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INLEIDING

Deze module van IMPACT educatieve software richt zich in
hoofdzaak op de hulpmiddelen die van nut kunnen zijn voor personen
met fysieke beperkingen.

Eerst worden de meest voorkomende fysieke beperkingen beschreven.
Daarna volgt er een overzicht van het aanbod in hulpmiddelen en de
wijze waarop deze hulpmiddelen beschikbaar gemaakt kunnen worden
voor diegenen die er het meeste behoefte aan hebben.
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de taak van hulpverleners
(zowel uit de gezondheidszorg als de sociale sector): hoe kunnen ze de
behoefte aan hulpmiddelen herkennen, en hoe kunnen ze mensen met
fysieke beperkingen in contact brengen met de meest geschikte
hulpmiddelen?

Algemene informatie: doelstellingen
Na het doornemen van deze module zal je:
•  de reikwijdte en de gevolgen van de meest voorkomende fysieke

beperkingen beter kunnen begrijpen
•  een klare kijk hebben op het uitgebreide gamma aan hulpmiddelen

dat er voorhanden is
•  begrijpen waarom personen met fysieke beperkingen er (soms wel,

soms niet) in slagen zich de nodige hulpmiddelen aan te schaffen,
en

•  begrijpen welke rol het personeel uit de gezondheidszorg en de
sociale sector kan vervullen bij het verwijzen naar, of het helpen
uitkiezen en aankopen van, hulpmiddelen.

Specifieke informatie: doelstellingen
Meer bepaald zal je lezen welke sleutelrol het personeel uit de
gezondheidszorg en de sociale sector kan vervullen als "assistive
technologies intermediary (ATI)" of "hulpmiddelen intermediair" in
drie hulpverleningssituaties -situaties waarin ongeïdentificeerde fysieke
beperkingen ontdekt of herkend en (in de mate van het mogelijke)
verholpen kunnen worden:

•  in de thuisomgeving (bv. een bezoek van een wijkverpleger, een
thuisverpleger of een maatschappelijk assistent)
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•  bij medische raadpleging (bv. een bezoek aan de huisarts)
•  in het ziekenhuis (bv. als intern of op het moment van ontslag)

HULPMIDDELEN INTERMEDIAIR (ATI)

Om je geheugen op te frissen... (zie ook inleidende module):

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 onontdekte of niet-herkende behoeften
die ontstaan als gevolg van ouderdom of fysieke, visuele, etc. beperkingen.
Een ATI zijn, vraagt tevens inzet: de nodige stappen ondernemen na het
ontdekken van specifieke noden.
Zo kan je bijvoorbeeld doorverwijzingen maken naar bezigheids-
therapeuten of andere specialisten inzake hulpmiddelen, 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.

Doorheen deze module zal je één patiënt van nabij kunnen volgen:
Elena.

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.
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1 FYSIEKE BEPERKINGEN EN HUN
HULPMIDDELEN

1.1 Inleiding

Dankzij de verbeteringen in de sociale voorzieningen en de gezond-
heidszorg en dankzij de moderniseringen van hulpmiddelen en
leveringsdiensten, vormen fysieke beperkingen geen onoverkomelijke
obstakels meer. Vandaag de dag kunnen fysiek beperkte mensen
onafhankelijker leven dan pakweg 40 jaar geleden. Eenvoudige
hulpmiddelen zoals een grijper en een rollator of meer ingewikkelde
systemen zoals besturingseenheden, elektronische rolstoelen en auto's
die met een joystick bediend kunnen worden, kunnen het leven van
veel fysiek beperkte mensen een stuk aangenamer maken.

Naast deze moderne technische toestellen bestaat er nog een heel
gamma aan eenvoudige en relatief goedkope uitrustingen om de
dagelijkse activiteiten van licht fysiek beperkte personen te
ondersteunen. Maar zolang deze mensen niet op de hoogte zijn van
deze hulpmiddelen, kunnen ze er ook niet van profiteren. Het spreekt
dus vanzelf dat al het personeel uit de sociale sector en de
gezondheidszorg op de hoogte moet zijn van de bestaande
hulpmiddelen, zodat ze hun patiënten van de nodige informatie kunnen
voorzien.

Of je als zorgverlener nu dagelijks of slechts sporadisch met fysiek
beperkte mensen in contact komt, steeds heb je een belangrijke
verantwoordelijkheid. Het is jouw taak de fysiek beperkte personen te
steunen en ervoor te zorgen dat hun levenskwaliteit en onaf-
hankelijkheid behouden blijft. De ontwikkeling van fysieke
beperkingen verloopt meestal erg traag. Het is daarom van essentieel
belang dat je alert blijft voor die tekens of symptomen die erop kunnen
wijzen dat je patiënt fysieke problemen heeft die door hulpmiddelen of
andere vormen van zorgverlening verholpen kunnen worden.
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1.2 Fysieke beperkingen

Dit onderdeel introduceert de fysieke beperkingen die invloed hebben
op het dagelijks leven van bejaarde personen.

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
Fysieke beperkingen kunnen gevolgen hebben voor al de dagelijkse
activiteiten. Deze activiteiten worden meestal in twee categorieën
verdeeld: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en de
Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (HDL). ADL omvat de
basisactiviteiten zoals persoonlijke verzorging en sanitaire behoeften
(eten, zich wassen, naar het toilet gaan, zich aankleden), communicatie
en mobiliteit. HDL omvat de huishoudelijke en andere activiteiten
zoals het bereiden van een maaltijd, schoonmaken, winkelen en admi-
nistratieve taken.

Veranderingen in het ouder wordende lichaam
Een verhinderde mobiliteit en een vertraagd fysiek functioneren bij
bejaarde personen kan verschillende factoren als oorzaak hebben. Deze
factoren kunnen zowel van fysieke, psychologische als sociale aard
zijn, maar kunnen evengoed te maken hebben met de omgeving of het
milieu waarin de persoon in kwestie zich bevindt. Talloze
leeftijdsgebonden veranderingen, zoals vertraagde neurologische
reacties en verzwakte spieren, hebben tot gevolg dat de eerder
vanzelfsprekende, alledaagse mobiliteit meer en meer een fysieke
uitdaging wordt.

Het normale lichaam ondergaat verscheidene leeftijdsgebonden
veranderingen die de mobiliteit en het fysiek functioneren beïnvloeden.
Vanaf 50-jarige leeftijd is er een afname van de beendermassa (dit
proces evolueert sneller bij vrouwen dan bij mannen) en er is meestal
ook een vermindering van de spiercellen en een daaruitvolgende
spierverzwakking. De mate van spierverzwakking varieert, afhankelijk
van de spiergroepen. Spiergroepen die vaak actief gebruikt werden,
zijn minder vatbaar voor ouderdomsveranderingen.

De aftakeling van de spierfuncties is afhankelijk van andere systemen,
zoals de neurologische en musculoskeletal systemen.
Omwille van de leeftijdsgebonden veranderingen in het neurologische
systeem, neemt de reactiesnelheid en bewegingssnelheid voortdurend
af. Dit heeft ook een nadelige invloed op de spierfuncties: het
veroorzaakt evenwichtsproblemen en het verhoogt het risico op vallen.

Structurele of anatomische ouderdomsveranderingen in de longen
veroorzaken een afname van de longinhoud. Het ademhalingspatroon
verandert, en vermoeidheid steekt sneller de kop op. Ook het hart kan
steeds minder stress aan, wat ook bijdraagt aan de algemene
vermoeidheid en lichamelijke zwakheid.
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Leeftijdsgebonden veranderingen in het menselijk lichaam kunnen als
volgt samengevat worden:

•  Gradueel verlies van de beendermassa
•  Verminderde spierkracht
•  Verminderde reactiesnelheid
•  Verminderde bewegingssnelheid
•  Veranderingen in het ademhalingssysteem
•  Veranderingen in het cardiovasculaire systeem
 
Een persoon kan één of meerdere fysieke beperkingen hebben.
Afgezien van ongevallen of ernstige ziektes, zijn er veel oudere
mensen die hun beperkingen over de jaren heen verwerven, en er is
geen duidelijke aanwijzing wanneer de beperking veroorzaakt is en
wanneer ze herkend kan worden.

Fysieke begrenzingen worden niet alleen veroorzaakt door fysieke
verzwakking. De thuissituatie, hulpverleningsdiensten, sociale relaties
en houdingen kunnen een groot verschil uitmaken.

Nicole

In de inleidende module en de module over
visuele beperkingen heb je al kennisgemaakt
met Nicole. Een ouder iemand zoals Nicole,
die in de stad woont, kan begrenzingen
ervaren omwille van veranderingen in haar
omgeving. De kruidenier op de hoek sluit zijn
deur omdat er een nieuwe supermarkt net buiten de stad gebouwd wordt.
Voor mensen als Nicole kan dit een groot probleem zijn; ze heeft immers
geen auto en ze is niet in staat het openbaar vervoer te gebruiken.
Het appartement waar ze al veertig jaar woont bevindt zich op de tweede
verdieping en er is geen lift. Nicole kan de trap niet zo goed meer op, en
zeker niet als ze boodschappen met zich moet meedragen. Indien de winkel
dichtbij zou zijn, en er een lift in het appartementsgebouw zou zijn, zou ze
een boodschappentas op wieltjes kunnen gebruiken en zo een grotere
hoeveelheid goederen kunnen verplaatsen.

Ziekten die fysieke beperkingen veroorzaken

Dit onderdeel behandelt enkele veel voorkomende ziekten die
(voornamelijk bij oudere personen) fysieke beperkingen kunnen
veroorzaken. Enkele van deze ziekten zijn:
•  reumatoïde arthritis en osteoarthritis
•  beroerte
•  ziekte van Parkinson
•  hoge of lage bloeddruk

In de module over communicatieve beperkingen vind je beschrijvingen
van neurologische ziekten zoals multiple sclerose (MS) en
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hersenverlamming, etc. die ook fysieke beperkingen kunnen
veroorzaken. Er zijn veel andere ziekten die fysieke beperkingen
kunnen veroorzaken, maar in feite is de diagnose niet zo belangrijk als
de problemen die eruit voortvloeien. We willen je hier enkel een
algemeen idee geven van mogelijke oorzaken.

Reumatoïde arthritis en osteoarthritis

Reumatoïde arthritis (RA) is een veel voorkomende, wereldverspreide
ziekte die in alle bevolkingsgroepen voorkomt. De verspreiding van
ondubbelzinnige, conventionele RA in Europa is ongeveer 1 percent,
met een man/vrouw verhouding van 3:1. (Nordenskiöld,1996)

De ziekte vordert gestaag, en de gevolgen ervan kunnen erg variëren.
De hoofdsymptomen zijn ochtendstijfheid, gewrichtspijnen en -
gevoeligheid, vermoeidheid en algemene malaise, samen met tekenen
van warme, gezwollen gewrichten, pees- en spierverzwakking.

Veertig procent van 70+ers over de hele wereld lijdt aan osteoarthritis
aan de knie. Osteoarthrosis, zoals het ook wel eens genoemd wordt, is
een degeneratieve gewrichtsziekte waarbij er een gestaag verlies van
het gewrichtskraakbeen is, samen met het optreden van nieuwe
beenderformaties en fibrose. De ziekte tast vaak symmetrische
gewrichten aan; de hand wordt gewoonlijk het eerst aangetast.

Bij oudere mensen vormt osteoathritis aan de grote, gewichtdragende
gewrichten zoals de heup en de knie, de grootste problemen.
Symptomen die vaak vermeld worden zijn pijn, algemene stijfheid,
lichaamsvervormingen en een verminderde beweeglijkheid. Bijna 80
percent van de osteoarthritispatiënten is voor 25 percent beperkt in hun
bewegingen. De dagelijkse taken kunnen ze niet meer uitvoeren.

! Opzoekingsactiviteit: arthritis

Je vindt voldoende informatie op het Web. Probeer:
•  http://www.arthritis.ca/or
•  http://www.abledata.com/arth_in.htm

Beroerte

Een beroerte, ook wel "hersenbloeding" genoemd, vindt plaats wanneer
hersencellen afsterven als gevolg van onvoldoende bloeddoorstroming.
Het gebrek aan bloeddoorstroming kan veroorzaakt worden door
bloedklonters of barsten in een ader, waardoor de zuurstof- en
voedselvoorziening naar de hersenen verhinderd wordt. Een deel van
de hersenen krijgt niet genoeg bloedtoevoer en de zenuwcellen die niet
genoeg zuurstof krijgen functioneren niet meer en sterven meteen.
Wanneer de zenuwcellen niet kunnen functioneren, kan het deel van
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het lichaam dat door deze cellen gecontroleerd wordt, evenmin
functioneren.

Symptomen van een beroerte zijn: motorische disfuncties, sensorische
alternanties, taal- en spraakachterstand, visuele en auditieve
stoornissen, en eender welke combinatie van deze symptomen. De
symptomen kunnen ook tijdelijk zijn -zij komen gewoonlijk voort uit
een storing in de bloedcirculatie, ook wel kortstondige ischemische
aanval genoemd.
De storing in of vermindering van de bloedtoevoer wordt veroorzaakt
door een bloedklonter, die later door de lichaamsenzymen opgelost
wordt.

De verspreiding van beroerte is grotendeels afhankelijk van het
gemiddelde leeftijdsniveau van de bevolking. Verbeterde
behandelingen, en de daaruit volgende stijgende overlevingskans,
zorgen mee voor een grotere verspreiding. Ruw geschat kunnen we
zeggen dat er 500 à 800 gevallen per 100.000 mensen zijn. (Wester,
1992)

! Opzoekingsactiviteit: beroerte

Verdere informatie over beroerte vind je op het Web. Probeer eens the
Methodist Health Care System op:

•  http://www.methodisthealth.com/health/nervesystem/stroke.htm

Je kan natuurlijk ook informatie zoeken rond preventie en diagnose voor,
en behandeling en rehabilitatie na een beroerte.  The Swedish Council on
Technology Assessment in Health Care kan je wellicht meer vertellen:

•  http://www.sbu.se/sbu-site/reports/abstracts/stroke.html

De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende stoornis in de
hersenen, waardoor er bepaalde cellen, neuronen, aftakelen. De
precieze oorzaak voor dit proces is nog niet ontdekt. De neuronen zijn
belangrijk voor de hersenen omdat zij een bepaalde substantie,
dopamine genoemd, produceren. Deze dopamine is een chemische
"boodschapper" in de hersenen, m.a.w. het helpt het zenuwstelsel bij
het controleren van de spieractiviteit. Een abnormaal lage toevoer van
dopamine zorgt ervoor dat de symptomen van Parkinson de kop
opsteken.

De primaire symptomen zijn: stijfheid, beven, traagheid en
verminderde beweeglijkheid, evenwichtsmoeilijkheden en zich
moeilijk kunnen voortbewegen. Secundaire symptomen zijn: depressie,
seniliteit, misvormingen van de lichaamshouding en spraakproblemen.
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Er zijn ook andere neurologische stoornissen die zowel de primaire als
de secundaire symptomen van Parkinson kunnen vertonen. Wanneer
dit gebeurt, kan ernaar verwezen worden als het Parkinson Syndroom
of Atypische Parkinson. Bovenstaande symptomen kunnen
bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door hersentumors, hoofdletsels
of veelvuldig en langdurig gebruik van pijnstillers.

Er bestaan geen eenduidige cijfergegevens over het aantal
Parkinsongevallen in Europa. Een mogelijke schatting is 17 gevallen
op 10.000 mensen. Het risico op Parkinson neemt toe bij 50+ers en het
komt zelden voor bij mensen jonger dan 30.

! Opzoekingsactiviteit - Parkinson

Op het Web vind je ontzettend veel informatie over Parkinson:

•  http://www.neurochiefe.mgh.harvard.edu/parkinsonsweb/Main
(IntroPD/Intro.html)

De Parkinson Europe Networking Group werd opgericht op 21 april 1998.
Je vindt hen op:

•  http://neuro-
chiefe.mgh.harvard.edu/Parkinsonsweb/Main/News/peng.html

of je kan een Britse webpagina openslaan:

•  http://new.parkinsons.org.uk/index.htm

Hoge of lage bloeddruk

Hoge bloeddruk of hypertensie wordt bij een volwassene gedefinieerd
als een bloeddruk die gelijk is aan of hoger is dan 140 mm Hg
systolische druk, of gelijk aan of hoger dan 90 mm Hg diastolische
druk. Bloeddruk wordt gemeten in millimeters kwik(zilver) (mm Hg).
Hoge bloeddruk verhoogt rechtstreeks het risico op hart- en vaatziekten
(wat tot een hartinfarct leidt), en op beroerte (of hersenbloeding), zeker
wanneer er nog andere risicofactoren aanwezig zijn. Symptomen van
hoge bloeddruk zijn: het bonzen van het hoofd, hoofdpijn, duizeligheid
en hartkloppingen. Personen met diabetes mellitus of met een
nierziekte zullen gemakkelijker een hoge bloeddruk hebben.

Lage bloeddruk, of hypotensie, komt voor bij 20 op 30 bejaarde, in een
verzorgingstehuis opgenomen, personen. Er is een duidelijke
overeenkomst tussen het voorkomen van hypotensie en leeftijd. Het
grootste gevaar voor kwetsbare bejaarde personen met orthostatische
hypotensie zijn de letsels na een val. Orthostatische hypotensie
betekent een lage bloeddruk die duizeligheid of zelfs flauwtes
veroorzaakt na een plotse positie- of houdingsverandering, bv. van
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liggen naar opstaan. Het hart kan niet hard genoeg pompen, waardoor
de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk vermindert. Symptomen van
lage bloeddruk zijn: algemene zwakte, depressie, flauwvallen en
duizeligheid, dit laatste vooral bij het opstaan.

! Opzoekingsactiviteit: bloeddruk

Op het Web vind je voldoende informatie over bloeddruk. Probeer eens de
American Heart Association:

•  http://www.americanheart.org/Heart_and_Stroke_A_Zguide/hbp.html

! Herhalingsactiviteit

Beschrijf de belangrijkste oorzaken van fysieke beperkingen. Kan je
cijfergegevens vinden over de verspreiding ervan? In welke
bevolkingsgroepen komen ze het meest voor?

1.3 Symptomen van fysieke beperkingen

In dit onderdeel zal je meer te weten komen over de belangrijkste
symptomen van fysieke beperkingen. Deze symptomen zijn:
•  evenwichtsproblemen
•  stijfheid in de gewrichten en spieren
•  spierverzwakking
•  pijn
•  gevoelloosheid
•  urine-incontinentie

Evenwichtsproblemen

Evenwichtsproblemen kunnen door verscheidene factoren veroorzaakt
worden: lage bloeddruk, traag reactievermogen, stijve gewrichten,
zwakke spieren of combinaties hiervan. Veertig percent van de 40+ers
krijgt te maken met evenwichtsproblemen of duizeligheid.
Evenwichtsstoornissen komen meer voor bij hogere leeftijdsgroepen
en bij 75+ers is het één van de meest voorkomende redenen om een
dokter te raadplegen.

Wanneer mensen met een lage bloeddruk van een stoel of bed opstaan,
worden ze duizelig. Ook bij het aantrekken van kousen, schoenen of
een broek kan dit gebeuren, omdat ze zich hiervoor moeten
vooroverbuigen. Evenwichtsproblemen verergeren wanneer de ogen
gesloten zijn, zodat het voor deze mensen erg moeilijk wordt om zich
bijvoorbeeld onder de douche te wassen.
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Oudere mensen vergeten vaak hun bewegings- of evenwichtsmoei-
lijkheden, tot op het moment dat ze een bepaalde beweging willen
uitvoeren. Als ze bijvoorbeeld op een oneffen of gladde weg lopen,
zullen ze gemakkelijk vallen.

Emma

Emma heeft evenwichtsproblemen als gevolg van een lage bloeddruk. Ze
viel op de grond wanneer ze van haar stoel opstond om de telefoon te
beantwoorden. Ze werd bang en nadien durfde ze niet alleen de straat op
uit angst te vallen en zichzelf te verwonden.

Stijfheid in de gewrichten en spieren

Arthritis en de ziekte van Parkinson zijn enkele van de vaak
voorkomende oorzaken van stijfheid. Stijfheid in de gewrichten en
spieren kan te wijten zijn aan een toegenomen hoeveelheid
verbindingsweefsel. De elasticiteit van het verbindingsweefsel en de
soepelheid van de spieren neemt met de jaren af.

Vanuit hurkpositie weer opstaan wordt erg moeilijk, en zeker voor
vrouwen. Lichamelijke verstijving heeft invloed op alle dagelijkse
activiteiten, omdat het reiken, grijpen, heffen en rondbewegen steeds
meer inspanning vraagt.
Het openen van ingeblikte eetwaren, het dragen van boodschappentas-
sen, opstaan van een stoel, kleine muntjes of kruimels oprapen en het
hanteren van kleine bedieningsknoppen of schakelaars wordt alsmaar
moeilijker en soms zelfs onmogelijk.

Sharon

Sharon lijdt aan rheumatoïde arthritis. Haar schouder- en
ellebooggewrichten zijn aangetast. Ze kan haar hand niet hoog heffen en
zodoende haar haar niet borstelen.

Spierverzwakking

Arthritis, beroerte en de ziekte van Parkinson kunnen rechtstreeks of
onrechtstreeks spierverzwakking veroorzaken. Ook hier wordt het
uitvoeren van de dagelijkse activiteiten een zware opdracht: zich
voortbewegen, van bed of stoel opstaan, het heffen, hanteren of dragen
van dingen... het vraagt tijd, pijn en moeite. Het openen van een glazen
pot of een tetraverpakking is gewoonlijk de eerst opduikende
moeilijkheid.

George

George heeft de ziekte van Parkinson. Hij praat
vaak over vroeger, en over de tijd waarin hij
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voor het eerst merkte dat hij moeite had met opstaan uit de sofa. Hij had
toen een lage sofa, zo eentje uit de jaren zeventig toen lage meubels nog
mode waren. Als hij bezoek kreeg, zorgde hij er altijd voor dat hij in zijn
hoge leunstoel zat, zodat hij makkelijker kon opstaan. Nadat de ziekte van
Parkinson bij hem vastgesteld werd, heeft hij zich meteen een nieuwe,
hoge sofa gekocht.

Pijn

Pijn legt zowel een fysieke als emotionele domper op het leven. Pijn
kan veroorzaakt worden door rheumatoïde arthritis, problemen in de
bloedcirculatie of een algemeen verslechterende lichamelijke conditie.

Gewrichtspijn in de handen verhindert het gebruik van (huis-
houd)toestellen, of het openen van deuren, het dragen van dingen, het
uitoefenen van hobby's zoals breien of tuinieren of het verderzetten van
de dagelijkse routine (zich aankleden, bereiden van de maaltijd). Pijn
die veroorzaakt wordt door problemen in de bloedcirculatie vertraagt
de lichaamsbewegingen en verhindert zware taken zoals het uithangen
van de was of het dragen van boodschappentassen.

Een persoon kan slaapstoornissen hebben omwille van constante
pijnen. Voor hen worden er meestal kalmerende middelen voorge-
schreven. Voor oudere mensen kan dit echter vervelende gevolgen
hebben, bijvoorbeeld als ze 's nacht naar het toilet willen gaan. Onder
invloed van het slaapmiddel is de kans groot dat ze vallen of ergens
tegenaan botsen.

De meest patiënten met rheumatoïde arthritis ervaren chronische pijn.
Deze wordt gedefinieerd als een pijn die meer dan 6 tot 12 maanden
kan duren en als een "brandende" pijn omschreven wordt. Typische
symptomen zijn ochtendpijnen en stijfheid. De vastgestelde pijnen bij
ontstekingen worden teweeggebracht of verergerd door het bewegen
van het aangetaste gewricht.

De stijfheid, irritaties, en spierpijnen die gewoonlijk met
gewrichtsproblemen gepaard gaan, kunnen te wijten zijn aan
spierkrampen die uitgelokt worden door pijn in de gewrichten. Pijn kan
op zich ook beperkend zijn indien het dagelijks en voortdurend
aanwezig is. Pijn veroorzaakt vermoeidheid en het vermindert het
concentratievermogen. Om deze redenen is het behandelen van pijn
één van de belangrijkste prioriteiten van medische zorgverlening
(Nordenskiöld, 1996).

Personen met rheumatoïde arthritis ervaren frustraties omdat ze
bepaalde dingen niet meer kunnen uitvoeren. Ze worden grotendeels
afhankelijk van anderen en ze moeten hun dagelijkse routine
aanpassen. Pijn is een diepgaande persoonlijke ervaring (Nordenskiöld,
1996).
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Gevoelloosheid

Gevoelloosheid kan veroorzaakt worden door problemen in de
bloedcirculatie, maar het kan eveneens een symptoom zijn voor
beroerte of een gevolg van een ziekte. Eén van de gevolgen van
diabetes, bijvoorbeeld, is de ontwikkeling van perifere neuritis, wat
inhoudt dat lichaamsuiteinden ongevoelig worden voor aanrakingen.

Gevoelloosheid in de voeten komt vaak voor bij bejaarde personen met
vasculaire problemen. Het wandelen wordt moeilijk en ze moeten
geholpen worden bij het nemen van trapjes of het wandelen over
oneffen wegen. Ze voelen immers de stenen, trapjes, putten, ... niet en
zullen gauw vallen. Gevoelloosheid in de handen bemoeilijkt het
sluiten van ritsen of knopen die je niet kan zien, bijvoorbeeld
ritsluitingen op de rug of halskettingen.

! Contextactiviteit: gevoelloosheid, experimentele test - hoe voelt
het niet te kunnen voelen?

Gevoelloosheid in je handen: trek een paar dikke handschoenen aan en
probeer een aantal kleine voorwerpen op te rapen (munten, lucifers, erw-
ten,...)

Je hebt waarschijnlijk al eens ervaren dat je 's nachts wakker wordt met een
volledig gevoelloze, of "slapende" hand. Je hebt misschien gemerkt hoe
moeilijk het was deze hand te bewegen zonder de hulp van je andere hand -
de hand voelt aan alsof ze van iemand anders is, want ze geeft immers geen
feedback.

! Opzoekingsactiviteit: Oliver Sacks, A Leg to Stand On.

Dit boek beschrijft de ervaringen van de schrijver nadat hij omwille van
een ongeluk tijdens een vakantie in Noorwegen, gevoelloos werd in zijn
been.

Urine-incontinentie

Urine-incontinentie kan tijdelijk zijn, veroorzaakt door een acute urine-
infectie, of chronisch, veroorzaakt door functionele problemen in de
controle van de blaas of bekkenspieren. Het probleem kan te wijten
zijn aan hormonale eigenschappen, bevalling, operaties,
spierdisfuncties, fysieke letsels, medicatie, etc.

Het meest voorkomende type van incontinentie is stress-incontinentie,
wat inhoudt dat kleine hoeveelheden urine ontsnappen tijdens het
hoesten, niezen, vooroverbuigen, heffen of het deelnemen in
sportactiviteiten. Een ander type is de "dringende" incontinentie of de
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onmogelijkheid om vanaf het moment dat men de behoefte voelt te
urineren, de urine op te houden totdat het toilet bereikt is.

Andere types zijn mengvormen van incontinentie waarbij zowel het
symptoom stress als dringendheid zich bij dezelfde patiënt kan
manifesteren. Incontinentie waarbij de blaas steeds overvloeit is te
wijten aan hinderingen in de blaas of verzwakking van de blaasspier.
Tot slot is er de reflex-incontinentie waarbij er urineverlies is omdat de
persoon in kwestie niet voelt dat hij/zij moet plassen.

! Herhalingsactiviteit

Beschrijf de belangrijkste symptomen van fysieke beperkingen. Hoe zou je
deze symptomen herkennen tijdens je contact met patiënten?

1.4 Impact

Het gemak waarmee de meeste mensen een dagje winkelen plannen is
totaal vreemd voor mensen met beperkte mobiliteit. De moeilijkheden
die deze laatsten ervaren manifesteren zich vooral op het gebied van
transport, hindernissen in de omgeving (bv. ontbreken van een roltrap)
en publieke opinie. Ook zij willen immers hun onafhankelijkheid en
trots bewaren.

Fysieke beperkingen, zoals evenwichtsstoornissen of zwakke spieren,
hebben een negatieve invloed op de mobiliteit en zodoende ook op alle
dagelijkse activiteiten. De beperkte personen zijn gedwongen hun
dagelijkse routine aan te passen en bepaalde activiteiten op te geven
om toch maar een zekere vorm van zelfredzaamheid te behouden.

Pijn in de handen en spierverzwakkingen beïnvloeden de eetge-
woonten. Het heffen van zware pannen en potten wordt onmogelijk en
het snijden van vlees of brood veroorzaakt krampen. De beperkte
persoon zal bijvoorbeeld meer kant-en-klare maaltijden kopen.

Mensen met fysieke beperkingen moeten vaker beroep doen op
anderen en ze voelen zich soms beschaamd om hulp te zoeken. Ze
denken dat ze een last zijn voor anderen, en proberen zichzelf te
behelpen door moeilijke taken zoveel mogelijk te vermijden. Velen
geven zelfs hun lievelingshobbies (tuinieren, breien, sport, etc.)
volledig op.

Uit onderzoek in de VS in 1993 bleek dat 23 percent van de 64+ers
moeilijkheden had bij het uitvoeren van de dagelijkse taken (eten,
baden, zich kleden) en 10 percent van deze groep had hiervoor hulp
nodig. Een hoger percentage 65+ers (27 percent) bleek moeilijkheden
te hebben bij het regelen van huishoudelijke taken (Prohaska, 1993).
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Personen met urine-incontinentie voelen zich gauw onzeker in groep.
Het voortdurende gehol naar het toilet kan als hoogst vervelend ervaren
worden (zowel bij de persoon in kwestie als bij de anderen), zodat ze
verkiezen niet uit te gaan, of indien ze het wel doen, het toilet en de
toegankelijkheid ervan eerst controleren.

Gevolgen

Bejaarde personen met beperkingen hebben de neiging de dagelijkse,
moeilijke of pijn veroorzakende taken, opzij te schuiven. Dit betekent
dat ze hun dagelijkse routine vaak veranderen, en de kwaliteit van hun
leven danig kan verminderen.

Angst om zich te bezeren is een psychologische factor waaronder veel
oudere personen gebukt gaan. Eerst beoordelen ze op een realistische
manier de fysische omstandigheden en de omgevingssituatie (bv. een
verkeerssituatie) om dan te concluderen dat het risico om te vallen of
één of andere verwonding op te lopen, zeer groot is. Essentieel is dan
de manier waarop ze de risicofactor aanpakken: indien ze besluiten niet
te wandelen, de straat niet over te steken of niet te reizen, verliezen ze
een groot deel van hun mobiliteit en onafhankelijkheid (Burke, 1992).

De angst om zichzelf in verlegenheid te brengen, is sterk verbonden
met de angst zich te bezeren. Het is moeilijk om de emotionele reacties
van bejaarde personen, die het verlies van hun fysieke kracht en
behendigheid proberen te verwerken, van elkaar te onderscheiden. Als
ze geen hulp zoeken voor hun problemen, is de kans groot dat ze zich
terugtrekken uit hun dagelijkse bezigheden, geen voet meer buiten
zetten, en mentaal achteruitgaan.

Algemene achteruitgang

Fysieke beperkingen kunnen zoveel onzekerheid en depressie
veroorzaken dat de personen in kwestie hun levensactiviteit tot een
minimum gaan beperken. Wanneer ze zich minder bewegen, worden
hun spieren alleen maar zwakker, en hun gewrichten stijver. Een
vicieuze cirkel dus. De mentale en fysieke gezondheid van een persoon
zijn sterk met elkaar verweven en het uiteindelijke resultaat kan een
algemene achteruitgang van zowel het fysiek als mentaal functioneren
zijn.

Emma

Zonder de hulp die ze nu heeft, zou Emma, die omwille van even-
wichtsstoornissen gevallen was, nooit meer een voet hebben willen
buitenzetten. Langzaam zou ze zich in haar huis opgesloten hebben en haar
fysieke gezondheid zou alleen maar verslechterd zijn. Uiteindelijk zou ze
in een verzorgingstehuis terechtgekomen zijn. Maar in plaats van dit alles,
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heeft ze haar problemen onder ogen gezien en medicatie en hulpmiddelen
gevraagd. Ze heeft nu een hulpmiddel dat haar mobiliteit tijdens het
wandelen verbeterd. Dit betekent dat ze wanneer ze maar wil de straat op
kan, en haar fysieke en mentale gezondheid in topvorm blijft.

Intrekken in een service-flat

Als een persoon alleen leeft en zijn/haar beperking ernstige vormen
aanneemt, kan hij/zij overwegen om in een service-flat in te trekken. Er
is immers steeds persoonlijke hulpverlening beschikbaar. Vooral in
landelijke gebieden, of voor personen die ver van het stadscentrum
wonen, kan dit een goede oplossing zijn.

Belasting voor de familie

Wanneer een familielid lichamelijk beperkt wordt, moet de hele
familie hun dagelijkse routine herdenken. Zelfs lichte fysieke
problemen kunnen extra inspanningen voor de familieleden met zich
meebrengen. Vooral wanneer moeder of vader lichamelijk beperkt
wordt, kan de extra belasting zeer groot zijn. Indien het om
aanslepende en verergerende beperkingen gaat (bv. arthritis of MS),
moeten de dagelijkse leefomstandigheden voortdurend aangepast
worden. Familieleden moeten leren hoe ze de beperkte persoon kunnen
helpen, en hoe ze het werk onder elkaar kunnen verdelen. Het spreekt
voor zich dat ze ook hulpmiddelen zoals hijstoestellen of rolstoelen
moeten leren hanteren.

! Herhalingsactiviteit

Omschrijf de belangrijkste invloeden en gevolgen van fysieke beperkingen.
Hoe kunnen ze verholpen worden?

1.5 Hulpmiddelen voor fysiek beperkte personen

! Contextactiviteit

Som zoveel mogelijk producten en (leverings)diensten voor hulpmiddelen
op. Probeer ze in categorieën te verdelen. Bespreek je lijst met je
medestudenten.

Iedereen, op welke leeftijd ook, kan hulpmiddelen gebruiken om de
dagelijkse taken te vereenvoudigen. Een goed voorbeeld zijn
handgrepen in de badkamer; je kan makkelijker het bad in en uit als je
je ergens aan kan vastgrijpen. Hulpmiddelen zijn vooral nuttig wanneer
een persoon evenwichtsproblemen heeft, niet lang kan rechtstaan of
problemen heeft bij het heffen, buigen of strekken van de benen.
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Het gamma aan technische hulpmiddelen is erg groot. Meestal zijn het
eenvoudige oplossingen die het verlies aan spierkracht of het niet
kunnen strekken of bewegen van arm of hand, compenseren.

Studies van Mann, Hurren en Tomita (Mann, 1993a; Mann, 1993b)
toonden aan dat, globaal genomen, oudere mensen veel hulpmiddelen
bezitten en gebruiken. In de bestudeerde groep waren er personen die
tot 14 verschillende hulpmiddelen hadden, waarvan ze er 11 actief
gebruikten. Volgens hen gebruiken de personen met fysieke en/of
zintuiglijke beperkingen, de meeste hulpmiddelen. Toch waren deze
personen niet op de hoogte van de huidige informatie m.b.t. de
dienstverleningen en de op de markt beschikbare hulpmiddelen. In een
studie van Mann, Hurren, Tomita, Bengali, Steinfeld (Mann, 1994),
werd aan 110 personen de volgende vraag gesteld: "Kan je een
hulpmiddel bedenken dat je graag zou hebben, maar je nooit hebt
kunnen vinden -eventueel een hulpmiddel dat nog ontwikkeld moet
worden?" Alle suggesties verwezen naar reeds bestaande, en op de
markt verkrijgbare, hulpmiddelen.

Vooraleer je tot technische hulpmiddelen te wenden, is het goed even
stil te staan bij andere, misschien heel eenvoudige, oplossingen.
Functioneren de dingen wel zoals het hoort? Bijvoorbeeld, als het
deurslot klemt, controleer dan eerst of het geolied is, of het niet
verroest is, etc. Pas als alles in orde is, kan je technische hulpmiddelen
overwegen. Ook is het belangrijk de verlichting te controleren:
evenwichts- en mobiliteitsproblemen verergeren als er niet genoeg licht
is.

Persoonlijke hulpmiddelen

Er zijn veel praktische hulpmiddelen beschikbaar voor het aan- en
uitkleden. Echter, vooraleer je zulke hulpmiddelen aanraadt, moet je de
kleding zelf in overweging nemen. Kleine knopen, strakke kleding en
rugsluitingen bemoeilijken het aan- en uitkleden. Probleem is wel dat
vele oudere mensen zich niet graag nieuwe kleren aanschaffen,
enerzijds omwille van de emotionele waarde ervan, anderzijds omwille
van de uitgave.

Voor een persoon met stijve heupgewrichten, bijvoorbeeld, zijn er
verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Hulpmiddelen voor het
aantrekken van kousen zijn nuttig voor diegenen die zich niet kunnen
bukken, evenals hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van kleding.
Zo heb je bijvoorbeeld extra-lange schoenlepels en reikstokken om het
aantrekken van schoenen te vereenvoudigen.

In het geval van stijve handgewrichten, kunnen elastische schoenveters
en reikstokken voor het optrekken van broeken of uitdoen van een
overjas, erg nuttig zijn.
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Voor incontinentieproblemen zijn er voor mannen verschillende
externe instrumenten die de urine opvangen, evenals speciale
instrumenten voor vrouwen. Er zijn ook verschillende soorten
absorberend en beschermend verband en speciaal ondergoed
verkrijgbaar.

Voor personen die moeilijk voorwerpen kunnen grijpen of vasthouden
(omwille van arthritis, neuromusculaire beperkingen of verminderde
controle van de handspieren), is er lichtgewicht bestek en
gebruiksinstrumenten met grote handgrepen beschikbaar. Grote
handgrepen zijn veel makkelijker hanteerbaar.

Een schilmes met een grote
handgreep is eenvoudiger
in gebruik. Het vraagt
minder grijpkracht, het is
gemakkelijk vast te houden
tijdens het schillen en het
veroorzaakt minder ge-
wrichtspijnen.

Loophulpmiddelen zijn de
bekendste technische
hulpmiddelen, samen met de bril en het hoorapparaat. Er zijn
verschillende soorten wandelstokken en krukken, rollators en
wandelrekken om een persoon met evenwichtsstoornissen of
verzwakte beenspieren te helpen.

Een rollator voorzien van                               Wandelstokken zijn er
een zitje en een mand is                                  in verschillende maten
de ideale hulp tijdens                                      en kleuren
het winkelen
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! Verwijzing naar de bijlage: Waarvoor worden wandelstokken
gebruikt?
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! Opzoekingsactiviteit: het aanpassen van een wandelstok

Pas een wandelstok aan voor
iemand anders. Het aanpassen
kan je op twee manieren doen:
ten eerste kan je de stok
verticaal naast de rechtopstaande
persoon houden (deze laatste
staat met de voeten licht
gespreid, en met ontspannen
schouders en armen). Pas het
middenstuk van de stok aan
zodat het handvat op polshoogte
is (zoals je met de pijl aangeduid
ziet). Ten tweede kan je de
lengte tussen de pols en de
onderkant van de hiel meten wanneer de persoon languit neerligt met
zijn/haar handen naast het lichaam. Tel 2.5 cm bij de gemeten lengte (of
meet de hak van de schoenen die de persoon normaal draagt). De totale
lengte is dan de lengte van de stok.

Indien de stok op de juiste manier is aangepast, moet de gebruiker in staat
zijn te wandelen met een licht gebogen elleboog. Ze moeten hun gewicht
gemakkelijk kunnen opheffen door de elleboog te strekken, en de stok weer
neer te duwen tijdens het wandelen.

! Opzoekingsactiviteit: vergelijk verschillende wandelstokken

Probeer verschillende verstelbare wandelstokken uit bij de plaatselijke
gezondheidsdienst. Vergelijk de verschillende modellen, het gewicht van
de stok en de vorm van de handvaten. Kies je favoriete wandelstok en
verklaar je keuze.

Boodschappentassen op wieltjes met een lange handgreep zijn nuttig
voor mensen die niet goed kunnen heffen of gauw het evenwicht
verliezen. Vooraleer men zo'n tas aankoopt, is het goed de wielen te
controleren en te proberen of het in-
en uitladen van goederen vlot
verloopt. Als de tas te laag is,
bijvoorbeeld, kan het problemen
geven voor mensen met stijve
gewrichten.

Moderne rolstoelen zijn licht en ze
hebben verscheidene aan-
passingsmogelijkheden om aan de
noden van de gebruiker te kunnen
voldoen.
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Ook rolstoelen bestaan er in verschillende modellen, die in twee
hoofdtypes kunnen ondergebracht worden: manuele of elektrische
rolstoelen.

De manueel bediende rolstoelen hebben de voorbije tien jaar heel wat
veranderingen ondergaan. Vandaag de dag kan een rolstoel uit heel
licht materiaal zoals aluminium en titanium gebouwd worden, en
slechts 8 tot 10 kilo wegen. Maar de "oude", loodzware rolstoelen zijn
nog niet volledig van de markt gebannen en worden, spijtig genoeg,
soms aan bejaarde personen gegeven. Net deze groep mensen zou het
best geholpen zijn met lichte rolstoelen; ze hebben immers minder li-
chaamskracht om de rolstoel in beweging te brengen.

Een rolstoel is een hulpmiddel voor de mobiliteit, maar het moet ook
als stoel of zitplaats dienst kunnen doen. Om deze reden worden de
zware modellen aan oudere personen gegeven (zware rolstoelen
kantelen minder makkelijk om en zijn zogenaamd veiliger). Maar een
lichtgewicht rolstoel kan uitgerust worden met wielklemmen, anti-
kanteltoestelletjes, etc. om de stabiliteit en veiligheid van de rolstoel te
verzekeren.

Manueel bediende rolstoelen zijn ontworpen (of kunnen ontworpen
worden) voor mensen met speciale noden, bijvoorbeeld voor
hemiplegiepatiënten en mensen met amputaties. Hemiplegiepatinten
hebben slechts één functionerende hand, dus wordt hun rolstoel
uitgerust met twee handremmen aan één zijde, of wordt de rolstoel zo
ontworpen dat hij bestuurbaar is met de ene gezonde voet. Rolstoelen
voor geamputeerde personen worden zo gebouwd dat ze het
verschoven zwaartepunt van het lichaam evenwichtig opvangen: bv.
als een persoon met één beenamputatie in een rolstoel ziet, zal er
vooraan in de rolstoel minder gewicht geplaatst worden dan bij gewone
rolstoelen.

Aangedreven rolstoelen en scooters zijn eveneens geschikt voor
oudere personen die minder spierkracht in de armen hebben. Vooral
buitenshuis, en op voorwaarde dat de omgeving rolstoelvriendelijk is,
kunnen deze dingen ontzettend handig zijn. Het traditionele model van
een aangedreven rolstoel is een standaard model uitgerust met een
batterij onder of
naast de stoel.

Twee
traditionele
aangedreven
rolstoelen. De
linkerstoel op de
foto is vooral
geschikt voor
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frequente of voortdurende rolstoelgebruikers, omdat deze stoel
voorzien is van speciaal gevormde zitkussens en ruggesteun.

Scooters, drie- of vierwielers, zijn een prima alternatief voor oudere
personen die niet meer de kracht hebben om lange afstanden af te
leggen. Scooters zijn heel eenvoudig te bedienen en nemen minder
plaats in dan de traditionele aangedreven
rolstoelen.

Scooters
nemen
minder
plaats in
en kunnen
beter
geman-
oevreerd
worden
omdat ze
een stuur hebben in plaats van een joys-
tick. Bij de meeste modellen kan het zitje
rond zijn as draaien, wat het op- en
afstappen vereenvoudigt.

! Opzoekingsactiviteit: rolstoelen

Meer informatie over rolstoelen vind je op het Web, en meer bepaald bij
het Rehabilitation Engineering Research Center:

•  http://wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-wheelchairs.htm

Aangepaste dagelijkse gebruiksvoorwerpen

Alledaagse voorwerpen kunnen aangepast worden aan specifieke
noden. Indien iemand bijvoorbeeld problemen heeft om uit een laag
bed op te staan, kan het bed met blokken verhoogd worden.

Op de foto's zie je
twee types van
bedverhogers
(afhankelijk van
de vorm van de
bedpoten)

Indien iemand
moeilijk van het
toilet kan opstaan,
kan er een extra
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hoge toiletbril aan de toiletpot bevestigd worden. Een andere oplossing
is het bevestigen van een tweede toiletbril die naar believen verwijderd
kan worden. Deze laatste oplossing
is vooral handig wanneer er
verschillende mensen van het toilet
gebruik willen maken.

Een verhoogde toiletbril en
armsteunen zijn handig voor een
persoon met heupproblemen.

Veel mensen kunnen moeilijk het
bad in- en uitstappen omwille van
evenwichtsproblemen, stijve
gewrichten of heupproblemen. Er is
een heel gamma aan handige
badzitjes, badplanken en handgrepen beschikbaar om zulke mensen te
helpen bij het nemen van een bad.

Bad- of douchezitjes kunnen in het bad of de douche geplaatst
worden, zodat de gebruiker tijdens het wassen kan zitten. Zoals de
naam reeds aangeeft, zijn deze toestellen gewone stoelen of bankjes,
gewoonlijk met vier poten en een vierkant zitvlak. Het enige verschil is
dat deze zitjes waterbestendig zijn en voorzien zijn van anti-slip
materialen aan de poten. Er zijn ook gaten in het zitvlak zodat het
water kan wegvloeien. De meeste van deze zitjes zijn uit plastiek
vervaardigd en hebben geen rugleuning. Naast de gewone zitjes zijn er
ook stoelen met rugleuning en armleuningen beschikbaar. Sommige
stoelen zijn hoefvormig met een opening vooraan om de persoonlijke
hygiëne te vereenvoudigen. Enkele modellen kunnen aan de bad- of
douchewand bevestigd worden. Naast de plastieken zitjes of stoelen
zijn er ook stoelen met rug- en zitkussentjes uit vinyl. Sommige stoelen
hebben zelfs kussentjes aan elke zijde van het lichaam. Het water
stroomt dan tussen de kussens door.

Een bad voorzien
van badplank en
handgreep, een
badzitje en een
sproeikop die met
de hand bediend
kan worden.

Badplanken zijn
rechthoekige
planken uit plastiek
die over de breedte
van het bad kunnen bevestigd worden. De plank rust op de badrand en
kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: je kan erop zitten
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tijdens het wassen, of je kan het als "opstapje" gebruiken (erop zitten
om zo de benen over de badrand en in het bad te heffen).

Badliften zijn een high-tech alternatief om in en uit het bad te
klimmen. Ze zijn speciaal uitgerust voor mensen die niet over de
badrand kunnen stappen of in het badwater willen zitten (bij alle
andere badzitjes moet je boven het water blijven zitten en een
handbediende sproeier gebruiken)

De meeste liften hebben een hydraulische pomp die manueel bediend
moet worden. Het zitje kan naar believen omhoog of omlaag gepompt
worden. Je zit op het zitje, dat bij sommige modellen rond zijn as
gedraaid kan worden, en je drukt een ontkoppelingsmechanisme in
zodat je in het water daalt. Badliften kunnen indien gewenst permanent
bevestigd worden. Ze vragen wel bepaalde ruimtelijke aanpassingen -
een specialist in hulpmiddelen zal daarvoor de nodige aanwijzingen
geven.

! Opzoekingsactiviteit: badzitjes en badliften

Meer informatie vind je op het Web, meer bepaald bij het Rehabilitation
Engineering Research Center (goede webpagina's over wandelstokken en
loophulpmiddelen vind je onder Helpful products for older people):

•  http://wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-seats.htm

Aanpassingen binnenhuis

De bekendste aanpassingen binnenhuis zijn het verwijderen van
drempels, het installeren van een douche, het verbreden van
deuropeningen (vooral de toilet- en badkamerdeur), en het plaatsen van
anti-slipmatten.

Drempels zijn gevaarlijk voor personen met evenwichtsproblemen of
personen die gevoelloos zijn in hun voeten. Indien de persoon een
wandelrek of een rollator gebruikt moeten drempels vervangen worden
door bijvoorbeeld rubberen drempels die doorbuigen wanneer men
erop stapt. Een andere manier om het lawaai en de tocht te vermijden
nadat de drempel is verwijderd, is het bevestigen van een drempel aan
de deur zelf. De drempel volgt dan automatisch de bewegingen van de
deur.

Deuropeningen kunnen verbreed worden zodat mensen met rolstoelen,
loophulpmiddelen of andere mobiliteitshulpmiddelen gemakkelijk in
en uit kunnen. Hun hulpmiddelen nemen immers veel plaats in en een
rolstoelgebruiker heeft ruimte nodig om vrij te kunnen manoevreren,
zonder angst hun handen te bezeren aan de deurstijl. Deuropeningen in
smalle gangen moeten ook verbreed worden omdat er in de gang zelf
niet genoeg plaats is om te manoevreren.
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Ook de vloerbedekking kan aangepast worden: glibberige materialen
kunnen vervangen worden door anti-slip materialen of een stenen vloer
kan met met anti-slip matten of speciale vloerkleedjes bedekt worden.
Het is aangeraden de vloerbekleding te vervangen in plaats van nieuwe
materialen over de reeds aanwezige vloerbekleding te plaatsen.
Immers, na verloop van tijd zullen de losse vloerkleden opkrullen en
obstakels worden. Zacht tapijt of losse vloerkleden kunnen onveilig
zijn voor iemand die moeilijk zijn/haar voeten kan opheffen. Anti-slip
materialen reduceren in dit geval het riscico op valpartijen.

Trapliften en gewone liften zijn nuttig wanneer een persoon de trap
niet meer op kan. Indien men zulke aanpassingen wil, kan men best
een specialist in hulpmiddelen raadplegen. Indien de persoon nog wel
de trap op kan, maar bijvoorbeeld evenwichtsproblemen heeft, kunnen
er best trapleuningen aan beide zijden van de trap geïnstalleerd worden
(op de correcte hoogte, en met goede grijpvormen).

Ook in lange gangen kunnen er leuningen bevestigd worden die
mensen met evenwichtsstoornissen of andere loopmoeilijkheden,
kunnen ondersteunen. De gang moet optimaal verlicht zijn, en de
lichtschakelaars moeten gemakkelijk te vinden en te bedienen zijn.

Automatische lichten zijn een prima oplossing, vooral wanneer een
persoon bijvoorbeeld 's nachts regelmatig naar het toilet moet.
Verlichting en andere elektronische instrumenten kunnen ook met een
afstandsbediening aan- en uitgeschakeld worden. Mensen met ernstige
beperkingen zijn gebaat bij grotere systemen of besturingseenheden
voor de omgeving.

Schuifdeuren nemen
minder ruimte in, en
laden in plaats van
planken zijn
eenvoudiger in
gebruik (bv. voor een
rolstoelgebruiker).

Deuren kunnen
moeilijk te openen of
te sluiten zijn. Zware
deuren met een
springveer kunnen
vervangen worden
door lichtere
modellen met
elektronische sloten
en een
openingsmechanis-
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me. Deurklinken kunnen vervangen worden door een eenvoudiger te
hanteren hefboom-type. Een persoon die zich met krukken, een rollator
of een rolstoel voortbeweegt, heeft ruimte nodig om zich in de
slaapkamer te bewegen, en schuif- of vouwdeuren laten meer ruimte
dan openzwaaiende deuren.

Een eenvoudige aanpassing in de keuken is bijvoorbeeld het verlagen
van de opbergkasten en het werkblad. Natuurlijk kan de keuken ook
uitgerust worden met de modernste snufjes, zoals bijvoorbeeld een
magnetron.

Ondersteunende hulpmiddelen voor de verzorgers

Er zijn verschillende types van persoonlijke liften. Dit model is
vastgehecht aan het plafond zodat het weinig ruimte inneemt. Ook het
bed is elektrisch verstelbaar.

Er zijn veel technische instrumenten die speciaal ontworpen zijn om de
verzorgers bij hun werk te ondersteunen. Deze hulpmiddelen (bv.
hijstoestellen) helpen het opheffen en verplaatsen van een persoon met
een lichamelijke beperking.

Ook zijn er een aantal alarm- en communicatiesystemen die het
toezicht op en het contact tussen de verzorger en de beperkte persoon
vereenvoudigen. Alarmtelefoons, bijvoorbeeld, zijn handig voor fysiek
beperkte personen die zelfstandig leven. Als ze vallen of een dringende
behoefte hebben kunnen ze een alarm in werking stellen dat hen
onmiddellijk met een verzorger of een alarmcentrum in contact brengt.

! Opzoekingsactiviteit: liften

Meer informatie vind je op:
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•  http://www.adv-safety.com/lifts.html

! Herhalingsactiviteit: hulpmiddelen voor fysieke beperkingen

Beschrijf de hoofdcategorieën van hulpmiddelen voor fysieke beperkingen.
Welke hulpmiddelen worden het meest gebruikt, denk je? Welke
hulpmiddelen zal je gewoonlijk bij je patiënten tegenkomen?

1.6 Hulpmiddelen intermediair (ATI) zijn

Dit onderdeel bespreekt de stappen die ondernomen moeten worden
indien een beperkt persoon zich hulpmiddelen wil aanschaffen, en
bekijkt tevens de taak die jij, als ATI, hierbij dient te vervullen. In het
inleidende model werd er reeds gewezen op de vele verschillende
leveringsdiensten en -systemen binnen Europa. De stappen die hier dus
besproken worden, zullen niet voor elk land volledig gelden. Je zal zélf
het leveringssysteem van je eigen land eens onder de loep moeten
nemen.

Wellicht het belangrijkste moment waarop jij een belangrijke rol kan
spelen is bij de start van het hele proces. Geen enkel land beschikt over
een systeem dat actief de onbeantwoorde noden aan hulpmiddelen
opzoekt, dus jij bent dé aangewezen persoon om on(h)erkende noden
en tekorten te identificeren. Dit geldt zeker als je veel met oudere
mensen (en hun fysieke ouderdomsproblemen) in contact komt, en er
van hun problemen nooit een degelijke diagnonis werd opgesteld.

Het opmerken en herkennen van individuele noden kan door eender
wie gebeuren: de persoon zelf, de verzorger of andere mensen die dicht
bij de persoon in kwestie leven. Ook al het medisch personeel
(verplegers, artsen, specialisten,...) dat met de persoon in contact komt,
mag de eerste stappen ondernemen. Eens de noden geïdentificeerd zijn,
kan de patiënt of zijn verzorger de huisarts contacteren. Vanuit deze
stap kunnen dan weer verdere stappen ondernomen worden.

Wanneer het om ingewikkelde problemen gaat, kan je de persoon het
best adviseren om via de huisarts doorverwezen te worden naar een
bezigheidstherapeut (voor problemen met ADL of HDL) of een fysio-
therapeut (hoofdzakelijk mobiliteitsproblemen). In sommige landen
kan de plaatselijke bezigheidstherapeut of fysiotherapeut rechtstreeks
gecontacteerd worden.

Hoe het hulpmiddel verkrijgen
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Nadat de noden vastgesteld zijn, zijn er twee manieren waarop je
hulpmiddelen kan verkrijgen: de behoeftige persoon kan zelf
hulpmiddelen aanvragen of kopen. In de meeste landen is het mogelijk
om, na een precieze diagnose, zelf hulpmiddelen aan te vragen, ofwel
bij het plaatselijk centrum voor gezondheidszorg ofwel bij een
verzekeringsmaatschappij.

Indien de behoeftige persoon echter niet voldoet aan de eisen die door
de nationale of plaatselijk autoriteiten worden vooropgesteld, zal hij/zij
geen financiële steun krijgen en de hulpmiddelen volledig uit eigen zak
moeten betalen. Dit is vaak het geval bij oudere mensen (65+ers) met
fysieke ouderdomsproblemen waarvan nooit een heldere diagnose ge-
steld werd.

In sommige landen kunnen de specialisten beslissen of de
hulpmiddelen, waarvoor de beperkte persoon volgens de autoriteiten
genoeg financiële middelen heeft, inderdaad ook door het individu
kunnen aangekocht worden. In sommige landen worden de preventieve
aspecten hoog geschat en hulpmiddelen worden ook voor dit doel
uitgeleend of verkocht. Enkele vrijwillige of andere organisaties lenen
of verhuren hulpmiddelen aan diegenen die ze nodig hebben.

Na de aanschaf van hulpmiddelen is het erg belangrijk dat er nazorg
geboden wordt. Het werkelijke nut van een aangekocht hulpmiddel zal
immers pas na verloop van tijd duidelijk worden, en er kunnen
onvoorziene problemen opduiken zoals bijvoorbeeld een rollator die
niet in de (huis)lift past. Als thuisverpleger is hier een belangrijke taak
voor je weggelegd. Vooral oudere mensen kunnen zeker niet aan hun
lot overgelaten worden; er moet hen voldoende nazorg geboden wor-
den.

! Opzoekingsactiviteit: hoe hulpmiddelen verkrijgen

Hoe kunnen er in jouw land hulpmiddelen voor fysieke beperkingen
verkregen worden?

Enkele aandachtspunten
•  Welke organisaties bieden hulpmiddelen aan: de staat, bepaalde centra

(bv. een leef- en verzorgingscentrum voor beperkte personen),
organisaties voor blinde en visueel beperkte personen of andere
organisaties zonder winstoogmerk?

•  Welke identificatieprocedures of diagnoses gaan er aan het bepalen
van hulpmiddelen vooraf?

•  Biedt de overheid enige vorm van financiële steun, en aan welke
voorwaarden moet je voldoen om deze te krijgen (bv. laag inkomen). Is
er slechts een bepaald aantal hulpmiddelen of is er veel keuze?

Wie is wie?
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Specialisten op het gebied van hulpmiddelen voor fysieke beperkingen,
zijn de bezigheidstherapeuten, fysiotherapeuten, en
revalidatiedeskundigen.

Bezigheidstherapeuten bieden hun diensten aan aan mensen met
bepaalde achterstanden, ouderdomsverschijnselen, armoede of culture
verschillen, fysieke beperkingen, ziekte, psychologische of sociale
berkingen en die problemen hebben bij het uitvoeren van de dagelijkse
dagtaak. Hun hoofdzorg is het ontwikkelen van praktische
vaardigheden bij deze mensen. Tijdens de therapie leren deze mensen
succesvol te functioneren. Het werkterrein van bezigheidstherapeuten
is erg gevarieerd. Ze opereren voor verscheidene bevolkingsgroepen en
onder verscheidene omstandigheden: in ziekenhuizen, verzordingscen-
tra, beschutte werkplaatsen, scholen, thuiszorg en gemeentelijke
diensten. Bezigheidstherapeuten kunnen mensen ook doorverwijzen
naar medische specialisten of onderwijsdiensten.

! Opzoekingsactiviteit: wat is een bezigheidstherapeut?

Meer informatie over dit beroep vind je op:
•  http://www.cot.co.uk/
•  http://www.aotf.org/html/
•  http://www.who.int/ina-ngo/ngo/ngo170.htm

Fysiotherapeuten staan in voor de preventie, bepaling en behandeling
van mobiliteitsproblemen. Ze trachten de functionele vaardigheden te
herstellen bij individuen die tijdelijk of permanent beperkt zijn door
ziekte, letsels, of aangeboren afwijkingen.

Fysiotherapeuten zijn actief in ziekenhuizen, gezondheidscentra,
industriële gezondheidscentra, sportverenigingen, revalidatiecentra,
verzorgingstehuizen, organisaties voor thuiszorg, scholen, centra voor
pediatrie of in hun eigen praktijk.

! Opzoekingsactiviteit: wat is een fysiotherapeut?

Meer informatie over dit beroep vind je op:
•  http://www.apta.org/
•  http://www.who.int/ina-ngo/ngo/ngo161.htm

Revalidatiedeskundigen zijn gewoonlijk mechanica- of elektri-
citeitsdeskundigen die de moderne technologische vernieuwingen op
de voet volgen en met hun kennis tegemoet komen aan de noden van
beperkte personen. Een revalidatiedeskundige ontwerpt technologische
hulpmiddelen en zet ze om in de praktijk. De aangeboden diensten
omvatten mobiliteit, zit- en ligposities, aanpassingen voor voertuigen,
besturingseenheden voor de omgeving, aanpassingen in huis en op het
werk en tot slot computertoegankelijkheid en interface.



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Fysieke beperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 31 of 50

! Opzoekingsactiviteit: wat is een revalidatiedeskundige?

Meer informatie over dit beroep vind je op:
•  http://www.cs.wright.edu/bhe/rehabengr/services.htm

Beoordeling

Vooraleer de geschikte hulpmiddelen uitgezocht worden, beoordelen
de specialisten in hulpmiddelen eerst de noden, mogelijkheden en vaar-
digheden van de patiënt.

Zo'n evaluatie omvat:
•  Identificatie van de noden, doelen en wensen van de patiënt.
•  Identificatie van de probleemgebieden en het vaststellen van de

prioriteiten voor de primaire en secundaire gebieden.
•  Evaluatie van de functionele vaardigheden van de patiënt.
•  Evaluatie van de mogelijk geschikte hulpmiddelen wat betreft

functionaliteit, beschikbaarheid, veiligheid en kostprijs.
•  Evaluatie van de omgevingen waarin elk hulpmiddel zal gebruikt

worden.

De beoordeling en evaluatie kan bij de patiënt thuis, in het ziekenhuis
of in een trainingcentrum gebeuren. Het uiteindelijke doel van deze
beoordeling is het ontleden van de problemen. Met name de
bezigheidstherapeuten zullen de mogelijkheden en vaardigheden van
de patiënt bepalen zodat de patiënt deze optimaal kan inzetten. Een
belangrijk onderdeel van de beoordeling zijn de interviews met de
patiënt en zijn familieleden. Door middel van de interviews kan er
rekening gehouden worden met de ideeën en houdingen van de patiënt
ten opzichte van zijn/haar situatie en ten opzichte van de voorgestelde
hulpmiddelen.

Huisbezoeken zijn van onschatbare waarde. Immers, de manier waarop
mensen zich in hun thuisomgeving gedragen en functioneren, kan
hemelsbreed verschillen van de manier waarop ze zich in het
ziekenhuis gedragen. In een vertrouwde omgeving zal de patiënt zich
wellicht zelfzekerder gedragen. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren
dat een patiënt in het ziekenhuis wel die taken kan uitvoeren (toilet
gebruiken, zich wassen) die voor hem/haar thuis onmogelijk geworden
zijn (bv. omwille van ruimtelijke obstakels).

In het ziekenhuis kunnen beperkte personen onrealistische wensen
koesteren met betrekking tot hun dagelijks leven thuis. Patiënten
denken al te gauw dat bij hun thuiskomst alles wel op rolletjes zal
lopen, en wijten moeilijkheden in het ziekenhuis bijvoorbeeld aan het
andere meubilair (vreemd bed, lange glibberige gangen, etc.) Het
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werkelijke niveau waarop een patiënt kan functioneren komt slechts tot
uiting tijdens huisbezoeken.

Beoordelingen kunnen als volgt gebeuren:
•  Interviewen van de patiënt en zijn familie
•  Observeren van de vaardigheden van de patiënt
•  Formele testen: motoriek, coördinatie, zintuiglijkheid, spierkracht
•  Bezoeken thuis, op school of op het werk

! Contextactiviteit: een bezigheidstherapeut op bezoek

Nodig een bezigheidstherapeut in de klas uit en laat hem/haar uitleggen
welke stappen hij/zij neemt bij het beoordelen en/of evalueren van
patiënten. Deze deskundigen hebben een rijke ervaring en kunnen talloze
gevallen opnoemen waarin hulpmiddelen nuttig gebleken zijn. Je kan een
bezigheidstherapeut opsporen via de plaatselijke school voor
bezigheidstherapie, via de sociale dienst of de dienst voor
gezondheidszorg.

! Herhalingsactiviteit: hoe lossen we Sharons problemen op?

In deel 1.3. ontmoette je Sharon. Wat zou iemand kunnen ondernemen om
haar te helpen? Kies de juiste oplossing en verklaar waarom je precies die
oplossing gekozen hebt.

•  Niets doen, Sharon moet zelf hulp vragen.
•  Haar ondersteunen in het zoeken naar geschikte hulpmiddelen.
•  Haar het probleem helpen aanvaarden en haar overtuigen om de

huisarts te raadplegen.
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2 BEHOEFTE AAN HULPMIDDELEN HERKENNEN

2.1 De thuisomgeving

Elena

De sociale dienst voorzag Elena van een
heleboel "gadgets": instrumenten die haar
dagelijkse activiteiten konden verlichten. Zo
had ze bijvoorbeeld hulpstukken en
accessoires voor stekkers, keukeninstrumenten
met grote handgrepen, een reikstok en
aanpassingen van de badkamer zoals een verhoogd toilet en een
douchekrukje. Elena heeft ondertussen zelf niet stil gezeten en creëerde
zelf enkele van deze gadgets.

Zoals eerder in deze module werd opgemerkt, is er nu een tendens om
bejaarde personen niet meer in het ziekenhuis, maar in hun eigen
gemeente op te vangen. Zo gauw de medische behandeling afgelopen
is, en de patiënten zichzelf thuis weer kunnen redden, worden ze
ontslagen. De achterliggende redenen zijn economisch en preventief:
ziekenhuisverblijven zijn ontzettend duur en er is steeds het gevaar om
daarna opgenomen te worden in een verzorgingstehuis. Gedurende het
ziekenhuisverblijf echter, is de kans groot dat de groeiende fysieke
beperkingen onopgemerkt blijven, zeker wanneer de persoon in
kwestie voor andere problemen in het ziekenhuis is opgenomen (bv.
migraine, spijsverteringsproblemen).

In het ziekenhuis is er steeds helpend personeel aanwezig.
Ziekenhuiskamers zijn ook altijd zo gebouwd dat patiënten makkelijk
kunnen rondbewegen, vlug het toilet vinden, het bed kunnen
aanpassen, etc. Verpleegsters staan in voor de hygiëne, helpen bij het
nemen van een bad, en de maaltijden worden aan het bed geserveerd.
Vanzelfsprekend dus dat fysieke problemen onopgemerkt kunnen
blijven.



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Fysieke beperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 34 of 50

Eens ze terug thuis zijn, merken de patiënten pas dat ze niet meer in
staat zijn hun dagelijkse activiteiten te volbrengen. En juist omwille
van het feit dat er in het ziekenhuis geen aandacht geschonken werd
aan hun fysieke problemen, concluderen ze dat er geen oplossingen
bestaan en dat ze zo zullen verder moeten.

Ook de thuisverzorgers kunnen de verkeerde conclusie trekken,
namelijk dat er tijdens het ziekenhuisverblijf wel de nodige maat-
regelen zullen getroffen zijn. Als je huisbezoeken aflegt, moet je steeds
alert blijven, zeker wanneer het bejaarde personen betreft. Je moet
jezelf afvragen of er bepaalde activiteiten zijn die de patiënt steeds
langzamer, of helemaal niet meer, uitvoert. Stel deze vraag ook aan de
patiënt zelf. Misschien vertelt je patiënt wel sporadisch dat hij/zij be-
paalde dingen "toch niet meer zoals vroeger" kan.

Als thuisverzorger ben jij de aangewezen persoon om de behoefte aan
hulpmiddelen te ontdekken. Ga hierbij echter voorzichtig te werk, want
sommige patiënten zullen hun problemen trachten te verbergen (zeker
wanneer ze thuis opgezocht worden voor een futiliteit, bv. het
verwijderen van hechtingen, schoonmaken, injectie toedienen). Als de
patiënt ervan overtuigd is dat hij/zij het zelf moet zien te redden, zal
hij/zij zich zo gedragen dat de problemen nauwelijks op te merken zijn
(vaak is schaamte hier één van de grondredenen).

Het werken met bejaarde patiënten in hun thuisomgeving heeft heel
wat voordelen in vergelijking met de ziekenhuisomgeving. Het
beoordelen van iemands vaardigheden en mogelijkheden verloopt veel
realistischer wanneer de persoon in kwestie zich in zijn vertrouwde
omgeving bevindt. Thuisverzorgers mogen niet vergeten dat ze steeds
te gast zijn, en dat ze een goede relatie met hun patiënten moeten
opbouwen vooraleer deze laatsten hun medewerking zullen verlenen.

Behoefte aan hulpmiddelen ontdekken

In de thuisomgeving zijn er steeds talloze aanwijzingen te vinden die je
meer vertellen over de zelfredzaamheid van je patiënt. De staat waarin
het huis zich bevindt is al één ding: zijn er veel dingen op de tafels of
de vloer achtergelaten? Staat het meubilair op een normale plaats? Als
je patiënten in hun thuisomgeving treft, heb je meteen een idee over
hun leven, hun leefgewoonten en waarden.

Het achterlaten van voorwerpen op de tafel kan een indicatie zijn
voor gewrichtsproblemen (niet kunnen buigen, niet kunnen reiken).
Stijve gewrichten, pijn of evenwichtsproblemen verplichten de patiënt
om zijn spullen achter te laten op een plaats waar hij/zij ze zonder
problemen kan oppikken. In zulke gevallen is het dus nodig de
specifieke problemen te bepalen om daarna aanpassingen in de keuken,
slaapkamer, etc. voor te stellen.
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Hier zie je hoe
een persoon alle
dagelijkse
gebruiksvoorwer
pen op het
aanrecht heeft
achtergelaten.
Omwille van
evenwichts-
problemen en
fysieke
verzwakking kan
hij/zij zich niet bukken, noch strekken, en zowel de onderste als
bovenste keukenkasten zijn voor hem/haar onbereikbaar geworden.

Indien er plots kussens op de stoelen verschijnen, is dit een mogelijk
teken voor stijve heupen of verzwakte voetspieren. Ook pijnlijke
handen kunnen de oorzaak zijn: het neerzitten of opstaan is niet zo
pijnlijk
als men
niet op
de
handen
hoeft te
steunen.
Hoe
hoger de
stoel, hoe
makkelij
ker het
zitten en
opstaan
wordt.
Hogere
stoelen of
kussens kunnen inderdaad een goede oplossing zijn.

Deze stoel is stabiel en heeft goede armleuningen die helpen bij het
van de stoel opstaan.

Meubilair op de vreemdste plaatsen. Personen met evenwichts-
problemen zullen in een lange gang of grote inkomhal meestal een
stoel plaatsen. Zo kunnen ze regelmatig rusten, of meteen neerzitten
wanneer ze vrezen te vallen. Personen met zwakke beenspieren zullen
het meubilair zo plaatsen dat ze rond kunnen lopen door op het
meubilair te leunen. Rollators, wandelstokken en handgrepen of
muurleuningen zouden een betere oplossing zijn.
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Hier is een houten bankje in
de gang geplaatst. Bij het
binnenkomen of het
verlaten van het huis, zet de
bewoner zich op het bankje
neer, terwijl hij zijn
schoenen en overjas uit- of
aantrekt. Let op het losse
tapijt: het zou beter
vervangen worden door
anti-slip materialen.

Hulpmiddelen van
iemand anders gebruiken.
Indien een persoon bv. een
wandelstok gebruikt van
bijvoorbeeld zijn overleden
echtgenoot of echtgenote,
kan dit niet onbesproken
gelaten worden. De
wandelstok moet
gecontroleerd worden op lengte, model, etc.

Boekenstapels onder de bedpoten wijzen er duidelijk op dat het bed
te laag is. Boekenstapels of stukjes hout langs één zijde van het bed,
wijzen op rugproblemen of ademhalingsmoeilijkheden. Een beter
alternatief zijn bedverhogers of een elektrisch verstelbaar bed.

Vleesmes als bestek. Een persoon met zwakke spieren of pijn in de
handgewrichten zal tijdens de maaltijd een scherp vleesmes gebruiken
in plaats van een gewoon mes. Dit is op zich een goede oplossing,
maar je moet met de persoon ook mogelijke andere problemen
bespreken (bv. problemen bij het kleden).

Hier wordt een vleesmes gebruikt om al het voedsel te snijden. Het
vleesmes is ook breder en makkelijker te grijpen. Merk ook de beker
met het grote handvat op.
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! Herhalingsactiviteit

Beschrijf enkele signalen die op fysieke beperkingen kunnen wijzen.

Hoe als ATI handelen

Vanaf het moment dat je merkt dat je patiënt behoefte heeft aan
hulpmiddelen, moet je hem/haar hierover aanspreken en hem/haar
informeren over de beschikbaarheid van hulpmiddelen. Indien je niet
precies weet welke hulpmiddelen het meest geschikt zouden zijn, moet
je hem/haar doorverwijzen naar een bezigheidstherapeut, een
fysiotherapeut of andere specialisten inzake hulpmiddelen die aan het
plaatselijk gezondheidscentrum verbonden zijn. Natuurlijk kan je je
patiënt ook rechtstreeks naar de plaatselijke leveringsdienst voor
hulpmiddelen verwijzen. Ook daar zal je patiënt van de nodige
informatie voorzien worden.

Winkels of centra voor hulpmiddelen bieden verschillende toestellen
aan. Het loont de moeite hen een bezoekje te brengen, want er komen
voortdurend nieuwe producten op de markt.

Als ATI kan je natuurlijk ook een oogje in het zeil houden wat betreft
het onderhoud van de hulpmiddelen van je patiënt. Zo kan je er
bijvoorbeeld voor zorgen dat de banden van zijn rolstoel steeds goed
opgepompt zijn. Een rolstoel met harde banden is immers veel vlotter
in beweging te krijgen. Feit is ook dat veel rolstoelgebruikers zelf niet
met een pompje overweg kunnen (en daarbovenop hebben de banden
van een rolstoel een naaldklep, wat betekent dat er een speciale pomp
moet gebruikt worden). Als je patiënt niet over zo'n pomp beschikt,
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kan jij de rolstoel (of alleen de wielen) naar het dichtstbijzijnde
tankstation brengen om ze te laten oppompen.

Kortom, het is jouw taak ervoor te zorgen dat de hulpmiddelen van je
patiënt in optimale staat blijven, goed functioneren, en zodoende ook
langer meegaan.

Het vallen voorkomen

Het vallen, struikelen, botsen, etc. voorkomen, vormt een essentieel
onderdeel van je werk als thuishelper. Bejaarde personen worden vaak
omwille van letsels na een valpartij opgenomen in het ziekenhuis.
Dikwijls is het vallen een teken van een verzwakte gezondheid, en een
onvermogen om dagelijkse taken nog uit te voeren. Redenen zijn
bijvoorbeeld evenwichtstoornissen of zwakke beenspieren (Ruikka,
1992).

Oorzaken van valpartijen zijn meestal dingen zoals losse tapijten,
overbodig meubilair, gladde vloeren, losse elektrische bedrading,
drempels en trappen. Het risico op vallen wordt nog verhoogd door
slechte verlichting, te lage bedden of stoelen en het ontbreken van
degelijke huishoudelijke trapleertjes.

In de nabije omgeving van het huis kunnen er ook risicofactoren zijn:
gladde stoep of trap (bv. in flatgebouw), hobbelige oprit, etc.
Bijkomende risicofactoren zij het ontbreken van
trapleuningen en leuningen in het algemeen.

Angst voor geweld of overvallen komt zeer veel voor bij bejaarde
personen: onderzoek toont aan dat deurbeveiligingen veel meer
voorkomen dan bijvoorbeeld brandbeveiliging of preventieve
beveiliging voor het vallen (Levon, 1994).

Het vallen kan al op een heel eenvoudige wijze voorkomen worden,
door bijvoorbeeld een persoon met evenwichtsstoornissen te voorzien
van een wandelstok.

Veiligheidstips voor een persoon met evenwichtsproblemen:
•  Installeer handgrepen naast het bad of in de douche
•  Verwijder losse tapijten
•  Organiseer de keukenkast en slaapkamerkasten zo dat de voor-

werpen die dagelijks gebruikt worden binnen handbereik staan
•  Raad een persoon met evenwichtsproblemen aan om het nemen

van een douche of het scheren al zittend te doen
•  Let erop dat elektrische bedrading uit de wandelgangen verwijderd

of bedekt wordt

! Herhalingsactiviteit: veiligheid in huis
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Vat bovenstaande suggesties voor "veiligheid in huis" samen.
Doe ook enkele andere voorstellen.

Voor verdere informatie, zie:
•  http://www.mayo.edu/vest-rehab/

Een essentieel onderdeel van je rol als ATI is patiënten die ooit al eens
gevallen zijn, te helpen bij het overwinnen van hun angsten, en om
toekomstige valpartijen te helpen vermijden. Looprekken en
wandelstokken geven hen een zekere stabiliteit, en aanpassingen in het
huis geven meer zekerheid. Fysieke activiteit en sociale interactie met
familie en vrienden kan de eindeloze spiraal van inactiviteit,
eenzaamheid en mentale achteruitgang stopzetten.

2.2 Tijdens de medische consultatie

Martha

Martha is een 85 jaar oude, alleenwonende dame. Ze bezoekt haar huisarts
omwille van een nieuw voorschrift. Haar linkerhand vertoont een
brandwonde en ook tekenen van oude schaafwonden. Ze vertelt haar
huisarts echter niets over de brandwonde, en wanneer hij ernaar vraagt,
vertelt ze hem dat ze de laatste tijd zo onhandig geworden is. Ze heeft haar
hand aan de kachel verbrand, en ze denkt dat de andere letsels tegelijkertijd
veroorzaakt zijn. Ze vindt het echter geen probleem, ze heeft geen pijn en
ze merkt de wonden nauwelijks op. Wanneer de dokter haar hand
onderzoekt, merkt hij dat Martha gedeeltelijk het gevoel in haar hand
verloren heeft. Bij verder onderzoek blijkt zelfs dat Martha enige tijd
geleden een milde beroerte gehad heeft.

Dit onderdeel beschrijft de situaties waarin bejaarde personen op
medische consultatie gaan omwille van een probleem dat helemaal
geen verband houdt met fysieke beperkingen (bv. hoofdpijn of
spijsverteringsproblemen). Het belang van tijdige interventie wordt
hier benadrukt; hoe vroeger een probleem ontdekt wordt, hoe beter.
Preventie is van cruciaal belang voor het behouden van iemands
onafhankelijkheid en vaardigheden. Om als ATI te handelen, zou jij,
als medisch consulent, je bewust moeten zijn van de beschikbare
hulpmiddelen, en informatie moeten kunnen bieden over de
hulpmiddelen zelf, en over de plaatsen waar ze verkregen kunnen
worden.

Behoefte aan hulpmiddelen ontdekken

Mogelijke fysieke problemen kunnen herkend worden als de patiënt:
•  de kamer inwandelt
•  gaat neerzitten op, of opstaat van, de stoel
•  zich op de onderzoekstafel zet
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•  zich aan- of uitkleedt
•  je hand schudt

Traag lopen, hinken, evenwichtsmoeilijkheden, moeilijk neerzitten op
of opstaan van een stoel... het zijn stuk voor stuk indicaties voor
fysieke beperkingen die verder onderzoek vereisen. Ook als je ziet dat
een persoon moeilijk knopen of ritsen kan sluiten, moeilijk zijn/haar
schoenen kan aantrekken of de armen buigen, is het je taak de patiënt
hierover vragen te stellen. Als een patiënt je geen hand wil schudden,
of klaagt over pijn in de handen, kan dit een teken zijn voor gewrichts-
problemen in de handen. Het is altijd nuttig om, na de consultatie, de
patiënt over deze mogelijke problemen aan te spreken.

Vooral bejaarde mensen worden nerveus over hun situatie. Zelfs al
hadden ze zich voorgenomen om je over hun problemen aan te
spreken, durven ze je niet verder lastig vallen, of vergeten ze het
gewoon te vermelden.

! Context activiteit: de huisarts en verborgen beperkingen

Denk even aan het geval van Martha: zij had een zekere gevoelloosheid in
haar hand. Hoe zou jij als huisarts handelen? Kies het beste antwoord, en
voorzie je antwoord van argumenten.

•  Geef haar gewoon een nieuw voorschrift, en negeer de andere
problemen. Als ze zelf niet over haar andere problemen begint, zullen
ze wel niet belangrijk zijn.

•  Verwijs haar door naar een bezigheidstherapeut.
•  Adviseer haar om ovenwanten te gebruiken.
•  Informeer haar over het fenomeen "gevoelloosheid" en vertel haar dat

haar letsels alleen daaraan te wijten zijn.
•  Verwijs haar door naar een neuroloog om haar probleem te

onderzoeken.

Nadat de dokter een grondig onderzoek heeft gedaan, het gevoelverlies
gelokaliseerd heeft en de oorzaak gevonden heeft, schrijft hij Martha
medicatie voor om nieuwe infarcten te vermijden, en vertelt hij haar
dat ze regelmatig zal bezocht worden door een thuisverpleegster die
haar bloed en medicatie zal controleren.  Martha wordt ook
doorverwezen naar een bezigheidstherapeut (ook hij zal huisbezoeken
afleggen). Samen met Martha overschouwt deze laatste haar dagelijkse
activiteiten, en bespreekt met haar situaties zoals het nemen van een
bad en het bereiden van voedsel. Martha leert hoe ze altijd eerst haar
rechterhand moet gebruiken om de temperatuur van het water, het
vuur, ... te testen, vooraleer ze haar linkerhand gebruikt. Ze leert ook
hoe ze de gezondheid van haar linkerhand aan de kleur ervan kan
herkennen.

Anthony
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Anthony is zestig jaar, en een voormalige vrachtwagenbestuurder. Hij
bezoekt zijn huisarts omwille van constipatieproblemen. Hij komt heel
traag de spreekkamer in, leunt heel zwaar op de tafel bij het neerzitten,
maar wil duidelijk zijn problemen verbergen. Hij schaamt zich voor zijn
constipatie en kan er moeilijk over praten. Hij wil enkel een voorschrift
voor wat medicatie, en dan zo snel mogelijk op te stappen. Het zou heel
makkelijk zijn om dat inderdaad ook zo te doen. Maar, de kans is groot dat
zijn constipatieproblemen verband houden met zijn loopmoeilijkheden.
Anthony's vrouw overleed enkele jaren geleden en hij woont nu alleen. Hij
vermijdt wandelingen, gaat zelden de deur uit en eet zeer eenzijdig omdat
hij bijna nooit gaat winkelen. Hij koopt vaak kant-en klare maaltijden in de
winkel op de hoek. Indien de huisarts hem gerust kan stellen en Anthony's
schaamte kan wegnemen, zal het makkelijker zijn om Anthony vragen te
stellen. Het blijkt dat Anthony osteoarthritis heeft in zijn heupen, en
geholpen kan worden door bijvoorbeeld een lange schoenlepel,
bedverhogers en een douchezitje. De huisarts toont hem ook een rollator
voorzien van een boodschappenmand. Hij probeert dit hulpmiddel uit,
maar omdat hij niet zeker is of hij het ook zal gebruiken, mag hij de
rollator tijdelijk lenen. De huisarts verwijst hem door naar een
bezigheidstherapeut en een fysiotherapeut.

! Opzoekingsactiviteit

Op het Web vind je heel wat informatie over fysieke beperkingen en hun
hulpmiddelen. Zo is er bijvoorbeeld The Disabled People's International,
een uitgebreid informatienetwerk over allerlei beperkingen met leden in
110 landen, en The European Disability Forum, dat 37 miljoen beperkte
inwoners van de Europese Unie representeert:

•  http://www.escape.ca/~dpi/index.html
•  http://www.edf.unicall.be/

2.3 In het ziekenhuis

Het aantal oudere personen stijgt nog steeds. De gemiddelde leeftijd
van de ziekenhuispatiënten zal dus ook steeds hoger te komen liggen.
Tegenwoordig zijn de ziekenhuisverblijven korter, en worden de
patiënten zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis ontslagen. Een
ziekenhuisbeleid op basis van bevindingen uit de gezondheidszorg, zal
resulteren in efficiënte diagnoses en behandelingen.

Het ziekenhuispersoneel doet niets waarvoor ze niet betaald worden,
m.a.w. ze zetten zich niet actief in bij het ontdekken of herkennen van
beperkingen. De verantwoordelijkheid wordt op de patiënten zelf
geschoven: ieder moet voor zijn eigen gezondheid instaan.  Oudere
personen zijn echter niet gewend aan deze moderne manier van
denken, ze weten ook niet hoe ze zichzelf kunnen verzorgen. Ze
steunen op de raadgevingen van het verzorgend personeel en geloven
heilig in de wonderen van medicatie en behandeling.
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Als je in een ziekenhuis werkt, moet je steeds alert zijn: oudere
patiënten hebben vaak nog andere problemen dan diegene waarvoor ze
opgenomen zijn.

Vele oudere personen laten zich in het ziekenhuis opnemen voor heel
andere redenen dan hun fysieke beperkingen. Gewoonlijk krijgen ze
dan ook geen specialist in hulpmiddelen te zien. Ze worden dan uit het
ziekenhuis ontslagen zonder dat ook maar iemand aandacht
geschonken heeft aan hun fysieke noden.

Het personeel dat het ontslag van patiënten regelt, zou extra
opmerkzaam moeten zijn (hun rol als ATI is van vitaal belang).

Behoefte aan hulpmiddelen ontdekken

Duidelijke tekenen voor fysieke problemen zijn het onzeker
voortschuifelen door de ziekenhuisafdeling, het zich moeilijk kunnen
aankleden en de moeilijkheden bij het opstaan van bed of stoel. Een
persoon met stijve of pijnlijke heupgewrichten, zwakke spieren of
evenwichtsproblemen, zal niet graag zijn bed verlaten. Als ze dan toch
rondwandelen, zullen ze zich voortdurend aan bedden of stoelen
vastklampen.

Een persoon die hulp vraagt bij het versnijden van voedsel omdat
hij/zij zelf niet de kracht ervoor heeft, zal naar alle waarschijnlijkheid
ook problemen hebben bij het kleden en bij de lichaamsverzorging.

Jane

Jane is in het ziekenhuis opgenomen voor een galsteenoperatie. Op de dag
van haar ontslag vraagt ze de verpleegster of deze haar wil helpen bij het
dichtknopen van haar jurk. Jane zegt dat ze deze jurk normaal niet draagt,
maar hem voor de gelegenheid wil aantrekken. Het is een schitterende jurk,
maar met zoveel kleine knoopjes dat Jane hem alleen kan aantrekken als
iemand haar helpt. De verpleegster babbelt met Jane en merkt dat Jane veel
dingen die fijne motorische handelingen vereisen, heeft opgegeven. De
verpleegster vermoedt dat Jane osteoporose in haar handen heeft en spreekt
de arts erover aan. Na onderzoek blijkt dit inderdaad zo te zijn, en Jane
wordt naar een bezigheidstherapeut doorverwezen.

Wanneer je in het ziekenhuis merkt dat een patiënt fysiek moeilijk
functioneert, zou je samen met de patiënt zijn/haar thuissituatie moeten
bespreken vooraleer hij/zij ontslagen wordt. Vraag of de patiënt op de
hoogte is van de bestaande hulpmiddelen, en of hij/zij er al aan gedacht
heeft zich hulpmiddelen aan te schaffen. Verwijs hem/haar
onmiddellijk naar een fysiotherapeut of bezigheidstherapeut indien de
problemen overduidelijk zijn (bv. de patiënt kan niet lopen, noch zich
aankleden).
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Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de hulpmiddelen die op jouw
afdeling aanwezig zijn. Op elke afdeling zouden er eenvoudige
hulpmiddelen ter beschikking moeten zijn:
instrumenten die kunnen helpen bij het eten,
aankleden en de persoonlijke hygiëne. Op die
manier kunnen de patiënten tijdens het
ziekenhuisverblijf al kennis maken met
hulpmiddelen.

Een verhoogde toiletbril die heel eenvoudig op
het toilet geplaatst kan worden, en even
makkelijk weer verwijderd kan worden. Het is
een handig hulpmiddel op een
ziekenhuisafdeling met veel oudere patiënten.

Speciaal bestek
zou ook tot de
basisuitrusting
van een zieken-
huisafdeling
moeten
behoren.

! Herhalingsactiviteit: doeltreffend handelen als ATI

Duid aan welke cruciale vaardigheden en houdingen een ATI moet hebben.
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3 REFERENTIES

Deze module wilde je een bondig overzicht geven van de fysieke
beperkingen en hun hulpmiddelen. Je kan deze informatie uitbreiden
door publicaties te verzamelen van hogescholen, universiteiten of
plaatselijke organisaties voor beperkte personen.

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/
Specifieke informatie over hulpmiddelen voor mobiliteitsbeperkingen
zijn verkrijgbaar via hun 'cel motoriek op hetzelfde adres.

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/

Natuurlijk kan je ook het Web raadplegen. Je kan bijvoorbeeld starten
met het invoeren van woorden als "assistive technology", "physical
impairment" of "walking aid" in je favoriete search engine. Toch raden
we je aan om daarna ook volgende sites te bezoeken:
•  Abledata, a database of Assistive Technology

http://www.abledata.com/index.htm
•  Disabled Peoples’ International have a good link list to pages

concerning disability all over the world:   
http://www.escape.ca/~dpi/links.html

•  Disability Products Inc. has information about different assistive
devices:

•  http://www.adv-safety.com/
•  Area Education Agency 13 has pages on Assistive Technology

Devices:
•  http://www.netins.net/showcase/atforum
•  University of Buffalo has a centre for Assistive Technology and a

resource list of literature on the subject:
http://www.wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-papers.htm

Andere informatiebronnen die in de tekst geciteerd werden:

http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/
http://www.abledata.com/index.htm
http://www.escape.ca/~dpi/links.html
http://www.adv-safety.com/
http://www.adv-safety.com/
http://www.netins.net/showcase/atforum
http://www.wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-papers.htm
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4 VERKLARENDE WOORDENLIJST

•  Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL): dagelijks
noodzakelijke handelingen op vlak van persoonlijke verzorging en
veiligheid: eten en drinken, hygiëne, aan- en uitkleden, mobiliteit,
communicatie.

•  Amyotrofic lateral sclerosis (ALS): een neurologische stoornis die
gekenmerkt wordt door een gestage aftakeling van de motorische
cellen in het ruggemerg en de hersenen. Wordt ook wel "Ziekte van
Lou Gherig" genoemd. "A" betekent niet of geen, "myo" verwijst
naar de spieren en "trophic" betekent voeding, wat dus resulteert in
"geen spiervoeding", of beter "het niet gevoed worden van de
spieren".

•  Arthritis: verwijst naar meer dan 100 verschillende ziektes die pijn
en zwellingen veroorzaken en de beweeglijkheid van gewrichten
en verbindingsweefsels beperken.

•  Beroerte (hersenbloeding): plotse aandoening waarbij de bloed-
toevoer naar de hersenen verstoord wordt en het hersenweefsel het
nodige bloed ontzegd wordt.

•  Besturingseenheid voor de omgeving: een systeem dat elektroni-
sche toestellen in de nabije omgeving vanop afstand kan controle-
ren.

•  Hersenbloeding: zie beroerte
•  Hijstoestel (mobiel of stationair): uitrusting om beperkte personen

d.m.v. heffen of hijsen van houding (van zit- naar ligpositie) of van
plaats te veranderen.

•  Hypotensie: abnormaal lage bloeddruk
•  Hypertensie: abnormaal hoge bloeddruk
•  Multiple sclerose (MS): aandoening aan het zenuwstelsel dat veel

symptomen kan veroorzaken: evenwichtsproblemen, spierstijfheid,
beven, gezichtsverlies. De symptomen kunnen erg variëren.

•  Osteoarthritis: een degenererend gewricht waarbij het kraakbeen
dat de uiteinden van de beenderen in het gewricht bedekt, aftakelt.
De beenderen beginnen tegen elkaar aan te wrijven, wat pijn en
stroefheid veroorzaakt. Deze ziekte tast meestal de heupen, knieën
en handen aan.

•  Osteoporose: aftakeling van het beenderweefsel; de beenderen
worden erg kwetsbaar.
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•  Rheumatoïde arthritis: een aandoening waarbij gewrichten (vooral
de handen, voeten en knieën) pijnlijk opzwellen en/of ontsteken.

•  Rollator: een gestel op wielen voorzien van handgrepen en steun-
poten; het biedt ondersteuning tijdens het lopen.

•  Scoliose: blijvende zijwaartse ruggegraatsverkromming.
•  Spasticiteit: verhoogde verkramping van de spieren
•  Wandelrek: een rek (al dan niet op wielen) voorzien van hand-

grepen en steunpoten. Het biedt ondersteuning tijdens het lopen.
•  Ziekte van Parkinson: een hersenaandoening. Symptomen zijn:

stijfheid, beven, verlies van beweeglijkheid, evenwichtsproblemen
en moeilijkheden bij het lopen.
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5 BIJLAGEN

" Beroerte

Een menselijk brein heeft ongeveer 100 biljoen zenuwcellen en triljoenen
zenuwverbindingen. Alhoewel ze slechts 2% van het lichaamsgewicht
innemen, verbruikt het 70% van de lichaamszuurstof en andere
voedingsstoffen. Omdat het brein de voedingsstoffen niet kan opslaan
(zoals de spieren dat wel kunnen), heeft het een constante bloedtoevoer
nodig om optimaal te kunnen functioneren. Bij een beroerte wordt de
bloedtoevoer verstoord, het hersenweefsel snakt naar bloed en na vier
minuten van de nodige voedingsstoffen beroofd te zijn, beginnen de
hersencellen af te sterven.

Er zijn twee hoofdtypes van beroerte:
Ischemisch: ongeveer 80% van de beroertes wordt veroorzaakt door
atherosclerose (opeenhoping van cholesterolbevattende vetaanslag, ook
wel aderverkalking genoemd). De vervetting van de slagader verhindert
een vlotte doorstroming van het bloed. Er ontstaat een turbulente
bloedstroom rond de opeenhoping
# -zoals een kei in een wilde stroom- die de ontwikkeling van een
klonter in de hand werkt. Een ischemische beroerte tast gewoonlijk de
grote hersenen aan, het deel van de hersenen dat de bewegingen, taal en
zintuigen regelt.

Hemorragie: dit type van beroerte houdt in dat een bloedvat in de hersenen
scheurt en aanhoudend bloed verliest. Het bloed verspreidt zich over het
omringende hersenweefsel en brengt zodoende schade aan. Hersencellen
rondom de bloeding ontvangen geen bloed meer (schadelijk!). Een
mogelijke oorzaak van hemorragie is een aneurysma. Dit opzwellen of
verwijden van een zwakke plek in een aderwand kan zich ontwikkelen
naarmate men ouder wordt. Sommige aneurysma's kunnen zich
ontwikkelen als gevolg van een genetische predispositie.

Hemorragie-beroertes komen minder voor dan ischemische beroertes -maar
hebben vaker een dodelijke afloop. Ongeveer 50% van de hemorragie-
beroertes is fataal, in vergelijking met 20% van de ischemische beroertes.
Beroertes bij jonge volwassenen zijn meestal hemorragie-beroertes.

(Healthoasis Mayo Clinic
www.mayohealth.org/mayo/9506/htm/stroke.htm)
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" Studie: Sonn, U. and Grimby, G.: Hulpmiddelen bij bejaarde
personen van 70 en 76 jaar oud.

De Longitudinale Interventie Studie van Bejaarden in Göteborg, Zweden,
bestudeerde het gebruik van hulpmiddelen in de algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL) bij bejaarde personen. Ze deden een steekproef
(interviews) bij 371 bejaarde thuiswonende personen van 70 en 76 jaar
oud. Eén vijfde van de zeventigjarigen en bijna de helft van de
zesenzeventigjarigen beschikte over hulpmiddelen (vooral voor het baden
en de mobiliteit). Het percentage vrouwen en alleenwonenden die
hulpmiddelen gebruikten, lag hoger dan het percentage mannen en
samenwonenden. De longitudinale studie toonde aan dat 315 personen een
bepaalde behoefte aan hulpmiddelen ontwikkelde tussen 70 en 76 jaar oud,
terwijl toch nog 50% geen hulpmiddelen had op die leeftijd. Het eigenlijke
gebruik van de hulpmiddelen lag zeer hoog (90%) en kende een hoge mate
van doeltreffendheid, vooral op het gebied van veiligheid en het
vereenvoudigen van bepaalde activiteiten.

" Waarvoor worden wandelstokken gebruikt?

Er zijn verschillende redenen om een wandelstok te gebruiken:
•  omwille van spierpijn in de onderste ledematen
•  om pijn te verzachten, bv. pijn o.w.v. artritis
•  om het wandelvlak te vergroten bij personen met evenwichts-

stoornissen, bv. bij hypotonie, multiple sclerose
•  om gekneusde gewrichten of zwakke beenderen te beschermen, bv.

o.w.v. een ongeval of osteoporose
•  om misvormingen te compenseren, bv. o.w.v. scoliose
•  voor verschillende redenen, bv. mensen met multiple sclerose

gebruiken misschien een wandelstok o.w.v. spasticiteit of
evenwichtsproblemen.

" Hoe kies je een rolstoel?

Een rolstoel moet steeds individueel gekozen worden. Er moet rekening
gehouden worden met de mobiliteitsbehoeften van de gebruiker, met de
omgeving waarin de rolstoel gebruikt zal worden (buiten/binnen/beide), en
met de verplaatsings- en opbergingsmogelijkheden voor de rolstoel. Ook
moet er rekening gehouden worden met de wensen van de
rolstoelbegeleiders! Indien een persoon dagelijks zowel binnen als buiten
een rolstoel gebruikt, is het aangeraden twee verschillende rolstoelen aan te
schaffen. Vergelijk het met het aanschaffen van een paar schoenen: binnen
is het aangenamer pantoffels te dragen, terwijl je voor buiten liever stevige
schoenen aantrekt. Bij het kiezen van een rolstoel is het belangrijk dat van
de toekomstige gebruiker ervan volgende maten genomen worden: de
dijlengte, de lengte van zijn/haar onderbeen, de heupbreedte en tenslotte de
ruglengte. Ook de lengte van de handen kan best gemeten worden, en
tegelijk moet ook de handvaardigheid van de rolstoelgebruiker geëvalueerd
worden.  Aan de eigenlijke zitpositie moet extra veel aandacht geschonken



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Fysieke beperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 50 of 50

worden. Bij het bepalen en kiezen van een eerste rolstoel, is het sterk
aangeraden een hulpmiddelenspecialist te raadplegen.

Meer informatie over rolstoelen vind je bij het onderdeel "the guide to
wheelchair" op:
•  http://www.abledata.com/conguide.htm
•  Bennett Wilson, A., (1993) How to select and Use Manual

Wheelchairs. Rehabilitation Press.
•  Angelo, J. (1997) Assistive Technology for Rehabilitation Therapist.

Philadelphia: F.A. Davis Company.

" Besturingseenheden voor de omgeving (Environmental control
units of ECU)

Een besturingseenheid voor de omgeving is een hulpmiddel waarmee
ernstig fysiek beperkte personen toestellen vanop afstand kunnen bedienen.
Toestellen die gewoonlijk aan ECU's gekoppeld worden zijn het
televisietoestel en andere audio-visuele toestellen, verlichting, telefoon en
speciale beduitrustingen. Met een ECU kunnen motorisch beperkte
personen toch de televisie aan- en uitzetten of de stand van hun bed
veranderen. Een ECU bestaat uit drie hoofdcomponenten: het
inputinstrument, de besturingseenheid of controle unit, en het toestel. Het
inputinstrument controleert de ECU door middel van directe selectie;
selecteren doe je bijvoorbeeld op een druktoetsenpaneel of controlepaneel
of een verzameling schakelaars. De controle unit ontvangt de signalen van
het inputinstrument en zet deze om in een outputsignaal. De controle unit
geeft instructies aan het toestel (eender welk elektronisch apparaat), of aan
dagelijkse voorwerpen (bv. een raam) die uitgerust zijn met een elek-
tronische motor (bv. voor het openen en sluiten van het raam). De controle
unit bestuurt deze motor.


