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ALLEREERST

DANKWOORD
AAN HEN DIE HET BETREFT

Voor u ligt een document wat voor mij enorm veel waarde heeft.
Natuurlijk hoop ik dat alles ook nog naar behoren is, maar het proces van
begin tot eind is zeker geen makkelijke weg geweest.
Ik heb de afgelopen jaren erg veel gebroken en bij lange na niet op mijn
lichaam kunnen vertrouwen. Plannen had weinig zin en de motivatie was erg
ver te zoeken.
Na jaren kwakkelen kwam ik in Leiden onder behandeling van een arts waar ik
mee kan lezen en schrijven. Daarnaast is zij ook nog een specialist binnen mijn
afwijking. Dankzij haar kreeg ik meer grip op mijn leven en kreeg en durfde ik
weer vooruit te kijken.
Ieder bewandelt zijn eigen weg, op zijn tempo en op zijn eigen manier. En
hoewel mijn pad nogal wat slingerende routes heeft genomen met pieken en
dalen ligt er een document waar ik trots op mag zijn.
Graag bedank ik mijn familie en vrienden die mij gedurende deze pieken en
dalen hebben blijven steunen en bleven motiveren om de draad op te pakken!
Dank jullie wel!

Benjamin Wessels
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SAMENVATTING

PRODUCT VOORSTEL

Gedurende dit onderzoek was mijn eigen kennis en ervaring enerzijds enorm fijn en waardevol. Anderzijds heeft
het mij heel veel extra tijd gekost. Ik bleef lang in een tunnelvisie hangen betreft mijn eerste kijk en aanpak op
mijn originele vraag:

Een van de speerpunten van de applicatie zijn de modulen die zijn afgeleid van Maslow. Hierin schuilen
universele waarden die wij als mensen nodig hebben om vrij te kunnen leven participeren. Dit is de
overeenkomst tussen alle verschillende gebruikers. Deze vragen betreffen elke module en zijn nog in
onderzoek. Samen met de doelgroep worden deze nog precies samengesteld. (Zie bijlagen.)

“Hoe kan ik het proces voor hen die hun eerste rolstoel krijgen overzichtelijk, helder en zo maken dat alles voor hen die
‘opnieuw’ moeten leren leven met een handicap dit op eigen kracht kunnen? “

Het product dat deze ‘handvatten’ aanbiedt aan mijn gebruikers is een applicatie genaamd Handicappy. Hierin
is rekening gehouden met de gebruikers niet alleen in ontwerp maar ook met de inhoud. Om gebruikers in staat
te stellen de applicatie zelfstandig te gebruiken was een belangrijk punt de applicatie toegankelijk en inclusief te
ontwerpen. Vormgeving moest helder, duidelijk en toegankelijk zijn voor slechtzienden. Simpel taalgebruik voor
laaggeletterdheid en gebruikers met hersenletsel.

Gedurende dit proces is hier een aanscherping gekomen over welke invalshoek ik als ontwerper inneem en wat
mijn visie is betreft het probleem.

RESEARCH
Tijdens uitvoerige gesprekken die zijn gehouden met alle stakeholders die betrokken zijn vanuit de eerste
hoofdvraag, gemeente, therapeuten, leveranciers en uiteraard de doelgroep, kwamen er interessante resultaten
omhoog. Het was een groot complex probleem met veel betrokkenen. Contracten, geld en tijd vormen een
grote bijdrage in het feit dat mensen die door ziekte of een ongeluk en dus een ingrijpende situatie ondergaan
de dupe worden van dit systeem.
Het veranderen van het systeem was niet haalbaar en het onderzoek stagneerde tijdelijk. Na het opnieuw
inlezen wat er besproken was en mijn focus opnieuw op de gebruikers te richten kwam er een heldere
richting. Dit was namelijk het ‘opnieuw’ leren leven of ‘participeren’ na die ingrijpende periode. Ik ben opzoek
gegaan naar de overeenkomsten binnen de doelgroep. Deze werden aan de hand van verschillende scenario’s
onderzocht. Verschillen genoeg, maar de overeenkomsten creëerden een nieuwe focus en hoofdvraag:
“Hoe kan ik voor mensen die na een herstelperiode door ongeluk of ziekte en moeite hebben met
participeren voorzien van de juiste handvatten om op eigen kracht weer de draad op te pakken.”

Daarnaast was de keuze voor een applicatie makkelijk te onderbouwen wanneer de volgende punten
doorslaggevend waren:
•
Audio en/ visuele gehandicapten gebruiken vaak andere apps die op hun telefoon, tablet of computer staan
die zij gewend zijn en gebruiken om zelfstandig te zijn.
•
Keuze voor medium naar keuze wanneer rekening wordt gehouden met de fysieke voorkeuren van
gebruikers wanneer motoriek meespeelt.
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CONCRETISEREN

PROTOTYPEN

Allereerst was het maken van wireframes belangrijk om inzicht te krijgen wat er precies nodig was voor de
inhoud van de applicatie. Na de eerste schetsen en prototypen bleek al snel dat deze niet toegankelijk was voor
de gebruikersgroep. Het ontwerp was niet voldoende afgestemd op de gebruikers en daarnaast bracht het een
ander probleem naar voren. Niet alle gebruikers waren in staat de papieren versie te testen in verband met hun
beperking. Daarom ben ik al snel moeten overstappen op digitale prototypen. Hier ging veel meer tijd in zitten
dan gedacht. Deze aanpassing was noodzakelijk.

Het prototypen is te TESTEN. Het geeft een voldoende look & feel en laat de gebruiker kennis maken met alle
facetten van de applicatie.

Na deze aanpassing liet het ontwerp nog altijd te wensen over. Ondanks dat paper prototypen niet bij iedereen
lukte koos ik toch om eerst weer te gaan schetsen alvorens deze te digitaliseren. Deze waren duidelijker en
helderder en stelde gebruikers in staat nu al meer te testen. Hier ben ik verder gegaan met het digitaliseren
om de gebruikers een opdracht te geven bij de volgende test. Deze was geheel te maken op verschillende
multimedia-apparatuur en grotendeels geheel zelfstandig. Kleurgebruik was inmiddels ook bekend en droeg
enorm bij aan de toegankelijkheid voor gebruikers met hersenletsel en visuele uitdagingen.
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EIGEN VISIE
Toen ik 4 jaar oud was brak ik voor het eerst mijn
bovenbeen. Eerst 6 weken in een gipsbroek plat op
bed en daarna tijdens het revalideren veel in een
rolstoel gezeten. Langzaamaan ging het beter en liep
ik steeds meer op krukken, tot de volgende breuk en
daaropvolgende rolstoel periode. Toen ik 10 jaar was
brak ik voor de zoveelste keer mijn bovenbeen. Mijn
toenmalige orthopeed besloot in de hoop om verdere
botbreuken in mijn benen te voorkomen dat het beter
was om permanent in een rolstoel te gaan zitten.
Ik ben dus eigenlijk heel geleidelijk in mijn rolstoel
terecht gekomen. En hoewel het voor eigenlijk
iedereen als een negatieve ontwikkeling zal worden
ervaren, heb ik dit nooit gehad. Ik besefte dat ik in
mijn rolstoel meer vrijheid had dan wanneer ik mij zou
voortbewegen op krukken.
Ondanks een positieve ervaring ben ik wel door
schade en schande wijs geworden. Verkeerde niet op
mij afgestelde rolstoelen zorgde voor veel ongemak.
Vergroeiingen van armen en benen, verkeerd
belasten van schouders en ellebogen, verzakken
van wervelkolom, botbreuken als gevolg van foute
maatvoering en daarnaast simpelweg niet de goede
stoel in het ondersteunen met het behalen van
mijn doelen. Laat staan de gehele bureaucratische
rompslomp van het aanvragen, dat zich bij elke
nieuwe stoel voordoet.
Ik weet hoe belangrijk het is wanneer je afhankelijk
bent van een hulpmiddel, in mijn geval een rolstoel.
Ik vind het niet erg om in een rolstoel te zitten als
dat er goed voor zorgt dat ik kan deelnemen als een
volwaardig lid van de maatschappij.
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Inclusiviteit zou vanzelfsprekend moeten zijn.
Ik zet mij al jaren in bij de gemeente Breda als
ervaringsdeskundige om samen met andere
deskundigen en raadsleden de stad inclusief te
maken. Hier heb ik ook nog veel geleerd over
beperkingen. En vooral de niet zichtbare handicaps;
geestelijk beperkingen, laaggeletterdheid en n.a.h.*
Ik ben mij erg bewust geworden dat wij als ontwerpers
hier niet voldoende rekening mee houden.
Kleurgebruik en taal zijn punten van aandacht. Maar
ook het gebruik van iconen om moeilijkte teksten te
ondersteunen.
Bij opdrachten in samenwerking met de gemeente
Breda en andere organisaties probeer ik al deze
punten van aandacht mee te nemen wanneer ik iets
ontwerp.

“BINNEN DE PERKEN
ZIJN DE MOGELIJKHEDEN
EVEN ONBEPERKT ALS
DAARBUITEN.”

EUFORISMEN (1991) - JULES DEELDER

Ik vind het dan ook belangrijk hier in mijn afstuderen
aandacht aan te besteden. Ik wil met mijn product
gelijk laten zien dat inclusief ontwerpen voor iedereen
mogelijk is en dat het de gebruikersvriendelijkheid
voor ieder vergroot.

PROBLEEMANALYSE
In mijn onderzoek is het vinden van bronnen, die
wetenschappelijk onderbouwd zijn erg lastig. Veel
geschreven stukken zijn gedateerd. Daarnaast zijn
de meeste stukken gekleurd. Deze zijn afkomstig van
een dealer of leverancier van rolstoelen. Deze stukken
kloppen wel inhoud, maar het wordt moeilijk om deze
informatie als onafhankelijk aan te bieden.

Als gevolg hiervan gebeurt het vaak dat
rolstoelgebruikers niet de best passende rolstoel
krijgen.
Daarnaast, niet geheel onbelangrijk, is dat de mentale
gezondheid van de gebruiker ernstig leidt heeft
wanneer je niet serieus genomen wordt en er niet
naar je wordt geluisterd.

Daarom zal veel informatie uit de praktijk zelf moeten
komen.
Deze probleemanalyse is geschreven volgens Donk
& Lanen met de 5xW+H methode. (1) Dit houdt in dat
de volgende vragen beantwoord worden om tot een
gedegen probleemanalyse te komen.

WAT IS HET PROBLEEM?
Het grootste deel van de mensen die
rolstoelafhankelijk is of wordt, heeft weinig tot geen
verstand over het aanmeten van een rolstoel en
het zitten in de juiste houding. In het proces van
aanvragen van de rolstoel, wordt de cliënt geholpen
door ergotherapeuten. Ook de gemeente helpt vanuit
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het
blijkt echter dat ook bij deze partijen niet voldoende
kennis aanwezig is om hun cliënt goed te kunnen
begeleiden in dit proces.
Daarnaast kan er sprake zijn van
belangenverstrengeling. Gemeenten hebben
namelijk een contract met een beperkt aantal
leveranciers van rolstoelen en de ervaring leert dat
de rolstoelgebruiker in eerste instantie een rolstoel
van deze leverancier aangeboden krijgt. Er wordt
dan niet goed gekeken of deze rolstoel ook het beste
past bij de cliënt. Een bijkomend probleem is dat de
gemeente zowel de cliënt moet begeleiden naar een
goede rolstoel en tegelijkertijd ook die rolstoel moet
financieren. Hier spelen binnen de gemeente dus
verschillende belangen, wat het aanvragen van een
nieuwe rolstoel of hulpmiddel niet makkelijk maakt
voor de cliënt.

WIE HEEFT HET PROBLEEM?
In de eerste plaats hebben de nieuwe
rolstoelgebruikers het probleem. Indirect is ook de
persoonlijke omgeving van de rolstoelgebruiker
betrokken. In de introductie is al omschreven dat een
goede zithouding samengaat met een verhoging van
de zelfredzaamheid waardoor de rolstoelgebruiker
minder snel hulp hoeft te vragen. Als veel energie
van de rolstoelgebruiker opgaat aan een verkeerde
zithouding, moet extra hulp worden gezocht. Dit
gebeurt het meeste in persoonlijke kring, waardoor
familie en vrienden snel een mantelzorgfunctie
krijgen. Veel mantelzorgers lopen tegen hun grenzen
aan. Mantelzorg is zwaar en intensief werk. (2)
Miljoenen Nederlanders doen aan mantelzorg.
We weten echter ook dat honderdduizenden
mantelzorgers ernstig overbelast worden. (3)
Dit kan (tot op zekere hoogte) voorkomen worden
door ervoor te zorgen dat elk hulpmiddel goed bij de
wensen en behoeften van de gebruiker past.
Zoals in de alinea “Wat is het probleem?” beschreven
is, maakt de gemeente gebruik van contracten met
een select aantal rolstoelleveranciers. Zowel de
gemeente als de leverancier hebben een belang bij het
aanvragen en maken van een nieuwe rolstoel.
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Uit de praktijk blijkt dat gemeenten hierbij voornamelijk
kijken naar het financiële stuk van de aanvraag en minder
naar de belangen van de cliënt voor een passende rolstoel.
Uit persoonlijk contact met Rolf Gerlach (ruim 11 jaar
werkzaam als adaptatietechnicus op Revalidatiecentrum
‘De Hoogstraat’ te Utrecht) blijkt dat de leveranciers
of dealers van rolstoelen de zorgcontracten liever
‘wurgcontracten’ noemen. Leveranciers worden namelijk
gedwongen het goedkoopste middel te leveren. De
gemeente zal het een zorg zijn welke stoel er wordt
neergezet. De verantwoordelijkheid van de gemeente reikt
niet verder dan het plaatsen van de rolstoel en daarbij is
voor hen de kous af. Dealers kunnen aan de andere kant
niet alles financieel verantwoorden wat eigenlijk nodig
is om de rolstoelgebruiker van de juiste handvatten te
voorzien om de draad weer op te pakken.
Rolf is ook werkzaam als onderdeel van het team expert op
de zit poli en gaf hierbij volgende voorbeeld:

Een cliënt kwam bij Rolf op de zit poli. Meneer had veel
last van decubitus* op zijn tubers*. Na onderzoek bleek
de stoel waarin meneer zat niet voldoende mogelijkheden
te hebben om het probleem te verhelpen en was er
geregeld dat er een nieuwe rolstoel kwam. Tijdens de
passing werd het door Rolf mogelijk gemaakt dat meneer
verstelbare beensteunen kreeg en de mogelijkheid om
de stoel te kantelen. Zo ontstaat er de mogelijkheid om
de doorbloeding van zijn benen beter te controleren
en door de kantel functie zou meneer meer kunnen
‘verzitten.’ Maar de hoek van de leuning ten opzichte van
de zitting bleef nog altijd hetzelfde. Deze verandert niet
door te kantelen. Daardoor zal er altijd een bepaalde
druk uitgeoefend worden op de tubers van de heer. Hoe
rechter je zit, hoe meer druk op je zitbeenderen. Daarom
was het noodzakelijk dat meneer ook een optie kreeg om
de hoek van de rugleuning te kunnen verstellen. Wanneer
deze namelijk meer naar achter kan in combinatie met
het kantelen van de gehele combinatie is het mogelijk
om de druk van de zitbeenderen te verminderen. De
WMO-adviseur zag hier zelf ook wel de nood van in maar
kreeg het simpelweg niet verkocht bij zijn leidinggevende
die de contracten in de gaten houdt, omdat deze enkele
aanpassing bijna € 1000,- kostte.
Daarnaast wilde de adviseur niet het bedrag verstrekken
omdat hij vond dat dit van begin af aan duidelijk had
moeten zijn, wat natuurlijk volstrekt onzin is wanneer je
bedenkt dat deze meneer geen idee had hoe zijn leven
eruit ging zien.
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De leverancier zal binnen de mogelijkheden van het bedrijf
een zo goed mogelijke rolstoel willen maken. Wel speelt
ook bij de leverancier een financieel belang om zijn bedrijf
draaiende te houden en zal de leverancier proberen de
cliënt een rolstoel te geven uit zijn eigen assortiment.
Ervaring leert dat cliënten niet of nauwelijks worden
doorverwezen naar een concullega leverancier wanneer
deze een stoel in hun assortiment heeft die beter bij de
cliënt past.
Daarnaast zijn ergotherapeuten betrokken bij het
probleem van de cliënt. Vanuit de professionele
achtergrond van de ergotherapeut kan verwacht
worden dat zij een zo goed mogelijke stoel voor de
cliënt willen aanvragen. Bij hen speelt het probleem dat
er vanuit de opleiding en het werkveld te weinig goede
informatievoorziening is over een passende rolstoel voor
elke cliënt na het in kaart brengen van doelen, als dit al
gebeurt.
Ineke Rijckaert, oorspronkelijk ergotherapeut* maar nu
al meer dan 40 jaar werkzaam als revalidatie technisch
adviseur bij Revant revalidatiecentrum Breda, vertelt
mij dat in vergelijking met wat zij tijdens haar opleiding
kreeg betreft fysiologie, anatomie en pathologie vandaag
de dag maar erg basaal is en eigenlijk bij lange na niet in
verhouding staat met vroeger.
Bij Revant bestaat de mogelijkheid om je als werknemer
bij te scholen. Leveranciers komen naar Revant om te
praten over nieuwe ontwikkelingen, wat natuurlijk deels
commerciële belangen heeft. Maar andere opties zoals het
bezoeken van lezingen of beurzen, worden ook gedaan.
Maar niet bij alle werkgevers is dit het geval. In sommige
revalidatiecentra is het zo dat de therapeuten dit in hun
eigen tijd moeten doen of hier vrije dagen voor moet
opnemen. Dit werkt natuurlijk niet erg stimulerend.
“En ook komen de problemen omtrent de contracten en
belangenverstrengelingen aan bod binnen deze groep.
WMO-consulent heeft een andere kijk op de gehele situatie.
Natuurlijk zijn financiën belangrijk, alleen het is erg jammer
dat dit vaak erg leidend is in de ogen van de WMO. Contracten
tussen leveranciers en WMO maken het soms een heuse strijd
tussen wat nodig is en wat als ‘luxe’ wordt gezien in de ogen
van de WMO.” – Ineke Rijckaert.

HOE IS HET PROBLEEM ONTSTAAN?
Zoals ik het zie is dit probleem er eigenlijk altijd al geweest.
De wetgeving verandert vaak. De manier waarop men
een beroep kan doen op een rolstoel is veranderd. De
contracten die de gemeenten sluit met leveranciers maken
het niet makkelijker om tot een adequate rolstoel te
komen, maar het verandert de essentie van het probleem
niet. De essentie van het probleem zit nog altijd in het feit
dat de kennis en informatie die nodig is om tot een goede
adequate eerste rolstoel te komen niet inzichtelijk en
toereikend genoeg is voor deze groep.
Zo vertelt Rob, ruim 30 jaar rolstoelgebruiker, mij dat hij
in het begin de nodige problemen heeft gehad met zijn
rolstoelen. Rob kan door zijn handicap zijn knieën niet
buigen. Doordat zijn voeten niet naar behoren werden
ondersteund kreeg Rob veel last van decubitus.* In het
geval van Rob had hij dit te laat in de gaten door zijn
handicap, Spina Bifida.*
Door jarenlange ervaring en het in kaart kunnen brengen
wat anders moet kon Rob zich redelijk redden met
de stoelen die hem werden aangeboden. Wel is deze
wijsheid en ervaring gegroeid onder erg vervelende
omstandigheden.
“Decubitus* moet niet onderschat worden en kan zelfs dodelijk
zijn wanneer de wonden infecteren en ook het onderliggende
weefsel besmetten. Ik heb bij mijn 3e wond 2 jaar lang moeten
revalideren in Goes.” – Rob Gerritsen.
Naast de decubitus* heeft Rob, doordat er in het
verleden niet de juiste hulpmiddelen zijn aangeboden,
schouderklachten ontwikkeld. Een ernstig probleem
wanneer je bedenkt alles te moeten doen met je armen.
Door de houding in knieën en heupen is het voor Rob
moeilijk zijn romp te draaien. Het was dan ook een
belasting in zijn schouders om een tas achter zijn rug te
krijgen en op te hangen aan zijn rugleuning. Het was pas
tot op een paar maanden geleden dat er een aanpassing
aan zijn rolstoel kon worden gemaakt om de tas onder zijn
benen op de voetplaat kwijt te kunnen.
Volgens Rob werd er wel meegedacht om zijn problemen
op te lossen, maar altijd wel binnen het middel wat hem
voorgeschreven werd. Het was dan ook dankzij een stom
toeval dat Rob leerde over het p.g.b.* en de optie zelf een
hulpmiddel te kunnen uitkiezen. Dit kwam enkel omdat hij
een oude adviseur tegen kwam in de stad die bij een ander
bedrijf was gaan werken dat zich meer specialiseerde in
maatwerk(aanpassingen.)

Tot nu toe is te lezen hoe moeilijk de weg is om de juiste
rolstoel te vinden, zelfs wanneer je al langere tijd bekend
bent met een handicap. Voor hen die nieuw zijn met hun
handicap en er veel verandert maakt het dit nog moeilijker.
Marieke Warink, 36 jaar en sinds drie jaar
rolstoelafhankelijk, vertelt mij het volgende:
“Ongeveer drie jaar geleden ben ik rolstoelafhankelijk
geworden. Na een aanrijding kraag ik last van mijn rug.
Een (flinke)kneuzing was het resultaat. Door een stom
toeval ben ik diezelfde maand nog een keer aangereden
en hierdoor kwam een zenuw, ter hoogte van de kneuzing,
bekneld door een verkeerd geschoten wervel. Hierdoor kan
ik nog wel bewegen en heb ik nog wel gevoel in mijn onderlijf
maar is de spierkracht sterk verminderd eveneens als de
spiermassa. Ongeveer zes maanden na mijn ongeluk kreeg ik
een behandeling waarbij de pijn bestreden wordt. Hiervoor
moesten ze met en lange naald tussen de wervels door om de
zenuw uit te schakelen. Dit hielp erg goed maar moest elke zes
maanden herhaald worden. Bij de tweede keer ging het bijna
mis. De chirurg had bijna de zenuw beschadigd en had ik een
dwarslaesie kunnen overhouden. Vanaf dat moment krijg ik
deze behandelingen niet meer en heb ik dus chronisch pijn in
mijn rug met als gevolg van de mislukte ingreep en bestaat de
kans dat mijn zenuw nog altijd kan ‘knappen’ en dus alsnog
een volledige dwarslaesie* overhoud.
Ik heb een half jaar moeten revalideren in de Hoogstraat in
Utrecht. Daar sprak ik iemand die mij vertelde dat mijn eerste
rolstoel geen vouwframe* moest worden. Uit haar ervaring
probeerde de gemeente/ leverancier dit altijd als eerste te
plaatsen. En zij kreeg gelijk want de gemeente probeerde eerst
een vouwframe rolstoel te plaatsten. Deze rijden veel zwaarder
en zijn logger dan een vastframe, aldus mijn bron in de
Hoogstraat. Ook kon ik dit zelf beamen aangezien de gemeente
Tilburg een regeling heeft die ervoor zorgt dat je pas recht
hebt op je ‘eigen’ rolstoel wanneer je eerst een half jaar in een
rolstoel hebt gezeten van de gemeenten. Je moet min of meer
bewijzen dat je echt ‘ziek’ bent.
Ik kreeg het dus voor elkaar om een vastframe* te krijgen. De
passing, nu met meer ervaring, was achteraf een lachertje.
Mijn lengte werd overgenomen van mijn rijbewijs. De breedte
werd min of meer op het oog gedaan. Er werd niet gesproken
over kussens, rugleuning, maten, zithoek, rug hoek, wat
voor wielen, hoe vaak ik deed overstappen, of ik nog gevoel
had, of ik risico’s had betreft doorzitten, of ik hem mee in
de auto nam. De enige vraag die mij gesteld werd is welke
kleur de rolstoel moest hebben. Nu weet ik hoe het anders
moet en waar de focus en nadruk op moet liggen. Maar
toen wist ik het allemaal niet. Als je het niet weet heb je geen
vergelijkingsmateriaal en vertrouw je op de leverancier en
gemeente.
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Na nog geen twee maanden ben ik naar de huisarts gegaan
omdat ik last had van mijn billen. Het bleek dat ik een doorzit
plek had, decubitus.* Ik had geen idee hoe het kwam of wat
het überhaupt was. De adviseur had dit gewoon moeten
navragen en uitleggen. Door een slechte ervaring weet ik het
nu.
Ook had ik veel last van mijn schouders. De stoel is namelijk
te breed. Ik ben smal gebouwd maar mijn benen zijn erg lang,
Ik ben bijna één meter tachtig. De smalste ‘volwassen’ maat
van de rolstoel had ik nu en is dus drie centimeter te breed
aan elke kant. De grootste ‘kindermaat’ zou prima zijn qua
breedte maar zou veel te kort zijn in verband met mijn lengte.
Dus doordat mijn stoel te breed is belast ik mijn schouders
verkeerd omdat mijn wielen verder staan dan zou moeten.
Mijn zithoek, de zitting ten opzichte van de rug, is bijna 90
graden. Hierdoor zit ik veel te recht en heb ik veel te veel druk
op mijn wervel en mijn billen. Hier is nooit over gesproken. Ook
niet de hoogte van de rug. Deze is veel te hoog en drukt in mijn
schouderbladen tijdens het aandrijven. Dit in combinatie met
de breedte zorgt voor pijnlijke, overbelaste schouders.
Nadat ik eindelijk na maanden de gemeente had kunnen
overtuigen dat mijn stoel niet meer voldeed heb ik kunnen
regelen dat ik een nieuwe stoel kreeg/ krijg, deze is op dit
moment namelijk in de maak. Deze komt van een dealer die
alleen maar maatwerk rolstoelen maakt. Niet dat maatwerk
de enige optie is, maar hier werd er goed besproken waar
ik tegen aanliep en wat ik graag wil doen en kan doen. Bij
deze dealer kwam ik terecht omdat de rolstoelen in mijn
rolstoelbasketbalvereniging door dit bedrijf gesponsord waren.
Deze passing ging heel anders. Alles werd na gevraagd betreft
mij en mijn handicap en hoe mijn dagelijks leven eruitziet.”
- Marieke Warink.

WANNEER IS HET EEN PROBLEEM?
Het probleem begint bij de gebrekkige
informatievoorziening aan de cliënt. Op het moment dat
de cliënt een rolstoel aanvraagt bij de gemeente, wordt er
een proces in gang gezet. Hier komt het probleem dan echt
duidelijk naar voren.
De gemeente komt vaak bij de cliënt thuis voor een
zogenoemd keukentafelgesprek waarin de aanvraag
besproken wordt. Voor de cliënt komen hier een hoop
keuzes bij kijken. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld een
standaardstoel leveren uit het standaardpakket, maar is
ook via Persoonsgebonden budget (PGB) een mogelijkheid
voor het aanvragen van een rolstoel. Via PGB kan de
cliënt bijvoorbeeld een stoel aanvragen bij een andere
leverancier die geen contract heeft met de gemeente.
Dit is dus een eerste keuze die een cliënt moet maken.
Hier komt bij dat de ervaring leert dat gemeente vooral
stoelen willen aanbieden uit het standaardpakket* en dat
de aanvraag voor hulpmiddelen vanuit het p.g.b. vaak
nog moeizaam verloopt. Zo vertelt Mario van Bezouw,
technisch adviseur, adaptatietechnicus* en eigenaar van
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TNS Revalidatie Service te Rijen mij het volgende:
“Elke gemeente sluit zijn eigen contracten. Ze kunnen zelf
invulling geven aan hoe zij het WMO besluit hanteren.
Natuurlijk zijn er bepaalde regels qua leveringsvoorwaarden
maar er is wel geel vrijheid welk bedrag zij voor welk
hulpmiddel vaststellen. Zo is het, wat ik weet van Breda en
omstreken, nogal een groot verschil. Vraag je binnen de
gemeente Breda een PGB voor een sportrolstoel dan moet je
het doen met € 1945,- In dit bedrag zit dan al € 380,- reparatie
kosten. Voor deze voorziening staat vier jaar. Wanneer er
reparatiekosten zijn kan je dit doen van die € 380,- Dus
eigenlijk heb je maar een € 1565,- voor de aanschaf wanneer
je ervoor kiest de reparatie kosten bij te leggen in het totale
aanschaf bedrag. Wanneer we een kleine 20 kilometer
verderop kijken, neem bijvoorbeeld de gemeente Dongen, is
het bedrag maar liefst € 3200,- exclusief reparatie geld. Hier
moeten we al serieuze vraagtekens bij zetten.
Maar neem gemeente Breda. Ik weet na wat gesprekken
daar dat zij in hun contract met leveranciers hebben kunnen
vastleggen dat zij pér stoel, pér maand
€ 19,- betalen aan de leverancier. De leverancier zal hierdoor
proberen het goedkoopste adequate middel te verstrekken. €
19,- per maand voor 5 jaar klinkt als heel wat maar ervaring
leert ons dat de meeste rolstoelen na 3 jaar echt wel versleten
zijn. De kwaliteit is simpelweg gewoon minder goed in
verhouding met de kostprijs. Of de meeste stoelen worden na 2
jaar al afgeschreven vanwege het niet voldoen aan de eis van
de gebruiker.
Heb je een meer gecompliceerde handicap en meer eisen
waaraan de rolstoel moet voldoen dan wordt dit alles nog
wat schrijnender voor de leveranciers. Het aanpassen van
de standaard rolstoel is duur. Op één rolstoel aanpassingen
verrichten in het productieproces, die normaal met honderden
per dag wereldwijd van de lopende band afrollen, is erg
ingrijpend voor die leverancier/ fabrikant. Een maatwerk
rolstoel is nog wat ingrijpender omdat dan het standaard
frame niet meer voldoet en in de eerste fase een mutatie
moet plaatsvinden. Zo rolstoel kost dit een leverancier/
fabrikant al gauw € 8000 á 9000,- Simpelweg omdat het hele
productieproces hier niet op voorbereid is. Een leverancier
die standaard custom gemaakte rolstoelen maakt, hierop
ingericht is, kan voor dit alles een kleine € 5000,- rekenen. Een
groot verschil.
Door deze contracten die de gemeente sluit zorgen ervoor
dat leveranciers over de kop gaan. Sinds 2010, het begin
van deze contracten, zijn er al heel wat leveranciers failliet
gegaan over overgenomen door ‘concullega’s. En uitelindelijk
is de rolstoelgebruiker de ware dupe van deze gehele
centenkwestie.” - Mario van Bezouw.

Zo moest Marieke aantonen met schriftelijke
onderbouwing van haar ergotherapeut, fysiotherapeut,
revalidatiearts en specialist uit het ziekenhuis waarom
haar huidige stoel niet meer voldeed en zij gebruik wilde
maken van het PGB om zo een rolstoel aan te schaffen
die wel voldeed aan de nodige eisen om goed te kunnen
participeren in de samenleving.
“De contracten die de gemeenten afsluit met haar plaatselijke
leveranciers maken het de dealers erg moeilijk en de
gemeenten erg makkelijk. De gemeenten wordt gevraagd
een rolstoel te plaatsen. Welke maakt haar niet uit. Wanneer
iemand een beroep doet op een PGB wordt er afgeweken
van de standaard protocollen en dat kost meer tijd.” – Rolf
Gerlach.
Als de financiering en de leverancier duidelijk zijn, wordt er
een passing gedaan door de leverancier. Dit houdt in dat
de stoel wordt aangemeten, zodat die zo goed mogelijk
past bij het lichaam van de cliënt. Hierin is de expertise
van de leverancier heel belangrijk, maar is het ook zeer
van belang dat de cliënt zijn persoonlijke visie op zijn
zithouding en handicap kan bespreken met de leverancier.
Het is bijvoorbeeld handig om te weten hoe vaak iemand

een overstap maakt per dag en op welke manier. Hoe
vervoer je je? Openbaar vervoer of heb je een auto?
Wanneer je zelf rijdt, til jij de rolstoel zelf in de auto en hoe?
Via een aanpassing in de auto of haal je de wielen eraf en
til je het frame over je heen op de bijrijdersstoel? Heb je de
mogelijkheid gedurende de dag je zithouding aan te passen
of stap je wel eens over op een andere stoel of bank? Hoe
is het met je evenwicht en kracht in je schouders? Moet
de rolstoel scherper afgesteld worden zodat deze lichter
rijdt en zo je schouders wat bespaart of is dit met het
evenwichtsgevoel niet haalbaar? Zou dit probleem kunnen
worden opgelost met anti-tip wieltjes (kleine wieltjes achter
de rolstoel zodat men niet achterover kan vallen) of past de
rolstoel dan niet meer in de auto?
Ineke Rijckaert zegt dat zij vaak, zo niet altijd, te horen
krijgt: “Uhm, ja, u weet het beter.”
Volgens Ineke wordt de cliënt de dupe van de gehele
combinatie; de ‘wurgcontracten’, het gebrek van kennis aan
de cliënt zelf en de regelingen en protocollen die de WMO
eropna houdt.

WAAROM IS HET EEN PROBLEEM?
Niet goed weten waar je recht op hebt bij het aanvragen en uitkiezen van je rolstoel kunnen op de lange
termijn erg schadelijk zijn voor de gezondheid van de rolstoelgebruiker. Een verkeerde rolstoel die het
lichaam niet goed ondersteund en niet voldoet aan de vraag en eisen van de cliënt creëren een slechte
zithouding. Een verkeerde zithouding kan in sommige gevallen nog schadelijker zijn dan de handicap zelf
en deze dan ook erger maken.
Pijnklachten bij de rolstoelgebruiker nemen toe, de energie bij de rolstoelgebruiker neemt af en dit heeft
effect op de kwaliteit van leven. In sommige gevallen breidt de handicap zich hierdoor uit en ontstaan er
als gevolg hiervan nog meer afwijkingen in het lichaam. De rolstoel moet dan worden aangepast of zelfs
vervangen. Dit brengt in beide gevallen kosten met zich mee die van het begin af aan voorkomen hadden
kunnen worden.
Naast de kosten had ook de pijn bij de rolstoelgebruiker voorkomen kunnen worden. Het aanvragen van
een nieuwe rolstoel is een vrij lang proces, zeker als de gebruiker binnen korte termijn weer een nieuwe
rolstoel aan wil vragen. Gemeenten moeten dan namelijk binnen korte tijd twee keer een groot bedrag
uitgeven aan dezelfde cliënt en dus moet je als cliënt echt goed kunnen onderbouwen waarom je binnen
zo’n korte termijn al een nieuwe rolstoel nodig hebt.
Om deze situaties te voorkomen, is het dus belangrijk dat er meteen bij het aanvragen van een eerste
nieuwe rolstoel goed duidelijk is voor de client: Wat wil je doen en waar wil je naar toe werken? Wanneer
dit bekend is kunnen ook de juiste passende rolstoel worden ingezet.

WAAR DOET HET PROBLEEM ZICH VOOR?
Het probleem doet zich voornamelijk voor bij mensen die na een ongeluk of door ziekte rolstoel
gebonden worden of een ander hulpmiddel nodig hebben. De geheel nieuwe levensfase zorgt voor
vele hindernissen die overwonnen moeten worden. Onzekerheid is een slechte raadgever. Negatieve
ervaringen om de draap op te pakken maken dat zeker niet beter.
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RESULTATEN
Er zijn dus nogal wat betrokken partijen bij dit probleem. Het is dus belangrijk dat de informatie die
nodig is om te komen tot een goede keuze van een passende rolstoel op een goede overzichtelijke
manier wordt onderzocht. Het probleem in de huidige informatievoorziening is dat deze incompleet
is, ontoereikend en niet inzichtelijk is. Dit, in combinatie met de interviews uit de praktijk, creëren de
volgende blindspots bij de betrokken partijen:

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
»
»
»
»

Hoe wordt de indicatie vastgesteld?
Wat zijn de richtlijnen en protocollen om tot een geschikte rolstoel te komen?
Wie bepaalt wanneer een rolstoel adequaat is en waarop wordt dit gebaseerd?
Hoe zit het me de educatieve achtergrond van de WMO-consulenten?

ERGOTHERAPEUTEN
»
»
»

Client vertrouwt volledig op de ergotherapeut.
Nieuwe gebruikers hebben geen referentiepunten om mee te vergelijken of er vooruitgang of
achteruitgang is te zien aan de hand van hun zithouding.
Kwaliteit van de opleiding en de ruimte vanuit de werkgever om bij te scholen.

LEVERANCIERS
»
»
»

Deskundigheid van de adviseur.
De moeilijke positie van dealers door de contracten die gesloten zijn met gemeenten.
Niet de ruimte om alle nodige aanpassingen te maken/ verstrekken die eigenlijk nodig zijn.

GEBRUIKERS
»

»
»
»

»

16

DEFINITIE | RESULTATEN
Zoals in de resultaten te lezen is zijn
er veel partijen betrokken. Echter
veel moeilijkheden ontstaan omdat
het stysteem niet goed inspeelt op
de hulpvraag van mensen. Namelijk
deelnemen aan een maatschappij
waar zij op het moment van een
ingrijpende verandering in hun leven
voor hun gevoel aan de zijlijn moeten
toe kijken.

Mogelijke blindpots ga ik aan voorbij
vanuit mijn beleving en persoonlijke
ervaringen, die ongetwijfeld ook
gekleurd zijn na 26 jaar rollen.

Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid
als rolstoelrijder, maar ook
vanuit mijn arbeidsverleden als
adaptatietechnicus haal ik veel kennis.
Dit heeft zeker ook een keerzijde.

CLIËNTEN / (ROLSTOEL)GEBRUIKERS
Daarom zal ik mij gaan toespitsen op de
gebruikers. Het veranderen van de structurele
fouten in het systeem is erg aantrekkelijk maar
niet geheel realistisch binnen de tijd. Daarnaast
heb ik de meeste affectie en daarmee ook de
grootste motivatie bij de gebruikersgroep.
Wanneer deze voorzien worden van de juiste
handvatten zullen niet alleen zij geholpen
worden bij het oppakken van de draad maar
zullen ook verschillende problemen die zich
voordoen bij de andere stakeholders afnemen.

Het proces van leren omgaan met je nieuwe handicap is nog erg fragiel en nieuw. Vele vragen
omtrent verloop van de handicap en hoe alles verder zal verlopen zijn reëel, maar creëren wel de
nodige vraagstukken.
Geen vergelijking met eerdere rolstoelen indien de handicap nieuw is en op deze manier moeilijk te
communiceren waaraan de stoel moet voldoen of wat punten van focus zijn.
Niet precies weten wat er mogelijk is zowel in aanvragen van de rolstoel alsmede de opties die
mogelijk zijn op een rolstoel.
De eisen waaraan hun rolstoel moet gaan voldoen omdat vaak de toekomst ver weg lijkt maar in
realiteit niet is. Dagelijkse invulling en toekomst perspectief zijn een vereiste hoe een hulpmiddel bij
de gebruiker past.
Het accepteren van de nieuwe situatie creëert veel druk en stress en geeft vele vragen over, van,
voor het nieuwe ‘leven’.
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SCENARIO: HARRY

Na lange en intense periode van herstel
en revalidatie is het tijd om naar huis
te gaan. De stoel die Harry tijdens zijn
herstel te leen had van de instelling(en)
was zijn eerste kennismaking met
een hulpmiddel was allesbehalve
positief. Rolt zwaar en daarnaast
waren de voetsteunen een dagelijkse
psychologische steek naar hetgeen wat
hij juist mist.

Om grip te krijgen op de problematiek en een moment te kiezen waar ik als gebruiker
verschil kan uitmaken heb ik daarom verschillende scenario’s uitgewerkt. De volgende
scenario’s zijn gebaseerd op ware personen en situatie’s.

Dit is Harry. Harry is een jonge man
van 38 jaar. Hij is werkzaam als
accountmanager 4 dagen in de week.
Houdt van sporten en lekker bewegen.
Harry is gescheiden van zijn partner
maar ziet om de week zijn dochtertje
van 2 jaar en vindt het dan leuk om op
pad te gaan met haar.

Op een van de vele malen dat Harry in
zijn auto zit raakt hij betrokken bij een
éénzijdig ongeluk na het ontwijken van
een kat op de weg. Zijn auto zit flink in
de kreukels en dit geldt ook voor zijn
(onder)benen.
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Vanuit de gemeente waar hij woonachtig
is krijgt hij een rolstoel. Harry is happy
want ja, dat ziet er tenminste uit als een
mooie stoel en zonder die vervelende
beensteunen die hem herinneren aan
zijn ongeluk. De gemeente (zoals eerder
allemaal toegelicht is) levert een stoel
en kan zijn taak afvinken. ‘Het leveren
van het goedkoopste en adequate
middel.’ Dit klinkt cru, maar is helaas
wel de waarheid. Harry kan tenslotte
niet weten van de wurgcontracten
die gemeente met haar leveranciers
afspreekt.

Eenmaal thuis komt Harry erachter wat
hij allemaal nog niet weet. En niet alleen
thuis. Wanneer Harry boodschappen
doet bij zijn supermarkt verderop in
de buurt valt hij uit zijn rolstoel. Zijn
rolstoel is namelijk een prima stoel
voor iemand die een betere balans
heeft. (Door zijn korte bovenbenen kan
hij zich niet goed schrap zetten bij het
nemen van obstakels).
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Harry verliest het vertrouwen om erop
uit te gaan. Harry raakt steeds meer in
een isolement. Wanneer hij zelf al niet
‘veilig’ op pad kan laat staan dat hij dan
voor zijn meisje kan zorgen denkt hij.
Daarnaast komt hij erachter dat zijn
huis ook niet meer die fijne plek is die
hij gewend was. Het wordt langzaam
rommeliger en viezer. Harry probeert
het wel bij te houden maar zijn energie
is al kwetsbaar. Huishoudelijke taken
vallen ook niet mee. Harry wordt
steeds ongelukkiger en krijgt last van
niet alleen zijn lijf maar ook mentaal
krijgt hij meer en meer te verduren.

MAXI-COSI
Maar laten we een stapje terug doen
in de tijd. Binnen dit scenario zijn er
verschillende punten waarop ik als
ontwerper kan ingrijpen met de kennis
die ik heb als adviseur waar ik vind dat
dingen anders moeten. Maar ik kies heel
bewust voor de fase waarin Harry thuis
komt te zitten. In het ziekenhuis zijn er
nog te veel emoties bij Harry. Tijdens het
revalideren wordt hij volop geleefd. Van
therapie naar therapiesessie en totaal
geen regie over zijn eigen agenda en tijd.

HANDBIKE

COMPACT
+HANDGAS

En dus uiteindelijk
Zal het duidelijk worden dat Harry last heeft met het bewaren van zijn
balans. Niet omdat hij bijvoorbeeld spierfuncties heeft verloren (wat vaak
wordt gecheckt vanuit de gemeente) maar omdat hij zijn benen in het
geheel verloren heeft. Dus kan hij zich niet afzetten. Dat betekent niet dat
hij niet lekker erop uit kan. Dit betekent wel dat hij een stoel nodig heeft
die een betere wielbasis heeft en niet snel naar voren kan kiepen. Maar
ook een aansluiting waarop hij een handbike kan aansluiten en een
Maxi-Cosi combi. En buiten dit ook nog opklapbaar zodat hij weer kan
autorijden en wellicht zijn oude werk (deels) op kan pakken wanneer zijn
auto wordt uitgerust met handgas.

Maar dan wanneer hij thuis zit en de
eerste onverwachte tegenvallers komen
ontstaat er een zwart gat. Juist hier moet
hij worden uitgedaagd om te kijken wat
hij graag anders zou willen zien.

Daarnaast is het goed dat hij hulp krijgt in de huishouding vanuit de
gemeente zodat hij hier zelf geen energie iin hoeft te steken.

HARRY HEEFT EEN DOEL EN WORDT
ONDERSTEUNT MET HULP IN ZIJN HUIS

Toen Harry uit de revalidatie kliniek
werd ontslagen moest hij zijn stoel
inleveren. Vanuit de gemeente is er
voor een andere stoel gezorgd. Op het
moment dat de WMO een aanvraag
binnenkrijgt is dit het moment dat
Harry invloed kan uitoefenen over hoe
zijn leven vorm gaat krijgen, waar hij
naar toe wil werken en wat voor hem
belangrijk is.

ER WORDT VERDER GEKEKEN DAN
PLAATSEN VAN EEN HULPMIDDEL
EN DE ZAAK IS AFGEDAAN.
HARRY KRIJGT HET GEVOEL IETS TE KUNNEN
VERANDEREN AAN DE SITUATIE DIE HIJ
LIEVER ANDERS HAD GEZIEN
HARRY NEEMT REGIE OVER ZIJN EIGEN
LEVEN EN WERKT AAN DOELEN DIE
BELANGRIJK VIND
HARRY IS WEER ONDERDEEL VAN DE
MAATSSCHAPPIJ EN DOET WEER MEE
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SCENARIO: LILLY

Dit is Lilly. Lilly is getrouwd met Jan.
38 jaar en wonen samen met hun
12-jarige puber Jimmy in standaard
rijtjeshuis. Haar grootste passie/ hobby
is koken en bakken. Deze deelt zij met
een goede vriendin Anja.

Op een doordeweekse avond wordt
Lilly hard van haar fiets afgereden. Een
bestuurder van een bestelbusje zat niet
op te letten, keek op zijn telefoon en
negeerde compleet de verkeerssituatie.
Lilly, nietsvermoedend op haar fiets vol
met kookgerei ziet de bestuurder niet
goed door begroeiing aan de zijkant van
de weg. Maar heeft vertrouwen dat het
goed gaat aangezien zij ook nog eens
op een fietspad fietst met voorrang op
alle kruisend verkeer.
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Lilly loopt een fractuur op in haar
wervelkolom. Dit betekent dat zij net boven
haar navel een breuk heeft opgelopen die in
haar geval alle zenuwbanen naar beneden
heeft beschadigd. Dit betekent dat haar
gevoel, spierfuncties en kracht vanaf dit
punt naar haar tenen niet meer werken.

Eenmaal thuis lijkt alles goed te gaan.
Natuurlijk is het behelpen en zouden Lilly
en Jan het liever anders gehad hebben.
Jan moet zich als een ware duizendpoot
ontplooien en heeft buiten zijn baan
nu nog veel meer taken erbij. Lilly heeft
nog beperkt energie die ook nog eens
kostbaar is om in te zetten en dat merkt
Jan.

Na enkele weken is de rek er wel uit bij
Lilly, Jan en ook wel Jimmy. Jan is ver over
zijn grenzen gegaan. Werk, huishouden
en Jimmy. Lilly probeert wat ze kan om
haar steentje bij te dragen maar dit valt
niet mee. Buiten dit alles heeft zij ook
nog haar eigen proces en herstel dat
enorm veel energie slurpt.
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Wanneer Lilly naar huis komt na haar
tijd in het ziekenhuis lijkt alles nog goed
te gaan. Dat voelt fijn maar ook dan
wordt er ineens ervaren hoeveel er in
het ziekenhuis nog wel geholpen werd.
Stiekem is het voor Jan enorm pittig om
gelijk na werk alweer aan te pakken
met de situatie thuis. De mantelzorg
functie weegt zwaar.

En dus uiteindelijk...
Soms zijn er meerdere problemen en/ of situaties waarin wrijving ontstaat.
Soms zullen ze allemaal individueel getackeld moeten worden. Maar
ook zijn er positieve veranderingen die ervoor kunnen zorgen dat niet
één probleem opgelost wordt maar door dit ene probleem een positieve
verandering ten gunste brengt op allerlei vlakken. Een ketting is zo sterk als
zijn zwakste schakel.
Doordat Lilly, in een volkomen logische euforie, naar huis mag lijkt de
zon eindelijk weer tevoorschijn te komen vanachter die donkere wolk die
boven Lilly en haar familie hing. Totdat de rol van mantelzorger voor Jan
zwaarder is dan het leek. Lilly ervaart haar aanwezigheid meer als een last
dan wat anders. Ze probeert veel zelf te doen maar dit valt niet altijd mee
met de energie die ze heeft, ze is nog steeds herstellende. Ze moet voor de
meest simpele dingen hulp vragen. Dat kan overdag aan Jimmy wanneer
hij er is maar wanneer ze alleen is moet ze toch zelf een oplossing vinden.
Aan ontspannen samen zijn,komt get gezin niet toe.

Lilly heeft altijd al enorm veel genoten
in haar keuken waar zij lekker bezig
kan zijn met haar hobby maar ook
een belangrijke spil is in de dagelijkse
structuur van het leven en huishouden.
Vooral in de avond is het enorm fijn
voor Jan om thuis te komen en heel
even niet gelijk door te moeten pakken.

DOOR DE KEUKEN AAN TE PASSEN NAAR EEN HOOG-LAAG
KEUKEN KAN LILLY ZICH OVERDAG BETER REDDEN
DE VRAAG OM HULP ZAL AFNEMEN EN
DAT GEEFT EEN ZEER POSITIEVE BOOST
AAN HAAR ZELFVERTROUWEN

Helpen in de keuken voor de
gezelligheid maar niet omdat het moet.
De elektrische hoog-laag keuken is niet
alleen een uitkomst voor Lilly, maar
ook voor Jan en Jimmy aangezien deze
verstelbaar is.

LILLY KAN NU OOK WEER MAKKELIJKER
AAN HAAR HOBBY’S DEELNEMEN. DIT
GEEFT RUST EN RUIMTE IN HET HOOFD

Dit geeft Lilly niet alleen de ruimte om
weer te werken een haar hobby’s maar
het stelt haar ook in staat om haar
rol binnen het huishouden weer een
beetje op te pakken. Zeker niet alles,
maar het biedt ruimte voor meer: Haar
keuken is haar domein, dat gaat goed,
ze kan nu met haar geringe energie Jan
ondersteunen aan het einde van de
dag. Dat zorgt voor een betere sfeer
thuis. Zo is elke schakel van belang.
Het biedt zelfs mogelijkheden om weer
met Anja op markten hun baksels te
verkopen.
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LILLY KAN OOK JAN WAT ONDERSTEUNEN DOOR
BIJVOORBEELD TE HELPEN MET KOKEN IN DE AVOND. DIT ZAL
NIET ALLES VAN JAN ZIJN ZORGEN WEGNEMEN MAAR BIEDT
HEM WEL WAT RUST NA EEN LANGE DAG. DIT ZORGT WEER
VOOR MINDER SPANNINGEN EN EEN BETERE SFEER IN HUIS

AL DEZE FACTOREN ZORGEN VOOR HET VERTROUWEN EN
RUIMTE OM ZELFS WEER MET HAAR VRIENDIN ANJA OP MARKTEN
HAAR BAKSELS TE VERKOPEN EN WEER LANGZAAM TE BOUWEN
AAN EEN DROOM VAN EIGEN BEDRIJFJE
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De art besluit zelfs dat Mats naar het ziekenhuis
moet. Er worden geen halve maatregelen
genomen en Mats wordt zelfs in een coma
gebracht om hem zo pijn te besparen en
dat de artsen betere en zwaardere medicatie
kunnen toedienen in de hoop de ontstekingen
in zijn lijf tegen te gaan.

SCENARIO: MATS

Dit is Mats, 53 jaar. Woont en werkt in
de groenvoorziening van Breda. Mats is
alleenstaand en heeft een dochter die
in het buitenland woont en werkt. Mats
heeft veel vrienden/ kennissen die hij
kent van zijn vrijetijdsbesteding; namelijk
darten in het plaatselijke buurtcafé.

Mats raakt ziek. Een onschuldige
bacterie in eerste instantie, aldus de
huisarts. Hoe dan ook met bedrust
moet het goedkomen. Maar helaas
het gaat slechter en slechter. Het lijkt
erop dat zijn lichaam niet meer weet
welke (zieke)cellen het moet afbreken
en breekt ook de goede cellen af. Dit
zorgt ervoor dat de omhulsels van
zijn zenuwen meer en meer worden
aangetast.
Zie het als een elektriciteitskabel; daar
heb je ook een gekleurde plastieken
buitenkant die de koperdraden aan
de binnenkant beschermt. Wanneer
deze ontbreken en de koperdraadjes
blootliggen zijn ze veel gevoeliger voor
beschadigingen.
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Na een ruime 3 weken ontwaakt Mats en
moet hij verder herstellen. De 3 weken coma
hebben diepe sporen nagelaten en heeft Mats,
buiten het feit dat zijn spierkracht en functies
in al zijn ledematen sterk zijn afgenomen
ook restverschijnselen van een n.a.h. (niet
aangeboren hersenletsel).

Gelukkig gaat het steeds beter met Mats
en mag hij naar huis. Helaas niet naar
een revalidatiekliniek i.v.m. Corona. En
met dat gegeven besluiten de gemeente
en de transferverpleegkundige van het
ziekenhuis dat een elektrische rolstoel
het beste is voor Mats.

Mats zit van ‘s ochtends tot ‘s avonds
in zijn rolstoel. De thuiszorg helpt hem
met hem met de transfer uit bed en in
de avond weer terug op bed. Mats is
overdonderd wat hem de afgelopen tijd
allemaal is overkomen. Nu hij thuis is
komt dit eigenlijk allemaal pas los want
daarvoor was Mats aan het ‘overleven’
in plaats van ‘leven.’ En omdat Mats
eigenlijk niet weet wat hij zelf wil, gaan de
dagen maar aan hem voorbij. Omdat hij
door zijn energie gebrek alleen maar in
zijn stoel ‘hangt’ krijgt Mats terugkerend
decubitus*.
Dan moet hij weer worden opgenomen
in het ziekenhuis en verplicht een week
of 2 op zijn buik liggen tot het genezen is.
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Door de ondersteuning van de
maatschappelijk werker zal Mats door
de bomen het bos weer gaan zien.
Oefentherapie was eigenlijk prioriteit
nummer één. Hier leert hij dat trainen
zeker energie kost maar op de lange
duur hem energie geeft. Meer vrijheid
omdat hij niet aan zijn stoel gekluisterd
zit. Daardoor veel minder risico loopt
op decubitus. Fit genoeg is om in een
andere rolstoel te gaan zitten en weer
zelf voor zijn vogels te zorgen en naar
zijn buurtcafé kan gaan.

Hier is het van belang om het patroon te
doorbreken waar Mats zich in bevindt.
Zijn energie is beperkt en tevens ook
zijn cognitieve belastbaarheid. Daarom
moet het voor Mats behapbaar blijven
wanneer hij gaat werken aan zichzelf.
Oefentherapie, hulp in de huishouding,
meer beweging en nog vele andere
vraagstukken moeten worden behandeld.

En dus uiteindelijk...
Het gebruik van het product mag niet als een
belasting ervaren worden. Het moet Mats
gevoel geven dat hij weer grip krijgt op de
situatie en zijn leven weer kan herpakken.

Mats de juiste tools heeft gekregen om zijn doelen te halen. De handvatten
aangereikt krijgen die hij nodig had om weer regie te nemen in zijn eigen
leven. Ondanks dat hij hulp heeft gehad om dit te bereiken heeft hij ook
het gevoel gekregen dit ‘zelf’ te hebben bereikt. Dit komt omdat hij tijdens
het gebruik van de app niet is komen te vervallen in het patroon dat
wij wilde doorbreken en veranderen. Hij is zelf degene geweest die de
inzichten heeft verschaft om te komen waar hij nu is. Hij heeft enkel een
zetje gehad in de juiste richting.

Wanneer er uitkomt dat een gebruiker
met veel vragen zit is het raadzaam
om bijvoorbeeld, in dit geval, Mats te
koppelen aan een maatschappelijk
werker. Deze persoon kan hem
structureel helpen met het in kaart
brengen van zijn problemen en hier
ook prioriteiten in aanbrengen.

IN EEN PERIODE WAARIN DAGEN AAN JE VOORBIJ GLIJDEN
IS MATS ZELF DEGENEN GEWEEST DIE HIER EEN POSITIEVE
VERANDERING IN AAN HEEFT KUNNEN BRENGEN
EEN TAAK UIT TE VOEREN DIE ERVOOR HEEFT GEZORGD
DAT HIJ NIET OPNIEUW TERUGVALT IN EEN AFWACHTENDE
HOUDING EN DAARMEE REGIE NEEMT OVER ZIJN EIGEN LEVEN
PRIORITEITEN STELLEN IN ALLE
BELANGRIJKE DOELEN OM ZO GEPAST
MET ZIJN ENERGIE OM TE GAAN
DOOR DE JUISTE PROBLEMEN TE TACKELEN, HET GEVOEL
TERUG HEEFT GEWONNEN DAT MATS ZIJN EIGEN LEVEN
OP KAN PAKKEN EN TE DOEN WAT HIJ DEED EN WEER KAN
DEELNEMEN AAN ZIJN SOCIALE LEVEN
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CONCLUSIE EN

CRITERIA PRODUCT

NIEUWE HOOFDVRAAG
Een goed hulpmiddel staat gelijk aan meedoen. Dit was min of meer het startpunt vanaf waar ik mijn
afstuderen begon. Als voormalig technisch adviseur had ik een zeer technische kijk op mijn eigen vraagstuk.
Ik ben onder andere opgeleid in medische basiskennis (en zie daarmee de voor- en nadelen van bepaalde
hulpmiddelen voor bepaalde ziekte beelden) en zitergonomie. En daarmee had ik ook een tunnelvisie richting
een mogelijke oplossing.
Na een paar interviews met de stakeholders van mijn originele uitgangspositie is daar één belangrijke conclusie
uit te trekken die wat mij betreft een prioriteit zou moeten hebben. De persoon zelf en hoe deze met de situatie
omgaat zoals die op dat moment bij hen is.
Daarom ben ik teruggegaan naar de gebruikers en ben opnieuw in gesprek gegaan maar nu vanuit het
standpunt wat hen let om deel te nemen aan de maatschappij. Waar zij tegenaan zijn gelopen/ lopen en deze in
kaart gebracht door middel van scenario’s gebaseerd op hun verhalen.

“HOE NU VERDER? HOE KAN IK
DOEN WAT IK DEED?”
“GEFRUSTREERD DAT JE
NIET GEHOLPEN WORDT.”

“MACHTELOOS.”
“VAN CHAOS NAAR
ZWART GAT.”

“HET BELEID IS DEMOTIVEREND EN ONTMOEDIGEND.”

Ik zou graag willen zien dat de gebruikers van mijn product deze bovenstaande
uitspraken als geheel het tegenovergestelde gaan ervaren. Dat ‘machteloos’ weer kracht
wordt. Frustratie omslaat in rust en ‘hoe nu verder’ verandert in “Ik heb een richting en
een doel.”

Laagdrempelig en toegankelijk. Dit is niet alleen in taalgebruik maar ook
in ontwerp. De gebruikers zullen erg verschillen in fysieke en mentale
capaciteiten. Wanneer ik elke gebruiker de kans wil geven regie terug te
nemen over hun eigen leven dan moeten zij dit ook (voor zover mogelijk)
helemaal op eigen kracht kunnen doen.
Ben je beperkt motorisch? Laaggeletterd? Of heb je last van een
hersenletsel? Mijn gebruikers mogen geen ‘beperkingen’ ervaren.

Mijn product moet de hoeveelheid van complexe informatie overzichtelijk
maken door enkel de informatie terugkoppelen die voor elke gebruiker
anders is.

Social design en user experience zullen een belangrijke rol hebben
binnen het ontwerp. De ervaring die de gebruiker aflegt moet helder zijn
aangezien energie/ cognitief vermogen kunnen verschillen binnen de
gebruikers maar wat niet als belemmering mag worden ervaren.

Mijn product moet de mogelijkheid hebben om veel informatie te kunnen
opslaan, in te zien en mee te kunnen interacteren.

Mijn nieuwe hoofdvraag zal dan ook het uitgangspunt worden voor mijn product:

“HOE KAN IK VOOR MENSEN DIE NA EEN HERSTELPERIODE DOOR
ONGELUK OF ZIEKTE EN MOEITE HEBBEN MET PARTICIPEREN
VOORZIEN VAN DE JUISTE HANDVATTEN OM OP EIGEN KRACHT
WEER DE DRAAD OP TE PAKKEN.”
30

Het product moet de gebruiker ondersteunen in het helpen inzichtelijk
te krijgen wat voor hen belangrijk is en waar zij naar toe willen werken
nadat zij door een ziekte of ongeluk niet meer kunnen deelnemen aan
het leven wat zij voor dat moment hadden.
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PRODUCT
ONTWERP
TOEGANKLEIJKHEID EN

GERUIKSVRIENDELIJKHEID
Toegankelijkheid gaat verder
dan een lift of en oprijplaat. Dit is
namelijk in de letterlijke zijn van
het woord. Toegankelijkheid heeft
niet alleen te maken met de fysieke
wereld om ons heen maar is ook
van groot belang bij het ontwerpen
van multimediaproducten. We
hebben het hier dan in het
algemeen over kleurgebruik en
hoe makkelijk een gebruiker het
product kan begrijpen en taken
kan uitvoeren. Maar wanneer
we verder kijken dan gaat
toegankelijkheid in deze ook over:
Zinsopbouw; is het taalgebruik
helder en toegankelijk. Niet te veel
moeilijke woorden, afkortingen of
zijn de zinnen niet onnodig lang?
Dit kan namelijk voor mensen met
een hersenafwijking erg lastig zijn
en frustrerend wanneer je om
hulp moet vragen. Het gebruik van
icoontjes kunnen hierbij helpen.
Kleuren; soms zijn letters moeilijk
te lezen wanneer verkeerde
kleuren worden gecombineerd.
Dit zijn enkele tips die volgens de
‘Schrijfwijzer, eenvoudig schrijven
voor iedereen’ meegenomen
dienen te worden in toegankelijk
ontwerp. (11)
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Daarnaast wil ik ook graag
als ontwerper dat iedereen,
ongeacht de beperking, in staat
moet worden gesteld om zo
zelfstandig mogelijk het product
te gebruiken. Zelfstandigheid en
gelijkwaardigheid gaan namelijk
samen. Wanneer je geen hulp
hoeft te vragen ben je niet
afhankelijk en dit draagt indirect bij
aan het gevoel van gelijkwaardig
zijn met iedereen anders.
Dit betekent dat mijn product
naar alle waarschijnlijkheid een
multimediaproduct wordt. Ik dien
rekening te houden met mijn
gebruikersgroep. Audio en visueel
beperkte mensen hebben vaak
apps op hun telefoon, computer
en tablets die hen helpen teksten
te begrijpen. Het vergoot teksten,
leest ze voor of lezen elk woord
hardop voor waar de gebruiker
overheen scrolt.
Ook is multimedia enorm
waardevol wanneer bijvoorbeeld
functies zoals film en animatie
een optie zijn. Het uitwerken van
teksten door beeldmateriaal en/
of animaties te gebruiken vergroot
ook de toegankelijkheid van het
product. Daarnaast kunnen deze
dan weer ondertiteld worden voor
gehoorproblematiek. De audio
is weer goed voor hen die die
slechtziend zijn.

De laatste belangrijke criteria
betreffende toegankelijkheid
bekijken hoe ik als ontwerper
mensen de keuze laat op welke
media zij mijn product gaan
gebruiken.
Vanuit mijn ervaring als
adaptatietechnicus en
werkzaamheden voor de
gemeente Breda in kader van
toegankelijkheid weet ik dat niet
iedereen dezelfde motoriek heeft.
Waar het voor bijvoorbeeld een
“Mats” erg fijn is altijd alles op
zijn telefoon te doen omdat deze
handzaam is en hij deze altijd bij de
hand heeft kan het voor een ander
heel overprikkelend zijn om op een
mobiel te werken. Dit is te klein en
geeft veel fouten bij het lezen en
verkiest deze persoon liever zijn
tablet of computer.
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(WEB)APPLICATIE
Mijn voorkeur gaat uit naar een (Web)Applicatie. Hiermee geef ik mijzelf als
ontwerper veel meer de vrijheid om alle facetten van toegankelijk ontwerpen
mee te nemen.
Het stelt de gebruikers in staat in te loggen en daardoor een persoonlijk
profiel te maken. Audio en visuele beperkten kunnen op deze manier gebruik
blijven maken van ondersteunende apps die zij al geïnstalleerd hebben op hun
medium naar voorkeur.
Moeilijke teksten kunnen ondersteund worden door middel van filmpjes.
Daarnaast is de brede inzetbaarheid van meerdere apparaten een groot
voordeel voor gebruikers die een beperkte functie van de handen hebben. (12)
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CONTENT
Mijn gebruikersgroep is erg verschillend. Niet alleen in de omstandigheden waarin zij zich
bevinden, maar ook fysiek en cognitief. Buiten de verschillen zijn er ook overeenkomsten.
Deze wil ik als uitgangspositie nemen. Een paar van deze overeenkomsten hebben we
al doorgenomen; bijvoorbeeld dat iedereen de applicatie moet kunnen gebruiken. De
belangrijkste overeenkomst is dat zij als mens zich niet voelen gehoord, vastlopen in hun
huidige situatie en dat zij niet kunnen participeren binnen de maatschappij.
Dit zijn waarden die wij als mens, individueel van elkander, belangrijk achten om een
‘volwaardig’ leven te kunnen leiden.
Volgens de theorie van Maslow zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften
die hoger in de hiërarchie geplaatst worden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd
zijn. (13)

DE PIRAMIDE ALS KAPSTOK
Vanuit de theorie van Maslow wil ik mijn applicatie inrichten. Mensen die na een periode van herstel door
ongeluk of ziekte thuis in een gat dreigen te vallen, te stimuleren om weer te gaan leven in plaats van overleven.
Dit is natuurlijk voor iedereen anders. Ook zal het per persoon verschillen wanneer dit doel behaald is.
De piramide leent zich in mijn visie dan ook als een perfecte kapstok om stap voor stap tot de kern te komen
waar zich problemen bevinden die de gebruiker verhinderen om zich te kunnen focussen op dromen of doelen
die hem weer laten participeren en re-integreren in het leven hoe zij dat wensen. Op deze manier is het gelijk
ook helder waar de prioriteiten liggen om mee aan de slag te gaan. Hoe eerder problemen in kaart worden
gebracht, hoe lager zij zich dus in de piramide bevinden en hoe crucialer ze zijn om op te lossen.
Hoe deze modulen en vragenlijsten vorm krijgen is nog niet geheel zeker. Dit is nog volop in onderzoek. Dit doe
ik samen met mijn doelgroep. Deze waardevolle inzichten en kennis van de doelgroep zijn leidend betreft welke
vragen werken en ook hoe in welke vorm.
(Zie bijlagen voor mogelijke opties betreffende de vragenlijsten/ modulen.)

Deze lager geplaatste behoeften zijn zeker niet onbelangrijk. Juist omdat zij lager staan
vormen zij de basis van een menswaardig bestaan.
1.
2.
3.
4.
5.

Fysieke behoeften (Overleven); beschutting, slapen, kleren, eten, seks.
Zekerheid van bestaan; inkomen, gezondheid, veiligheid, orde.
Sociaal; liefde, partner, familie en erbij horen.
Erkenning; zelfwaarde, aanzien en respect.
Zelfontplooiing; zelfbewustzijn, ethiek, creativiteit, ontwikkeling.

GEFASEERD TRAJECT
Daarnaast zal de ervaring van de gebruiker gekaderd blijven. Dit zorgt voor structuur, overzicht en een kleinere
kans dat gebruikers ‘overprikkeld’ worden zoals bij sommige beperkingen gemakkelijk kan gebeuren.
Ook zal het voor andere gebruikers een manier zijn om hen af te remmen. Dit helpt om stress en overbelasting
tegen te gaan.

AANDACHT VOOR HET INDIVIDU
Zoals eerder beschreven vind ik het als ontwerper enorm belangrijk dat iedereen die mijn applicatie zal
gebruiken dit zover mogelijk op eigen kracht kan zonder hulp. Daarom zal er een vaste opbouw komen voor de
daarbij behorende vragen.

1

Door middel van film/ animatie
wordt de opdracht uitgelegd.
Daarin zal ik uitleggen aan de
hand van (eigen)voorbeelden
waarom de volgende vragen van
belang zijn.

2

Na het beantwoorden van de
vragen zal er feedback komen
op de antwoorden. Dit kan
bijvoorbeeld een praktische snelle
tip zijn of een advies wat ik de
gebruiker mee wil geven om dat
specifieke probleem op te lossen.

3

Wanneer binnen de
desbetreffende module alle
mogelijke problemen zijn
aangekaart, opgelost óf gepaste
actie in gang is gezet kunnen we
starten met de volgende module.

3

1

2
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SCHETSEN

WELKOM

In de voorgaande pagina’s bevatten al redelijk wat criteria waar mijn applicatie aan moet
voldoen wil ik mijn doel halen betreft toegankelijk ontwerpen.

Een welkomscherm moet gelijk de toon zetten voor het verdere
gebruik van de app. Strak, simpel maar effectief. Een mogelijk
logo ontwerp (Gebaseerd op een piramide van Maslow). Vanaf
hier log je in om naar het persoonlijke gedeelte van de app te
gaan.

Door het maken van een wireframe wordt het meer inzichtelijk hoeveel pagina’s er gemaakt
dienen te worden.

Hieronder zijn twee mogelijke ontwerpen geschetst voor het
hoofdmenu (Home) nadat de gebruiker is ingelogd.

Alvorens je begint moet je inloggen. Op deze manier zal de applicatie een meer persoonlijke
content kunnen realiseren. Een veilige verbinding is belangrijk aangezien er persoonlijke
informatie zal worden gedeeld.

In het model links zien we meer details. Een piramide is hier
terug te vinden in de achtergrond die zicht ontleent voor de
modulen. Daaronder drie buttons naar andere elementen.

Ook zijn er tijdens het maken van een wireframe mogelijke opties ontstaan om bijvoorbeeld
een nieuwe aanmaak in het logboek te koppelen met een email zodat ik als deskundige ook
op de hoogte wordt gesteld. Uit paper prototypen zal blijken of deze ‘opties’ handig zijn of
juist overprikkelend werken.

In het rechter model is gekozen voor een heel simpel, strak en
minder overprikkelend design. Geen foto’s of illustraties, enkel
iconen. Grote buttons en weinig poespas.
Paper protoypen zal ook doorslag geven in een uiteindelijk
ontwerp.
(Links en onder schetsen van 2e ontwerp. Zie bijlagen voor
andere schetsen en eerste ontwerpen.)

MODULEN

BERICHTEN

LOGBOEK

In dit kopje zullen de modulen
worden weergegeven. Wanneer je
op dit kopje drukt zal er getoond
worden waar je bent, wat je al
gedaan hebt en wat je nog moet
doen. Wanneer je erop klikt moet je
gelijk doorkunnen waar je gebleven
bent. Om verwarring te voorkomen
zullen latere modulen nog niet
aanklikbaar zijn.

In dit venster zullen alle berichten
weergegeven worden die jij
als gebruiker deelt met mij als
ervaringsdeskundige. Je krijgt hier
feedback op eerder ingevulde
modulen. Ook is er de mogelijkheid
om een bericht te sturen los van de
modulen.

Deze optie is niet voor iedereen een
verplicht een onderdeel maar uit
interviews en ervaring is gebleken
dat niet altijd alles helder is van A tot
Z waar je hindernissen liggen. Soms
kom je ergens gaandeweg achter.
Soms is het iets heel kleins maar kan
het toch van belang zijn. Daarom
een logboek om aantekeningen te
maken als gebruiker om deze later te
bespreken als hier behoeften aan is.
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PROTOTYPEN
PROTOTYPE 1

PROTOTYPE 2
Mijn tweede ontwerp stond veel meer in dienst van de gebruiksvriendelijkheid. Ook was er nu
meer bekend betreft het juiste kleurgebruik naar aanleiding van feedback van gebruikers. Deze
inzichten gaven het ontwerp een compleet andere insteek en ander ontwerp. Het testen gaf ook
belangrijke feedback. De schets leek al veel meer een potentieel product dat testen makkelijker
maakte. Ook zeer zeker de digitale prototypen bleken met testen waardevol.

Tijdens het paper prototypen kwam ik er al snel achter dat mijn eerste schetsen te
ingewikkeld waren om van papier te snappen. Het ontwerp was niet helder en oogde
rommelig. Daarnaast kwam nog een andere fout omhoog die relaterend kan zijn voor
mensen in mijn doelgroep. Namelijk het paper prototypen gaf bij sommige mensen
problemen om dit fysiek goed te kunnen uitvoeren en werkte daarnaast overprikkelend.
(Zie bijlagen voor meer foto’s.)

Echter bleek uit de feedback dat het ontwerp nog zeker te wensen overliet. Kleuren waren kil
en wat flets. Het ontwerp nog steeds te druk wat juist de gebruiksvriendelijkheid geen goed
deed.

CONCLUSIE
Het ontwerp was helder en overzichtelijk. Makkelijke navigatie en bij de vraag of gebruikers een
bericht konden versturen en een opdracht wilden maken in de app lukte dat 3 van de 4 mensen
zonder hulp.
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TEST ZELF HET PROTOTYPE:

TEST ZELF HET PROTOTYPE:

HTTPS://XD.ADOBE.COM/VIEW/D43C5737-1384-409E-8106-52AFA9EE4AB9-816F/?FULLSCREEN

HTTPS://XD.ADOBE.COM/VIEW/0958D952-2232-4FC4-9FF4-27AB13CA5A22-5C0B/
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KLEURENONDERZOEK
Kleuren kunnen een ontwerp/ product compleet maken of kunnen de gehele inhoud te
niet doen.
Uit kleurenstudies is gebleken dat wij als mensen emoties en gevoelens koppelen
bij het zien van bepaalde kleuren. Deze kleuren kunnen wij dan weer inzetten als
ontwerpers om ons doel bij te staan grafisch gezien. (Bron in bijlagen.)
Los van deze studie heb ik zelf een kleurenpalet samengesteld met overeenkomsten
en verschillen. Ik heb verschillende mensen gevraagd welke kleurenpaletten zij
associeerden met: Harmonie, vertrouwen, motivatie en positiviteit. (Bron in bijlagen.)
Daar kwamen 2 combinaties sterk naar voren. Opties 3 en 7 kregen evenveel stemmen.
Doorslaggevend waren van de reacties van 2 mensen met oogproblematiek. Optie 3 is
mooi maar er is te weinig contrast waardoor alles overloopt tot 1 massa.

CONCLUSIE
Uit zowel de kleurenstudies blijkt dat de blauw tinten gebruikt worden om mensen op
hun gemak te laten voelen, ont stressen en ook een vertrouwt gevoel op te roepen. De
gele en oranje tinten simuleren denken, creativiteit en communicatie. Het is dus fijn om
te zien dat de reacties van de ondervraagde mensen overeenkomen met de waarden
die het product moet oproepen. Daarnaast is de keuze en onderbouwing over de
leesbaarheid enorm waardevol.
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PROBEER HET ZELF
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PROOF OF
CONCEPT
CONCEPT
Handicappy. De naam zegt het al;
misschien gehandicapt maar dat beteken
niet unhappy.
Wanneer je door een ongeluk of ziekte
gehandicapt raakt komt er heel veel op je
pad. Daarnaast zit je, logisch, ook vol met
emoties en heeft het in gigantische impact
op je leven en op jouw directe omgeving.
Er zijn veel partijen bij betrokken, de
gemeente, therapeuten en leveranciers
van hulpmiddelen. Allemaal hebben
zij, naar eigen zeggen, jou als client op
nummer 1. Maar degene die echt impact
heeft op het hele proces en zichzelf
op nummer 1 moet zetten ben jijzelf.
Handicappy helpt jou als gebruiker hierbij.
Wanneer de app wordt geopend start
deze met een scherm met zichtbaar
het logo en de mogelijkheid om in
te loggen. Voor het gemak is hierbij
de optie inloggen met Google ook
mogelijk aangezien veel mensen een
googleaccount hebben.
Vervolgens kom je op het hoofdmenu
waarna je alle kanten op kunt. Je kunt
hier verdergaan met de module waar je
gebleven bent of een nieuwe starten. De
modulen zijn in een vast stramien dat
duidelijkheid geeft voor zowel gebruiker
en voor mij als coach. Ook de gedachten
hierachter is belangrijk.
Samen werken we module voor module
af. Omdat deze modulen gebaseerd zijn
op de lagen zoals in de piramide van
Maslow werken we vanaf de basis naar de
top. Dit stelt ons in staat als gebruiker en
coach om te kijken waar er hindernissen
ontstaan om vrij te kunnen participeren.
Hoe eerder een probleem wordt ontdekt,
hoe belangrijker het is op om te lossen.

Het logboek stelt de gebruiker in staat om
op het moment dat hij/ zij vastloopt of iets
moet bespreken en niet mag vergeten dit
te noteren. Ook kan dit met behulp van
een foto ter illustratie.
In de berichten box is er mogelijkheid
vragen aan je coach te stellen en feedback
te lezen die je ontvangt na elke module.

TOEGANKELIJK DESIGN
Een van de speerpunten van Handicappy
is dat zij met inzichten van mensen met
allerlei beperkingen vorm heeft gekregen.
Een toegankelijk ontwerp was enorm
belangrijk voor mij als ontwerper. Ik
verwacht dat er aan het uiteindelijke
product nog wel wat veranderd kan
worden maar in grote lijnen staat het
design wel. Contrasterende kleuren met
heldere accenten voor een beter zicht.
Heldere buttons en mogelijkheid tot
inspreken in plaats van typen om zo de
toegankelijkheid te maximaliseren.
In het hoofdmenu en het logo is een van
de inspiratiebronnen nog terug te vinden;
de piramide.

CONCLUSIE

REFLECTIE

“Hoe kan ik voor mensen die na een
herstelperiode door ongeluk of ziekte en moeite
hebben met participeren voorzien van de juiste
handvatten om op eigen kracht weer de draad op
te pakken.”

Ik heb in het begin veel moeite gehad met de
tunnelvisie die ik had en de mogelijke antwoorden
en richtingen die ik voor mij had liggen na mijn
eerste onderzoeken. Als rolstoelgebruiker heb
ik mij veel te lang vastgehouden aan de simpele
stelling; een goede stoel of hulpmiddel zorgt
ervoor dat je kunt participeren. Veel te laat in
het proces kreeg ik grip op de situatie en zag
ik eindelijk een richting. Ik moest mijn horizon
verbreden en ook goed de randvoorwaarden
in kaart brengen wat er mogelijk moet zijn om
mensen weer te kunnen laten participeren.

Om deze herschreven hoofdvraag te
beantwoorden heb ik veel onderzoek moeten
doen. Veel gesprekken gevoerd met stakeholders
die oorspronkelijk benaderd waren vanuit mijn
eerste hoofdvraag. Maar dit heeft mij alleen maar
meer inzichten gegeven. Want los van elkaar
gaven zij aan dat participeren voorop moet staan.
Om dit te kunnen doen ben ik mij gaan focussen
samen met de doelgroep wat daarvoor nodig is.
Allereerst moest de huidige informatievoorziening
toegankelijk worden en meer toegespitst op de
persoon en maatwerk geleverd worden.
Om dit te doen heb ik in kaart gebracht welk
medium in staat is om veel informatie te beheren,
te kunnen interacteren en het meest belangrijke
van allen, de doelgroep zelf goed kan handteren.
Vervolgens ben ik de app gaan vormgeven
vanuit een duidelijke visie; toegankelijkheid voor
iedereen. Sterke contrasterende kleuren voor zicht
en opties die men kan kiezen hoe zij informatie
willen invoeren.

Ik heb veel stress gehad om mijn arm die in het
begin van dit proces gebroken was. Het zorgde
ervoor dat ik niet goed kon werken, mijn lichaam
overbelast heb een achterstand moest inhalen.
Vooral op het ontwerpvlak.
Toch ben ik trots op wat er nu voor jullie ligt.
Ongeacht dat ik nog veel werk moet verzetten in
de eindfase van dit proces heb ik na dit verslag
een goede richting en duidelijk taak en kijk ik uit
om de volgende stappen hopelijk snel te kunnen
maken.

AANBEVELINGEN
Wanneer ik naar het Proof of Concept kijk voldoet
de app aan de ontwerp criteria. Gebruikers
konden zelf een taak uitvoeren. Het ontwerp
volstaat zoals deze nu is maar zal zeker na mijns
inziens nog wat strakker worden gemaakt.
De komende tijd alle focus richten op juiste vragen
bij de juiste module. Daarnaast zullen de uitleg
video’s worden opgenomen, gemonteerd en in de
app worden geplaatst.

Vanaf het hoofdscherm kunnen
gebruikers ook navigeren naar het
logboek, inbox en contact.
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Hier zijn documenten toegevoegd ter illustratie en/ of ondersteuning bij lezen van dit document.

BEGRIPPENLIJST
Adaptatietechnicus:
Iemand de werkzaam is binnen de revalidatietechniek
en zich specialiseert in het maken van aanpassingen,
adapteren, in de hulpmiddelen van een cliënt.
Daarnaast repareren of plegen zij onderhoud van
deze hulpmiddelen.

Standaardpakket:
Standaardpakket zijn een aantal rolstoelen die de
gemeente aanbiedt wanneer er een indicatie is
gegeven voor het verstrekken van een rolstoel. Dit
standaardpakket is het resultaat van contracten die
gemeenten afsluiten met lokale rolstoelleveranciers.

Decubitus:
Decubitus is beter bekend als doorzit/lig plekken.
Decubitus ontstaat door druk-, schuif of wrijfkrachten
op de huid. Door de constante druk worden kleine
bloedvaten in de huid dichtgedrukt. Dit heeft als
gevolg dat de huid niet wordt voorzien van bloed
en daarmee dus een tekort krijgt aan zuurstof en
voedingsstoffen. Dit alles resulteert zich in schade aan
de huid en onderliggende weefsels in de vorm van
open wonden. (4)

Spina Bifida:
Hier is bij de geboorte de wervelkolom niet
volledig ontwikkeld. In de eerste 4 weken van de
zwangerschap word het zenuwstelsel aangelegd.
Hierbij behoren de hersenen, hersenstam en
ruggenmerg. Door de ruggenmerg lopen alle zenuwen
die het mogelijk maken signalen door te sturen
naar de hersenen die deze verwerken. Bij Spina
Bifida gaat dit proces verkeerd. Afhankelijk waar de
mutatie in het zenuwstelsel zit resulteert zich dit in
verlammingsverschijnselen van voeten, benen en
heupen en gevoel hierin. (5)

Dwarslaesie:
Een dwarslaesie is een ernstig letsel waar herstel
vrijwel nooit mogelijk is. Bij een dwarslaesie is er
sprake van een onderbreking in de zenuwbanen
die door de ruggenmerg lopen. Wanneer deze
zenuwbanen onderbroken worden kunnen er niet
langer signalen worden teruggekoppeld door het
zenuwstelsel naar de hersenen en terug. Spieratrofie,
verlammingen en uitval van gevoel zijn enkele
gevolgen hiervan. (7).
Ergotherapeut:
Ergotherapie valt onder de paramedische zorg (zorg
naast die van een arts). Ergotherapeuten stellen
mensen in staat om opnieuw, na een trauma of met
een fysieke beperking, hun dagelijkse handelingen uit
te voeren. Denk hierbij aan koken, wassen of helpen
bij het leren leven in een rolstoel. (8)
PGB:
Persoons Gebonden Budget. Dit is een vorm van
zorg die gemeenten aanbieden aan hun inwoners.
Met een PGB kan zorg worden ingekocht zoals
bijvoorbeeld hulp in de huishouding. Ook is PGB
een optie die rolstoelgebruikers kunnen aanvragen
wanneer zij een rolstoel aan willen schaffen buiten het
standaardpakket van de gemeente. (6)
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Tuber:
Onderdeel van het bekken. Aan de onderzijde
hiervan bevindt zich de tuber, ook wel, zitbeenderen
genoemd.
Vastframe:
Een rolstoelframe uit een stuk. Hier is dus geen sprake
van losse onderdelen binnen het frame. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een scharnier ten behoeve van het
opvouwen van het frame.
Vouwframe:
Frame van hulpmiddel met daarin een kruis t.b.v.
opvouwen frame. Vaak zwaarder en instabiel.
WMO:
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo 2015) moeten gemeenten ervoor zorgen ervoor
dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo
veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. (10)
Zitpoli:
Een poli speciaal in het leven geroepen om de
zithouding van een cliënt volledig te analyseren en
door te meten om zo de problematiek in kaart te
brengen.
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EXPERTS INTERVIEWS
1.
2.
3.
4.

Power, Sinéad. “Interview ervaringsdeskundige.”
Link: https://youtube.com/playlist?list=PLUi9gnhI26Kvi9G6OV8WpAR8sQ0f9_o3C
Rijckaert, Ineke. “Interview adaptatie technicus en revalidatie technisch adviseur.” Revant Breda.
Link: https://youtube.com/playlist?list=PLUi9gnhI26Kvi9G6OV8WpAR8sQ0f9_o3C
Bezouw, Mario. “Interview adaptatie technicus en technisch adviseur.” TNS Revalidatie service Rijen.
Gerlach, Rolf. “Interview adaptatie technicus en technisch adviseur.” De Hoogstraa.

WARINK, MARIEKE. “INTERVIEW ERVARINGSDESKUNDIGE.”
B: Kun je vertellen wat er gebeurd is waarom je in een rolstoel zit.
M:Ongeveer drie jaar geleden ben ik rolstoelafhankelijk geworden. Na een aanrijding kraag ik last van mijn
rug. Een (flinke)kneuzing was het resultaat. Door een stom toeval ben ik diezelfde maand nog een keer
aangereden en hierdoor kwam een zenuw, ter hoogte van de kneuzing, bekneld door een verkeerd geschoten
wervel. Hierdoor kan ik nog wel bewegen en heb ik nog wel gevoel in mijn onderlijf maar is de spierkracht sterk
verminderd eveneens als de spiermassa. Ongeveer een zes maanden na mijn ongeluk kreeg ik een behandeling
waarbij de pijn bestreden wordt. Hiervoor moesten ze met en lange naald tussen de wervels door om de zenuw
uit te schakelen. Dit hielp erg goed maar moest elke zes maanden herhaald worden. Bij de tweede keer ging het
bijna mis. De chirurg had bijna de zenuw beschadigt en had ik een dwarslaesie kunnen overgehouden. Vanaf
dat moment krijg ik deze behandelingen niet meer en heb ik dus chronisch pijn in mijn rug met als gevolg van
de mislukte ingreep en bestaat de kans dat mijn zenuw nog altijd kan ‘knappen’ en dus alsnog een volledige
dwarslaesie overhoudt.
B: Dat is niet niks. En eigenlijk ook gewoon heel erg veel pech. Ja had mij eerder vertelt dat je therapie heel
intensief. Deze had je ook niet bij een normale therapeut. Je gaf aan dat je intern ging revalideren in een kliniek.
Daar kreeg jij eigenlijk je eerste informatie over een goede rolstoel?
M: Klopt. Ik heb een half jaar moeten revalideren in de Hoogstraat in Utrecht. Daar sprak ik iemand die mij
vertelde dat mijn eerste rolstoel geen vouwframe moest worden. Uit haar ervaring probeerde de gemeente/
leverancier dit altijd als eerste te plaatsen. En zij kreeg gelijk want de gemeente probeerde eerst een vouwframe
rolstoel te plaatsen. Deze rijden veel zwaarder en zijn logger dan een vastframe, aldus mijn bron in de
Hoogstraat. Ook kon ik dit zelf beamen aangezien de gemeente Tilburg een regeling heeft die ervoor zorgt
dat je pas recht hebt op je ‘eigen’ rolstoel wanneer je eerst een half jaar in een rolstoel hebt gezeten van de
gemeenten. Je moet min of meer bewijzen dat je echt ‘ziek’ bent.

INTERVIEWS
M: Ook had ik veel last van mijn schouders. De stoel is namelijk te breed. Ik ben smal gebouwd maar mijn benen
zijn erg lang, Ik ben bijna één meter tachtig. De smalste ‘volwassen’ maat van de rolstoel had ik nu en is dus drie
centimeter te breed aan elke kant. De grootste ‘kindermaat’ zou prima zijn qua breedte maar zou veel te kort
zijn in verband met mijn lengte. Dus doordat mijn stoel te breed is belast ik mijn schouders verkeerd omdat
mijn wielen verder staan dan zou moeten.
B: Een slecht gesprek en een verkeerde maatvoering?
M: Mijn zithoek, de zitting ten opzichte van de rug, is bijna 90 graden. Hierdoor zit ik veel terecht en heb ik veel
te veel druk op mijn wervel en mijn billen. Hier is nooit over gesproken. Ook niet de hoogte van de rug. Deze
is veel te hoog en drukt in mijn schouderbladen tijdens het aandrijven. Dit in combinatie met de breedte zorgt
voor pijnlijke, overbelaste schouders.
Ook ben ik zelf nog drie keer bij de leverancier geweest om mijn voetplaat te laten verstellen. Iets wat bij de
aflevering had moeten gebeuren maar niet werd gedaan omdat de rolstoel werd afgeleverd door een monteur
die mij niet eerder had gezien, niet op de hoogte was van mijn handicap en wat er besproken was bij de passing.
B: Het is bij jou eigenlijk wel een echt opstapeling van pech. Eerst je ongeluk en daarna een rits van fouten van
de leverancier. Hoe is dit uiteindelijk opgelost?
M: Nadat ik eindelijk na maanden de gemeente had kunnen overtuigen dat mijn stoel niet meer voldeed heb ik
kunnen regelen dat ik een nieuwe stoel kreeg/ krijg, deze is op dit moment namelijk in de maak. Deze komt van
een dealer die niet in het standaardpakket zit omdat dit bedrijf alleen maar maatwerk rolstoelen maakt. Hier
ben ik terecht gekomen omdat de rolstoelen in mijn rolstoelbasketbalvereniging door dit bedrijf gesponsord
waren. Deze passing ging heel anders. Elke millimeter werd genoteerd op het pasformulier. Alles werd na
gevraagd betreft mij en mijn handicap en hoe mijn dagelijks leven eruitziet.
En dat scheelt heel veel. Zitten is 1 ding, maar je moet er alles in kunnen doen wat je wilt doen! Toen ik niet goed
zat had ik veel pijn en de onnodige blessures had kon ik helemaal niks en was ik niet gezellig.

BEZOUW, MARIO. “INTERVIEW ADAPTATIE TECHNICUS EN
TECHNISCH ADVISEUR.” TNS REVALIDATIE SERVICE RIJEN.
Mario heb ik telefoonisch ondervraagt:
M: Ik ben Mario van Bezouw, Technisch adviseur, adaptatie technicus en eigenaar van TNS Revalidatie Service.
Ik ben al bijna 30 jaar bekend met dit beroep. Ik heb veel ervaring bij verschillende werknemers. Nu heb ik mijn
eigen bedrijf al een kleine 15 jaar.

B: Het is natuurlijk van de zotten dat je je ziek moet praten. Ik ken het en heb het helaas ook al vaker gehoord.
Maar goed, hoe ging het proces verder?

B: Dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt. Ik hoop dat je me goed kan verstaan want dit doen we even via de
telefoon i.v.m. een drukke dag die je had.

M: Ik kreeg het dus voor elkaar om een vastframe te krijgen. De passing, nu met meer ervaring, was achteraf
een lachertje. Mijn lengte werd overgenomen van mijn rijbewijs. De breedte werd min of meer op het oog
gedaan. Er werd niet gesproken over kussens, rugleuning, maten, zithoek, rug hoek, wat voor wielen, ho vaak
ik deed overstappen, of ik nog gevoel had, of ik risico’s had betreft doorzitten, of ik hem mee in de auto nam.
De enige vraag die mij gesteld werd is welke kleur de rolstoel moest hebben. Nu weet ik hoe het anders moet
en waar de focus en nadruk op moet liggen. Maar toen wist ik het allemaal niet. Als je het niet weet heb je geen
vergelijkingsmateriaal en vertrouw je op de leverancier en gemeenten.

M: Ja, geen probleem. Ik ben momenteel onderweg naar Stadskanaal.

B: Dat kan eigenlijk niet goed gaan..
M: Na nog geen twee maanden was ik naar de huisarts gegaan omdat ik last had van mijn billen. Het bleek dat
ik een doorzit plek had, decubitus. Ik had geen idee hoe het kwam of wat het überhaupt was. De adviseur had
dit gewoon moeten vragen, als uitleggen en checken. Dus door een slechte ervaring weet ik het.

B: Jezus. Dat is best heftig he. Gewoon door eigenlijk en slecht informatief gesprek. Decubitus ben je niet
zomaar van af...
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B: Dat is niet om de hoek! Jullie komen uit Rijen. Wat moet je dan doen in Groningen?
M: Ik heb vandaag een passing in Groningen en ja, dat komt omdat het een moeilijke zaak is. En de gemeente
kwam er niet aan uit met de leverancier die ze hadden en toen zijn wij gebeld.
B: Je ruiten zijn door heel het land. En dan kom je ook bij veel verschillende gemeenten over de vloer. Wat zijn
eigenlijk de grootste verschillen?
M: Elke gemeente sluit zijn eigen contracten. Ze kunnen zelf invulling geven aan hoe zij het WMO besluit
hanteren. Natuurlijk zijn er bepaalde regels qua leveringsvoorwaarden maar er is wel geel vrijheid welk bedrag
zij voor welk hulpmiddel vaststellen. Zo is het, wat ik weet van Breda en omstreken, nogal een groot verschil.
Vraag je binnen de gemeente Breda een PGB voor een sportrolstoel dan moet je het doen met € 1945,- In dit
bedrag zit dan al € 380,- reparatie kosten. Voor deze voorziening staat vier jaar. Wanneer er reparatie kosten zijn
kan je dit doen van die € 380,- Dus eigenlijk heb je maar een € 1565,- voor de aanschaf wanneer je ervoor kiest
de reparatie kosten bij te leggen in het totale aanschaf bedrag. Wanneer we een kleine 20 kilometer verderop
kijken, neem bijvoorbeeld de gemeente Dongen, is het bedrag maar liefst € 3200,- exclusief reparatie geld. Hier
moeten we al serieuze vraagtekens bij zetten.
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Maar neem gemeente Breda. Ik weet na wat gesprekken daar dat zij in hun contract met leveranciers hebben
kunnen vastleggen dat zij pér stoel, pér maand € 19,- betalen aan de leverancier. De leverancier zal hierdoor
proberen het goedkoopste adequate middel te verstrekken. € 19,- per maand voor 5 jaar klinkt als heel wat
maar ervaring leert ons dat de meeste rolstoelen na 3 jaar echt wel versleten zijn. De kwaliteit is simpelweg
gewoon minder goed in verhouding met de kostprijs. Of de meeste stoelen worden na 2 jaar al afgeschreven
vanwege het niet voldoen aan de eis van de gebruiker.
Heb je een meer gecompliceerde handicap en meer eisen waaraan de rolstoel moet voldoen dan wordt dit
alles nog wat schrijnender voor de leveranciers. Het aanpassen van de standaard rolstoel is duur. Op één
rolstoel aanpassingen verrichten in het productieproces, die normaal met honderden per dag wereldwijd
van de lopende band afrollen, is erg ingrijpend voor die leverancier/ fabrikant. Een maatwerk rolstoel is nog
wat ingrijpender omdat dan het standaard frame niet meer voldoet en in de eerste fase een mutatie moet
plaatsvinden. Zo rolstoel kost dit een leverancier/ fabrikant al gauw € 8000 á 9000,- Simpelweg omdat het hele
productieproces hier niet op voorbereid is. Een leverancier die standaard custom gemaakte rolstoelen maakt,
hierop ingericht is, kan voor dit alles een kleine € 5000,- rekenen. Een groot verschil.
Door deze contracten die de gemeente sluit zorgen ervoor dat leveranciers over de kop gaan. Sinds 2010, het
begin van deze contracten, zijn er al heel wat leveranciers failliet gegaan over overgenomen door ‘concullega’s.’
Dit is dus het verhaal bij de gemeente Breda. Grotere gemeentes met meer inwoners, neem Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam die in verhouding meer andersvalide of rolstoelafhankelijk burgers hebben, krijgen meer
geld voor het inrichten van hen WMO-beleid en kunnen daarom anders handelen dan kleinere gemeenten.
B: En wat zijn de gevolgen ervan?
M: Uiteindelijk is van deze cent kwestie de rolstoel gebruiken de pineut. Je ziet dat er te veel verschil is. En wat
iemand krijgt. Dat zorgt voor onvrede. En dat creëert een heel vervelend gevoel dat je niet serieus genomen
wordt. Dat je niet toe doet? En dat je vooral niet te veel mag kosten.

INTERVIEWS

GERLACH, ROLF. “INTERVIEW ADAPTATIE TECHNICUS EN
TECHNISCH ADVISEUR.” DE HOOGSTRAAT UTRECHT.
Rolf Gerlach is ruim 11 jaar werkzaam als adaptatie technicus bij revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht.
Ook maakt hij deel uit van het team van deskundige op zitpoli. Rolf heeft meer dan 20 jaar werkervaring in de
adaptatie branche en met hem heb ik het over de zitproblematiek.
Rolf herkent het probleem en ziet de noodzaak ervan in. Volgens Rolf zijn er meerdere oorzaken waarom de
klachten ontstaan:
Gebrek kennis bij de gebruiker
Gebrek aan kundigheid van adviseur.
astig pakket waarin dealer zich bevindt.
Te weinig onderzoek naar problematiek omtrent de gebruiker.
Gemeente doet enkel wat zij gevraagd wordt. Een rolstoel neerzetten.
Gebrek kennis gebruiker
Logischerwijs weet de gebruiker (te) weinig over zijn of haar nieuwe handicap. Wanneer er al wordt verdiept en
de mogelijkheden kijkt men veel naar het uiterlijk van de rolstoel. Logisch, volgens Rolf, aangezien alles nieuw is
en het ook ‘móét’ passen in het plaatje dat zij opnieuw van zichzelf moeten vormen. Ze willen bijvoorbeeld een
klein smal sportief stoeltje met bv een lage rugleuning. Maar na nog geen 2 weken zitten merken ze al dat het
niet helemaal goed zit en na een kleine 4 maanden zitten ze scheef. => Scheefstand van de bekken => scoliose
ontwikkeling => decubitus op gekantelde zit been. Dit allemaal enkel door een te kleine rugleuning.
Dit leidt ons gelijk naar het volgende punt:

B: Het geeft dus ook mentale problemen?

Gebrek aan kundigheid van de adviseur

M: Jazeker. Mentale klachten worden erg onderschat.

Niet alleen zijn er (te) weinig scholingsmogelijkheden maar ook is elke cliënt anders dan het tekstboek.
Niet alle zelfde handicap hebben dezelfde uitkomt of werking op het lichaam. De ene met een bovenbeen
amputatie heeft meer balans dan de andere met dezelfde amputatie. Niet alle dwarslaesie patiënten zijn in
staat te gaan verzitten wanneer andere met dezelfde vervel fractuur dit misschien wel kunnen. Het is aan de
adviseur om dit goed in kaart te brengen. Maar tijdens de passing loop het vaak mis. Er wordt te snel getart
met meten van de rolstoel terwijl de problematiek nog bij lange na niet in kaart is gebracht. (Komt overeen
met interview Ineke Rijckaert.) Wat gaat die cliënt doen met de rolstoel? Hoe vaak stap je over? Hoe, en van wat
naar wat? Tijdens een passing kan je, wanneer je goed observeert als adviseur, zien hoe iemand zit. Hoe vaak
ze gaan verzitten. Juist omdat ze met een gesprek bezig zijn en niet met hun houding gebeurt er wat normaal
gecorrigeerd wordt. Hebben ze een voorkeurshouding? Wat is dat dan? Zakken ze scheef? Ja, welke hoek? Alleen
met veel werkervaring kan je dit goed uitvoeren. Kan je problemen tackelen alvorens ze er zijn. Daarnaast is
een goede afpassing net belangrijk als de passing zelf, aldus Rolf. Tegenwoordig zie je dat heel veel stoelen
min of meer achter de deur wordt gezet. Dit krijg ik ook vaak horen op de zitpoli. Problemen die simpel zijn
opgelost door bijvoorbeeld een kussen goed instellen. Duurdere kussens ter preventie van decubitus hebben
luchtcompartimenten. Dan blijkt dat de adviseur deze niet in heeft gesteld, uitleg heeft geven hoe in te stellen
en hoe je dit kan controleren zelf als gebruiker. Soms alle van deze opties en zelfs soms dat de stoel wordt
bezorgd door een pakketdienst.

B: Wat is het gevaar van dat onderschatten:
M: Nou, Het is Natuurlijk niks nieuws dat wanneer iemand goed in hun vel zitten over het algemeen goed gaat
met die persoon. Maar mentale klachten kunnen ook doorslaan op het lijf. Vermoeidheid slaat toe en ontstaan
van een Visuele cirkel ligt op de loer. Wat mensen vaak vergeten is dat een handicap of beperking enorm veel
energie kost. Alles waar je energie niet onnodig in hoeft te zitten is winst op een ander vlak.
Mario geeft aan dat hij moet gaan ophangen want hij krijgt een andere telefoontje.
Wat hij mij nog meegeeft is dat hij het mijn conept van een checklist wel goed vind maar ook gelijk twijfelt of het
voldoende is. Hij geeft aan dat een eerste perfecte rolstoel niet bestaat. Dat komt omdat men tijd nodig heeft om te
wennen aan een nieuwe situatie. Tijd zal het leren, ook wat niet werkt en wat problemen geeft. Vaak is het niet alleen
het hulpmiddel en de verandering die mensen hebben gehad die ervoor zogt dat er zoveel mis gaat.
Kijk verder dan alleen technisch naar een stoel om dit op te lossen.
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Dat brengt ons op het volgende punt:
lastig pakket waarin de dealer zich bevindt
De leveranciers/ dealers noemen de zorg contracten liever ‘wurg contacten.’ Leveranciers worden gedwongen
het goedkoopste middel neer te zetten. De gemeente zal het een zorg zijn welke stoel er wordt neergezet. De
verantwoordelijkheid van de gemeente reikt niet verder dan het plaatsen van rolstoel en daarna is voor de hun
de kous af. Dealers aan de andere kant kunnen niet alles financieel verantwoorden wat eigen nodig is om hun
cliënten goed te laten zitten. Rolf gaf een voorbeeld wat afgelopen week plaatsvond:
Een cliënt kwam bij Rolf op de zitpoli. Meneer had veel last van decubitus op zijn tubers (zitbeenderen). Na
onderzoek bleek de stoel waarin meneer zat niet voldoende mogelijkheden te hebben om het probleem te
verhelpen en was er geregeld dat er een nieuwe rolstoel kwam. Tijdens de passing werd het door Rolf mogelijk
dat meneer verstelbare beensteunen kreeg en de mogelijkheid om de stoel te kantelen. Zo ontstaat er de
mogelijkheid om de doorbloeding van zijn benen beter te controleren en door de kantel functie zou meneer
meer kunnen ‘verzitten.’ Maar de hoek van de leuning ten opzicht ven de zitting lift nog altijd hetzelfde. Deze
verandert niet door te kantelen. Daardoor zal er altijd een bepaalde druk uitgeoefend worden de tubers van de
heer. Hoe rechte je zit, hoe meer druk op je zitbeenderen. Daarom was het noodzakelijk dat meneer ook een
optie kreeg om de hoek van de rugleuning te kunnen verstellen. Wanneer deze namelijk meer naar achter kan
in combinatie met het kantelen van de gehele combinatie is het mogelijk om de druk van de zitbeenderen te
verminderen. Dit adviseur zag hier zelf ook wel de nood van in maar kreeg het simpelweg niet verkocht op de
zaak zelf bij zijn leidinggevende, die contracten in de gaten houdt, omdat deze ene aanpassing simpelweg bijna
€ 1000,- kostte.
Door deze contracten wordt het dealer dus steeds moeilijker, dan wel niet, onmogelijk gemaakt om en goed,
adequaat middel te verstrekken.
Want: Gemeente doet enkel wat zij gevraagd wordt. Volgens de wetgeving is de plicht van de gemeente,
wanneer nodig, een rolstoel te leveren indien deze terecht gevraagd gewordt. Zodra dit gedaan is de kous af
betreft de gemeente. Welke stoel er dan staat maakt voor hen niks uit. Een kwalijke zaak wanneer de belangen
van de cliënt natuurlijk bovenaan moeten staan. Volgens de regels doet de gemeente echter niks verkeerd. De
meeste nieuwe gebruikers zijn immers niet mondig genoeg of weten niet goed met welke argumenten zij tegen
het advies van de gemeente in kunnen gaan. Daarnaast stelt Rolf de terechte vraag:
“Wie beoordeelt bij de gemeente wanneer een voorziening adequaat genoeg is?” Vele van de WMO-consulenten
hebben een achtergrond in sociaal werk en in die opleiding krijg je toch echt niks mee van de problematiek
omtrent zitten, ziektebeelden, anatomie en fysiologie.
Na een goed gesprek met Rolf, met wie ik gedurende dit proces contact houd en kan vragen om zijn expertise,
zijn we tot de conclusie gekomen dat de grootste verandering plaats kan vinden in de gebruikersgroep.

EERSTE WIREFRAME CHECKLIST
Hier is een schets van een eerste wireframe toen ik nog
volop in mijn eerste fase zat waarin ik niet verder kon
kijken naar het hulpmiddel en met name de rolstoel.
Tevens waren het de eerste vragen die ik had genoteerd
omtrent het in kaart brengen waar het fout gaat met
een rolstoelpassing.
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Als gevolg van een aandoening | Stabiel.

Home | De Checklist op maat | Contact | Log-in

Welkom op de site van Rolstoeladvies Nederland

Welkom op de site van Rolstoeladvies Nederland
Wanneer je een rolstoel nodig hebt waar je dat voorheen niet had kan dit proces van eerste
rolstoel erg lastig zijn. Er is heel veel “technische” informatie maar wat is nu voor u als nieuwe
gebruiker relevant? De “cheklist op maat” helpt u hierbij.
Foto Rolstoel

Ik wil de rolstoel gebruiken voor kleine stukjes en zo nu en dan.
Foto Rolstoel

Het is belangrijk dat
je goed
zit en
vanuit
hier pak je de
draad
weer op. die in de toekomst
Denk
bij deze
optie
bijvoorbeeld
aan
aandoeningen

Wanneer je per dag toch meer dan 4 uur in de rolstoel denkt of moet
gaan zitten, ga dan toch voor een permanente rolstoel.

Het is belangrijk dat je goed zit en vanuit hier pak je de draad weer op.
Je leven is veranderd, maar het houd hier zeker niet op.

Wie waat waar en waarom:

Contact:

klik hier om terug te gaan naar je eeder uitgeven advies.

Contact met mij voor vragen na gebruik
van de checklist op maat of andere
vragen

Foto en / of statement van gebruiker of mij.
Waarom ben ik deze site begonnen, wat is mijn missie en vissie.

langzaam achteruit gaan of aandoeningen waarvan u verwacht dat
herstel moeilijk of niet mogelijk is.

Je leven is veranderd, maar het houd hier zeker niet op.

Wanneer je namelijk meer dan 4 uur op een dag zit moet je wel goed
zitten om niet meer klachten te creëeren.

NAAR CHECKLIST OP MAAT

Wie waat waar en waarom:

Wanneer je een rolstoel nodig hebt waar je dat voorheen niet had kan dit proces van eerste
rolstoel erg lastig zijn. Er is heel veel “technische” informatie maar wat is nu voor u als nieuwe
Ik ben volledig afhankelijk van mijn rolstoel.
gebruiker relevant? De “cheklist op maat” helpt u hierbij.

Wanneer je aadoening progressief is, is het verstanding al om, helaas,
NAAR CHECKLIST OP MAAT
naar een permanente rolstoel te kijken. Dit voorkomt in de toekomst
een eventuele haastig en minder goed overwogen keuze.

klik hier om terug te gaan naar je eeder uitgeven advies.

Contact:
Contact met mij voor vragen na gebruik
van de checklist op maat of andere
vragen

Foto en / of statement van gebruiker of mij.
Waarom ben ik deze site begonnen, wat is mijn missie en vissie.

Home

Waarom Heb ik een Rolstoel Nodig?

Welkom op de site van Rolstoeladvies Nederland

Je Persoonlijke Checkist
Welkom
oprolstoel
de site vannodig
Rolstoeladvies
Nederland is dit zeker geen prettig
Wanneer je bedenkt dat
je een
gaat hebben
vooruitzicht. Je bevindtWanneer
op eenje punt
waarnodig
er heel
veeljein
leven veranderd.
een rolstoel
hebt waar
datjevoorheen
niet had kan dit proces van eerste
zijn. Er
is heel
veel “technische”
informatie
Er komt veel informatierolstoel
op jeerg
af lastig
en hier
ben
je niet
altijd klaar
voor. maar wat is nu voor u als nieuwe
gebruiker relevant? De “cheklist op maat” helpt u hierbij.

Foto Rolstoel

Toch is het erg belangiijk
je weldat
te jegaan
Jepak
eerste
rolstoel
een goede
Hetom
is belangrijk
goed verdiepen.
zit en vanuit hier
je de draad
weer moet
op.
ervaring zijn waarin je goed zit, ondersteunt en gesteund wordt in alles wat je nog wil gaan
Je leven is veranderd, maar het houd hier zeker niet op.
doen.

Foto happy gebruiker

NAAR
OP MAAT
Om een goed beeld te vormen van jou
en CHECKLIST
wat je met
jouw rolstoel wil dan doen is het
raadzaam om deze twee korte vragenlijsten in te vullen om tot een persoonlijk en op maat
gemaakt advies te komen.

Met gradient en tekstvlak met
uitleg wat de checklist inhoudt.

Wanneer je een rolstoel nodig hebt waar je dat voorheen niet had kan dit proces van eerste
rolstoel erg lastig zijn. Er is heel veel “technische” informatie maar wat is nu voor u als nieuwe
Ik heb een rolstoel nodig omdat ik een handicap heb opgelopen na een ongeluk.
gebruiker relevant? De “cheklist op maat” helpt u hierbij.

Ik heb een rolstoel nodig omdat ik een aandoening heb.
Foto Rolstoel

Denk bijvoorbeeld bij deze optie aan aandoeningen die een stabiel of
progressief verloop hebben.
Bij progressieve aandoeningen kan je denken aan spierziekten en / of
aandoeningen aan het zenuwstelel die bijdragen aan een het afnemen
van functies.

Wie waat waar en waarom:

Het is belangrijk dat
je goed
zit en vanuit
hier pak
je de
draad
weer
op.
Denk
bijvoorbeeld
bij deze
optie
aan
al dan
niet
een incomplete

dwarslaesie of amputaties.

Je leven is veranderd, maar het houd hier zeker niet op.

NAAR CHECKLIST OP MAAT

klik hier om terug te gaan naar je eeder uitgeven advies.

Foto en / of statement van gebruiker of mij.
klik
hier om terug
te gaan
naar jerolstoel
eeder uitgeven
advies.
Waarom
heb
ik een
nodig?

Wie waat waar en waarom:

Contact:
Allerdaags
leven.

Waarom ben ik deze site begonnen, wat is mijn missie en vissie.

Contact:
Contact met mij voor vragen na gebruik
van de checklist op maat of andere
vragen

Contact met mij voor vragen na gebruik
van de checklist op maat of andere
vragen

Foto en / of statement van gebruiker of mij.
Waarom ben ik deze site begonnen, wat is mijn missie en vissie.

Wie | Wat | Waarom

Home

Contact

Home

EERSTE WIREFRAME CHECKLIST DIGITAAL
Als gevolg van een aandoening.

Welkom op de site van Rolstoeladvies Nederland
Wanneer je een rolstoel nodig hebt waar je dat voorheen niet had kan dit proces van eerste
rolstoel erg lastig zijn. Er is heel veel “technische” informatie maar wat is nu voor u als nieuwe
Mijn aandoening is progressief.
gebruiker relevant? De “cheklist op maat” helpt u hierbij.

Mijn aandoening is stabiel.
Foto Rolstoel

Denk bij deze optie bijvoorbeeld aan aandoeningen waarvan je redelijk
goed kan inschatten wat u wel en niet kan. Er liggen geen rare of
onverwachte verassingen in de nabije toekomst.

Na een eerste geschetste versie van dit wireframe ben ik deze ook gaan digitaliseren. Hoewel ik hier niet op
door ben gegaan hebben de vragen die ik hier bedacht wel bijgedragen aan het proces wat ik heb doorgemaakt.
Na veel tijd besteden te hebben aan het bedenken van deze vragen is de uitkomst dat je op deze manier maar
een heel klein beetje van het probleem in kaart brengt. Zoals Mario van TNS mij al had geprobeerd te vertellen
is dat alleen een technische kijk op dit probleem niet de gebruiker vooruit helpt.

Het is belangrijk dat
je goed
zit en
vanuit
pak je de draad
op.
Denk
bij deze
optie
aanhier
aandoeningen
dieweer
bijvoorbeeld
in de toekomst

kan verergeren. Dit betekend dat de dingen die u nu goed kunt doen, in
de toekomst minder goed (zullen) gaan.

Je leven is veranderd, maar het houd hier zeker niet op.

Wanneer je aadoening progressief is, is het verstanding al om, helaas,
NAAR CHECKLIST OP MAAT
naar een permanente rolstoel te kijken. Dit voorkomt in de toekomst
een eventuele haastig en minder goed overwogen keuze.

Wie waat waar en waarom:
Foto en / of statement van gebruiker of mij.
Waarom ben ik deze site begonnen, wat is mijn missie en vissie.

klik hier om terug te gaan naar je eeder uitgeven advies.

Contact:
Contact met mij voor vragen na gebruik
van de checklist op maat of andere
vragen

Home
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EERSTE IDEËEN MASLOW THEORIE ALS BASIS
Na het uitwerken van de scenario’s kwam ik tot de conclusie dat ik mij moest focussen op de overeenkomsten
tussen de gebruikers. Hierin lag een “universele” verbinding in binnen het probleem. Deze universele verbinding
was een inspiratie om te kijken naar de universele waarden die Maslow in zijn piramide beschrijft. In de
eerste instantie maakte ik van de 5 lagen er 3 van omdat ik bang was dat het te uitgebreid zou worden. Deze
mindmaps zijn na wat sparren met Rob Gerritsen tot stand gekomen.
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EERSTE SCHETSEN APP MET MASLOW THEORIE ALS BASIS
Links de eerste schetsen die als uitganspunt figureerde voor de vervolg schetsen.
In deze schetsen is het uiteindelijke resultaat nog ver weg. Hier ben ik bezig om te kijken welke content er nodig
is om te voldoen aan de ontwerpcriteria. Een wireframe is hier natuurlijk geschikt voor, maar ik kreeg het idee
dat ik niet verder kwam met de eerdere gemaakte wireframes. Een vlotte schets geeft mij dan meer inzicht.
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TWEEDE SCHETSEN
APP MET MASLOW
THEORIE ALS BASIS
Links de tweede schetsen die als
uitganspunt figureerde voor de
vervolg schetsen.
Hier is duidelijk de piramide die
als kaptsok dient terug te vinden
in het ontwerp.

DERDE SCHETSEN APP MET MASLOW THEORIE
ALS BASIS
Hierin is al een sterke overeenkomt te vinden naar het uiteindelijke product
wat goed naar voren komt in het Proof of Concept. Duidelijke vormgeving die
ook terug te zien in de schetsen. De richting werd helderder en dat is goed
terug te zien in de schetsen.
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PROTOYPEN
Het prototypen gaf veel goede inzichten.
Zo is er goed teruggekoppeld welke
layouts wel en niet werken.
De foto’s op deze pagina zijn links naar
Youtube. Hier is duidelijk te zien dat
ik in mijn uiteindelijke product nog
veel moet testen en aanpassen betreft
gebruiksvriendelijkeheid.
Er is goed te zien dat mensen op de
gehele button drukken (wat goed is
aangezien ze verwachten dat het een
button is) maar nu nog de link aan het
woord gekoppeld is.

LET OP:
DEZE AFBEELDINGEN ZIJN
LINKS
64
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HET KLEURENPALLETE

Welk kleuren roepen bij jullie de gevoelens/ emoties op van
rust, harmonie, kalmte en vertrouwen?

Deze kleuren had ik samengesteld aan de hand van de beschrijvingen betreft kleur zoals te zien is op de
pagina hiernaast. Deze kleuren hadden allemaal een betekenis volgens de kleuren psychologie. Ik heb
deze kleurstalen voorgelegd aan de doelgroep. Daarin kwamen opties 3 en 7 veel naar voren. Wat doorslag
gevend is geweest is het oordeel van 2 mensen met oog problematiek. Zij gaven aan dat 3, tevens als 9 en
8 in elkaar overlopen. Dit maakt het voor hen 1 grote waas. Inclusief ontwerpen stond voorop en daarmee
weegt hun oordeel een beetje zwaarder. Gelukkig bleef er daardoor 1 winnaar over; 7. De contrasterende
kleuren gaven mij als ontwerper meer ruimte om accenten aan te kunnen leggen binnen de opgegeven
kleuren.
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VRAGENLIJST / MODULE

VRAGENLIJST
Beste (naam),
Uit ons gesprek weet je dat ik voor mijn afstuderen bezig ben om
mensen na een ongeluk of ziekte hun leven weer op de rails te krijgen/
te houden. Dit valt niet altijd mee en is ook vaak niet toe te wijzen aan
een enkel probleem. Om hier zicht op te krijgen wil ik je vragen of je
de volgende vragenlijsten in kunt vullen. Zo open en eerlijk mogelijk
waar dat goed voelt. (Anonimiteit zal gewaarborgd blijven wanneer
antwoorden gedeeld zullen worden in mijn proces te verduidelijking
van mijn (ontwerp)proces).

1. Heb je een thuis wat voor jou zo is aangepast (indien nodig)
dat je jezelf in je eigen thuis kan redden? Kun je uitleggen
waarom wel of waarom niet?

2. Kun je zonder hulp huishoudelijke taken uitvoeren? Zo niet,
weet je hier een oplossing voor?

HET KLEURENPALLETE

DE BASIS
Wij mensen hebben de neiging om vaak te klagen en mopperen. Maar
vergeet niet dat dit eigenlijk een luxe is. Wanneer we namelijk ons
geen zorgen hoeven te maken om de meest belangrijke onderdelen
van het leven geeft dat vrijheid om na te denken en te kunnen
focussen op andere zaken. Daarom beginnen we bij de basis en
werken we samen naar boven.

STAP 2
Wanneer het we vanuit de basis alles goed hebben geregeld geeft
dat rust. En rust geeft in dit geval dus ruimte om energie anders te
verdelen. Energie is alles. Vooral wanneer deze door omstandigheden
niet optimaal is. Wanneer wij als mens een fijn thuis hebben, waar
we ons kunnen redden, alleen of met de “juiste” hulp is dit een goede
basis om door te bouwen. Daarom gaan we nu kijken naar zaken die
wij als mensen fijn vinden om tot onze beschikking te hebben om
meer te kunnen genieten van het leven.

3. Kun je jezelf op het moment zoals de situatie nu is zelfstandig
verplaatsen? Geef ook aan op een schaal van 1 tot 10 hoe
gemakkelijk of moeilijk en waarom?

Hier een overzicht van de reacties betreft welke kleuren aan mijn vraag voldeden
volgens de doelgroep.
Ik had hen niet vertelt over de kleuren psychologie zodat zij zonder vooroordelen de
vraag beantwoordden. stonden. Gelukkig kwamen de overeenkomsten grotendeels
overeen met de psychologie van de kleurenkaart.

4. Heb je op dit moment zoals de situatie nu is het gevoel dat
je eigen regie hebt over je leven? Waarom wel of waarom niet?

5. Financieel. Is allemaal goed geregeld?
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VRAGENLIJSTEN VOOR INVULLING AAN MODULEN

1. Beoefen je sport? En waarom wel of waarom niet?

DROMEN & DOELEN
2. Wat zijn je hobby’s? En als geen hobby’s waaom niet?

3. Hoe ziet een gemiddelde dag eruit? Studeer je? Werk je? Of heb jij een heel
andere dag invulling? Beschrijf deze van tijd tot tijd en neem hierin ook alle
dagelijkse handelingen mee.

Wanneer we samen de eerste twee stappen in kaart hebben gebracht
opent dat de deuren naar de laatste stap. De dromen, wensen maar
ook (lange termijn) doelen. Dit is pas mogelijk wanneer je in al je
andere voorgaande punten alles zo hebt geregeld dat je hier niet
meer over hoeft na te denken. Dromen kunnen groot zijn, maar
ook heel klein. Soms zie je ook dat bijvoorbeeld uit stap 2 hobby’s te
maken kan hebben met je dromen. Alles kan en mag. Maar je kan
ook denken aan (lange termijn) doelen. Dit zijn namelijk doelen waar
je ook pas op kunt focussen wanneer je niet te vaak zorgen hoeft te
maken om andere zaken en je aandacht niet hoeft verdelen.

Dit zijn de eerste vragenlijsten die ik naar de doelgroep heb gestuurd. Deze vragenlijst bestaat uit 3 modulen
zoals ik eerder had aangegeven bang te zijn dat de volledige 5 lagen Maslow te veel zouden zijn.
Uit feedback van de doelgroep kwam er naar voren dat het niet erg is om 5 modulen te hebben, mits ze
maar ondersteunen in het helpen van het in kaart brengen waar per persoon de hindernissen liggen om te
participeren.
Deze vragenlijst was gemaakt als een interactieve PDF. Dit zorgde ervoor dat gebruikers digitiaal de vragen
konden beantwoordden.
Belangrijke feedback was dat het veel typen was. Ik had daarom twee telefoongesprekken om deze modeling
door te nemen. Dit gaf de ideëen om video’s toe te voegen met uitleg en de app te voorzien van een
spraakfunctie voor het beantwoorden.
In de komende weken ga ik mij samen met de doelgroep hard inzetten om tot de kern te komen van elke
module. Op deze manier komt er hopelijk een passende content voor de app die de gebruikers zeer gericht
ondersteund en van de juiste informatie kan voorzien om door te pakken.

4. Wanneer je niks moet en alles mag hoe zal dan jou ideale dag eruitzien?

1. Schrijf hier je antwoord:

AANVULLINGEN
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