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Ret is goed koordineren als je een gemeenschappelijk doel kunt for

muleren waar aIle gedachtensprongen en kronkels heen moeten leiden.

Ret voor U liggende rapport is het resultaat van drie jaar vragen,

denken, praten, informeren, adviseren, construeren. Veel van de ko~·

munikatie is door een hoofd en een hand gegaan.

Wanneer aIle lijnen bezet waren is dankbaar gebruik gemaakt van de

hulpcentrale in de persoon van Tonny Brouwers, van het buro BMGT.

Zijn inzet op de achtergrond is de oorzaak van de kontinuiteit van

de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg en van yitaal belang voor

het funktioneren van de werkwinkel binnen de TH-organisatie.

Koordineren gaat echter niet als er geen body is.

Kreatieve gees ten en handige handen van veel studenten hebben in de

afgelopen periode gezorgd dat de TWG de naam kreeg en behield die

zij verdiende.

Dank is verschuldigd aan vele TH-medewerkers in werkplaatsen, labo

ratoria en achter burots die (soms) onwetend hebben meegeholpen aan

het welslagen van de TWG-projekten.

Ik hoop dat dit rapport het doel bereikt waarvoor het is geschreven.

Gewaarborgde kontinuiteit voor een alomgewaardeerd en gerespekteerd

initiatief van studenten. Ik wil speciaal de conclusies en aanbeve

lingen onder de aandacht brengen van iedereen in raden, kommissies

of op burots met de verwachting dat zij bereid zullen zijn middelen

en mogelijkheden te verschaffen voor de instandhouding van de Tech

nische Werkwinkel Gezondheidszorg.

Tenslotte wil ik Meta Okken bedanken die de warmste dagen van dit

jaar heeft vrijgemaakt voor de tot-standkoming van dit rapport.

Jan Graafmans.



Inhoud.------

Inleiding

1. Werkwijze van de T.W.G.

1.1. Intake van de aanvraag

1.2. Brainstorm

].3. Literatuurstudie

].4. Tweede overlegronde

1.5. Autonome aktiviteiten

1.6. Beschikbaarstelling en uittesten prototype

1.7. Produktie van hulpmiddelen voor gehandicapten

2. Afgeronde projekten

2.1. Inleiding

2.2. Projekten die geleid hebben tot serieproduktie

2.3. Projekten die geleid hebben tot een eenmalige oplossing

2.4. Rodedraad projekten

2.5. Adviesprojekten

2.6. Studie-opdrachten

2.7. Openstaande projekten

3. Conclusies en aanbevelingen

3.1. Conclusies

3.2. Aanbevelingen

Bijlage A: Aanvraag formulier t.b.v. T.W.G.

Bijlage B: Werktekeningen Schommeltuig

Bijlage C: Marktonderzoek

Bijlage D: Folder T.W.G.

Bijlage E: Publikaties en rapporten binnen de T.W.G. tot stand

gekomen

Blz.

2

11

56



- 1 -

Technische Werkwinkel Gezondheidszorg

Inleiding

BMGT 81.272

In 1975 werd door een aantal studenten van de Technische Hogeschool Eindho

ven de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg opgericht. De werkwinkel

stelt zich primair ten doel bij te dragen aan de verhoging van het welzijns

niveau van gehandicapten door middel van technologische voorzieningen.

Voorts wordt gepoogd studenten en personeelsleden in aanraking te brengen

met de problematiek (technisch en sociaal) van gebruikers van medisch-tech

nische hulpmiddelen.

Daarnaast wordt getracht een stimulans te geven aan het onderwijs en onder

zoek in de medische techniek van de T.H.E.

De hulp die door de werkwinkel geboden wordt bestaat uit:

- het ter plaatse oplossen van eenvoudige problemen, zoals aanpassingen en

kleine reparaties

- het op de T.H. (doen) ontwikkelen van kleine voorzieningen

- het in studie nemen van bepaalde, meer algemene of regelmatig terugkerende,

n_g onopgeloste problemen

• het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instellingen.

Deze nota heeft een aantal oogmerken te weten:

- Het aangeven van de struktuur en werkwijze van de TWG zodat de kontinuiteit

gewaarborgd blijft.

- Het aangeven van bottle-necks in het funktioneren van de TWG met daaraan ge

koppeld het verzoek aan de Hogeschoolraarl deze en soortgelijk opererende

werkwinkels een (niet te strak) geformaliseerd fundament te verstrekken bin

nen de T.H.-organisati~struktuur.

- Een opening te creeren voor studie-opdrachten met enige maatschappelijk re

levantie binnen de huidige onderwijscurriculi van de diverse afdelingen en

te wijzen op de noodzaak hiervan bij een nog strakkeronderwijsprogramma in

de komende tweefasenstruktuur (ref. voorstel onderwijsprogramma afd.'W. :...

peof. Janssen, agendapunt Hogescboolraad 22-6-'81).

- Het informeren van het transferburo en bet buro Pers en Voorlichting, zodat

de bestaande kontakten tussen TWG en bedrijfsleven vrucbtbaar gecontinueerd

kunnen worden.
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I. Werkwijze van de T.W.G.

Vborileer een volledig beeld te schetsen van de activiteiten om te kun

nen komen van aanvraag tot hulpmiddel, kan een korte opsomming van mo

tivaties van betrokken vrijwilligers verduidelijkend zijn. Waatom?

- Omdat het aantal gehandicapten groter is dan eenieder denkt (ca. 10%

van onze bevolking).

- Omdat vaak met relatief weinig technische aiddelen al veel bereikt kan

worden.

- Omdat wij vinden dat iets maatschappelijk relevant doen met onze kennis

en vaardigheid beter is dan er aIleen maar moeilijk over diskussieren.

- Omdat bij de meeste klussen de hele ontwerpcyclus in korte tijd door

gewerkt kan worden, je nog een tastbaar eindprodukt krijgt dat duide

lijk in een behoefte voorziet.

- Omdat samen met en voor gehandicapten werken veel bevrediging geeft.

- Omdat samenwerken op technisch gebied met studenten van andere afdelin-

gen tot onze verrassing niet aIleen mogelijk is maar bovendien nog erg

prettig blijkt te zijn (Hetzelfde geldt voor mensen die een andere dan

de TH-opleiding hebben).

In de volgende paragrafen zal nu een schets worden gegeven van de fasen

welke doorlepen moeten worden om te komen tot een succesvolle afronding

van een aanvraag.

1.1. !BS!~~_Y!B-4~_!!nY£!!S~

Dankzij de bekendheid van de Werkwinkel komen per maand een tiental

telefonische aanvragen binnen van allerlei aard. Het ontvangstadres

voor deze aanvragen is het Buro voor Biomedische- en Gezondheidstech

niek. buro BMGT, waar de werkwinkel nog steeds informeel gehuisvest

is. Mits de juiste persoon de telefoon beantwoord heeft, kan ~eeds

tijdens dit gesprek de eerste se~ectie gemaakt worden van weI of

niet in behandeling te nemen onderwerpen.

Eventueel kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar deskundigheid

elders op deze T.H. of kan de aanvrager op de hoogte gebracht worden

van andere mogelijkheden van hulpverlening. Wanneeruit het gesprek

blijkt dat de Werkwinkel de (technische) capaciteitenheeft om het

prableem met een redelijke kans van slagen op te lossen voIgt het

verzoek om de aanvraag schriftelijk in te dienen. Hiervoor is een

standaardvragenformulier opgesteld met de voor de Werkwinkel relevan

te informatie.



-3- BMGT 81.272

Dit formulier is opgesteld in overleg met het GAK/GMD omdat deze

organisatie met soortgalijke situaties te maken heeft (Zie bij

lage I). Totdat de aanvraag is binnengekomen wordt verder niets

ondernomen.

Een van de eerste en wellicht belangrijkste aktie van de Werkwinkel

is de driewekelijkse brainstorm tussen terzake aangetrokken deskun+

digen, koordinator en studentenvrijwilligers. Gezien de diversiteit

van de prob lemen , de verdeeldheid van gehandicapten-belangenorganisa

ties en de verscheidenheid in aanbod vanuit de industrie is het nood

zakelijk om in een snelle informatieronde duidelijkheid te verkrijgen

over hetgeen met welnig of geen inspanning realiseerbaar is. Te vaak

worden aanvragne gedaan uit onwetendheid'met reeds bestaande aanpas

singen enhulpmiddeien. In deze eerstebrainstormronde wordt tevens

beslist of de aanvraag geaccepteerd wordt.

Voor deze beslissing gelden een aantal primaire criteria:

- Is het projekt hanCeerbaar binnen de TWG-capaciteit, gelet op de

aspecten tijd, geldendeskundigheid. Wanneer een probleem te omvang

rijk is, heeft dan de BK-BMGT mogelijkhede~ om een onderzoekvoorstel

te formuleren.

- Bestaat er een medische noodzakelijkheid voor het verlichten of op

lossen van een bepaalde handicap. Gevaar van overcompensatie is aan

wezig.

- Zijn er financieringskanalen voor bestrijding van kosten zoals mate

riaalkosten, reiskosten en (geringe) overheadkosten van de TWG.

Secundaire criteria zijn:

- Wordt de TWG niet als instrument gebruikt om andere officiele ins tan

ties een oplossing af te dwingen.

Is het mogelijk de aanvraag in te passen in het onderwijsprogramma

van een afdeling zodat de studentmedewerker van de TWG enige honore

ring ontvangt voor zijn tijdsbesteding.

- Betreft het een eenmalige oplossing of is er sprake van een universeel

probleem waarbij een oplossing een hele categorie gehandicapten helpt.

De brainstorm omvat allereerst het afwegen van bovenstaande criteria.

Vaak kan tijdens deze eerste overlegronde vruchtbaar gebruik gemaakt

worden van de specifieke deskundigheid van een van de deelnemers. Na een

korte discussie worden de eerate globale ontwerpspecificaties ~n richt~

lijnen opgezet, waaraan een eventueel te ontwikkelen voorziening zal

moe ten voldoen.
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Daarnaast worden een tweetal vrijwilligers aangewezen - of zij W1J

zen zichzelf aan - om het eerste orienterende onderzoek te doen.

Uit de eerste ronde komen ook vaak een aantal suggesties naar voren

om personen te benaderen welke op grond van hun deskundigheid het

vooronderzoek in de goede richting zouden kunnen leiden. Deze perso

nen zijn veelal te vinden in de industrie, en de technische- en

medische onderzoekcentra.

1.3. Literatuurstudie

Soms betreft de aanvraag een onaangeroerd gebied in de gezondheids

zorg en/of de technische wetenschappen. Er rest dan niets anders

dan het speuren naar fundamenteel onderzoek wat op dit of op een

nauwverwant gebied is verricht. Mogelijkerwijs kan het vergaren van

produktinformatieklaarheidbrengen of richting geven aan de eerste

ontwerpgedachten.

Beide mogelijkheden bieden echter weinig soelaas, daar het iundamen-

teel onderzoek vaak te ver verwijderd is van enig mogelijk technische

toepassing, en de produktinformatie dermate verspreid is dat een orienta

tie op dit gebied nauwelijks goed te te voeren is. Enerzijds is de markt

overspoeld met informatie over produkten waarvan de omzet en de winst

marges voldoende groot zijn (de folders zijn vaak nog luxer uitgevoerd

dan de hulpmiddelen), anderzijds is de informatie over een onbekend 

maar zekp.r zeer groot aantal - individueel ontwikkelde hulpmiddelen niet

beschikbaar. Het is vrijwel zeker dat elke handige "dorpssmid", creatieve

technicus verbonden aan een inrichting, of technisch georienteerde thera

peut weleens een hulpmiddel of aanpassing bedacht heeft. Het is niet be

kend of het te danken is aan beroepstrots, valse bescheidenheid of onbe

kendheid met de problemen in de buitenwere1d, dat deze subtiele "uitvin

dingen" binnenskamers blijven.

WeI is zeker dat er een groot gebrek aan onder1inge kommunikatie is tus-

sen a1 deze gehandicaptenzorgers. Dit is een van de oorzaken dat het funktio

neren van de Werkwinke1 Gezondheidszorg gebaseerd is op 75% kummunikatie-

en overlegtijd en slechts 25% is echte ontwerp- c.q. produktietijd.

Maar al te vaak komt het erop neer dat de 1iteratuurstudie beeindigd wordt

met een ontwerp, voor het grootste gedeelte bestaande uit creativiteit,

handigheid en technisch inzicht van de vrijwi11igers, waarbij steeds een

klein gedee1te werd ingegeven door de onaerzochte literatuur en produktin· ~

formatie.
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Op een eerstvolgende bijeenkomst wordt de vergaarde informatie toege

licht en worden de eerste ontwerpideeen voorgelegd. Indien relevant

wordt nu al de mening gevraagd van de betrokken aanvrager(ster). Ook

worden de voorgelegde ideeen getoetst aan de volgende criteria:

- Is het ontwerp realiseerbaar met behuip van eigen handigheid en een

voudig gereedschap, en zo niet is er dan een werkplaats of laborato

rium te vinden waar het met de bereidwillige medewerking van het per

soneel weI haalbaar geacht mag worden?

- Heeft het ontwerp kans om gefinancierd te worden en zo niet is het dan

betaalbaar voor de aanvrager?

- Is de Werkwinkel financieel draagkrachtig genoeg om bij eventuele

mislukkingen de schade te overleven?

- Zijn de voorgestelde ideeen universeel toepasbaar of wordt het een der

mate individueel gerichte oplossing dat het bij de produktie van een

enkel doorontwikkeld prototype blijft. Dit criterium is vooral van be

lang voor een vroegtijdige inschakeling van een mogelijke producent.

- Zijn er modificaties aan het ontwerpidee aan te brengen waardoor het

wellicht Minder beantwoordt aan de eisen van een aanvrager(ster), maar

daar tegenover een veel grotere doelgroep kan voorzien.

- Is een opdrachtformulering denkbaar zodat het projekt inpasbaar

wordt binnen het onderwijsprogramma van een afdeling.

Op grond van Qfweging van bovenstaande criteria kan de volgende beslissing

genomen worden:

De werkwinkel ziet af van verdere effort omdat een oplossing op geen

. enkele wijze realiseerbaar is of te riskant is (b.v. laryngectomiepro

blematiek) •

Het hulpmiddel is dermate eenvoudig dat het in eigen beheer en zonder

verdere externe kontakten gemaakt gaat worden (b.v. pingpongballenraper).

- Er is deskundigheid in een bepaalde afdeling of vakgroep aanwezig .en

beschikbaar om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen (b.v.

portable koelbox voor medicijnen).

- Het ontwerp' zal veel inspanning kosten en is enigszins verwant met 10

pend onderzoek op de T.H. of elders poging om het projekt te plaatsen

in een onderzoek- ,f onderwijsprogramma. Met name de ontwerpkundestT'oom

en de diverse afstudeerdisciplines van de afdeling Werktuigbouwkunde

vertonen veel raakvlakken met de problematiek waar de Werkwinkel zich mee

bezighoudt, zodat in deze richting vaak oplossingen gevonden worden

(aangepaste schrijfmachine, portable elektrisch tafelines. "portable"

trappenklimmer etc.).
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De Werkwinkel ziet wel mogelijkheden die tot een oplossing kunnen

leiden, maar ziet geen kans om zelf een werkend prototype aan te

bieden. Een verslag van bevindingen, berekeningen en suggesties

voor mogelijke konstrukties wordt kosteloos toegezonden aan de aan

vrager (ster). Vaak gaat dit adviesverslag vergezeld van mogelijke

instanties tot welke men zich kan wensen om een stap verder in de

goede richting te komen (b.v. elektrisch bekrachtigd pianopedaal).

- Het probleem heeft te grote (financiele) ofte fundamentel~_(weten

schappelijke) randvoorwaarden. Besluit om dit projekt voor te dragen

bij een afdeling als onderzoekprojekt of bij de BK-BMGT ter advisering.

- Gebleken is dat een bedrijf produkten vervaardigd welke met enige modi

ficaties bruikbaar worden als hulpmiddel. De TWG formuleert dan de ont

werpeisen en verricht de nodige berekpningen, waarna dit pakket wordt

overgedragen aan het desbetreffende bedrijf (b.v. driewielertandem).

Welk besluit ook genomen gaat worden, dit leidt ten allen tijde tot

akties van de ontwerpers van het eerste uur voor kontinuering of afbouw,

voor zover dan in hun bereik ligt, of tot akties van de koordinator die

de voorbereidende besprekingen gaat voeren met de instanties of personen

waarmee plannen tot samenwerking bestaan.

Op grond van wat in de tweede overlegronde bekeken, bekritiseerd, aangevuld

en vervolgens besloten is, volgen nu een aantal autonome akties.

Al deze akties vergen een andere strategie zodat het zinvol is ze hier af

zondelijk te bespreken.

1.5.1. Ontwerp en produktie van een eenmalig hulpmiddel of prototype.

In dit stadium zijn vaak de ontwerpeisen al zover uitgekristalliseerd

dat de komplete konstruktie in tekening kan worden gebracht. Ook sterkte

berekeningen (indien nodig) en materiaalkeuzes kunnen worden gemaakt.

In een tussentijdse bespreking met de koordinator wordt nu bekeken welke

plaats het meest voor de hand liggend is om het prototype te produceren.

Mogelijkheden worden hier geboden door de werkplaatsen van de vakgroepen

WLV. Aandrijftechniek en Technische Mechanica. Helaas is hier de Werkwinkel

afhankelijk van tijdsplanningen in deze werkplaatsen en van de noodzakelijke

aanwezigheid van T.H.-personeel. De goodwill is er meestal wel omdat ook

veel T.H.-medewerkers bijzonder gemotiveerd zijn voor de aktiviteiten van

de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg.
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Het betrekken van materialen (alleen op woensdag) is eveneens een bureau

cratische crime voor de vrijwilligers van de werkwinkel en het snuffelen

in de"afvalbakken" van de werkplaatsen biedt veelal ook weinig soelaas.

Het zal dus duidelijk zijn dat hier een Rrote bottle-neck zit in het

funktioneren van de werkwinkel. Naast de enkele keren dat het boven

omschrevene goed is gegaan z~Jn daarom ook veel van de eenvoudige hulpmid

delen vervaardigd in deprive hobby-hoek van vrienden of bekenden.

Het ubeunhaaspraktikum" is net zo min goed bruikbaar gezien het strakke

tijdschema dat hier gehanteerd wordt. Betere produktiemogelijkheden zijn er

weer wanneer een projekt als studie-opdracht geaccepteerd is, mits bij die

acceptatie goede afspraken zijn gemaakt omtrent de gewenste faciliteiten

met betrekking tot het bouwen en testen van een prototype.

1.5.2. Een tweede kategorie van besluiten kan zijn dat de TWG niet verder gaat

dan het toeleveren van sterkteberekeningen, tekeningen en adviezen aan de

aanvrager of aan een klein bedrijf dat de produktiecapaciteiten heeft

voor de desbetreffende konstruktie.

Wanneer deze gegevens beschikbaar zijn is daarmee voor de werkwinkel het

projekt afgerond in de vorm van een klein rapport, dat opgesteld wordt

door de student-vrijwillgers.

1.5.3. De derde kategorie van besluiten overkoepelt alle onderwerpen die enige

vorm van projektmanagementbehoeven.Dit is de taak van de koordinator

die tracht om de juiste mensen rond de tafel te krijgen om te komen tot

een projekt-formulering die het opstarten van een stuk wetenschappelijk

onderzoek initieert.Hoewel dit nog niet voorgevallen is, is het denkbaar

dat projekten opgestart kunnen worden binnen de omschrijving "werk voor

derden" onder elm bepaald'maximum bedrag of contractresearch.

De koordinerende akties kunnen ook direct gericht zijn op implantatie

in een produktlijn of techn6logie in een bestaand of nieuw op te rich ten

bedrijf, (transferpuntachtige aktiviteiten).

De werkwinkel onderneemt deze akties echter slechts dan wanneer een witte

vlek gekonstateerd is in het voorzieningenpakket van gehandicapten of in de

leef/werk-omgeving van gehandicapten. Meestal gebeurt dit op gron~ van

een aanvraag via een belangengroep van een bepaalde categorie van gehandi

capten, daar deze belangenverenigingen vaak goed geinformeerd zijn over de

manco's die betrekking hebben op hun handicap.

Het zal duidelijk zijn dat deze derde categorie van autonome akties slechts

de aanzet is tot probleem oplossen. Zij wordt dan ook logisch gevolgd door
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e~n volgende overlegronde waarin vrijwilligers en andere betrokkenen hun

plaats bepalen in een dergelijk projekt om zo verder te werken aan de

uiteindelijke realisatie.

Omdat de aanvrager vaak intensief betrokken is geweest bij het ontwerp

en fabrikageproces, bestaat er een grote bereidheid om een prototype

niet aIleen nit te testen en te bekritiseren (dat laatste is meestal geen

probleem) maar ook is men bereid om meer te betalen dat de materiaalkosten

en reiskosten die door de Werkwinkel in rekening worden gebracht. Op zich

is dit niet verbazingwekkend daar deze wijze van meepraten en meedenken

in de eigen behoefte aan hulpmiddelen een zeldzaam verschijnsel is in de

wereld van gezondheidszorg en revalidatietechniek.

De formule van het aanschaffingsbeleid:

GEBRUlKER ~ BESTELLER ~ BETALER

heeft in veel gevallen geleid tot frustraties b~j de gebruiker, fout-inter

pretaties bij de besteller en te veel betalen door de financier.

Het is moeilijk een suggestie te doen waarmee iedereen gebaat zou zijn

maar met een normaal marktmechanisme van klant • koper + betaler, zou-

den vele mistoestanden voorkomen kunnen worden. Een suggestie is: laat des

kundigen (medici, arbeidsdeskundigen en maatschappelijke werkers) in een

tri-partite overleg bepalen hoeveel geld nodig is, in een bedrag ineens

en in een periodieke toelage, om een gehandicapte de mogelijkheid te bieden

om op een vergelijkbaar (welzijns)-nivo te funktioneren als andere mensen.

Geef de gehandicapte daarna de mogelijkheid om naar eigen inzicht over dit

geld te beschikken. Immers de andere sociale voorzieningen, ook voor niet

gehandicapten, komen via een dergelijk toewijzingsmechanisme terecht bij

de aanvrager die het geld dan naar eigen inzicht kan gaan besteden.

De werkwinkel heeft zelden problemen in de communicatie met de toekomstige

gebruiker omdat zij om de regels heenwerkt zoals die gehanteerd worden in

het formele aanschaffings- en toewijzingsbeleid.

Vanzelfsprekend is onderzocnt of er mogelijkheden zijn van externe finan

ciering. Dit wordt mogelijk gemaakt door in een vroeg stadium het GAK/GMD

in te scnake1en. Vanuit de officiele institutie worden rege1s opgeste1d

~aar.an een nulpmidde1 en een gehandicapte moeten vo1doen om voor betaling

om voor beta1ing middels aaciale verzekeringswetten in aanmerking te kunnen

komen, reden waarom de werkwinke1 a1 tijdens de ontwerpfase rekening houdt

met kriteria gesteld vanuit GAK/GMD.



:- 9 - BMGT 81.272

~ierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de persoonlijke interesse van

een van de arbeidsdeskundigen van het kantoor Eindhoven.

In het algemeen komt het hier op neer dat enkele details in de konstruktie

wijziging behoeven en daarnaast dat tijdens een gebruiksperiode van het pro

totype van een a twee maanden ook mancofs aan het licht komen. welke op

langere termijn of in onvoorziene omstandigheden problemen voor de 8e~

bruik(st)er zouden gaan opleveren.

Helaas is de Technische Hogeschool alleen maar een onderwijsinstelling

waarbinnen het opgenerlei wijze mogelijk is om de produktie van bijvoor

beeld een nulserie op te zetten.

Dit zou mijnsinziens onbetwist voordelen bieden aan de kwaliteit van het

fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de daaruit afgeleide wetenschap

pelijke opleiding aan een Technische Rogeschool.

Daar waar technologie het toepassen is van inzichten verkregen uit funda

menteel wetenschappelijk onderzoek. kan het opleiden in het leren vertalen

van deze inzichten in praktisch bruikbare specificaties voor industriele

innovaties een onderwijsdoel opzich zijn. Echter wanneer de kloof tussen

wetenschap en industrie, wat betreft hun organisatiestruktuur en direct

daarmee samenhangend hun financiele opbouw en verantwoording, nog zo groot

is, meet er gezocht worden naar een intermediair dat de vertaalslag moge

lijk maakt. Ret is niet zo belangrijk of dat dit voor rekening komt van

een Bestuurskommissie Contacten Bedrijfsleven, eentransferburo, een werk

winkel of dat deze.,overbrugging gemaakt kan worden in een(commerciele)

produktieafdeling verbonden aan de Technische Hogeschool.

Veel belangrijker is dat deze akties kunnen leiden tot verbetering van een

ingenieursopleiding aan een T.H. Het is goed dat een ingenieur "leert"

hoe hij wetenschappelijke hoogstandjes moet vertalen in praktischbruik

bare informatie voor dagelijkse industriele toepassingen.

Deze kennis zal aan de student moeten worden overgedragen door de weten

schappelijke onderzoekers die tegelijkertijd zijn aangewezen als zijn

docenten. Daarnaast is het nog beter dat een ingenieur·ook leert hoe hij

in zijn latere werksituatie toegang kan krijgen tot nieuwe verworvenheden

van de wetenschap.

Natuurlijk is de contractresearch a1 een stap in de semi-commerciele

ricnting. maar een groot vraagteken moet gezet worden bij de taboes die

hierom heen spelencen bij de toegevoegde waarde van contractresearch aan
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de univeraitaire opleiding. Contractresearch zal wellicht nog belangrijker

worden wanneer een universiteit de kwaliteit van zijn onderzoek en oplei

ding waa~ moet gaan maken in de nieuwe fanancieringsstruktuur, die het

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs boven het hoofd hangt.

Een suggestie is daarom dat het koppelen van een proefproduktieafdeling

aan de Technische Hogeschool een opvulling zou kunnen zijn van het hiaat dat

bestaat tussen wetenschap en industrie. Enkele goede voorbeelden van der

gelijke opzetten bestaan reeds in de buurt van de Technische Hogeschool,

zoals o.a. het Instituut voor Perceptieonderzoek en het Cyclotron.

Ook de werkwinkel gezondheidszorg ontmoet problemen in het afgestemd z~Jn

van zijn produkten (prototypes en ontwerpen) op industriele haalbaarheid.

Naast de produktie-technische aspekten waarvoor voldoende inzicht ontbreekt,

zijn ook de economische randvoorwaarden, waarbinnen een bedrijf moet ope

reren, onbekend terrein voor de leden van de werkwinkel.

Daarom is het vaak moeilijk om een bedrijf tevinden dat bereid is om

de nieuwe hulpmiddelen in produktie te nemen. In de kontakten die hiervoor

gelegd worden blijft de werkwinkel in gebreke bij het beantwoorden van

elementaire vragen die van vitaal belang zijn voor een bedrijf.

De ondoorzichtige markt van hulpmiddelen en voorzieningen voor gehandicapten

vormt hiernaast nog een extra moeilijkheid.

Deze extra komplikatie heeft ertoe geleid dat binnen de Werkwinkel Gezond

heidszorg een marktonderzoek is verricht naar afzet- en toepassingsmogelijk

heden van een drietal produkten.

Hierbij is danbaar gebruik gemaakt van de relaties en bekendheid welke de

Technische Werkwinkel Gezondheidszorg heeft opgebouwd,naast de faciliteiten

welke het buro"voor Biomedische- en Gezondheidstechniek geboden heeft.

Gelukkig is de Werkwinkel er tot dus verre steeds in geslaagd om voor de

pradukten die daarvoor in aanmerking kwamen, een bedrijf bereid te vinden

om de produktie voor Z1Jn rekening te nemen. Tevens is aan de produktie

die niet direkt voor serieproduktie in aanmerking kwamen zoveel bekend

heid gegeven dat ze in ieder geval toegankelijk werden voor bepaalde

doelgroepen.

Zeer noemenswaard is bet hier te vermeldendat de produktie van enkele

hulpmiddelen is opgezet binnen een samenWerkingsverband tussen een bedrijf

en een beroepsopleiding voor gehandicapten (zie publikatie).

In het algemeen kan als regel gesteld worden dat de ,Technische Werkwinkel

Gezondbetdszorg streett naar bet aanbieden van werkgelegenheid aan ins tan

tieadie daar voor een deel hun belangenmee kunnen behartigen.

Hierbij wordt gedacht aan sociale werkplaatsen, die meestal wel geinteres-
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seerd zijn in het maken van kleine serias, naast het bijna profesionele

produktiewerk wat in deze toch aangepaste werkvoorziening verricht wordt.

Een andere mogelijkheid is het inschake1en van beroepsopleidingen waar

Aldus tijdens de praktijkoefeningen gewerkt kan worden aan produkten die

een bepaalde bestemming krijgen.

Een bijkomend voordee1 is, dat de huipmiddelen die Aldus vervaardigd zijn

belangrijk minder duur kunnen zijn dan de via de daarvoor in het leven ge

roepen kanalen,.

Dit laatste streven, gekombineerd met a1 eerder vermelde Anders op te zetten

regelingen m.b.t. financiering en toewijzing van hulpmiddelen aan gehandi

capten zou een nieuw marktmechanisme kunnen doen ontstaan waarin het vrije

ondernemerschap geen loze kreet is en de leuze "klant is koning" ook voor

gehandicapten gaat gelden.

2. Afsetonde'ptojekten.

2.1. ~n!~!2!n~

Alvorens een beschrijving te geven van de technische realisatie van een

aantal hulpmiddelen is het goed nog een keer de filosofie en motivatie

achter het vervaardigen van hulpmiddelen uit te diepen.

Als eerste staat overeind de zelfstandigheid van de mens. Wanneer de

fysischeonafhankelijkheid van mens aangetast wordt door een gebrek, ziekte

of ongeval staat vaak de persoonlijke vrijheid van de betrokken persoon

op het spel~ De mees~ gewone geharen, de dagelijkse bezigheden, dat Alles

wardt moeilijkerensoms zelfs onmogelijk. Men kan zichzelf vaak niet eens

redden in de laagste behoefte-categorieen .il'zoals Freud ze gedefinieerd

heeft te Wetende zorg voorvoeding en veiligheid, zodat de buitenwere1d

ala een liarde dreig~n$'op de gehandicapte af kan komen ••

Ze1fs·tandigheid is een ~nontkoombare voorwaarde voor het funktioneren van de

~ens in de maatscnappij.

Een tweede uitgangs~edac~te is de interactie en integratie van revalidatie

en techniek~ Mendient te Wetendat 1 mi1joen Nederlanders gehandicapt

zijn. hetzij ~terisc~ ~intuig1ijk-of orgaangehandicapt. Revalidatie be

oogt niet~ Anders d~n de mens het,vermogen (terug) te geven,zo volwaardig

(~ zelh·tandi·~lJDOgeUjkte leven.

Doer de veelheid en de aard van de gevo1gen van een handicap ishet nood

zakelijk om in de revdi~atie uit te gaan van een individuele benadering.

RiJ goede revdtdati~ dient men daarom uit te gaan van een integrale toe

paaaing van med!scDe!psycno-sociale en technische kennisdiscip1ines.

Ala bijzondere aandachtapunt moet gelden dat technische hulpmiddelen tot
. '. ". ..... ' - .... .

onder~teuning enVof verVanging van lichaamsfunkties vaak bijdrage kunnen
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leveren bij de revalidatie, maar ook niet meer dan date

Het derde belangrijke facet van het funktioneren van de werkwinkel is de

ontwerpfilosofie die staat achter de techniek van hulpmiddelen.

De bruikbaarheid van hulpmiddelen is sterk afhankelijk van de individuele

gehandicapte mens in al zijn goede en slechte kwaliteiten en niet aIleen

van de handicap. De kenmerken voor de bruikbaarheid van hulpmiddelen

komen voort uit een individuele afweging van:

- ondersteunende of vervangende werking

- lichamelijke belasting van de gebruiker

- mentale belasting van de gebruiker.

Een andere wellicht zeer moeilijk inschatbare, weegfaktor voor de bruik

baarheid van hulpmiddelen kan gedestilleerd worden uit de ethiek van het

gebruik.

Wanneer men hulpmiddelen gaat ontwerpen is het goed om uit te gaan van

enkele algemene eigenschappen waaraan huIpmiddeIen zouden moeten voldoen.

Allereerst met betrekking tot de funktionaliteit: Het hulpmiddel moet een

effektieve werking heoben gekoppeld aan een eenvoudige bediening en han

teerbaarheid. Daarnaast staatde'betrouwbaarheid van de konstruktie die

voor de gebtuikervan levensbelang kan zijn.

Dit vergt aandachto~ punten als storingsongevoeligheid, lange levensduur

eenvoudig onderhoudenmogelijk maken van snelle reparatie of vervanging.

In bet allemeenkan gesteld worden dat technici bij het ontwerpen c.q.

on~ikkelenvan hulpmiddelen g~konfronteerdworden met aIle multidiscipli

naire a~pektenv~n konstruktie,vormgevirtg, ergonomie, training, begeleiding

enveldevaluatie.

Tenalotte geldt ee~ waarschuwing die aan elk projekt voorafgaat en die zo

weI intern ala extern van oelang is om teleurstellingen te voorkomen.

Prejektenotnnende T~cfinische Werkwinkel Gezondheidszorg om te komen tot

on~tkkeltng van hulpmiddelenvoor gehandicapten leiden in sommige gevallen

tot bet terbeaehtkkingkomenvan deze hulpmiddelen.

Ala vaate regel' seldt dat dit ter oeschikking komen niet binnen afzienbare

tijd baalhaar ta.
Daarnaast zijn er oOkprojekten geweest en zullen er nog komen die niet

tot verkrijgbare hulpmiddelen hebben geleid, ortdanks het bestaan van een

behoefteaan de hulpmiddelen.

2.2. ~!2i~~~~n_~!~_i~!~!~_h~22~n_~2~_!~!!~:2!£~kt!~~

2.2.1. §~2!!_~!!n!22!~!Y!

De oorspronkelijke aanvraagster is een gehandicapte met een geamputeerd
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been, terwij 1 het andere been paretisch is-; Zij heeft de beschikking over

een aangepaste woning en kan binften deze woning normaal funktioneren door

gebruik te maken van een handaangedreven rolstoel.

Haar vervoersmogelijkheden buitenshuis zijn beperkt tot een elektrische

buitenrolstoel,da&r haar handicap van die aard is dat zij niet in staat

mag worden geacht een aangepaste auto te besturen. Haar probleem is dat ZlJ

bij bezoek aan familie of kennissen altijd aangewezen is op een noodoplos

sing om zich in niet-aangepaste woningen te verplaatsen. (De elektrische

rolstael is vaneen .cluadatii,cglformaat dat hij niet geschikt is voor gebruik

binnenshuis).

Het probleem is voor de werkwinkel als volgt geformuleerd:

Onderzoek de transportmogelijkheden voor mensen die (tijdelijk) geen been

functie meer hebben, waarbij het transportmiddel compact en meeneembaar

moet zijn, zodat de gebruik(st)er er ten allen tijde over kan beschikken.

Indien onvermijdelijk mag men er vanuit gaan dat voor bediening assistentie

aanwezig is.

Literatuur- en marktonderzoek leert dat geen hulpmiddelen bestaan die vol

doen aan de eisen zoals gesteld.

De inventarisatie levert op:

- opvouwbare lichtgewicht sportrolstoel.

- stoel vast gemonteerd op onderstel

- burostoelen op wieltjes

- douche/toiletstoel.

Daarom is verder doorgedacht over een meeneembaar onderstel waarop een

ruime diversiteit van vierpotige stoelen te monteren is <een suggestie van

de aanvraagster). De brainstorm levert verder het idee op om een afleiding

te maken van het transporthulpmiddel van pianoverhuizers.

Twee studenten hebben vervolgens de eisen opgesteld voor de maatvoering

van een stoelonderstel. Zij hebben zich daarbij laten leiden door:

- afmetingen en geometrie van stoelpoten

- deutafmetingen in standaardhuizen

- frequent voorkomende drempelhoogtes

- gewichten van stoel + gebruiker

Op grond van dit onderzoek zijn ze tot de volgende ontwerpspecifikaties

gekomen:

- maximale toegestane breedte voor het onderstel m.b.t. deurope

ningen 0,80 m.

minimaal gewenste breedte m.b.t. maatvoering stoelen 0,60 m.

- minimale hoogte onderkant onderstel 0,10 m. i.v.m. op het rijvlak

aanwezige obstakels.
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- Hefboom aan de aehterzijde te eonstrueren voor het overwinnen van

kleine hoogteversehillen (tot 15 em.) die tevens kan dienen als

beveiliging tegen aehterover kantelen.

- Sjorband om de stoel tegen het onderstel aan te trekken.

- Zwenkwielen t.b.v. manouvreerbaarheid voo~Max. belastin9 vart het

onderstel: 200 kg (incl. veiligheidstoeslag).

Het eerste prototype wordt gebouwd als een H-model dat in aIle hoekpunten

kan scharnieren, terwijl de middenpot uitsehuifbaar en uitneembaar is (zie tek.)

STUK AAN.,. BENAMING MATERIAAL NORMAAL OPMERKINGEN
NR. TAL MAGAZIJN

1 2 bout + borq,moer + staal 8.8 NEN 1568 M8x16
vlakke sluiting staal NEN 2269 A - 8.4

2 1 hoekprofiel Fe 360 35x35x4

3 bevestigingsmat-
teriaal zwenkwielen

4 2 zwenkielen met afm.: hoogte 100mm
rem bevestigingsplaat

55x55 mm

5 2 hoekprofiel Fe 360 30x20x4

6 1 kokerprofiel Fe 360 25x25x2

7 1 kokerprofiel Fe 360 30x30x2

8 2 diameter: 200mm
bv. EPO wiel
comfort elastik
nr: 131. 202.200.000

9 2 achterassen Fe 360

10 4 vlakke sluitring staal NEN 2269 A - 20x39

11 2 borgpennen verenstaal

12 1 hoekprofiel Fe 360 35x35x4

13 1 kokerprofiel Fe 360 25x25x2

14 2 lasmoer + bout staal M6x20
met gripknop

15 1 kokerprofiel Fe 360 30x30x2
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De hefboom wordt aan de onderkant van de middenpoot bevestigd en voor en

achter worden kleine wielen gemonteerd op vastgelaste schetsplaatjes.

Zo ontstaan aan de voor- en achterzijde twee lange gladde oppervlakken die

volledig als ondersteuningsvlak bruikbaar zijn.

Het uittesten van het prototype leert dat:

- het toepassen van kleine wielen aan de achterzijde problemen

geeft met vloeroneffenheden en tapijten

- het aan de onderzijde plaatsen van de hefboom in combinatie met

kleine achterwielen in de praktijk resulteert in te geringe mege

lijkheden om hoogteverschillen te overwinnen.

- voor eenvoudigere bediening de hefboom langer gemaakt meet worden

(verhoogt tevens de veiligheid)

- v'olledig rechte steunvlakken niet perse noodzakelijk zijn omdat

stoelen met buizen frames zelden voorkomen in normale thuissituaties.

Het invoeren van de verbeteringen leidt tot het tweede prototype (volgens

tekening). Deze tweede uitvoering voldoet aan aIle gestelde eisen en de

aanvraagster ondervindt met dit hulpmiddel geen noemenswaardige beperkingen

meer in haar mobiliteit. In opgevouwen toestand is de stoeltransporteur

compact en meeneembaar in het bagagerek van de elektrische rolstoel of in de

boodschappentas.

De ontwikkelings- en materiaalkosten worden door het'GAK/GMD volledig ver

goed aan de werkwinkel.

Stoeltransporteur

I. Trapsteun
,2. Afneembaar wiel
~ In-/verschuifbaar
( , draaibaar

...._1
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2.2.2.

Tijdens de litaratuurstudie. het marktonderzoek en de brainstorm blijkt

tevens dat een demontabel stoelonderstel een veel grotere kategorie van

gehandicapten als doelgroep kan bereiken.

Dit is de reden waarom naast de ontwikkeling van de stoeltransporteur de

werkwinkel zich ook belast heeft met een behoeften onderzoek voor dit

hulpmiddel. voor de bedverhoger (zie par.2.2.2.) en de leesplank (zie par.

2.2.3.). Hiertoe worden alle bejaardenhuizen en verpleeghuizen (met meer

dan 50 bewoners of patienten) en kruisverenigingen aangeschreven (zie bijlage)

met een beknopte informatie over de drie hulpmiddelen en het doel waarvoor

ze ontworpen zijn. Met het aantal reacties als achtergrondgegeven kan

een klein bedrijf benaderd worden om de produktie ter hand te nemen.

De reacties zijn grofweg als volgt te karakteriseren

- geen belangstelling

- geen belangstelling maar wel andere vragen aan de Werkwinkel

- belangstelling voor zicht-exemplaren

- meer gedetailleerde technische of visuele informatie

- bestellingen van een of meerdere exemplaren.

Tijdens de info-markt voor gehandicapten waar de TWG met andere TH-deel

nemers haar hulpmiddelen als prototypes presenteerde is ook kontakt gelegd

met de technische beroepsopleiding voor gehandicapten Werkenrode te Groesbeek.

De onderwijsstaf van deze opleiding heeft het streven om hun leerdoelen te

realiseren met behulp van produktie van zinvolle produkten in kleine series.

Daarnaast kunnen door de verkoop van deze produkten niet-gesubsidieerde

leermiddelen en machines aangeschaft worden hetgeen veelal een verrijking

van de opleiding betekent.

Na de bereidheid van de fabrikant gepolst te hebben om een dergelijke samen

werking op te zetten tussen zijn bedrijf. Werkenrode en de Werkwinkel is

nog een nieuwe ontwerpeyclus doorlopen om te komen tot een stoeltransporteur

die kwa ontwerp past in de produktiemogelijkheden en het technische nivo

van de leerlingen van Werkenrode.

De samenwerking tussen het bedrijf en Werkenrode verloopt, ondanks de sterk

varierende produktie, redelijk.

De afzet van stoeltransporteur mag eveneens goed worden genoemd en de terug

melding van de gebruikers in de praktijk is positief.

De oorspronkelijke aanvraag is van een gehandicapte die vanwege zijn hobby

vaak uithuizig overnacht. Hoewel er in zijn omgeving altijd hulpvaardige
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mensen aanwezig zijn. wil hij ook buitenshuis zo zelfstandig (zie eerdere

opmerking) mogelijk funktioneren. Zijn grootste probleem is de variatie

in hoogtes van bedden waarin hij als gast slaapt. Bij een bedhoogte lager

dan 40 cm. is hij aangewezen op hu1p van derden bij opstaan en aan- en uit

k1eden. Vandaar het verzoek een opvouwbaar bedonderste1 te ontwikke1en zodat

eenma1ig zijn bed op de voor hem gewenste in- c.q. uitstaphoogte kan worden

ingeste1d.

De eerste brainstorm in de Werkwinke1 1evert weinig OPt waarna een tweeta1

studenten de beddenmarkt gaan onderzoeken met de vo1gende resu1taten.

- intensiv.e care rontgenbed van Philips Medical Systems met hand

bediende hoog/laag inste1ling (afst. rapport J. Janssen).

- hydraulische. elektrisch of mechanisch bediende hoog/1aag bedden.

- bedk10ssen

Geen van de gevonden bedsteunen vo1doet aan de wensen van de aanvrager om

uiteenlopende redenen.

De ondersteuning is a1 dan niet portable. meeneembaar. duur of slechts op

een hoogte inste1baar.

Aangezien nog het een nog het ander werkbare suggesties voor een op1ossing

op1evert. wordt het projekt voor1opig opgeschort.

Nieuwe moge1ijkheden ontstaan wanneer Simon Stevin dit prob1eem wi1 gebruiken

voor haar jaar1ijkse konstruktie prijsvraag. Voor dit doe1 wordt een nieuwe

probleemste1ling en een uitgebreidere doelgroep geformuleerd.

Het ligt in de bedoeling om ook in de wijkverp1eging gebruik te kunnen maken

van een bed op ergonomisch verantwoorde werkhoogte (kraamzorg etc.).

Een andere toepassing is te vinden in bejaardenhuizen waar zieke bejaarden

dan op hun eigen kamer verpleegd kunnen worden.

M.a.w. ontwerp een universele portable bedverhoger.

De prijsvraag leverde slechts een drietal konstrukties op welke na heront

werp zouden kunnen voldoen.

- Tot koffer inklapbare hydraulische krik waarvan de draagarmen uit

schuifbaar zijn.

- Nauwelijks opvouwbaar stangen mechanisme dat met behu1p van schar

nierwerking. bediend door een henge1 met moer. hoog/laag ingesteld

kan worden.

- Opvouwbaar stangenste1se1 (uitneembaar) dat eenmalig op de gewenste

verp1eeg- of instaphoogte ingeste1d kan worden. (zie foto + tek.)
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Om diverse redenen worden de eerate twee oplossingen niet uitvoerbaar ge

acht. Er wordt een bespreking gehouden met de leden van de werkwinkel en de

deelnemers aan de prijsvraag, waarop besloten wordt de derde oplossing te

gaan verfijnen en daarna een prototype te bouwen.

Het prototype wordt getest bij twee thuisbevallingen en levert een aantal

voor- en nadelen op ten opzichte van de tot nu gangbare verpleegsituaties.

Voordelen: ~zie fig. pag. 20)

De werkhoogte is ergonomisch verantwoord continu instelbaar voor staand

werken (95e percentiel van populatie kraamverzorgsters en wijkverpleegsters)

- scheefstellingen zijn mogelijk (bijv. Trendelen-burgstand).

- grotere stabiliteit vooral van belang in panieksituaties.

Nadelen:

- Alleen geschikt voor spiraalbedden of bedden met dragende zijkant

- Moeilijke montage voor niet-technicus. Teveel instelmogelijkheden.

- Fixeerklemmen voor bedrand: - beschadiging

- dimensionering

- Goede werkhoogte ~ gemakkelijk in- en uitstaphoogte

- Niet compact op~ouwbaar.

Na preaentatie op de infomarkt van juni 1980 in Utrecht worden voor de bed

verhoger dezelfde afspraken gemaakt als voor de stoeltransporteur.

Echter het tiitgestelde prototype zal~ate:aEbeidsi'iatensieLzijndat het

resultaat een kostprijs zal hebben die in geen enkele verhouding staat tot

de waarde in het gebruik. Het wordt daarom noodzakelijk opnieuw een produktie

rijp ontwerp te realiseren met de voordelen van het uitgeteste prototype,

en een poging om de nadelen te compenseren. Het resultaat wordt getoond op

de foto waarbij de moet worden dat aanvulling op

,\1 \
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de getoonde bedverhoger is gekomen om een scheefstand van het bed mogelijk

te maken.

De veranderingen ten opzichte van het prototype zijn:

- hoogteinstelling in 6 discrete stappen van 40 tot 80 em. (bedhoogtes

realiseerbaar van 50 tot 110 em.)

- 4 kleminrichtingen inplaats van 8 met een groter ondersteunings

oppervlak;

- continue scheefstelling met fixatiemogelijkheden in elke stand

van 0 tot 15 graden;

- uitwisselbare tussenstang voor afwisselend gebruik onder een of

tweepersoonsbedden;

- kompakt Qpvouwbaar.

De bedverhogers worden eveneens in samenwerking tussen een klein bedrijf en

Werkenrode vervaardigd. De eerste 50 bedverhogers zijn geleverd en over

terugmelding van de gebruikers is momenteel nog niets bekend.

Zoals bekend geacht mag worden is een langdurige statische spierbelasting

uiterst vermoeiend. Deze spierbelasting treedt onder andere op wanneer men

op de rug in bed liggend wil lezen. De oorspronkelijke aanvrager - een eme

ritus hoogleraar met lichte mate van spierdystrofie (= chronische spierver

zwakking) wilde een hulpmiddel om de voor hem verplicht voorgeschrevene rust

tijd liggend-Iezend door te brengen.

Inventarisatie van de op de markt verkrijgbare hulpmiddelen met dat doel

leverde op:

- bladomslag apparaat (duur en alleen geschikt voor zwaar gehandicap

ten);

- prismabril (beslist naar om te dragen);

- t.v. loep (oorspronkelijk ontwikkeld voor slechtzienden en enig-

zins overdreven voor dit probleem;

- perspex leesplank (niet bruikbaar bij verminderde hand/arm funktie).

Na een snelle gedachte-bepaling tijdens de brainstorm wordt besloten om de

laatstgenoemde oplossing te verbeteren.

Er werd vanuit gegaan dat aIleen de plank met bevestigingsarm ontworpen

diende te worden. waarbij de maatvoering aangepast moet worden aan bestaande

verrijdbare onderstellen. (uitleenpakket kruisvereniging)

Enkele funktie kenmerken van de leeshulp zijn:

- draaibaar om horizontale as;

- twee perspex strips waarvan een in breedte instelbaar, afhankelijk

van de grootte van het leesobject;
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- hoogte instelbaar (leesafstand, bedhoogtes:)

- eenvoudig toegankelijk voor bladomslag.

Zonder verdere aanpassingen is de bedleeshulp in produktie genomen en op

de markt gebracht.
,----_.
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1. Boek, kaft <?pwaarts/
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Een man met de ziekte van Parkinson (symptomen: evenwichtsproblemen, moto

riek-stoornissen, slechtziendheid) vraagt om enkele aanpassingen voor zijn

tandem, zodat het voor hem en zijn partner weer mogelijk wordt om veilig

aan het verkeer deel te nemen. Tijdens de intake van deze aanvraag blijkt

dat be,taande tandems niet stijf genoeg gekonstrueerd zijn om bij spastische

bewesing van de duo-passagier(e) de controle te bewaren over het vervoer

middel. Daarnaast blijkt dat het geinstalleerde remvermogen drastisch ver

hoogd moet worden om voldoende snel in te kunnen grijpen bij onverwacht op~

tredende verkeerssituaties. Een onderzoek naar mogelijk bestaande oplossingen

voor dit probleem leert het volgende:

- driewielerfietsen voor epileptici;

- fietsen met steunwieltjes;

- vierwielers als speelmogelijkheden voor gehandicapte kinderen;

- tandems in verzwaarde uitvoeringen.

Geen van de in de handel zijnde fietsen is echter geschikt voor het gebruik

door twee personen waarvan een handicaps heeft in de vorm als deze aanvrager.

Verdere navraag bij de vakgroep WBM (Prof. Erkelens) leert dat over het pro

bleem van het stabiliseren van een fiets al eerder nagedacht is en dat men

toen is blijven steken op het concept van een fiets met een aangedreven achter

wiel en twee ·voorwielen.

Tijdens de volgende bijeenkomst van de Werkwinkel, komt de suggestie om te

onderzoeken of het mogelijk is bestaande driewielers te kombineren met bestaan

de tandems, en uit te bouwen tot een tandem-driewieler konstruktie.

Na zorgvuldige bestuderingvan op de markt zijnde fietsen blijkt, dat de

driewieler van de firma Inca (Stolwijk) eenvoudig aan te passen is aan de
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handicaps van de oorspronkelijke aanvrager.

De reactie bij bovengenoemde firma is enthousiast en men is bereid volledige

medewerking te verlenen bij het realiseren van de driewielertandem.

Door de Werkwinkel worden de berekeningen uitgevoerd aan de vereiste stijf

heid van het frame alsmede een globale schatting van het te installeren rem

vermogen; welke gegevens ter beschikking worden gesteld aan de firma Inka.

Door deze aanpak is de Werkwinkel eT opvallend snel in geslaagd om vanaf de

probleemstelling te komen tot een produkt dat seriematig vervaardigd kan

worden. De driewielertandem en daarmede TWG mocht zich op de Medica-tentoon

stelling in een grote belangstelling verheugen.

De oorspronkelijke aanvrager en zijn echtgenote die het eerste exemplaar

hebben aangescha£t, hebben gedurende het gebruik (anderhal£ jaar) nog geen

enkel probleem ontmoet.

DRIEWIELERTANDID1
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Schets driewielertandem
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De intake van deze aanvraag loopt via de bewegingstherapeut van de Mythyl

school in 's-Hertogenbosch. Ret blijkt dat een groot aantal speelmogelijk

heden waarmee dergelijke scholen uitgerust zijn, niet toegankelijk zijn voor

en bruikbaar door grote groepen gehandicapte kinderen. Veel is op te lossen

door een intensieve begeleiding van deze kinderen, maar de outillage en

personeelsbezetting van ook deze scholen is niet voldoende om optimaal funk

tioneren van de leerlingen te realiseren. Tijdens het werkbezoek komen twee

knelpunten naar voren. Ten eerste: Ret gymnastieklokaal is standaard uitge

voerd zodat a1le kli~ en slingertoestellen niet te gebruiken zijn door kin

deren die daar niet op een bepaalde manier in gefixeerd kunnen worden.

Als tweede is de school voorzien van een zwembad, waardoor het voor een aantal

gehandicapten met loopstoornissen toch mogelijk wordt om iets aan lichamelijke

opvoeding en sport te doen. Echter ook hier valt een benerkte groep buiten de

mogelijkheid omdat drijvers (zwembaden, planken, matten) niet voldoende

stabiel zijn voor kinderen die zich niet ten allen tijde zelfstandig overeind

kunnen houden.

Gezien de komplexheid van de problemen bij deze gehandicapten wordt het resul

taat van de brainstorm dat slechts getracht zal worden om een deelprobleem

tot een oplossing te brengen. Resultaat van het werkbezoek aan de Mythy1

school is dat vooral de schommelbeweging toegankelijk gemaakt zal moe ten

worden voor a11e kinderen.

Ret is niet alleen de therapeutische waarde van een derge1ijke beweging,

zoals het zelf kracht zetten en he~ doseren en kontroleren van de hoevee1

heid spierkracht maar ook de sensatie die hiermee be1eeft kan worden.

Ret zelf kunnen genereren van een dergelijk grote beweging is voor motorisch

gehandicapte kinderen een evenzo grote vooruitgang als het zien voor een

blinde. De therapeutische waarde van het schommelen is vooral te verklaren

uit het mogelijke samenspel van zintuiglijke waarnemingen (sensoriek, zien,

evenwichtszin) en lichaamsbewegingen (motoriek).

Binnen de TWG wordt beslist dat het de moeite waard is om een nieuwe ontwik

ke1ing te starten die het schommelen voor zoveel moge1ijk kinderen toeganke

1ijk moet gaan maken.

Een verkenning van de markt 1eert a1 snel dat na de eenvoudige stoe1tjes voor

kleine kinderen met een voors1uiting als beveiliging, de schommelwere1d

verder ophoudt te bestaan voor die kinderen die meer beveiliging nodig hebben.

In over1eg met de medewerkers van de Mythy1schoo1 worden daarom de vo1gende

specifikaties opgesteld waaraan een universele bruikbaar schommelkuipje za1
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moeten voldoen en waar de ontwerpfase bijzonder op moet worden gelet.

- Veiligheidsaspeeten: Het aantal fixatie mogelijkheden van kinderen in het

sehommeltoestel moet het hele liehaam bestrijken. Het liehaam kan daarbij

funktioneel in gedeeld worden in hoofd, romp, bovenbenen en onderbenen.

- Beleefbaarheidsaspekten: De gebruiker moet niet zodanig "ingepakt" worden

dat e1ke be1eving vanuit de wereld waarin hij beweegt bij voorbaat onmoge

lijk gemaakt wordt. Deze eis staat lijnreeht tegenover de veiligheids-

eis, maar gezien het feit dat de mens als risieozoeker zijn sensatie beleeft,

kan aan de beleefbaarheidsaspekten geen afbreuk gedaan worden.

Funktie-aspekten: Het toeste1 zal toegankelijk moeten blijven voor mani

pu1aties van de bewegingstherapeut. Tevens moet het mogelijk zijn voor de

gebruiker om zelf bewegingen te genereren af te laten genereren door een

helper of hulpmiddel van buiten.

Het omsehrijven van de doe1groep vormt nog een extra probleem.

Uitgaande van motoriseh gehandieapte kinderen bestaat de doelgroep al uit

kinderen in leeftijd varierend van 5 tot ? jaar en in gewieht en afmetingen

varierend van klein tot 100 kg respektieve1ijk 70 em tot 2 meter.

Ook blijft de doelgroep hier niet beperkt tot liehamelijk gehandieapten,

maar ook geestelijk gehandieapte kinderen zul1en een we1kome uitbreiding van

hun belevingswereld ondervinden wanneer het sehommeltoestel ook voor hen ge

sehikt gemaakt kan worden.

Na zorgvuldige overweging van aIle in het voorgaande geste1de wordt de op

draeht als voIgt geformuleerd:

Ontwerp een sehommeltuig met de vo1gende speeifieaties:

Ophanging moet zodanig uitgevoerd zijn dat bevestiging in konventionele

gymzalen, speeltuinen maar ook bij partikulieren mogelijk wordt.

Tevens moet gekozen kunnen worden voor reehtopzittend tot liggend

sehommelen.

Een zelfde ondersteunend frame moet gesehikt z1Jn voor zitkuipen

in versehil1ende\maten en sterk genoeg zijn voor aIle toepassingen

en gebruikers.

- Hoofdsteun en voetensteun moeten op de gebruiker instelbaar zijn

voor zowel ondersteuning als fixatie. Vanzelfsprekend moeten ze ook

afneembaar zijn bij overbodigheid.

- AIle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen moeten aangebraeht kunnen

worden zonder dat dit de bewegingsmogelijkheden van het totaal be

perkt.

- De beweging moet zowel autonoom als met hulp gegenereert kunnen worden.
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I
Na enige tijd ontwerpen en konstrueren in de werkplaafs van de vakgroep WTM

is het schommeltuig volgens bijgaande tekening verv~~rdigd. De plastic
, /

kuip is beschikbaargesteld door de firma Ruka uit Ofdenzaal, welke firma deze
(

kuipjes levert in een drietal maten. Ret frame-ontwerp is op deze kuipen

gebaseerd vanwege de goede verkrijgbaarheid (De kuipen worden ook toegepast

als gewone stoelzittingen in verpleeg- en verzorgingstehuizen).

Behalve de tekening en foto zoals hier afgebeeld is in de bijlage de

werktekening opgenomen loals die aan een fabrikant beschikbaar is gesteid.

Schets schommelkuipje
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Schonnnelkuipje
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In de praktijk blijkt het schommeltuig meer dan bevredigend te zijn.

Voor veel kinderen is een stap vooruitgedaan in een richting die tot nu toe

voor hen onmogelijk leek.

Tevens zijn de toepassingsmogelijkheden een uitbreidingvan het assortiment waar

mee bewegingstherapeuten en andere gehandicaptenzorgers zich moeten behelpen

Riervan mogen de enthousiaste reacties in kranten en tijdschriften getuigen.

Door de bekendheid die vanuit de TWG is gegeven aan het schommeltuig zijn

veel reacties binnengekomen van centra die een dergelijk therapeutisch hulp

middel of speeltuig aan willen schaffen. Ook zijn er reacties binnengekomen

van particulieren die een schommel willen kopen van hun (gehandicapt) kind.

Een laatste overlegronde heeft inmiddels plaatsgevonden waaraan de TWG, het

buro BMGT, de Sociale Werkvoorziening en een klein bedrijf hebben deelgenomen

om tot afspraken te komen voor de in pro~uktiename van het schommeltuig.

Er zullen nog een paar kleine niet-essentiele veranderingen aangebracht

worden op aanwijzingen van de bewegingstherapeut die hetprototype van het

schommelkuipje in zijn lessen heeft beproefd. Verder zal het ontwerp nog enige

wijzigingen moeten ondergaan om de produktiekosten te drukken. Deze laatste ak

ties worden uitgevoerd door het bedrijf en komen niet meer voor verantwoording

van deTWG waardoor dit projekt als succesvol afgerond mag worden beschouwd.

Vaak komt het voor dat een specifieke handicap om een zeer gerichte oplossing

vraagt waarbij geen zicht is op mogelijke andere toepas~ingen bij enigszins

op elkaar lijkende handicaps.

Ret zijn juist deze projekten waar de TWG zijn sporen kan verdienen omdat

hier sprake is van een grote groep mensen die nimmer geholpen kunnen worden

met bestaande voorzieningen.

Wanneer men daar de regel bij in ogenschouw neemt dat het GAK/GMD (nog)

niet-bestaande voorzieningen niet financiert, zal het duidelijk zijn dat hier

een groot vacuum bestaat.

Een van de leden van de Eindhovense Zweefvliegclub heeft ten behoeve van ge

lijktijdige bediening en besturing van een zweefvliegtuig slechts een

handter beschikking. Met een eenvoudige orthese moet het mogelijk zijn

om het ontkoppelingsmechanisme (in aIle voorkomende uitvoeringsvormen) te

bedienen, zonder dat daarbij een beroep gedaan moet worden op de besturings

hand. Na het loskoppelen van de lierkabel moet de orthese afgenomen kunnen

worden of naar een niet-hinderlijke plaats kunnen worden weggeschoven.
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2.3.2.

De orthese is uiteindelijk uitgevoerd met een dubbele haak (schuin weglopende

2000 omgebogen tandem) waarmee aIle voorkomende loskoppel-mechanismen vast

gegrepen kunnen worden.

Verder is de orthese uitschuifbaar en te fi%eren in 5 discrete van tevoren

instelbare posities zodat aIle plaatsen in de cockpit bereikbaar worden.

Na gebruik van de haak kan door een eenvoudige drukbeweging de haak terug

geschoven worden in de nulpositie die gelegen is boven de pols ter hoogte

van de handwortelbeentjes.

Een gezin met een gehandicapt kind dat thuis verzorgd wordt, doet het verzoek

aan de TWG om een oplossing te creeren voor het vervoer van hun kind op een

fiets. Voorheen bood een aangepast kinderzitje nog soelaas, maar toename

van gewicht en lengte van het kind maakt het gebruik van dit zitje onverant

woord. Daarbij komt dat door aller1ei onverhoedse bewegingen de fiets onbe

stuurbaar wordt.

Ook bestaan er problemen met het op de fiets zetten en er weer afha1en door

het toegenomen 1tchaamsgewicht.

Binnen de Werkwinkel bestond a1 ervaring met een soortgelijk probleem (zie

gestabiliseerde driewie1ertandem) zodat in die richting naar een op1ossing ge

zocht is. Het idee tandem is hier niet van toepassing gezien de ernst van

de handicap.

Daarom is doorgewerkt aan de aanppssing van bestaande driewie1ers.

Ook hier blijkt de driewieler van de firma INKA het best toegankelijk voor

modificaties. Na raadpleging van statistische gegevens omtrent lengte en

afmetingen van gehandicapten (Human Scale; N.Diffrient) en advisering over de

aard van spastische bewegingen van het kind (door de begeleidende ergo-thera

peute) zijn berekeningen en tekeningen gemaakt zodat de driewie1erfiets

aangepast kon worden. Oak voor het fixeren en loskoppe1en van het kinderzitje

is een mechanisme ontworpen. .
Schets en berekeningen zijn gepresenteerd aan twee firma's zodat deze een of-

ferte kunnen uitbrengen aan het GAK/GMD.

Tevens zijn de ouders op de hoogte gesteld van de te vo1gen procedure zodat

deze aanpassing voor financiering in aanmerking komt.
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Bij het ontwerp is als uitgangspunt de INCA driewielerfiets nr. 25 gekozen. De aehteras

hiervan (inclusief degeatr-eep-t getekende bagagedrager) wordt 40 em naar aehteren ver

plaatst. De bagagedrager komt dan ongeveer op de plaats zoals bier getekend. Rierop wordt

dan een draaibaar kuipje gemonteerd (Een kind kan er dan van opzij ingetild worden).

Ret kuipje wordt voorzien van een tuigje, een hoofdsteun en een voetenseherm.
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Een interessante aanvraag bereikte de werkwinkel via een rolstoelgebruik

ster die zeer intensief een van de weinig volwassen gehandicaptensporten

beoefent. Bij de trainingen die zij hoofdzakelijk thuis verricht,wordt

zij telkens geconfronteerd met tafeltennisballetjes die op voor haar on

bereikbare plaatsen weggesprongen zijn. Geen van de bestaande grijparmen

of hulpstukken bieden voor haar een oplossing. Nadat aIle afmetingen en

afstanden in de trainingssituatie bepaald zijn, wordt een grijparm ontwik

keld volgens bijgaande schets, waarvan de hoeken zodanig gekozen zijn dat

aIle hoeken en afgelegen plaatsen bereikbaar worden.

De konstruktie is in aluminium uitgevoerd met het oog op het toelaatbare

gewicht. De binnenzijde van beide uiteinden is met een zacht verend mate

riaal bekleed waarin pingpongballen zonder gevaar op beschadiging vastge

klemd kunnen worden. (prijs f 10,= prijs van een set wedstrijdballen).

Wanneer het hUlpmiddel niet gebruikt wordt kan het eenvoudig onder de ta

fel of de rolstoel geklemd worden.
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principeschets pinpongballenraper voor rolstoelgebruikers

Hoewel de konstruktie slechts eenmaal u1tgevoerd is door de werkwinkel is

een bescheiden markt hiervoor niet ondenkbaar. Vanuit de werkwinkel is ech

ter aan de publiciteit geen aandacht besteed.

Wanneer de coOrdinatie van de vingermotoriek gestoord is worden een aantal

eenvoudige handelingen in het A.D.L. (Algemeen Dagelijks Leven) moeilijk of

niet uitvoerbaar.
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Voor een gehandicapte met deze afwijking zijn een tweetal hulpmiddelen

ontwikkeld. Het eerste betreft een aanpassing op een elektrische citrus

pers waarvan het aandrukgedeelte nu voorzien is van een grote hefboom,

zodat met een groffe motoriek de citruspers toch nog bruikbaar is.

Het tweede is eenhulpmiddel om muziekkassetes te verwijderen uit een

kassette-toploader. Hiertoe is een gedeelte van een kassettedoosje vast

gelijmd op een verlengstuk zodat de kassette eenvoudig grijpbaar wordt

bij een minimum aan ruimte tussen kassette en kassettespeler (zie schets) •

-ll
I I

/' _-//-- -'1 I

//princiPeschets JI
cassette-uitnemer (toPI_o_a_d_e_r_) .

Veel gehandicapten kunnen nog tewerkgesteld worden in administratieve be

roepen en vaak krijgen ze dan te maken met data-invoer. Problemen ontstaan

hier bij een aantal gevallen waarin het moeilijkiS om de regel te onder

scheiden die ingevoerd of uitgetypt moet worden. De gewoonlijk hiervoor

gebruikte aanwijsliniaal is voor een aantal gehandicapten niet van toepas

sing omdat ze de mogelijkheden niet hebben deze goed te positioneren.

Binnen de werkwinkel is daartoe een ontwerp uitgewerkt waarbij het rolge

deelte van een typemaehine ingebouwd ~ordt in een apart frame waarin de ko

pij dan doorgedraaid kan worden tot de gewenste regel.verschijnt. Het trans

po~t van de rol kan zo weI met de mechanische bediening middels de transport

handle of met behulp ~n de elektrische besturing waarmee de eiektrische ma

chines uitgerust zijn.
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In de maatschappij bestaat een grote groep mensen die altijd aangewezen

zijn op hulpmiddelen voor wonen, werken, hobby, sport etc. In veel geval

len bestaan allerlei hulpmiddelen, aan de andere kant is er een bodemlo

ze put die men steeds weer kan vullen met kreatieve ideeen. De werkvoor

raad van de TWG zal daarom nooit uitgeput raken, omdat in deze richting

nieuwe ontwikkelingen altijd welkom zijn.

2.4.1. ~!22~~~_~e~!~~.

Een aanvraag welke oorspronkelijk binnenkomt van de kinderafdeling van

het St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven. Zoals bekend is de varieteit aan

spelletjes en spelen zeer groot. Echter wanneer bekeken wordt hoeveel

hiervan bruikbaar is voor een aan bed gekluisterd kind of een kind dat

slechts liggend op de grond kan spelen dan is het totaalbeeld mager. Het

is derhalve nuttig en nodig dat een gezonde dosis technisch vernuft ge

koppeld gaat worden aan de veelheid van spelen waarmee de markt overspoeld

wordt, zodat deze spelen ook toegangkelijk worden gemaakt voor (tijdelijk)

gehandicapte kinderen.

2.4.2. ~~!1h:e~§i:g~!.lP!9!?1~!!1~.!-.!~~..:

Een zeer grote groep gehandicapten wordt omvat door de omschrijving: Beschikt

slecht over het gebruik van een ar~'hand. Zeer veel diverse hulpmiddelen voor

allerlei voorkomende situaties zijn voor deze gehandicapten ontwikkeld.

Men kan hierbij denken aan de haak van de zeerover in de middeleeuwen tot

de volledig gestuurde en bijna "natuurgetrouwe" protheses welke over de

hele wereld ontwikkeld worden.

Van dit laatste is het trouwens de vraag of een 100% nabootsing en vervang

ing van een lichaamsdeel haalbaar is en als dat zo mag zijn of dit dan geac

cepteerd gaat worden door de toekomstige gebruiker of zijn omgeving.

De problemen waarmee de eenhandigen echter geconfronteerd gaan worden zijn

voor een technisch benadering veel eenvoudiger te omschrijven. Wanneer men

een handeling bekijkt dan bestaat deze altijd uit twee te onderscheiden funk

ties. Met een hand wordt een voorwerp gepositioneerd of gefixeerd terwijl

de andere hand de al dan niet ingewikkelde bewerking uitvoert.

Het ontwikkelen van een universeel hulpmiddel voor eenhandigen moet daarom

gezocht worden in de vervanging van een van deze twee funkties. Het meest

voor de handliggend is om te kiezen voor de fixeer- of positioneerfunktie

omdat deze zich het eenvoudigst laat beschrijven in kinetica en krachtsuit

oefening in veel voorkomende gevallen. Wellicht laten in de nabije toekomst
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aIle hiervoor noodzakelijke handelingen zich onder een noemer en daarmee

in een universeel hulpmiddel vervangen.

Binnen de werkwinkel wordt momenteel gewerkt aan een nauwkeurige inventa

risatie en beschrijving van de meest voorkomende fixeer- en positioneer

handelingen op het werk, thuis en bij vrijetijdsbestedingen.

Het ligt in de bedoeling deze inventarisatie te kombineren met gebruiks

gegevens over allerlei hulpmiddelen die voor dit doel ontwikkeld zijn om

zo te komen tot de ontwerpspecifikaties voor een universeel toepasbaar

"tweede handje".

Veel gegevens kunnen worden betrokken van Sociale Werkvoorzieningen en van

Werkenrode (beroepsopleiding voor gehandicapten) terwijl ook de bijdrage

van ergotherapeuten en bezigheidstherapeuten niet onbelangrijk mag worden

geacht.

2.4.3. ~~!E~~~~~!~~_~~~~_~~~~!:2~~~~~~~E!~~'

Daar de doelstelling van de TWG het verhogen van het welzijnsniveau van ge

handicapten door middel van technische voorzieningen inhoudt betekent dit

dat ook de geestelijk gehandicapten tot de doelgroep behoren. Een aanzet

tot probleemverkenning hiervoor wordt gemaakt tijdens een werkbezoek aan

Huize Fatima, te NieuwWehl (Gelderland). De dag wordt gebruikt om inzicht

te verkrijgen in doelstellingen, werkwijzen, aktiviteiten, specifieke pro

blemen enz. Ook worden de verschillende faciliteiten en akkomodaties be

zocht en orienterende gesprekken gevoerd met de sekties fysiotherapie en

audio-visuele dienstverlening.

De doelstelling van Huize Fatima is het scheppen van een woon- en leefkli

maat voor bewoners (geestelijk gehandicapten) waarvoor dit in de "normale"

maatschappij niet realiseerbaar is.

In de leefgroepen tracht men te groeien naar een begeleide autonomie.

Voor de bewoners tracht men situaties te scheppen waarmee binnen beperkte

individuele randvoorwaarden toch zoveel mogelijk leefervaringen realiseer

baar gemaakt kunnen worden.

Uit eerste brein-bries-diskussies kwamen een viertal gebieden naar voren

waarbij technologische inbreng van belang zou kunnen zijn:

a. Bewegingsagogie

b. Faciliteiten in de woonsituaties

c. Aangepast speeltuig

d. Specifieke hulpmiddelen voor fysiotherapie.

Het idee is ontstaan dat deze gebieden eens systematisch verkend zouden moe

ten worden op probleemaspekten enerzijds en mogelijk technologische bijdra-
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gen tot de aanpak hiervan anderzijds. Multidisciplinaire workshops op

deze thema's worden zinvol geacht.

Enkele algemene richtgedachten: De mens existeert in zijn aktiviteiten,

beweging van het lichaam speelt daarbij een belangrijke rol. Samenspel

van sensoriek en motoriek van de mens is daarbij essentieel. Bij stoor

nissen dient men aangepaste situaties te bieden om dit samenspel te be

vorderen, de bewegingsmogelijkheden te verruimen. Stimulansen voor het

bewegen leiden tot vergroting van leefervaringen en zo tot meer zin van

het leven, tot meer welzijn binnen de beperkte mogelijkheden met geeste

lijke en/of lichamelijke stoornissen. Een aantal elementen die bevorderend

hierop kunnenwerkenzijn door technologische voorzieningen te realiseren.

Enkele klussen in eerste formulering zijn:

- Beveiliging voor het je uitleven op een trampoline.

- Oplossing voor het opzij wegrollen van het hoofd en dan wegzakken van

het lichaam bij sommige personen in rolstoelen.

- Speeltuig met sensatie en beloning, robuust uitgevoerd en aangepast

aan personen met beperkte grijpfunkties, beperkte bewegingsmogelijkhe

den en beperkingen in het motorisch-sensorisch samenspel.

- Schommelsysteem voor grote dagbox.

- Bereikbaarheid speeltuig voor bewoners die niet van hun plaats kunnen,

liggend in een grote dagbox.

Systeem om (eenveelheid aan typen) gehandicapte stoelen in een lichte

schommelbeweging te houden.

Het gevoel bestaat dat de verschillende inrichtingen, tehuizen, scholen

etc. op dit gebied worstelen met overeenkomstige problemen, dat particu

liere oplossingen gerealiseerd worden voor een aantal hiervan, maar dat

er onderling te weinig uitwisseling van ervaring op dit gebied plaatsvindt.

Een landelijk symposium annex tentoonstelling over dit onderwerp wordt zin

vol geacht.

2.5. ~~~!~~2~~i~~~~~.

In een aantal gevallen is de werkwinkel benaderd door organisaties of par

tikulieren met het verzoek om bij een oplossing voor een probleem te advi

sereno In een paar gevallen heeft de Werkwinkel gemeend ongevraagd advies

te moeten geven vooral bij situaties waar wat al te slordig met techniek

werd omgesprongen. Soms is ook gevraagd naar een concrete oplossing maar

heeft de werkwinkel zich moeten beperken tot incomplete advisering door ge

brek aan know-how, onvoldoende produktie(=werkplaats)kapaciteit of te weinig

financiele middelen.
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2.5.1. ~~~~~~~~.

Al zolang er thuis dialyse patienten zijn bestaat het probleem van de

niet te controleren grootte van de backflow van het bloed. De backflow

behoeft niet tijdens elke dialyse exact bekend te zijn, maar steekproef

gewijs is een afschatting van plus of min 20% nauwkeurig gewenst. Bij

de nierdialyse zijn minimaal twee gegevens noodzakelijk om de vereiste

dialysetijd voor eenbehandeling vast te stellen. Twee te combineren

gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:

- De clearance (hoeveelheid afvalstoffen die tussen bloed en spoelvloei

stof uitgewisseld worden)

- De bloedflow (bepaald door de pomp die de circulatie door het dialyse-

apparaat verzorgt).

Na raadpleging van een aantal deskundigen op dit terrein zowel fysici

(ir. Oomens, prof. Veenstra, dr. ire van Steenhoven) als nefrologen

(dr. Flendrig) blijkt dat dit probleem ver boven de kapaciteiten van de

werkwinkel uit zal groeien en dat veel fundamenteel wetenschappelijk onder-

zoek nodig zal zijn om tot betere en beter kontroleerbare dialyse-appara

tuur te komen. Een samenvatting van de konklusies, waarop de werkwinkelbe

sluitomhaar aktiviteiten in deze richting te stoppen, luidt:

Problemen ten aanzien van de kontroleerbare backflow zijn op twee manieren

te ondervangen. Als eerste door een pomp te gebruiken zonder backflow

(hydrostatisch); dit zal eisen stellen aan de totale opstelling van dia

lyse-apparatuur en aan de terugopname kapaciteit van de bloedbaan, of

door een pomp met bekende backflow (hydro-kinetisch) in het systeem in te

bouwen. Een tweede oplossing is het meten van de bloedstroom. Wat echter

bij voorkeur niet in de bloedbaan mag geschieden. Ook hiervoor zijn een

tweetal suggesties gedaan te weten het meten via het Doppler-effekt (duur

apparaat en noodzakelijke bepaling van het aantal bloedlichaampjes!) of

met behulp van radio-aktieve tracers (ref. ire W. Leunissen). Over het

meten in de bloedbaan is ook enige deskundigheid op de TH aanwezig in

het tracer-Iaboratorium van de vakgroep WPT (ir. J. Oomens).

- Vragen met betrekking tot het overdrachtsproces tussen bloed en spoel

vloeistof kunnen door deskundigen in de hele wereld niet of zeer moeilijk

beantwoord worden (ref. prof. Veenstra). De bestudering van transport-

en overdrachtsverschijnselen bij deze processen verkeert nog in een pril

stadium.

Bekend is dat er vele nieuwe technieken ontwikkeld worden om nieuwe ad

sorbers met beter bekende eigenschappen te verkrijgen (ir. van Berlo) .
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Een gezin met een ehroniseh ziek kind heeft nooit mogelijkheden om van

huis te gaan door medieijnen onontbeerlijk zijn voor dit kind. De kwa

liteit van de medieijnen wordt sterk beinvloed door de bewaarapparatuur.

Op grond van deze gegevens heeft de werkwinkel een marktonderzoek ver

rieht.

Speeifikaties: inhoud minimaal 1,3 liter1 voor het opbergen van twee

soorten medieijn waarvan ~~n op 2 tot 40 e en het andere op 2 tot 6
0 e ge

houden moet worden zo mogelijk onafhankelijk van 220 V voeding.

Het naspeurwerk levert de volgende adviezen op welke doorgegeven zijn aan

de aanvrager:

Met een box (Frigitote) met inwendige afmetingen van 24x15x15 em, inhoud

5,3 liter, 2,5 kg. zwaar, vriezen tot - 12oe, koelen op O,loe nauwkeurig.

(fa. Stokvis, postbus 426,3061 es R'dam, 010 - 333111).

Het apparaat is insehakelbaar tot warmtebox van + 40 c tot 55
0 e. Deze box

kan worden gevoed met 12V autoaeeu (of met 220 V door tussen sehakeling

van transformator en gelijkriehter). Gebruikt 2 tot 3 A. Bij autoaeeu ge

bruik wordt aanbevolen om dit bij draaiende motor te doen in verband met

leeglopen aeeu. De box kan ca. 5 uur zonder voeding zijn temperatuur rede

lijk goed konstant houden. In de praktijk blijkt dit, vooral bij goed ge

bruik (box niet onnodig openen etc.) beduidend meer te zijn.

Deze box is voor een prijs in de orde van f 325,= verkrijgbaar. De kosten

van een transformator gelijkeriehter is in de orde van f 75,=.

Buitenafmetingen van de box 28x20x26 em.

De kleinste koelmaehine op de markt verkrijgbaar komt neer op een kleine

koelkast met een kompressor waarvan de laatste afmetingen heeft van ca.

20x20x60 em en vrij zwaar is. Dit lijkt geen goede oplossing te bieden.

Siemens biedt mogelijkheden om met koelelementen (op basis van het Pel

tiereffekt) zelf een koelbox te konstrueren. De vraag hierbij is of je er

inderdaad in kunt slagen om binnen kleine afmetingen goede regelbaarheid

en lage prijs te komen.

Andere bedrijven zijn benaderd maar blijken weinig interesse te hebben om

in dit probleem veel effort te stoppen.

Moeht men toeh nog iets kleiners wensen dan kan opnieuw worden bezien of

dit haalbaar is. Tot nader berieht wordt deze verkenning hiermee afgeslo

ten.

Nadat na een uitgebreid vooronderzoek door de ANWB en enkele gehandieapten

organisaties de suggestie voor het ontwerp van een S.O.S.-bordje voor in
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nood verkerende gehandicapte automobilisten gepresenteerd werd en tege

lijkertijd dit alarmplaatje op de markt kwam werd de TWG benaderd door de

ombudsman. Ten aanzienvan het funktioneren van dit alarmbord waren een

aantal klachten binnengekomen en veel afwijzingen bij voorbaat. De ombuds

man vroeg om technische adviezen van belang voor het gebruik voor dit

plaatje.

Bezwaren en opmerkingen zijn geinventariseerd uit catalogi (automerken),

uit gesprekken met leden van de vakgroep Organisatiepsychologie (vigilan

tie-aspekten) en uit gesprekken op het instituut voor Perceptie-onderzoek

(Auditieve en Visuele Informatieverstrekkin~.Allesuggesties zijn verwerkt

in een rapport wat toegezonden is aan de ombudsman, met het (logische) ge

volg dat het S.O.S.-plaatje uit de produktie is genomen en de reeds ver

kochte exemplaren teruggezonden kunnen worden naar de verstrekker.

In het kort komt de reactie van de werkwinkel op het hiervolgende neer,

waarbij vanzelfsprekend gesteld is dat alle uitlatingen volledig onder ver

antwoording vallen van de koordinator van de Technische Werkwinkel Gezond

heidszorg (dus niet de TH-Eindhoven).

1. De bevestiging aan het autoraam is niet universeel genoeg. Met name

Renault 4, 2CV, Diane en Ami bieden geen geschikte bevestigingsmoge

lijkheid hoewel deze auto's Minder vaak door gehandicapten gebruikt

worden.

2. Men is verplicht om de auto recht langs de weg te parkeren, wat in

pechsituaties lang niet altijk mogelijk is. Wanneer de auto schuin

in de berm geparkeerd wordt is de afstand van hulpsignaal tot auto

te klein om nog goed opgemerkt te worden door passerend verkeer.

3. de autoruit kan, wanneer het hulpsignaal daarop bevestigd is, niet

in alle gevallen gesloten worden. Dit kan bij slechte weersomstan

digheden problemen opleveren.

Een suggestie om de eerste drie problemen te omzeilen is het gebruik ma

ken van de felsranden boven de portieren, welke op elke auto aanwezig zijn.

Hiervan wordt o.a. gebruik gemaakt bij bevestiging van een imperial of van

het L-plaatje van een (tijdelijke) lesauto.

4. Zonder dit getest te hebben vraag ik mij ten sterkste af of de bevesti

ging van het plaatje op de klem bestand is tegen een buigend moment van

ca. 20 Nm Wat optreedt bij windsnelheden van ongeveer 100 km/uur (m.i.

redelijke schatting voor windsnelheden langs een snelweg) •
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5. Enkele voorzichtige opmerkingen over de perceptieve aspekten van dit

onderwerp:

- grootte van lettertype en keuze van het lettertype

- gebruik van punten tussen de letters om welke reden

- de kleur van het reflecterend materiaal (geel wordt ook toegepast

voor o.a. nummerborden en bushaltes)

- voorgrond/achtergrond contrast.

Zonder enig diepgaander onderzoek zijn hierover echter op dit moment

door mij geen kwalitatieve of kwantitatieve uitspraken te doen.

6. S.O.S. ~ STOP of hulp gevraagd.

7. Enkele opmerkingen van algemene aard:

- Hoe zit het met de vigilantie van de weggebruiker? Wanneer men van

een signaal het bestaan niet kent ziet men 't ook niet. Misschien

moeten andere zintuigen geprikkeld worden door een hulpsignaal (o.a.

auditief) •

- In hoeverre vertoont de huidige automobilist nog sociaal stopgedrag

zoals in goede tijden bij motorrijders.

8. De prijs van een goed produkt is minder belangrijk. Wanneer een ont

werp doelmatig is gebleken is het "elke" prijs waard.

9. Het hulpsignaal is een onding om op te bergen in de auto op een bereik

bare plaats en men moet er toch hopelijk vanuit gaan dat men het vaker

niet dan wel nodig heeft.
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Vaak komt het voor dat een gehandicapte een bepaald hoogteverschil wil

overwinnen op plaatsen waar geen liften of schuine hellingen zijn. Voor

al wordt gedacht aan hoogteverschillen in de ordegrootte van 0,50 m.

De aanvrager van dit liftplateau wil het gaan benutten bij zijn caravan

met de stringente eisen dat geen enkele aanpassing in strijd mag zijn

met de wegenverkeerswet en dat gezonde mensen ook normaal toegang blij

ven houden tot de caravan.

Een aantal suggesties zijn aan de aanvrager toegezonden met de nodige

berekeningen voor het te installeren vermogen, volgens onderstaande schet

sen en aanbevelingen.

~~!~~~~!~~~_~ (zie figuur).

- De motor op een vloerplankje

- 4 geleidestangen (steken uit)

- Worm-wormwiel overbrenging

Voordelen:

- eenvoudigste konstruktie

- standaard worm overbrenging

- bijna onbeperkte hefhoogte

Nadelen:

- Er is een gat in het plankje waar het krukje opstaat (de spindel moet

er nl. dooheen).

- Als het plateau beneden staat, steken de geleidestangen uit.

~~!~~~~!~~~_~ (zie figuur).

- De motor onder aan vast plateau

- 4 geleidestangen ("hangen omlaag")

- De spindel draait niet rondo

Voordelen:

- geen ui~stekende delen meer

- elegante oplossing

Nadelen:

- beperkte hefhoogte (deze is iets kleiner dan de instaphoogte van de cara

van) •

meeilijke spindel-wormkonstruktie. Men meet een moer maken die past in

een wormwiel.

~!!~~~~!~~~_~ (zie figuur)

- De motor onder aan hefplateau.

Voordelen:

- gangbare wormoverbrenging

Nadelen:

- hefhoogte nog kleiner dan bij 2).
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Alternatief 3

Uitgaande van M24-spindels met een speed van 8 mm; een totaal te heffen

gewicht van 1200 N in 30 seconden over een hoogte van 450 mm levert een

hefvermogen op van circa 50 Watt. Wanneer het rendement van de motor on

geveer 0,85 is zal ongeacht een eventueel toe te passen vertragings- of

versnellingskast een vermogen geinstalleerd moeten worden van circa 60

Watt. Als laatste zijn aan dit advies nog een aantal opmerkingen toege

voegd waarom niet gekozen is voor andere alternatieven zoals hydraulische,

pneumatische of mechanische oplossingen.

2.5.5. Warmwaterkruiken.

Via het regionaal kraamcentrum Geldrop komt bij de TWG een melding binnen

van zeer ernstige verbrandingen als gevolg van het lekken van een warm-
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waterkruik. Hierbij wordt tevens vermeld dat het vaker voorkomt dat

baby's als gevolgvan lekkende kruiken voor het leven verminkt worden

en dat daarnaast een aantal lekkages gelukkig bijtijds opgemerkt worden.

Aan de TWG wordt het verzoek gedaan om te onderzoeken waardoor deze lek

kages ontstaan aan vaak zelfs betrekkelijk nieuwe kruiken.

Het eerste gebruikersonderzoek leert dat twee typen kruiken het meest

voorkomen. Het betreft een stalen kruik met een chroom-coating en een

aluminium kruik. Navraag leert dat de fabrikant beide kruiken bij TNo

heeft laten testen waarbij het testrapport toegezonden is aan mogelijke

afnemers en telkens naar boven wordt gehaald op het moment dat ongeval

len voorkomen. Bij nade~e bestudering van de rapporten blijkt dat de alu

minium kruik slechts getest is op het lekken langs de dop en de stalen

kruik getest is op corrosie. Deze corrosie is echter onderzocht bij exac

te naleving van de gebruikersvoorschriften en het rapport konkludeert op

basis hiervan 100% veiligheid in het gebruik.

Met deze achtergrondgegevens heeft de werkwinkel een stalen kruik onder

zocht die een half jaar oud is en slechts een korte periode is gebruikt.

Het blijkt dat de bewaarvoorschriften (kruik met afgekoeld water gewoon

wegzetten) niet opgevolgd zijn, zodat de bodem van de lege kruik in drie

maanden tijd zover gercorrodeerd is dat een volgend gebruik niet meer mo

gelijk is. De materiaalexperimenten zijn uitgevoerd in het laboratorium

van de vakgroep Materiaalkunde.

De gegevens die voortkomen uit dit materiaalonderzoek zijn met de volgen

de aanbevelingen naar het bestuu~ van de Nationale Kruisvereniging gezon

d~.

- De TWG heeft lekkages gekonstateerd aan stalen warmwaterkruiken als ge

volg van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften.

- Lekkages treden onherroepelijk op bij aIle kruiken die leeg bewaard wor

den, als gevolg van corrosie.

- Gebruikers worden beslist onvoldoende geattendeerd op het belang van het

naleven van de gebruiksvoorschriften zodat ongevallen onvermijdelijk zijn.

- De TWG adviseert een nieuwe kruik te (doen) ontwikkelen die corrosievrij

is (zelfs bij ondeskundig gebruik) of de gebruiksvoorschriften op de kruik

aan te brengen op een zodanige wijze dat ze niet over het hoofd kunnen

worden gezien.

Ais reaktie op bovenstaande is inmiddels aan de TWG een verzoek gedaan te

adviseren in nieuw toe te passen materialen voor warmwaterkruiken. Hiertoe

zijn afspraken gemaakt met prof. Klostermann (Materiaalkeuzetechnieken).
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2.6. ~~~~~~:~2~~~~~~~~'

Veel projekten van de TWG zijn in de afgelopen tijd volledig "uit besteed"

als studie-opdrachten voornamelijk naar de afdeling Werktuigbouwkunde.

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de capaciteit van de Werkwin

kel voor koOrdinatie en begeleiding van deze projekten onvoldoende groot is,

zodat hiervoor gezocht moet worden naar andere mogelijkheden.

2.6.1. ~~2~2~~~~_~X2~~~~~~~'

Op een bijeenkomst van de werkwinkel eind oktober 1979 werd de vraag naar

voren gebracht of een schrijfmachine, wat betreft de papierinvoer, zodanig

kon worden aangepast dat een gehandicapte zelfstandig typewerk zou kunnen

verrichten. In praktijk is dat tot nu toe nog niet, of slechts in enkele

gevallen, mogelijk.

Vaak worden groepen van gehandicapten samengebracht in een ruimte, waar zij

geassisteerd door verzorgers enig typewerk kunnen verrichten. Het probleem

betrof hier met name de papier in- en u1tvoer. Binnen de werkwinkel werden

drie projekten gestart, onafhankelijk van elkaar, om hiervoor een oplossing

te vinden. Twee:van deze oplossingen waren van zuiver mechanische aard, en

hielden zich ook uitsluitend met de in- en uitvoer van het papier bezig.

Later werden deze beide projekten gestaakt omdat zijn niet konden voldoen

aan de gestelde eisen. Bet derde projekt ontstond nadat uit een vooronder

zoek bleek dat het wenselijk zou zijn om te zoeken naar een oplossing die

meerdere gehandicapten in staat zou stellen om typewerk te kunnen verrichten.

Uit dat vooronderzoek bleek ook dat een zuiver werktuigbouwkundige oplossing

niet zou kunnen voldoen aan de eisen die naar voren kwamen.

Er werd besloten tot een ko~inatie van een elektronisch uitgevoerd infor

matieverwerkend systeem gekoppeld aan een printer. Hiermee werd het gehele

systeem multidisciplinair, en vele malen komplexer. De ontwikkeling en rea

lisatie van het apparaat werd gesplitst in een drietal fasen en twee geschei

den subsystemen. Het werktuigbouwkundig subsysteem bestaat uit een controle

eenheid, printer, papierkassette, transportmechanisme, papiersnijmechanisme,

voeding en kast(frame). Dit gedeelte van het projekt is geplaatst binnen de

afdeling Werktuigbouwkunde van de TH-Eindhoven. Het elektrisch subsysteem

is opgebouwd uit een CPU (verwerking en besturing tekstinformatie en regeling

van de printer), VDU (karakteruitlezing), convector (signaaltransformatie)

en een voeding. Dit gedeelte is als afstudeerprojekt geplaatst op de HTS te

Haarlem. Voor beide subsystemen werden afzonderlijk de eisen opgesteld en

vastgelegd en werden zij ieder in een fase ondergebracht. De derde fase
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beslaat de koppel1ng tussen beide subsystemen, waarna een reeks tests is

uitgevoerd om de te verwachten kinderz1ektes te genezen. Deze laatste fa

se is afgehandeld op de TH-Eindhoven.

De experimenteer-opstelling is mede mogelijk gemaakt door de medewerking

van IBM-Nederland die h1ervoor een elektrische schrijfmachine beschikbaar

heeft gesteld.

AIle 1nformatie over dit projekt is gebundeld in het afstudeerrapport van

de HTS-Haarlem getiteibd" "Typemachine voor gehandieapten".

Er bestaat een grote groep gehandieapten veor wie allerlei grote bewegings

uitslagen niet meer mogelijk zijn. Het meest sprekende voorbeeld hiervan

zijn de reumapatienten waarbij vooral de bewegingsbeperkingen in de gewrieh

ten de hoofdoorzaak zijn. Toeh is het voor deze mensen belangrijk om de res

stanten bewegingsvrijhe1d te benutten om verergering van het ziekteproees

zoveel mogelijk te voorkomen. Op verzoek van de afdeling ergotherap1e van

een verpleeghuis wordt daarom binnen de WerkWinkel onderzoeht in hoeverre

ten behoeve van bewegingstherapi~ een aanpassing kan worden gerealiseerd op

een dam- en/of sehaakspel.

De opdraeht is geplaatst bij de vakgroep WBH de seetie Construeties en

Meehanisme (prof. V.d. Hoek) omdat in eerste opzet gedacht wordt aan een

meehaniseheverplaatsingsversterker.

Het prototype is inmiddels vervaardigd en wordt in het verpleeghuis uit

getest. De verplaatsingsversterking is gerealiseerd volgens bijgaande prin

eipesehets. De konstruktieis volledig gelagerd om de bedienkrachten te

beperken.
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Binnen een werkgebied van O,10xO,10xO,OS wordt met dit hulpmiddel een

oppervlak van O.SOxO,SO, bereikbaar. Uitvoerige beschrijving van deze

studie-opdracht is neergelegd in een intern verslag van de vakgroep

WBM.

2.6.3. Portable elektrisch tafelmes.

Een spierdystrofiepatient heeft aanzienlijke moeite met het snijden of

kleinmaken van zijn middageten, daar de gekombineerde krachtsinspanning

van drukken, snijden en fixeren van voedsel op het bord voor hem niet

meer haalbaar is. Voor het gebruik van de maaltijden thuis levert dit geen

problemen op door o.a. menu-aanpassingen. Bij eten buitenshuis ontstaan

echter vaak onplezierige situaties.

Tijdens de brainstorm over dit probleem komen een groot aantal suggesties

en aandachtspunten naar voren.

Een drietal modules zijn aan de konstruktie te onderscheiden en kunnen

separaat opgelost worden.

- energiebron (elektrisch 220V of accu, spierkracht)

- overbrenging (roterend-roterend, roterend-translerend of translerend-

translerend)

- lastproces (snijden, zagen, knippen, breken)

Enkele aspekten die eveneens aandacht verdienen zijn:

- geluidsnivo

- hygiene

- veiligheid

Na deze inventarisatie blijkt dit een interessante ontwerpkunde-opdracht te

zijn die de volgende resultaten opgeleverd heeft.

De bestaande oplossingen voor het snijden van voedsel zoals de elektrische

cirkelsnijmahcine, het elektrisch keukenmes, het kaassnijapparaat of het

conventionele mes voldoen om uiteenlopende redenen niet aan de gestelde eis

en. Verbeteringen worden gezocht in verkleining van de aanzetkracht of ver

groting van de snijsnelheid.

Een aantal mogelijke uitvoeringsvormen zijn daarop onderzocht aan de hand

van kriteria zoals: handzaamheid, vormgeving, geluidsproduktie, aanzetkracht,

snijsnelheid, reinigingsmogelijkheden en mogelijke andere funkties zoals het

smeren. Na dit onderzoek blijven nog een drietal mogelijkheden die de moeite

waard lijken om verder bekeken te worden.

De eerste mogelijkheid is het lemmet van een mes op te delen in drie onder

delen waarvan een stilstaand (frame), een translerend deel en aan de punt

een roterend deel.
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Alle overbrengingen en mechanismen kunnen hiervoor in het handvat gesi

tueerd worden. Voorzien wordt dat de reiniging van het mes en het totaal

gewicht toch wel problemen op kunnen gaan leveren.

De tweede mogelijkheid is het lemmet uitvoeren met twee snijvlakken waar

van een-stilstaand en een aangedreven door een kruksleufmechanisme.

Vraagtekens moeten hier geplaatst worden bij de snijkapaciteiten. De derde

mogelijkheid is het knippen van voedsel. Deze oplossing is onkonventioneel

maar verdient beslist aandacht, daar de bewegingen veel eenvoudiger zijn te

genereren en daarnaast de mogelijkheid bestaat om resterende spierfunkties

van andere lichaamsdelen te gebruiken als energiebron.

Het verder onderzoeken en konkretiseren van een van deze drie mogelijkheden

is onderwerp van een studie-opdracht binnen het keuze-kollegeKleine Werk

tuigen (prof. Schouten). De resultaten van het eerste onderzoekzijn neerge

legd in een rapport "Portable tafelmes" ter afronding van de konstruktie

opdracht Ontwerpkunde 60.

2.6.4. ~~~~~!~_~~~~!~~~.

Sinds enkele jaren bestaat in Zwitserland een transportmiddel op rupsbanden,

dat elektrisch aangedreven wordt (accu's) waarmee mogelijk wordt om een ge

handicaptein zijn rolstoelte transporteren over trappen. Wanneer het toe

stel gedemonteerd is kan het opgeborgen worden in de kofferruimte van een

midden-klasse-auto waarbij het totaalgewicht geen belemmering hoeft te zijn.

De "Stair-aid" vindt vooral zijn toepassing bij taxichauffeurs in Zwitser

land, waar vrij veel trapportalen voorkomen. Tevens wordt de trappenklimmer

gebruikt door luchtvaartmaatschappijen.

Gezien het feit dat de "Statr-aid" toch een aantal hierna op te noemen na

delen heeft, is binnen de TWG het initiatief opgevat hiervoor een betere

konstruktie te bedenken. De aanzet hiertoe werd mede gegeven door het ver

zoek om een opvouwbare draagbaar voor gehandicaptentransport te ontwikkelen.

De belangrijkste nadelen van de "Stair-aid" zijn:

- Hij is alleen te gebruiken op rechte trappen.

- De vereiste vrije manoevreerruimte bij begin en einde van de trap moet

minimaal .1,SOxl,SO bedragen.

- De noppen van de rupsband die voor de ondersteuning zorg moeten dragen

en wegglijden moeten voorkomen zijn zover uit elkaar geplaatst dat altijd

grote schokken optreden bij het gebruik.

- De "Stair-aid" vereist, integenstelling tot wat de folder doet vermoeden,

een potige begeleider.
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Wetend dat veel rolstoelgebruikers een enorme vergroting van hun maat

schappelijke aktie-radius zullen krijgen door een adekwate hulp bij het

trappenklimmen, is een studie-opdracht geformuleerd, waaraan twee mede

werkers van de TWG zullen gaan werken. Binnen de vakgroep WLV sektie

Kleine Werktuigen is daarbij de toezegging gedaan dat te zijner tijd fa

ciliteiten zullen worden verstrekt voor de vervaardiging van het proto

type.

De traditie wil dat iemand die zit, niet kan werken. Sinds echter naast

het begrip veiligheid ook de begrippen gezondheid en welzijn van de ar

beider hun intrede hebben gedaan in de argeidsomstandighedenwet is door

toedoen van mensen die de ergonomie bedrijven de overtuiging gegroeid

dat zittend werken wel degelijk mogelijk is. In het begin leverde dit

een aantal onwennige en ongewone beelden opvan een draaier zittend ach

ter de draaibank, de slager zittend achter het hakblok en de tekenaar

konstrukteur zittend achter de tekentafel. Gelukkig wordt dit een alle

daags beeld. Toch zijn er een aantal werksituaties waarin hierover in

het geheel niet nagedacht is. Zo komt bij de TWG een aanvraag binnen om

een strijkplank-ontwerp te maken voor een rolstoelgebruik(st)er en blijkt

na een heel klein onderzoek in deze richting dat nog nooit ergens nage

dacht is over het verplicht staand werken achter de strijkplank. Een er

gonomisch lichtpuntje kan men weI konstateren in de hoogte-instelbaar

heid van aIle op de markt zijnde strijkplanken, behalve juist die ene

waar geen kruisframe onder zit, waardoor die juist geschikt zou kunnen

zijn voor zittend werken.

Op grond van deze konstateringen is een studie-opdracht geformuleerd die

binnen het kollege Constructies en Mechansmen van prof. V.d. Hoek opgeno

men is. Een tweetal nakandidaatsstudenten zijn hier mee bezig en de resul

taten worden verwacht per september 1981.

Om aan 'te geven dat nog veel problemen onopgelost zijn is een inventarisa

tie van wat de afgelopen jaren is blijven liggen eveneens noodzakelijk. De

oorzaken van het onopgelost blijven kunnen verschillende zijn, maar wellicht

geeft dit gedeelte van deze nota aanleiding tot nieuwe aandacht op andere

plaatsen waar men beter ingericht is, om oplossingen te genereren.
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2.7.1. ~!~!_~~~~_e~~~2~~E~!~~~~~~.

In verpleegsituaties komt het nogal eens veor dat bedlegerige patienten

tijdelijk uit hun bed moeten worden gehaald om allerlei handelingen te

verrichten. Men kan hierbij denken aan het verschonen van het bed het

wassen van de patienten. Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen op de

markt gebracht die in hoofdlijnen allemaal lijken op het koncept van de

ijzeren verpleegster. Dit is een verrijdbare hijsinstallatie met een

draagbandenstelsel waarin de patient gefixeerd kan worden. Bij al deze

draagbanden configuraties wordt echter uitgegaan van normale mensen met

het zwaartepunt gelegenop enkele centimeters voor de sacrale wervels.

Echter wanneer lichaamsdelen geamputeerd zijn, gaat elke vorm van sta

biliteit van deze ophanging verloren, waardoor het beslist onveilig, zo

niet-onmogelijk, is deze hijsinstallatie voor deze patienten te gebruiken.

2.7.2. ~~!~~~~2~~.

Een groet aantal bedlegerige gehandicapten (spierdystrofie, hernia) heeft

te kampen met het ongemak van spierverstijvingen na een slaapperiode.

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het langdurige stilliggen ge

durende de nacht. Overdag worden deze gehandicapten door het verplegend

personeel regelmatig in een andere houding gelegd. Dit moet 's nachts om

twee redenen voorkomen worden te weten

verstoring van de nachtrust is ongewenst

- minimale personeelsbezetting 's nachts.

Daarnaast ontstaat door het langdurig in dezelfde heuding blijven, decubitus,

hetgeen een moeilijk geneesbare huiddegeneratie is.

De vereniging voor Spierdystrofie (VSN) heeft daarom het verzoek aan TWG

gedaan om mogelijkheden te onderzoeken voor bewegingsexitaties in of aan

een bed, tijdens de nachtrust van een patient. Mogelijke invalshoeken voor

de eerste aanpak zijn:

- decubituscentrum Geertruiden

- dr. Schut (revalidatie-arts VU A'dam)

2.7.3. ~~~~~~~!~~~_E~~e!~~~!~~.

In Nederland zijn er ca. 3000 patienten met een kunstmatige luchtuitgang

(stoma), waarbij geen direkte verbinding meer bestaat tussen longen en mond.

Er zijn twee probleemgroepen te onderscheiden:
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Een kleine groep zwemliefhebbers. Zij maken momenteel gebruik van een

"operatie-tuig" wat onder verdoving met behulp van een spray (vanwege de

irritatie) ingebracht wordt in de stoma. Hieraan is een mondstuk of

snorkel bevestigd afhankelijk van de ademtechniek welke beheerst wordt.

De vraag is een bevestiging te konstrueren voor deze snorkel of mond

stuk, welke de irritatie van de slijmhuid in de stoma voorkomt.

Een grotere groep sportvissers (ca. 1500), welke niet meer op het water

mogen of durven, vanwege mogelijke relatief kleine ongevalletjes met in

hun geval grote gevolgen.

Dit betekent niet zo'n ingrijpende afsluiting als bij het zwemprobleem,

maar een voorziening t.b.v.

- veiligheid (direkte afsluiting bij waterkontakt)

- wegnemen van de angst om op het water te gaan.

Mogelijke oplossingen worden hier gedacht in de richting van een zwem

vest of halsband met speciale voorzieningen of een stromingsgevoelige

klep.

Complicaties bij de realisatie van bovengenoemde voorzieningen kunnen

optreden door:

- veelvormigheid hals

- de uitwendige kracht op de voorziening, welke als regel loodrecht op het

lichaamsoppervlak staat

- slijmvliesirritaties door materiaalkontakten

- huidirritaties door "vreemde" verbindingsmaterialen

- diameterverschillen van de diverse stoma's

- verwijderingsmogelijkheid van de voorziening in panieksituaties.

Gezien de complexe aard van deze problematiek zijn ter voorbereiding kon

takten gelegd met een aantal deskundigen op dit terrein. Het is raadzaam deze

te raadplegen alvorens dieper op de zaak in te gaan.

- Dr. Marres, St. Lambertusziekenhuis Helmond

- Prof. Damste, Akademisch Ziekenhuis Utrecht

- Hr. Messelaar, secretaris ver. voor Larygnectomiepatienten, Helmond

2.7.4. ~2~~~!~~~~_~~~~2~~~~!~~!~~_~~~~_~~~~!!~~~!~~~~~~!'

Ondanks dat slavenarbeid verboden is, zouden veel plaatsen toegankelijk

worden voor gehandicapten wanneer een draagkonstruktie ontwikkeld wordt,

waarmee twee personen een gehandicapte zowel horizontaal als verticaal

kunnen transporteren. Men kan hier onder andere denken aan het strand of

oude hoogbouw in binnensteden.

De draagbaar kan zodanig uitgevoerd worden dat bestaand zitmeubilair of

rolstoelen erin bevestigd kunnen worden. Eventueel kan uitgegaan worden

van een draagbandsysteem of een zitzak. Ter voorkoming van te grote hel-



- 54 - BMGT 81.272

lingshoeken zal een scharnierend uitgevoerde tweepuntsophanging wense

lijk zijn.

Deze aanvraag is nog niet in behandeling genomen door de werkwinkel, hoe

wel eenieder van het nut en de noodzaak van een oplossing overtuigd is.

2.7.5. !~~!~~~~~~_!~~~~~~2_~~~_!~~~!~2~~.

Via een bejaardencentrum komt het verzoek binnen om een oplossing te be

denken waardoor de toegankelijkheid van touringcars voor bejaarden ver

beterd wordt. Het in- en uitstappen is voor vele bejaarden moeilijk of

onmogelijk door de grote hoogteverschillen en zelfs met hulp van derden

ontstaat vaak een groot oponthoud tijdens dagtrips. In enkele gevallen

heeft dit zelfs al geleid tot het verplicht thuis blijven. Binnen de

TWG wordt nu gezocht naar een opvoubare loopbrug met leuningen op wel

licht een hefplateau waardoor touringcars ook voor deze moeilijk ter

been zijnde bejaarden gemakkelijker toegankelijk worden.

2.7.6. ~:~~2~2~!~2~~~~~.

Voor veel mensen is het moeilijk om te voet grote afstanden af te leggen

(bejaarden, invaliden, epileptici) en zou het daarom een uitkomst zijn

wanneer op drukbezochte wandelpaden en winkelstraten op regelmatige af

standen rustplaatsen aanwezig waren. Daar dit een ingrijpende aktie is

heeft men binnen de TWG het idee gelanceerd om een bagagewagentje zoals

dat door de ANWB op de markt wordt gebracht voor dit doel aan te passen.

Het lijkt mogelijk om op dit bagagewagentje een opklapbare zitting aan

te brengen, die wanneer het rijdend gedeelte gefixeerd is als stoel kan

fungeren. Tevens kan het bagagewagentje als rijdende loopkruk worden uit

gevoerd zodat mensen met evenwichtsstoornissen of beperkingen aan de on

derste ledematen er gebruik van kunnen maken. Een extra veiligheid kan

neg worden ingebouwd door de wielen van een blokkering te voorzien die

zowel gebruikt wordt in de zitpositie als gebruikt kan worden als onder

steuning bij het plotseling onwel worden.

2.7.7. !~2~~~~!~~_~!~~!~~~~!!~~!~!~!~_!~~!~2.

Een man met spierdystrofie kan zichzelf nog volledig behelpen in zijn aan

gepaste woning. Echter door een plotselinge verergering van zijn ziekte

beeld is het voor hem onmogelijk geworden om vanuit zitpositie tot staan

te komen. Deze situaties doen zich vooral veor in de slaapkamer en op de

toilet. Er ligt een verzoek bij de werkwinkel om een hijsinstallatie te ont

werpen die de benodigde kracht kan leveren om de patient op te tillen over
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een hoogte van 0,50 tot 1,50 meter.

De patient is in staat om zelf een eventuele draagarm vast te houden.

De hijsinstaIIatie moet ingebouwd kunnen worden naast het toilet en

naast het bed in de slaapkamer.

Bet ontwerp van de TWG kan toegezonden worden aan het GAK/GMD Eind

hoven dat voor financiering en verdere afwikkeling zorg zal dragen.
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In de afgelopen periode van drie jaar zijn binnen de Technische Werk

winkel Gezondheidszorg een vijfentwintigtal projekten succesvol afge

rond in de vorm van werkende produkten en/of bruikbare adviesrapporten.

- Een tiental projekten krijgen nog aandacht en zijn als zodanig onder

gebracht in een studie-opdracht in het programma van de afdeling Werk

tuigbouwkunde of bestaan als autonome opdracht binnen de werkwinkel.

- De ontplooide aktiviteiten waren slechts realiseerbaar door de persoon

lijke inzet van de koordinabor die door zijn vele informele kontak-

ten binnen de Technische Hogeschool toegang wist te krijgen tot appa

ratuur en wetenschappelijke kennis op aile nivo's en door aile afde

lingen heen.

- De relatief snelle werkwijze is mede te danken aan de goede kontakten

welke vanuit de werkwinkel opgebouwd zijn naar buiten met onder andere

belangen-verenigingen, revalidatiewerkplaatsen, (overheids-)instel

lingen, bedrijven en verschillende sektoren in de gezondheidszorg. De

ze kontakten zijn mede ontstaan vanuit het buro BMGT en gebundeld in

de persoon van eerder genoemde koordinator.

- De administratie van de Werkwinkel is informeel gehuisvest binnen het

buro BMGT, welk buro eveneens vergaderruimte ter beschikking heeft

gesteld.

- Bovenstaande aktiviteiten, gecombineerd met een student-assistentschap

van vijf eenheden bezorgen de koordinator een volledige werktaak

echter voor slechts 50% gehonoreerd.

- De produktie van de Werkwinkel is vergelijkbaar met die van een klei

ne projektg»eep of werkgroep van de TH, waarbij deze produktie tot

stand is gekomen door een investering van 20 uur/week door de k06rdi

nator en vrijetijds besteding van 10 a 15 studentvrijwilligers gedu

rende genoemde periode verbonden aan de werkwinkel.

- De werkwinkel voelt geen enkele behoefte verantwoording af te leggen voor

het wetenschappelijk nivo van haar aktiviteiten. De voor haar pro-

jekten relevante fundamentele wetenschappelijke inzichten en techni-

sche know-how weet zij te betrekken uit aile TH-disciplines en ande-

re aanverwante informatiebronnen en te integreren tot voor de aanvra

ger(s) aanvaardbare oplossingen of adviezen.
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- Landelijke ontwikkelingen en aandachtsexplosies in het internationale

jaar van de gehandicapte wijzen erop dat de Werkwinkel aktief is op

een gebied wat nog leeg is wat betreft gehandicapten-voorzieningen.

- Het gebrek aan kommunikatie en de verschillende belangen van aIle be

trokkenen binnen de revalidatie en gehandicaptenzorg maakt het funktio

neren van de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg moeilijk en nood

zakelijk.

- De projekten zijn aIle afgerond met een zeer beperkt budget van zicht

. baar geld (ordegrootte f 300,=/jaar) en een klein budget van onzicht

baar beld (ordegrootte f 5000,=/jaar) in de vorm van beschikbaar ge

stelde (TH-)faciliteiten en goodwill van betrokkenen.

- Revalidatie en gehandicaptenzorg is een complex van gecombineerde en

gecoOrdineerde medische, paramedische, technische', onderwij skundige,

psycho~sociale en arbeidstechnische maatregelen, aIle met het doel de

gehandicapte::tot een optimaal (welzijns) nivo in de maatschappij te in

tegreren. Hierbinnen funktioneert de Werkwinkel door uit aIle relevan

te disciplines zijn informatie te betrekken. Voorkomen dient te worden

dat aIleen gekeken wordt naar een specifiek technisch hulpmiddel om de

'gehandicapte: aan te passen. In de praktijk blijkt dat de toepassing

en verstrekking van een technisch hulpmiddel maar al te vaak op zich

zelf staat waardoor de gehandic~pte onvoldoende multidisciplinaire

aandacht krijgt en dus in aIle voorkomende gevallen niet optimaal wordt

geholpen.

- De duplicering van onderzoek en produktontwikkeling veroorzaakt een on

nodige kostenstijging van gehandicaptenvoorzieningen. De Werkwinkel kan

en moet dwars door de competentie en concurrentie blijven funktioneren

op basis van open kommunikatie.

Op grond van bovenstaande konklusies worden in de volgende paragraaf een

- aantal aanbevelingen gedaan en opmerkingen gedeponeerd waaraan zal moeten

worden voldaan om het voortbestaan van de Werkwinkel Gezondheidszorg te

garanderen. Een aantal van deze opmerkingen zijn tevens gericht aan de

voorzitter van de kommissie Wetenschapswinkels van de Technische Hoge

school Eindhoven.
\

De Technische Werkwinkel Gezondheidszorg zalkunnen blijven voortbestaan

wanneer een funktionele verankering binnen de TH-struktuur mogelijk ge

maakt wordt.
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Deze verankering in de TH-struktuur zal het volgende moeten omvatten.

- Tweemaal twee en wellicht plus een student-assistenteenheden met de

volgende taken:

a. Twee eenheden ten behoeve van externe kontakten met organisaties,

instellingen en bedrijven alsmede voor intake van nieuwe projekten.

b. Twee eenheden ten behoeve van interne TH-kontakten met wetenschap

pelijk medewerkers, onderwijskommissies en werkplaatsbemanningen.

c. Een eenheid voor het leiden van werkbesprekingen, uitwerken van

verslagen en verzorgen van kommunikatie en koOrdinatie van genoem

de aktiviteiten (Brievenbusfunktie).

- De Werkwinkel valt niet in te passen in een van de monodisciplines van

een van de afdelingen van de TH. Zij wordt daarnaast informeel gerugge

steund door het buro voor Biomedische en Gezondheidstechniek dat even

eens multidisciplinair georienteerd is en door aIle afdelingen van de

TH verweven is. Daarom is het zinvol de Technische Werkwinkel Gezond

heidszorg organisatorisch onder te brengen bijhet buro BMGT. Vanuit

dit buro kan dan tevens een superviserende aktie uitgaan ter bescher

ming van het "wetenschappelijk" nivo van de projekten binnen de Werk

winkel. Daarnaast kan dankbaar gebruik gemaakt worden van de informatie

stroom en kommunikatienetwerk binnen het Inter-Centra-Overleg Biomedi

sche-Techniek (ICO-BMT) waarvan het secretariaat in de komende jaren

eveneens bij het buro BMGT komt te liggen.

- De Technische Werkwinkel Gezondheidszorg is een Werkwinkel in tegen

stelling tot andere soortgelijke groeperingen die Wetenschapswinkels

pretenderen te zijn. Dit onderscheid vraagt bijzondere aandacht ten

aanzien van werkplaatsfaciliteiten. Daarom heeft de Werkwinkel een for

meel akkoord nodig voor benutting van werkplaatsfaciliteiten binnen de

TH in onderling overleg met. de betrokken beheerseenheden (vakgroepen

en/of centrale werkplaatsen).

- Om het budget te kunnen beheren heeft de Werkwinkel een fondsrekening

nodig binnen de TB vergelijkbaar met de spaarpotjes van vakgroepen.

Bet beheer van deze fondsrekening kan eveneens liggen bij het buro

BMGT.



datum aanvraag: -AI-

Bijlage A

AANVRAAGFORMULlEH L1.>.V. TECHNISCliE WEHKWINKEL GEZONUlIEWSZORG

I. a. Is het door u aangevraagde hulpmiddel voor algemeen of voor strikt
persoonlijk gebruik?

b. Worden de kosten van het te ontwikkelen hulpmiddel door u gedtagen
of bestaan er mogelijkheden de kosten elders te verhalen?

2. Heeft u met be trekking tot dit hulpmiddel al eerder een aanvraag inge
diend bij een bedrijfsvereniging of bij de GMD en zo ja. waarom wendt
u zich nu tot ons?

3. Zijn er bij u produkten bekend die wellicht een klein beetje helpen
of met een kleine wijziging voldoende helpen?

4. Kunt u ter orientatie een korte omschrijving geven van uw handicap?

5. Heeft
Naam:

Adres:

6. Kunnen
Naam:

Adres:

7; Kunt u

u bezwaar tegen benadering van uw huisarts'?

we kontakt opnemen met die" (wijk)verpleegkundige'l

een korte omschrijving geven van uw woonsituatie?

8. Aanvullende informatie (indien gewenst)

9. Gegevens aanvrager

Naam:

Adres:

Tel. nummer:

10. S.v.p. retourneren aan: J.A.M. Graafmans. koordinator TWG.
W-hoog 98.129. Postbus 513. 5600 MB Eindhoven



-BI-

~!1!~2~_~' (schommeltuig)

In deze bijlage wordt een kompleet overzicht gegeven van de tekeningen

welke vanuit de TWG beschikbaar zijn gesteld aan een paar kleine bedrij

ven op grond waarvan aan hen gevraagd wordt een prijs te bepalen uit

gaande van een moge1ijke seriegrootte van 100 stuks. Hierna zal door de

TWG medewerking wordenvetleend om aan de ene kant te koemn tot een ont

werp dat geschikt is voor serieproduktie en toch de kwaliteiten blijft

houden die het prototype in de testperiode getoond heeft en aan de ande

re kant kan van de werkwinkel hulp verwacht worden bij het benaderen van

mogelijke toekomstige gebruikers.
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STUKLIJST SCHOMMELFRAME
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benaming netto lengte(aantal) materiaal

buis fJ 15xl,5 nun 8700 nun staal 37

buis o 20x2 nun 270 mm staal 37

buis Q 25x2 nun 285 mm staal 37

buis o 15xl,5 nun 770 nun staal 37

staf fJ 8 nun 950 nun staal 37

strip 25x3 nun 45 mm staal 37

moer M8 2 staal blank

moer MIO 2 staal blank

vleugelmoer M8 I messing

sluitring MIO I staal blank

sluitring MIO I messing

zeskantbout MIOx25nun I staal blank

platverzonken bout M8x20 I messing



STUVLIJST VOETENSTEUN

-BIO-

benaming netto lengte(aantal) materiaal

buis 1115xl,5 nnn 485 nun staal 37

[buis o 20x2 nnn 1022 nnn staal 37

buis ~25x2 mm 278 mm staal 37

staf r/J 8 mm 400 mm staal 37
.. - . -

strip 25x3 mm 2 x 50 mm staal 37

strip 25x3 mm 2 x 45 mm staal 37

strip 5x5 mm 15 mm staal 37

strip IOx5 mm 30 mm staal 37

imbusbout M8x30 mm I staal zwart

zeskantbout MIOx25 mm 2 staal blank

platverzonken bout M5xl5 mm 4 messing

moer M5 4 messing

moer M8 I staal blank

Imoer MIO 3 staal blank

sluitring M5 4 staal

sluitring MIO 2 messing

sluitring MIO I staal

1P1atverzonken houtschroef r/J4x35nnn 7 staal

multiplex 12x340x253 mm I hout

!multiplex 12x364xl50 nun I hout

Imultiplex 12x250x150 nun I hout



STUKLIJST HOOFDSTEUN
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benaming netto lengte(aantal) materiaal

buis 15xl,5 mm 1070 mm staal 37

staf t/J 8 mm 350 mm staal 37

strip 30x2 mm 3 x 85 mm staal 37

strip IOx5 mm 6 x 20 mm staal 37
, .•• -'C''''

plaat 1,5x15x15 mm 5 staal 37

vleugelmoer M8 2 messing

draadeind M8 2 x 20mm messing

moer M8 2 staal blank

cilinderkopschroef M5xl2 rom 6 messing

sluitring M5 6 staal

bekledingsspijkers t/JlxlO mm 70 staal 37

spijkers t/JlxlO mm 12 staal 37

multiplex 12xl40xl70 mm 1 hout

Itnultiplex 12x85xl40 mm 2 hout

kunstleer 260x290 mm 1 kunstleer

kunstleer 205x260 mm 2 kunstleer



STUKLIJST OPHANGING EN KUIPBEVESTIGING
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benaming netto lengte(aantal) materiaal

buis (J16x2 rom 2 x 200 rom staal 37

staf (J8 rom 670 rom staal 37

staf (J6 rom 106 rom staal 37

staf 9S12 rom 2 x 15 rom staal 37

staf (J3 rom 2 x 56 rom staal 37

staf ,p2 rom 2 x 7 rom staal 37

U-profiel koudgewalst 30x30x2 rom 760 rom staal 37

strip IOx5 rom 8 x 30 rom staal 37

draadeind M8 8 x 35 rom messing

1V1eugelmoer M8 8 messing

~oer M8 8 staal blank

sluitring M8 8 staal

platverzonken bout M5x15 8 messing

kuipstoel, maten vlgs tekening 2 polyester

Imusketonhaken, grootte 50-60 rom 4 staal

nylonkoord ,p10 rom afh. van toepassing nylon
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Nadat binnen de werkwinkel een aantal projekten tot een succesvolle oplos

sing zijn gebracht, blijkt het nodig te zijn om de behoeften aan deze hulp

middelen te peilen. Het marktonderzoek heeft tot doel om naast deze behoef

tenpeiling tegelijkertijd een informatiekanaal te zijn waarlangs pot~nti~le

toekomstige gebruikers op de hoogte gebracht worden van het bestaan van een

voudige hulpmiddelen en de mogelijkheden van de Technische Werkwinkel Gezond

heidszorg. Aan de andere kant wordt het marktonderzoek noodzakelijk door de

vragen vanuit bedrijven welke mogelijk de hulpmiddelen willen gaan produceren.

Het markteonderzoek is gestart met de brief zoals in deze bijlage is opge

nomen, welke brief verzonden is aan alle kruisverenigingen, alle verpleegcen

tra (met meer dan 100 bewoners) in Nederland. De adressen hiervan zijn gehaald

uit de desbetreffende adressen- en documentatiebestanden.

De resultaten zijn in tabelvorm verwerkt. Op grond van de resultaten heeft een

klein bedrijf een nieuwe produktielijn gestart.

Bij het opmaken van deze nota bedraagt het aantal reakties circa 125 op grond

waarvan gekonkludeerd mag worden dat de schattingen in kolom G niet te opti

mtstisch waren.
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Uw kenmerk

Onderwerp

ons kenmerk

jg/mb/80.179

Aan de directies van bejaardencentra,
kruisverenigingen. wijkverpleegcentra,
verpleegtehuizen, gehandicaptenorgani
saties

Eindhoven,

17 juni 1980.

Op de Infomarkt voor Gehandicapten van 5 tIm 7 juni 1980 te
Utrecht heeft de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg van
de Technische Hogeschool Eindhoven een drietal eenvoudige
hulpmiddelen gepresenteerd welke in de loop van het jaar 79/80
als prototype ontwikkeld en uitgetest zijn.
De Technische Werkwinkel Gezondheidszorg is een groep van stu
denten die belangeloos hulpmiddelen voor gehandicapten en
hulpbehoevenden ontwikkeld, daar waar de industrie (nog) geen
oplossingen biedt.

Bij de vele positieve reakties op deze Info markt kwamen ver
schillende verzoeken am informatie over mogelijkheden tot be
stelling. Hiervoor echter moe ten we kontakt opnemen met een
fabrikant omdat zoiets de kapaciteit van zulk een werkwinkel
te boven gaat. Voor zulk een kontakt is een globaal inzicht
van belang ten aanzien van de behoefte voor een eerste serie
van deze produkten.
Daarom verzoeken wij u om uw gedachten hierover te vormen en
ons te willen informeren over de door u gesehatte grootte van
de behoefte
- voor een eerste kennismakingsserie
- een tweede serie wanneer die kennismaking positief zal uit-

vallen.

Ter orientatie willen we u een korte informetie over de hulp
middelen verstrekken:

I. Het eerate produkt betreft een bedverhoger welke in de toe
komst gezien moet worden als de vervanger van de tot nu toe
gebruikelijke bedklossen, met dien verstande dat de bedver
hager meer funkties heeft en konventionele een en tweeper
soonsbedden in te stellen zijn op een willekeurige verpleeg-

POSlbus 513 Eindhoven Telefoon 10401476376
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Geadresleerde Letter en nummer

jg/mb/SO.179
Oetum

17 juni 1980.
BIId
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hoogte van 50 tot 100 cm. De bedverhoger zal z~Jn toepassing vinden
bij thuisbevallingen, in de wijkverpleging, in bejaardentehuizen
bij tijdelijke bedlegerigheid enz. De prijs van de bedverhoger zal
liggen in de orde van f. 300,--.

2. Het tweede produkt is een stoeltransporteur. Dit is een eenvoudig
onderstel op wielen waarop elke stoel met 4 poten bevestigd kan
worden. Dit hulpmiddel kan ingezet worden daar waar nu tijdelijk
een rolstoel noodzakelijk is, maar ook als hulpmiddel voor gehan
dicapten met een elektrische rolstoel die zoiets mee kunnen nemen
en gebruiken in niet-aangepaste woningen om ook daar mobiel te
kunnen zijn (prijsindikatie fl. )50,--).

3. Het derde produkt is een leesplank die het mogelijk maakt om hori
zontaal in bed liggend, te lezen (prijsindikatie fl. 60,--;
het ontwerp was vooral gericht op een lage prijs).

Mocht u interesse hebben in een of meer van bovenstaande hulpmiddelen
en het opnemen hiervan in uw voorzieningenpakket te willen overwegen
dan verzoeken wij u schriftelijk te reageren naar onderstaand adres.

Postbus 513 Eindhoven T,I,foon 1040147637&

J. Graafmans
Koordinator TWG
W-hoog 98. 129
Technische Hogeschool
Postbus 513,
5600 MB Eindhoven

Werkwinkel

Eindhoven



Totaal verzending: 2000

Totaal aantal schriftelijke reakties per 15-12-'80: 81 (= 4%)
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A B c D E F G

Stoeltransporteur

Bedleeshulp

Bedverhoger

Rubrieken:

68

52

59

58

47

50

10

5

9

15

7

18

55

20

76

70 100

27 50

94 150

A: Totaal aantal reakties

B: Documentatie-aanvragen

C: Bestellingen

D: Bestelgrootte

E: Vervolgbestelling bij gebleken geschiktheid

F: Totaal D + E

G: Geschatte marktqrootte



Stoeltransporteur Bedleeshulp

(Tijdelijk) bedlederige patienten kunnen hiermee
in bed lezen. De boeksteun bestaat uit twee pers
pex strippen waarvan er een verstelbaar is. leder
formaat boek kan geplaatst worden tot een ge
wicht van 3 kg. (zoals een dik telefoonboek).
De hellingshoek van de boeksteun is instelbaar;
oak de hoogte t.O.V. de vloer.
Het geheel is te bevestigen op een verrijdbaar
onderstel (aanwezig bij de kruisverenigingen).

Technische Werkwinkel

Gezondheidszorg

De werkwinkel is organiek opgebouwd uit vrij·
willigers (studenten) en een coordinator, omgeven
door adviseurs van zowel technische als medische
afkomst.
De werkwinkel is actief daar waar verbeteringen
of noviteiten ontwikkeld c.q. als prototype ver
vaardigd kunnen worden t.b.v. gehandicapten.
De werkwinkel acht haar taak volbracht wanneer
een kleine industrie bereid is gevonden het pro
dukt te gaan vervaardigen, daar het produceren
van zelfs kleine series binnen de TH niet tot haar
mogelijkheden behoort.
Deze folder geeft verdere informatie over produk
ten welke de afgelopen periode beschikbaar zijn
gekomen.
Voor informatie over nieuwe projecten kunt u
zich wenden tot: J. Graafmans. Coordinator
Technische Werkwinkel Gezondheidszorg, W-hoog
98.129, Postbus 513,5600 MB Eindhoven.

Deze maakt het, voor rolstoelpatienten mogelijk
zich te verplaatsen in een aan hun rolstoel niet
aangepaste woning.
Met deze stoeltransporteur kan iedere willekeu
ringe vierpotige stoel verplaatst worden.
De poten worden hiervoor tussen twee hoekpro
fielen geklemd. De afstand hiertussen is instelbaar.
Door gebruik te maken van een trapsteun kan
men drempels overwinnen tot 15 em.
Ingeklapt is de transporteur zo compact dat de7e
in het bagagemandje van de elektrische rolstoel
vervoerd kan worden.

/
~ firma: Euro Office

totale gewicht: 13 kg Postbus 425,
max. belasting: 200 kg 6942 GL Didam
opvouwbaar. prijs: fl. 150,-

totale gewicht: 3 kg.
max. belasting: 3 kg.

firma: Euro Office
Postbus 425,
6942 GL Didam

prijs: fl. 60,-

I
t;l-I



firma: Inca
Industrieweg 7a
Stolwijk

prijs: fl. 2782,-
gewicht: 50 kg.
belasting: 200 kg.

Uitgaande van de bestaande driewielers en
tandems is een combinatie ontworpen. Deze
tandem is speciaal bedoeld voor mensen met
een gehandicapte partner.
De tandem is voldoende stabiel om bij onver
hoedse bewegingen (b.v. spastici, epileptici)
controleerbaar te blijven.

Driewielertandem

?
?

firma:
prijs:

totale gewicht: 15 kg.
max. belasting: 200 kg.

Door een handicap (b.v. spierdystrofie) kunnen
kinderen vaak niet met bepaalde gymnastiek
oefeningen meedoen die therapeutische werking
kunnen hebben op onder andere spierfunctie,
evenwichtszin, coordinatievermogen, etc.
Dit schommelkuipje kan in de conventionele
gymzalen opgehangen INOrden zodanig dat de
kinderen veilig met de oefeningen mee kunnen
doen. Het is tevens geschikt
voor gebruik thuis of in een
speeltuin. Het frame is volledig
instelbaar; daarnaast kunnen
verschillende kuipjes
gemonteerd worden.

Schommelkuipje
;/l'+

'\\
l> .

firma: Euro Office
Postbus 425,
6942 GL Didam

prijs: fl. 300..

totale gewicht: 13 kg.
max. betasting: 300 kg.
opvouwbaar

De meest gunstige werkhoogte voor het verplegend
personeel c.q. de gewenste in-uitstaphoogte voor
de patient kan gemakkelijk INOrden ingesteld. De
hoogte-instelling geschiedt door de schuin verlopen
de steunen uit te trekken (SO - 100 em).
Ook de breedte kan gevarieerd INOrden tot 140 em;
boven deze maat is er een ander tussenstuk nodig.
De instelling geschiedt zonder patient, de dragende
constructie van het spiraal of bedombouw moet
aan de zijkant zitten.

Een nieuw type bedverhoger met eenvoudigere
instellingen is in ontwikkeling en komt medio
mei 1981 beschikbaar.

Bedverhoger
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- Typemachine voor Gehandicapten; Afstudeerrapport H.T.S. Haarlem

(mei 1980) H. Nijhof, G. Klomp.

- Adviezen voor de zelfbouw van een caravan-lift-plateau; E. Gerritz

(juni 1981)

- Portable tafelmes; Construktie-opdracht ON 60, A. Hauser

(april 1981)

- Schommelkuipje voor gehandicapten; Bouwtekeningen; C. Sitters

(april 1981)

- Rolstoelaanpassingen; Stageverslag, H. van Tilburg

(september 1980)

- Rolstoelaanpassingen; Stageverslag; M. van Alfen

(november 1980)

- Technische Werkwinkel Gezondheidszorg; Maandblad "R"; B. van Helvoirt

(novetilber 1977)

- Werkwinkel Gezondheidszorg aan de TH-Eindhoven; VSN; J. Graafmans

(augustus 1980)

- Incidentele ontwikkeling van hulpmiddelen voor gehandicapten; Nederlands

tijdschrift voor de ergotherapie; J. Graafmans

(juli 1980)

- Samenwerking tussen studenten en gehandicapten met een innoverende output

naar het bedrijfsleven; J. Graafmans

(februari 1981)

- Hulpmiddelen en adviezen voor gehandicapten; tijdschrift Interval;

J. Graafmans

(april 1980)

Voorts zijn in een aantal dag- en weekbladen regelmatig artikelen verschenen

over de Technische aktiviteiten van de Werkwinkel Gezondheidszorg met het

oogmerk de doelgroep waarvoor de werkwinkel staat op de hoogte te houden van

mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn in een viertal radioprogram

ma's documentaires over de Werkwinkel Gezondheidszorg opgenomen.

Door zoveel aandacht aan publiciteit te besteden hoopt de werkwinkel een be

gin te maken met het broodnodige communicatie- en inlichtingennetwerk dat

opgezet zal moeten worden voor een goed voorzieningenpakket voor minder-valide

mensen in onze maatschappij.
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