om de dagelijkse activiteiten
uit te voeren. De classificatie van activiteiten in het ICIDH-2
systeem (zie bijlage voor details) duidt aan welke functionele
vaardigheden belangrijk zijn in het dagelijkse leven.

! Opzoekingsactiviteit - activiteiten van het WHO ICIDH-2

Bekijk de lijst van activiteiten in de bijlage en kies die activiteiten uit
waarvan je denkt dat ze problemen vormen voor Tom. Vergelijk je lijst
van problematische activiteiten met je vorige beschrijvingen van
beperking, en probeer beide te verbinden aan het type hulp en/of
hulpmiddelen die nuttig zouden kunnen zijn voor Tom. Wat zal je de
meest waardevolle hints geven om het type hulp en/of hulpmiddelen
voor Tom te kunnen definiëren: je beschrijving of je lijst?
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Verspreiding van beperking

Deze positieve ontwikkelingen in de conceptualisatie en clas-
sificatie van beperkingen moeten echter nog hun weg vinden naar
de nationale en Europese statistieken. In feite is er nog geen
adequate verzameling gegevens die ons toelaat om accurate
metingen te doen met betrekking tot beperkingen in de EU. Ook
zijn er niet voldoende gegevens voorhanden om de situatie in al de
Europese landen met elkaar te vergelijken.

De meest recente gegevens voor allerlei categorieën van beper-
kingen worden vermeld in de publicatie van Eurostat: Disabled
Persons Statistical Data (Eurostat, 1995). De gegevens zijn
gebaseerd op verscheidene nationale definities en geeft schattingen
met betrekking tot het aantal beperkte personen in de EU. De
schattingen variëren van 9.3% tot 15.2% van de bevolking, en de
meeste Europese lidstaten hebben een percentage dat dicht bij de
12% aanleunt. De onderlinge verschillen zijn het resultaat van de
van land tot land verschillende leeftijdsstructuren van de bevolking,
de verschillende methoden die gebruikt werden om de beperkte
personen te definiëren en te identificeren, of een combinatie van
deze en andere factoren.

Terwijl deze gegevens ons vertellen dat beperkingen een be-
langrijke kwestie zijn binnen de gezondheidszorg en de sociale
diensten in Europa, is het feit dat ze niet in verschillende
categorieën van beperkingen verdeeld zijn, een indicatie voor de
nutteloosheid ervan voor de praktijk. De mate van de potentiële
behoefte aan hulpmiddelen kan immers niet gedefinieerd worden.
Voor dit type gegevens is het nodig dat ook de kwalitatieve
nationale statistieken bekeken worden en dan geëxtrapoleerd
worden naar Europees niveau. Alleen zo kunnen er aanvaardbare
schattingen gemaakt worden van het aantal mensen met verschil-
lende types van beperkingen.

Tabel 1 geeft schattingen die gebaseerd zijn op een overzicht uit het
Verenigd Koninkrijk, gebaseerd op WHO ICIDH 180 classificaties.
Op basis hiervan kunnen we een benaderende indicatie geven van
het aantal mensen met verschillende beperkingen in de Europese
Unie (een bevolking van ongeveer 375 miljoen mensen). (zie:
Eurostat, 1995, Tabel 9, p.192).

Uit de tabel kunnen we afleiden dat een groot aantal Europeanen
beperkingen hebben in de vier gebieden die in deze cursus onder de
loep genomen worden, namelijk het fysiek functioneren, horen, zien
en communicatie. Het is ook duidelijk dat veel mensen meerdere
beperkingen hebben (de aantallen in elke categorie geven, wanneer
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opgeteld, een veel hoger cijfer dan het totaal van mensen met
minstens één beperking).

TABEL 1.
Schattingen van het aantal beperkte personen in de EU

(gebaseerd op een extrapolatie van
gegevens uit het Verenigd Koninkrijk)

Type van beperking         % N
(miljoen)

Fysiek functioneren
•  Persoonlijke verzorging
•  Locomotie/Mobiliteit
•  Lichamelijke beschikking/Lichaamsgebruik
•  Handigheid/Onhandigheid

7.3%
7.8%
2.2%
3.1%

27.4
29.3
  8.3
11.6

Visueel 3.0% 11.3
Horen 4.7% 17.6
Communicatie (verbaal) 2.3%   8.6
Totaal (met tenminste één beperking) 11.6% 43.6

1.3 Ouderdom

Terwijl de EU het nieuwe millenium ingaat, ontvouwt zich een
ingrijpende demografische uitdaging. Het aantal kinderen en jonge
mensen in de EU vermindert terwijl het aantal oudere mensen blijft
stijgen. Sinds de vorming van de EU, dertig jaar geleden, is zijn
bevolking langzaam verouderd. Deze vergrijzing van de bevolking
manifesteert zich in alle EU-landen (met een licht verschil in timing
in de verschillende landen).

Een aantal factoren zijn hiervoor verantwoordelijk, inclusief een
verminderde mate in vruchtbaarheid en een stijgende levensduur of
levensverwachting bij de oudere bevolking. Het gevolg hiervan is
dat de traditionele pyramide-structuur van de bevolking (brede basis
en smalle top) vervangen is door een zuilstructuur. Er is dus een
meer gelijkwaardige distributie van mensen tussen verschillende
leeftijdsgroepen. Verwacht wordt dat deze trends zich verderzetten -
en versneld zullen worden door de na-oorlogse "baby-boomers"- en
dat de pyramide-structuur van de bevolking nog meer zal afvlakken
(Figuur 2).

Stijgend aantal oudere personen
Op dit moment zijn er in de EU meer dan 75 miljoen mensen die
ouder zijn dan 60, en dit aantal representeert ongeveer één vijfde
van de totale bevolking. Dit cijfer zal in de komende decennia snel
stijgen, en in het jaar 2020 zal meer dan één vierde van de Europese
bevolking hun zestigste verjaardag bereikt hebben (Figuur 3).
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Figuur 1. Leeftijdspyramide: EU-schattingen voor 2020
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Figuur 3. Personen van 80 jaar en ouder als een % van de
totale bevolking in elk land van de EU
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Omwille van verschillende vruchtbaardheids-, sterfte- en
migratiecijfers in de EU-lidstaten, vertoont ook de mate waarin hun
bevolking veroudert sterke verschillen. Desondanks verwachten alle
lidstaten voor de volgende twintig jaar een verregaande vergrijzing
van de bevolking.

What's in a name

Door middel van een enquête werd aan personen van 60 en ouder
gevraagd hoe ze het liefst genoemd worden. Een volledige consensus
kwam er niet. De meerderheid kon niet kiezen tussen "oudere personen"
en "senioren", maar protesteerde wel enorm tegen de term "bejaarden" -
de term die gewoonlijk in de media en door beleidsmakers gehanteerd
wordt.
(Cronin & McGlone, 1993)

Zeer oude mensen
Nog belangrijker dan de aangroei van de oudere bevolkingsgroep, is
het verouderen van de oudere bevolking zelf. Ter verduidelijking:
de heel oude personen (80 en ouder) zijn de snelst groeiende
deelgroep van de oudere bevolkingsgroep. In 2020 (Figuur 3 en 4)
zullen 20 miljoen mensen 80 of ouder zijn. Deze cijfers repre-
senteren een stijging van 60% (globaal genomen) tussen 1990 en
2020.

Meer oudere vrouwen dan oudere mannen
Het Europese vergrijzingsfenomeen voltrekt zich echter niet
gelijkmatig voor beide geslachten: vrouwen leven gemiddeld zes
jaar langer dan mannen.  De hogere levensverwachting voor
vrouwen zorgt voor een onevenwicht tussen het aantal mannen en
vrouwen op hoge leeftijd. Bijna drie op vijf van de oudere personen
(tussen 60 en 79) in de EU zijn vrouwen, en van de groep 80+ers is
zeven op tien een vrouw.

Dalend geboortecijfer en afhankelijkheidsratio
Zoals eerder al vermeld, hebben de dalende geboortecijfers een
oorzakelijke invloed op de algemene bevolkingsvergrijzing. Het
gemiddeld aantal kinderen per vrouw in de EU is sinds 1960 blijven
dalen, van 2.63 in 1960 tot 1.58 in 1990, en zit op dit moment onder
2.1 kind per vrouw (het minimum niveau om voldoende opvolging
te hebben voor de bevolking). Omdat men steeds minder kinderen
heeft, zullen er binnen het gezin/familie steeds minder
opvangmogelijkheden zijn voor oudere personen. De arbeidsmarkt
probeert deze situatie op te vangen doord de "typische"
gezinsverzorgers (gewoonlijk huisvrouwen van middelbare leeftijd)
aan te moedigen om, tegen betaling, de verzorging van oudere
personen op zich te nemen. Al deze trends bevestigen nog maar
eens het belang van hulpmiddelen; hulpmiddelen om de
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zelfredzaamheid en onafhankelijkheid zo lang mogelijk te
behouden.

Beperkingen bij oudere personen in Europa
Mensen van 60 jaar oud hebben, in de EU, nog een levensver-
wachting van twintig jaar. De meesten onder hen zullen deze jaren
nog in goede gezondheid doorbrengen. De mate waarin oudere
mensen geconfronteerd worden met ouderdomsproblemen kan
natuurlijk enorme verschillen vertonen. Over de complexe
ouderdomsprocessen is er nog steeds weinig geweten. Onder-
zoekingen met betrekking tot het beschermen en onderhouden van
de gezondheid en onafhankelijkheid van gezonde ouderen staan nog
in hun kinderschoenen, maar worden gelukkig meer en meer vanuit
allerlei richtingen gesteund.

De meerderheid van de oudere personen leeft in goede gezondheid
en behoudt lange tijd hun zelfredzaamheid (vaak verzorgen ze zèlf
oudere of beperkte familieleden), maar dit neemt niet weg dat een
aanzienlijke minderheid wel gezondheidsproblemen heeft: hun
functionele vaardigheden worden aangetast en ze hebben hulp
nodig bij het volbrengen van hun dagelijkse taken. Van de groep
70+ers heeft ongeveer 1/3 à 1/4 behoefte aan hulp(middelen), en
naar schatting is meer dan 40% van de 80+ers ernstig beperkt.

Verspreiding van functionele beperkingen bij oudere personen
Zoals vermeld, wordt er bij oudere personen meer nadruk gelegd op
de functionele beperkingen, eerder dan op de invaliditeit zelf
(ondanks dat deze elkaar erg overlappen). Functionele beperkingen
die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten, worden
gewoonlijk verdeeld in twee basisactiviteiten, namelijk Algemeen
Dagelijkse Levensverrichting (ADL) en Huishoudelijke Dagelijkse
Levensverrichtingen (HDL). Tot de ADL-activiteiten behoren:
persoonlijke verzorging, zelfredzaamheid (bv. eten en drinken, aan-
en uitkleden). HDL-activiteiten zijn de secundaire, huishoudelijke
of instrumentele activiteiten die nodig zijn om aan de basisbehoef-
ten te kunnen voldoen (bv. winkelen, koken). De dagelijkse en
huishoudelijke levensverrichtingen bestrijken veel deelgebieden.
Voorbeelden vind je in onderstaande tabel (gebaseerd op: Guralnik
et. al., 1996).

Dagelijkse Levensverrichtingen

Algemeen

•  Eten
•  Zich verplaatsen (van bed

naar stoel)
•  Sanitaire behoeften (baden,

douchen, toilet)

Huishoudelijk         

•  Koken
•  Buiten wandelen
•  Lichte en zware

huishoudelijke taken
•  Winkelen
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•  Aan- en uitkleden
•  Persoonlijke verzorging 

(bv. teennagels)
•  Wandelen (400 meter)
•  Trap op- en afgaan              

•  Geld hanteren
•  Telefoneren
•  Medicatie nemen
•  Openbaar vervoer gebruiken

De bekwaamheid om deze verschillende taken zelfstandig uit te
voeren neemt niet gelijkmatig af naarmate de leeftijd stijgt. Dit zie
je duidelijk op figuur 1, die gebaseerd is op gegevens van een Finse
studie, met meer dan 1000 proefpersonen ouder dan 60 (Ferucci et
al., 1998). Figuur 1 toont aan dat 50% van de 60+ers niet in staat is
om zwaar huishoudelijk werk te doen, terwijl slechts 3% niet in
staat is zelfstandig te eten.

Figuur 4. Verspreiding van functionele beperking tijdens
activiteiten

Ouderdom: een triomf, een crisis, een uitdaging?

Een verouderende bevolking betekent een triomf voor de sociale
ontwikkeling en de algemene gezondheidsvoorziening. Daarom zou
het als een positieve ontwikkeling, en niet zozeer als een probleem
of crisis beschouwd moeten worden. De gezondheidszorg en de
sociale voorzieningen zouden de nadruk moeten leggen op een zo
lang mogelijke zelfstandigheid, sociale deelname en levenskwaliteit
van de oudere personen, en tevens de enorme bron aan ervaring,
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wijsheid en vaardigheden die deze oudere bevolking ons nog kan
geven, benutten.

Hulpmiddelen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hulp-
middelen kunnen oudere personen stimuleren en helpen om dingen
te ondernemen die ze anders links zouden laten liggen (omdat ze
teveel pijn veroorzaken, te moeilijk zijn,...). Ook de relatie tussen
de oudere persoon en de verzorgers kan vereenvoudigd worden
door hulpmiddelen.

! Herhalingsactiviteit en contextactiviteit -samenvatting van het
gedeelte over ouderdom

Vat de kernboodschap van dit gedeelte samen. Bespreek de gevolgen
vanuit verschillende perspectieven: vanuit de verouderende persoon
zelf, vanuit je beroep, vanuit het sociaal beleid, etc.

1.4 Uitdagingen van beperking en ouderdom

Alhoewel de manier waarop beperkingen en ouderdom beleefd
worden in grote mate bepaald wordt door het soort maatschappij
waarin we leven, kunnen er op een aantal niveaus toch enkele
algemene, praktische uitdagingen naar voren geschoven worden:

•  voor de beperkte of oudere personen zelf
•  voor de gezinsverzorger
•  voor de gezondheidszorg en sociale dienstverlening
•  voor de hele maatschappij

Gevolgen voor de beperkte of oudere personen zelf

Het zou nu ongeveer moeten duidelijk geworden zijn dat, in een
ideale wereld tenminste, een beperking of een leeftijdsgebonden
functionele beperking niet noodzakelijk onoverkomelijke dagelijkse
problemen met zich hoeft mee te brengen. De gevolgen van
beperking of ouderdom zullen immers geminimaliseerd worden
indien de omgeving (in de breedste betekenis van het woord)
voldoende aandacht schenkt aan de behoeften van beperkte of
oudere personen. Dit houdt in dat men rekening houdt met de
behoeften op het vlak van:

•  ontwerpen (van gebouwen, transport, toestellen)
•  houdingen (van werkgevers, dienstverleners ... kortom iedereen)
•  beschikbaarheid van hulp en ondersteuning (van formele of

informele zorgverleners)
•  beschikbaarheid van hulpmiddelen
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Natuurlijk is de praktijk vaak verre van ideaal.  In veel Europese
landen zijn er verscheidene omgevingsaspecten (uitgezonderd
informele zorg- en hulpverlening ) onaangepast aan de behoeften
van beperkte of oudere personen, en werkt de omgeving de
beperkingen in de hand. Grofweg betekent dit dat (functionele)
beperkingen ernstige negatieve gevolgen met zich meebrengen.

Een negatief
gevolg hiervan is
dat de
mogelijkheid tot
zelfstandig leven
in de
gemeenschap
danig beknot
wordt. De grote
meerderheid van
mensen, oudere en
ook jongere
beperkte perso-
nen, wil een
zelfstandig
kunnen leiden.
Zonder een bevorderlijke omgeving en zonder de nodige
hulpmiddelen is de kans groot dat beperkte of oudere personen hun
onafhankelijkheid verliezen, en uiteindelijk in een
verzorgingstehuis worden opgenomen. En al ontwikkelen de
beperkingen zich niet bij iedereen even snel, toch zullen beperkte of
oudere personen minstens moeilijkheden ervaren bij het uitvoeren
van de dagelijkse taken. Andere gevolgen omvatten onder andere de
moeilijkheden die beperkte, maar werkzoekende personen ervaren
(in Europa is tot 80% van de beperkte personen werkloos), en ook
op andere gebieden wordt hen veel ontzegd, zoals bijvoorbeeld op
vlak van onderwijs en het sociaal leven.

Hulpmiddelen die de dagelijkse activiteiten ondersteunen kunnen
de negatieve gevolgen van functionele en andere beperkingen tot
een minimum herleiden.

Uitdagingen voor gezinsverzorgers

Ondanks de belangrijke rol die de gezondheidszorg en de sociale
hulpverlening
speelt, zijn het
toch vaak de
familieleden die
het grootste deel
van de
verzorging en
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ondersteuning op zich nemen. De verzorging van en
verantwoordelijkheid voor jonge mensen en kinderen wordt meestal
door de ouders opgenomen. Maar bij oudere mensen is het meestal
de echtgenoot/echtgenote of de volwassen kinderen (meestal de
dochter) die instaan voor het belangrijkste deel van de verzorging.

Alhoewel gezinszorg onstaat binnen een context van wederzijdse
verplichtingen en verantwoordelijkheden die aan de basis van
gezinsrelaties liggen, moeten we erkennen dat de verzorging van
familieleden erg veel energie en geld kan kosten. Het vraagt een
enorme fysieke inspanning en kan zelfs tot rugletsels leiden indien
de verzorger niet goed op de hoogte is van tiltechnieken.
Belangrijker nog is de psychologische en emotionele druk
waaronder de verzorgende persoon leeft, zeker indien het om een
voltijdse verzorging gaat en de mogelijkheden tot ontspanning
beperkt of onbestaande zijn. De verzorging van mensen met
dementie (bv. Alzheimer) kan ontzettend veeleisend zijn.

Ook moet er rekening gehouden worden met de kosten. De verzor-
gende persoon heeft meestal geen tijd of mogelijkheden meer om
zelf geld in het laatje te brengen.

Hulpmiddelen kunnen hier een oplossing bieden. Ze kunnen de
verzorging verlichten (bv. hef- en tiltoestellen) en kunnen natuurlijk
ook de zelfredzaamheid van de beperkte persoon bevorderen.
Kortom, hulpmiddelen kunnen een bevrijdend effect hebben, zowel
voor de verzorger als de beperkte persoon.

Uitdagingen voor de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening

Handicaps en leeftijdsgebonden functionele beperkingen brengen
een aantal uitdagingen voor de gezondheidszorg en de sociale
dienstverlening met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld de vraag hoe
men het best kwaliteitszorg en ondersteuning kan bieden, en hoe
men tegelijkertijd de kosten zoveel mogelijk kan drukken.

Weer zullen we
zien dat
hulpmiddelen een
belangrijke rol
kunnen spelen
zowel wat de
praktische aspecten
van verzorging
betreft, als in het
vermijden van hoge
kosten. Met
betrekking tot de
kwaliteit van de
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verzorging, kunnen hulpmiddelen een eerste stimulans zijn tot het
bereiken van onafhankelijkheid, participatie en levenskwaliteit.

Als men de totale kosten van de dienstverlening in overweging
neemt, blijkt dat hulpmiddelen kostbesparende oplossingen zijn
(tele-alarmdiensten zijn bijvoorbeeld goedkoper dan langdurende
opnames in een ziekenhuis of verzorgingstehuis).

Uitdagingen voor de maatschappij

Algemeen beschouwd stellen deze praktische aspecten van ouder-
dom en beperking, samen met het waarborgen van respect, waar-
digheid en rechten voor de personen in kwestie, fundamentele eisen
aan de maatschappij. Het wordt wel eens beweerd dat het
ontwikkelingsniveau en de beschaving van een maatschappij
gemeten kan worden aan de manier waarop de beperkte of oudere
personen behandeld worden.

Hulpmiddelen zijn vaak een eerste vereiste om gelijke kansen, een -
volledige participatie en een kwaliteitsvol leven voor beperkte of
oudere personen te verzekeren. De maatschappij heeft hierin de
plicht om de nodige hulpmiddelen beschikbaar en betaalbaar te
maken.

In de toekomst zal de kwestie rond hulpmiddelen nog nijpender
worden. Enerzijds is er de vergrijzing van de bevolking die maakt
dat oudere of beperkte personen het grootste deel van de bevolking
zullen uitmaken. Anderzijds zal er de druk zijn van de
arbeidsmarkt, die de beperkte personen zal aansporen om deel te
nemen aan de arbeid. Tevens zal de arbeidsduur verlengd worden,
en zullen er meer mensen ingezet moeten worden voor de
verzorging van oudere of beperkte personen -hierbij denkend aan
vrouwen op middelbare leeftijd.

Hulpmiddelen kunnen ook hier weer een belangrijke rol spelen. Een
vlotte beschikbaarheid van hulpmiddelen zou voor iedereen enorm
bevrijdend werken.
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2 EEN GLIMP OP HULPMIDDELEN

Dit onderdeel geeft je een eerste inleidend overzicht van
hulpmiddelen. Het is de bedoeling dat de student de verschei-
denheid aan hulpmiddelen (en hun gebruik) al enigermate zal
erkennen en begrijpen. In de volgende modules zal er op bepaalde
hulpmiddelen dieper ingegaan worden.

2.1 Een grote verscheidenheid - gesofisticeerde, eenvoudige, toepassingsgerichte en
algemene hulpmiddelen

Er staan letterlijk duizenden hulpmiddelen en diensten tot onzer
beschikking. Dit gaat van eenvoudige instrumenten tot gesofisti-
ceerde computers, "smart homes" en robottechnologie. Er zijn
zowel algemene hulpmiddelen als toepassingsgerichte hulpmid-
delen die speciaal ontworpen worden volgens de behoeften van
beperkte of oudere personen.

! Contextactiviteit - het uitgestrekte gebied van hulpmiddelen

Verken het uitgestrekte gebied van hulpmiddelen.

Overzichten van hulpmiddelen vind je:
•  In databanken en catalogi die opgesteld worden door de instanties

die in jouw land hulpmiddelen aanbieden (zoek op wie dit zijn en
welke informatie ze aanbieden)

•  Door catalogi te verzamelen van handelaars in hulpmiddelen
(adressen van handelaars kan je vinden bij de nationale instanties of
in het telefoonboek)

•  Door websites te raadplegen. Bijvoorbeeld: http://www.rehadat.de/
of http://www.abledata.com/. In Vlaanderen kan je terecht bij
http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/, in Nederland bij
http://www.irv.nl/

Algemene hulpmiddelen kunnen erg nuttig zijn

Veel hulpmiddelen zijn handig voor zowel beperkte als niet-
beperkte personen. Deze producten verlichten het werk van

http://www.abledata.com/
http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/
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iedereen: elektrische tandenborstel, elektrische blikopener, extra
lange schoenlepels, voet- en armsteunen (die de polsen, armen of
benen ondersteunen tijdens het typen bijvoorbeeld). Deze producten
zijn gewoonlijk verkrijgbaar bij de kleinhandelaar.

Speciaal ontworpen producten verkrijgbaar op speciale verkoop-
punten

Andere hulpmiddelen (het merendeel van de hulpmiddelen die in
latere onderdelen zullen beschreven worden) zijn speciaal gericht
op de behoeften van beperkte of oudere personen. Deze producten
zijn gewoonlijk verkrijgbaar op speciale verkooppunten, ingericht
door zelfstandige handelaars of door openbare leveringsdiensten
voor hulpmiddelen.

Het hulpmiddel verscholen in het ontwerp

Sommige hulpmiddelen werden in eerste instantie niet als
hulpmiddel, maar als luxeproduct ontworpen. Een waterkraan met
een draaiknop, bijvoorbeeld, is voor mensen met zwakke handen
niet zo handig als een waterkraan met een hendel. Een waterkraan
met slechts één hendel voor meer/minder en warm/koud water kan
zelfs nog handiger zijn in gebruik. Ook al werden zo'n producten als
luxe-producten voorbestemd, kunnen ze toch het leven van beperkte
of oudere mensen in grote mate verlichten.

De termen "Design for All" of "Universal Design" worden gebruikt
om de strategie te beschrijven die aan de basis ligt van de
ontwikkeling van producten en hun toepassingen voor mensen met
beperkingen. Het houdt in dat van bij het begin geprobeerd wordt
om de toepassing geschikt te maken voor alle gebruikers, dus ook
voor ouderen of mensen met beperkingen. Meer informatie over
"Design for All" vind je op http://www.stakes.fi/include/

Uiteenlopende prijsklassen

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn niet alle
hulpmiddelen gesofisticeerd, peperduur materiaal. Veel hulp-
middelen zijn juist eenvoudige, goedkope (minder dan 100 ECU)
producten. Producten zoals een deurbel uitgerust met lichtsignalen,
een telefoon met ingebouwd geheugen of een vergrootliniaal kosten
niet meer dan een boek. Natuurlijk zijn er ook duurdere producten,
zoals rolstoelen met wielaandrijving, die in een prijsklasse zitten
van ongeveer 2500 ECU (vergelijkbaar met de prijs van een kleine
auto).

"Medische" hulpmiddelen

http://www.stakes.fi/include/
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Zoals eerder al werd opgemerkt, zullen medische hulpmiddelen niet
in deze cursus behandeld worden. Maar we kunnen er niet omheen:
sommige algemeen bekende en gebruikte hulpmiddelen hebben een
medisch tintje.

Veel van de bedoelde producten zijn al onmisbaar geworden in de
thuisverzorging, omdat veel mensen zolang mogelijk thuis willen
blijven wonen, en ook omdat het Europees sociaal beleid de duur
van de ziekenhuisverblijven beperkt.

De hier bedoelde producten gaan voorbij aan de standaard koorts-
thermometer die in elk gezin aanwezig is. Het omvat daarentegen
producten zoals medicijndoseerders, controleapparaten voor het
meten van het suikergehalte (ook aangepaste ontwerpen
verkrijgbaar voor mensen met verminderd gezichtsvermogen),
bloeddrukmeters, verstelbare bedden en aerosoluitrusting.

2.2 Hulpmiddelen voor verschillende problemen

Een eerste manier om het brede gamma aan hulpmiddelen te leren
evalueren is het overwegen van de verschillende types van
hulpmiddelen die nuttig zouden kunnen zijn voor de meer algemene
problemen van ouderen of mensen met beperkingen.

! Opzoekingsactiviteit - Hulpmiddelen

Geef tien voorbeelden van hulpmiddelen. Geef daarna tien voorbeelden
van hulpmiddelen die aanwezig zijn in de kamer waarin je je bevindt.

Fysiek functioneren
Voor alle problemen met betrekking tot het
fysiek functioneren bestaat er een breed gamma
aan relevante hulpmiddelen. Voorbeelden zijn:
loophulpmiddelen, rolstoelen, hef- en tiltoe-
stellen, hulpmiddelen voor het reiken en grijpen.

Horen
Voor hoorproblemen zijn er twee
hoofdcategorieën: apparaten om
het resterend gehoor te versterken
(hoorapparaten) en de apparaten
die hoorsignalen vervangen door
visuele of vibrerende signalen.
Deze laatste groep omvat
teksttelefoons, vibrerende
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alarmtoestellen of alarmtoestellen uitgerust met lichtflitsen,
ingebouwde ondertitelaars bij videorecorders en veel andere
toestellen en aanpassingen.

Visie
Voor visuele problemen zijn er ook
twee hoofdcategorieën: apparaten om
het resterend gezichtvermogen te
versterken (bv. vergroters) en apparaten
die de visuele signalen vervangen door
hoorbare of tastbare signalen (bv.
spraakoutput en Braille).

Communicatie
Tenslotte zijn er ook apparaten om
communicatieve problemen te
verlichten: apparaten om de
spraakproductie te ondersteunen
(bv. stemsynthesizers) en apparaten
die het cognitieve aspect van
spraakproductie en taalbegrip
ondersteunen (bv. computergege-
nereerde symbooltaal).

2.3 Types van toepassing

Hulpmiddelen kunnen ook gegroepeerd worden naargelang hun
vorm en de manier waarop ze toegepast worden. Er zijn een
heleboel manieren waarop dit kan gedaan worden. Voor onze
doeleinden kunnen we het best onderscheid maken tussen de
volgende categorieën:

•  Persoonlijke hulpmiddelen
•  Aangepaste dagelijkse gebruiksvoorwerpen
•  Omgevingsaanpassingen
•  Teleservices

Persoonlijke hulpmiddelen
Persoonlijke hulpmiddelen zijn toestellen die
rechtstreeks door oudere of beperkte mensen
zelf, of door hun verzorgers, gebruikt worden.
Er zijn er een heleboel: hoorapparaten,
loophulpmiddelen, leeshulpmiddelen,
rolstoelen, liften, vergroters, hulpmiddelen voor
het dichtknopen van kleding etc.
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Aangepaste dagelijkse gebruiksvoorwerpen
Er zijn veel voorwerpen die, mits aanpassing, de dagelijkse
activiteiten van beperkte of oudere personen verlichten: aangepaste
waterkranen, keukengerei, stoelen, bad of douche, toilet, bed,
medicijndoseerders, ...

Omgevingsaanpassingen
Structurele aanpassingen in de thuisomgeving
hebben zo ook hun voordelen. Voorbeelden
zijn liften, toegankelijke badkamers en
toiletten, en een heleboel moderne snufjes
zoals het openen en sluiten van gordijnen,
ramen en deuren d.m.v. afstandsbediening.

Teleservices
Telecommunicatie speelt een belangrijke rol
in alle aspecten van het hedendaagse leven. Het is dan niet
verwonderlijk dat er een hele verzameling "teleservices" aan het
repertoire hulpmiddelen zijn toegevoegd. Het zijn diensten die
vanop afstand,
dus via
telecommunicati
e, aangeboden
worden.

Teleshopping,
bijvoorbeeld,
kan ontzettend
nuttig zijn voor
mensen die
moeilijk hun
huis kunnen
verlaten.
Videotelefoons
geven dove mensen de kans om aan de hand van gebarentaal of
liplezen te communiceren. De gezondheidszorg en de sociale
dienstverlening kunnen tegenwoordig ook vanop afstand hulp
verlenen. Zo zijn er bijvoorbeeld de tele-alarmsystemen die al door
veel ouderen gebruikt worden. Andere voorbeelden zijn tele-
gezondheidszorg en het aanreiken van sociale diensten via
videotelefonie.

2.4 Contexten van gebruik

Onze
hoofdinteresse
gaat natuurlijk
uit naar die
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hulpmiddelen die dagelijks (binnen- of buitenshuis) gebruikt
kunnen worden. Er bestaan ook een heleboel toepassingen die
specifiek op tewerkstelling, onderwijs en transport gericht zijn.
Deze laatsten zijn erg belangrijk omdat ze de oudere of beperkte
personen in staat stellen om ten volle te participeren in alle aspecten
van het hedendaagse sociale en economische leven.

! Classificeren van hulpmiddelen

Probeer tijdens je evaluatie van de verschillende soorten hulpmiddelen
enkele manieren te geven waarop we de enorme hoeveelheid producten
en diensten kunnen classificeren.

Je antwoord moet zeker onderstaande groeperingen bevatten:
•  gesofisticeerd of eenvoudig
•  duur of goedkoop
•  algemeen verkrijgbaar of naar persoonlijke behoefte aangepast
•  voor persoonlijk gebruik of voor omgevingsaanpassingen, en
•  de vele andere classificaties die reeds besproken werden.
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3 HOE VERKRIJGEN MENSEN HULPMIDDELEN?

Dit onderdeel geeft je een overzicht van de diensten (de
zogenaamde "leveringsdiensten voor hulpmiddelen") die in de
Europese Unie opgericht worden om mensen de nodige hulpmidde-
len te verschaffen. Je zal zien dat er van land tot land een heleboel
verschillende benaderingen en niveaus van dienstverlening zijn.

3.1 Verschillende systemen in verschillende landen

In 1993 werd er door de EU-gesponsorde studie HEART (de Witte
et al, 1994) een overzicht opgesteld van de Europese diensten voor
hulpmiddelen. Deze studie toonde aan dat de dienstverlening in de
verschillende landen op verschillende manieren benaderd werd. Elk
land heeft zijn eigen, uniek systeem. Om de zaken wat te
vereenvoudigen, kunnen de landen gegroepeerd worden volgens
gemeenschappelijke kenmerken. Zometeen vind je voorbeelden van
landen, verdeeld in vier groepen: Scandinavië, Continentaal Europa,
Mediterraan Europa, en het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

De beschrijvingen van de landen geven je een bondige samenvat-
ting van volgende situaties:
•  bevoegdheid (in aanmerking komen voor) en financiering
•  de deskundigen die de behoeften identificeren en beoordelen
•  besluitneming en verschaffing van hulpmiddelen

De gegevens zijn gebaseerd op de HEART-studie en geven de
situatie van 1993 weer. Opmerkelijk is wel dat er van sommige
landen veel meer gegevens beschikbaar zijn dan van andere. Dit kan
een misleidend effect hebben, gewoonweg omdat de problemen
duidelijker worden wanneer we over meer informatie beschikken.
Daarom is het belangrijk te beseffen dat indien er voor een land
bepaalde kwesties niet aan bod komen, dit niet wil zeggen dat in dat
land alles probleemloos verloopt!

Alhoewel de situatie ondertussen misschien veranderd en verbeterd
is, zijn de onderstaande beschrijvingen toch een goede illustratie
van de (zwakke en sterke punten van) de verschillende systemen.
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Scandinavische landen

In de Scandinavische landen wordt de organisatie van de leverings-
diensten voor hulpmiddelen duidelijk gedefinieerd binnen het
"sociale" systeem, en ondersteund door de wetgeving.
Hulpmiddelen worden niet aangerekend en de voorziening van
hulpmiddelen is gebaseerd op de behoeften. Toch kunnen algemene
diensten als deze onderhevig zijn aan het economisch klimaat, en
economische recessie kan leiden tot begrenzingen in de hulp-
middelenvoorziening.

Denemarken
Alle inwoners hebben, onafhankelijk van hun financiële situatie, -
recht op de hulpmiddelen die ze nodig hebben.  De kosten worden
gefinancierd door de belastingen. Steden, gemeenten en provincies
dragen de financiële hoofdverantwoordelijkheid voor de
hulpmiddelen voor thuiswonenden. Voor 65+ers worden de kosten
door de gemeente of stad betaald, voor jongere personen worden de
kosten verdeeld tussen stad/gemeente en provincie.

De persoon die zich hulpmiddelen wil aanschaffen contacteert de
maatschappelijk werker van de gemeente of stad, of hij/zij
contacteert het provinciale TAC (Technical Aids Centre of
hulpmiddelenbureau) voor advies en beoordeling. Voor de beoor-
deling wordt soms een deskundige ingezet (bv. deskundigen uit
organisaties voor blinde en dove personen). De uiteindelijke
beslissingen worden meestal door de maatschappelijk werker van
de gemeente of stad genomen. De hulpmiddelen komen uit plaat-
selijke opslagplaatsen of worden kosteloos bij handelaars besteld.

Finland
De hulpmiddelen die onder de gezondheids- en welzijnswetgeving
geleverd worden, zijn kosteloos. De hoofdverantwoordelijkheid
voor de hulpmiddelenvoorziening ligt bij de gemeentelijke of
stedelijke gezondheids- of welzijnscentra. De kosten worden
gedragen door de gemeente of stad, waarbij er beroep wordt gedaan
op de eigen belastingsinkomsten of overheidssubsidies. In het
verleden hebben financiële problemen geleid tot begrenzingen in de
eigenlijke hulpmiddelenvoorziening, met het gevolg dat enkel de
ernstig beperkte personen het recht hadden op financiële steun.

De diensten zijn makkelijk toegankelijk, maar zijn niet altijd door
iedereen gekend. De persoon die hulpmiddelen nodig heeft, moet
vaak eerst bewust gemaakt worden van het feit dat er leveringsdien-
sten voor hulpmiddelen bestaan. Het thuisverzorgend personeel kan
hierbij een handje helpen. Het vaststellen van de behoefte aan
hulpmiddelen kan gebeuren door een maatschappelijk werker, een
fysiotherapeut of andere deskundigen. Ook de thuisomgeving van
de patiënt dient geëvalueerd te worden. De uiteindelijke
beslissingen worden op een hoger niveau genomen, namelijk door
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een arts of een ambtenaar van de gezondheidsdienst. Hulpmidde-
lencentra (TAC) leveren hulpmiddelen uit plaatselijke opslag-
plaatsen of bestellen het bij andere leveranciers.

Continentale Europese landen

Continentaal Europa heeft "pluralistische", ingewikkelde systemen,
en er zijn vaak problemen met de verdeelde verantwoordelijkheid
van verzekeringsstelsels. In theorie zou iedereen de nodige
hulpmiddelen moeten kunnen verkrijgen, maar het is vaak moeilijk
om uit te vinden wie je daarvoor moet aanspreken. Een andere bron
van verwarring is de grote variëteit aan hulpmiddelen die op de
markt beschikbaar zijn. Deskundigen uit de gezondheidszorg en de
sociale sector vinden het moeilijk om een overzicht te krijgen op
het aanbod aan hulpmiddelen, en veel patiënten gaan vaak met de
verkeerde hulpmiddelen naar huis.

Nederland
In Nederland zijn de hulpmiddelen niet altijd kosteloos. Nederland
heeft een complex systeem en voorziet specifieke reglementeringen
voor specifieke situaties. Personen jonger dan 65 worden gedekt
door de sociale zekerheid, die ten uitvoer gebracht wordt door
zorgverzekeraars. Voorzieningen voor beperkte personen worden
gedekt door de sociale zekerheid en niet door de gezondheidszorg.
65+ers worden niet door de sociale zekerheid gesteund, en hun
behoeften kunnen tegemoet gekomen worden door de Algemene
Financiële Bijstand indien ze onder een bepaald inkomensniveau
zitten.

Personen die jonger zijn dan 65 contacteren gewoonlijk hun
zorgverzekeraar. Deze beslist dan over de aanvraag nadat ze hun
medische eenheid geraadpleegd hebben. Een gedeelte van de kost
(de eerste ECU 65 in 1993) wordt door de aanvrager betaald en veel
eenvoudige hulpmiddelen kosten zelfs minder. De hulpmiddelen
worden geclassificeerd als vastgehecht of niet-vastgehecht, en niet-
vastgehechte hulpmiddelen worden door de bovenstaande
procedure gedekt. Voor hulpmiddelen die bijvoorbeeld aan muren
moeten vastgehecht worden, moet de aanvraag voor beoordeling en
financiering aan de plaatselijke gemeenschap/parochie/wijk gericht
worden. Ook hier wordt een deel van de kost door de aanvrager
betaald (de eerste EU 220 in 1993) en kosten die boven een bepaald
niveau stijgen (ECU 7000 in 1993) worden in termijnen
terugbetaald.

Oudere personen die hulpmiddelen willen, worden door de sociale
zekerheid gedekt indien hun beperking voor hun 65ste plaatsvond.
Indien de beperking na hun 65ste levensjaar plaatsvond, wordt de
persoon in kwestie niet gedekt en moet hij betalen (behalve als
hij/zij omwille van een laag inkomen recht heeft op financiële
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steun). Bijvoorbeeld: een man van 68 jaar met een gemiddeld
pensioen die zopas doof is geworden, zal zelf de kosten voor een
teksttelefoon moeten dragen.

Duitsland
Hulpmiddelen worden gefinancierd volgens verscheidene statutaire
verzekeringsstelsels, zoals de ziektekostenverzekering of
pensioenverzekering. De oorzaak van de beperking is belangrijk om
te kunnen bepalen welke sector financieel verantwoordelijk kan
gehouden worden, wat natuurlijk de nodige moeilijkheden met zich
meebrengt. Vaak zijn er onderhandelingen tussen verzeke-
ringsorganistaties, en in ingewikkelde gevallen kan het gebeuren dat
de persoon in kwestie van deur tot deur gezonden wordt omdat
niemand de verantwoordelijkheid op zich wil nemen. De
thuisverzorging van oudere personen wordt gefinancierd door
zowel de pensioensverzekering als de ziektekostenverzekering,
maar er is ook een nieuw soort verzekering geïntroduceerd,
namelijk de zorgverzekering. Personen die buiten het statutaire
verzekeringsstelsel vallen, een stelsel dat zeer typisch aan tewerk-
stelling verbonden wordt, ervaren een enorm nadeel en moeten
beroep doen op de sociale zekerheid.

De persoon die hulpmiddelen behoeft, of zijn/haar familie, start het
proces door een medisch voorschrift te vragen aan een arts, bijvoor-
beeld een voorschrift voor computer randapparatuur voor een blind
persoon. Een medisch rapport met daarin de oorzaak van de
beperking en een voorschrift (met een schatting van de kosten
verbonden aan het hulpmiddel) zijn nodig wanneer men
financiering wil verkrijgen van de verantwoordelijke verze-
keringscorporatie. De medische dienst van het statutaire
verzekeringsstelsel beoordeelt dan de behoefte aan het hulpmiddel
(teksttelefoons, bijvoorbeeld, worden niet altijd als een noodzaak
aanvaard). Het is voor zowel de persoon in kwestie als voor
zijn/haar familie aangeraden dat ze zichzelf informeren over de
beschikbare hulpmiddelen alvorens ze een arts of een andere
deskundige raadplegen. Dit omdat de arts zelf gewoonlijk niet
volledig op de hoogte is van het aanbod aan hulpmiddelen. De
keuze aan hulpmiddelen is beperkt tot de Cataloog van
Hulpmiddelen; hierin staat een uitgebreide lijst van producten en
producenten. De verzekeringsstelsels betalen enkel voor de
hulpmiddelen die in deze lijst voorkomen. Hulpmiddelencentra die
het hele aanbod aan hulpmiddelen in zich verzamelen bestaan er
nog niet. Wel worden er regelmatig grote hulpmiddelenbeurzen
georganiseerd.

Mediterraanse landen

Afgezien van de verschillen tussen landen op het gebied van
dienstlevering, kunnen we algemeen zeggen dat de diensten in de
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Mediterraanse landen in mindere mate ontwikkeld zijn dan in
andere landen.

Spanje
De voorziening van hulpmiddelen is in theorie voor iedereen gelijk,
maar in praktijk is er niet genoeg financiering om het leveren van
hulpmiddelen ook te verwezenlijken. Het basiscriterium voor
financiële steun zegt dat je in het bezit moet zijn van een Bewijs
van Handicap. Ook oudere mensen moeten een gelijkaardig bewijs
bezitten. Een volgend criterium is dat je als aanvrager
gekwalificeerd moet zijn om steun te krijgen van de Nationale
Gezondheidsorganisatie, die op basis van wettelijke rechten
hulpmiddelen levert (hulpmiddelen die op lijst gesteld zijn). Voor
diegenen die niet in aanmerking komen voor gratis
gezondheidszorg, is er (afhankelijk van het beschikbaar inkomen),
nog steun mogelijk van de sociale diensten. Voor blinde personen
bestaat er een invloedrijke vrijwilligersorganisatie, die de
financiering van hulpmiddelen ondersteunt.

De persoon in kwestie, of zijn/haar familie, zal eerst moeten
uitzoeken waar ze precies steun kunnen aanvragen. Indien de
persoon niet zopas uit een ziekenhuis ontslagen is, zal hij/zij
moeilijkheden ondervinden bij zijn zoektocht naar hulp. Het is
mogelijk dat de sociale diensten slechts minimaal op de hoogte zijn
van de beschikbare hulpmiddelen. Ze kunnen misschien lijsten van
producten en producenten voorleggen, maar ze zullen niet in staat
zijn een juiste beoordeling te maken van de behoeften van de
aanvrager. De persoon (of zijn/haar familie) die een winkel
binnenstapt, zal uitgeleverd zijn aan de grillen van de verkoper.
Door het inleveren van de rekening, kunnen de kosten gedeeltelijk
teruggevorderd worden (maar dit is natuurlijk afhankelijk van het
beschikbaar inkomen van de aanvrager). Zelfs bij ontslag uit het
ziekenhuis is het best mogelijk dat er weinig informatie over
hulpmiddelen aangeboden wordt. Meestal is het de familie die
instaat voor de hulp tijdens de revalidatieperiode.

Italië
Alle personen die als gehandicapt geregistreerd staan, hebben via de
Nationale Gezondheidsorganisatie recht op die hulpmiddelen die in
het Nationaal Register opgesomd staan. Andere hulpmiddelen
kunnen verkregen worden via de Sociale Zekerheid binnen de
gemeente of stad, en is afhankelijk van de behoeften en financiële
situatie van de aanvrager. Beperkingen (behalve werkongevallen)
worden beoordeeld door een medische raad in de plaatselijke
gezondheidscentra, en dit kan maanden tot jaren in beslag nemen.
Indien een persoon in aanmerking wil komen voor hulpmiddelen,
moet hij/zij voor minstens 34% gehandicapt zijn.



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Inleidende module, versie zomer 1999

Pagina 35 of 50

Zoals in vele andere landen, zal de persoon die hulpmiddelen
behoeft eerst de relevante diensten moeten aanspreken. Spijtig
genoeg zijn er geen systematische procedures die ervoor zorgen dat
een persoon de nodige informatie krijgt.

Verenigd Koninkrijk en Ierland

Verenigd Koninkrijk
Er is geen uniform beleid voor hulpmiddelenvoorziening. De
plaatselijke departementen voor sociale dienstverlening hebben de
eerste verantwoordelijkheid voor de thuiszorg en de primaire hulp-
middelen. Deze voorziening is niet statutair en de diensten zijn
afhankelijk van het beschikbaar kapitaal. Eerst werden er geen
kosten aangerekend, maar zopas hebben een aantal steden en
gemeenten beslist om niet meer aan gratis dienstverlening te doen.
Voor die personen die nog gratis hulpmiddelen krijgen, maar
waarvoor er tijdelijk geen kapitaal voorhanden is, wordt er een
wachtlijst opgesteld. Plaatselijke departementen voor huisvesting
voorzien subsidies voor grote woningaanpassingen. Deze subsidies
zijn afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Hulpmiddelen
die omwille van medische redenen noodzakelijk zijn, worden door
de Nationale Gezondheidsdienst gefinancierd. Voor de voorziening
van rolstoelen bestaat er een aparte dienst.

Een persoon die hulpmiddelen behoeft kan zich aanmelden bij het
plaatselijk departement voor sociale dienstverlening. De
beoordeling wordt uitgevoerd door een bezigheidstherapeut en
occasioneel door een vrijwillig agentschap onder contract. De
factoren die in de beoordeling aan bod komen zijn de mate van
beperking, de mate van isolatie en het vermoedelijke gebruik van de
hulpmiddelen. De uiteindelijke beslissing gebeurt door een oudere
collega van de beoordelaar. Afhankelijk van plaatselijke
voorwaarden, kan het hulpmiddel kosteloos geleverd worden of
(afhankelijk van het inkomen) deels gefinancieerd worden, of de
persoon kan op een wachtlijst geplaatst worden. Indien er bepaald
wordt dat de persoon geen "dringend geval" is, kan het drie tot
achttien maanden duren vooraleer het nodige materiaal geleverd
wordt.

Ierland
Hulpmiddelen worden enkel kosteloos geleverd aan volledig in
aanmerking komende kandidaten. Dit houdt in: medische kaart-
houders en chronisch zieken. De hulpmiddelenvoorziening staat
onder verantwoordelijkheid van de diensten die aangeboden worden
door de acht regionale Gezondheidsraden. Ook zijn er veel
gespecialiseerde vrijwilligersorganisaties die dienstverlening
voorzien voor dove en blinde personen en personen met een
spraakbeperking. Deze organisaties worden gesubsidieerd door de
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Gezondheidsraden, en putten ook uit eigen kapitaal. De kosten voor
de aanvrager zijn afhankelijk van de financiële situatie van de
aanvrager. Houders van een medische kaart hoeven niets te betalen
voor hulpmiddelen uit de standaard productenlijst. Hulpmiddelen
die de gemiddelde kostprijs overstijgen moeten meestal gedeeltelijk
door de aanvrager betaald worden. Personen die geen medische
kaart kunnen voorleggen, zullen ofwel een gedeelte van de
kostprijs, ofwel de volle pot moeten betalen.

De persoon die een hulpmiddel wil aanvragen wordt door een arts,
thuisverpleger of maatschappelijk assistent doorverwezen naar de
plaatselijke gezondheidsdienst. Een bezigheidstherapeut zal de
aanvraag beoordelen. De aanvragen voor dagelijkse hulpmiddelen
en hulpmiddelen voor mobiliteit zullen rechtstreeks door de
plaatselijke gezondheidszorg behandeld worden. De goedkeuring
gebeurt door een manager van de Gezondheidsraad. Andere
aanvragen kunnen doorverwezen worden naar dienstverlenende
vrijwilligersorganisaties die al dan niet financiële steun verlenen.

3.2 Hoofdthema's

Met betrekking tot de aangeboden diensten in de Europese landen
kunnen er een aantal opmerkingen gemaakt worden. Eerst en vooral
is het duidelijk dat ze opmerkelijk veel verschillen vertonen op vlak
van universaliteit, productenaanbod en dienstverlening. Ten tweede
zijn er veel verschillen in termen van de betrokken deskundigen en
de aard van hun betrokkenheid. In sommige gevallen spelen de
artsen een hoofdrol, vooral wanneer er een medisch voorschrift
vereist wordt om in aanmerking te komen voor financiering. In
andere gevallen kunnen een heleboel professionelen een belangrijke
rol spelen: bezigheidstherapeuten, maatschappelijk werkers,
wijkverplegers en thuisverzorgers. Ten derde zijn er enorme
verschillen in de manier waarop er systematische procedures
ingezet worden om aan de behoeften tegemoet te komen. Ook zijn
er verschillen in de manier waarop diensten in de gemeenschap
geïntegreerd worden en de wijze waarop de nazorg georganiseerd
wordt eens de behoeften geïdentificeerd zijn.

! Herhalingsactiviteit

Doe onderzoek naar de diensten voor hulpmiddelenvoorziening in je
eigen land.

•  Hoe gaan ze te werk voor mensen met fysieke, visuele, auditieve en
communicatieve beperkingen?

•  Wat zijn de voor- en nadelen van de manier waarop deze diensten
tewerk gaan?

•  Wat zijn de probleemgebieden?
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•  Welke zijn de belangrijkste organisaties?
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4 BEHOEFTE AAN HULPMIDDELEN WORDT
VAAK NIET TEGEMOET GEKOMEN

4.1 Inleiding

Ondanks het brede aanbod aan hulpmiddelen en de aanwezigheid
van hulpmiddelendiensten in elk Europees land, is het toch
teleurstellend dat, nu nog steeds, veel oudere mensen en mensen
met beperkingen niet profiteren van de hulpmiddelen. Alhoewel het
gebruik (of beter: niet-gebruik) van hulpmiddelen van land tot land
verschilt, is er geen enkel land waarin elke behoefte aan
hulpmiddelen tegemoet gekomen wordt. Dit onderdeel bekijkt dan
ook de mate waarin de behoeften vervuld worden, en bekijkt tevens
de belangrijkste factoren die aan de basis liggen van deze
vervelende situatie.

Margaret

Margaret, een Ierse vrouw van middelbare leeftijd, woont in een
landelijk gebied ten westen van Dublin. Ze staat al een aantal jaren in
voor de verzorging van haar vader. 's Nachts stond ze elke twee uur op,
om haar vader van ligpositie te veranderen, zodat hij geen
doorligwonden zou krijgen. Pas na vijf maanden ontdekte ze dat er
speciale matrassen bestaan die de ontwikkeling van doorligwonden
tegengaan. Na aankoop van zo'n matras kon Margaret weer rustig
slapen, en kon ze overdag weer fris en monter haar verzorgingstaak
opnemen.

Martin

Martin, een 75-jarige actieve inwoner van Antwerpen, krijgt te maken
met gehoorverlies. Sociale contacten vindt hij steeds vervelender, en
vrienden en familie bezoeken hem minder omdat hij steeds luid spreekt.
Zijn jongste kleinkinderen zijn zelfs een beetje bang voor "die roepende
man", en zijn echtgenote klaagt elke dag over het luide televisievolume.
Pas na lange tijd wil hij zijn probleem onder ogen zien. Hij gaat
akkoord met de installatie van een eenvoudig versterkingssysteem voor
het televisiegeluid. Nu is iedereen weer tevreden.
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4.2 De omvang van niet-vervulde behoeften

Er zijn veel te weinig mensen die ten volle van hulpmiddelen
profiteren. In de Scandinavische landen worden hulpmiddelen in
grote mate ingezet, in de Mediterrane landen en Ierland worden ze
uiterst weinig gebruikt, en de overige landen zitten ergens tussen
deze twee uitersten in. Alhoewel er op dit vlak nog geen allesom-
vattende en systematische meting gebeurd is, en we niet weten hoe
de situatie precies verdeeld is tussen de groep oudere personen en
de groep beperkte personen, is er toch voldoende bewijs om de
huidige situatie zo te beoordelen. Bijvoorbeeld:

In veel landen gebruikt de meerderheid van oudere mensen met
functionele beperkingen weinig tot geen hulpmiddelen, zelfs niet de
meest noodzakelijke en goedkope aanpassingen of toestellen.

De mate van beschikbaarheid en gebruik van hulpmiddelen varieert
tussen de verschillende landen. Het aanbod in basishulpmiddelen is
over het algemeen beter georganiseerd in de meer ontwikkelde lan-
den. Bijvoorbeeld: in tegenstelling tot de Scandinavische landen,
zijn er in de Mediterrane landen weinig gebruikers van tele-
alarmdiensten.

Er zijn ook veel verschillen in het gebruik van hulpmiddelen die
essentieel zijn voor een volwaardige participatie in het alledaagse
maatschappelijk leven; bijvoorbeeld teksttelefoons zijn van
essentieel belang voor dove mensen die telefoongesprekken willen
voeren. Toch beschikt slechts een klein gedeelte in Ierland en de
zuidelijke landen over een teksttelefoon, in tegenstelling tot de
grote aantallen gebruikers van teksttelefoons in de Scandinavische
landen.

4.3 Waarom zijn er zoveel onvervulde behoeften?

Kwaliteitsloze hulpmiddelendiensten in veel landen

Een belangrijke oorzaak is de ondermaatse kwaliteit van de
(openbare) hulpmiddelendiensten. Deze diensten worden georga-
niseerd door de staat, of door regionale, stedelijke of gemeentelijke
instanties die instaan voor de identificatie van de behoeften en het
beschikbaar stellen van de nodige hulpmiddelen. Zoals de reeds
vermelde HEART-studie vaststelde, zijn er in veel landen duidelijk
aanwijsbare problemen met de bestaande diensten.
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Onvoldoende financiering
Het gebrek aan financiering vormt een groot probleem. Het
inkomen van beperkte personen ligt vaak onder het gemiddelde, en
ook oudere personen (alhoewel ze financieel beter af zijn dan
vroeger) lopen in sommige landen ook het risico te verarmen.
Financiering door de staat is dus een bepalende factor voor de mate
waarin hulpmiddelen kunnen aangekocht en gebruikt worden. In
veel landen wordt er weinig tot geen financiële steun geboden, of
wordt financiering slechts in extreme, of uiterst strikte
omstandigheden toegekend.

Gebrek aan coördinatie
Het gebrek aan coördinatie, en het niet duidelijk afbakenen en
toekennen van verantwoordelijkheden, zijn eveneens veel voor-
komende problemen. Vaak zijn de verantwoordelijkheden voor het
leveren van hulpmiddelen niet formeel toegekend aan bepaalde
beroepen en/of takken van de gezondheidszorg of sociale sector. De
verantwoordelijkheden worden in het wilde weg over de sectoren
verdeeld (zowel over de gezondheidszorg en de sociale sector als
over onderwijs en tewerkstelling). Het gevolg hiervan is dat veel
mensen door de mazen van het net vallen en niet de nodige
hulpmiddelen krijgen.

Aanbod niet omvattend genoeg
Een ander probleem betreft de verzameling hulpmiddelen en/of de
verscheidenheid aan gebruikers die binnen het bereik van de
hulpmiddelendiensten vallen. Voor oudere mensen bestaan er
meestal geen speciale voorzieningen. Ook is er de tendens om
mensen met een behoefte aan hulpmiddelen voor educatieve of
beroepsdoeleinden voorrrang te geven op mensen die hulpmiddelen
nodig hebben voor het dagelijkse leven. De hulpmiddelen die dan
uiteindelijk door de diensten ter beschikking worden gesteld,
variëren sterk van land tot land. In sommige landen, bijvoorbeeld,
worden elektrische rolstoelen niet gefinancierd (duwrolstoelen wel),
en worden slechts enkele binnenhuisaanpassingen financieel
gesteund. De moderne computersystemen of
telecommunicatiesystemen worden vaak niet aangeboden.

Fragmentatie van verkooppunten
Sommige hulpmiddelen kunnen in gewone winkels gekocht
worden, terwijl andere hulpmiddelen enkel in speciale winkels
verkregen kunnen worden. Dit brengt natuurlijk problemen met
zich mee. Er is geen grote supermarkt waar alle hulpmiddelen tege-
lijk te koop staan. Wanneer de hulpmiddelen slechts verkrijgbaar
zijn op speciale verkooppunten voor mensen "met problemen", is er
kans tot "brandmerken" van die groep mensen die hulpmiddelen
willen kopen. Vooral oudere mensen zullen niet zo vlug geneigd
zijn een winkel voor "probleemgevallen" binnen te lopen, en missen
zodoende hun kans op verbetering van hun problemen.
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Behoeften worden niet geïdentificeerd

Naast al deze tekorten in de openbare hulpmiddelendiensten van
veel landen, is er ook het probleem dat de behoeften in eerste
instantie niet geïdentificeerd worden.

Gebrek aan bewustzijn
Een belangrijke factor is het gebrek aan bewustzijn; veel beperkte
of oudere personen zijn er zich niet van bewust dat er hulpmiddelen
voorhanden zijn. Dit geldt trouwens ook voor de verzorgende
familie en het publiek in het algemeen. Natuurlijk zijn er op dit vlak
ook veel verschillen tussen de Europese landen. Het
bewustzijnsniveau is veel hoger in de Scandinavische landen dan in
vele andere Europese landen.

Niet genoeg aandacht van niet-specialisten
Gezien het gebrek aan bewustzijn en de lage kwaliteit van
hulpmiddelendiensten of andere leveringssystemen, zou het erg
nuttig zijn indien alle takken van de gezondheidszorg en de sociale
sector prioriteit zouden geven aan het tegemoetkomen van de
behoefte aan hulpmiddelen. Spijtig genoeg gebeurt dit niet, en het is
kenmerkend voor de verzorgende sector dat de deskundigen geen
aandacht geven, noch op organisatorisch vlak, noch als individu,
aan de onvervulde behoefte aan hulpmiddelen.

Het voornaamste doel van deze cursus bestaat erin deze kloof te
dichten, en al het personeel uit de gezondheidszorg en de sociale
sector de nodige motivatie en vaardigheden te geven om de
hulpmiddelen binnen hun beroepsactiviteiten op te nemen.

! Opzoekingsactiviteit - hoe de aandacht voor hulpmiddelen
opdrijven

Zoals je wel weet, wil deze cursus al het personeel uit de
gezondheidszorg en de sociale sector op de hoogte brengen van het
belang van hulpmiddelen. Welke suggesties heb jij? Hoe kan jij binnen
je beroep meer aandacht geven aan hulpmiddelen?
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5 OVER DE REST VAN DE CURSUS - HOE KAN JE
ATI ZIJN?

Dit onderdeel schetst de structuur en inhoud van de overige delen
van de cursus. Het geeft je ook een eerste inleiding tot het concept
van Hulpmiddelen Intermediair (ATI of "Assistive Technology
Intermediary").

5.1 Hulpmiddelen intermediair - ATI

Deze cursus wil je leren hoe je een efficiënt ATI kan worden. Een
ATI is een hulpverlener uit de gezondheidszorg of sociale sector
die, hoewel hij/zij geen specialist is wat hulpmiddelen betreft, er
toch in slaagt zijn patiënten de geschikte hulpmiddelen toe te
wijzen. Een ATI zijn, betekent oog en oor open houden voor die
onvervulde of niet-herkende behoeften die ontstaan als gevolg van
beperkingen of ouderdomsproblemen. Een ATI zijn vraagt tevens
inzet: de nodige stappen ondernemen na het ontdekken van

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern
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specifieke behoeften.

De bovenstaande figuur geeft je een samenvatting van de meest
essentiële kenmerken van de rol als ATI. Je zal dit model in alle
andere modules van deze cursus tegenkomen.

Eigenlijk is de rol van ATI vrij simpel: je moet een zekere alertheid
hebben voor functionele moeilijkheden en voor onvervulde
behoeften aan hulpmiddelen.

Eerst en vooral moet je signalen kunnen herkennen; signalen die
erop wijzen dat iemand een fysiek, auditief, visueel of
communicatief probleem heeft. In sommige gevallen zal je je
vermoeden willen valideren of bevestigen door middel van
eenvoudige controletests.

Eens een behoefte geïdentificeerd is, zijn er verschillende manieren
waarop je je patiënt kan helpen. Er zijn drie basisopties:

•  je patiënt helpen in zijn/haar zoektocht naar oplossingen
•  je patiënt doorverwijzen naar iemand met meer ervaring en

middelen
•  zelf het probleem aanpakken

En, natuurlijk, in alle gevallen verzeker je een degelijke

•  nazorg

Welke optie of combinatie van opties je kiest zal sterk afhankelijk
zijn van een aantal contextuele factoren:

•  het soort behoefte en de bijzonderheden of situatie van de
patiënt

•  je vertrouwdheid met het desbetreffende functionele probleem
•  je professionele grenzen en de vaardigheden of mogelijkheden

die in jouw situatie van toepassing zijn
•  de hulpmiddelen die verkrijgbaar (en geschikt) zijn
•  de kenmerken van de bekendste leveringsdienst voor

hulpmiddelen in jouw district

In latere modules zal je meer te weten komen over de verschillende
soorten behoeften: hoe ze in de verschillende patiëntomgevingen
ontdekt kunnen worden, en hoe jij als ATI in deze situaties kan
handelen.
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5.2 Overzicht van de resterende modules

De rest van deze cursus is verdeeld in vier kernmodules en een
eindmodule. De eindmodule zal je heel precies vertellen hoe je als
ATI kan optreden. De vier kernmodules omvatten:

•  Fysiek functioneren
•  Visie
•  Horen
•  Communicatie

Deze vier domeinen zijn omwille van een aantal redenen uitge-
kozen. Ten eerste zijn het domeinen waarbinnen functionele
moeilijkheden gewoonlijk ernstige problemen veroorzaken in het
dagelijks leven. Ten tweede worden er bij oudere mensen meestal
in één of meerdere van deze domeinen behoeften aan hulpmiddelen
ontdekt. Ten derde bestaan er voor deze vier gebieden veel
oplossingen hulpmiddelen, waaronder ook eenvoudige en goedkope
toestelletjes.

Vooral die mensen die pas op latere leeftijd met een tijdelijke of
permanente beperking te maken krijgen, zouden erg geholpen zijn
indien al het personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector
actief, gemotiveerd en doeltreffend als ATI zou handelen. Ondanks
het feit dat de aandacht in deze cursus hoofdzakelijk gericht is op
oudere mensen, mogen we niet vergeten dat ook jonge mensen
vergelijkbare behoeften aan hulpmiddelen kunnen hebben, en dat
ook zij doorheen het net van de bestaande hulpmiddelendiensten
kunnen vallen.

Elk van de vier modules is in twee delen onderverdeeld:

•  Het hoofddeel leidt het probleemgebied in; welke behoeften
kunnen er ontstaan en welke hulpmiddelen bieden hiervoor
oplossingen?

•  De kleinere delen (specifiek gericht op bepaalde contexten)
vertellen je hoe één bepaald probleem tot uiting komt in de
verschillende omgevingen of contexten waarin je als hulpverle-
ner, arts, specialist etc. in contact komen met oudere of beperkte
mensen.

Voor elk probleemgebied worden drie omgevingen onderscheiden:

•  thuis (bv. huisbezoeken door wijkverplegers, thuishelpers of
maatschappelijk werkers);

•  bij de dokter (bv. voornamelijk huisartsen en eerstehulpver-
leners)
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•  in het ziekenhuis (waar zowat al het personeel betrokken kan
zijn: zowel artsen, verplegend personeel als maatschappelijk
werkers).

Thuis
Verscheidene deskundigen kunnen in contact komen met de patint
en zijn/haar thuissituatie. In deze context zijn het voornamelijk
thuishelpers, wijkverplegers en maatschappelijk werkers. Ook het
personeel dat instaat voor de verzorging van interne patiënten in een
bejaarden- of verzorgingstehuis worden hierbij gerekend. De
huisbezoeken geven ideale kansen om onontdekte behoeften aan
hulpmiddelen op te sporen. Je zal zelf kunnen zien hoe goed of
slecht de patiënt functioneert in zijn dagelijks leven. Tevens zal je
weten of de patiënt bepaalde behoeften of problemen heeft die door
hulpmiddelen kunnen verlicht worden.

Bij de dokter
De gewone medische consultaties zoals het bezoek aan de huisarts,
het plaatselijk gezondheidscentrum of de dagkliniek zijn eveneens
ontzettend belangrijke contexten waarbinnen behoeften aan
hulpmiddelen opgemerkt kunnen worden. Omdat bijna iedereen
regelmatig gebruik maakt van deze medische diensten, kunnen ze
(en de huisarts in het bijzonder) de rol van "poortwachter" op zich
nemen; namelijk voldoende informatie verschaffen over hulp-
middelen of de nodige doorverwijzingen maken. In sommige
landen is deze taak al opgenomen in hun medische verantwoorde-
lijkheden, maar in andere landen is het geen expliciet aspect van
hun beroep. Het is belangrijk dat artsen een breder zicht krijgen op
hun rol en evenveel aandacht schenken aan de functionele
problemen van de patiënt als aan de puur medische aspecten van
zijn/haar situatie.

In het ziekenhuis
Het ziekenhuis is de derde belangrijke omgeving waarin behoeften
aan hulpmiddelen kunnen opgemerkt worden. Enerzijds kunnen de
gevolgen van een bepaalde ziekte of behandeling aanleiding geven
tot een behoefte aan hulpmiddelen. Anderzijds biedt het
ziekenhuisverblijf een mooie kans om het algemeen functioneren
van oudere personen te observeren. Dit betekent dat je ook oog
moet hebben voor die behoeften aan hulpmiddelen die niet
rechtstreeks in verband staan met de reden waarvoor de mensen in
de eerste plaats zijn opgenomen. In elk geval is het belangrijk dat er
tegemoet gekomen wordt aan de behoeften aan hulpmiddelen,
zowel voor als tijdens het ziekenhuisontslag, en ook in de periode
van nazorg.
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6 REFERENTIES

De bedoeling van deze module was je een bondig overzicht te
geven van beperkingen, ouderdom en hulpmiddelen. Geïnteres-
seerden kunnen dit overzicht uitbreiden door zelf bijkomende
informatie te zoeken in universiteitsbibliotheken, bibliotheken van
hogescholen of in de plaatselijke verenigingen voor beperkte
personen.

Natuurlijk kan ook het Web je nog verdere informatie verschaffen.
Je kan je zoektocht starten door woorden als 'disability',
'impairment' of 'assistive tecnology' in te tikken, maar je kan ook
ineens naar http://www.socialnet.lu/ gaan, waar je een uitgebreide
lijst van websites zal vinden (onder "Handitel").

Voor Vlaanderen kan je uitgebreide informatie over hulpmiddelen
verkrijgen via VLICHT. Algemene informatie is verkrijgbaar via
hun centrale informatiedienst, Tervuursevest 101, 3001 Leuven, tel.
016/32.91.00 of via http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/

Voor Nederland kan je uitgebreide informatie over hulpmiddelen
verkrijgen via IRV. Zij zijn bereikbaar op het adres Zandbergsweg
111, 6432 CC Hoensbroek, tel. 045-5237600 of via
http://www.irv.nl/

Andere bronnen die in de tekst geciteerd werden, zijn:

•  Cronin, N. & McGlone, F. (1993) Older People in the
European Community. Family Policy Studies Centre: London

•  De Witte, L., Johnson, I. & Parker, M. (1994) European
Service Delivery Systems in Rehabilitation Technology. IRV:
Hoensbrock, The Netherlands

•  European Glossary on Technical Aids.  European
Commission: DGV, Helios-Handynet, 1996

•  Eurostat Demographic Statistics 1997
•  Eurostat Disabled Persons Statistical Data 1995.
•  Ferrucci L. et al. (1998) Constant Hierarchic Patterns in

Physical Functioning across Five Countries. Gerontologist,
38:3:286-294

http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/
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•  Guralnik J. at al. (1996) Disability as a Public Health
Outcome in the Aging Population. Annual Review Public
Health, 17:25-46

•  Sinclair, I. & Williams, J. (1990) Elderly people: coping and
quality of life. In: I. Sinclair et. al. The Kaleidoscope of Care:
A Review of Research on Welfare Provision for Elderly
People. HMSO: London
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7 VERKLARENDE WOORDENLIJST

•  ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Activiteiten
die aan de basis liggen van de persoonlijke verzorging en
zelfredzaamheid (bv. eten en drinken consumeren, hygiëne, zich
warm houden)

•  Beperking: (de huidige term die in de WHO-classificatie voor
beperkingen gebruikt wordt; zal in de toekomst vervangen
worden door 'activiteit") elke begrenzing van, of verlies aan
vaardigheid, voortkomend uit een stoornis, bij het op normale
wijze willen uitvoeren van een activiteit.

•  Handicap: (de huidige term die in de WHO-classificatie voor
beperkingen gebruikt wordt; zal in de toekomst vervangen
worden door "participatie") is een nadeel dat resulteert uit een
stoornis of beperking die het vervullen van individuele doelen
beperkt.

•  HDL: Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen.
Secundaire activiteiten die de basisactiviteiten (ADL) voor het
zelfstandig leven in de maatschappij onderhouden of
verstevigen. (bv. winkelen, koken)

•  Stoornis: (de huidige term die in de WHO-classificatie voor
beperkingen gebruikt wordt) elk verlies van of afwijking in de
psychologische, fysiologische of anatomische structuur of
functies.



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Inleidende module, versie zomer 1999

Pagina 49 of 50

8 BIJKOMENDE INFORMATIE

" Activiteiten uit het WHO ICIDH-2 Classificatie van Activiteiten

COMMUNICATIE-ACTIVITEITEN

Begrijpen van boodschappen
Begrijpen van gesproken boodschappen en formele gebarentaal
Begrijpen van niet-verbale boodschappen (andere dan in formele
gebarentaal)
Begrijpen van schrijftaal

Boodschappen produceren
Boodschappen produceren in spreektaal of formele gebarentaal

Boodschappen overbrengen
Niet-verbale boodschappen produceren (andere dan in formele
gebarentaal)
Schrijftaal produceren

Communicatiehulpmiddel gebruiken
Communicatiemiddelen/technieken gebruiken
Andere

BEWEGINGSACTIVITEITEN

Ondersteunen en veranderen van lichaamshouding
Ondersteunen van lichaamshouding
Lichaamsgewicht verplaatsen
Lichaamshouding veranderen

Zichzelf verplaatsen
Lopen en daarmee verbonden activiteiten
Zichzelf verplaatsen tijdens het zitten of liggen

Manipuleren en bewegen van voorwerpen
Activiteiten die fijn handwerk vereisen
Activiteiten die armbewegingen en grof handwerk vereisen
Activiteiten die erop gericht zijn voorwerpen te bewegen

Andere

MOBILITEIT/VOORTBEWEGING

Voortbewegen zonder transportmiddel
Voortbewegen in de gewone omgeving
Klimmen
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Voortbewegen in bepaalde omgevingen
Voorbewegen als wandelaar in verkeerssituaties

Voortbewegen met transportmiddel
Transportmiddel gebruiken
Voortbewegen als bestuurder in verkeerssituaties

Andere

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

Persoonlijke verzorging en hygiëne
Zichzelf wassen
Verzorging van lichaamsdelen, tanden, nagels en haar
Sanitaire activiteiten
Aan- en uitkleden

Eten en drinken
Instaan voor eigen welzijn
Alledaagse voorwerpen en toestellen hanteren
Andere

INSTAAN VOOR BEHOEFTEN EN HUISHOUDELIJKE
ACTIVITEITEN

Aankopen en onderhouden van noodzakelijkheden
Aankopen en onderhouden van dagelijkse behoeften (winkelen en
kleding)
Aankopen en onderhouden van onderdak

Huishoudelijke activiteiten
Eten bereiden
Wassen en het onderhoud van kleding en schoeisel
Onderhoud van woonplaats

Zorg voor gezinsleden, dieren en planten
Zorg voor andere gezinsleden of familieleden
Zorg voor bezittingen, planten en dieren

Andere

REAGEREN OP EN HANDELEN IN BEPAALDE SITUATIES

Beheersen van omgevingsvereisten en omstandigheden
Zich redden in bepaald klimaat of temperatuur
Zich behelpen in andere omgevingssituaties
Zich redden in gevaarlijke omgevingen

Werk- en schoolvaardigheden
Werk- en schoolgedragingen
Verwerven van werk en vaardigheden m.b.t. het handhaven ervan

Sociale activiteiten en economische vaardigheden
Persoonlijke sociale activiteiten
Economische vaardigheden

Andere


