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INLEIDING

In de vorige modules bekeken we allerlei mogelijke hulpmiddelen die
oplossingen kunnen bieden voor mensen met spraakbeperkingen of met
fysieke, visuele en auditieve beperkingen. In deze laatste module richten
we de aandacht op de rol van de hulpmiddelen intermediair (ATI) en op de
basisvaardigheden en vakbekwaamheid die vereist zijn om deze rol op een
doeltreffende manier te vervullen.

Op het einde van deze module, tevens het einde van deze cursus, zou je
een grondig begrip moeten hebben van hoe jij, als deskundige uit de
gezondheidszorg of sociale sector, ervoor kan zorgen dat je patiënten de
nodige, geschikte hulpmiddelen verkrijgen.

Indien je naast deze eindmodule ook de inleidende module en minstens
één van de vier kernmodules hebt doorgenomen, zal je de belangrijkste
leerdoelen van deze cursus bereikt hebben, namelijk:
•  dat je genoeg weet over ouderdom en beperkingen, en dat je het belang

van hulpmiddelen inziet;
•  dat je de belangrijkste vormen van hulpmiddelen kent en dat je het

brede gamma aan producten, toestellen en toepassingen overziet;
•  dat je met betrekking tot de beschikbaarheid, de aankoop en het

gebruik van hulpmiddelen de huidige situatie kritisch benadert, dat je
zowel de sterke als zwakke punten van de situatie erkent;

•  dat je begrijpt welke belangrijke rol en verantwoordelijkheid alle
takken uit het gezondheidszorg en sociale sector hebben om deze
situatie te verbeteren;

•  dat je weet uit welke elementen de rol van "hulpmiddelen
intermediair", een rol die jij kan en zou moeten invullen, bestaat;

•  dat je weet hoe je, tijdens het uitoefenen van je beroep, tevens een
efficiënt ATI kan zijn.
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1 DE ROL VAN ATI

1.1 Inleiding

Het enige dat deze cursus je wil leren is hoe je een goede "hulpmiddelen
intermediair" (ATI) wordt.

Opfrisser: wat is een ATI?

Een ATI is een hulpverlener uit de gezondheidszorg of sociale sector die, hoewel
hij 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 onstaan als gevolg
van beperkingen of omwille van functionele ouderdomsbeperkingen. Een ATI
zijn vraagt tevens inzet: de nodige stappen ondernemen na het ontdekken van
specifieke behoeften.

Zo kan je bijvoorbeeld doorverwijzingen maken naar bezigheidstherapeuten of
andere hulpmiddelenspecialisten, maar je kan evengoed een directe rol vervullen
en de volledige begeleiding op je nemen. In feite zouden al diegenen die tijdens
de uitoefening van hun medisch en/of sociaal beroep in contact komen met
oudere of mindervalide mensen, als ATI moeten kunnen handelen.

Er zijn drie redenen waarom dit in alle landen belangrijk is:

•  Ongeacht de kwaliteit van de leveringsdiensten voor hulpmiddelen,
zijn er globaal gezien nog altijd verbeteringen mogelijk wat betreft de
hulpmiddelenvoorziening. Soms is er een grote tijdskloof, zoals
bijvoorbeeld de periode na het ziekenhuisontslag. De tijdskloof kan
zelfs nog groter worden, bijvoorbeeld wanneer een ouder persoon pas
een hele tijd na het onstaan van functionele problemen (en er bij wijze
van spreken niet meer naast gekeken kan worden), er in slaagt de
aandacht te trekken van de aanwezige diensten.
Al het personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector kan er als
ATI voor zorgen dat deze kloof zo goed mogelijk gedicht wordt, en dat
mensen met een behoefte aan hulpmiddelen met de juiste diensten in
contact gebracht worden.
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•  In sommige landen zijn de hulpmiddelendiensten ongelijk verdeeld, in
die zin dat bepaalde categorieën van patiënten heel gemakkelijk beroep
kunnen doen op deze diensten, terwijl anderen geen gehoor krijgen.
Het is bijvoorbeeld vaak zo dat mensen die omwille van beroeps- of
onderwijsdoeleinden een behoefte hebben aan hulpmiddelen, of
mensen die duidelijk geclassificeerd zijn als "gehandicapt", goed
geholpen zullen worden, terwijl mensen met algemene functionele
beperkingen die het dagelijks leven bemoeilijken, in mindere mate
hulp zullen krijgen. Het feit dat het personeel uit de gezondheidszorg
en de sociale sector vaak in contact komt met deze laatste groep
patinten (bv. tijdens huisbezoeken), plaatst hen in een belangrijke
positie, én geeft hen een belangrijke verantwoordelijkheid, om als ATI
te handelen.

•  In sommige landen zijn de openbare diensten slecht ontwikkeld. De
mensen zullen met hun eigen spaarcenten hulpmiddelen moeten
aankopen of, indien ze geen financiële middelen hebben, kunnen ze in
contact gebracht worden met vrijwillige agentschappen die als
dienstverleners actief zijn. Het personeel uit de gezondheidszorg en de
sociale sector heeft ook hier een belangrijke rol als ATI te vervullen,
namelijk informatie verschaffen over het waar en hoe en van de te
verkrijgen hulpmiddelen.

De inleidende module toonde aan dat hulpmiddelendiensten over heel
Europa erg veel verschillen vertonen. Onafhankelijk van het niveau en het
type dienstverlening, is het zo dat als mensen hulpmiddelen nodig hebben,
maar niet erkend worden als behoeftigen, geen enkele dienst het
behoeftige publiek zal bereiken.

Deze cursus heeft de nadruk willen leggen op het eerste stadium, het
stadium waarin de behoeften opgemerkt en de eerste stappen ondernomen
worden. Zowel de beperkte of oudere mensen zelf of iemand anders kan de
behoefte aan hulpmiddelen ontdekken en de relevante diensten
contacteren. Zoals je verder zal lezen, speelt het personeel uit de
gezondheidszorg en de sociale sector hierbij een belangrijke rol; ze komen
immers dagelijks in contact met oudere en beperkte mensen.

1.2 De vaardigheden om een doeltreffend ATI te zijn

We maken onderscheid tussen 5 kernvaardigheden die nodig zijn om
doeltreffend als ATI te kunnen handelen:

•  praktische kennis van hulpmiddelen;
•  vaardigheid om onvervulde behoeften aan hulpmiddelen te ontdekken;
•  vaardigheid om informatie over hulpmiddelen te verzamelen en aan je

patiënten door te geven;
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•  de nodige stappen kunnen ondernemen wanneer je onvervulde
behoeften ontdekt -d.i. specifieke informatie en advies geven,
doorverwijzing of "voorschrift voor...";

•  vaardigheid om op een efficiënte manier samen te werken met anderen,
om zo de gewenste resultaten te bereiken.

! Vergelijk vaardigheden

Vergelijk bovenstaande vaardigheden met de vaardigheden die vereist worden in
het beroep waarvoor je nu studeert. Op welke manier vullen deze vaardigheden
elkaar aan?

Praktische kennis van hulpmiddelen

Dit is een erg vanzelfsprekende basisvereiste, en toch heeft slechts een
verbazend klein deel van het personeel uit de gezondheidszorg en de
sociale sector een praktische basiskennis van de hulpmiddelen. Iedereen
die met beperkte of oudere mensen werkt, op welk niveau dan ook, moet
er eigenlijk voor zorgen dat hij/zij voldoende vertrouwd is met
hulpmiddelen.

Een hieraan verbonden vereiste is het "up to date" blijven; d.w.z jezelf
steeds blijven informeren. Veel nuttige hulpmiddelen zullen voor lange
tijd op de markt circuleren, maar er duiken ook steeds nieuwe of
verbeterde producten en diensten op. Om dus juiste aanbevelingen te doen
en geschikte informatie te geven, is het nodig dat je je eigen kennis bij de
tijd houdt. Dit hoeft helemaal geen lastige klus te zijn, het eenvoudigste is
dat je regelmatig enkele kwalitatieve websites raadpleegt (deze cursus
biedt je trouwens enkele adressen aan). Vaktijdschriften en nieuwsbrieven
bevatten regelmatig interessante artikels over de nieuwste hulpmiddelen,
en geven ook overzichtslijsten en referenties.

! Informatiebronnen

Waar of bij wie kan je informatie verzamelen over hulpmiddelen, over financiële
steun en leveringsvoorwaarden?

•  Kan je de informatiebronnen identificeren? Indien ja, hoe dan?
•  Denk je dat het belangrijk is om informatiebronnen in een bestand te

bewaren? Indien ja, waarom?

Vaardigheid om onvervulde behoeften aan hulpmiddelen te identificeren

Deze vaardigheid staat centraal in het ATI-zijn. Er wordt je niet gevraagd
een diagnose of een beoordeling te maken, neen, er wordt je gevraagd een
vermoedelijke behoefte aan hulpmiddelen te herkennen en daarna
doorverwijzingen te maken naar een geschikte deskundige of
bezigheidstherapeut. Dit betekent dus dat je oog en oor moet openhouden
en af en toe eenvoudige testjes moet afnemen om je vermoedens te staven.
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Kortom, je moet je kijk verbreden en je verantwoordelijkheid niet
beperken tot het louter medische aspect van een diagnose of behandeling
(bv. een patiënt doorverwijzen zonder nazorg te verstrekken is een
voorbeeld van laks handelen)

Vaardigheid om informatie over hulpmiddelen te verzamelen en aan je
patiënten door te geven

Dit aspect is nauw verbonden met de twee vorige. Natuurlijk is het van
belang dat je zelf op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen in
hulpmiddelen, maar je moet deze informatie ook onder je patiënten
verspreiden. Dit betekent dus dat je moet weten waar je goede
informatiefolders kan krijgen (bv. bij openbare hulpmiddelendiensten,
organisaties, consumentendiensten of producenten en leveranciers) en hoe
je deze informatie het best kan verspreiden (bv. uitstallen in de
wachtkamer van je praktijk).

! Informatieverspreiding

•  Welke manier vind je het meest geschikt om informatie aan te reiken aan je
patiënten?

•  Wat zouden de zwakke punten van deze aanpak zijn?
•  Wat zouden de sterke punten van deze aanpak zijn?

De nodige stappen kunnen ondernemen

Eens je vermoedens bevestigd zijn of behoeften aan hulpmiddelen
geïdentificeerd zijn is het belangrijk dat je de nodige stappen kan
ondernemen. Welke stappen je precies onderneemt, is afhankelijk van het
beroep dat je uitoefent, de behoeften van je patiënt en de manier waarop de
hulpmiddelendiensten in jouw gebied georganiseerd zijn. Je moet op de
hoogte zijn van de mogelijkheden en daaruit de meest geschikte oplossing
kunnen kiezen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je weet naar wie je een
patiënt kan doorverwijzen, welke hulpmiddelendiensten er zijn en dat je
weet welke "voorschriften" er nodig zijn opdat je patiënt door de nodige
diensten zal geholpen worden. Natuurlijk eindigt je verantwoordelijkheid
niet bij de doorverwijzing. Het is belangrijk dat je instaat voor de nazorg
en dat je ervoor zorgt dat je patiënt inderdaad de nodig hulp krijgt. Ga ook
na of de patiënt de juiste hulpmiddelen koopt en of hij/zij ze ook op de
juiste manier gebruikt.

Vaardigheid om op een efficiënte manier met anderen samen te werken

Uit het voorgaande zou het moeten duidelijk geworden zijn dat een goede
samenwerking tussen deskundigen en tussen de verschillende takken van
de gezondheidszorg en de sociale sector erg belangrijk is. Om toegang te
krijgen tot de nodige hulpmiddelendiensten is er een goede samenwerking
nodig. Zoniet, kan het verkrijgen van hulpmiddelen problematisch worden.
Om een doeltreffend ATI te zijn moet je weten welke
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hulpmiddelendiensten er zijn, wat ze doen, en hoe je op een efficiënte
manier met hen kan communiceren en samenwerken.

Even belangrijk is het opbouwen van een vertrouwensrelatie met je
patiënten en hun verzorgers. Dit geldt trouwens voor elke vorm van
zorgverlening, maar het is vooral belangrijk wanneer je als ATI optreedt.
Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat je goede contacten opbouwt met een
patiënt om je ervan te verzekeren dat hij/zij bij de juiste diensten terecht
gekomen is en zodat je indien nodig kan optreden als pleitbezorger voor je
patiënt. Ook nadat de hulpmiddelen ter beschikking gesteld zijn, kunnen er
problemen optreden bij de toepassing ervan: de patiënten gebruiken de
hulpmiddelen niet of op een verkeerde manier. Nazorg en evaluatie zijn
dus belangrijke aspecten van de ATI-rol.

Alhoewel hulpmiddelen een grote hulp kunnen betekenen, moet je je ervan
verzekeren dat de verkregen hulpmiddelen inderdaad geschikt zijn voor de
specifieke situatie van de patiënt. Het kan gebeuren dat een patiënt
dagelijkse verzorging verkiest boven het aanschaffen van hulpmiddelen, of
er kan een risico op sociale isolatie zijn, of er kunnen interesseconflicten
zijn tussen de verschillende belanghebbenden op vlak van het te kiezen
zorgverleningstype. Denk nooit dat met het vinden van een hulpmiddel de
problemen opgelost zijn. Hou steeds rekening met de totaliteit van het
individu en de sociale situatie van je patiënt; alleen zo zal je samen naar
een optimale oplossing toe kunnen werken.

1.3 ATI zijn

De onderstaande figuur geeft het schema waarin de hoofdkenmerken van
de ATI-rol worden voorgesteld.

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern
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In feite is het ATI zijn uiterst eenvoudig: je moet alert zijn voor
functionele problemen en voor die behoeften aan hulpmiddelen waaraan
nog niet tegemoet gekomen is.

Ten eerste moet je de signalen kunnen opvangen die erop wijzen dat
iemand een fysiek, auditief, visueel of communicatieprobleem heeft.
Meestal zal je de eerste indrukken proberen te bevestigen aan de hand van
enkele eenvoudige controletestjes.

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

•  je patiënt aansporen het probleem zelf aan te pakken;
•  je patiënt doorverwijzen naar iemand met meer ervaring en middelen;
•  het probleem zelf aanpakken.

En, natuurlijk, sta je altijd klaar om de nodige nazorg te geven.

Welke optie of combinatie van opties je kiest zal afhankelijk zijn van
allerlei contextuele factoren:

•  het type behoefte en de specifieke situatie van de patiënt;
•  je vertrouwdheid met het bepaalde functionele probleem;
•  je professionele grenzen en vaardigheden die van toepassing zijn in je

situatie;
•  de hulpmiddelen die verkrijgbaar (en geschikt) zijn;
•  de kenmerken van de belangrijkste en best gekende leveringsdienst van

hulpmiddelen in jouw gebied.

Deze opties hoeven elkaar niet uit te sluiten. Zo kan je je patiënt
bijvoorbeeld stimuleren tot het aankopen van eenvoudige hulpmiddelen,
en hem/haar tegelijkertijd naar een specialist doorverwijzen voor een
grondige beoordeling.

Of je ja dan neen je patiënt doorverwijst naar een andere deskundige voor
verder behandeling en advies, je betrokkenheid blijft van essentieel belang.
Ten eerste controleer je of het probleem inderdaad tegemoet gekomen
wordt, en ten tweede ben je verantwoordelijk voor de nazorg eens de
hulpmiddelen aangekocht zijn. Zelden wordt er training gegeven, en
patiënten weten vaak niet hoe ze een hulpmiddel moeten gebruiken.
Bijvoorbeeld, in het geval van CCTV-uitrusting voor mensen met een
visuele beperking, wordt er 20 uur training gegeven in Zweden maar
helemaal niets in het Verenigd Koninkrijk. Indien je vertrouwd bent met
de toepassing van de hoofdtypes van toestellen, kan je een grote hulp
betekenen voor je patiënten.
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Signalen van functionele problemen

Er zijn allerlei signalen die erop kunnen wijzen dat een patint functionele
problemen in het dagelijks leven ervaart, maar spijtig genoeg worden die
signalen vaak niet door de omgeving opgemerkt. Eens je deze signalen
kent, zal je de patiënten die behoeften aan hulpmiddelen hebben of op één
of ander manier geholpen moeten worden, kunnen herkennen. Enkele
signalen zijn:

•  Direct verslag door je patiënt of zijn/haar verzorger
•  Gedrag van je patiënt dat je kan observeren
•  Indirecte aanwijzingen, zoals tekenen van letsels, plotse slonzigheid,

etc.

Je eerste indruk valideren

Je kan niet enkel en alleen op signalen afgaan: eens je bepaalde dingen
opgemerkt hebt, moet je je vermoedens valideren. Je kan dit doen door
eenvoudige technieken te gebruiken (en de patiënt hoeft het zelfs niet te
merken). Sommige van deze technieken werden in de kernmodules
besproken, zoals bijvoorbeeld in de module over auditieve beperkingen.

Eens je er behoorlijk zeker van bent dat je patiënt geholpen zou zijn door
hulpmiddelen, is het aan jou om de nodige stappen te ondernemen. Zoals
we eerder reeds zeiden, zijn er drie basisopties:

Optie 1: De patiënt aansporen het probleem zelf aan te pakken

Je moet steeds proberen om, waar mogelijk, de zelfredzaamheid van de
patiënt te stimuleren en te vereenvoudigen, en probeer je dit in evenwicht
te brengen met de behoefte aan professionele hulp en interventie. De eerste
stap in het ondersteunen van zelfhulp is de bewustmaking van de patiënt; je
vertelt hem/haar wat je opgemerkt hebt en je kan daarna ook verdere
informatie verschaffen.
Het verschaffen van informatie is natuurlijk een vanzelfsprekendheid. Je
zorgt er bijvoorbeeld voor dat er in de wachtkamers voldoende
informatiefolders staan. Ook dit is een belangrijke taak van een ATI en het
kost nauwelijks geld of moeite.
Indien je patiënt een duidelijke nood heeft, is de verleiding groot om je
patiënt alleen maar wat eenvoudige middeltjes aan te raden. Maar, zoals je
zal zien, is het hulpmiddel dat je zoekt niet altijd even makkelijk te
vinden!

Optie 2: doorverwijzingen maken

Als een professionele hulpverlener, maar niet gespecialiseerd in
hulpmiddelen, moet je ook niet verwachten dat je ooit alles zal weten over
hulpmiddelen. Vooral bezigheidstherapeuten hebben een grote kennis over
hulpmiddelen. Het is een domein van onderzoek en ontwikkeling, van
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vraag en aanbod en nationale maatregelen, wat resulteert in regelmatige
vernieuwingen. Wat vandaag heel gewoon is, kan volgend jaar verouderd
zijn.

Wanneer je twijfels hebt over de beste oplossingen kan je de patiënt
doorverwijzen naar een bezigheidstherapeut of een andere
hulpmiddelenspecialist. Afhankelijk van de vereiste medische discipline
en de organisatie van hulpmiddelendiensten, kunnen er verschillende
deskundigen ingeschakeld worden. Alhoewel bijvoorbeeld een
bezigheidstherapeut het best vertrouwd is met hulpmiddelen, kan het
gebeuren dat rechtstreekste verwijzingen naar bezigheidstherapeuten niet
mogelijk zijn.

Waar mogelijk, is directe doorverwijzing naar een bezigheidstherapeut
natuurlijk de beste optie. De meeste Europese landen hebben een netwerk
van bezigheidstherapeuten die ofwel voor de sociale dienst, de openbare
gezondheidsdienst of de privésector werken. Zij kunnen een beoordeling
geven van de behoeften aan hulpmiddelen, en uit het brede gamma aan
hulpmiddelen de meest geschikte hulpmiddelen adviseren. Meer bepaald
zijn het de bezigheidstherapeuten die op de hoogte zijn van de plaatselijke
verdelers van hulpmiddelen en de vereisten voor financiële steun of
terugvordering van de staat.

! Activiteit voor de student

Verken de verschillende opties voor doorverwijzing binnen je plaatselijke
context. Welke diensten worden door welke organisaties of personen
aangeboden? Hoe verschillen ze doorheen de verschillende domeinen van
functionele beperkingen?

! Een ergotherapeut op bezoek

Nodig een bezigheidstherapeut uit in je klas en laat hem de procedures tonen die
hij gebruikt tijdens een beoordeling. Bezigheidstherapeuten hebben een rijke
ervaring en kunnen ontelbare gevallen beschrijven waarin hulpmiddelen hun nut
aangetoond hebben.
Je kan een bezigheidstherapeut opsporen in de dichtsbijzijnde school voor
ergotherapie, in de plaatselijke sociale dienst of in het departement voor
gezondheidszorg.

Indien er geen duidelijke doorverwijzingsroute is naar een
bezigheidstherapeut of indien je patiënt een ernstig probleem heeft is het
beter deze persoon direct door te verwijzen naar de desbetreffende
specialisten op het welbepaalde probleemgebied.

Optie 3: het probleem zelf aanpakken

Doorgaans is het aangeraden patiënten met vermoedelijke behoeften aan
hulpmiddelen door te verwijzen naar de geschikte diensten. In sommige
gevallen echter, is het beter zelf het probleem aan te pakken.
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Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een patiënt al bij de nodige diensten
heeft aangeklopt, maar voor sommige behoeften geen gehoor kreeg. Ook
kan het gebeuren dat een patiënt liever niet met een speciale dienst in
contact gebracht wordt. In zulke situaties is het aangeraden dat jij in naam
van de patiënt hulpmiddelen aankoopt.

! Waar de producten te verkrijgen

Het is niet altijd even duidelijk waar je de nodige hulpmiddelen kan verkrijgen.
Er zijn immers geen "supermarkten" voor hulpmiddelen die het volledige gamma
aanbieden.

Gebruik de Gele Gids of contacteer organisaties voor beperkte personen en elke
andere relevante informatiebron om een antwoord te vinden op volgende vragen:
•  Wat is het meest handige en dichtsbijzijnde verkooppunt waar je

hulpmiddelen kan verkrijgen?
•  Is er een kleinhandelaar die een behoorlijk aantal hulpmiddelen aanbiedt?
•  Wat zijn de sterke punten van deze situatie?
•  Wat zijn de zwakke punten van deze situatie?

Nazorg

Het is niet voldoende dat je een patiënt in de juiste richting doorverwijst.
Het is belangrijk dat je een zekere continuïteit in je rol als ATI houdt. Zo
moet je bijvoorbeeld controleren of je patiënt de juiste diensten en
organisaties contacteert, en dat hij/zij de juiste hulpmiddelen aankoopt. De
hulpmiddelen zelf moeten natuurlijk onderhouden worden, en het is jouw
taak ervoor te zorgen dat de hulpmiddelen regelmatig nagekeken en, indien
nodig, hersteld worden. De beperking van je patiënt kan na verloop van tijd
verbeteren of verslechteren. Dit betekent dat je als ATI dit verloop moet
begeleiden en de mogelijke wijzigingen in de behoefte aan hulpmiddelen,
moet identificeren en tegemoetkomen.
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2 SAMENVATTING: WIE KAN ATI ZIJN EN WAT
WORDT ER DAN VAN HEN VERWACHT

2.1 Allerlei beroepen en allerlei omgevingen

Alhoewel de ATI-rol in wezen hetzelfde is voor al het personeel uit de
gezondheidszorg en de sociale sector, zullen de te ondernemen stappen
toch variëren, afhankelijk van de specifieke situatie van de patiënt en,
soms, van de betrokken deskundigen.

Thuiszorg

De rol van de verschillende beroepen die in de gemeenschap werken, zoals
wijkverplegers, maatschappelijk werkers en thuishelpers, verschilt
doorheen Europa. Maar om een goede ATI te zijn, moeten ze allemaal
dezelfde basiskennis hebben, namelijk hoe je ongeïdentificeerde behoeften
kan herkennen, weten welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn en wat je
moet doen om ervoor te zorgen dat de nodige hulpmiddelen de juiste
persoon bereiken en ook op een juiste manier gebruikt worden.

Verplegers
Verplegers hebben in de meeste landen een belangrijke rol in de context
van thuiszorg. Alhoewel de precieze taken en professionele begrenzingen
van land tot land verschillend zijn, kan er toch een onderscheid gemaakt
worden tussen enerzijds wijkverplegers, en anderzijds verpleegkundigen
die huisbezoeken afleggen.

Wijkverplegers staan in voor de volledige zorg van mensen in hun
thuisomgeving. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor mensen die net uit het
ziekenhuis zijn ontslagen, of voor mensen met langdurige ziekte. Naast de
verzorging bieden ze ook emotionele steun voor zowel de patiënt als
zijn/haar familieleden. Ze brengen tijd door met de patiënt en leren
hem/haar de ziekte of beperking te verwerken.

Wijkverplegers hebben ook vaak een formele rol in het promoten van de
levenskwaliteit van hun patiënten. Dit wil zeggen dat ze de nodige
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hulpmiddelen kunnen aanreiken, alhoewel ze hierin vaak beperkt worden
tot de meer medische domeinen. Ze kunnen regelingen treffen voor de
voorziening van hulpmiddelen en/of aanpassingen in het huis, zoals
bedverhogers, speciale matrassen, badzitjes en badplanken, of het
installeren van hef- en tiltoestellen.

Verpleegkundigen die huisbezoeken afleggen zijn verplegers wiens taak
eruit bestaat een goede gezondheid te promoten en ziekte te voorkomen.
Ze geven advies en begeleiding over allerlei gezondheidaspecten, en dit
voor alle leeftijden. Ze onderwijzen patiënten over onderwerpen zoals
dieet, hygiëne en het behandelen van infecties. Ze werken voor
ziekenhuizen of gezondheidscentra en bezoeken de mensen in hun eigen
huis. Ze werken nauw samen met andere deskundigen zoals artsen,
wijkverplegers en maatschappelijk werkers.

Het is duidelijk dat er verschillende manieren zijn waarop verplegers in
contact kunnen komen met patiënten die functionele problemen hebben.
Enerzijds kan er al een geïdentificeerd probleem zijn, bijvoorbeeld als de
patiënt net omwille van een beperking op hun bezoeklijst staat. Dit zijn
dan meestal patiënten die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Anderzijds
kunnen er ongeïdentificeerde functionele problemen aanwezig zijn bij het
begin van de huisbezoeken. In beide gevallen moet je alert zijn voor
functionele problemen (ook al leg je een huisbezoek af voor heel andere
problemen) en moet je weten welke stappen je moet ondernemen eens je
functionele problemen hebt ontdekt.

Maatschappelijk werkers
De taken van maatschappelijk werkers zijn heel verschillend over de
Europese landen. In sommige landen richten ze zich op bepaalde groepen,
zoals kinderen of ouderen, terwijl ze in andere landen een veel bredere
taak hebben.

Ondanks de verschillen in het type patiënten, is ook de mate van
betrokkenheid in het leveren van hulpmiddelen erg verschillend. In
sommige landen hebben de maatschappelijk werkers een expliciete rol
binnen de hulpmiddelendiensten, terwijl ze in andere landen hierin zo goed
als geen rol spelen.

Toch maken de maatschappelijk werkers in alle landen deel uit van het
verzorgend personeel, en werken ze met een groot aantal patiënten, en
helpen ze de patiënten bij de praktische aspecten van het dagelijks leven.
Dit wil zeggen dat ook jij, als maatschappelijk werker, een centrale positie
hebt waarin je als ATI kan handelen.

Thuishelpers
Als thuishelper bevind je je in de uniek situatie dat je op dagelijkse,
wekelijkse of andere regelmatige basis de kans hebt je patiënten te
observeren in hun thuisomgeving, en dit voor langere perioden. Dit houdt
in dat je, afgezien van familie en vrienden, één van de aangewezen
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personen bent om functionele problemen op te merken, zoals problemen
bij het eten, persoonlijke verzorging of lezen.
Denk niet te gauw dat iemand anders wel de nodige stappen zal
ondernemen, het is immers goed mogelijk dat je patiënt helemaal niet in
contact komt met de geschikte deskundigen. Door advies te geven of
doorverwijzingen te maken (indien dit niet binnen je beroepsgrenzen valt
kan je je patiënt aansporen een afspraak te maken) of andere praktische
stappen te ondernemen. Op deze manier kan je de levenskwaliteit en
onafhankelijkheid van je patiënt in grote mate verbeteren.

Medische raadpleging

De gewone medische raadplegingen zoals het bezoek aan de huisarts, het
plaatselijk gezondheidscentrum of de dagkliniek zijn eveneens ontzettend
belanrijke 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 hulpmiddelen of de nodige doorverwijzingen maken. In sommige
landen is deze taak al opgenomen in hun medische verantwoordelijkheden,
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 zowel aandacht
schenken aan de functionele problemen van de patiënt als aan de puur
medische aspecten van zijn/haar situatie.

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 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.

2.2 Samenvatting: wat je moet weten en wat je zou moeten doen

Dit eindonderdeel geeft je een samenvatting van de belangrijkste
praktische informatie die in de vier kernmodules (respectievelijk auditieve,
visuele, communicatieve en fysieke beperkingen) geboden werd. De drie
samenvattende tabellen geven je een vorm van basiskennis die je nodig
hebt om doeltreffend als ATI te kunnen optreden.
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2.3 Signalen die wijzen op mogelijke behoeften aan hulpmiddelen

Wat de patiënt
je kan vertellen

•  onzeker
voortbewegen

•  moeilijkheden
bij het aan- en
uitkleden, eten,
wassen of
andere
dagelijkse
activiteiten

•  pijn
•  onhandigheid
•  gemakkelijk

ongelukjes doen

•  Moeizaam etiketten
en brieven lezen

•  Klachten over
slechte verlichting

•  Minder vertrouwen
tijdens het
rondlopen

•  Meer ongelukken
hebben

•  Prikkende/vermoeid
e ogen

•  Televisiescherm is
onduidelijk vanop
afstand

•  Soms geen mensen
herkennen

•  Specifieke visuele
problemen
(vervaging, vlekken
voor de ogen, enkel
kunnen zien wat
recht voor hen uit
staat, enkel
omtrekken en
heldere kleuren
zien, een halo of
lichtkring rond
lichten zien,
lichtflitsen,
nachtblindheid,
dubbel zien, alles
vervormd zien)

•  problemen bij
telefonisch
converseren

•  Problemen bij
conversatie in
kleine groep

•  Consonanten zijn
moeilijk te horen

•  Mensen zeggen
langsgeweest te
zijn, maar de
patiënt (telkens
thuis aanwezig)
heeft de bel nooit
gehoord.

Motorische
spraakbeperkingen:
•  Zere keel
•  Mensen horen

haar/hem niet
•  Problemen bij

telefonisch
converseren

Taalcognitieve
beperkingen:
•  Mensen

vermijden de
persoon aan te
spreken

•  Er wordt hen
een lage
intelligentiegraa
d toegeschreven

•  Mensen
beginnen tijdens
het converseren
te roepen

Wat je zelf kan
observeren

•  Onzeker
voortbewegen

•  Blauwe plekken
•  Verminderd

aantal
activiteiten

•  Hulpmiddelen
van anderen
gebruiken

•  Rondslingerende
voorwerpen in
huis

•  Losse kleding en
schoenen dragen
die gemakkelijk
en zonder
buigen aan te
trekken zijn

•  Kussens of
boeken
gebruiken om
bed of stoel te
verhogen

•  Meubels op

•  Moeilijkheden bij
het
lezen/schrijven/tv-
kijken/uitoefenen
van hobby of andere
aspecten van het
dagelijks leven,
moeizame mobiliteit

•  Onverklaarbaar
vallen, snijwonden,
blauwe plekken,
brandwonden

•  Plotse sjofelheid,
geen keurig uiterlijk
meer

•  Je (of anderen) niet
herkennen

•  Persoonlijke
bezittingen niet
kunnen vinden

•  Dingen omverstoten
of voortdurend
morsen

•  Zich terugtrekken

•  Luider praten dan
normaal

•  De TV, radio, etc.
te luid zetten

•  Regelmatig
vragen iets te
herhalen

•  Moeizaam
telefonisch
converseren

•  Verrast zijn
wanneer iemand
de kamer inkomt

•  Onaandachtig,
verstrooid lijken

•  Ademhalingsmo
eilijkheden
verstoren het
spreken

•  Je moet wat je
hoorde vaak
herhalen om te
controleren of je
het wel goed
gehoord hebt

•  Verwarring van
woorden

•  Niet meer
vloeiend
spreken

•  Het discussie-
onderwerp
vergeten

•  Terugtrekken uit
sociale
activiteiten
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gekke plaatsen
om het
rondlopen te
ondersteunen

uit sociale
activiteiten

Meest
voorkomende
oorzaken

•  Rheumatoïde
arthritis en
osteoarthritis

•  Beroerte
•  Ziekte van

Parkinson
•  Andere

neurologische
ziektes (MS,
ALS, CP)

•  Hoge of lage
bloeddruk

•  Degeneratie van de
maculae

•  Cataract
•  Glaucoom
•  Diabetische

retinopathie
•  Beroerte

•  Infecties in
externe oor

•  Haarcellen van
binnenoor
beschadigd,
bv.o.w.v.
ouderdom

•  Fractuur,
beroerte, AIDS,...

Spraakmotorische
beperkingen:
•  Ziekte van

Parkinson
•  Hersenverlammi

ng
•  Multiple

Sclerose
•  Amyotrophic

lateral sclerosis
•  Laryngectomie

Taalcognitieve
beperkingen:
Beroerte
•  Locked-in-

syndroom
•  Dementie
•  Hersenletsel
•  Mensen met

leerproblemen

2.4 De verschillende soorten hulpmiddelen vermeld in de cursus

Fysieke Visie Horen Communicatie
Niet-technisch:
•  Organisatie van het hu
•  Verwijderen van obsta

Persoonlijke hulpmiddelen
•  Reikstokken
•  Lichtgewicht bestek m

grote handgrepen
•  Hulpmiddelen voor he

en uitkleden (instrume
voor kousen en knopen
elastische schoenveter
kleedstok)

•  Loophulpmiddelen
(wandelstok, krukken,
rollators, looprek)

•  Rolstoelen (duwrolsto
elektrische rolstoelen)

•  Incontinentiemmateria
(speciaal ondergoed,
inlegkruisjes)

Aangepaste voorwerpen:
•  Toiletverhogers
•  Douchezitjes
•  Badhulpmiddelen (bad

badzitje, handgrepen,

Niet-technisch:
•  Organisatie van het huis
•  Verbeterde verlichting
•  Gebruik van kleurcontrast
•  Verwijderen van obstakels
•  Organisatie en etikettering

Toegankelijk printmateriaal:
•  Grote druk
•  Braille en Moon
•  Pratende boeken/tijdschrif
•  Elektronische boeken en k

Persoonlijke hulpmiddelen
•  Om gezichtsvermogen te

verbeteren (telescopen,
gezichtsveldverbreders)

•  Om te lezen (typoscoop,
vergroters, PC met
spraaksynthese, Braille of
vergroting, CCTV, elektro
leesmachines)

•  Om te schrijven (schrijfram
"gidsen" om op papier te
schrijven, aangepast
computermateriaal en soft
Brailleprinters)

Niet-technisch:
•  Rustig praten
•  Je mond zichtbaar laten 

het praten
•  Niet roepen of luid prate
•  Ondersteun je woorden m

natuurlijke armbeweging
•  Verander niet te vlug van

onderwerp
•  Liplezen
•  Gebarentaal

Persoonlijke hulpmiddelen:
•  Hoorapparaten
•  Implantatie in het slakke

Aangepaste dagelijkse voorw
•  Deurbel met lichtflitsen,

bekend als "deurlichtbel
•  Telefoon met lichtflitsen

bekend als "telefoonlicht
•  Trilalarmen, trilwekkers

Informatie- en
communicatietechnologie:
•  Ringleidingssystemen vo

openbare gelegenheden

Niet-technisch:
•  De tijd nemen/geven om t

communiceren
•  Veel gebaren en

gelaatsuitdrukkingen gebr
aanwijzen

•  Schrijven
•  Voorwerpen met symbolen

etiketteren

Persoonlijke hulpmiddelen:
•  Stemversterkers
•  Artificiële larynx
•  Hoofd- of handmicrofoon
•  Communicatieborden met

tekeningen
•  Symboolkaarten en

symboolboeken
•  Communicators
•  Tele-alarmen

Aangepaste dagelijkse voorwer
•  Teksttelefoon
•  Fax
•  Telefoon met ingebouwd

geheugen
•  Computer die op alternatie
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leuning, badlift)
•  Bedverhoger
•  Kussens of hoge stoele
•  Boodschappentas op w
•  Besturingseenheid voo

omgeving
•  Elektrisch verstelbare

bedden

Aanpassingen in huis:
•  Verwijderen van drem
•  Verbreden van deurop
•  Badkuip vervangen do

douche
•  Anti-slip vloerbekledin
•  Vervangen van

lichtschakelaars,
automatische verlichti
afstandsbediening

•  Extra verlichting
•  Traplift installeren
•  Leuningen installeren
•  Glijdeuren voor zowel

deuropeningen als
kleerkasten

•  Besturingseenheid voo
omgeving

Hulpmiddelen voor verzorg
•  Hef- en tiltoestellen
•  Tele-alarmsystemen
•  Rolstoelen die door ee

begeleider kunnen ged
worden

•  Elektrisch verstelbare
bedden

•  Voor mobiliteit/lopen
(wandelstokken, oriëntatie
navigatiesystemen)

Aangepaste dagelijkse voorwer
•  Telefoon (grote druktoetse

ingebouwd geheugen,
hulpmiddelen voor het into
van nummers)

•  Alarmtoestellen (deurbel,
sprekende klok)

•  Keukentoestellen (spreken
toestellen, voelbare
oppervlakken, snijdozen)

•  Eet- en drinkmateriaal (sp
borden, anti-slipmatjes)

•  Medicatie (medicijndoseer
maatbekers)

•  Spel en ontspanning (voel
contrasten of kleurcontrast
spelborden met gesproken
instructies, bal met belletje
erin)

Informatie- en
communicatietechnologie:
•  Televisie kijken

(beeldschermvergroters, b
sprekende teletext, tv-set m
hoge resolutie)

•  Computers en andere toest
met elektronische weergav
(beeldschermlezers en
spraaksynthese, toegankel
openbare informatiezuilen

•  On-line diensten (leesdien
op-afstand, elektronische
kranten en boeken)

De toekomst:
•  Oriëntatie en navigatie d.m

satellieten en mobiele tele
sprekende (verkeers)borde

•  Teksttelefoon en
videotelefonie

De toekomst:
•  Spraak vertaald naar

geschreven tekst door ee
computer

•  Kleinere hoorapparaten

wijzen in werking gezet ku
worden (d.m.v. oogbeweg
aanwijsstokjes voor de mo

•  Spraaksynthesizer en
programma's voor
spraaksynthese

•  Stemherkenningsystemen
•  Bliss telefonie
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2.5 Stappen die je kan ondernemen

Thuisomgeving Medische consultatie Ziekenhuisomgeving
Stel informatie
beschikbaar voor al je
patiënten

•  Geef aan al je patiënten en
hun verzorgers folders met
daarin de meest essentiële
informatie over functionele
problemen en de mogelijke
oplossingen/hulpmiddelen

•  Zorg ervoor dat er
voldoende folders met
daarin de meest
essentiële informatie
over functionele
problemen en
hulpmiddelen in je
wachtkamer liggen

•  Voorzie op elke afdeling,
in elke wachtkamer of
andere openbare plaats
genoeg folders met daarin
de meest essentiële
informatie over functionele
problemen en
hulpmiddelen

Ondersteun zelfhulp •  Geef specifieke informatie over hulpmiddelen en vermeld tevens waar ze te verkrijgen
zijn

•  Vertel je patiënten waar ze professionele uitleg over hulpmiddelen kunnen krijgen
(bezigheidstherapeuten, openbare hulpmiddelendiensten, vrijwilligersorganisaties of
kleinhandelaars)

•  Suggereer aanpassingen in huis en/of de aankoop van eenvoudige hulpmiddelen
Doorverwijzingen
maken

•  Maak formele
doorverwijzingen naar een
bezigheidstherapeut of
andere
hulpmiddelenspecialisten
(indien dit deel uitmaakt
van je rol)

•  Informeer anderen die wel
een formele doorverwijzing
kunnen maken (indien
doorverwijzing niet binnen
je professionele grenzen
valt)

•  Maak formele
doorverwijzingen naar
bezigheidstherapeuten
of andere
hulpmiddelenspecialist
en

•  Verwijs de patiënt naar de
aan het ziekenhuis
verbonden
bezigheidstherapeut, of
naar de (indien aanwezig)
eigen hulpmiddelendienst.

•  Maak verwijzingen naar de
bezigheidstherapeut of
andere
hulpmiddelenspecialisten
op het moment van ontslag

•  Voor het ontslag informeer
je alle relevante mensen
(patiënt zelf, familie,
omgeving) over functionele
moeilijkheden en het nut
van hulpmiddelen

Onmiddellijk stappen
ondernemen

•  Organiseer de
thuisomgeving

•  Bestel hulpmiddelen (indien
het deel uitmaakt van je rol)

•  Installeer simpele
hulpmiddelen (indien het
deel uitmaakt van je rol)

•  Schrijf hulpmiddelen
voor (indien dit deel
uitmaakt van je rol)

•  Maak suggesties voor
aanpassingen in huis

•  Maak suggesties voor
aankoop van
eenvoudige
hulpmiddelen

•  Voorzie de patiënt van
hulpmiddelen (gedurende
het ziekenhuisverblijf en in
de periode van nazorg)

•  Schrijf hulpmiddelen voor
(indien dit deel uitmaakt
van je rol)

•  Maak suggesties voor
aanpassingen in huis

•  Maak suggesties voor
aankoop van eenvoudige
hulpmiddelen

Nazorg •  Geef de nodige nazorg en zorg er, indien nodig, zelf voor dat je patiënt de nodige
hulpmiddelen krijgt

•  Help bij het installeren van hulpmiddelen en geef training opdat de hulpmiddelen correct
gebruikt worden (indien dit deel uitmaakt van je rol en je vaardigheden)

•  Begeleid het gebruik van hulpmiddelen en onderneem de nodige stappen als er
hulpmiddelen veranderd of aangepast moeten worden


