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1. Introductie

1.1 Doelstelling

Dit rapport beschrijft een verkenning waarin bezien wordt of en waar
en in welke zin technologie een rol speelt cq. zou kunnen spelen in
verpleeginstellingen. Tevens wordt gekeken of deze technologie tot nu
toe naar tevredenheid een plaats heeft gevonden dan weI dat er vraag
is naar aanpassingen en/of vernieuwingen op het terrein van dit stuk
technologie.
Dit werkrapport beoogt ge1nteresseerden te informeren over de resul
taten van deze verkenning, een bijdrage te leveren aan het beleids
denken over dit thema en een eerste ori~ntatie te geven voor project
ontwikkeling op dit gebied.

1.2 Kader

Op de Technische Universiteit Eindhoven TUE) is een omvangrijk deel
van de onderzoekcapaci.teit gericht op onderwerpen uit de geneeskunde
en de biologie. Onderzoek op dit gebied vindt plaats binnen verschil
lende TUE-faculteiten. Voar dit gebied formeerde de TUE een dwarsver
band-structuur met de naam Biomedische en Gezondheidstechnolagie
(BMGT). Co~rdinerende activiteiten voor dit dwarsverband worden ver
vuld door het TUE-projectbureau BMGT (Postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
tel. 040-472008).

Binnen dit BMGT-dwarsverband vindt harmonisatie van onderzoek en on
derwijs plaats waar dit mogelijk is en zinvol wordt geacht. Vanuit
dit BMGT-dwarsverband worden ondermeer ook verkenningen uitgevoerd
van medische probleemgebieden. Als regel worden hierbij vooral de
technologische aspecten nader bezien op zinvolheid/kansrijkheid voor
het ontwikkelen van onderzoek of onderwijsprojecten. Dit soort ver
kenningen vinden plaats onder de noemer Medical Technology Assess
ment (MTA).

Vanuit de BMGT-structuur op de TUE kwam samen met regionale instel
lingen voor de gezondheidszorg en ondernemingen met producten op het
gebied van de Medische Technologie (MT) een Wetenschappelijk Genoot
schap (WG) BMGT tot stand. Een van de doelstellingen van dit WG is
het bevorderen van de onderlinge communicatie op het multidiscipli
nalre gebied van de technologie in de gezondheidszorg. Het secreta
riaat voar dit WG is ondergebracht in het bovengenoemde TUE-bureau
BMGT.
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1.1 Historie

Tijdens de jaarvergadering van dit Wetenschappelijk Genootschap BMGT
in december 1986 werd gesteld dat technologie een rol speelt op ver
pleegafdelingen, maar dat dit vooralsnog ondermaats en zeker niet
systematisch aandacht heeft gekregen. Daar deze signalering voor na
dere uitwerking zinvol werd geacht, werd begin 1987 een verkenning
gestart. Deze verkenning werd in eerste instantie "Technologie in de
Verpleging" genoemd. Echter tijdens de gesprekken met de vertegen
woordigers van verschillende instellingen werd duidelijk dat er zich
rond een pati~nt of bewoner veel meer afspeelt dan uitsluitend ver
pleegkundige zaken. Daarom werd besloten de meer omvattende term
"Technologie en Arbeid in Verpleeginstellingen" te gebruiken.

Het doel van de verkenning werd geformuleerd als: te bezien of en
waar en in welke zin technologie een rol speelt cq. zou kunnen spelen
in verpleeginstellingen en of de eventueel bestaande technologie naar
tevredenheid een plaats heeft gevonden dan weI dat er vraag is naar
aanpassingen en/of vernieuwingen op het terrein van dit stuk techno
logie.

1.4 Het communicatieproces

Omwille van de gebiedsafbakening werd gekozen voor verpleegsituaties
waarin het met name om pati~nten gaat, die meer of minder langdurig
verzorgings- of verpleegbehoeftig zijn. De algemene ziekenhuizen,
waar in de regel een vrij hoge turn-over van pati~nten bestaat en
waar zeer van elkaar verschillende verpleegsituaties voorkomen op de
verschillende specialistische afdelingen, worden voorlopig niet in
deze verkenning meegenomen (zie par. 2.1).
De ori~nterende gesprekken zijn toegespitst op verpleeg- en verzor
gingshuizen, geconcentreerde leef·· en woongemeenschappen en een reva
lidatiecentrum, in de regio Eindhoven en omgeving. De eerste contac
ten werden beperkt tot aan de desbetreffende instellingen verbonden
arts(en). Indien mogelijk was er een hoofd verpleegkundige zaken bij
het gesprek aanwezig.

Van de bovengenoemde gesprekken werden beknopte memo's opgesteld.
Over de inhoud en de tekst volgde nog een schriftelijke communicatie.
De eindproducten van deze schriftelijke beeldvorming zijn opgenomen
in dit werkrapport. Ret muge duidelijk zijn dat de gesprekspartners
dit meedenken inbrachten op persoonlijke titel.
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1.5 Een eerste cQnyergentie

Voor de niet ingewijden in verpleeginstellingen wordt in het volgende
hoofdstuk 2 enige algemene informatie gegeven. In beknopte vorm zal
hier besproken worden: De verschillende soorten instellingen, de
soorten arbeid in deze instellingen en hoe de technologie zich daarin
manifesteert.

uit de gedachtenwisselingen met werkers in en voor dit veld volgde
een groat aantal observaties en visies. Gecategoriseerd onder een
zestal thema's zijn een aantal hiervan bijeen geplaatst in hoofdstuk
3.

Na deze samenvatting volgen de memo's opgesteld n.a.v. gedachtenwis
selingen met deskundigen uit dit veld. Deze memo's geven nog meer
detailinformatie over dit objectgebied.
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2. VerpleecJiastelliDteD

De realiteit van verpleeginstellingen kent uiteraard welnlg geheimen
voor ingewijden. Deze verkenning beoogt echter ook een beeld te vor
men naar bepaalde groepen buiten deze instellingen. In het bijzonder
wordt getracht e.e.a. in beeld te brengen met meer duidelijkheid voor
technologen. Belicht worden verschillende technologische invalshoeken
rond verpleeginstellingen vanuit:
bouwkundigen, inrichters van gebouwen, ondernemers met producten voor
dit soort instellingen, bedrijfskundigen etc.

Voor deze Abuitenstaanders" wordt in dit hoofdstuk een globale schets
gegeven van dit objectgebied. De verschillende soorten instellingen
die men hier tegen kan komen (2.1) en de diversiteit in soorten ar
beid die hierbij aan de orde is (2.2).

Over de technologie in dit soort instellingen wordt in het algemeen
in te beperkte zin gedacht. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een
beknopte schets van de verschillende technologische aspecten die bij
dit objectgebied aan de oIde kunnen zijn (2.3).
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2.1 Soorten verpleeqinstellingen

Op het terrein van instellingen voor verpleging en/of verzorging (in
tramurale zorg) zijn vier hoofdgroepen te onderscheiden, te weten:
- algemene ziekenhuizen
- zwakzinnigenzorg
- psychiatrische ziekenhuizen
- verpleeghuizen

~lqgl~n~_~L~~~nbyi~~n~

Binnen de muren van een algemeen ziekenhuis bevindt zich een complexe
en dynamische wereld. Dag en nacht is er sprake van een veelheid aan
activiteiten.
Deze ziekenhuizen kenmerken zich door de grote verscheidenheid in
soorten dienstverlening. Een range van een algemene globale verzor
ging tot een zeer intensieve zorg is mogelijk. Deze soorten zorg ui
ten zich in de verscheidenheid aan afdelingen. Elke (specialistische)
afdeling heeft zijn eigen kenmerken.
De turn-over van pati~nten is hoog, d.w.z. dat de populatie pati~nten

snel wisselend is. Hun aantal blijft echter ongeveer gelijk, waardoor
er sprake is van een continue, gelijkblijvende arbeidsbelasting.

Q~_~~g~~!nn!q~n~Qtq~

Deze zorg is gehuisvest in internaten of instellingen voor geestelijk
en eventueel lichamelijk gehandicapten. Daar de zorg per bewoner in
deze instellingen i.h.a. van langere duur is, probeert men hier een
meer huiselijke sfeer te cre~eren. Het doel is niet genezing, maar
verzorging en indien mogelijk het bereiken van een zo groot mogelijke
zelfstandigheid bij een bepaalde handicap.

~~Y~bLgtti~~b~_~i~k~nbyi~en~

Pati~nten die opgenomen zijn in dit 500rt ziekenhuizen zijn grofweg
in 3 groepen onder te verdelen:
- mensen die eenmalig voor korte of langere duur worden opgenomen
- mensen die om de zoveel tijd voor kortere of langere duur worden

opgenomen
- mensen, die chronisch psychiatrisch ziek zijn, d.w.z. die maanden,

jaren of levenslang worden opgenomen.
De werkdruk t.a.v. deze groepen is overwegend een psychische belas
ting.

YeIPleegbyizeD~

Binnen verpleeghuizen is er een zorg voor met name ouderen. Het
grootste deel van de populatie wordt opgenomen voor onbepaalde tijd,
wat vaak inhoudt tot hun overlijden. Daarbij is er tevens een groep
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die ter herstel wordt opgenomen. De werkbelasting voor psycho-geria
trische bewoners is zeer verschillend van die voor bewoners die opge
nomen zijn met een somatische indicatie.

Zoals reeds in de inleiding vermeld werd is de aandacht binnen dit
project toegespitst op de zwakzinnigenzorg en verpleeghuizen, daar er
hier sprake is van een langdurige zorg per bewoner en omdat de popu
latie bewoners zowel een geestelijk als een lichamelijk lijden als
opname-indicatie kent.
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2.2 Soorten arbeid in verpleeqinstellingen

Rondom de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor geestelijk
(en lichamelijk) gehandicapten vindt een uitgebreid scala aan werk
zaamheden plaats. De arbeids-belasting voor de verschillende leden
van het personeel zal daarom ook zeer verscheiden zijn.
Om een indruk te geven van de veelheid aan beroepen die er binnen een
dergelijke instelling voorkomen wordt in onderstaand schema getracht
een overzicht te geven:

Directe patitntenzorg
personeel:

Verpleegkundigen
Ziekenverzorgers
Artsen
Dit!tisten
Fysiotherapeuten
Ergotherapeuten
Logopedisten
Voedings-assistenten
Pastores
Psychologen
vrijwilligers

Indirecte patitntenzorg

Roks
Reukenpersoneel
Portiers
Technische dienst
Opleiding
Receptionisten
Administratie-personeel
Boekhouding
Personeelszaken
Directieleden

Allen kennen een andere werkbelasting. Voor een aantal beroepsgroepen
geldt een overwegende fysieke belasting. Voor een aantal andere geldt
een meer psychische werkdruk. Allen zijn opgenomen in een sociaal
systeem binnen de werk-organisatie en hebben dientengevolge te maken
met aIle postieve en negatieve aspecten van sociale interacties.
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2.3 Technoloqische aspecten

Iedereen heeft te maken met technologie. De technologie is niet meer
uit ons leven weg te denken. In de werk-situaties, het leven thuis en
eigenlijk overal spelen technologische aspecten een rol.
Bet zal voor een ieder eenvoudig zijn een aantal voorbeelden te noe
men: een auto, ijskast, rolstoel, computer etc. Voorbeelden van een
voudige tot zeer ingewikkelde technologie. Waar technologie een rol
speelt heeft men altijd te maken met snelle ontwikkelingen; een con
tinue verfijning, verbetering en optimalisering van de techniek.

Dit is mede een aanleiding om te kijken naar technologie in verpleeg
instellingen. Technologie heeft tevens een relatie met arbeid.

Gebruikmaken van technologische mogelijkheden, of ze juist ter zijde
laten liggen (denk bijvoorbeeld aan het al dan niet werken met een
pati~ntenlift, hoog-laag bad etc.) zal gevolgen hebben voor het
lichamelijk en geestelijk welbevinden van hen die ermee te maken heb
ben. Zo zijn in het bovengenoemde voorbeeld lichamelijke klachten als
rugpijn nader te bezien of hun ontstaan is gerelateerd aan de werk
zaamheden (zie par. 3.1).

Bedrijfskundige aspecten, te bezien als technologie, spelen oak een
rol in verpleeginstellingen. Te denken valt hierbij aan begrippen als
ergonomie in zijn veelheid aan benaderingswijzen (i.e. aanpassing van
de arbeid aan de mens en indien onvermijdbaar van de mens aan de ar
beid), maar oak organisatie-psychologie (organisatieprocessen) en
organisatiekunde (management) (zie par. 3.2).

Een ander aspect van de technologie en arbeid is het gebouw en zijn
inrichting. Te vaak beziet men het gebouw als iets onveranderlijks.
Met betrekking tot o.a. de architectuur, de inrichting, de akoustiek,
de verlichting en de klimaatbeheersing is de technologie zeer nadruk
kelijk aanwezig. Zo ook bij de realisatie van de bouw/verbouw van
verpleeginstellingen (zie par. 3.3).

Ergonomie is ook te bezien t.a.v. producten. Factoren als vormgeving,
bedienbaarheid, veiligheid en comfort zijn mede bepalend voor de
bruikbaarheid. Oak hier bestaat uiteraard een relatie met de werkbe
lasting. Zo zullen er bij de aanschaf van b.v. een hoog-laag bed pro
ductergonomische factoren in de besluitvorming meegenomen moeten wor
den (zie par. 3.4).

Tijdens de opleiding van verpleegkundigen of ziekenverzorgenden die
nen de leerlingen geconfronteerd te worden met technologische produc
ten of ontwikkelingen. Bet blijft hierbij noodzakelijk de beperktheid
van het gebruik van techniek te relativeren. De technologie mag nooit
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tussen een verzorger en bewoner in gaan staan, maar zal vooral een
hulpmiddel dienen te blijven bij de zorg. Intermenselijk contact
blijft altijd belangrijk (zie par. 3.5).

Gesteld wordt dat technologische vernieuwingen en/of aanpassingen
altijd beleidsaandacht behoeven. nit geldt uiteraard ook voor ver
pleeginstellingen (zie par. 3.6).
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3. Observaties

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste
observaties verkregen uit de gedachtenwisselingen met deskundigen op
dit gebied.

Deze observaties (visies, meningen, etc.) worden hier gegeven in de
vorm van stellingen. Daarbij worden de personen genoemd die hier de
aandacht op vestigen. De memo's n.a.v. de gedachtenwisselingen met
deze personen (zie inhoudsopgave) geven hierbij wat meer contekst en
detailinformatie.

Gekozen is voor het bijeen voegen van deze stellingen onder de the
ma's: Epidemiologie (3.1), Organisatie (3.2), Binnenmilieu (3.3),
Productergonomie (3.4), Training/opleiding (3.5), Beleid (3.6). Deze
kategorie~n dienen zich zo aan. Andere doorsnijdingen zijn uiteraard
ook denkbaar.

De verschillende thema's worden ingeleid met enkele algemene aspecten
van de desbetreffende invalshoek op het objectgebied ·Technologie en
Arbeid in Verpleeginstellingen". Deze inleidingen mede gelnspireerd
door de gedachtenwisselingen met de voornaemde betrokkenen zijn
uiteraard vaor verantwoordelijkheid van de auteurs/redacteurs van dit
rapport.
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3.1 Epidemiologische aspecten

De epidemiologie richt zich op het verwerven van inzicht in het voor
komen en ontwikkelen van ziekten onder de bevolking of onder bepaalde
specifieke populaties hieruit. Zo kan het vbbrkomen en de spreiding
van rugklachten in het algemeen worden bezien maar ook specifiek ge
richt op verpleeginstellingen. Karakteriseren, meetbaar maken en sta
tistisch verwerken kunnen leiden tot informatie over correlaties tus
sen het bestaan van rugklachten en de verschillende arbeidssituaties.
Inzicht hierin kan leiden tot maatregelen om de incidentie van rug
klachten op een werkplek te verminderen. Het epidemiologisch instru
mentarium kan dan tevens dienen om de effecten van dit soort inter
venties in de werksituaties te evalueren.

Epidemiologisch onderzoek vraagt bij voorkeur zo groot mogelijke po
pulaties om tot statistisch significante observaties te kunnen komen.
Waar het lange termijn effecten op de gezondheid betreft zoals b.v.
in de relatie verplegen - rugklachten, zal een dergelijk onderzoek
ook over zeer lange termijnen en zo mogelijk in een continue routine
van dataverwerking moeten worden gestructureerd.

Bij verpleegkundige en verzorgingstaken vormt het verschijnsel rug
klachten een bekend gegeven. Zoiets vraagt om algemene aandacht voar
dit soort werksituaties (ARBO-wet). Hieraan zijn economische conse
quenties (ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid) verbonden. Daarbij
spelen tevens de belangen t.a.v. de bewoners van verpleeginstellingen
een rol.

Dit alles leidt tot de conclusie dat rugklachten in relatie tot dit
soort werksituaties een langdurige en voldoende breed opgezette aan
dacht behoeft vanuit een epidemiologische invalshoek.

Er zijn een aantal studies uitgevoerd gericht op specifieke aspecten
in dit objectgebied. Aandacht hiervoor leeft bij bedrijfsartsen in
het algemeen. Er zijn vele elementen te benutten vaor de ontwikkeling
van een breed opgezet onderzoeksproject in een vakgroep epidemiologie
van een medische faculteit. Zo'n universitaire onderzoeklijn zou een
doelmatig kader kunnen vormen voor dit soort studies op instellings
niveau. Meer samenhang in dit soort studies zal de effectiviteit van
dit soort inspanningen zeker verhogen.
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3.1.1 Aan de verpleegkundige- en verzorgingstaken zijn twee vormen van be
lasting te onderscheiden, te weten de fysieke en de mentale. (Ontoe
laatbare) fysieke belasting treedt vooral op bij het manipuleren van
pati~nten in zeer ongunstige houdingen (van Nieuw-Amerongen).

3.1.2 Bij het ontwerpen van verantwoord meubilair voor een verpleeginstel
ling dient men ook rekening te houden met de ergonomische aspecten in
relatie tot verzorgers en verzorgden (Kamps).

3.1.3 De loopbaan van verpleegkundigen maskeert hun "klachten". Men wordt
op een bepaalde leeftijd hoofd van een afdeling, waardoor de fysieke
belasting afneemt of men vloeit af naar een andere baan of de WAO
(Huijbregtsen).

3.1.4 Binnen de bedrijfsgeneeskundige diensten bestaat het vermoeden dat
bij de Nederlandse beroepspopulatie, en weI specifiek in de gezond
heidszorg, rugklachten veeI vaker voorkomen dan men op grond van ver
zuimgegevens geneigd is te veronderstellen (Bouman).

3.1.5 Bij aIle maatregelen ter verbetering van comfort, leefklimaat en om
standigheden van pati!nten dient ook het belang van de verpleging in
het oog gehouden te worden (Holla).
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3.2 Orqanisatorische aspecten

De organisatie van werk en van randvoorwaarden voor werk (arbeidsom
standigheden) speelt altijd een bijzonder belangrijke rol. Voor ver
pleeginstellingen wordt zo'n uitspraak zondermeer als waar onderkend.
Maar het is nog niet zo eenvoudig om die rol nader te karakteriseren,
i.e. aan te geven hoe die van invloed is op zaken als werksatisfac
tie, werkkwaliteit, doelmatigheid en de gezondheid van het individu
in de gegeven situaties.

Op de TUE is kennis op dit gebied te vinden bij de faculteit Be
drijfskunde. Onderwerpen als organisatieleer, organisatiepsychologie
krijgen hier onderzoek en onderwijsaandacht. Vanuit verschillende
invalshoeken is men hier bezig met zaken zoals: gedragspatronen, nor
men die individueel en kollektief gedrag bepalen, met vormen van lei
derschap op verschillende niveau's en vooral ook met veranderingspro
cessen op dit soort gebieden.

tn het algemeen staan organisaties onder invloed van veranderingspro
cessen in hun omgeving. Het is een gegeven dat vele belangrijke omge
vingsfactoren zelfs steeds sneller veranderen. Een organisatie die
zich hier niet tijdig aan aanpast komt vroeg of laat in de problemen.
Een onderneming die de aansluiting met een veranderende markt mist
gaat failliet.

In het algemeen tonen instellingen voor gezondheidszorg een taaie
vasthoudendheid aan bestaande structuren en culturen. Dit heeft goede
kanten maar geeft ook weerstanden tegen doelmatige veranderingspro
cessen.

De vraag dringt zich op hoe zich een en ander ontwikkelt binnen de
verpleeginstellingen. Er zijn harde veranderingen (budget, financie
ring, bezuinigingen) geleidelijke cultuurveranderingen (normen rond
arbeid en onderlinge relaties), maatschappelijke veranderingen t.a.v.
de positie van de verschilende soorten werk.

Op dit gebied is veel in beweging. De indruk is verkregen dat activi
teiten in deze echter veelal fragmentarisch c.q. nogal ge1soleerd
verlopen en tevens met een nogal grote diversiteit over de verschil
lende instellingen. In veel gevallen wordt zoiets gedragen door een
bepaald individu, meestal zonder voldoende ondersteuning (directies,
collegae, omgeving) en nog al eens ook zonder voldoende deskundige
onderbouwing.
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Op dit gebied wordt het potentieel, ingezet om tot zinnige verbete
ringen/aanpassingen in bestaande situaties te komen, omvangrijk ge
acht, en sterk gedreven door persoonlijk idealisme. Dit potentieel
zou in een wat breder kader en met deskundige onderbouwing van de
TUE-faculteit Bedrijfskunde tot een grotere effectiviteit gebracht
kunnen worden.

3.2.1 Aan de verpleegkundige- en verzorgingstaken Zl]n twee vormen van be
lasting te meten, te weten de fysieke en de mentale. Mentale belas
ting is vooral gerelateerd aan organisatorische, sociaal-psycholo
gische en ethische aspecten (Van Nieuw-Amerongen).

3.2.2 Bij het invoeren van technologische aanpassingen, veranderingen en
verbeteringen binnen een verpleeghuis zal de acceptatie van niet zo
zeer de bewoners zelf als die van de verpleging overwonnen moeten
worden. Derhalve zal veel aandacht besteed moeten worden aan het in
voerend beleid, het herhaaldelijk demonstreren en blijvende bruik
baarheid van iedere aanpassing: kortom de organisatorische aspecten
verdienen aandacht (Van den Bosch).

3.2.3 De mens is conservatief en ook als een vernieuwing een ingrijpende
verbetering is, blijft de neiging bestaan om terug te grijpen naar
het oude (Brouwers).

3.2.4 Bet doorvoeren/implementeren van ergonomische of technische verande
ringen zonder dit eerst experimenteel uit te proberen t.a.v. de mede
werking van het personeel, moet worden beschouwd als een kunstfout
(voortkomend uit verkeerd geconditioneerd handelen) (Bouman).

3.2.5 Bij het
gramma's
dustrie)
blijvende

op gang brengen en de instandhouding van til-instructie-pro
(en overigens ook van veiligheidsprogramma's by. in de in
is commitment/involvement van het management een eerste en
vereiste (Bouman).

3.2.6 In vergelijking met algemene ziekenhuizen is de informatie-uitwisse
ling tussen verpleeghuizen Mager. Dit betreft zowel de medische, ver
pleegkundige als civiele aspecten. Daarbij moet ook de interne com
municatie binnen verpleeghuizen sterk verbeterd worden (Wensing).

3.2.7 Verschillende producten van huisvlijt, ontwikkeld door de Technische
Dienst binnen een bepaalde instelling, zullen waarschijnlijk niet
uitgewisseld worden tussen deze en andere instellingen (Van Ingen
Schenau).
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3.2.8 Voortdurende veranderingsprocessen en de noodzaak tot meer interne
samenwerking vragen doorlopende bedrijfskundige aandacht en zijn niet
inpasbaar zonder permanente ruimte voor training en opleiding (Graaf
mans).
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3.3 Fysische aspecten van het binnenmilieu

De vele uiteenlopende verpleegkundige werkzaamheden resulteren in een
bepaalde werkbelasting. De totale werkbelasting zoals die ervaren
wordt is grofweg van een drietal factoren afhankelijk t.w.:
- de mens met zijn sensorische, cognitieve en motorische vaardigheden

en beperkingen
- het verpleeg/verzorgingsproces met de direct daarbij behorende ge

reedschappen, huIpmiddelen, attributen
- de omgeving, het gebouw, het binnenmilieu en de organisatie waar

binnen dit alles plaatsvindt.

De kwaliteit van het binnenmilieu is een belangrijke randvoorwaarde
voor het adequaat, effici!nt en comfortabel kunnen verrichten van de
werkzaamheden. Aan het fysisch binnenmilieu in verpleeginstellingen
zijn een drietal aspecten te onderscheiden: verlichting, akoestiek en
binnenklimaat. De eisen die aan het binnenmilieu worden gesteld door
de verschillende gebruikers (personeel, bewoners, bezoekers) bij hun
verschillende aktiviteiten (inspannend werk, recre~ren, rusten) zijn
veelal strijdig met elkaar.
In het bijzonder het binnenklimaat kan aanleiding geven tot onbehaag
Iijkheid en klachten. Het binnenklimaat en het daarbij gevoelde com
fort wordt bepaald door een groot aantal parameters zoals luchttempe
ratuur, stralingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en Iucht
snelheden. Daarnaast zijn natuurlijk het inspanningsniveau (metabo
lisme) en de isolatiewaarde van de kleding medebepalend voor het uit
eindelijke behaaglijkheidsgevoel.
Binnen de vakgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO)
van de TUE wordt de expertise opgebouwd, nodig voor een optimale in
richting van het binnenmilieu. Het uiteindelijke doel van het onder
zoek van de vakgroep is het ontwerpen van werk- en leefomgevingen in
gebouwen met minimaal energieverbruik en maximaal komfort.

StelliDgeD

3.3.1 De veelal zware fysieke arbeid voor een verpleegkundige zou een omge
vingstemperatuur wenselijk maken die een (fors) aantal graden beneden
de huidig aanwezige temperatuur ligt. De beperkte mobiliteit -en bij
ouderen afgenomen bloed (dus warmte-) voorziening- vereist echter een
omgevingstemperatuur die zo nodig hoger is dan de huidige. Dit leidt
tot strijdige eisen (Hofhuis).

3.3.2 De inactiviteit van bewoners van verpleeghuizen wordt mede toege
schreven aan de slechte verlichting in dagverblijven en andere ge
meenschappelijke ruimtes (Wensing).
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3.3.3
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warm-water voorzieninq en verwarminq in een instellinq
z~Jn, dus wanneer de ketel 's zomers en '5 winters door
het niet moeilijk te zoeken naar een post van bezuiniginq

3.3.4 Akoustische aspecten verdienen aandacht ondermeer als er lawaaierige
bewoners zijn (Dollekens).

3.3.5 In enkele internaten voor geestelijk gehandicapten werden de bewoners
vroeger slechts verdroogd en gevoed en gingen dood bij een simpele
infectie, zodat er plaats was voor nieuwe kandidaten. Tegenwoordig
probeert men een Bnormaalft leefbaar klimaat te cre~ren (van der Heij
den) .

3.3.6 Centraal gereguleerde vloerverwarming voldoet niet in een grote in
stelling (Van Schiel.

3.3.7 Meniq brandmeldings-apparatuur deugt niet. Of het alarm gaat reeds af
bij sigarettenrook, of pas bij een forse rookontwikkelinq, dus niet
wanneer er aIleen sprake is van vlammen (Dollekens, de Jonge).

3.3.8 De Bfinanci~le ruimte ft (vertrek) in verpleeginstellingen wordt bere
kend door per bewoner een aantal vierkante meter vast te stellen (de
Jonge) .
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3.4 PrQduct-erqonomie

De vormgeving van producten is mede bepalend VOQr hun functional i
teit. Een goede kwaliteit en bruikbaarheid van prQducten in verpleeg
instellingen heeft direct gevQIgen VOQr de werkbelasting. Dit geldt
zQwel voor eenvQudige (bijv. meubilair) als VQor meer cQmplexe (bijv.
hoog/laag baden) producten. De functionaliteit van prQducten is niet
aIleen van belang VQor het persQneel maar evenzeer VQQr bewoners. Een
gQede vQQrziening zal meer zelfstandigheid VQQr de bewQner bewerk
stel1igen en dus Minder werkbelasting VQQr het personeel.

Functionele producten (lees: technische voorzieningen) kunnen echter
niet voor alles een QplQssing bieden en zijn zeker niet altijd een
alternatief voor organisatorische (financi~le) Qf verp1eegkundige
(opleiding, attitude, ziekteverzuim) prQb1emen. Technische VQQr
zieningen, hu1pmiddelen, apparaten, instrumenten en producten binnen
verp1eeginste11ingen verdienen echter meer ergQnQmische aandacht.
Gegeven het keurs1ijf waarbinnen het werk in de gezQndheidszorg ge
sta1te krijgt, kan a1dus tQch een bijdrage geleverd worden aan de
arbeidsomstandigheden.

3.4.1 De rolstoel a1s "dagverb1ijf" kent twee kanten. Enerzijds 1ijkt het
mensQnwaardig iemand a1s enig meubi1air een ro1stoel te bieden, zo
dat de ro1stoe1 voor overdag is en het bed voor '5 nachts. Anderzijds
is het wegva11en van een eigen thuis en het verb1ijf in een re1atief
vreemde omgeving een reden om de rolstoel a1s vei1ige en vertrouwde
p1ek te ervaren (Huijbregtsen).

3.4.2 De waardigheid van mensen binnen verp1egingsinste11ingen zou geho1pen
zijn met een hu1pmidde1 dat het mogelijk maakt Qm zo lang moge1ijk
van een (aangepast) toilet gebruik te maken i.p.v. deze verzorging op
het bed te moeten ondergaan (Wijnberg).

3.4.3 Bewoners van verpleeginste1lingen horen thuis in gewone stoelen. Het
beste is de mensen deze eigen stQel zelf van huis te 1aten meenemen
(Wijnberg).

3.4.4 Esthetische verfraaiingen van aanpassingen verdienen ook aandacht
(Van den Bosch).

3.4.5 Vooral bij mongo101de typen is dQor hun driehoek-vormige VQeten het
schoeisel een groot probleem. Idem geldt voor hen dat, i.v.m. met hun
k1eine 1engte, vee1 meubi1air te hoog is (Do11ekens, de Jonge).
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3.4.6 Sommige technische voorzieningen (externe verblijfscatheters, stalen
verpleegsters etc.) ·vloeken" met ethische opvattingen van verpleging
(Dollekens).

3.4.7 Het contact met de bewoners van instellingen kan verbeterd worden
door het ontwikkelen van verfijnde communicatie-systemen (van der
Heijden).

3.4.8 Bij sommige dubbel-gehandicapten staan de lichamelijke afwijkingen
hun geestelijke ontwikkeling in de weg. Dit zou voor een deel met
technologische aanpassingen te ondervangen zijn (van Schiel.

3.4.9 Een zelfstandige bediening van technologische aanpassingen vereist
een bepaald IQ, wat niet altijd aanwezig is bij hen die gebruik zou
den moeten maken van deze faciliteit (van Schiel.

3.4.10 Vaor mensen in een rolstoel dient gelet te worden op details w.b. de
bedienbaarheid van de omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de
prullenbak: een kleine prullenbak met pedaalbediening en laag bij de
grond heeft voor iemand in een rolstoel geen nut (van Schiel.
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3.5 Training en opleidinq

De7.e verkenning was niet gericht op opleidingen voor de verschillende
soorten arbeid in verpleeginstellingen. uit vele observaties volgt
weI een behoefte aan een min of meer permanente ruimte voor training
en opleiding in de werksituaties.

In het algemeen geldt dat in werksituaties samengewerkt moet worden
met meerdere beroepsgroepen. Instellingen bevinden zich ook in con
tinue veranderingsprocessen. Beide genoemde zaken worden elders in
dit rapport meer in detail bezien.

De kwaliteit van de onderlinge samenwerking blijkt bij commerci~le

instellingen een steeds belangrijkere factor voor continufteit te
worden. Het voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving blijkt
een even belangrijke factor voor doelmatig functioneren te zijn.

Om een goed product te kunnen leveren is het zinvol om vanuit de
eigen discipline niet alleen gericht te zijn op degene voor wie het
product bestemd is, maar ook op hen die met hetzelfde product bezig
zijn vanuit hun discipline en taakstelling.
Zoals bij het bouwen van een huis de activiteiten van een timmerman,
schilder, metselaar en loodgieter op elkaar afgestemd dienen te zijn,
am een uiteindelijk aanvaardbaar en betaalbaar product te krijgen.

Al deze zaken vereisen een doorlopende ruimte voor training, bijscho
ling, aanpassing aan elkaar en aan veranderende werkomstandigheden.

Zoiets kan mede benut worden voor verdere ontplooiing van het perso
neel in het algemeen.
Training en opleiding maken ook geleidelijke inbedding van vernieu
wingen mogelijk. Zij verschaffen tevens een soort platform voor ge
zamenlijke onderlinge discussies en werkoverleg over zorg in bredere
perspectieven dan die van de eigen beroepsgroep aIleen.
Het leren adequaat am te gaan met techniek, i.e. het goed gebruiken
of juist niet gebruiken van techniek, wordt niet onbelangrijk geacht
maar zal een bescheiden plaats innemen t.a.v. bovengenoemde aspecten.

3.5.1 Waar verbeteringen in
op de eerste plaats
krijgen (Graafmans).

werkwijzen mogelijk worden geacht dienen deze
in trainingsprogramma's gerichte aandacht te

3.5.2 De tijdens de opleiding aangeleerde til-technieken worden in de dage
lijkse praktijk nogal eens vergeten. Dit kan zowel veroorzaakt worden
door de werksituatie, wanneer men er aIleen voorstaat, als door een
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vorm van soeiale controle (men wil niet overkomen als een zeur) (Bou
man) .

3.5.3 De wetenschappelijke fundering van verpleegkundige handelingen is
vaak afwezig of onbekend; dit leidt makkelijk tot "waarom-daarom"
discussies. Wanneer men aandacht wil geven aan medisch-technologisehe
ontwikkelingen binnen verpleeginstellingen zal men tevens gericht
moeten zijn op de communicatie tussen verpleegkundigen, medici en
technologen. De Rijks Universiteit Limburg heeft welis-waar een leer
stoel Verpleegwetenschappen, maar binnen deze discipline is men met
name 8ociologisch gerieht bezig (Huijbregtsen).

3.5.4 Wil men in de gezondheidszorg eeht (preventief) bezuinigen dan zou
men de lessen liehamelijke opvoeding op lagere- en middelbare seholen
moeten vervangen door Cesar-therapie, waardoor reeds jong een goede
houding en funetioneel bewegen wordt aangeleerd. Een groot deel van
de door een patient gepresenteerde rugkiachten zou dan komen te ver
vallen (v. Mechelen).

3.5.5 Uniformiteit in het handelen binnen een instelling is zinvol. Om een
bepaalde handeling (b.v. catheteriseren) op aIle afdelingen hetzelfde
te Iaten verlopen kan gebruik gemaakt worden van schriftelijk- en
fotomateriaal en mondelinge overdracht (Van den Bosch).

3.5.6 Bij het invoeren van technologische aanpassingen voor bewoners of
pati~nten dient de verpleging haar "over-zorgzaamheid" ("ik doe het
weI even") in aeht te nemen (Van Schiel.

3.5.7 In verpleeginstellingen zijn veel verschillende beroepsgroepen werk
zaam. Samenwerking tussen de verschillende groepen kan doelmatiger
worden wanneer d.m.v. permanente opleiding en training inzicht wordt
verschaft in kennis en vaardigheden, opvattingen en verwachtingen van
andere dan de eigen beroepsgroep (Graafmans).
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3.6 Beleidsaspecten

Deze verkenning is niet gericht op beeldvorming en onderbouwing van
beleid t.a.v. verpleeqinstellinqen. Het doel van deze verkenning was
het verkrijgen van meer inzicht in de rol van de technologie in ver
pleeqinstellinqen en op basis hiervan bezien waar technoloqische as
pecten in deze werk- en leefomgeving verbeterd zouden kunnen worden.
Bij deze verkenning werden verschillende veranderinqsprocessen mani
fest en de behoefte om daar doelmatig op in te spelen. Dit echter
vereist de nodiqe managementaandacht op verschillende niveau's. Het
moge duidelijk zijn dat langs deze weg raakpunten ontstaan met het
beleid t.a.v. verpleeginstellinqen.

Enkele van deze raakpunten i.e.observaties en V1Sles op dit gebied,
Zl]n hier bijeen gebracht zonder dus de pretentie van een systema
tische verkenning van beleidsaspecten. Ook hierbij is gekozen voor de
vorm van stellingen. Inhoudelijk qeven deze enkele richtgedachten
over zinvolle activiteiten. Deze stellingen beogen zinvolle bijdragen
te zijn voor qremia die zich richten op de interne en externe be
leidsvorming t.a.v. verpleeginstellingen.

3.6.1 De aard van veel arbeid in verpleeginstellingen vraagt om epidemiolo
gisch onderzoekaandacht op een medische faculteit (ref. par. 3.1).

3.6.2 Op het gebied van organisatorische aandacht voor veranderingsproces
sen zou meer samenwerking kunnen/moeten plaatsvinden zowel tussen
verpleeginstellingen onderling als met passende kenniscentra zoals
b.v. de faculteit bedrijfskunde van de TU Eindhoven (ref. par. 3.2).

3.6.3 Bouwkundige voorzieningen in het algemeen en systemen voor de beheer
sing van het klimaat binnen gebouwen in het bijzonder moeten meer in
relatie bezien worden met de feitelijke werkzaamheden en de organisa
tie waarbinnen deze werkzaamheden plaatsvinden. Op dit gebied is sa
menwerking mogelijk met de vakgroep FAGO van de TU Eindhoven (ref.
par. 3.3).

3.6.4 Gebaseerd op productergonomische inzichten kunnen functie-eisen
t.a.v. producten worden gespecificeerd waarmee beter doordachte aan
schaffingsbeslissingen mogelijk worden (ref. par. 3.4).

3.6.5 Waar verbeteringen in werkwijzen mogelijk worden geacht dienen deze
op de eerste plaats in trainingsprogramma's gerichte aandacht te
krijgen (ref. par. 3.5).
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BMGT/jg/ml/87.062
Graafmans, J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie en Verpleeqafdelingen", dd. 29-01-87.
Deelnemers: Hr. J. Kamps, Mevr. M. v. Nieuw-Amerongen (R.K. Kempisch Ver
pleeqtehuis, Bladel), Hr. J. Graafmans, Mevr. J. Hofhuis (Centrum BMGT, TU
Eindhoven).

1. Aanleiding voor dit qesprek Zl)n de opmerkingen qemaakt tijdens de jaar
vergadering van het Wetenschappelijk Genootschap BMGT van december 1986.
Gesteld werd dat technologie een rol speelt op verpleegafdelingen en dat
dit vooralsnog ondermaats en zeker niet systematisch aandacht krijgt
(Kamps).

2. Het verdient aanbeveling verpleegafdelingen te karakteriseren op basis
van de patientenpopulaties. Voorop wordt gesteld dat de "gemiddelde"
toestand van patienten aanzienlijk slechter is dan enige jaren geleden
(Kamps). Dit impliceert dat de verpleegzwaarte en verzorgingsbehoefte
per patient sterk toeneemt (v. Nieuw-Amerongen).
Een ruwe indeling van verpleegafdelingen is:
- tijdelijke patienten (repatri~ring)

- revalideerbare patienten (reactivering en behoud mogelijke restfunk-
ties)

- 100\ verpleegbehoeftigen.

3. Aan de verpleegkundige- en verzorgingstaken zijn twee vormen van belas
ting te meten t.w. de fysieke en de mentale. Fysieke belasting overweegt
bij het manipuleren van patienten en wordt sterk bepaald door meubilair
en sanitair. Rugklachten zijn de meest voorkomende oorzaak van ziekte
verzuim (v. Nieuw-Amerongen). Mentale belasting is vaoral gerelateerd
aan organisatorische, sociaal-psychologische en ethische aspekten.

4. Ontoelaatbare fysieke belastinqen treden vooral op omdat bij verpleging
en verzorging de patienten gemanipuleerd moeten worden waarbij zeer on
gunstige houdingen moeten worden ingenomen. Dit wordt enerzijds afge
dwongen door de omgeving (meubilair, sanitair, werkruimte, werkhoogte)
maar anderzijds oak sterk bepaald door de mobiliteit van de patient.
M.b.t. dit laatste geldt dat het trainen en handhaven van de resttunk
ties van patient van groot belang is. Niet aIleen voor het personeel
maar ook voor de patient zeIt.
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5. Aandachtspunten
- Kledingontwerp: Funktioneel, cosmetisch en esthetisch verantwoord zou

in een ontwerp nagestreefd moeten worden. De vraag is wat funktionele
specificaties voor patient en personeel zijn en of deze op elkaar pas
sen. Een tweede probleem is de esthetica (vooral bij psycho-geria
trische patienten) naast de acceptatie bij patient en zijn familie
(kennissen) (v. Nieuw-Amerongen),
Meubilair: Wat is een ergonomisch verantwoorde zit/lighouding bij wel
ke aktiviteiten. In hoeverre is dit meubilair functioneel en toeganke
lijk voor de noodzakelijke verpleging en verzorging. De rolstoel (te
vaak gebruikt als stoel) is een zo vergaand compromis tussen transport
en zitten dat eigenlijk aan geen enkele wens meer voldaan wordt
(Kamps).

6. Toekomstwensen
- Bezien in hoeverre de gesignaleerde problemen instellingsoverstijgend

zijn. Voor dit doel zullen gesprekken georganiseerd worden met o.a. J.
v. Ingen-Schenau (De Landrijt) en W. Wensink (Kempenhof). Samenwerking
tussen instellingen op deze onderwerpen wordt als zeer zinvol gezien.
Ergonomische werkplekanalyses kunnen d.m.v. onderwijsprojekten uitge
voerd en aldus dienstig gemaakt worden voor de verdere verkenning
(Graafmans, v. Nieuw-Amerongen).
Voor de fysio-therapie blijkt het bijzonder moeilijk om therapie-ef
fekten voldoende snel te kunnen meten/registreren.

7. Afspraken
Dit memo wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden. Bet streven is
om deze verkenning te laten resulteren in een open workshop I mini sym
posium dat zal plaatsvinden tijdens de jaarvergadering van het Weten
schappelijk Genootschap (december 1987), Deze vergadering zal plaats
vinden op het Kempisch Verpleegtehuis.
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BMGT/jh/ml/87.084/b
Hofhuis, J.

B 10M E DIS e H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie in de verpleging" d.d. 6-2-87.
(F.H. Huybregtsen/Verpleegtehuis "Dommelhoef", Eindhoven; J. Hofhuis/TU
Eindhoven).

1. Doel van dit gesprek was inzicht te verkrijgen in het verpleegkundig
handelen in een verpleegtehuis en te bezien waar en hoe veranderingen en
verbeteringen zijn aan te brengen en met name vanuit een technologische
invalshoek.

2. Dokter Huybregtsen is als dirigerend geneesheer verbonden aan het ver
pleegtehuis "Dommelhoef". Dit huis heeft 205 bedden en was van oorsprong
een revalidatie-instelling. Oak nu nog kent het in principe een somati
sehe opname-indieatie, d.w.z. dat aIle bewoners een lichamelijke aandoe
ning hebben, hoewel een eombinatie met een psycho-geriatrisehe afwij
king, zoals b.v. dementie, niet altijd geweigerd wordt eq. kan worden.
Met name psyehiatrische beelden leveren veel moeilijkheden op.

3. In Dommelhoef betreffen de liehamelijke aandoeningen m.n. de gevolgen
van een eVA (hersenbloeding), andere neurologische aandoeningen en de
verslechterde mobiele toestand na een heup-fraetuur.
Het verpleegtehuis Paulus, te beschouwen als een onderdeel van Dommel
hoef, heeft meer een long-stay-functie; daarnaast zijn er drie erisis
bedden, die o.a. gebruikt kunnen worden om terminale patienten op te
nemen als het thuis niet verder gaat. Paulus ligt in Strijp en is een
eeht wijk-verpleegtehuis: "aIle bewoners kennen elkaar".

4. De gemiddeide leeftijd van de bewoners ligt boven de 80 jaar.
De gemiddelde levensverwaehting van een (nieuwe) bewoner is ongeveer 2
jaar. Reactivatie eq. revalidatie en resoeialisatie vindt plaats bij
ongeveer 60 a 70 bewoners per jaar.

5. Veel gebruiksmiddelen worden "achterlijk" bediend. De hoog-laag-bedden
zijn naar huidige maatstaven drie jaar oud maar aIle handelingen rond
het bed worden verrieht als vijftig jaar geleden en derhalve blijft de
zware belasting w.b. het tilwerk voor de ruggen van de verpleegkundigen
bestaan.
Vergeleken bij de Rotterdamse havens, waar de werknemers geen tilwerk
meer hoeven te verriehten, ziet men in de verpleging totaal geen tech
nische aanpassingen.
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6. Huybregtsen werkte 14 jaar als arts bij Philips en begreep via de be
drijfsartsen dat iemand met het zware beroep van bankwerker het pensioen
niet werkend als bankwerker haalde (afvloeiing via WAO of ander werk).
In de verpleging is er een vergelijkbare situatie doch dit wordt door
o.a. de loopbaan gemaskeerd.

7. Ondanks de vele wagentjes, die er voor verschillende doeleinden beschik
baar zijn, moet een verpleegkundige vaak grate afstanden op een dag 10
pen.

8. Niet aIleen de kleding van de patienten levert veeI ongemak - hoewel
ethisch nauwelijks te verantwoorden zou een standaard over-all veel
practischer zijn maar oak de kleding van de verpleging zou bij het
verpleegkundig handelen veel practischer kunnen. Echter door broekpakken
te dragen, een broek met een hes, i.p.v. een jurk zouden de was-kosten
verdubbelen.

9. De rolstoel als "verblijfsmiddel voor overdag" wordt door vele beweoners
als een soort "huisje" gezien: een vaste plaats voor hun handtasje, si
garendoos e.d.; het zijn vaak de bewoners zelf die bezwaar maken tegen
verplaatsing naar ander meubilair. Dit meubilair zou verbeterd moeten en
kunnen worden, maar de beste verandering voor "de rolstoel" zou een in
dividuele aanpassing zijn. Dit is echter financieel geen haalbare kaart;
de kuip wordt weliswaar vergoed door het AWBZ, maar het onderstel komt
toch op eigen Kosten neer. Gezien de gemiddelde levensverwachting van
twee jaar zou deze individuele aanpassing onevenredig veel geld Kosten.

10. De wetenschappelijke fundering van verpleegkundige handelingen is vaak
afwezig of onbekend; in een discussie wordt het vaak een ·waarom?-daar
am" verhaal. Maastricht kent weliswaar een leerstoel verpleegwetenschap
pen, maar daar zijn ze meer sociologisch gericht. Het verpleegkundig
handelen op zich wordt op deze wijze niet onderbouwd.
Ais voorbeeld wordt genoemd het "decubitus-behandel-systeem" in Dommel
hoef; dit (niet nader uitgelegd) systeem kent goede resultaten; de ver
pleegkundigen . zijn echter moeilijk te overtuigen om de richtlijnen aan
te houden; in een discussie komt het dan gauw tot de opmerking van ver-
pleeg-zijde: "we zijn het al jaren gewend om .

11. Bij
zijn
van
lijk
gen,
zijn

een halfzijdige verlamming als gevolg van b.v. een hersenbloeding
na de acute situatie de spieren in principe in tact; de stimulatie

de verlamde spieren door de zenuwen is gestoord. Is het niet moge
dit via een electrische kunstmatige zenuw-stimulatie te ondervan
waardoor de spier, maar belangrijker de betreffende extremiteit,

functie behoud of op zijn minst niet atrofisch (ondervoed) wordt?
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12. In hoeverre is het mogelijk de automatisering in de verpleging door te
voeren? Informatie-verwerking binnen de zorg in de zin van een behandel
planning en een evaluatiesyseem tijdens het verloop van de opname moet
toch te realiseren zijn.

13. De Dommelhoef staat op de lijst voor nieuwbouw en renovatie van het hui
dige verpleegtehuis, wat een deel voor een kleiner aantal bedden moet
gaan worden. De uitvoering van dit plan zou in '87 moeten beginnen en in
'90 klaar moeten zijn. Het is interessant als bij deze uitvoering een
samenwerking met technologen te realiseren is.

14. Korte samenvattting van de punten die aandacht verdienen:
- materialen als bedden e.d. met betrekking tot til-technieken
- loopafstanden aanpassen
- kleding van bewoners en verpleegkundigen
- rolstoel en meubilair financieel haalbaar individueel aanpassen
- wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkundigen
- kunstmatige electrische zenuwstimulatie bij hemiplegie (halfzijdige

verlamming)
- automatisering in de verpleging
- aandacht voor de renovatie en nieuwbouw van Dommelhoef.

15. Huybregtsen is zeer gelnteresseerd in deelname aan een eventuele verdie
ping in de verkenning van de technologie in de verpleging. Dit memo
wordt hem ter kennisname, aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jg/ml/87.125
24 februari 1987
J. Graafmans

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie in verpleegafdelingen" d.d. 12-02
1987. Deelnemers: Hr. van Ingen Schenau (De Landrijt), Mevr. J. Hofhuis, Hr.
J. Graafmans (TU Eindhoven, Centrum BMGT).

1. Aanleiding voor dit gesprek is gekomen vanuit het Wetenschappelijk Ge
nootschap BMGT. Gesteld is dat technologie een rol speelt op verpleegaf
delinqen en dat de bijdragen vanuit die technoloqie niet systematisch
tevoorschijn komen. Een kleine stuurgroep o.l.v. J. Hofhuis is gestart
met een probleeminventarisatie waarvoor vnl. verpleeghuizen benaderd
zullen worden.

2. Van Ingen Schenau is als verpleeghuisarts verbonden aan de Landrijt, een
verpleeghuis met merendeels patienten met een dementieel beeld (psycho
geriatrische (opname) indikatie). De gemiddelde leeftijd van de bewoners
is 80 jaar. De gemiddelde levensverwachting is circa 4 jaar. De 185 be
woners zijn naar graad van dementie verdeeld over vijf afdelingen. Van
uit de Landrijt worden nag 19 "aanleunwoningen" begeleid en zoln 50 a 60
mensen in de dagbegeleiding. Dagbegeleiding betekent vooral sociale re
validatie en ontlasting van de thuissituatie. De verzorging/verpleging
in de Landrijt is vooral gericht op toezicht, dit i.t.t. Dommelhoef en
het Rempisch Verpleegtehuis.

3. Van Ingen Schenau wijst op de technische aanpassingen die de Technische
Dienst van de I,andrijt in eigen beheer heeft ontwikkeld. Waarschijnlijk
gebeurt dit bij andere instellingen eveneens zonder dat dit van elkaar
bekend is. Hij onderschrijft het nut van een inventarisatie van deze
produkten van huisvlijt en zal dit in overleg met de Technische Dienst
uitvoeren. Graafmans wijst er voor de volledigheid nog op dat dit niet
beperkt hoeft te blijven tot werktuigkundige aanpassingen.

4. Met betrekking tot manipulatie- en tiltechnieken en de verzorging door
verpleegkundigen van de Landrijt bestaan er weinig problemen. Evenmin
m.b.t. de sanitaire voorzieningen. Algemene problemen bij demente pa
tienten betreffen vooral de houding (paratonische rigiditeit ~ decubi
tus) en het ontbreken van de signaalfunktie m.n. pijnperceptie. Voor het
eerste probleem zijn enige technische aanpassingen gemaakt (o.m. schom
melstoel). De beperkte pijnperceptie vraagt een bijzondere alertheid van
het personeel uit vooral medisch oogpunt.
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Van Ingen Schenau zal in over leg met de hoofd-verpleegkundigen trachten
te komen tot een algemene probleeminventarisatie waardoor op medisch/
verpleegkundig/verzorgingsgebied) huidige technische aanpassingen even
tueel verbeterd dan wel nieuwe technische aanpassingen gerealiseerd kun
nen worden.

5. nit memo wordt ter aanvulling en korrektie toegestuurd aan Van Ingen
Schenau. Hij is bereid tot een aktieve bijdrage aan deze verkenning en
zal zich bij kollega's orienteren over zinvolle onderwerpen voor samen
werking.
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BMGT/jh/ml/87.161/b
Hofhuis, J.

B tOM E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie in de verpleging" d.d. 25-2-87.
(R. van Mechelen / Revalidatiecentrum Blixembosch, Eindhoven; A. Brouwers,
J. Hofhuis I TU Eindhoven).

1. Dokter van Mechelen is als revalidatie-arts werkzaam in het revali
datiecentrum Blixembosch. Dit is een regionaal centrum, dat thans uit
sluitend poliklinisch functioneert. Patienten, die voor een hele dag in
behandeling zijn, hebben weI de mogelijkheid in een apart vertrek onder
toezicht van een verpleegkundige, uit te rusten; hiervoor zijn een klein
aantal bedden beschikbaar. Het doel voor de toekomst is een klinische
uitbreiding.

2. In 1985 waren er 2824 patienten onder behandeling, 1500 Mannen en 1324
vrouwen. Dit komt neer op 45.000 patientdagen. Het gaat om patienten uit
aIle leeftijdgroepen, van de zuigelingenleeftijd tot hoge ouderdom, die
met name cq. uitsluitend lichamelijk gehandicapt zijn.
De aandoeningen vari~ren van aard en komen voornamelijk neer op neurolo
gische- en reumatische afwijkingen, spierziekten, dwarslaesies, spina
bifida en traumatische en niet-traumatische aandoeningen van de tractus
locomotorius, waarbij ook de status na amputatie en afwijkingen van de
wervelkolom betrokken kunnen worden. Een geheel andere groep betreft de
patienten, die komen voor hart- en longrevalidatie.

3. Gezlen het poliklinlsche karakter van Blixembosch spreken we bij tech
nische aanpassingen meestal over aanpassingen in de thuissituatie. Wan
neer hun handicap hier aanleiding toe geeft en weI op zeer stricte indi
catie krijgen de patienten een electrisch bedienbaar hoog-laag-bed; de
financi~le voorzieningen voor hen komen uit een andere bran (de AAW via
het GMD) als voor intramuraal verblijvende gehandicapten en ouderen
(AWBZ).
Naast aIle hulpverlenende diensten binnen Blixembosch, die bijdragen tot
de revalidatie van een patient, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logo
pedie etc. is er een technische afdeling om te zorgen voor eventuele
individuele technische aanpassingen.
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4. Blixembosch probeert een zeer patient-vriendelijk poliklinisch verblijf
te bieden. Dit komt tot uitdrukking in de bouwkundige lay-out en in aIle
tegemoetkomende voorzieningen; de zeer uitgebreide fysiotherapie-afde
ling biedt vele hulpmiddelen ter oefening en training van de patienten.
Daarnaast is er test-apparatuur, waarbij de combinatie van trai
ning/behandeling en evaluatie van die behandeling mogelijk is.
Een van de vele gebruikte hulpmiddelen is de draaischijf: een laag bij
de grond roterende van hard-kunststof gemaakte schijf, waardoor de ver
plaatsing van de patient in allerlei situaties vergemakkelijkt wordt.

5. De hulpverlenende diensten, zoals onder 3 genoemd zijn mede zeer actief
in de voorlichting naar ouders, familieleden, partners, maar ook binnen
andere instellingen wat betreft ondermeer het aanleren van goede til
technieken.

6. Wil men in de gezondheidszorg echt (preventief) bezuinigen dan zou men
de lessen lichamelijke opvoeding op lagere en middelbare scholen moeten
vervangen door Cesar-therapie, waardoor reeds jong een goede houding en
functioneel bewegen wordt aangeleerd. Een groot deel van de patient-be
zoeken aan Blixembosch als gevolg van rugklachten zou dan komen te ver
vallen (v. Mechelen).

7. Van Mechelen is zeer bereid zich te verdiepen en deel te nemen aan deze
verkenning. Dit memo wordt hem ter aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jg/ml/87.185
Graafmans, J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie in de verpleging" d.d. 25-2-87.
(Mevr. A.E.S. Wijnberg / Verpleegtehuis "Peppelrode"; J. Graafmans, J. Hof
huis / TU Eindhoven).

1. Dit overleg maakt deel uit van een reeks gesprekken met artsen verbonden
aan verpleegtehuizen om te bezien in hoeverre technologische voorzienin
gen een rol (kunnen) spelen bij het verplegen en verzorgen van patien
ten/bewoners.

2. Peppel rode is een stichting waaronder ressorteren:
- verpleegtehuis: 99 bedden, uitsluitend somatisch
- verzorgingshuis: 286 bewoners, zelfstandig, eigen huisarts
- aanleunwoningen: 26, maaltijdvoorziening, dienstverlening via Peppel-

rode naast de wijkverpleging.
Aan het somatische karakter wordt strikt de hand gehouden. Dit hangt
ondermeer samen met de financiering en de doorstroming vanuit het ver
zorgingshuis.

3. Door de hogere leeftijd (80 is niet bijzonder meer) bij opname is de
levensverwachting korter. De meeste patienten zijn binnen twee jaar weg
(overleden of naar huis). Er is een toename van het aantal patienten in
terminale konditie. De meest voorkomende stoornissen zijn CVA(-gevolgen)
en beperkingen van het bewegingsapparaat (loopstoornissen).

4. Het verzorgingshuis heeft een onafhankelijke gemeentelijke indikatie
kommissie. Bewoners worden ingedeeld op een schaal van 1 tot 7. Opname
in het verzorgingshuis wordt geindiceerd bij 5 a 6. Verpleeghuisbewoners
zitten meestal in 7.

5. In Peppel rode zijn vrij veel technische hulpmiddelen, die vrij frekwent
worden gebruikt. Instrukties (tiltechnieken) worden i.s.m. de bedrijfs
arts en fysiotherapeuten gegeven. In de nabije toekomst zal ook de ci
viele dienst hierbij worden ingeschakeld.
Er is een intensieve kommunikatie over het hoe en waarom van hulpmidde
len tussen patienten, verpleegkundigen en staf. Dit wordt gestimuleerd
vanuit de direktie.
Affiniteit tot de haptonomie (bij fysiotherapeuten) en de goede aan
spreekbaarheid van de patienten, maakt dat de interakties in dit ver
pleeghuis goed verlopen.
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6. Waardigheid van de patient.
M.b.t. de kleding worden slechts adviezen gegeven (vanuit de ergothera
pie) wanneer de praktische verzorging erg bemoeilijkt wordt. Dit gebeurt
altijd in overleg met patienten en familie. Kriteria hierbij zijn bijv.
wasbaarheid en maatvoering. De waardigheid van mensen zou geholpen zijn
met een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om zo lang mogelijk van een
(aangepast) toilet gebruik te maken i.p.v. deze verzorging op het bed te
moeten ondergaan.

1. Rolstoelen.
Een uitgebreid team (arts, ergo- en fysiotherapeut, ADL-verpleegkundige,
ziekenverzorgende en technicus) screenen nieuwe rolstoelen en nemen deze
evt. op proef. De Peppelrode-filosofie in deze is:
- Patienten nemen hun eigen gewone stoel mee.
- Rolstoelen zijn voor algemeen gebruik en zijn per definitie transport-

middelen.
- Bewoners horen in gewone stoelen.

Bij erg frekwent overtillen krijgt een patient ZlJn eigen (aangepaste)
rolstoel van Peppel rode (een breed skala aan rolstoelen is nu in eigen
beheer van Peppelrode).

Het rolstoelbeleid van het verpleeghuis is nu ook doorgevoerd naar het
verzorgingshuis. (Vanwege terughoudend verstrekkingsbeleid sociale
dienst ~n vanwege verminderde mobiliteit bewonersgroep).
In principe beschikt het verzorgingshuis over te weinig m2 om goed rol
stoeltoegankelijk sanitair in te bouwen.
Het rolstoelonderhoud wordt 's winters door de tuinman gedaan!

8. Voor en door de verpleegkundige staf is proefondervindelijk vrij recent
een nieuw model kleding aangeschaft.

9. De verpleeghuisarts is tevens medisch adviseur van het verzorgingshuis,
waar bewoners nog hun eigen huisarts hebben. Tot het takenpakket behoren
ondermeer medicijngebruik, overplaatsing en hulp in akute situaties.

10. Automatisering.
Administratief/boekhoudkundig is deze ingevoerd. M.b.t. keuken/voeding
wordt dit voorbereid. Verpleegkundig/medisch wordt pas op lange termijn
verwacht.

11. Wensen.
Er is behoefte aan meer technische inbreng. Gedacht wordt aan:
- Het funktioneel bouwkundig omgaan met beschikbare m2.
- Funktionaliteit van huiskamers o.m. voor rolstoelen.
- Klimaatbeheersing op afdelingen (en de keuken).
- Toegankelijkheid toiletten bij gebruik tilhulpmiddelen.
Bouman (BGD-Eindhoven) is benaderbaar voor gesignaleerde probleemsitua
ties.
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12. Afspraken.
Mevr. Wijnberg zal beschikbaar stellen:
- Peppelrode checklist voor rolstoelen.
- Inventarisatie van technische hulpmiddelen.
- Overzicht van eigen ontwikkelingen/vindingen/aanpassingen.

Zij is bereid t.z.t. deel te nemen aan een besloten workshop over dit
onderwerp. nit memo wordt ter korrektie en aanvulling toegezonden en zal
mettertijd mede dienen als input voor de workshop.
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BMGT/jh/ml/87.165
Hofhuis, J.

B I 0 M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning HTechnologie in de verpleging H d.d. 11-3-87.
(J. Sandmann, L. van Otterdijk / Stichting Zonhove, Son; J. Hofhuis / TU
Eindhoven).

1. Doel van dit gesprek is het kijken naar eventuele mogelijkheden van
technologische aanpassingen bij de verpleging van meervoudig gehandicap
ten.
J. Sandmann is verbonden als arts aan Zonhove en L. van Otterdijk is
hoofd van de verpleging. (t 120 verpleegkundigen).

2. De Stichting Zonhove heeft 176 bedden voor jongeren van ongeveer 4 tot
28 jaar (75\ is jonger dan 28 jaar); de oudste bewoner is 40 jaar. Ver
der zijn er 40 externe jongeren, die '5 margens kamen, naar school gaan
en '5 avonds naar huis terug keren.
De bewoners zijn meervoudig gehandicapt, wat neerkomt op een lichame
lijke handicap en een geestelijke achterstand. De lichamelijke handicaps
zijn motorische afwijkingen, voornamelijk spasticiteit (t 120 bewoners)
en verder afwijkingen a.g.v. een spina bifida zoals een slappe verlam
ming en infantiele encephalopathie~n. De geestelijke toestand moet zo
danig zijn dat de mensen behandelbaar en behandelbehoeftig zijn.

3. Zonhove is een behandelingsinstituut, wat wil zeggen dat er in principe
een doorstroom van bewoners is; men komt, na zo lang mogelijk thuis te
zijn gebleven, tussen 4 a 5 en 12 a 13 jaar en vertrekt na het 20e le
vensjaar, wat neerkomt op een verblijf van 10 tot 15 jaar. De Hbehande
ling" heeft ais doel de grootst mogelijke individueel haalbare zelfstan
digheid te verkrijgen d.m.v. onder andere fysio- en ergotherapie,
school, opvoeding en het aanpassen aan een eventuele arbeidssituatie. Na
het verla ten van Zonhove gaan de mensen naar een gezinsvervangend te
huis, een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten, de zwakzinnigenzorg
of indien noodzakelijk een intramurale verblijfsinstelling.

4. Er vindt momenteel een uitgebreide nieuwbouw plaats, waarin gestreefd
wordt naar normalisatie: het zo normaal mogelijk laten verblijven van de
bewoners. Dit tracht men te realiseren door uitsluitend laagbouw te ma
ken en weI 2-onder-1-kap huizen met in elke wooneenheid 5 bewoners. In
oktober 1985 werd zo'n wooneenheid op ware grootte gebouwd binnen de
TUE. Door het schuiven van wanden, het aanpassen van deuren en verbete
ren van hoogte- en breedte maten t.a.v. ondermeer het rolstoelgebruik
werd getracht een zo optimaal mogelijk leefbare situatie te cre~eren.
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5. Ook in Zonhove speelt het budget w.b. technische aanpassingen een grote
rol:
- Hoog/laag bedden worden slechts op indicatie gebruikt; mede om de nor

malisatie te bevorderen. Dit komt neer op 30 a 40 hoog/laagbedden in
de hele instelling. Verder hebben aIle bewoners normale divan-bedden
met telescoop-poten, waardoor het mogelijk is het bed in drie hoogte
standen te plaatsen.
Hoog/laag baden vallen buiten het budget; daarbij zou een losse lift
naast een gwoon bad waarschijnlijk goedkoper zijn. In Zonhove wordt
een tussen oplossing gebruikt in de vorm van douchematten; dit zijn
geperforeerde rubbermatten, die over het bad heen geklapt kunnen wor
den, waardoor een kind slechts op en niet in/uit het bad getild hoeft
te worden.
Bij het eten geven kent en gebruikt men reeds vele aanpassingen.
Communicatie moeilijkheden tussen bewoners en verzorgers krijgen reeds
aandacht in samenwerking met de TUE.
Bijna aIle rolstoelen zijn individueel aangepast; m.n. bij spastici
teit hebben de kinderen vaak ernstige rugafwijkingen (scoliose e.d.)
waarbij een kuipstoel, precies op maat gegoten, noodzakelijk is.

6. Uit Engeland is de "Everaid" besteld; een rolstoel, die de gehandicapten
zeer veel bewegingsvrijheid verschaft; mochten er vragen zijn over het
mechanisme dan zou het op prijs gesteid worden ais deze naar de TUE
doorgespeeld kunnen worden.

7. De "bewaking" van de hele insteIIing gebeurt centraal. AIle wooneenheden
zijn uitgebreid voorzien van rook- en warmte detectors en aIle slaap
kamers hebben apparatuur, waarmee '5 nachts centraal geluiden geregis
treerd kunnen worden; dit komt neer op een bewaking '5 nachts van 1 per
soon in de centrale en 2 mensen, die door de wooneenheden gaan voor
practische problemen.

8. L. van Otterdijk is bereid eventuele vragen m.b.t. aanpassingen te over
denken en deze op te sturen. Ais er geen vragen zijn (de TUE heeft im
mers al uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwbouw) dan is hij bereid
het functioneren binnen Zonhove duidelijk te maken aan andere leden, die
deeinemen aan deze verkenning.
Dit memo wordt ter eventuele aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jh/ml/87.159
Hofhuis, J.

B tOM EDt S e H E ENG E Z 0 N D H E t D S TEe H N 0 LOG t E

Memo n.a.v. het gesprek voor de verkenning "Technologie in de verpleqinq"
d.d. 13-3-87.
(J. van den Bosch / Stichting Verpleeghuizen Gewest Helmond, Bakel; A. Irou
wers, J. Hofhuis / TU Eindhoven).

1. Doktor van den Bosch is als arts verbonden aan de Stichting Verpleeghui
zen Gewest Helmond en is hier werkzaam als directeur Patientenzorg.
Er zijn in het totaal zes verpleeghuisartsen en fysiotherapeuten/ergo
therapeuten in full-time en part-time dienstverband met een totale be
zetting van 11 full-time plaatsen. Verder is er een in-service-opleiding
voar ziekenverzorging.

2. De Stichting bestaat momenteel uit drie en binnenkort uit vier verpleeg
huizen, te weten:
- St. Jozefsheil te Bakel met nu nog 190 bedden (hiervan zullen er 60

overgaan naar het 4e verpleeghuis) voor patienten met somatische aan
doeningen.

- Jan de Wit Rliniek te Bakel met 130 bedden voar psychogeriatrische
patienten.

- St. Jozef in Deurne met 50 bedden voar somatisch aangedane patienten.
Het vierde huis wordt het Verpleeghuis Keyserinnedael in Helmond met
60 ·somatische bedden" en 60 "psychogeriatrische bedden". Hiervan zijn
er dus 60 nieuw en 60 vanuit het St. ,Jozefsheil afkomstig.

Verder is er de mogelijkheid van een dagbehandeling voor in het totaal
15 somatische en 12 psychogeriatrische patienten. Deze behandeling geldt
als eerste-lijns-zorg en bij deze patienten wordt dan ook gewerkt in
nauw contact met de huisarts.

3. Er worden in combinatie met de ziekenhuizen patienten op psychiatrische
aandoeningen getest, waarvoor men in de Stichting een speciaal protocol
heeft ontwikkeld.
Verder proberen de ergotherapeuten van de Stichting naar buiten te tre
den door voorlichting aan mensen binnen het Kruiswerk voor verbetering
van de thuissituatie. Van den Bosch is voorstander van een veel systema
tischer voorlichting op dit terrein.

4. De somatische aandoeningen van patienten houden met name in: status na
een eVA, orthopaedische afwijkingen (o.a. status na een collum frac
tuur), rheumatische aandoeningen, zoals arthrose, rheumatoide arthritis
en terminale stadia van kanker en andere ziekten.
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Momenteel kent men geen aparte indeling van patienten in terminaal, re
validatie en verblijfssituaties, maar liggen de bewoners nog door el
kaar. In het nieuwe huis in Helmond probeert men daar verandering in aan
te brengen, temeerdaar het aantal dubbel-gehandicapten sterk toe pleegt
te nemen. Deze mensen met en een somatisch en een psychogeriatrisch lij
den kunnen wanneer de afzonderlijke aandoening nag licht van aard is in
een bejaardenhuis blijven, doch bij verpleegbehoeftigheid, vaak wanneer
er dan een dubbel lijden bestaat, toch naar een verpleeghuis overge
plaatst moeten worden.

5. Bij het invoeren van technologische aanpassingen, veranderingen en ver
beteringen binnen een verpleeghuis zal de acceptatie van niet zozeer de
bewoners zelf als die van de verpleging overwonnen moeten worden. Der
halve zal veel aandacht besteed moeten worden aan het invoerend beleid,
het herhaaldelijk demonstreren en blijvende bruikbaarheid van iedere
aanpassing: kortom organisatorische aspecten spelen in de verkenning
mede een belangrijke ral (van den Bosch).
De mens is conservatief en ook als de vernieuwing een ingrijpende verbe
tering is, is hij gauw geneigd terug te grijpen naar het oude (Brou
wers).

6. - Binnen bet Verpleeghuizen Gewest is men begonnen met uniformiteit aan
te brengen in het handelen. D.m.v. schriftelijk en fotomateriaal en
monde1inge overdracbt wordt getracht een bepaa1de veel voorkomende
handeling op aIle afdelingen hetzelfde te laten verlopen; resultaten
in deze zijn bereikt m.b.t. het catheteriseren en het aantrekken van
elastische kousen.

- Hoog-/1aag-baden vallen niet binnen bet budget; een oplossing is ge
vonden door baden op ergonomisch verantwoorde hoogten te bouwen met
een uitsparing bij de grond voor de voeten van de verp1eegkundige en
een trapje met verhoging voor de patient. Indien nodig wordt de pa
tient met een lift, aan het hoofdeind van het bad, in het bad getild.

- Esthetische verfraaiing van aanpassingen kreeg aandacht: een bord voor
halfzijdig verlamden met pinnetjes in een hoekvorm, waarachter een
boterham geschoven wordt, die tussen de pinnetjes door gesneden kan
worden, werd verfraaid van een houten bord tot een uitvoering in por
celein, gefabriceerd door de firma Mosa.

- De TU kent de citruspers voar eenhandigen; het IPO houdt zich bezig
met slechtzienden en slecht sprekenden en probeert voor deze 1aatste
groep via chips een contact-mogelijkheidte onderhouden. Het "ver
tier·, de ·spelletjes· bij allerlei vormenvan handicaps zouden ook
aandacht verdienen zeker m.b.t. het contact met anderen (Brouwers).

7. Van den Bosch is bereid mee te denken en mee te doen in deze verkenning.
Hij overpeinst vraagste1lingen binnen zijn instelling en doet deze ons
toekomen. Dit memo wordt hem ter aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jg/ml/87.239
Graafmans, .T.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie in de verpleging" d.d. 20-3-87.
(W.F.J. Wensing I Xempenhof, Valkenswaard; J. Hofhuis, J. Graafmans I TU
Eindhoven) .

1. Doel van deze verkenning is een inventarisatie rondom enkele grotere
thema's in de verpleging waarvoor gerichte technologische aandacht wen
selijk is dan weI zou kunnen leiden tot optimale leef/werk omstandighe
den van betrokkenen (initiatief van het Wetenschappelijk Genootschap
BMGT) .

2. De Heer Wensing is als arts verbonden aan het verpleeghuis Kempenhof. De
zorg strekt zich uit over 116 verpleeghuisbewoners, 85 in het verzor
gingshuis en de 56 wooneenheden in service-flats. Ruwweg zijn de bewo
ners in te delen in de kategorie~n psycho-geriatrisch en somatisch
(50/50). Per 100 opnames wordt ongeveer 40\ ontslagen, 10 a 20 terminale
patienten/jaar. De verblijfsduur van psycho-geriatrische patienten is 3~
a 4 jaar.

3. Automatisering
Een bedrijfskundige automatisering bij Kempenhof lijkt wenselijk. De
introduktie hiervan vraagt veel aandacht naar alle betrokkenen toe. Ver
anderingsbereidheid en acceptatie van vernieuwingen zijn hierbij noodza
kelijke voorwaarden (Wensing). Wellicht zal gebruikmaking van het demon
stratie-effekt nuttig zijn.

4. Meubilair
Voor de verpleeghuisbedden is destijds een lijst van kriteria opgesteld.
De bedden zijn naar de huidige stand der techniek niet perfekt meer.
Uniformiteit is moeilijk na te streven (o.a.waterbedden).

5. Verbouwinq
De bouwkundige lay-out van Rempenhof kan geoptimaliseerd worden bij het
a.s. verbouwprojekt. Het huidige sanitair is bijv. weI goed maar veel te
ver weg. Ook de klimaatbeheersing vraagt een grondige aanpak. Verlich
ting bij dagelijkse aktiviteiten van bewoners moet onder de aandacht
komen. Wensing "verdenkt" sommige bewoners van inaktiviteit omdat ze bij
deze verlichtingssterkte daar niet meer toe in staat zijn. Ook een goede
onderbouwing voor de keuze van vloerbedekking is wenselijk.
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6. Tiltechnieken
Wensing verplicht soms tot gebruik van de aanwezige tilhulpmiddelen.
Opm: Het is onvoorstelbaar hoever sommige personeelsleden soms gaan in
vrijwillig gekozen fysieke overbelasting bij het helpen van patienten.

7. Rolstoelen
Kempenhof beschikt over een aantal universele rolstoelen. Voor hemi
plegie-patienten bieden de handbewogen Poirrier-rolstoelen uitkomst om
dat de aandrijving geen dood punt heeft.
Aanpassingen aan rolstoelen voor zitvlak en rugleuning worden door de
revalidatie-arts per patient voorgeschreven en door het ziekenfonds be
taald (producent Revalidatie Techniek Helmond), Binnen Kempenhof worden
prioriteiten m.b.t. aanpassingen altijd gesteld vanuit de individuele
bewoner. Dit betekent dat meer algemene voorzieningen op het tweede plan
komen.

8. Daq/Nachtritmes
Veel bewoners blijven te lang in bed. Bet is zinvol zich af te vragen
waardoor dit wordt veroorzaakt. Te denken valt aan:
- te weinig keuzemogelijkheden voor eigen dagindeling
- te weinig eigen zitjes of prive-ruimte (veel algemene voorzieningen)
- vaste maaltijdschema's (plaats en uur).

9. Informatie-uitwisselinq
In vergelijking met ziekenhuizen is de informatie-uitwisseling tussen
verpleeghuizen te Mager. Verpleeghuizen zouden over en weer elkaar moe
ten informeren over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen in eigen huis enz.
Dit geldt zowel voor de medische, verpleegkundige als civiele aspekten.
Hiervoor is het echter ook nodig om de interne kommunikatie binnen de
verpleeghuizen te optimaliseren.
Dit gaat in een aantal gevallen te moeizaam door de verschillende ziens
wijze, betrokkenheid en ervaring van personeel.

10. Afspraken
Wensing is
Aanvullende
memo worden

bereid tot deelname aan een verdere gezamenlijke verkenning.
informatie op dit memo en eventuele kanttekeningen bij dit

door hem aangereikt.
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BMGT/jh/ml/87.213
.Joyce Hofhuis
27 maart 1987

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Technologie in de Verpleging.

Memo n.a.v. een gedachtenwisseling d.d. 24-3-1987 tussen H.J. de Jonge /
Woon- en leefgemeenschap van geestelijk gehandicapten Eckartdal, Eindhoven;
A. Brouwers, J. Hofhuis / TU Eindhoven.

1. Eckartdal is een woon- en leefgemeenschap met 350 bewoners, die allen
geestelijk gehandicapt c.q. zwakzinnig zijn. Van deze groep zijn er 80
dubbel-gehandicapt en sterk verzorgingsbehoeftig. Meer dan 200 bewoners
zijn boven de 50 jaar, zodat ook de psycho-geriatrie een belangrijk aan
deel binnen de verzorging inneemt.
Ook in Eckartdal speelt de krappe budgettering als een rode (zwarte?)
draad door de overpeinzingen over (technische) vernieuwingen en verbete
ringen. Voor een aantal bekende problemen zijn oplossingensmogelijkheden
weI bekend maar laat het krappe budget hiervoor geen ruimte.

2. Een moeilijkheid met betrekking tot aanpassingen in het algemeen is, dat
de meeste bewoners niet meerwerken. Men kan ze b.v. weI zeggen: ·Ga eens
rechtop zitten·, maar ziet vervolgens toch, dat ze onderuit zakken en
gaan hangen.

3. De aandacht m.b.t. technische voorzieningen zal moeten liggen op het
besparen van man-kracht. Momenteel is er op Eckartdal 1 verzorg(st)er
('s morgens 1~ a 2) op 12 bewoners. Een eventueel hoog/laag bad (en an
dere voorzieningen) vergt 1 a 2 verzorgers, waardoor de andere bewoners
te kort schieten; er zijn dus geen hoog/laag baden. Tach zijn er w.b.
deze en andere sanitaire voorzieningen niet veel klachten.

4. De inrichting van de kamers en de kleding van iedere bewoner wordt be
paald c.q. voorgeschreven door de leiding.

5. Er zijn renovatie-plannen voor de toekomst; in 1988 wordt hier toestem
ming voor verwacht; de plannen destijds voor de nieuwbouw waren gereed
in 1971, terwijl de uitvoering gerealiseerd werd in 1982.
De renovatie is gericht op ·wonen-leven-privacy·. Per bewoner wordt ge
rekend op 3,8 m2 ~ hieruit wordt de financi~le ruimte berekend.



43

6. Een aantal voorbeelden van bestaande problemen:
a. Geluidstechnisch: wanneer er in de laagbouw een deur gesloten wordt

-trilt de woning op zijn voegen-.
b. Klimatologische problemen; hieronder valt ook de brand-registratie.

Zolang er slechts sprake is van vlammen werkt het alarm niet; dit
slaat pas aan als er sprake is van rookontwikkeling.

c. Energie-voorziening: warm-water voorziening en verwarming zijn gekop
peld; dus zomer en winter loeit de ketel door. Verandering hierin
kost veel geld maar zou daardoor veel meer geld besparen.

d. Wegen op het terrein worden -bol- aangelegd, zodat een rolitoel nau
welijks bruikbaar is, daar deze van de weg afspoort.

e. Mensen worden nu per -bus· (op diesel) vervoerd; elektrische wagen
tjes zouden op deze Korte afstanden een kostenbesparing kunnen bete
kenen.

f. Ruggesteunen in bedden: mensen zakken onderuit; wellicht zou een ge
kombineerde steun onder de knie~n in flexie een oplossing betekenen.

7. Een fysiotherapie centrum dient zich aan als een bijzonder onderwerp in
dit Kader. Binnen een budget van fl. 3 mil]. moet een multi funktionele
voorziening worden gerealiseerd: fysiotherapie, ontspanning, sanitair
etc. Hierop zouden diverse TUE-ingangen tot benutting gebracht kunnen
worden voor het mede tot stand brengen van een basisfilosofie, specifi
katies voor het gebouw en idem voor de inrichting. Besloten wordt hier
over eens een afzonderlijk werkoverleg te plannen.

Voortgang

Op dit thema technologie in de verpleging vinden een aantal werkbezoe
ken plaats.

- Per werkbezoek wordt een memo opgesteld.
- T.z.t. worden deze bijeen gebracht in een werkrapport over dit onder-

werp.
- Het is de bedoeling dat dit dan als basis gaat dienen voor een work

shop over dit thema.
- Het doel van die workshop is gezamenlijk besluitvorming over gerichte

aktiviteiten op dit terrein.
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BMGT/jh/jh/87.465
Hofhuis, J.

B 10M E 0 I S C H E ENG E Z 0 NOH E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie in de verpleging" d.d. 15.07.87.
(K.W. Oollekens/De Donksbergen, internaat voor geestelijk gehandicapten,
Eersel; J. Hofhuis/TU, Eindhoven).

1. Ooel van dit gesprek was inzicht te verkrijgen in mogelijke wensen
m.b.t. technologische aanpassingen en/of vernieuwingen bij de verzorging
en begeleiding van geestelijk gehandicapten.

2. Dokter Oollekens is als enige arts en tevens hoofd medische dienst ver
bonden aan De Donksbergen, een internaat voor geestelijk gehandicapten.
Het internaat heeft 346 bewoners, allen met een geestelijke handicap en
een maximaal ontwikkelingsniveau tot dat van 6 a 7-jarigen. Hiervan heb
ben 240 bewoners een dubbele handicap. Van 'dubbel' wordt gesproken als
er een speciaal op deze andere handicap gerichte verpleqing nodig is.
Ongeveer 1/3 van de bewoners is mongolofde. Zestig bewoners zijn bedle
geriq of kruipen rondo In het totaal leven er vier bewoners vegetatief.
Daarentegen wonen degenen die beter functioneren (zestig) in een zeven
tal buitenhuizen in omliggende wijken of dorpen.

3. De Donksbergen is oorspronkelijk een klooster; vervolgens deed het in
chronoloqische volgorde dienst ais een onderkomen voor tuberculose pa
ti~nten, onderduikers in de oorlog, als vakantiekolonie, een kinderte
huis en uiteindelijk als tehuis voor gehandicapte kinderen. Vroeger was
het aIleen voor meisjes, later kwamen daar jongens bij, maar deze moe
sten weg op zestien-jarige leeftijd. Sinds 1971 is het een integraal
internaat.

4. Omdat De Donksbergen uiteindelijk een internaat voor kinderen was, kent
het nog steeds weinig ouderen. Er zijn momenteel 20 vrouwelijke bewoners
tussen de 30 en 70 jaar, afkomstig uit een nabij geleqen nonnenklooster.
De overige bewoners zijn jonger dan 32 jaar en de top Iigt op 29 jaar.
De leeftijd waarop nieuwe bewoners binnenkomen varieert. Enkelen komen
op twee-en-half-jarige leeftijd, ais zij niet van huis uit naar het
kleuterdagverblijf kunnen. Anderen komen als zij 6-7 jaar zijn, d.w.z.
ais zij Ieerplichtig zijn en naar een ZMOK-school moeten. Velen komen
rond de puberteit binnen, wanneer zij moeilijker thuis te houden zijn,
als gevolg van de groei. Als Iaatste een groep, die rond de 30 jaar ar
riveert, i.v.m. de leeftijd van de ouders.
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Uit de literatuur is bekend, dat als iemand met een geestelijke handicap
20 jaar is geworden, hij/zij nog 44 jaar 'tegoed' heeft. Op De Danksber
gen komt dit neer op ongeveer 1 nieuwkomers per jaar (dit als gevolg van
meestal het overlijden van andere gehandicapten).
De verhouding van jongens en meisjes is 1:2, waarschijnlijk omdat meis
jes langer thuis te houden zijn.

5. De kleding laat te wensen over. Ret is mQeilijk de juiste maten te vin
den, daar standaardkleding meestal niet past. Ideaal waren de tuinbroe
ken en jogging-pakken, doch de verpleging vindt dat dit stigmatiserend
werkt.
Ret schoeisel is met name vaar de mangalen een probleem. Door hun drie
hoek-vormige voet (mongolen hebben een korte, brede spreidvoet) zijn
breedtematen van 5 a 6 niet voldoende, maar zauden eigenlijk breedte
maten 9 a 10 voorradig moeten zijn.

6. Met betrekking tot de sanitaire voorzieningen, worden de douchematten,
die men over een ligbad kan klappen om een kind op te leggen niet pret
tig bevonden, daar als gevolg van de ruime, grote badkamers de kinderen
extreem afkoelen. Men zou een soort sauna-situatie moeten cre~ren om de
lichaamstemperatuur op peil te houden.
Voar de helft zijn er gewone toiletten; hier gaatmen echter niet gewoon
op zitten als gevolg van de te grote hoogte.

7. De stoelen z~Jn te hoog. De gemiddelde lengte van een mongool is 1,50
meter (er wonen meer dan 100 mongolen op De Donksbergen).
Er zijn een vijf-tal rolstoelen voor transport en een vijftig-tal ver
blijfs-rolstoelen, waarvan de kuip/zitting individueel is aangepast op
kosten van het AWBZ en de betaling van het onderstel is gedaan uit het
'internaats-potje' .

8. Destijds z~Jn de ziekenhuis-bedden vervangen door houten hoge en lage
bedden. Van de hoge bedden is het kopstuk verstelbaar. Er zitten houten
raam-frames in met perspex wanden. De bedden zijn zwaar en niet zo maar
even buiten te zetten. Er zitten weI wieltjes onder, maar door hun ge
wicht zijn ze nauwelijks over drempels te duwen.
De . boxen voor bedlegerige bewoners zijn van hetzelfde systeem gemaakt
als de bedden; zij zijn net zo lang en 2 maal zo breed.

9. De klimaatbeheersing laat te wensen over. De beddenafdeling is's zomers
te warm; de platte daken moeten dan nat gehouden worden met een brand
spuit om afkoeling te bewerkstelligen. In de winter is het er te koud.
In de badruimte bestaat geen afzuig-systeem, waardoor het er nog al eens
stinkt.
De brandmelding reageert reeds ap sigarettenrook, met als gevolgdat deze

apparatuur wordt uitgezet.
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De akoustiek is slecht; in het dag-activiteiten centrum blijft het eigen
geluid rondkaatsen en echo~n.

De verlichting is te schaars. Op het terrein en in de gangen is het '5

nachts veel te donker, waardoor de verpleegkundigen angstig worden. Op
de afdeling bij de bedden is het eveneens te donker, waardoor een licha
melijk onderzoek, '5 nachts aan het bed, bemoeilijkt wordt.

10. Overwegingen over technologische aanpassingen tot nu toe vonden geen
houvast. Stalen verpleegsters komen er niet in. Verpleegkundigen tillen
liever hun ruggen kapot, dan dat zij over gaan op een dergelijk mens
onwaardig ding. Externe verblijfscatheters worden eveneens ethisch als
niet verantwoord ervaren; liever verschoont men een aantal malen per dag
een bed.
Dollekens: "Bet lijkt alsof techniek vloekt met zwakzinnigheid."

11. Men is bezig met de automatisering van namen van bewoners en hun medi
cijn-gegevens.

12. Samenvattend kan gesteld worden dat de volgende punten aandacht ver-
dienen: -kleding

-douche/bad situatie en toilet-hoogte
-stoel-hoogte
-mobiliteit bedden
-klimaatbeheersing, akoustiek, verlichting, brandmelding
-integreren van technische vernieuwingen (organisatorisch)

13. Dokter Dollekens is gelnteresseerd in deze verkenning en bereid deel te
nemen aan de workshop, welke einde dit jaar ge~rganiseerd gaat worden.
Dit memo wordt hem ter correctie en eventuele aanvulling toegezonden.
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BMGT/jh/jh/87.477
Hofhuis J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie in de Verpleging" dd. 26-08-87.
(D. Bouman, Bedrijfs Geneeskundige Dienst, Eindhoven; J. Hofhuis, T.U.,
Eindhoven.)

1. Aanleiding voor dit gesprek was nieuwsbrief 34 (BMGT/87.349), waarin
verslag wordt gedaan over de ontwikkelingen van de verkenning op het
terrein "Technologie in de Verpleqing". Bouman kreeg deze brief in het
Diaconessen Huis Eindhoven onder ogen, waarna hij contact opnam met het
bureau BMGT.

2. Bouman is ais Sociaal Geneeskundige (Bedrijfsarts) werkzaam bij de Be
drijfs Geneeskundige Dienst in Eindhoven. In deze functie is hij verbon
den aan het Diaconessen Huis, het verpleeghuis Peppelrode, Psychiatrisch
Ziekenhuis De Grote Beek, het bedrijf Campina en een aantal kleinere
bedrijven. In zijn functie wordt hij geconfronteerd met problemen van
verpIeegkundigen -en andere werknemers binnen ziekenhuizen- (eventueel)
ais gevoig van hun werkzaamheden. Door zijn belangstelling voor 'de men
selijke rug en rug-afwijkingen' en zijn lidmaatschap van de Landelijke
Werkgroep Bedrijfs Artsen in de Gezondheidszorg werd Bouman's interesse
gewekt in onze verkenning.

3. Door middel van registratie van aangeboden klachten kwam Bouman tot de
volgende verdeling: 1/3 van de klachten betreft de tractus locomotor ius
(bewegingsapparaat), 1/3 betreft psychosociale klachten en 1/3 behoort
tot de groep 'overigen'. Dit is een grofweg verdeling en er blijkt soms
dan ook sprake te zijn van een verschuiving. (zie onderstaande tabel.)

Aandoening: Bewegingsapparaat

Instelling:

Psycho-sociale kl. Overigen

Diaconessen
huis

Peppelrode

Grote Beek

Campina

25\

33\

<15\

50\

>50\

33\

>60\

<25\

33\
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In Peppel rode betreft de helft van de qepresenteerde klachten van het
beweqinqsapparaat de ruqklachten.
De klachten van het beweqinqsapparaat bij Campina zijn qrofweq aIleen
afkomstiq van werknemers uit de fabriek en van chauffeurs; zij betreffen
met name de nek, ruq, heup en knie~n.

4. Binnen de bedrijfsqeneeskundiqe diensten bestaat het vermoeden dat bij
de Nederlandse beroepspopulatie, en weI specifiek in de qezondheids
znrq, ruqklachten veel vaker voorkomen dan men op qrond van verzuimqe
qevens geneigd is te veronderstellen.
Dit was de aanleidinq voor het starten van een onderzoek d.m.v. het in
voeren van vraqenlijsten over ruqklachten in twee verpleeqtehuizen, te
weten Peppel rode in Eindhoven en St. Martinus in Weert. De vraqenlijst
was bestemd voor al het verpleegkundig en verzorgend personeel, maar ook
vonr hen die werkzaam zijn als voedinqs-assistenten. Dit onderznek le
verde op dat bij het verpleqend en verzorqend personeel hoqe prevalen
ties worden qevonden van rugklachten in het algemeen (70\) en van het
lage ruqklachten in het bijzonder (50\). Voor het niet verpleqend en
verzorgend personeel liqqen deze prevalenties veel laqer (beide diag
nose-cateqori~n op 35,3\). Deze verschillen blijken terug te voeren op
de verschillende werkzaamheden (N.B. het al dan niet tillen en verzorqen
van pati~nten in moeilijke werkhoudingen).

5. Ais oorzaken voor de rugklachten worden qenoemd:
- slechte tiltechnieken; nadat deze technieken tijdens de opleidinq

en/of een herhalingscursus onderwezen zijn, worden ze vaak na enige
maanden in de praktijk niet meer toegepast;
wanneer de situatie zich voordoet wordt er vaker aIleen getild dan dat
een collega te hulp wordt qeroepen;

daarom ook
er meestal

geen zeurpiet zijn, dus tilt men weI aIleen. En
men vaak lanq doorlopen met de klachten, temeer daar

is van een sluipend -en niet een acuut- begin.

Men' wil
blijft
sprake

6. Bouman is getnteresseerd in deze verkenning en bereid mee te werken.
Tevens zal hij deel nemen aan de workshop 'Technoloqie in de Verple
qinq', einde dit jaar.
Afhankelijk van de resultaten van de verkenninq en de workshop is wel
licht een landelijke uitbreiding van dit terrein moqelijk via Bouman
door Zl)n zittinq in de Landelijke Werkqroep van Bedrijfsartsen in de
Gezondheidszorq. Deze werkqroep heeft reeds interesse qetoond in deze
materie.
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BMGT/jh/jh/87.483
Hofhuis .J.

B I 0 ME 0 I S C H E ENG E Z 0 NOH E t 0 S TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Technologie in de Verpleging" dd. 01-09-87.
Mevr. H. van der Heijden, kinderarts, Het Rijtven, Deurne; J. Hofhuis, T.U.,
Eindhoven.)

1. Doel van dit gesprek was een kennismaking tussen dokter van der Heijden
en de BMGT. Tevens werd getracht inzicht te verkrijgen in mogelijke wen
sen m.b.t. technologische aanpassingen en/of vernieuwingen bij de ver
zorging en begeleiding van geestelijk gehandicapten.

2. Van der Heijden is sinds circa 9 jaar verbonden aan Ret Rijtven. Voor
dien had zij haar praktijk als kinderarts in het ziekenhuis van Deurne.
Van oorsprong bestond Ret Rijtven uit twee paviljoens, onder begeleiding
van de Zusters van Asten en was het bedoeld voor zeer ernstig dubbel
gehandicapten, de zogenaamde "minsten der minsten", uit het hele land
afkomstig. Ais gevolg hiervan heeft Het Rijtven nag steeds relatief de
meeste bedbewoners, thans uit de hele regio afkomstig.

3. In het totaal zijn er 194 bewoners, de jongste is 4 jaar, de oudste 69
jaar. Ret gemiddelde ligt rond de 20 jaar. Van de 194 bewoners zijn er
60 dubbel-gehandicapt.
Het Rijtven bestaat momenteel uit een aantal paviljoens en buitenhuizen;
het nieuwste en beste paviljoen, de Boogaard, heeft 8 leefgroepen van 9
personen, waarvan 1 1/2 groep half ambulant is (met een hager niveau) en
6 1/2 groep ambulant (4 groepen hiervan hebben een heel laag niveau en
sommige personen zijn mede gedragsgestoord. Ret oudere paviljoen, de
Bussel, heeft 8 leefgroepen van 10, waarvan 6 groepen bedlegerig zijn, 1
groep half ambulant (met rolstoelen) en 1 groep bestaat uit ouderen. De
Terp, twee oude zusterhuizen, heeft 17 bewoners met een hoger niveau. In
de buitenhuizen in Asten, Bakel en Deurne wonen 27 bewoners met een ont
wikkelingsniveau tussen de 4 en 7 jaar (hoog imbeciel)

4. Bouwkundige lay-out.
Werden vroeger de bewoners slechts verdroogd en gevoed en gingen ZlJ
dood bij een simpele infectie, zodat er plaats was voor nieuwe kandi
daten, tegenwoordig probeert men een "normaal " leefbaar klimaat te
cre~ren. De Bussel kent echter grote zalen met relatief veel gangen,
zodat bewoning door (half) ambulanten niet leefbaar te noemen is. Dit
vormt in die zin een probleem, omdat de bedlegerigen het laatste half
jaar in relatief grate aantallen averlijden (er is nauwelijks een wacht
lijst voor bedlegerigen) en de ruimte niet opgevuld kan worden met de
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(half) ambulanten die op de wachtlijsten staan. De Boogaard is in bunga
low stijl gebouwd, met steeds twee geschakelde woongroepen, met een ge
meenschappelijke keuken, doch verder aIle voorzieningen apart.

5. Roistoelen.
Bij haar komst heeft Van der Heijden het rolstoelen-beleid veranderd en
gezorgd dat er voor die bewoners die een rolstoel nodig hebben er een
kwam, ofweI standaard ofweI met een aangepaste kuip, zodat de bewoners
mobieler konden worden dan voorheen.
In het totaal zijn er 10 hoog/laag-bedden, verder worden er ziekenhuis
bedden gebruikt. Indien mogelijk hebben de bewoners normale divanbedden.
Beddenliften raken langzaamaan ge1ntegreerd voor gebruik.

6. Kleding en comfort.
De kleding wordt of door de ouders zelf verzorgd, of door de verpleging
in over leg met de ouders en is gelijk aan die van niet geestelijk gehan
dicapten.
Klimatologisch gezien is het in de Bussel vaak te warm en de bevoch
tigers werken er slecht; verder geen klachten. De brandmeld-apparatuur
werkt goed.

7. Communicatie-hulpmiddelen.
Sinds zeer kort is er weer een logopediste in Het Rijtven aanwezig. Een
vraag t.a.v. technologische aanpassingen is of er een mogelijkheid be
staat bepaalde verfijnde communicatie-systemen te ontwikkelen, zodat de
communicatie en daardoor het contact met een aantal bewoners kan verbe
teren.

8. Dit memo wordt dokter van der Heijden ter aanvulling en correctie toege
zonden.
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BMGT/jh/m1/87.526/b
Hofhuis J.
23 september 1987

B I 0 M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de verkenning "Techno1ogie in de Verpleging" dd. 21-09-87.
(R. van Schie/Severinusstichting, Ve1dhoveni J. Hofhuis, T.U., Eindhoven.)

1. Doe1 van dit gesprek was te bezien of techno1ogische aanpassingen en/of
vernieuwingen kunnen bijdragen aan de verzorging en bege1eiding van de
bewoners van de Severinusstichting.

2. Dokter van Schie is a1s arts werkzaam in de Severinusstichting. Dit komt
neer op een gedeelde medische verantwoorde1ijkheid voor 390 bewoners.
AIle bewoners zijn geestelijk gehandicapt met een hoogste niveau van
hoog-imbecie1 tot een 1aagste niveau van diep-idioot. Een dee1 van deze
groep heeft tevens een 1ichame1ijke handicap. Een ruwe schatting geeft
weer dat circa 30 bewoners a1s gevo1g van hun 1ichame1ijke handicap tot
minder handelen in staat zijn dan op grond van hun geeste1ijke niveau
van hen te verwachten is. Een tegemoet komen in hun hande1en - met o.a.
technologische aanpassingen za1 hun leefsituatie zeer waarschijn1ijk
verbeteren. Een ander 30-ta1 is volledig verzorgingsbehoeftigi hier zou
den techno1ogische aanpassingen ten behoeve van de verp1eegkundigen wen
se1ijk zijn.

3. Tiltechnieken en de rugbelasting.
In de Severinusstichting wordt er veel aandacht besteed aan het aan1eren
van ti1technieken. Dit vindt plaats d.m.v. til-lessen, gegeven door de
fysiotherapeuten, het oefenen met e1kaar, video-materiaal en het regel
matig herhalen van dit programma. De patienten-liften die er zijn, wor
den ook gebruikt.
Van Schie heeft niet de indruk dat het een be1angrijk dee1 van het ziek
teverzuim der verpleegkundigen te wijten is aan rugk1achten. Verder
vraagt hij l.ich af of, wanneer een verpleegkundige rugklachten heeft,
deze altijd in relatie staan met til-werkzaamheden en niet met andere
activiteiten, zoals eigen sportactiviteiten e.d.
Dokter Bruinink, werkzaam bij de Bedrijfs Gezondheids Dienst (BGD) Eind
hoven, en als bedrijfsarts ondermeer verbonden aan de Severinusstich
ting, tracht d.m.v. onderzoek de oorzaken van ziekteverzuim in kaart te
brengen.

4. Rolstoelen.
Er zijn ongeveer 59 rolstoelen, waarvan een klein deel voor algemeen
gebruik is, doch het grootste deel heeft een speciaal aangepaste kuip.
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I\dviezen voor deze individuele aanpassinq komen mede van een orthopae
disch chirurq en een revalidatie-arts, en verder zijn een aantal kuipen
ontwikkeld door Bakker van het revalidatiecentrum Hoensbroeck.
Voor bewoners met een hooq-imbeciel niveau zijn er rolstoelen waarvan de
kuip, terwijl het onderstel qefixeerd blijft, kan draaien om zijn eiqen
as; dit qeeft veel meer beweqinqsvrijheid. De ruqleuninqjzittinq van de
rolstoelen kan in drie standen qeplaatst worden, waardoor een liqqende
houdinq aanqenomen kan worden. Een vraaq is of deze stand-wisselinq ook
electronisch bediend kan worden, waardoor op eenvoudiqe wijze een trap
loze schakerinq aan standen moqelijk is. Een tweede vraaq t.a.v. rol
stoelen is of de zittinq-rugleuninq verticaal beweeqlijk kan zijn.

5. Meubilair.
De meeste bewoners zitten niet de hele daq in hun rolstoel; het wordt
aan hun eiqen wensen overgelaten of zij ook gebruik willen maken van
ander meubilair.
Er bestaan bedbanken waar iemand opgeleqd kan worden en waar spieqels
boven en omheen zijn gebouwd zodat de ruimte waarin men ligt vanuit
horizontale positie kan worden waarqenomen. Een zelfstandige bedieninq
van de spiegels is niet mogelijk gebleken daar het nodiqe IQ hiervoor
niet aanweziq is bij degenen die gebruik zouden moeten maken van deze
facili teit.

6. Bedden en sanitair.
Waar nodig ,ijn er hoogjlaaq bedden, waarover geen klachten bestaan. WeI
zijn er wensen t.a.v. de twee aanwezige waterbedden. Deze zijn lanqe
tijd onderhevig geweest aan het zoeken naar een qoede temperatuur-in
stellinq van het water. Oak het hooq/laag-transport functionerende niet
behoorlijk daar het qewicht te qroot was. Daarbij ontstond er makkelijk
een lek in het matras, waarna plakken nauwelijks moqelijk bleek en/of
zeer kostbaar was. De twee huidiqe waterbedden voldoen qoed, hoewel er
altijd verbetering mogelijk zal zijn. Dezelfde wens tot verfraaiing be
staat t.a.v. de decubitus-matrassen.
De sanitaire voorzieningen bestaan uit hooqjlaag baden en aangepaste
toiletten; hier zijn geen klachten over bekend.

7.. Kleding en schoenen.
De bewoners Zl]n Vr1] 1n de keuze van hun kleding en kunnen deze in de
stad kopen. De Severinusstichtinq heeft een eigen kledingwinkel (toele
verancier is C & A) en een eiqen atelier. Hierin wordt met name verkocht
resp. ge-/vermaakt: wijd-zittende kleding en kleding met weinig knopen
maar veeI klitteband en elastiek.
Speciaal aangepaste schoenen worden gemaakt in een orthopaedische schoe
nenzaak (I.igt.voet., Biichhornl. Ook hiervoor wordt veel klitteband ge
bruikt.

8. Klimaatbeheersinq en brandmelding.
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De klimaatbeheersing is een nader te bezien asper.t. Er is vloerverwar
ming welke centraal ger~guleerd wordt; nadelen zijn het verstopt raken
van de roosters en de onmogelijkheid vertrekken apart te verwarmen of
juist koeler te laten zijn. Bij een gedecentraliseerde warmte-voorzie
ning zou dit beter functioneren.
De brandmeldings-apparatuur functioneert goed.

9. Bouwkundige lay-out.
- Geluidsoverlast door de nabije aanleg van het vliegveld Welschap is

ondervangen door aIle afdelingen te isoleren.
Verlichting is goed. Sommige geestelijk gehandicapten verkiezen juist
in het donker te zitten.
De verschillende huizen zijn de afgelopen 10 jaar drie keer verbouwd,
omdat vernieuwing altijd wenselijk lijkt te zijn. De wens bestaat om
een vertrek/vertrekken te ontwikkelen waarin, vooral gelet op de
lichamelijke handicap, alles makkelijk bestuurbaar is (een soort mo
delkamer) met name voor de mensen met een hoger niveau. Ais voorbeel
den zijn genoemd:
De vorm en plaats van prullenbakken. Kleine prullenbakken, al of niet
met deksel, die op de grond staan zijn slecht te gebruiken voor mensen
in een rolstoel en/of met een spasticiteit. Prullenbakken met een gro
tere inwerp-opening op werkbladhoogte functioneren veel beter.
Zittend in een rolstoel zou op ~~n plaats een werkblad naar beneden
geklapt, geluidsapparatuur bediend en Kasten d.m.v. electronische stu
ring geopend moeten kunnen worden (Monoselector EME?).
Bestaande klerenkasten voor iemand in een rolstoel, zijn niet bruik
baar.

10. Communicatie: spraak, gehoor, visus.
Momenteel wordt voor een bewoner een computer ontwikkeld, die kan spre
ken. D.m.v. het aanwijzen van een plaatje wordt de desbetreffende af
beelding in woorden (spreektaal) omgezet. Er is nog veel te doen op dit
gebied, m.n. voor hen die niet kunnen lezen (IPO-lessenaarproject?).
Visuele communicatie vindt ook plaats met behulp van gebarentaal.

11. Paramedische voorzieningen.
De fysiotherapie functioneert goed.
Zonodig wordt een ergotherapeute tijdelijk uit Blixembosch ingehuurd. Er
zijn twee logopedistes op part-time basis. Zij werken o.a. met de Bliss
methode (d.m.v. plaatjes). Dit zou ook goed kunnen met plaatjes op een
computer/video scherm.

12. Hulpmiddelen en speciale voorzieningen.
Bij het eten zijn er zonodig speciaal aangepaste handvaten aan het be
stek, speciale vorm lepels, borden met hoge randen en tuimel-bekers.
Deze aanpassingen funr.tioneren redelijk. De ontwikkeling van meer aange
past speelgoed zal zeker nut hebben, ook m.b.t. de communicatie.
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Draaischijven worden niet gebruikt.
Er zijn twee aangepaste zwembaden. Bet grootste heeft een rand ter hoog
te van een rolstoelzitting, zodat men zichzelf op de rand kan schuiven.
Een beweegbare bodem kan tot aan deze rand komen, zodat iemand van de
rand op de bodem kan schuiven en zo langzaam met bodem en al in het
water kan zakken. Bet kleinste zwembad heeft een wendbare brancard, waar
iemand opgelegd kan worden en vervolgens langzaam in het water kan zak
ken.

13. Automatisering.
De personee1sgegevens en de salarisadministratie zijn reeds geautomati
seerd. Bet automatiseren van de medische gegevens is in ontwikkeling
(AAG, VIS-systeem).

14. Organisatorische aspecten.
Wanneer techno1ogische vernieuwingen een plaats willen vinden in de be
staande structuur dan zal er tevens aandacht moeten zijn voor de atti
tude van zowel bewoners a1s verp1eegkundigen. Met name deze laatste
groep is in zijn zorgzaamheid gauw geneigd "het even te doen" t.a.v.
b.v. prul1en in de pru1lenbak gooien en even het 1icht aan doen. Zo ook
bij de verbetering van de communicatie: waar een verpleegkunidge vaak
met een half woord of geluid begrijpt, wat een geeste1ijk gehandicapte
wil zal hij/zij deze persoon de kans moeten geven een nieuw communica
tie-midde1 te 1eren gebruiken, zodat een geeste1ijk gehandicapte ook met
anderen kan communiceren.

15. Samenvattend kan gezegd worden dat er geen ontevredenheid bestaat met de
huidige situatie. WeI bestaan er wensen tot verbeteringen t.a.v. deze
situatie. Zo zal wanneer men alert is op het signa1eren van k1eine onge
makken, het uitbreiden en aanpassen van bestaande mogelijkheden altijd
zinvo1 blijven. Specifieke wensen hierin zijn:
- verbeteren handelen door en voor bewoners zelf / verpleegkundigen bij

een lichame1ijk beperkende handicap
- electronisch bedienbare traploze standsbediening rolstoel m.b.t. een

zit-/1ig houding en een hoog/1aag stand
- aandacht voor waterbedden en decubitusmatrassen
- klimaatbeheersing
- mode1kamer voor hoog-imbecielen (niveau 6-7 jaar) met een lichamelijke

handicap
- communicatie-verbetering
- eethulpmiddelen en aangepast speelgoed
- organisatorische aspecten bij het invoeren van technologische vernieu-

wingen

16. Van Schie is ge1nteresseerd in deze verkenning en bereid tot deelname
aan een workshop of symposium in december dit jaar.
Dit verslag wordt hem ter aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jh/ml/87.540
Hofhuis, J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 L G I E

Memo in het kader van de verkenning "Technologie in de Verpleging" dd.
23.09.87. (J. Lammers/TU, Eindhoven; J. Hofhuis/TU, Eindhoven.

1. Aanleiding voor dit gesprek ZlJn de op- en aanmerkingen, die bij herha
ling gemaakt zijn t.a.v. bouwkundige zaken tijdens de verkenning "Tech
nologie in de Verpleging". Deze verkenning werd gestart om te bezien of
technologie een rol speelt in verpleegsituaties en indien dit zo is waar
en op welke wijze dat plaatsvindt. Daar 9 december dit jaar een sympo
sium georganiseerd zal worden op deze verkenning leek het zinvol een
spreker uit te nodigen, die de bouwkundige aspecten nader zou kunnen
belichten.

2. Lammers is een dag in de week als fysisch ingenieur werkzaam bij de vak
groep FAGO (fysische aspecten van de gebouwde omgeving) op de Technische
Universiteit Eindhoven. Zijn specialisatie ligt op het terrein van de
klimaatbeheersing.

3. Lammers werd benaderd met de vraag of hij tijdens het symposium de bouw
kundige aspecten in verpleeginstellingen nader wil bespreken. Gedacht
wordt aan het in kaart brengen van deze aspecten in zijn totaliteit,
waarbij de klimaatbeheersing a1s speciaa1 item be1icht za1 worden.

4. Jnmiddels heeft Lammers zijn medewerking toegezegd. De volgende afspraak
hierover zal zijn op 14 oktober a.s. om 15.30 uur op de kamer van Pro
fessor Bagchus (U.12) in het paviljoen van Bedrijfskunde. Andere deelne
mers aan dit gesprek zullen zijn: Bagchus, Brouwers, Bouman, van Nieuw
Amerongen en Hofhuis.
nit memo wordt ter aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jh/ml/87.544
Hofhuis, .T.

B 10M E 0 I S C H E ENG E Z 0 NOH E 1 D S TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. een gesprek binnen de verkenning "Technologie in de Verpleging"
dd. 24.09.87. (E. Kooijman, F. van Leeuwen/De Landrijt, Eindhoven; J.
Hofhuis/TU, Eindhoven)

1. Ooel van dit gesprek was ten eerste een kennismaking tussen de verpleeg
huisartsen Kooijman en van Leeuwen en Hofhuis, medewerkster van de BMGT.
Ten tweede werd gekeken naar een mogelijkheid tot continu~ring van het
contact tussen de Landrijt en de BMGT. Dit contact verliep voorheen via
van Ingen Schenau, die per 1 september dit jaar elders in het land een
functie a15 verpleeghuisarts heeft gevonden.

2. Van Leeuwen is reeds langere tijd verbonden aan De landrijt. Kooijman is
tijdelijk als waarnemend verpleeghuisarts in dienst.
De gegevens over De Landrijt (aanta1 bewoners etc.) zijn reeds verme1d
in BMGT/87.125 naar aanleiding van een gesprek met van Ingen Schenau.

3. De nadruk van het gesprek lag op de kennismaking en de uitleg over de
werkzaamheden van de BMGT. Verder werd de verkenning "Techno1ogie in de
Verpleging" nader toege1icbt.
Enige punten van aandacht die door Kooijman gesignaleerd werden, zijn:
- Op vele plaatsen in bet gebouw ligt er glad zeil op de grond. De bewo

ners, die vaak toch al slecht ter been zijn, gUjden hier regelmatig
op uit.

- Het gladde zeil wordt overdag gepoetst, zodat wanneer de vloer nat is,
deze nog meer kans op uitglijden geeft. Vee1 beter zou het daarom zijn
om's nachts te poetsen.

- De meeste bewoners vallen regelmatig. Hierna worden zij op het oordeel
van de hoofd-verp1eegkundige van de afdeling a1 of niet onderzocht
door een arts. Daar er bij hun ziektebeeld nogal eens een verminderde
pijnperceptie bestaat, komt het voor dat een fractuur, ontstaan na een
val, pas na enige tijd ontdekt wordt.

4. Zowel Kooijman als van Leeuwen zlJn zeer gefnteresseerd in deze verken
ning. Zij zul1en zo mogelijk daarom ook aanwezig zijn op het symposium
"Technologie en arbeid in verpleeginste11ingen" dat gepland is op 9 de
cember 1987. oit memo wordt hen ter aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jh/ml/87.547/b
Hofhuis, J.

B 10M EDt S C H E ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. een gesprek binnen de verkenning "Technologie in de Verpleging"
dd. 28.09.87. (R. Starrenburg/Epilepsie Centrum Kempenhaeghe, Heeze;
J. Hofhuis/TU, Eindhoven)

1. ~anleiding voor dit gesprek is te bezien of technologie binnen het Epi
lepsie Centrum Kempenhaeghe een rol zou kunnen spelen in verpleegsitua
ties en indien dit zo is, in welke zin.

2. Dokter Starrenburg is als neuroloog verbonden aan het Epilepsie Centrum.
Hij is hoofdzakelijk werkzaam op de polikliniek.
Kempenhaeghe fungeert als een supra-regionaal centrum en bestaat uit
twee locaties, te weten de locatie Heeze en de locatie Sterksel met het
verpleeghuis Providentia. In principe hebben aIle bewoners epilepsie.
In het totaal zijn er 525 bedden, waarvan 300 in Providentia. In dit
verpleeghuis wonen de mensen die reeds Iangere tijd zijn opgenomen.
Hun leeftijd varieert van 17 a 18 tot 85 jaar.
Nieuw aangemelde patienten worden opgenomen in de locatie te Heeze. Bij
langere duur van de opname gaan schoolgaande kinderen van iedere catego
rie naar de school de Berkenschutze. Oudere patienten die langer moeten
verbIijven, dan weI in aanmerking komen voor institutionalisering, wor
den geplaatst op Providentia.
Voor een opname in Kempenhaeghe bestaan in principe geen Ieeftijdslimie
ten.

3. Bouwkundige lay-out.
Aangezien er de laatste jaren veel verbouw heeft plaatsgevonden, die
echter nog niet is voltooid, zijn er wat betreft de bouwkundige lay-out
een aantal fasen in de ontwikkeling te aanschouwen in de verschillende
woon-eenheden. In Providentia is de meest klassieke situatie te vinden.
Het is de bedoeling dat aIle wooneenheden aan een kritische heroverwe
ging van de doeleinden zullen wo~den onderworpen; desnoods zal bouwkun
dige aanpassing volgen.

4. Rolstoelen en bedden.
Er zijn individueel aangepaste rolstoelen en niet aangepaste transport
rolstoelen voor algemeen gebruik.
Op indicatie krijgen de bewoners hoog-/laag-bedden; op een aantal afde
lingen met veel accent op bedverpleging zijn standaard hoog/laag-bedden
aanwezig.



58

5. Sanitaire voorzieningen.
Waar nodig zijn de toiletten aangepast. Verder zijn er op de verschil
lende afdelinqen hooq-/laaq-baden in qebruik.

6. Automatiserinq.
Er zijn studenten van de TUE bezig met een data-base ontwikkeling. Zij
volqen elkaar w.b. de staqe-periodes op en zetten zo de ontwikkeling
voort.

1. Reqistratie-apparatuur.
Er wordt qepoogd een handzaam apparaatje te ontwikkelen, dat een epilep
tische aanval kan reqistreren en vervolqens een alarm-siqnaal uitzendt.
Deze waarschuwing is dan bedoeld voor ouders en verpleeg-kundigen, die
banq zijn '5 nachts een aanval te missen, waarbij het kind toch even
tueel hulp nodig heeft. Er zijn reeds verschillende apparaatjes getest,
doch deze hadden (~f als nadeel dat zij een lichte aanval niet reqistree
rden bf dat zij bij de minste of geringste 'normale' beweging (bv. om
draaien) reeds alarm gaven.

8. Dit memo wordt Starrenburq opqestuurd ter aanvullinq en correctie .

•
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