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VOORWOORD

u ligt het resultaat van een drietal jaren coOrdineren, vergaderen, konstruktief denken, produktontwikkelen etc.

V~~r

Deze vaak moeizame wegen hebben geleid tot een gemeenschappelijk
doel, dat in dit rapport beschreven wordt. Natuurlijk was dit doel
nooit bereikt zonder een goede voedingsbodem en ondersteuning vanuit
de achtergrond in de personen van Jan Graafmans en Tonny Brouwers,
van het buro BMGT. Zij waren altijd bereid in te springen tijdens de
moeilijke moment en en hebben met hun persoonlijke inzet de kontinulteit van de TWG weten te waarborgen.
De enthousiaste medewerking van de vele TWG-vrijwilligers heeft het
mogelijk gemaakt een groot aantal projekten en andere activiteiten
tot een goed einde te brengen. Hierbij is ook dank verschuldigd aan
aIle TH-medewerkers die op de een of andere manier hieraan meegeholpen hebben.
Het coOrdineren van de TWG-activiteiten tesamen met Maarten van Alfen
en daarna Lex Hemels is voor mijzelf een bijzonder prettige, leerzame
maar ook nuttige tijdsbesteding geweest.
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kont~nulteit

periode af te sluiten en al8 waarvan dit a10m gewaardeerde en gerespecteerde

studenteninitiatief. Om deze laatste reden wil ik de konklusies en
aanb~~~'{~l'lgen: Jnoemd in hoofdstuk 4 speciaal onder de aandacht
brengen van een ieder die betrokken is bij de beleidsvorming rond de
wetenschapswinkels. Tenslotte wil ik Meta Okken bedanken, niet aIleen
voor de totstandkoming van dit rapport, maar voor al het administratieve werk dat zij voor de TWG verzet heeft.

Henrie van Tilburg.
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TECBNISCBE WIIKIIRKIL GEZOMDBEIDSZORG

O.

INLEIDING
Aan de Technische Hogeschool Eindhoven zijn een 7-tal wetenschapswinkels aktief. Een daarvan is de Technische Werkwinkel Gezondheidzorg,
afgekort TWG.
De TWG is gegroeid uit de "Medisch-Technische Werkwinkel u die eind
1975 opgericht is. Dit initiatief was genomen door studenten en medewerkers van de THE, naar aanleiding van de cyclus "ethiek van de biomedische techniek-, georganiseerd door Studium Generale. Hierna is in
samenwerking met het buro Biomedische en Gezondheidstechniek (BMGT)
deze opzet verder uitgebouwd en in februari 1976 is de naam Technische Werkwinkel Gezondheidstechniek ingevoerd. Deze naam werd later
veranderd in Technische Werkwinkel Gezondheidszorg (sept. '76).
De doelstelling van de TWG was en is het welzijnsniveau van de funktie-gestoorde mens op een hoger peil te brengen door middel van onder
andere het ontwikkelen of do en ontwikkelen casu quo het vervaardigen
dan weI het doen vervaardigen van technische hulpmiddelen en/of aanpassingen, dan weI het doen uitbrengen van adviezen, alsmede het geven van voorlichting.
Een bijkomend effect van de uitvoering van deze doelstelling is het
bekend maken van studenten en medewerkers van de THE met de problematiek van gebruikers van medisch-technische hulpmiddelen.
De TWG tracht haar doelstellingen op een zo praktisch mogelijke manier waar te maken. Dit is ook de reden waarom wij i.p.v. wetenschapswinkel, werkwinkel genoemd willen worden. De meeste TWG-projekten resulteren in een eenvoudige, bruikbare en konstruktieve oplossingen. In het vervolg zal blijken dat hierop sterk de nadruk ligt.
Dit rapport is uitgebracht met de volgende bedoelingen:
Het aangeven van de struktuur en werkwijze van de TWG zodat de
kontinuiteit gewaarborgd blijft.
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Het geven van inforaatie over afgeronde TWG-projekten. Deze informatie is vooral belangrijk voor gehandicapten en oa deze reden
zal dat deel dan ook in een losbladige vorm verschijnen.
Het aangeven van problemen in het funktioneren van de TWG met als
bedoeling om de betrokken instanties binnen de THE-structuur
hierover te informeren.
Het kennis laten nemen van TWG-projekten die als studie-opdracht
afgerond zijn o. op deze manier in de toekomst meer mogelijkheden
te verkrijgen voor inpassing van dit maatschappelijk zeer relevante onderzoek in de diverse onderwijscurriculi.
Het informeren van de TH-instanties met een voorlichtingsfunctie,
zoals het Transferbureau en het buro Pers en Voorlichting.
Het informeren van andere ·werkers in de gezondheidszorg· om dubbel werk te voorkomen.
Het zijn van een logisch vervolg op het eerste rapport TWG door
J.A.M. Graafmans, augustus 1981.

1.

ORGANISATIE TWG
De TWG bestaat uit een 30-tal vrijwilligers. Deze zijn merendeels
student aan de TH met een nadruk op de afdeling der Werktuigbouwkunde. Andere disciplines die aktief binnen de TWG meedenken zijn: industrieel ontwerpen, ergotherapie, arbeidsdeskundige, elektrotechniek. Verder kan de TWG door de vele in- en externe kontakten andere
specifieke disciplines benaderen als dit voor een projekt noodzakelijk is. De alge.ene leiding van de TWG is in handen van 2 co6rdinatoren. Deze zorgen onder andere voor:
intake, begeleiding en uitvoering van aanvragen,
het onderhouden van de diverse kontakten,
het geven van bekendheid aan de TWG-aktiviteiten zowel in- ala
extern de THE.
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1.1.

Inpassinq TWG in de TH-structuur
Door het veeIzijdige karakter van de TWG valt zij niet in te passen
in een van de monodisciplines van een van de afdelingen van de TH.
Zij wordt daarom informeel geruggesteund door het buro voor Biomedische en Gezondheidstechniek (BMGT) dat eveneens multidisciplinair
georienteerd is en door aIle afdelingen van de TH verweven is. Ook
voor wat betreft een deel van het administratieve werk is het buro
BMGT een zeer waardevolle ondersteuning.
De forme Ie inpassing van de wetenschapswinkels in de TH-structuur
staat al enige tijd ter discussie. Ter informatie een deel uit het
jaarverslag 1982 van de THE.
4.4. .etenscbapointels

Een in 1981 ingestelde werkgroep heeft mei 1982 een notitie Wetenschapswinkels uitgebracht. De werkgroep beval onder meer aan:
- erkenning van de wetenschapswinkels ale onderdeel van de maatschappelijke taakvervulling van de THE;
- nauwere samenwerking tussen de winkels, mogelijk leidend tot
gemeenschappelijke taken uit te voeren door een samenwerkingsverband;
- vaststelling van een formatieruimte alsmede een budget voor
overige kosten;
- nadere studie van enkele belangrijke problemen, veroorzaakt
door toenemende druk op onderwijs en onderzoek.
De bijlagen bij het rapport gaven ondermeer een deels gekwantificeerd beeld van:
- de faciliteiten t.b.v. de zeven winkels;
het werk van de winkels (aard van vragenj w~)ze van bemiddeling/doorverwijzing; omvang van het werk in 1981; relatie met
onderwijs en onderzoek).
Het college van bestuur heeft met de wetenschapswinkels en met de
(onder}afdelingsbesturen van gedachten gewisseid en vervolgens
zijn standpunt aan de hogeschoolraad voorgelegd. De hogeschoolraad nam december 1982 het besluit:
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- de betekenis van de wetenschapswinkels voor de aaatschappelijke
dienstverlening te erkennen;
- het college te verzoeken over te gaan tot instelling van een
bestuurscommissie voor de wetenschapswinkels en aan deze commissie een bureau ter beschikking te stellen;
- middelen nodig voor het functioneren van de winkels en het bureau toe te kennen ten laste van de centrale middelen;
- het college te verzoeken te bevorderen dat de (onder)afdelingen
in hun onderwijs- en onderzoekprogramma's ruimte te scheppen voor
het werk van de winkels.
De inventarisatie van het in 1982 verrichte werk van de winkels
is thans nog niet beschikbaar.
De eerste vergadering van de Bestuurscommissie Wetenschapswinkels
heeft plaatsgevonden 23 november 1983. Na bijna een jaar intensief
onderhandelen met ale partijen is men nu zover dat het buro wetenschapswinkels opgericht is en met ingang van september '84 bemand zal
gaan worden. De taak van het buro wetenschapswinkels is het uitvoeren
van het vastgestelde beleid van de bestuurscomaissie wetenschapswinkels en het secretarieel en administratief ondersteunen van deze commissie.
Het beleid van de bestuurscommissie zal zodanig zijn dat de afzonderlijke wetenschapswinkels hun zelfstandigheid niet verliezen aaar dat
zij een centrale ondersteuning krijgen om hun doelstellingen zo goed
mogelijk te realiseren.
1.2.

yertwi;ze twG
De belangrijkste werkers binnen de TWG zijn de vele vrijwilligers die
het mogelijk aaken dat een aanvraag daadwerkelijk in een hulpmiddel
resulteerd. De motivatie van deze vrijwilligers is hiervoor zeer bepalend. Een aantal goede redenen zijn:
omdat het aantal gehandicapten groter is dan eenieder denkt (ca.
10\ van onze bevolking),
omdat vaak met relatief weinig technische hulpmiddelen al veel
bereikt kan worden,
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omdat sommige klussen kunnen gelden als een alternatieve studieopdracht (ON60, ON70, constr. & mech.),
omdat wij vinden dat iets maatschappelijk relevant doen met onze
kennis en vaardigheid beter is dan er alleen maar moeilijk over
discussi!ren,
omdat bij de meeste klussen de ontwikkeling van een idee in korte
tijd doorlopen wordt en je nog een tastbaar eindprodukt krijgt
ook,
omdat samen met en voor gehandicapten werken veel bevrediging
geeft,
omdat samenwerken op technisch gebied met studenten van andere
afdelingen tot onze verassing niet alleen mogelijk is maar bovendien nog erg prettig blijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor samenwerking met mensen die een andere dan de TH-opleiding hebben.
Centraal in de werkwijze van de TWG staat de 3-wekelijkse werkbespreking waarbij eenieder zijn problemen of voortgang kan bespreken. Ook
komen tijdens deze werkvergaderingen de meer algemene zaken en de
aktiviteiten van de coOrdinatoren aan de orde.
In het nu volgende zal eerst de algemene gang van zaken bij de afhandeling van een aanvraag besproken worden. In hoofdstuk 3 zullen de
meer algemene TWG-aktiviteiten besproken worden.
1.3.

Behandeling aanvraag
Aanvragen komen bij de TWG op de meest vreemde manieren binnen. Het
eigenlijke ontvangstadres, zowel telefonisch, mondeling als schriftelijk, is het buro BNGT waar de TWG informeel gehuisvest is. Het verdere verloop van de aanvraag zal verduidelijkt worden aan de hand van
het onderstaande schema dat puntsgewijs behandeld wordt.
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1.3.1. 1~_tQnt~tt_~~nYI~g~~lIWG_~n_Q~QQ~g~l&ng_~~nYI~~9

De eerste selektie van de binnenkomende aanvragen vindt plaats tijdens het eerste gesprek of de eerste briefwisseling. In principe
wordt deze selektie door de coOrdinatoren van de TWG of een van de
medewerkers van het buro BMGT uitgevoerd. De drie belangrijkste selektiekriteria hierbij zijn:
Is niet reeds een ander op dit gebied aktief?
Bestaan er duidelijke commerci~le bedoelingen?
Heeft de TWG de capaciteiten om het beschreven probleem op te
lossen?
Afhankelijk van de aanvraag kan de TWG doorverwijzen naar meer geschikte instanties voor het gestelde probleem, een advies geven of de
aanvraag geheel afwijzen.
Als de aanvraag in principe geschikt lijkt voor de TWG dan wordt het
aanvraagformulier toegestuurd. Dit formulier bevat een aantal voor de
TWG relevante vragen. Het is opgesteld in over leg met het GAK/GMD
omdat deze organisatie met soortgelijke situaties te maken heeft (zie
bijlage A). Bij het aanvraagformulier wordt ook het formulier werkwijze TWG bij afhandeling aanvraag toegevoegd. Hierin staan o.a. de
selektiekriteria vermeld (zie bijlage B). Pas na binnenkomst van het
ingevulde aanvraagformulier wordt verdere aktie ondernomen.

1.3.2. le_overlegrODde
In de eerste overlegronde wordt de aanvraag besproken tijdens een van
de driewekelijkse TWG-besprekingen. Op deze werkbesprekingen zijn de
coOrdinator en , TWG-vrijwilligers en eventuele deskundigen aanwezig.
Ook de aanvrager is in sommige gevallen aanwezig om zijn probleem
persoonlijk toe te lichten.
Tijdens een dergelijke snelle informatieronde wordt vaak al duidelijk
waar de problemen precies liggen, wat de omvang van de aanvraag zal
zijn en of er misschien andere oplossingen mogelijk zijn. Bij andere
oplossingen moet gedacht worden aan het gebruik van bestaande aanpassingen of voorzieningen of doorverwijzing naar andere instanties.
Tevens wordt tijdens dit over leg beslist of de aanvraag al dan niet
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geaccepteerd wordt. Voor deze beslissing gelden de volgende primaire
kriteria:
Past het project binnen de TWG-capaciteit (tijd, geld, deskundigheid) .
Is er niet een al bestaand hulpmiddel of aanpassing?
Bestaat er een medische noodzakelijkheid voor het verlichten of
oplossen van een bepaalde handicap? Is er geen gevaar voor overkompensatie?
Zijn er financieringsmogelijkheden voor bestrijding van kosten
zoals materiaalkosten, reiskosten en eventueel (geringe) overheadkosten van de TWG.
Is het een hulpmiddel of aanpassing, welke via de door de GAK/GMD
aangewezen bedrijven geleverd kan worden?
Sekundaire kriteria:
Wordt de TWG niet als instrument gebruikt om andere offici61e
instanties een oplossing af te dwingen?
Is het mogelijk de aanvraag in te passen in het onderwijsprogramma van een afdeling zodat de student-medewerker van de TWG enige
honorering in de vorm van studie-eenheden ontvangt?
Betreft het een eenmalige oplossing of is er sprake van een universeel probleem, waarbij een oplossing een hele kategorie gehandicapten helpt?
Na acceptatie van de aanvraag voIgt een brainstorm om tot de eerste
globale ontwerpspecifikaties en richtlijnen te ko.en van het te ontwikkelen hulpmiddel. Het multidisciplinaire karakter van de aanwezigen is hierbij van een grote betekenis.
Daarnaast wordt getracht een tweetal vrijwilligers een eerste ori6nterend onderzoek te laten doen. Soms kan dit vanwege de capaciteitsproblemen niet mete en plaatsvinden en belandt de aanvraag op de
wachtlijst. Dit orienterende onderzoek kan inhouden het benaderen van
personen die vanwege hun deskundigheid noodzakelijke informatie aan
kunnen leveren, het uitwerken van de suggesties komende uit de brainstorm, het do en van een literatuuronderzoek etc.
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In deze fase worden ook een aantal administratieve zaken geregeld, te
weten:
het aanleggen van een dossier, waarin alle relevante informatie
verzameld wordt,
het volgen van het verloop van de aanvraag door het verwerken van
de notulen van de werkbesprekingen in de projektmap,
het opnemen van de gegevens van de aanvrager in het adressenbestand,
het verwerken van de aanvraag in het projektenbestand vol gens
hoofdgroepen en chronologische volgorde (zie voor toelichting
hierop hoofdstuk 2).
1.3.3.

e!giD§tQt.4_uitw~tk~D_ig~~eD

een goed ontwerp is het noodzakelijk een volledig eisenpakket en
de hierbij behorende randvoorwaarden duidelijk op tafel te krijgen.

V~~r

In het geval van de ontwikkeling van technische hulpmiddelen voor
gehandicapten moet deze informatie verkregen worden uit samenwerkingsverbanden tussen medici, technici en gebruikers. Ook dient informatie verkregen te worden over bestaande ontwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Dit ter voorkoming van her-ontwerpen of dubbel-ontwerpen.
De eerstgenoemde informatiebron uit samenwerkingsverbanden funktioneert voor wat betreft de TWG-projekten redelijk door het multidisciplinaire karakter van de werkwinkel en de vele goede kontakten. Problemen do en zich voor daar waar de diverse informatiebronnen een verschillende taal spreken. Er moet dan getracht worden medische eisen,
gebruikerswensen, fysieke beperkingen, etc. te vertalen naar een
lijst met werkbare technische specifikaties.
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De informatie over bestaande ontwerpen en praktijkgerichte nieuwe
ontwikkelingen is zeer slecht toegankelijk. Hiervoor zijn een aantal
redenen:
De houding van medisch/technische onderzoekers (grote autonomie,
sterk fundamenteel gericht) en de gebrekkige coOrdinatie van het
wetenschappelijk onderzoek,
ontwikkelingen op het gebied van technisch simpele produkten worden vaak angstvallig geheim gehouden omdat de kosten van octrooibescherming voor deze produkten te hoog zijn,
grote produktdifferentiatie, soms regionale markt, veel produkten
worden gelmporteerd, gecombineerd met een onvoldoende ontwikkeld
voorlichtings- en distributieapparaat,
geen of nauwelijks informatiekanalen voor een, zeer zeker groot
aantal, individueel ontwikkelde hulpmiddelen,
het ontbreken van een algemeen, goed funktionerend landelijk informatorium.
Al deze problemen zorgen ervoor dat de totale ontwerptijd voor een
groot deel besteed wordt aan het verkrijgen van noodzakelijke informatie. De uitdaging voor de TWG-vrijwilligers is het ontbrekende deel
in te vullen vanuit eigen creativiteit, handigheid en technisch inzicht.
Aan de hand van de op allerlei manieren verkregen informatie worden
de opgedane idee en verder uitgewerkt tot een of meerdere in principe
realiseerbare ontwerpen.
1.3.4. 2e_Qyetle9tQDde
Deze ontwerpen worden in een van de TWG werkbesprekingen voorgelegd
en getoetst aan de volgende criteria:
voldoet het ontwerp aan de wensen van de gebruiker, dit gebeurt
in de meeste gevallen natuurlijk in samenspraak met de gebruiker
of opdrachtgever,
op wat voor manler zijn de ontwerpen te realiseren (TH-werkplaatsen, eigen hobbyruimte, bedrijf),
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maakt het ontwerp kans op financiering van een overheidsinstantie
of is het voor de gebruiker betaalbaar,
kan de TWG een eventuele financiele strop verwerken bij aislukking,
is het een universeel toepasbaar hulpaiddel of kan het zo veranderd worden dat het universeel toepasbaar is,
is verdere ontwikkeling in te passen in een onderwijsopdracht.
Na toetsing van de ontwerpen wordt in samenwerking met de aanvrager
een van de volgende besluiten genoaen:
het ontwerp wordt verder geoptimaliseerd en de TWG bouwt hiervan
tegen aateriaalkostenvergoeding een prototype,
de TWG ziet af van verdere ontwikkeling vanwege de onaogelijkheid
van een oplossing of oadat het probleea voor de TWG te riskant is
Cmedisch, technisch),
de uitvoering van het ontwerp is te oavangrijk voor de TWG en oa
die reden niet uitvoerbaar. Eventueel kan dan een op dat gebied
deskundig bedrijf ingeschakeld worden voor verdere afwikkeling.
Ook kan het aogelijk zijn om het probleea elders in een onderwijs- of onderzoekprogramma af te ronden.
Welk besluit ook genomen wordt, er zal door de TWG altijd getracht
worden verdere ontwikkelingen te stimuleren en/of te begeleiden.

1.3.5.

KQnt[~t~_yit!~[tLngL_9'l~!~[Lng_~n_n9'Q[g

Zoals in het voorafgaande aangestipt kunnen er nu een aantal konkrete
akties plaatsvinden:
Ret ontwerp wordt uitontwikkeld en er wordt een prototype gebouwd
voor de aanvrager.
Ret ontwerp wordt geheel of gedeeltelijk uitontwikkeld en wordt
aan de aanvrager of een bedrijf ter beschikking gesteld.
In het eerste geval gaat het in het algemeen oa een technisch eenvoudig en eenmalig hulpmiddel. Na het uitwerken van het ontwerp in konstruktietekeningen en het maken van sterkteberekeningen en materiaal-
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keuzes, wordt het hele concept met een van de coOrdinatoren doorqesproken. Hierna wordt door de coOrdinator qezocht naar een qeschikte
plaats om het prototype te bouwen. Moqelijkheden hiervoor worden qebod en door de diverse vakqroepswerkplaatsen van de afdelinq werktuigbouwkunde. Deze moqelijkheden zijn, met uitzonderinq van projekten
als studieopdracht, van informele aard en berusten voornamelijk op de
qoodwill van de TH-aedewerkers die bijzonder qemotiveerd zijn voor de
aktiviteiten van de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg.
Problemen die zich hierbij voordoen zijn het inpassen in de tijdsplanning van de werkplaatsen, het beschikbaar zijn van TH-personeel,
het verkrijqen van aaterialen (afvalbak, partikulieren verkoop eTD).
De ervaring heeft echter geleerd dat deze problemen niet onoverkomelijk zijn en dat het bijzonder leuk en ook leerzaam is een eigen ontwerp grotendeels zelf uit te werken tot funktionerend prototype. Deze
zelfwerkzaaaheid komt tijdens de werktuiqbouwkundige opleiding niet
veel aan bod aaar zou mijns inziens toch een sterker accent moeten
krijqen.
In het tweede genoemde geval wordt door de TWG geen prototype qebouwd. De reden hiervoor kan zijn:
het ontwerp is te omvanqrijk voor de TWG qua grootte, financi~le
middelen, produktietechnische faciliteiten, aantallen e.d.,
het ontwerp is voor de TWG te riskant qua technische en/of medische veiliqheid,
het ontwerp past goed in een bestaand produktenprograaaa of het
betreft een aanpassinq aan een bestaand produkt en het betreffende bedrijf toont zich bereid het ontwerp uit te voeren.
De door de TWG verzaaelde informatie, ontwerpspecifikaties, ontwerpidee!n ed. worden in dit geval samenqevat in een rapportje dat aan de
belanghebbende wordt toeqestuurd. V~~r zover de TWG de moqelijkheden
heeft en dit noodzakelijk is, kan ook in deze gevallen nog transferpuntachtige ondersteunende aktie worden verleend by. in de vorm van

17

coordinatie, zoeken geschikte bedrijven, verdere technische ondersteuning etc.
Na aflevering van het prototype of rapport bij de aanvrager dient nog
nazorg verricht te worden. 9ij een prototype bestaat dit uit testen
en zonodig verbeteren. Uiteraard gebeurt dit in nauwe samenwerking
met de aanvrager. Oeze intensieve betrokkenheid van de aanvrager in
vooral het beginstadium van het ontwerpproces en het eindstadium van
prototypetests wordt als zeer positief gewaardeerd. Oeze manier van
werken, die in feite het gangbare marktmechanisme is voor specifieke
produkten, wordt niet algemeen toegepast in de wereld van gezondheidszorg en revalidatietechniek. Een ander onderscheid is degene die
betaalt. In principe betaalt de aanvrager aan de TWG de gemaakte materiaalkosten, vermeerderd met eventuele reiskosten. nit in tegenstelling tot het formele aanschafffingsbeleid waar de betaler, de
besteller en de gebruiker verschillende personen/instanties zijn.
Natuurlijk wordt voor de financiering van TWG-projekten ook gezocht
naar externe kanalen als de kosten een probleem vormen voor de aanvrager, of als het een hulpmiddel betreft dat principieel hiervoor in
aanmerking komt. Oit wordt gedaan door in een vroeg stadium kontakt
op te nemen met by. het GAK/GMD en het al tijdens de ontwerpfase rekening houden met de door de financier gestelde kriteria.
In het algemeen komt het er op neer dat het door de TWG ontwikkelde
hulpmiddel ook daadwerkelijk door een niet ugefrustreerde" aanvrager
gebruikt wordt.
1.4.

Zelfstandjge produktontwjkkeling en aarktbenadering
Deze aktiviteit van de werkwinkel is voornamelijk het werk van de
coOrdinatoren. Door een overzicht op de lopende en uitgevoerde projekten, een min of meer volledig marktoverzicht, kontakten met pati!ntenbelangenverenigingen, etc., kunnen ·witte vlekken", in het
voorzieningenpakket gesignaleerd worden of kan blijken dat er een
markt bestaat voor TWG-ontwerpen.
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Deze witte vlekken kunnen vertaald woxden in min of meex zelfstandiqe
TWG-projekten. Voorbeelden hiervan zijn:
Speelgoed voor zwakzinniqen.
Buitenspeelqoed qehandicapten en rolstoelqebruikers.
Werk en huishoudelijke problemen 'eenbandiqen'.
Deze projecten tesamen met sommiqe projekten die op aanvraag uitqevoerd zijn, zouden moeten leiden tot serieproduktie vanwege de behoefte hieraan bij de gehandicapten. Deze akties zijn door de TWG
verschillende mal en ondernomen maar helaas niet in aIle gevallen even
succesvol. Hiervuur zijn mijns inziens verschillende redenen:
Het ontbreken van moqelijkheden up een Technische Hoqeschool om
een proefserie te vervaardiqen om zodoende een nieuwe markt breder te kunnen benaderen en de resultaten zowel van de fabricaqeproblemen als van de qebruikers direct te kunnen verwerken in
praktisch bruikbare specifikaties voor een industriele innovatie.
Problemen bij het vinden van qeschikte bedrijven en het qeven van
antwoorden op elementaire vraqen zoals kostprijs, afzet, financierinqsmoqelijkheden, marktbenadering.
Ondoorzichtiqe markt van hulpmiddelen en voorzieningen voor gehandicapten.
Roqe eisen die aan een produkt/bedrijf qesteld worden met betrekking tot betrouwbaarheid, levensduur, snelle en qoede service,
aanbrenqen Kleine veranderingen, bezorging produkt bij de klant,
instruktie en training, tesamen met het verkleinen van de financi~le speelruimte voor de leverancier/fabrikant door de toenemende bezuiniqinqen.
Een Technische Hogeschool voert hoogwaardiq fundament eel wetenschappelijk onderzoek uit en leidt studenten op tot ingenieurs. Ecbter
niet al deze inqenieurs vinden hun werkkrinq in dit onderzoek. Om
deze reden zou in het onderwijs meer aandacht be steed moeten worden
aan de praktische toepasbaarheid van onderzoek en het opleiden van
studenten am hun inzichten te qebruiken om,problemen te vertalen naar
praktisch bruikbare en industrieel vervaardigbare produkten. Ook zou
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tijdens de opleiding een student meer geconfronteerd moeten worden
met marktproblemen en economische haalbaarheid van produkten. Bij
inpassing van deze suggesties in de opleiding zal een afgestudeerd
ingenieur minder in het diepe vallen in een commercieel ingestelde
industriele werkkring.
Een opleiding die met deze zaken meer rekening houdt zal ook de aktiviteiten van de !WG ten gOede komen. Dit aangevuld met semi-commerciele produktiemogelijkheden geeft o.a. een werkwinkel bredere mogelijkheden en de student een goede leer school aangepast aan de eisen
die een deel van de industrie stelt aan afgestudeerde ingenieurs.
Ondanks deze mogelijkheden en tekortkomingen heeft de TWG voor een 7tal produkten deze weg doorlopen, waarvan 3 produkten op dit moment
industrieel gemaakt worden.
Deze paragraaf zou kunnen worden uitgelegd alsof het de bedoeling is
van de TWG om produkten te gaan ontwerpen op commerci~le basis. Dit
is echter geenszins het geval. De doelstelling van de !WG is het ontwikkelen van hulpmiddelen die niet verkrijgbaar.zijn en het ervoor
zorgen dat deze hulpmiddelen, indien gewenst, ook voor andere gehandicapten verkrijgbaar zijn. Bovenstaande opmerkingen moeten er toe
bijdragen dat dit zo goed en efficient mogelijk kan plaatsvinden.

2.

OVERZICHT TWG-PROJEKTEN TOT EN MET JOLt 1984

2.1.

Inleidin9; produktontwerpen yoor gehandicapten
Alvorens een beschrilving te geven van de technische realisatie van
een aantal hulpmiddelen is het goed nog een keer de filosofie en motivatie achter het vervaardigen van hulpmiddelen uit te diepen. Als
eerste en belangrilkste uitgangsgedachte de zelfstandigheid van de
mens. Wanneer de fysische onafhankelijkheid van de mens aangetast
wordt door gebrek, ziekte of ongeval staat vaak de persoonlijke vrijheid van de betrokken persoon op het spel. De meest gewone gebaren,
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de daqelijkse be~iqheden, dat alles wordt moeilijker en soma ~elfs
onmoqelijk. Men kan zich~elf vaak niet eens'redden in de laaqste behoefte-cateqorieen ~oals Freud ze qedefinieerd heeft, te weten de
zorg voor voeding en veiligheid, zodat de buitenwereld als een harde
dreiginq op de gehandieapte af kan komen. ~elfstandigheid is een onontkoombare voorwaarde voor het funktioneren van de mens in de maatschappij.
Een tweede uitgangsgedachte is de interaktie en integratie van revalidatie en techniek. Men dient te weten dat 1 miljoen Nederlanders
gehandieapt ~ijn, hetzij motorisch-, zintuiglijk- of orgaangehandicapt. Revalidatie beoogt niets anders dan de mens het vermogen (terug) te geven, zo volwaardiq (= zelfstandig) mogelijk te leven. Door
de veelheid en de aard van de gevolgen van·een handicap is het noodzakelijk om in de revalidatie uit te qaan van een individuele benaderinq. Bij goede revalidatie dient men daarom uit te qaan van een
inteqraie toepassinq van medisehe, psycho-soeiale en technische kennisdisciplines. Als bijzonder aandachtspunt moet gelden dat technische hulpmiddelen tot ondersteuninq en/of vervanqing van lichaamsfunkties vaak een bijdraqe kunnen leveren bij de revalidatie, maar
ook niet meer dan dat. Het derde belangrijke facet van het funktioneren van de werkwinkel is de ontwerpfilosofie die staat achter de
techniek van hulpmiddelen. De bruikbaarheid van hulpmiddelen is sterk
afhankelijk van de individuele qehandicapte mens in al ~ijn qoede en
slechte kwaliteiten en niet alleen van de handicap. De kenmerken voor
de bruikbaarheid van hulpmiddeien komen voort uit een individuele
afweginq van:
ondersteunende of vervangende werking,
lichamelijke belasting van de qebruiker,
mentale belasting van de gebruiker.
Een andere wellicht zeer moeilijk inschatbare, weeqfaktor voor de
bruikbaarheid van hulpmiddelen kan gedestilleerd worden uit de ethiek
van het qebruik. Wanneer men hulpmiddelen gaat ontwerpen is het goed
om uit te qaan van enkele alqemene eigenschappen waaraan hulpmiddelen
zouden moeten voldoen, te weten: funktionaliteit, acceptabiliteit,
flexibiliteit, betrouwbaarheid en fabriceerbaarheid.
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Funktionaliteit, het hulpmiddel moet een effektieve werking hebben gekoppeld aan een eenvoudige bediening en hanteerbaarheid,
waarbij ook gelet moet worden op de sociale, psychische en fysieke gebruikerssituatie.
Acceptabfliteit, hierbij spelen mentale en emotionele aspecten
een rol maar ook de meer definieerbare aspecten als vormgeving en
prijs.
Flexibiliteit, bij het ontwerpen van een hulpmiddel dient rekening te worden gehouden met de veranderingen en varieteiten in
~~n gebruikerssituatie en de mogelijkheid van toepasbaarheid vaar
andere gebruikers.
Betrouwbaarheid, afgezien van het feit dat dit een zaak van levensbelang kan zijn, is het falen Van een hulpmiddel voor de gebruiker in de meeste gevallen het teruggeworpen worden van een
zelfstandige wereld naar een wereld van hulpeloosheid. Om deze
redenen vergen de punten als storingsgevoeligheid, levensduur,
eenvoudig onderhoud, snelle eenvoudige reparatiewijze of Vervanging extra aandacht.
Fabriceerbaarheid, uiteraard moet het hulpmiddel na verwerking
van al de bovenstaande eisen ook nog te fabriceren zijn voor een
redelijke kostprijs. In principe moet hierbij worden uitgegaan
van eenvoudige fabricagetechnieken.
In het algemeen kan worden gesteld dat het ontwerpen van hulpmiddelen
voor gehandicapten niet aIleen een pittige technische uitdaqing is
maar ook vanwege de vele niet puur technische randvoorwaarden een
sterk multidisicplinair karakter draagt.
Natuurlijk wegen aIle bovenstaande eisen niet even zwaar bij ieder
projekt, maar gezien de veelheid ervan en het feit dat TWG-projekten
deels op vrijwillige basis uitgevoerd worden is een waarschuwing aan
elk projekt vooraf van belanq om zowel in- als extern teleurstellinqen te voorkomen. Aan de belanghebbenden wordt dan ook het volgende
medegedeeld.

,
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Projekten binnen de Technische Werkwinkel Gezondheidszorq om te komen
tot ontwikkelinq van hulpmiddelen voor qehandicapten leiden in 50..iqe gevallen tot het ter be5chikking komen van deze hulpmiddelen. Ala
vaste regel geldt dat dit ter beschikking komen niet binnen afzienbare tijd haalbaar is. Daarnaast zijn er ook projekten geweest en zullen er nog komen die niet tot verkrijgbare hulpmiddelen hebben geleid, ondanks het bestaan van een behoefte aan die hulpmiddelen.
2.2.

Projektregistratie. presentatievorm en enkele statistische g.egeyens
Door de toename van het aantal aanvragen, de lange looptijd van projekten en de noodzaak van een goed overzicht over de lopende projekten en projekten op de wachtlijst is een goede projektregistratie
noodzakelijk. Ook voor gelnteresaeerden en werkers in de gezondheidszorg is informatie per projekt of een lijst van alle projekten zeer
nuttig. Om dit te bereiken zijn verschillende door elkaar heen lopende systemen opgezet of in wording. Deze zullen achtereenvolgens besproken worden:
Chronologische rangschikking aanvragen, deze lijst is bijgevoegd
ala bijlaqe C. Hierin wordt per projekt vermeld: datum aanvraag,
nu..er aanvraag, omschrijving aanvraag, soort aanvrager, status
aanvraag.
Rangschikking van de aanvragen volgens de hoofdgroepen: Recreatie, Vervoer, Co..unicatie, A.D.L. en Diversen.
Projektmap, met daarin aIle gegevens over het verloop van aIle
aanvragen, grotendeels samengesteld m.b.v. de notulen van de
werkbesprekingen.
Diverse rapporten en verslagen TiG met daarin beknopte en/of uitgebreide informatie per projekt.
Dit rapport poogt een bijdrage te leveren aan de laatstgenoemde informatievorm. De projekten zullen hiertoe op 2 manieren gepresenteerd
worden. De eerste manier is het verschaffen van uitgebreide informatie over het verloop van het projekt, de aanvrager, de eisen, de keuzekriteria, de afwerking etc. De tweede manier is het verschaffen van
produktgerichte informatie per projekt in een overzichtelijke vorm.
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Dit deel is vooral bedoeld als informatiebron voor gelnteresseerden
en potentiale gebruikers, en zal dan ook zodanig opgezet worden dat
het ook in een losbladige vorm verstrekt kan gaan worden.
Om een indruk te geven van het aantal aanvragen en de afwerking daarvan, een aantal statistische gegevens over de periode 1977 tot en met
1983.

Jaar

Aantal aanvragen

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

1
7
9
19
27
29
9

Totaal

101

De grafiek op de volgende pagina laat zien dat vanaf de oprichting
van de TWG het aantal aanvragen per jaar gestaag is gegroeid. Dit
geeft tevens een indruk van de behoefte die aan dit soort werk bestaat. Ook blijkt het effect van pUbliciteit op beurzen en tentoonstellingen (bv. infomarkt gehandicapten 1980 en 1982).
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0

0
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2

0
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1
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Dit histogram geeft een beeld van de aktiviteiten van de TWG. Hieruit
blijkt het volgende. Hoewel de capaciteit van de TWG is toegenomen,
is door het aantal aanvragen en de lange uitvoeringstijd per aanvraag
het aantal projekten op de wachtlijst niet afgenomen. In de komende
jaren zal het beleid van de TWG erop gericht moeten zijn deze wachttijden terug te dringen. Dit kan natuurlijk gedaan worden door het
afwijzen van een aantal aanvragen, maar een betere oplossing is het
vergroten van de capaciteit door by. meer interne promotie-aktiviteiten.
De gegevens die uit de rangschikking van de aanvragen volgens hoofdgroepen gedestilleerd kunnen worden, geven een inzicht in het werkterrein van de TWG. Over de periode 11-1977 tIm 07-1984 kunnen de
aanvragen als voIgt verdeeld worden:
Recreatie, 26 aanvragen by. mallemolen, pinpongballen opraper.
Vervoer, 30 aanvragen by. diverse fietsaanpassingen, loopbrug
touringcars.
Communicatie, 4 aanvragen bv. blind stenograferen.
A.D.L. (algemeen, dagelijks leven), 34 aanvragen by. diverse
hulpmiddelen eenhandigen, oogdruppelhulpmiddel.
Diversen, 26 aanvragen, by. meten en afwegen van voedingsmiddelen, babyweegschaal.
2.3.

Afgeronde projekten 1977 tot en met 1983
De diverse afgeronde TWG-projekten zullen in dit hoofdstuk op 2 verschillende manieren besproken worden. Per projekt wordt een toelichtinq gegeven op het verloop van het projekt, het eisenpakket en de
totstandkoming van het ontwerp. V~~r een aantal hierna te noemen projekten wordt hierbij verwezen naar het 1e rapport TWG (J.A.M. Graafmans, augustus 1981). Daarnaast wordt per projekt een qebruikers/produktgericht informatieblad toegevoegd. Het doel hiervan is tweeledig,
nl. het snel kunnen verschaffen van informatie aan gelnteresseerden
en het overzichtelijk kunnen presenteren van TWG-projekten.
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De volgende projekten zijn uitgebreid beschreven in het 1e rapport
TWG:
bedverhoger
driewielertandem
dam-schaakhulpmiddel
scholllllelkuipje

stoeltransporteur
liggend lezen
orthese voor zweefvliegtuigontkoppeling
portable mes

fietskinderzitje
portable traplift (wachtlijst)
pingpongballen opraper
aanwijsliniaal typemachine
muziekcassette-uitnemer
draagbare koelbox voor medicijnen (adviesprojekt)
portable liftplateau caravan
strijkplank (studie-opdracht)
lekkende kruiken
aangepaste typemachine (studie-opdracht)
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TECHNISCHE WERKWINKEL GEZONDHEIDSZORG
PRODUKTINFORMATIE

BED'lEItIIOGEll

De bedverhoger bestaat uit 2 paar
poten die aan het hoofd- en voeteneinde van het bedframe bevestigd
kunnen worden. De dragende konstruktie van de spiraal, of de bedombouw, moet aan de zijkanten zitten. De bedhoogte is in 6 stappen
instelbaar waarbij deze hoogte varieert tussen 50 en 110 em. Seheefstellingen zijn in beide riehtingen
mogelijk. De breedte-instelling is
kontinu en door het verwisselen van
de tU5senstang is de bedverhoger
gesehikt te maken voor zowel eenals tweepersoons bedden. De konstruktie is uitneembaar.
Met behulp van de bedverhoger kan
de meest gunstige werkhoogte voor
het verplegend personeel e.q. de
gewenste in-uitstaphoogte voor de
patient gemakkelijk worden ingesteld. Toepassingsgebieden zijn by.
bejaardeneentra en de kraamzorg.

TWG/THE
W-hoog 4.102

POSTBUS 513
5600 MB EINDHOVEN
040-472008

TECHNISCHE WERKWINKEL GEZONDHEIDSZORG
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PRODUKTINFORMATIE

De stoeltransporteur be staat uit
een H-fraae met wielen op de hoeken. Verder is aan het frame een
uitschuifbare trapsteun bevestigd
om drempels te overwinnen en achteroverkantelen te voorkomen. Voor
bevinden zich twee zwenkwieltjes
met rem en achter twee grote wielen. De stoel wordt tussen het
voorste en achterste hoekprofiel
geklemd en daarna vastgezet met een
sjorband. Ingeklapt is de transporteur zo kompakt dat deze by. in het
bagageaandje van een elektrische
rolstoel vervoerd kan worden.
Gebruike~s.ogelijkheden

voor mensen
die (tijdelijk) geen beenfunktie
meet hebben of als extra transportmogelijkheid bij by. een grote buitenrolstoel. 8ij het ontwerp is er
vanuitgegaan dat voor montage en
bediening assistentie aanwezig ~S.
Totaal gewicht: 13 kg
Max. belasting: 200 kg
Opvouwbaar

TWG/THE
W-hoog "'.102
POST BUS 513
5600 HB EINDHOVEN
0/fo-472008
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PRODUKTINFORMATIE

DltIEWIELERTMlDDl

De driewielertandem is een compinatie van bestaande driewielers en
tandems. De konstruktie is zeer
stijfuitgevoerd en heeft een grote
stabiliteit. Ook het remvermogen is
vergroot om snel in te kunnen grijpen bij onverwacht optredende veIkeerssituaties.
De tandem is geschikt voor mens en
die weI kunnen fietsen maar waarbij
dit vanwege veiligheidsaspekten
niet verantwoord is zelfstandig te
do en (bv. parkinson, spastici, epiIeptici) .
Gewicht: 50 kg
Toelaatbare belasting: 200 kg

TWG/THE
W-hoog 4. 102
POSTBUS 513
5600 HB EINDHOVEN

Firma: Inca

TECHNISCHE WERKWINKEL GEZONDHEIDSZORG
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PRODUKTINFORMATIE

LIGGEItO LEIEII

De bedleeshulp bestaat uit een bevestigingsarm met daaraan een om de
horizontale as draaibare leesplank.
Deze leesplank ondersteund het boek
aan de boven- en onderzijde d.m.v.
twee doorzichtige perspex strippen
waarvan er een verstelbaar is. Ieder formaat boek is op deze manier
instelbaar. Ret boek kan liggend
gelezen worden door de open konstruktie, die oak het omslaan van
het blad mogelijk maakt. Ook zittend is het hulpmiddel als leesstandaard te gebruiken. Het geheel
is te bevestigen op een verrijdbaar
onderstel (verkrijgbaar bij het
uitleenmagazijn van de kruisvereni
gingen). Hiermee is tevens de haag
te-instelling te realiseren.
Geschikt voor (tijdelijk) bedlegerige patienten met een voldoende
handfunktie.
Totaal gewicht: 3 kg
Toelaatbare belasting: 3 kg

TWG/THE
W-hoog 4.102
POSTBUS 513
5600 M8 EINDHOVEN
040-4]2008

TECHNISCHE WERKWINKEL GEZONDHEIDSZORG
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PRODUKTINFORMATIE

DAII-SCllAAlB1JLPllIDDEL

nit hulpmiddel is in feite een bewegingsversterker die ~en handbeweging in een werkgebied van 10x10x~
em vergroot tot een beweging in een
vlak van 50x50x5 cm. De bedienings
krachten zijn zeer gering door de
goede lagering. Bij gebruik tijdens
het dam- of schaakspel wordt het te
verplaatsen stuk opgepakt en vastgehouden door een elektrisch te
bekrachtigen magneetje. Na het vex
plaatsen wordt de stroom weer uit
geschakeld.
Het hulpmiddel is onder andere geschikt voor reumapati~nten met beweqingsbeperkingen in de g€wric.itten.

TWG/THE
W-hoog it. 102
POSTBUS 513
5600 MB EINDHOVEN
040-4]2008

TECHNISCHE WERKWINKEL GEZONDHEIDSZORG
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PRODUKTINFORMATIE

OItTIIESE VOOI.
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Een orthese bestaande ui t I.:en 2UO
omgebogen dubbele haak waarmee alle
voorkomende optrekkabelloskoppel
mechanismen voor zweefvliegtuigen
bediend kunnen worden. De haak i~
vooraf te fixeren in een aantal
diskrete posities, en bevindt zjch
op een schuifslede in een doosvormige konstruktie die by. aan de
onderarm bevestigd wordt m.b.v.
enkele riempjes, Na gebruik kan de
haak teruggeschoven worden in een
nulpositie om geen hinder te ver~
oorzaken. Alleen van de haak is een
schets afgedrukt omdat de orthesebevestiging sterk persoonsgebonden
15.

bev.atiainaapl&&t (l2x4)
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SCBOrIIELKUIPJE

Het schommelkuipje bestaat: dit een
frame waarin diverse afmetingen
(Huka) kuipjes gemonteerd kunnen
worden. Aan het frame bevinden zich
een volledig instelbare hoofd- en
voetensteun die eventueel ook ver
wijderd kunnen worden. Het geheel
wordt met 4 touwen aan twee punten
bevestigd. Door het vari~ren van de
lenqte van 2 van deze touwen kan d"
hele konstruktie naar wens verkanteld worden. De schommelbeweging
wordt gerealiseerd door bewegingen
van het lichaam of door een trektouw.
De schommelbeweging kan een therapeutischf' -:,::rking hebben op onder
andtre spierfunktie, evenwichtszin,
coOrdinatievermogen. Het schommelkuipje is zeer geschikt voor kinderen met spierdystrofie.
Totaal gewicht: 15 kg
Maximale belastinq: 200 kg
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FIETSXIBDEltIITJE

Een oplossing am een kinderzitje
achterop een driewielerfiets te
bevestigen. De driewielerfiets
heeft een grote stabiliteit, maar
in de normale uitvoering is niet
genoeg ruimte voor de bevestiging
van een zitkuipje op de bagagedrager. Hiertoe zijn de achterwielen
van de fiets 40 em naar achteren
verplaatst. Op de eveneens ver
plaatste bagagedrager is een zit
kuipje draaibaar en fixeerbaar be
vestigd. Door de extra ruimte kan
het voetenscherm voor de achterwielenlangs draaien. Het kind kan nu
van opzij in het kuipje getild wor
den. Eventueel kunnen nog een
hoofdsteun en veillgheidsriemen aan
het kuipje gemonteerd worden.
Deze oplossing kan by. gebruikt
worden voor het vervoer van grotere
kinderen, met allerlei onverhoedse
bewegingen, op de fiets.
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OPllAPEll

De pingpongballen opraper bestaat
uit een lange pijp met daaraan twee
·oprapers· gelast. Deze oprapers
zijn van binnen met een zacht verend materiaal bekleed zodat zij
het balletje op kunnen nemen. De
konstruktie is in aluminium uitgevoerd met het oog op het toelaatbare gewicht. De afmetingen en vorm
van de uiteinden zijn in een trainingssituatie zodanig bepaald dat
allerlei hoeken en afgelegen
plaatsen bereikt kunnen worden .
Dit hulpaiddel kan door rolstoelgebruikers tijdens pingpong trainingen gebruikt worden. Bij niet gebruik kan het eenvoudig onder de
tafel of aan de rolstoel geklemd
worden.

TECHNISCHE WERKWINKEL GEZONDHEIDSZORG
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AAlWIJSLIHlAlL TYPEHACBINE

Een idee om de aanwijsliniaal voor
uit te typen kopij te vervangen
door het rolgedeelte van een typemachine. Oit deel dient dan in een
apart frame gemonteerd te worden.
De kopij kan met behulp hiervan
dooIgedraaid worden tot de gewenste
regel verschijnt. Dit transport kan
mechanisch geschieden of elektrisch. In het laatste geval kan
het ook nog gekoppeld worden aan de
besturing van de machine.
Dit hulpmiddel kan gebruikt worden
voor mensen werkzaam in de administratieve sektor die problemen hebben met het onderscheidden van de
in te typen regels.
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IIIJIIEl:CASSEnE -OI'ftlEllElt

De muziekcassette-uitnemer 1S een
zeer eenvoudig hulpmiddel bestaande
uit een deel van een cassette-doasje vastgezet op een houder.
Gebruikersmogelijkheden voar men~en
met een gestoorde vingermotoriek
die problemen hebben met het u i trll··men van een muziekcassette.

principeschets
ca... tte-u1tnemer (toploader)
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DRAlGIWtE KOELBOX-IlEDICIJREII

Medicijnen di~ regelmatig ingenomen
moeten worden en die bij een speciale temperatuuI bewaard dienen te
worden (by. 4°C) belemmeren de mubiliteit. Enig naspeurwerk van de
TWG heeft opgeleverd dat er in de
handel een box (frigicote) verkrijgbaar is, die zeer geschikt is
voor dit doel.
Specifikaties:
- afmetingen 24x15x15 em (inwendig)
- gewicht 2,5 kg
- min. vriestemp. 12°C! Q,1oC
max. temp. 55°C
- voeding 12Volt (kan ± 5 uur zonder voeding)
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PORTABLE LU'TPLlTEAU CARAVAN

Een technisch adviesprojekt van de
TWG waarbij oplossingen aangedragen
werden voor het overwinnen van
kleine hoogteverschillen (tot 50
em). De bedoeling was het ontwikke'
len van een liftplateau dat in
staat is het hoogteverschil bij een
caravaninstap te overbrugqen.
Extra eisen waren:
- eventueel moest op het plateau
een zitkrukje met wieltjes ge
plaatst kunnen worden,
geen aanpassingen aan caravan IT!
strijd met wegenverkeerswet,
caravan moet normaal toegankelijk
blijven.
Door de TWG zijn 3 alternatieven,
kompleet m~t berekeningen, uitgewerkt.
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Een onderzoekprojekt van de TWG
naar het ontstaan van lekkages in
stalen warmwaterkruiken. De reden
van dit onderzoek is het ontstaan
van ernstige verbrandingen als gevolg van lekkages voorkomend bij
vaak zelfs betrekkelijk nieuwe
kruiken.
Onderzoek aan een halfjaar oude
stalen kIUik met chroom coating aan
de buitenzijde wijst uit dat bij
het nlet opvolgen van de bewaarvoorschriften in een periode van 3
maanden een zodanig corrosie optreedt dat verder gebruik niet verantwoord is. Deze bewaarvoorschriften (wegzetten gevuld met afgekoeld
water) waren niet op de kIUik adngebracht zodat onoordeelkundlg gebruik onvermijdelijk is.
Conclusies:
- corlosie en als gevolg hiervan
lekkages treden onherroepelijk op
als stalen kruiken nlet volgens
de gebruiksvoorschriften bewaard
worden,
- gebruikers moeten nadrukkelijk
geattendeerd worden op het belang
van het naleven van de gebruiksvoorschriften,
- de gebruiksvoorschriften moeten
zodanig op de kruik aangebracht
worden dat ze nlet over het hoofd
kunnen worden gezien of er moet
een ander materiaal gebruikt worden dat beter corrosiebestendig
is zelfs bij ondeskundig gebruik.

TWG/THE
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Een aanvraag van een partikulier. De bedoeling was een onopvallend
wagentje te ontwerpen dat verschillende funkties kan vervullen.
Eisenpakket:
1. geschikt als boodschappenwagentje,
2. ·wandelstokfunktie·, steun tijdens het lopen en het staan,
3. eventueel zitmogelijkheden om te kunen rusten,
4. kompakt, licht in gewicht, opvouwbaar zodat het makkelijk in de
bagageruimte van een auto vervoerd kan worden,
5. het wagentje moet geduwd worden i.p.v. getrokken,
6. geen opvallend uiterlijk.
In eerate instantie is een globaal marktonderzoekje uitgevoerd naar
de bestaande boodschappenwagentjes. Er was geen enkel.exemplaar dat
aan de bovenstaande eisen voldeed. Ook de kwaliteit van de meeste
wagentjes liet te wensen over (onderzoek konsumentenbond). Omdat de
ainikruier, geleverd door de ANIB, al voldeed aan de eisen 1, 3, 4, ~
en6 werd besloten dit idee verder uit te werker.. In deze fase is ook
kontakt geweest met de fabrikant van dit wagentje (fa. Action, Uden).
Besloten werd de eis 3 te laten vallen omdat op dat moment de zitmogelijkheid nog niet noodzakelijk was. Na uitwerking van de idee~n
werd een prototype gebouwd wat er globaal hetzelfde uitzag als de
minikruier, zodat aan de eisen 1, 3, 4, 5 en 6 voldaan werd. De belangrijkste verschillen waren:
stijvere konstruktie en betere afwerking draaipunten en geleidingen i.v.m. eis 2,
een vergrendeling voor het uitschuifmechanisme van de duwsteun
i.v .•. eis 2,
het aanbrengen van een rem, eveneens i.v.m. eis 2.
Deze rem werkt ala volgt:
Door het even intrekken van de remhandel WOldt een veermechanisme
gedeblokkeerd waardool een horizontale stang die zich tussen de wielen bevindt naar achter klapt. Bij een geringe scheefstand van het
wagentje steunt deze met rubber beklede stang op de grond waaIdoor
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verschuiven niet mogelijk is. Om verder lopen moqelijk te maken kan
deze stang met een eenvoudiqe voetbeweging teruggeduwd worden in de
vergrendeling (zie ook bijgevoegde foto's en tekeninqen).
Met de uitvoerinq van deze aanvraag is tevens het vak constructies &
mechanismen afgerond. Alvorens het waqentje af te leveren is contact
gezocht met een tweetal fabrikanten (Action, Uden en steeco), mede
omdat de ANNB qelnteresseerd was een derqelijk type waqentje te qaan
leveren. Prijstechnisch gezien bleek de produktie van het wagentje in
de qeschetste uitvoerinq echter niet interessant.
Na aflevering van het wagentje kwamen in de testperiode verschillende
problemen boven water.
Bet in-/uitschuifmechanisme van de duwstanq vergde voor de betreffende aanvraaqster te veel kracht.
De bedieninq van het blokkeermechanisme op het moment van struikelen was een probleem (extra handeling, die vergeten werd).
Boewel het waqentje in principe goed funktioneerde werd het door de
aanvraagster als onbruikbaar beoordeeld ook na diverse kleine veranderingen en een goede gebruiksaanwijzinq. Besloten is toen dit beschreven principe te laten varen en een qeheel nieuwe oplossing te
zoeken. Ook dit nieuwe project kon weer als een studieopdracht constructies & mechanismen afgerond worden.
Na evaluatie van de eerste oplossinq werd het volqende besloten:
minstens 3 wielen zodat het waqentje stabiel is, ervan uitqaande
dat het drukpunt binnen de wielen ligt,
geen in-/uitschuifmechanisme, maar stangen met draaipunten.
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De hieruit ontwikkelde oplossing bestaat uit een wagentje met 2 grate
wielen achter en een zwenkwiel vaor. TU8sen het frame aan de achterzijde is voldoende ruimte voar de voeten. Doordat men min of meer
binnen de wielen drukt is het wagentje zeer stabiel en is geen extra
re. noodzakelijk. Deze canstructie laat het ook toe een zitmagelijk·
heid te realiseren. De duwstangen kunnen eenvaudig ingeklapt worden
(zie schets). In uitgeklapte toestand zijn de stangen geblokkeerd.
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Het prototype van dit ontwerp is afgeleverd en funktioneerd naar ver-wachting.
Gezien de vele mensen met loopproblemen (bejaarden, invaliden, epileptici, evenwichtsgestoorden etc.) lijkt dit hulpmiddel een goede en
onopvallende oplossing om te voet glotere afstanden at te leggen.
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Een boodschappenwagentje dat tevens
een wandelstokfunktie heeft. Door
de TWG zijn twee ontwerpen gemaakt.
Het eerste is een tweewielig duwwa-gentje met blokkeersysteem. Het
tweede ontwerp is een driewielige
konstruktie met voor een zwenkwiel.
Oit ontwerp biedt tevens de mogelijkheid tot bevestiging van een
zitje. Beide ontwerpen zijn licht,
kompakt en opvouwbaar.
Gebruik als steunhulpmiddel voor
moeilijk ter been zijnden met mogelijkheid tot het meenemen van boodschappen of bagage.

TWG/THE
W-hoog ... 102
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CITRUSPERSRULPMIDDEL
Een aanvraag van een gehandicapte met zeer slechte vingermotoriek en
een lichte vorm van spasmen. Het probleem was dat zij, zelfs met behulp van een elektrische citruspers, geen sinaasappels meer uit kon
persen. Er moest dus een hulpmiddel ontworpen worden dat een deel van
de handelingen van haar overnam.
De volgende eisen werden gesteld:
Het hulpmiddel moet het persen niet volautomatisch uitvoeren.
De kracht, eventueel benodigd, moet voldoende groot zijn en met
de onderarm geleverd worden.
Eenvoudige bediening en gemakkelijke reinigbaar.
Weinig ruimte inbeslag nemend en niet onnodig opvallend.
Stabiele konstruktie vanwege bewegingscoOrdinatieproblemen.
Het mechanisme moet de citruspers inschakelen door het leveren
van een verticale aandrukkracht.
De hieruit voortgevloeide oplossing bestaat eigenlijk uit twee delen.
Een kapje om de halve sinaasappel in te klemmen en een constructie om
dit kapje op de pers te drukken.
Het kapje is gegoten uit Araldit en heeft aan de binnenzijde een speciale profilering om draaien van de sinaasappel te voorkomen (zie
schets). De bevestiging aan de drukarm vindt plaats d.m.v. een gemakkelijk losneembare pen-veer verbinding. Ook zijn nog enkele andere
bevestigingsmogelijkheden uitgewerkt.
Het mechanisme dat het kapje moet bedienen moet een rechtlijnige beweging maken op de plaats van de verticale hartlijn van de citruspers. Een hiervoor zeer geschikt mechanisme is het mechanisme van
Isosceles.
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Uitgaande van dit principe werd een proefmodel gemaakt. Na het testen
hiervan zijn enkele wijtigingen aangebracht, waarna een definitief
prototype gebouwd kon worden (zie foto en bijgevoegde tekeningen).
Dit prototype funktioneert reeds enige tijd tot volle tevredenheid
van de aanvraagster.
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Diverse aanzlchten bedieningsmechanisme
citruspershulpmiddel.
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Uitvoeringsvorm van de kap voor het opnemen
van de sinaasappelhelft.
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3 extra bevestigingsalternatieven van de kap
aan het mechanisme
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CIftOSPERSIlULRlIDDEL

Dit hulpaiddel bestaat uit een eenvoudig stangenmechanisme met een
steunplankje waarop een elektrische
citruspers geplaatst kan worden. De
halve sinaasappel wordt in het kapje geklemd dat afneembaar aan de
konstruktie ~evestigd is. Door een
(willekeurige) duwbeweging op de
hefboom wordt de sinaasappel vertikaal op de doorn van de citruspers
gedrukt. Door middel van een veer
koat het systeem daarna weer in de
boogste stand. Ret apparaat is kompakt, licht van gewicht en makkelijk te reinigen.
Geschikt voor gebruik door mensen
met handcoOrdinatieproblemen of een
lichte vorm van spasile.
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LOOP81UG TOUlINGCAlS
Vanuit een bejaardencentrum kwam de vraag of er niet een oplossing te
bedenken was om voor bejaarden de toegankelijkheid van touringcars te
verbeteren. Bet in- en uitstappen is voor vele bejaarden moeilijk of
onmogelijk door de grote hoogteverschillen. Zelfs met behulp van derden ontstaat vaak een groot oponthoud tijdens dagtrips. In enkele
gevallen heeft dit al geleid tot verplicht thuisblijven.
De twee onderzochte oplossingen Z1]n een loopbrug/looptrap en een
hefplateau. Deze laatste mogelijkheid is afgewezen omdat een hefplateau te groot en te zwaar wordt om in een bus mee te nemen, de prijs
bezwaarlijk zal zijn en er ook wachttijden zullen ontstaan.
De looptrap, die al in de handel verkrijgbaar is, is niet in aIle
gevallen een goede oplossing. Door de geringe lengte en de grote optrede is deze trap by. niet geschikt voor mens en met heupfixatics.
Gekozen werd voor een loopbrug met armleuning die aan de volgende
eisen moet voldoen:
maximale hellingshoek 15°,
toelaatbaar gewicht per los onderdeel 15 kg,
hoogte armleuning 900-1000 (mm),
minimale loopvlakbreedte 500 (mm) ,
optrede trap max. 100 (mm) eenmalig,
stroef en gesloten oppervlak,
passend in bagageruimte bus,
geen instelmogelijkheden of losse onderdelen etc., i.v.m. veiligheid,
maximale belasting 300 kg (verdeeld over 3 plaatsen op loopvlak),
geen aanpassingen aan de bus,
passend op bovenste of een na bovenste trede van de gemiddelde
touringcar (vrije breedte 550 mm, hoogte 650-150 mm).
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De gegevens over de afmetingen van touringcars zijn ons welwillend
ter beschikking gesteld door de firma's Bova en Berkvens te Valkenswaard.
De hoogte van de bustrede en de maximaal toegestane hellingshoek rcsulteren in een loopvlaklengte van 2,90 (m). Om dit in de bagageruimte van een bus te kunnen plaatsen moet de konstruktie opvouwbaar
zijn.
fila het doorrekenen van diverse mogelijkheden is de onderstaande konstruktie ala de meest optiaale (gewicht, stijfheid) tevoorschijn gekOllen.
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Principeschets loopbru9, met opvouwbewegingen.
Bet loopvlak is geaaakt van een, met anti-slip materiaal beklede,
multiplex plaat die bevestigd is op aluminium kokers. Bet bestaat uit
twee delen die aan de bpvenzijde scharnierend aan elkaar bevestigd

,
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zijn. Het eerste deel van het loopvlak steunt op de qrond, het tweede
deel steunt op de trap van de bus. In het midden steunen beide delen
op een poot.
Bet geheel is ala volqt opvouwbaar (zie tekening):
1. ondersteuninq leuninqen uit bus schuiven,
2.
3.
4.
5.

ondersteuning leuninqen tegen leuninqen draaien,
leuninqen van steunpoot haken,
2e deel van het loopvlak op het 1e deel klappen,
poten langs het qeheel draaien (schuifqeleidinq met slinqerstanq).

De konstruktie is vanweqe het qewicht in aluminium uitqevoerd en is
afqewerkt met een zeer krasbestendiqe 2-componenten polyurethaan-lak.
Het eerste prototype is qemaakt door de Z.O.L-bedrijven te Heerlen
(sociale werkplaats), n.a.v. de door de TIC als studie-opdracht
(ONGO) qemaakte tekeninqen en berekeningen. De stijfheid van de poten
en de leuninqondersteuninq bleek echter onvoldoende om de qebruikers
een veilig gevoel te geven. Er is toen op de TH een tweede prototype
qebouwd met een stijvere pootkonstruktie en een afneembare leuninq.
Dit prototype voldoet aan aIle specifikaties, hoewel door een iets
andere profielkeuze en een ander materiaal voor het loopvlak het qewicht noq iets zou kunnen verminderen. Een volqende stap zou kunnen
zijn het in samenwerkinq met de Z.O.L.-bedrijven bewerken van de
markt (busonderneminqen, bejaardencentra etc.).
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De loopbrug is een opvouwbare
lichtgewicht konstruktie met afneembare leuningen. Het loopvlak is
bekleed met een anti-slipmateriaal.
De andere onderdelen zijn van aluminium, afgewerkt met een krasvaste
laklaag. Opgevouwen past de loopbrug in de bagageruimte van een
touringcar.
Gebruik door moeilijk ter been
zijnden om de ins tap in een touringcar te vergemakkelijken.
Totaal gewicht: 20 kg
Lengte uitgevouwen: 2,90 m
Lengte ingevouwen: 1,70 m
Breedte loopvlak: 0,50 m
Breedte totaal: 0,65 m
Hellingshoek maximaal: 15°

TWG/THE
W-hoog 4.102
POSTBUS 513
5600 MB EINDHOVEN
040-472008
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BOLPBIJSINSTALLATIE
Ben man met spierdystrofie kan zich nog volledig behelpen in zijn
aangepaste woning. Echter door een verergering van zijn ziektebeeld
is het voor hem onmogelijk geworden om zonder hulp vanuit zitpositie
tot staan te komen. Deze situaties doen zich vooral v~~r in de slaapkamer en op het toilet. Bij de TWG was het verzoek binnengekomen om
v~~r deze situatie een he farm te ontwerpen. Het GAK/GMD Eindhoven had
deze aanvraag in behandeling maar kon vanwege het niet bestaan van
een dergelijk hulpmiddel zelf geen aktie ondernemen. Zij was echter
weI bereid na ontvangst van de tekeningen voor verdere financiering
en afwikkeling zorg te dragen.
De hefarm moest aan de volgende eisen voidoen:
horizontale wegklapbare hefarm, eenzijdig (muur) bevestigd,
hefkracht maximaal 100 kg,
hefhoogte: 0,50 m tot 1,50 m, zowel op- als neerwaarts,
bewegingssnelheid: ± 0,15 (m/s),
bedieningsschakelaars op hefarm,
eenvoudige, geen kracht vergende, bediening,
hefarm mag in het horizontale vlak niet bewegen.
De afmetingen en de hefsnelheid zijn bepaald door m.b.v. twee helpers
en een stok de aanvrager op te tillen op ongeveer eenzelfde manier
als een mechanische konstruktie dit zou doen. Door de TWG is een ontwerp gemaakt, echter nog zonder de aandrijving, dat aan een fabrikant
en de GAK/GHD ter beschikking is gesteld. (zie bijgevoegde tekeningen)

I
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NALLEMOLD

Ret bestuur van een geintegreerd speeltuinprojekt te Deurne had zich
tot doel gesteld een oude speeltuin zodanig te vernieuwen en aan te
passen dat deze ook voor gehandicapten geschikt zou worden. Hiertoe
moesten naast de toegankelijkheid van de speeltuin en het renoveren
van de bestaande toestellen ook een aantal nieuwe experimentele
speeltoestellen ontwikkeld worden. Hoofdeisen hierbij zijn:
grote speelwaarde (activiteit prikkelend, uitlokkend),
veiligheid,
aangepast voor gebruik door lichamelijk, geestelijk en dubbel
gehandicapten,
mogelijkheid voor gelntegreerd gebruik (gehandicapten tesamen met
niet-gehandicapten).
In een aantal gesprekken met het bestuur van de Speuldries is besloten dat de TWG voor een aantal projekten zal helpen met de technische ontwikkeling van speeltoestellen voor gelnteqreerd gebruik.
Deze projekten zijn:
"Mallemolen"
berekeningen aan een aangepaste glijbaan
wip
schommel
berekeningen aan een kabelbaan
ontwikkeling van een ·wiebelplaat"
Eerst zal de "mallemolen" besproken worden. De andere projekten komen
elders in dit verslag aan de orde.
Het "mallemolenK-projekt is afgerond als HTS-afstudeerdopdracht. De
begeleiding was in handen van de HTS-Tilburg, het buro SMGT (J.
Graafmans) en de TWG. De opdrachtomschrijving luidde als volgt:
Sinnen het gelntegreerde speeltuinprojekt de ·Speuldries" te Deurne
be staat behoefte aan technische ondersteuning voor een aantal deelprojekten. Een van deze deelprojekten is een draaimolen welke met
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behulp van spierkracht (van armen en/of benen) in beweging moet worden gehouden.
Globaal kunnen de volgende eisen en/of verlangens worden geformuleerd:
1.
2.
3.

4.

Toegankelijkheid voor gezonde en gehandicapte kinderen moet
gerealiseerd worden binnen een totaalopstelling.
Er moet een keuzemogelijkheid in aandrijfsystemen en
overbrengingen ingebouwd zijn (minimaal een viertal).
Veiligheid in gebruik moet gegarandeerd zijn met name voor gehandicapte kinderen zonder dat een zeker risico-element ala uitdaging of sensatie helemaal onderdrukt wordt (aangepaste en/of
uitwisselbare zitmogelijkheden).
Een verdere detaillering van randvoorwaarden kan worden opgesteld
in over leg met:
J. v.d. Heijden, voorzitter speeltuin "Speuldries·

H. van Tilburg, technische coOrdinator Technische Werkwinkel
Gezondheidszorg
J. Graafmans, medewerker buro Biomedische en Gezondheidstechniek,
Technische Hogeschool Eindhoven

Bij deze verdere detaillering werden de volgende aanvullingen en
extra eisen opgesteld:
wat betreft de veiligheid. In Nederland zijn geen wettelijke
normen waaraan een speelobjekt moet voldoen. Uitgegaan dient te

V~~r

worden van een aanbevelingsrapport opgesteld door de Nuso in samenwerking met de Stichting -Ruimte voor de jeugd W en de Dinnormen DIN7296, 18034 en 31001.
Ad 1, de mallemolen dient ook voor rolstoelen toegankelijk te
zijn.
Lichte loop (geringe spierkracht).
Gemakkelijke instap, aangepaste en verwisselbare zittingen.
Plaats voor minimaal 8 kinderen, waarvan er 4 voor de aandrijving
zorgen.
Geschikt voor buitengebruik en weinig onderhoudsgevoelig.
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Vrijloop-mechanismen in aIle aandrijvingen.
Maximale prijs (gezien budget) fl. 6000,=, waarbij aangetekend
moet worden dat een deel van het werk door vrijwilligers van de
Speuldries uitgevoerd kan wOlden (grondwerkzaamheden, fundering,
schilderwerk, etc.).
Na bespreking van een viertal alternatieven met de betrokkenen is de
volgende keuze geaaakt.

--.-¢--I

/

J:Xoots voor
rots toel

Principeschets mallemalen zander aandrijving.
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De mallemolen wordt uitgevoerd als een vlakke ronde schijf, die zich
op het niveau van het maaiveld bevindt. De lagering van de schijf
wordt uitgevoerd met een centrale kolom onder deze schijf, en de aandrijving vindt plaats met behulp van drie onafhankelijk geveerde wielen op een loopbaan.
Om de aandrijving van de molen voor een verscheidenheid aan gebruikers (valide of minder valide) mogelijk te maken, zijn er 4 verschillende principes gekozen. Door de ontstane keuzemogelijkheid zal het
speelplezier en de uitdaging ·om mee te doena voor veel kinderen worden vergroot. In het gehele aandrijfsysteem is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ·standaard" fietsonderdelen. De kostprijs van der~'
gelijke serieprodukten is veel lager dan die van speciaal te vervaardigen onderdelen. Daarnaast is men voor onderhoud of reparatie niet
gebonden aan een speciale leverancier of onderhoudsmonteur.
Om de veiligheid van de aandrijving te verhogen, zijn alle 4 de principes voorzien van een vrijloopmechanisme. Het gevaar van doortrappen
of het achteruitdraaien van de molen is daardoor voorkomen.
Hieronder volgen de 4 principes, met in het kort een aantal belangrijke punten.
1.

2.

Voettrappers:
gunstige aandrijving qua kracht en spiervermogen,
niet geschikt voor rolstoelgebruikers,
Handtrappers:
gunstige aandrijving voor mensen met verstoorde motoriek
(oog-handkoOrdinatie is veel beter dan de oog-voetkoordinatie),

3.

4.

mogelijk problemen voor gebruik vanuit een rolstoel (in
verband met voetenplank enz.).
Krukstang: (trek/drukstang)
goed geschikt voor gebruik vanuit rolstoel,
redelijk mechanisme vanuit ergonomische oogpunt.
Wringstuur:
grote kracht uit te oefenen,
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slechts statische spierbelasting (kan zowel gunstig als ongunstig zijn) - (eerder vermoeid).
De .alle.olen is volledig doorgerekend op aandrijfvermogen, sterkte
en stijfheid en is vervolgens tot in detail uitgetekend met uitzondering van de bouwput.
Dit pakket is aan de Speuldries overhandigd en via een inschrijvingsprocedure is een geschikt fabrikant gevonden. In het begin van het
seizoen '84 was de mallemolen gebruiksgereed. Op een paar kinderziektes na voldoet de konstruktie aan alle verwachtingen.
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TECHNISCHE WERKWINKEL GEZONDHEIDSZORG
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MI·! IW)LER

Een door de TWG ontwikkelde draai.olen die voor eenieder
toegankelijk is. De .olen heeft
vier verschillende aandrijf.ogelijkheden en biedt plaats aan
ongeveer B personen. Er is veel
aandacht besteedt aan een goede
loop en de veiligheidsaspekten. Een
aantal van de zittingen is verwis
selbaar afhankelijk van de gebruiker.
In principe geschikt voor kinderen
tot 13 jaar, licha.elijk en/of
geestelijk gebandicapt. Ook toegankelijk voor rolstoelen.

TWG/THE
W-hoog 4.102
POST8US 513
5600 H8 EINDHOVEN
040-472008

Speeltuin MDe Speuldries"
Rembrandt van Rijnstraat 5
Deurne
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GLIJBAAN
Een adviesprojekt van de TWG naar aanleiding van een van de vragen
van een speeltuin in Deurne. De door hen bestelde glijbaan week zodanig af van de bestaande glijbanen dat m.b.v. praktijkgegevens geen
antwoord gegeven kon worden op de vraag of deze glijbaan in de praktijk zou voldoen. De glijbaan was als volgt aangepast voor gebruik
door gehandicapten (zie ook bijgevoegde tekening):
breedte 1,50 m
onder en boven een vlak gedeelte met een hoogte van 40 em zijdelings toegankelijk (overschuiven vanuit een rolstoel)
2 remniveau's
verlengde uitloop
verhoogde zijden
De bedoeling is dat degene die naar beneden glijdt op de verlengde
uitloop volledig tot stilstand komt.
Door een van de medewerkers van de TWG zijn een aantal experimenten
uitgevoerd om de wrijvingscoaffici@nten tussen diverse soorten kleding en R.V.S. te bepalen. Globale berekeningen wezen uit dat de
glijbaan in principe moest voldoen. Er waren echter een aantal faktoren waardoor dit niet met zekerheid gezegd kon worden.
Sterk variarende wrijving natte en droge baan, diverse kleding en
schoeiselsoorten.
Vervuiling baan (zand).
Lengte en gedrag glijder (afzetten, ronddraaien).
Mede dankzij een bijdrage van dhr. Landheer (THE) zijn de volgende
adviezen gegeven:
In principe moet de glijbaan in deze vorm voldoen.
Om ronddraaien van de glijder te voorkomen (verwondingen etc.)
zouden een of twee verhogingen (ribbels) in de lengterichting van
de baan aangebracht kunnen worden.

11

In eerste instantie'kan de glijbaan voorlopig geplaatst worden
waarna praktijkproeven uit kunnen wijzen of de eindsnelheid juist
is.
Bij te hoge eindsnelheid is het ons inziens meer doeltreffend om
de baan in zijn geheel iets achterover te kantelen dan aIleen het
opruwen van de einduitloop.

Na installatie van de glijbaan bleek deze, ondanks de punten van
twijfel, goed te voldoen (zie bijgevoegde foto).
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Een adviesproject van de TWG naar aanleiding van een van de vragen
van een speeltuin in Deurne. De bestaande kabelbaan aet een lengte
van 40 meter en een hoogteverschil van 2 aeter zorgde voor gevaarlijke situaties op het laatste deel van het trajekt. De oorzaken
hiervan waren de hoge eindsnelheid (± 20 ka/uur), en het niet aan de
grond koaen van de voeten. Alleen een verticale paal als eindbevestiging van de kabel fungeerde als stopper.
Na enig rekenwerk aan een veer-deaperkoabinatie op het laatste deel
van de kabel en aan een centrifugaalrem op de loopwagen werd besloten
oa hiervan af te zien oa financiale redenen.
Geadviseerd werd:
De kabelspanning te verminderen.
Grondtalud verhogen op laatste deel van het trajekt.
Bevestigingspaal van de kabel op het einde te vervangen door een
U-vormige boogkonstruktie.
Na doorvoering van deze aanbevelingen is de veiligheid van de kabelbaan sterk toegenoaen.
BABYWEIGSCIIALEN

Een aanvraag van een regionale kruisvereniging. Door de vervanging
van het oude type babyweegschaal, wegens slijtage kwaaen er enkele
problemen. De nieuwe weegschaal, die aanzienlijk groter en zwaarder
was dan de oude, was niet aeer transportabel voor de wijkverpleegkundigen. Aan de TWG de vraag of hier geen oplossing voor te vinden
is.

14
Na een marktonderzoekje uitgevoerd door de TWG en een korte brainstorm werden de volgende reacties doorgestuurd.
1. De schaal van het kleine type weegsysteem kan aangepast worden
voor het nieuwe type waardoor deze opbergbaar wordt in het kleinste koffertje (zie bijgaande afdruk van oude en nieuwe type weegschaal). Met een minimum aan kosten lijkt dit de snelste oplossing. Voor bevestiging van de schaal op het weegsysteem wordt
gedacht aan verschillende mogelijkheden zoals:
aagnetische hechtstrippen,
d.s.v. industri~le klittenband,
pen die in de bestaande gatvorm past en klem gezet kan worden.

Nieuwe type
2.

Oude type

Een nieuwe schaal maken zodanig dat hij omgekeerd over het gehele
weegsysteem valt en binnen de koffermaten past, behoort tot de
mogelijkheden. Hierbij denken we aan kunststofmaterialen. Ook
deze benadering zal uiteraard geen grote gewichtsvermindering
geven. Ook hierbij vormt de bevestiging een aandachtspunt zoals
baven aangegeven.

3.

Een nieuw ontwerp gericht op minimalisering van gewicht en van
volume behoort zeker tot de mogelijkheden. Zoiets zouden we kunnen plaatsen als ontwerp-opdracht binnen de afdeling der Werktuigbouwkunde. Een dergelijke oplossing heeft aIleen zin in nauw
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over leg met een bedrijf dat zulk een produkt daarna weI op de
markt wil brengen. Wij leveren hoogstens een prototype. Het nieuwe type van SECA zit goed in elkaar. Mogelijk zouden we hiervoor
dan dit bedrijf moeten benaderen.
4.

Een louter werktuigbouwkundige benadering van dit weegprobleem
leidt tot oplossingen zoals u ons heeft toegezonden. We menen
echter dat een elektronische meet- en dataverwerkingssysteem zeker in aanmerking komt om eens te bezien. We verwachten dat een
oplossing in die richting niet duurder zal zijn en vele voordelen
in het gebruik zal hebben.

Na overleg met de kruisvereniging is besloten de eerste mogelijkheid
verder uit te werken en de bevestiging van de schaal uit te voeren
met industrieel klitteband (zie schets).
Deze oplossing was verreweg de goedkoopste en eenvoudigste. Na de
praktijktest bleek de wijze van bevestigen voldoende degelijk en ook
het gebruiksgemak was goed.
Voor wat betreft punt 4 kan opgemerkt worden dat de prijs van de bestaande systemen nog steeds een belemmering vormt, maar dat gewicht,
afmetingen en mogelijkheden van deze elektronische weegschalen zonder
meer gunstig afsteken ten opzichte van de mechanische systemen.
Deze moeilijkheden met "transportable" babyweegschalen vormen een
probleem voor de kraamverzorgsters in geheel Nederland, vandaar dat
soortgelijke aanvragen nog diverse malen binnengekomen zijn. Een van
de openstaande TWG projekten is daarom de verbetering of het herontwerpen van een mechanische babyweegschaal.
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WEEGSCHAAL

l(RUISVl!;R~IGING

It'LEVULAf.lD

MONTAGE :
weegschaal 1 ~ubbel~ strip zelfklevende
klittenband (Velcro) van 25cm lang en 2cm
breed. "Een strip dubbelzi jdigklevende tape
(zie monster) van 22cm lang.

.Per

Op de onderkant van de sch~&"l komt tu~een
2 gaten (zie tek.) eerst de dubbelzijdige
tape en daarover de wollige helft van de
Velcro (hier is vantevoren 3cm afgeknipt)

t

-z.z,

~

r
0

0

Op de weegschb.vl zelf worden de strips geplakt zoe,ls 01) cnderstmmde tekening is aangegeven. E'n stuk van 25cm (haakjes) en twee
stukjes van 1icm (wollig)

HET PLAATSEN :
De scheal moet zo geI,laatst worden dat alle

vier de gaten zwart worden.

HET LOS1YlAKEN :
Trek de voorkant van de schaal naar boven.

~,,...... (/l
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ME'l'Elf EN A!WEGElf VAM VOEDINGSilIDDELElf

Een aanvraag van een instelling met een antroposofische levenswijze.
Vanwege deze levenswijze en het grote aantal pupillen worden de voedingsmiddelen op een centrale plaats vanuit grootverpakkingen afgewogen. Hierna vindinterne distributie van de kleinverpakkingen plaats.
Men had zich tot doel gesteld de pupillen zoveel mogelijk aktief deel
te laten nemen in dit systeem. Om deze reden werden volautomatische
doseersystemen niet zinvol geacht. Aan de TWG werd gevraagd een
doseerapparaat te ontwikkelen dat aan de volgende eisen voldoet:
bedienbaar voor mensen met een slechte motoriek, gezichtsvermogen, reflexen e.d.,
geschikt voor korrelige en poedervormige voedingsmiddelen zoals
granen, meel, suiker, rijst e.d.,
konstante hoeveelheid (volume, gewicht) per handeling, binnen
redelijke grenzen,
goed reinigbaar,
groot instelbereik (niet kontinue)
goede bereikbaarheid/bedienbaarheid, zittend (rclstoel) of
staand,
weinig onderhoudsgevoelig, eenvoudig en goedkoop,
esthetisch en overzichtelijk model.
De gevonden oplossing is zeer eenvoudig en voldoet uitstekend in de
praktijk. Het geheel bestaat uit eenvoudige, standaard te verkrijgen,
kunststof onderdelen en is gemakkelijk te monteren. De werking is als
voIgt (zie tekening): Het materiaal bevindt zich in een kunststof
reservoir (1) dat in een frame hangt. Ret wordt afgesloten door een
getordeerde rubber slang (5). Deze slang wordt geopend door met een
hefboom (9), tegen een veerkracht in, de onderzijde van de slang
linksom te draaien. Het vullen stopt als het niveau in de zak de onderkant van de vulbuis (a) bereikt heeft. De hoeveelheid wordt geregeld door deze hoogte te verstellen (plateau 26 en 27) m.b.v. een
fijn en een grof instelling.
Door de TWG is een prototype vervaardigd, en de aanvrager heeft zelf
de meerdere benodigde exemplaren gebouwd.

Principeschet~

doseerhulpmiddeJ
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DOSDIlJIOLlIIIIDDEL

Een hulpaiddel voor het doseren van
voedingsmiddelen vanuit grootverpakking. Het geheel bestaat in
principe uit drie delen. Een reservoir, een afsluiter en een hoeveelheidsregeling. De afsluiter is uitgevoerd als een getordeerde rubber
slang die na draaiing, tegen een
veerkracht in, doorlaat. De hoeveelheid wordt geregeld door de
afstand tussen een ondersteuningJplateau en het uiteinde van de vulbuis te verstellen. De konstruktie
is eenvoudig, goedkoop, makkelijk
te reinigen en goed toegankelijk_
Het apparaat kan gebruikt worden
door by. pupillen van een instel
ling om aktief deel te nemen in de
interne voedseldistributie. Het
mechanisme is te bedienen door mensen met slechte motoriek, gezichtsvermogen, reflexen e_d.

TWG/THE
W-hoog 4.102
POSTBUS 513
5600 MB EINDHOVEN
0"0-472008
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BLIKOPEREU.UIP&SSIMG

[en eenvoudige aanpassing aan een
standaard blikopener. Door middel
van een, afneembaar, hefboompje is
de bedieningskracht verminderd. Ook
kan nu met de onderarm gedrukt worden. [en vergrote bodemplaat zorgt
voor een goede stabiliteit. De
blikopener heeft standaard a1 de
mogelijkheid dat het blik eraan
-gehangen N kan worden zodat voor de
bediening slechts een arm/hand
noodzakelijk is.
Geschikt voor gebruik door bv.
reullapati~nten_

TWG/THE

4. 102
POSTBUS 513
5600 HB EINDHOVEN
040-472008

W-hoog
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Een aanvraag van een gehandicapte die als telefonist werkzaam is. Het
. probleem was de bediening van de haak van een telefooncentrale, omdat
de hoorn vast in een statief gemonteerd is. Ook moest het toestel
verschuifbaar blijven.
Uiteraard aocht aan het telefoontoestel niets veranderd worden. Als
oplossing is het telefoontoestel op een onderstel geplaatst waarop
aIle onderdelen bevestigd zijn. De hoorn is gemonteerd in een flexibel statief. De bediening van de haak gebeurd door een beugel die in
2 posities vastgehouden wordt door een nokje met veer. Het prototype
is door de TWG geaaakt en voldoet goed (zie foto).
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Een aanpassing oa de haak van een
telefoontoestel te bedienen onafhankelijk van de hoorn.
Ret toes tel is op een onderstel
geplaatst waarop het hoornstatief
en de haakbediening bevestigd zijn.
Hierdoor blijft het geheel verschuifbaar. De beugel die de haak
bedient wordt in twee posities
vastgehouden door een nokje met
veer. lan het telefoontoestel hoeft
niets veranderd te worden.
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8ERlHDELTAFEL
Een aanvraag van een verkennersgroep voor een behandeltafel passend
in hun aangepaste toiletruimte. De gevraagde tafel blijkt niet in de
handel verkrijgbaar en vanwege de geringe subsidiemogelijkheden (fl.
500,=) zijn er geen gelnteresseerde bedrijven. Om deze reden heeft de
TWG deze aanvraag in eigen beheer uitgevoerd.
De eisen waaraan de behandeltafel moet voldoen zijn:
afmetingen ± 1,70xO,75 m
opklapbaar, vanwege ruimteproblemen
bevestiging aan muur zodanig dat de vloer vrijblijft
(schoonmaken)
hoogteverstelling in gebruikstoestand van 40 em
(toiletstoelhoogte) tot 120 em (max. werkhoogte)
belasting maximaal 120 kg
degelijke bevestiging en eenvoudige bediening
goed te reinigen blad
De konstruktie bestaat uit twee verticale aan de muur bevestigde Uprofielen die als geleiding dienen voor het tafelframe. Dit frame is
aan beide zijden met 3 kogelgelagerde loopwielen opgesloten in de
geleidingen. Ret blad is draaibaar aan dit frame bevestigd en heeft
als ondersteuning twee schuifgeleidingen met aanslag. Ret blad is in
de opgeklapte toestand te vergrendelen. De bediening gebeurt d.m.v.
een aangepaste mechanische bootlier en een doorlopende staalkabel.
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Behandeltafel in onderaanzicht, half opqeklapt.
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Een in hoogte verstelbare, opklapbare behandeltafel voor muurbevestiging. De hoogteverstelling is
mechanisch, maar kan eventueel ook
elektrisch uitgevoerd worden. In de
horizontale gebruikssituatie rust
het blad op een aanslag, in de opgeklapte toestand kan het ver9rendeld worden.
Te gebruiken bv. in aangepaste toiletten als ver~orgin9stafel. Door
de hoo9teverstelling kan het blad
van rolstoel/toilethoogte tot werkhoogte gebracht worden. In opgeklapte positie neemt de konstruktie
nauwelijks ruimte in beslag.

86

TlIDEM-IOLlIGGD VOOI WBBRRYS

Een aanvraag van de stichting roeirevalidatie. Deze stichting aaakt
door het verschaffen van de nodige middelen en voorzieningen de roeisport voor gehandicapten toegankelijk. Een van de redenen hiervoor is
dat roeien voor gehandicapten zowel een ontspannende als revaliderende bezigheid is. Een deel van de invaliden met voldoende arm- en
beenfunkties kunnen in een eenvoudig aangepaste wherry roeien. Zo'n
gewone wherry heeft een zitplank die over een slede naar voren en
naar achteren kan bewegen. Doordat deze zitting op een slede is gemonteerd wordt de roeibeweging van de armen versterkt door het afzetten met de benen.
Dit laatste is voor mens en zonder beenfunktie uiteraard niet mogelijk. Wat echter vervelender is, is dat zij op de losse slede moeten
plaatsnemen, wat een instabiele toestand is. Het simpelweg vastzetten
van de slede biedt geen oplossing, want dan wordt de roeislag van de
gehandicapte te kort en raakt hij uit het ritme van de gezonde roeier. Ook een koppeling van de sleden geeft problemen: de gezonde roeier moet met zijn benen alle roeikracbten opvangen en ·versterken", en
bij moet bet gewicht van het lichaam van de gehandicapte telkens versnellen. Deze bewegingen van de gehandicapte leveren ook problemen op
met betrekking tot een goede fixatie van de gebandicapte op het roeibankje.
In de wedstrijdroeisport is het z.g. rolriggersysteem in opkomst.
Hierbij is de zitting vast, en de draaipunten van de riemen zijn via
een stangenmechanisme verbonden met een beweegbare voetenplank. Door
nu de voetenplank naar voren te trappen gaan de draaipunten (dollen)
ook naar voren, wat de beweging van de riemen versterkt. Grootste
voordeel hiervan bij het roeien: geen grote verplaatsing van gewichten in de boot. Hierdoor ligt de boot rustiger in bet water, en heeft
dus minder wrijvingsweerstand.
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Dit rolriggersysteem bracht de stichting roeirevalidatie op het volgende idee:
Maak een tandem-systeem waarbij een gehandicapte en een nietgehandicapte roeier samen kUnnen roeien. Deze laatste zorgt er dUB
met zijn benen voor dat zowel zijn dollen ala die van de gehandicapte
roeier de juiste synchrone beweging maken. De voordelen boven het
gewone systeem zijn duidelijk: de gehandicapte roeier kan op een vaste plaats in de boot gefixeerd worden en wordt dus niet heen en weer
bewogen. Daarnaast is de belasting van de benen van de nietgehandicapte roeier een stuk minder dan wanneer de zittingen gekoppeid worden.
de konstruktieve uitwerking van het rolriggersysteem voor de
beschreven toepassing werd de hulp van de TWG ingeroepen. Deze vond
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enkele studenten van de afdeling werktuigbouwkunde bereid om, in het
kader van ontwerpkunde 10, dit projekt aan te pakken.
Bij het opstellen van het eisenpakket is vooral aandacht besteedt aan
de volgende punten:
Hoe groot wordt de belasting van de beenspieren van de nietgehandicapte roeier in relatie tot de precieze roeibeweging en is
dit door hem op te brengen. Zo niet, is er dan een -krachtkompensator in te bouwen?
U

Hoe kan de gehandicapte roeier gefixeerd worden. Het gaat hierbij
om 0, 1 en 2 benigen zonder of gedeeltelijk zonder beenfunkties.
(verwisselbare kuipjes)?
Het systeem is komplex, een grote betrouwbaarheid moet gegarandeerd zijn, wil het systeem door de roeiers geaccepteerd worden.
Het in- en uitbouwen moet snel kunnen gebeuren zonder al te veel
gereedschap en/of vakkennis. Indien mogelijk dienen dezelfde bevestigingspunten als voor de gewone dollen-bevestiging gebruikt
te worden.
Na overleg met de betrokkenen is het definitieve eisenpakket opgesteld en zijn aan de hand daarvan een aantal oplossingen uitgewerkt.
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De meeste geschikte oplossing is verder uitgewerkt in konstruktietekeningen met bijbehorend verslag. Dit pakket is aan de stichting
roeirevalidatie overhandigd die voor de verdere afwerking zal zorgen.
ROLWEERSTAlmSllE!ER VOOR ROLSTOELIR

Een aanvraag van een revalidatiebedrijf om een apparaat te ontwikkelen om op een eenvoudige manier de rolweerstand van rolstoelen te
bepalen. Het doel hiervan is het kunnen meten van het effect van
technische verbeteringen aan met name de sportrolstoel. Deze opdracht
is niet als TWG-projekt afgerond, maar is aangepakt door twee studenten als afronding van het college Vervoerstechniek. Miettemin wil ik
vanwege de aard van deze opdracht toch kort de meetmethode en de konklusies weergeven.
Meetmethode: voorttrekken met constante snelheid en meten van de
trekkracht. De luchtweerstand kan verwaarloosd worden. De rolweer5tandsco~ffici!nt wordt dan gevonden uit: f= t~r~{t§~t. Uiteraard
moet deze meting op een vlakke vloer uitgevoerd worden.
Resultaten: De volgende grafiek geeft een weer gave van de meetresultaten voor de Ligtvoet sportrolstoel waarbij de volgende parameters
gevarieerd zlJn:
wielbasis (gewichtsverdeling)
grootte van de achterwielen
schuin/recht staan van de achterwielen t.o.v. vertikaal
band ens panning
Algemene konklusie: rolweerstandscoeffici!nt erg laag (3.10- 3 ) voor
geteste sportrolstoel zodat deze in de praktijk minder belangrijk zal
zijn t.o.v. by. versnellingskrachten.
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AFGIE'l'BULPMIDDEL VOOR PARRER

Een aanvraag van de Technische Commissie van de Reuma-patienten belanqenvereniqinq. Het probleem was het afgieten van pannen door mensen met reuma of om een andere reden beperkte handfunktie.
Ooordat het afgieten van een pan een aanzienlijke handkracht, en een
redelijk komplexe polsbeweging vereist, is het uitvoeren van deze
handeling voor mensen met o.a. reuma vaak pijnlijk, zoniet onmogelijk. Bovendien kunnen er ernstige ongelukken gebeuren wanneer de pan
met hete inhoud niet meer onder kontrole gehouden kan worden.
Na een eerste overlegronde werd het probleem gesplitst in twee deelproblemen n1.:
1. transport van de pannen (gasfornuis-spoelbak v.v. en aanrechtserveerwagen) ,
2.

afgieten van de pannen (bij spoelbak).

Na overleq werden de volqende eisen opgesteld:
1.

bediening door mensen met beperkte handfunktie, eventueel
rolstoelgebruikers of eenhandiqen,

2.
3.
4.

het te bereiken gebied bestaat uit: fornuis/kooktoestel,
aanrechtblad/spoelbak,
pan moet van aanrecht op serveerwagen kunnen worden gebracht,
benodigde handkracht zo gering mogelijk voor aIle handelingen,

5.
6.

pannen moeten bij fornuis over elkaar getild kunnen worden,
het geheel moet kunnen funktioneren in een bestaande keuken zon-

der ingrijpende wijzigingen (ook in aangepaste keuken m.b.v. verlaagde bovenkastjes,
7. veilig in het gebruik,
8. "goed" uiterlijk en eenvoudige bediening,
9. bestand tegen gebruik in warme, vette en vochtige omgeving,
10. makkelijk te reinigen,
11. redelijke aanschaf + installatieprijs,
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12. konventionele pannen moeten (eventueel met een kleine aanpassing)

gebruikt kunnen worden,
13. geringe onderhoudsgevoeligheid.
Na het toetsen van een groot aantal oplossingen aan het eisenpakket
bleek dat er geen algeaeen hulpmiddel voor het heffen, transport en
afgieten mogelijk was (ons inziens). Besloten is toen het hefmechanisme los te koppelen van het transport en afgietmechanisme, zodat de
oplossing bestaat uit twee afzonderlijke hulpmiddelen die elk zelfstandig kunnen funktioneren (zie ondeIstaande schets).

beweegbare 2-1ediqe ara

~W.9

••tj.

De werking is ala volgt:
De beweegbare 2-1edige arm kan de pan heffen m.b.v. een modulair uitgevoerde haak die bij de betreffende pannenset hoort. Door de vorm.
van de arm kan men de pan over het gehele fornuis en een stukje van
de aanrecht bewegen. Het heffen gebeurt elektrisch waarbij de draaipunten van de arm geblokkeerd worden. Na deblokkering van de draaipunten kan de arm bewogen worden.
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Met behulp van deze arm kan men de pan op een wagentje plaatsen dat 2
funkties heeft, nl. transport over het aanrecht en het afgieten. Dit
wagentje heeft wieltjes die tijdens het afgieten gebiokkeerd worden.
Bet afgietaechanisme wordt elektrisch bedient d.m.v. 2 knopjes (heen
en terug). Door de keuze van het inwendiq aanqebrachte stangenmechanisae blijft het zwaartepunt van de pan binnen de steunpunten van het
wagentje waardoor dit niet kan kieperen (zie ~chets).

De pan wordt niet vast op het wagentje bevestigd maar steunt af tegen
twee vertikale met rubber beklede pinnen. De plaats en afmetingen van
deze pinnen zijn zodaniq dat de meest gangbare rJ.~lnen zander meer
gebruikt kunnen worden. Om een deel van de inhoud in de pan te hauden
dient aan de bovenzijde van de pan een halfcirkelvarmige zeef bevestigd te worden zoals in de handel verkrijgbaar.
Van het wagentje is een prototype gebouwd, dat uitgetest kan gaan
worden. Dit ontwerp is uitgevoerd als afronding van het vak
constructies & mechanismen. De beschreven hefatm moet nog verder ontwikkeld worden.
Bijgevoegd twee tekeningen van het wagentje volgens prototype. In het
geval van serieproduktie kan het principe weI gehandhaafd blijven
maar zul1en er vanwege de eenvoud enkele konstruktieve wijzigingen
aangebracht moeten worden.
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Diverse aanzichten pannenafgiethuipmiddel.
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Diverse aanzichten pannenafgiethulpmiddel.
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PANNENAFGIETHULPMIDDEL

Een systeem voor bet transporter en
en afgieten van pannen. Het bestaat
uit twee delen, een beweegbare 2ledige arm en een wagentje. De arm
dient VOOI bet heffen en verplaatsen van de pannen boven het for·'
nuis. Met het wagentje kan de pan
over de aanrecht gereden worden en
tevens bevindt zicb in het wagentje
een mechanisme dat de pan kan laten
kantelen. Er dient dan weI een
halve-cirkelvormige zeef op de pan
bevestigd te worden.
Ret hulpmiddel is te gebruiken door
mensen met een gebrekkige handfunktie of onvoldoende spierkracht bv.
[eumapati~nten.
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Kinderen met spierdystrofie, maar ook andere gehandicapten, kunnen in
de meeste gevallen slechts een beperkte kracht leveren binnen een
beperkt gebied. Ook het overzicht over dit gebied is soms onvoldoende. Bij de mytylschool te Eindhoven, waar deze kinderen onderwijs
volgen, heeft men het probleem, dat kinderen in een elektrische rolstoel niet de mogelijkheid hebben hun lesmateriaal van de tafel te
nemen. De oorzaak hiervan is dat dit materiaal buiten hun kracht- en
gezichtsveld ligt. Men heeft de TWG qevraagd of hier niet een oplossing voor te bedenken is.
In samenspraak met de betrokkenen is het volgende pakket van eisen
opgesteld:
veiligheid:
geen scherpe uitstekende delen
het beweqinqsvlak dient beperkt te blijven tot het tafeiblad,
het roistoeiblad en de ruimte direct naast de rolstoel
de konstruktie moet voldoen aan de geldende normen en voorschriften in het qeval dat er by. elektrisch aangedreven komponenten gebruikt worden
gebruiksomstandigheden:
gebruik in klaslokaal
maximum belasting tafelblad 11 (kg)
minimum hoogte tussen konstruktie en tafelblad: 50 mm
aIleen voor gebruik met papieren, niet voor vloeistoffen e.d.
de konstruktie moet geschikt zijn om het model plastic bakken
te dragen die bij de mytylschool gebruikt worden (twee stuks)
verstelbaarheid: - hoogteverstelling (semi-permanent), - voor
het horizontale vlak, in elke positie kontinu te verstellen
bevestiging: in principe eigen ·statief-, en qeschikt voor de
te gebruiken typen tafels
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diversen:
eventueel konstruktie zodanig dat de bestaande tafel geheel
kan vervallen
aantrekkelijk uiterlijk
redelijk gewicht en prijs
konstruktie hoeft niet opvouwbaar te zijn
aanwezigheid van een apart pennenbakje.
Na het overwegen van een aantal alternatieven is gekozen voor de volgende oplossing (zie ook principeschets).
het bestrijken van het gewenste horizontale vlak is gekozen voor
een arm met twee draaipunten. Aan het ene draaipunt is een lichtge-
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wicht frame bevestigd waarin 2 plastic bakken en een pennenbakje gehangen kunnen worden. Het andere draaipunt is verbonden met het statief.
De hoogteverstelling is uitgevoerd door middel van een eenvoudige
kleminrichting met sterknoppen. Een overweging hierbij was dat in de
praktijk deze verstelling weinig gebruikt zal worden. Voordelen zijn
de lage prijs en de kontinue verstelbaarheid.
Het statief is als driepoot gemaakt met de nodige verstijvingen om
doorbuigen te voorkomen.
Deze opdracht is afgerond in het kader van het vak constructies &
mechanismen. De werktekeningen zijn aan de mytylschool ter beschikking gesteld en het prototype zal door een fabrikant tegen redelijke
prijs vervaardigd worden.
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Principeschets zwenkarm.
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ZWENKARM MET AFLEGBLAD

Een hulpmiddel bestaande ult een
aflegblad dat in het horizontale
vlak tan bewegen en een statief
waarlangs het blad in hoogte te
verstellen is. Het blad is met geringe kracht te verplaatsen en de
konstruktie is zeer stijf uitgevoerd.
Te gebruiken in by. mytylscholen
als verqrotinq van het werkblad van
een rolstoel tijdens onderwijssitu-aties am op deze manier zelfstandig
het lesmateriaal binnen het gezichtsveld te kunnen brengen.
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Lopende projecten
Om de huidige aktiviteiten van de TVG aan te geven voIgt nu een beknopte beschrijving van de lopende projekten.
pgttable_.e~

Een huIpmiddel voor bijv. spierdystrofiepati~nten om met geringe
kracht vlees e.d. te kunnen snijden. De voornaamste eisen zijn: onopvallendheid en te gebruiken als gewoon meso De vooronderzoeken naar
de diverse mogelijkheden zijn uitgevoerd in het kader van het vak
ontwerpkunde 60. De verdere onderzoeken en het konkretiseren van de
optimale oplossing zijn uitgevoerd ala aftonding van het kollege
kleine werktuigen. Op dit moment is het probleem in principe opgelost
en kan na het maken van een aantal werktekeningen het prototype
gebouwd worden. V~~r deze laatste fase was een HTS-stagiair gevonden
die echter wegens ziekte af heeft moeten haken.

Piangpedaal
Wanneer de onderste extremiteiten niet meet voldoende funktioneten
wordt ook het pianospelen bemoeilijkt omdat de beide pedalen niet
meet bediend kunnen worden. De TWG heeft hier tesamen met het D.C.E.
(dienstencentrum elekttotechniek) een oplossing VOOt bedacht. Het
bestaat uit een kauwplaatje, een tegelkting, een motor, een ovetbtenging en een duwboompje dat het pedaal indtukt. Na enkele aanloopmoeilijkheden zijn de meeste problemen nu onder de knie. Het projekt
vetkeert in de afwerkingsfase.

Lggpkxukken
Vanuit diverse invalshoeken kwamen bij de TWG problemen binnen m.b.t.
loopkrukken en in het bijzonder kinderktukken. De problemen hadden
betrekking op onder andere de instelling, de geleiding, de fixatie,
de grip en de ergonomische aspecten. Ook de levensduur van vooral
kinderkrukken was beperkt.

101

In eerste instantie is door een groepje studenten van de afdeling der
bedrijfskunde een ergonomisch onderzoek verricht naar de kinderkrukken. De resultaten hiervan maakten nogmaals duidelijk dat het met de
kwaliteit en de ergonomische aspecten van de krukken slecht gesteld
is. De TWG kon echter vanwege het ontbreken van een aantal gegevens
niet verder met dit projekt.
Onlangs is dit projekt weer nieuw leven ingeblazen door de samenwerking met een medicus die onderzoek doet naar de loopkruk in het
kader van een promotie. Ret doel van dit onderzoek is het optimaliseren van de loopkruk voor wat betreft de medische aspekten. De
input van de TWG bestaat uit het mede ontwikkelen van nog niet bestaande meetapparatuur om o.a. de belasting van de hand en te kunnen
meten tijdens het lopeno V~~r wat betreft de technische en ergonomische aspecten is ook nog een industrieel ontwerper aktief in
dit team. De verwachting bestaat dat deze multidisciplinaire aanpak
van het krukkenprobleem zeker zal leiden tot goede specifikaties van
de diverse onderdelen en in de toekomst hopelijk tot een betere
loopkruk.
W!~Q~lElggt

Zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapten beleven veel plezier
aan allerlei bewegingssensaties. Van 2 instellingen is bij de TWG het
verzoek binnengekomen om dit te realiseren met bijvoorbeeld een
·wiebelplaat". Rierbij moet men zich het volgende voorstellen: Een
plaat (op gelijk nivo met de omgeving) die op allerlei manieren kan
bewegen. Deze beweging van de wiebelplaat moet ontstaan hetzij doordat men zich erop begeeft en zich verplaatst, hetzij door een
elektrische aandrijving.
Dit projekt is ingepast in het studieprogramma als ontwerpkunde 70 en
twee studenten zijn bereid gevonden dit speeltuig te ontwerpen. Ret
volgende eisenpakket werd opgesteld:
ruimte bieden aan ongeveer zes kinderen (doorsnede minimaal 2
meter),

102
toegankelijk voor rolstoelen, waarbij speciale aandacht voor het
oprijden, eventuele fixatie, accuzuur van elektrische rolstoelen,
veiligheid:
er mag niets bekneld kunnen raken,
plaat blokkeerbaar in horizontale positie; eventueel te kombineren met de vereiste noodstopvoorziening,
2 alternatieve bewegingsmanieren uitwerken:
mechanisch (door beweging kinderen),
elektrisch, met extra aandacht voor betrouwbaarheid en
veiligheid,
vanwege opstelling buiten: weersbestendige, zeer solide
konstruktie,
mogelijkheid om extra's zoals geluidseffekten in te bouwen,
aantrekkelijke vormgeving,
maximale bouwkosten fl. 5000,=,
goede onderhoudbaarheid en lage onderhoudsgevoeligheid.
Een van de mogelijke oplossingen is een uitwerking van het volgende
principe (zie tekening).
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In een bouwput draait een wigvormige schijf, eventueel ondersteund
door een aantal wielen, waarvan de wighoek instelbaar is. Draaibaar
op deze schijf gemonteerd bevindt zich de -wiebelplaat- die met
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behulp van een verankerinqsstaaf teqen meedraaien qeborqd is. Ala
gevolg van de excentrisch geplaatste assen en de wighoek zal de
bovenplaat een kantel- en schuifbeweqinq uitvoeren.
De aandrijving kan op twee manieren plaatsvinden. Door draaiing van
het handwiel bevestigd op de wigvormige schijf of door een elektrische aandrijvinq van deze schijf.
De problemen die noq opqelost moeten worden zijn:
remmechanisme r
afdichtinq van de
put.

vari~rende

spleet tussen wiebelplaat en bouw-

Na afronding van dit project door de TWG zal door tenminste een van
de aanvraqers het prototype qebouwd qaan worden.
~ati~nt~nlift_¥QQr_autQ

Een aanvraag om een hulpmiddel te ontwerpen om een gehandicapte vanuit een rolstoel in een autostoel te verplaatsen (v.v.).
Deze aanvraag kon gekombineerd worden met de opdracht van een van de
afstudeerders van prof. V.d. Hoek (conatr. & mech).
Het uit dit afstudeerwerk ontstane prototype bleek na diverse praktijktests (o.a. revalidatiecentrum Hoensbroek) goed te voldoen qua
principe. Het prototype is echter niet voldoende beveiliqd tegen onoordeelkundig qebruik zodat het niet verantwoord is dit zonder toezicht aan de aanvrager ter beschikking te stellen.
Het wachten is nu op een verbeterde versie die deze problemen niet
meer heeft en met misschien ook een wat breder toepassingsgebied
(toilet, douche, alaapkamer, auto, etc.).
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Een apparaatje dat het mogelijk moet maken om snel en pijnloos een
injectienaald in een huidplooi te "schieten". V~~r de toepassing moet
gedacht worden aan diabetici als een soort drempelverlagend hulpmiddel voor het zelfstandig spuiten. Ret project wordt uitgevoerd als
atronding van het vak constructies & mechanismen.
Ret principe is bedacht, alleen de konkrete uitvoering moet nog geschieden.
Yer~DelliDg~~y~teem_dQQrtrapfiet~

Doortrapfietsen worden in het algemeen gebruikt door mensen die
slechta met een been de aandrijfkracht voor het fietsen kunnen leveren. De trapper die het andere been ondersteund is meestal door middel van een korte slingercrank aan de trapas bevestigd zodat ook dit
been in beweging blijft.
Door toepassing van dit systeem is het echter niet meer mogelijk de
bestaande fietsversnellingen toe te passen. Na~r aanleiding van een
aanvraag tracht de werkwinkel een versnellingssysteem te ontwikkelen
voor een standaard dames- of herendoortrapfiets. Rierbij zal extra
aandacht besteed worden aan de volgende punten.
Ret doortrapsysteem moet in een of andere vorm gehandhaafd blijyen omdat het aktieve been (het linker ot het rechter) alleen bij
een neergaande beweging kracht kan leveren en door de vliegwielwerking van het aandrijfsysteem weer in de uitgangspositie gebracht moet worden.
Bet wisselen van overbrengverhouding (kontinu of getrapt) moet
eenvoudig en tijdens het fietsen uit te voeren zijn.
Prijs, veiligheid, bedrijfszekerheid, onderhoudbaarheid (fietsenmaker).
Ret uiterlijk van de fiets dient "aantrekkelijk te blijven".
Ret passieve been moet een geringe beweging opgedwongen krijgen
i.v.m. de bloeddoorstroming en ter voorkoming van "slaapverschijnselen".
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Op dit moment verkeerd het projekt in een orienterende fase. Voor
driewielerfietsen is op de TH al een oplossing bedacht in de vorm van
twee gekoppelde versnellingsnaven. Bekeken zal worden of dit idee ook
voor twee-wielers toepasbaar is.

Liggend_lezen_en_5cbtijven
Een aanvraag ingediend door een gehandicapte. Als gevolg van een nekfixatie kan zij niet lang rechtop in bed zitten. Om toch in bed te
kunnen lezen en schrijven (aantekeningen maken) zal dit dus liggend
moeten gebeuren.
De bestaande statiefjes die voor liggend lezen geschikt zijn, zijn
voor verbetering vatbaar, vooral op het gebied van de verstelling.
Bovendien zijn deze niet stijf genoeg om ertegen te kunnen schrijvenj
ook rollen ze dan vaak weg.
Een van de medewerkers van de TWG is a15 afronding van het vak constructies & mechanismen bezig met de uitvoering van dit projekt. Het
ontwerp moet tenminste aan de volgende eisen voldoen:
geschikt om (plat) liggend mee te kunnen lezen en schrijven (tegelijkertijd),
afhankelijk van plaats bed, links of rechts te plaatsen (eenmalige instelling),
zowel lees- als schrijfplank moeten op verschillende manieren
verstelbaar zijn: hoek, hoogte, formaat boek. De verstelling mag
niet veel kracht vragen en dit moet met de linker- of rechterhand
kunnen gebeuren (dit laatste eenmalig in te stellen),
schrijfplank voor links- en rechtshandigen, ook dit eenmalig te
bepalen,
aandacht voor de fixatie van het papier en eventueel het boek,
statief verrolbaar met centrale vergrendeling, vanuit liggende
positie te bedienen,
aantrekkelijk uiterlijk,
serieproduktie mogelijk zonder ingrijpende wijzigingen aan het
principe.
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Om de diverse afmetinqen en houdinqen te bepalen is in eerste ins tantie met een soort pasmodel qewerkt. Hierna is een prototype qebouwd.
Gezien het wijziqende ziektebeeld van de aanvraaqster en de veranderende verlanqens moeten hier echter nag enige wijziginqen aan aanqebracht worden.
YideQca.era~tatief_¥QQr_rQ1QtQelbe¥e5tigiD9

Een aanvraaq van een aktiviteitencentrum am een goede en stijve statiefbevestiging vaor een rolstoel te ontwerpen. V~~r fotocamera's is
al iets dergelijks in de handel verkrijgbaar. nit is echter te licht
uitgevoerd voor de veel zwaardere videocamera. Op dit moment worden
de diverse rolstoelbevestigingsmogelijkheden onderzocht.
£!~t§~n_'~t_g~!!ng~_kn!~Q~!~g!ng

Fietsen is voor veel mensen een ontspannende bezigheid. Echter niet
voor iedereen is de standaard fiets geschikt. Ten gevolge van een
handicap zoals reuma kan het onmoqelijk zijn qeworden de vollediqe
omwenteling van het pedaal met de voet te volgen. Bij de TWG zijn een
tweetal aanvraqen binnenqekomen om hier een QP~ossing voor te bedenken. Twee TWG--vrijwilligers zijn als onderwijsopdracht (ONGO en ON10)
beziq met dit probleem. Uitqeqaan wordt van een aanpassinq aan een
standaard-damesfiets waarbij qelet wordt op de volqende punten:
prijs,
veiligheid, bedrijfszekerheid,
eenvoud, montage, demontage en onderhoud moet door iedere fietsenmaker uitgevoerd kunnen worden,
passend op een standaard fiets met zo min mogelijk veranderingen
hieraan,
het bekende uiterlijk van een fiets moet zo min mogelijk aangetast worden (niet lomp of extra opvallend),
het systeem dient bij voorkeur instelbaar te zijn (eventueel eenmaliq) zodat het bij verslechterinq van de situatie of ook voor
anderen bruikbaar is.
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Aan het uiteindelijk gekozen principe zijn de volgende werkzaamheden
voorafgegaan:
Door middel van een briefwisseling met de aanvraagster zijn de
benodigde gegevens verkregen.
Vervolgens zijn een aantal mogelijke aandrijvingen bedacht.
1. M.b.v. een nok, de trapper een voor de aanvraagster reali2.

seerbare baan laten beschrijven.
Ren kruk-sleuf mechanisme.

3.
4.

Ren vrijloopmechanisme op de plaats van de trapas.
4-stangen-mechanisme.

5. Ren trapper aanpassing.
Toetsing van deze aandrijvingen aan het eisenpakket. Ten aanzien
van de bruikbaarheid zijn enkele modellen gemaakt.
Nadat de keuze bepaald was op het 4-stangenmechanisme, is dit
verder geoptimaliseerd met behulp van een gemaakt model. Dit model werd ook gemaakt om meer inzicht te krijgen in de gedragingen
van het mechanisme.
Bepalen van de grenzen m.b.t.:
het gebruik (handicap, fietsen, opstappen, etc.),
afmetingen van de fiets,
en het onderzoeken van de invloed van de veranderingen van de
diverse stanglengtes op de trapbeweging (e.e.a. binnen de bovengenoemde grenzen). Deze onderzoeken zijn gedaan m.b.v. de 4-stangen bouwdoos in het lab. voor bedrijfsmechanisatie en het zelfgebouwde model.
Het onderkennen van:
de noodzaak voor het tweezijdig uitvoeren van het mechanisme,
het koppelen van links en rechts om te kunnen vrijwielen en
een vast faseverschil tussen links en rechts te behouden,
zoeken naar een konstruktieve oplossing om links en rechts te
kunnen koppelen,
bepalen van de overbrengingsverhouding nodig om een redelijke
fietssnelheid te kunnen bereiken,
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het bekijken van eventueel optredende problemen van het mechanisme t.a.v.: - dode punten, - optredende snelheden van de
trapperbaan bij konstante snelheid.
Het projekt is nu in het stadium dat het genoemde mechanisme konstruktief uitgewerkt kan worden. Het ligt in de bedoeling daarna een
prototype te vervaardigen om door middel van praktijktests de konstruktie te optimaliseren.

Watel::iicootel:
Spierdystrofie

pati~nten,

maar ook andere gehandicapten, kunnen zich

vaak aIleen nog maar in een zwembad bewegen zonder van hun elektrische rolstoel afhankelijk te zijn. Bij ernstige gevallen echter is de
beschikbare spierkracht van de

pati~nt

niet voldoende om in het water

vooruit te komen. Dit probleem werd bij de TWG aangedragen door een
mytylschool. De vraag was of de TWG t.b.v. een aantal van hun leerlingen een "waterstraalsleper" zou kunnen ontwerpen. Bij een waterstraalsleper moet men zlch het volgende voorstellen: een aandrijfeenheid (bv. waterstraalaandrijving) met handgrepen waaraan men zich
voort kan laten slepen en waarmee gestuurd kan worden.
De te ontwerpen waterscooter dient aan de volgende eisen en randvoorwaarden te voldoen:
Gebruiksomstandigheden:
apparaat moet zowel onder als gelijk met het wateroppervlak
te gebruiken zijn,
apparaat wordt gebruikt in buikligging,
bediening moet mogelijk zijn door gebruiker zelf en dient zo
eenvoudig mogelijk te zijn,
materiaal moet bestand zijn tegen

chemicali~n

zoals chloor-

bleekloog en zoutzuur bij een gebruikstemperatuur van 32°C,
de aandrijving dient elektrisch te zijn waarbij aandacht besteed moet worden aan de capaciteit (eventueel verwisselbaarheid) van de accu's.
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Veillgheid:
apparaat moet in uitgeschakelde toestand drijven (m.b.v. eenmallg af te regelen ballast-tanks),
er dient een soort dodemansknop/hendel aanwezig te zijn,
maximum snelheid moet instelbaar, en vergrendelbaar zijn door
de begeleider,
uitvoering zodanig dat verwondingen niet mogelijk zijn (veilige vormgeving en een goed afgeschermde aandrijving),
accu's moeten afgesloten zijn.
Diversen:
aantrekkelijk uiterlijk,
redelijk gewicht en prijs.
Het projekt bevindt zich in de ontwerpfase. De gevonden oplossingen
bieden echter voldoende perspektief am tot een funktionerend prototype te komen.
Q~y,g'gng~!

Een aanvraag van een mytylschool am een eenvoudig deur open- en
sluitmechanisme te ontwerpen. Het apparaat moet vanuit een rolstoel
te bedienen zijn zonder de handen te hoeven gebruiken. Als het apparaat goed voldoet is het de bedoeling dat een aantal deuren van de
school ermee uitgerust worden zodat de leerlingen zich zelfstandig in
hun rolstoel kunnen verplaatsen. De aanvraag bevindt zich nog in de
beginfase.
Agn~g§!ing_lijm~Qtj~§

In o.a. mytylscholen worden navulbare plastic lijmpotjes gebruikt.
Deze potjes hebben een spuitkopje en worden bedient door Licht inknijpen. Sommige kinderen met handcoOrdinatieproblemen of geringe
handkracht (spierdystrofie) kunnen deze handeling echter niet uitvoereno De TWG tracht voor de bestaande lijmpotjes een bedieningshulpmiddel te ontwikkelen. Er zijn al verschillende mogelijke oplossingen
bedacht die echter nog verder uitgewerkt moeten worden.
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DQ~k~n~t~ng~~~g_~Ql§tQ~lgl~g

Een probleem, wederom gesignaleerd door mytylscholen. Een gehandicapte die zich bevindt in een elektrische rolstoel met blad moet tijdens
het lezen noodgedwongen een slechte houding aannemen omdat het boek
vlak op het blad ligt. Ook neemt het boek relatief veel plaats in
beslag zodat by. gelijktijdig aantekeningen maken moeilijk is. De TWG
is bezig met het ontwikkelen van een aangepaste boekenstandaard voor
bevestiging op een rolstoelblad. Het projekt verkeert nog in de beginfase.

fottable_yaccuumuomu_yoot_fixeren
Wanneer "eenhandigen" of mensen met een beperkte handfunktie iets
willen "bewerken" of "Laten bewerken" dan moet dat voorwerp op de een
of andere manier gefixeerd worden. Bij dit projekt moet gedacht worden aan voorwerpen in de huishoudelijke sfeer, by. een pan waarin
geroerd moet worden. In het verleden zijn pogingen gedaan om via mechanische konstrukties dit probleem op te lossen. Dit heeft echter
niet tot bevredigende oplossingen geleid.
Een mogelijke andere manier om deze voorwerpen te fixeren zou kunnen
zijn met behulp van een vacuum-systeem.
Omdat hie rover nog betrekkelijk weinig bekend is, is het projekt van
een ori~nterend karakter. De omschrijving luidt als volgt:
Probeer middels een onderzoekje te achterhalen wat in een huiselijke situatie met een "tweede" handje gefixeerd moet worden en
leid hieruit af wat de mogelijkheden hiervoor met een vacuumsysteem zouden zijn.
Stel mede aan de hand hiervan het eisenpakket en de randvoorwaarden voor dit vacuumsysteem op.
Zoek een geschikte vacuumpomp waarbij gelet moet worden op o.a.:
eisenpakket en randvoorwaarden,
prijs, capaciteit, geluidsproduktie, veiligheid,
vervuiling systeem, omgeving.
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Ontwikkel een zo gering mogelijk aantal hulpmiddelen waarmee een
zo groot mogelijk aantal voorwerpen gefixeerd, gepositioneerd kan
worden, uitgaande van de gekozen vacuumpomp.
Werk een of meerdere details, in onderling overleg, konkreet uit.
Deze opdracht wordt uitgevoerd door 2 studenten werktuigbouwkunde als
alternatieve opdracht ontwerpkunde 70.
QR~n~t_YQQ~_~Qtj~§_~n_~!~!I~n

Een probleem dat zich vooral voordoet bij eenhandigen of mens en met
een gebrekkige handfunktie. In de handel zijn hiervoor al diverse
oplossingen verkrijgbaar die echter ieder op zich maar een deelprobleem oplossen. Bet streven van de TWG is om een meer universeel
hulpmiddel te bedenken. In eerste instantie is hiervoor een ontwerp
prijsvraag uitgeschreven (1982) in samenwerking met de werktuigbouwkundige studievereniging Simon Stevin.
De ontwerp-opdrachtomschrijving luidde als voIgt:
Bet aderde a handie
Wanneer eenhandigen iets willen "bewerken", dan moet dat voorwerp op
de een of andere manier vastgehouden worden. Hensen die beide handfunkties wel hebben gebruiken daar een van die handen v~~r. Eenhandigen zullen dit op een andere manier moeten doen, bijvoorbeeld door
het voorwerp ergens in te klemmen. Bierbij dient het voorwerp zeer
ruim gezien te worden. Bet kan varieren van een ei wat gepeld dient
te worden tot het vastzetten van een werkstuk om het te bewerken in
de werktuigbouwkundige zin van het woord, doorzagen bijvoorbeeld. Bij
vrijwel aIle bestaande vasthoud of inklem apparaten vergt het genoemde inklemmen weer het gebruik van twee handen: een om het voorwerp
goed te plaatsen, te positioneren en een om het voorwerp in te klemmen, te fixeren. Deze apparaten hebben dus geen nut voor een eenhandige.
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De opdracht is nu:
Ontwerp een vasthoud- en/of inklemsysteem dat voldoet aan de volgende
eisen:
Met een hand en eventueel een ander lichaamsdeel moet het voorwerp snel en gemakkelijk te positioneren en te fixeren zijn.
Er moeten zoveel mogelijk voorwerpen verschillend in vorm, afmeting en materiaalsoort ingeklemd kunnen worden.
Er moet een terugkoppeling zijn van de inklemkracht naar de gebruiker zodat naast het pellen van een ei ook een buis doorgezaagd kan worden.
Het toestel moet kompakt van vorm en licht (liefst -portable-)
zijn en moet op zoveel mogelijk soorten van werkbladen vastgezet
kunnen worden.
Het toestel moet zo eenvoudig mogelijk zijn, goed te onderhouden
en laag in prijs.
De jury bestond uit:
prof. Van der Hoek (vakgroep constructies & mechanismen)
Jan Graafmans (buro Biomedische en Gezondheidstechniek)
Dhr. Van Beek (Gehandicapten Organisatie Nederland)
Piet Huberts (Simon Stevin)
Maarten van Alfen (Technische Werkwinkel Gezondheidszorg)
Het resultaat bestond uit 4 inzendingen (ter inzage bij TWG). Hoewel
deze inzendingen ieder op zich leuke detailoplossingen in zich hadden
voldeed geen van hen volledig aan de gestelde opdracht.
De TWG blijft als rode-draad project echter aan dit probleem verder
werken (zie ook vacuum-fixeer inrichting).

Qogdruggelbulgmiddel
Een probleem aangedragen door verschillende kruisverenigingen. Er
bestaat behoefte aan een apparaat waarmee ooglijders-pati~nten zelfstandig de medikatie (oogdruppels) in het oog kunnen brengen (behan-

113

deling varieert tot maximaal 4 maal 3 druppels per dag). In de praktijk betreft dit vooral oudere mensen, die niet vast ter hand zijn,
beven en met een matige handfunktie. Ook zijn deze vaak angstig zelf
de handeling te verrichten. Een dergelijk hulpmiddel vergroot de
zelfstandigheid en mobiliteit van de gebruiker en vermindert de werkbelasting van de kruisvereniging.
De TWG heeft uit gesprekken met de betrokkenen de volgende probleemstelling afgeleid:
1. het geopend houden van het oog (probleem, slechte handcoOrdinatie)

I

2.
3.

plaatsen van de druppel (probleem bij beven),
doseten van de druppel (te hevig knijpen geeft meerdere dtup-

4.

pels) I
wegdraaien van het oog (geen druppels in pupil).

Deze problemen zijn natuurlijk niet allemaal oplosbaar m.b.v. een
eenvoudig hulpmiddel. In de praktijk blijkt echter dat wanneer het
druppelflesje goed en eenvoudig gepositioneerd kan worden en de dosering geen extra aandacht vraagt de andere problemen een minder belangrijke rol spelen.
Op basis van deze gegevens heeft de TWG een prototype ontwikkeld, dat
tijdens de testperiode enthousiast ontvangen werd. De volgende fase
is het verbeteren van dit prototype in samenwerking met een gelnteresseetde fabrikant. Ook het Transferpunt van de THE is bij deze fase
betrokken.
L~~~§!;;biH

Het ontwerpen van een onderwijshulpmiddel voor o.a. mytylscholen ter
ondersteuning van lessen in bv. lezen, rekenen, taal, wereldorientatie. Het geheel moet bestaan uit een vertijdbaar bard (1,50x1,50 m)
waarop van alles bevestigd kan worden. De bevestigde plaatjes, foto's, letters e.d. moeten met een door de leerling bediende wijzer(s}
aangewezen kunnen worden. Het projekt verkeert in de ontwerpfase.
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Y~~~~~!b~~~_bY!~~YetQ~!_m~t_n~igin~i~hting

Een aanvraaq van een qehandicapte om een bureaustoel zodaniq aan te
passen dat deze ook beheerst achterover kan kantelen. Dit in verband
met haar nekfixatie. De bestaande stoelen met deze moqelijkheid zijn
of te qroot qua omvanq, of vergen een te groot bedieningsqewicht.
Deze stoelen zijn voor de aanvraagster ongeschikt. De TiG is aan het
onderzoeken of de bestaande stoelen op een eenvoudige manier aangepast kunnen worden, om daarna deze gegevens door te spelen naar een
fabrikant.
~Q~~~ng!!jp~!

Ret vinden van een oplossinq voor het probleem dat mensen vanuit een
rolstoel qeen boeken kunnen pakken van de bovenste planken van een
boekenrek (bv. in een bibliotheek). Deze aanvraaq is reeds tweemaal
bij de TiG binnenqekomen zodat aangenomen maq worden dat dit een
veelvoorkomend probleem is.
Er zijn in principe 2 oplossinqen mogelijk:
breng de rolstoelgebruiker omhoog,
eenvoudiq boekenqrijpertje.
In eerste instantie is door de TiG de laatste oplossinq gekozen
(hooq-Iaaq rolstoelen zijn duur, zwaar, vaak elektriscb). Ret projekt
is nog in de beqinfase.
£i~t§l!t~~np~§§!ng

Ret verbeteren van de bestaande aanpassinq aan een fiets. Met name de
opstapmoqelijkheden en de ruqqesteun. Gezien bet feit dat dit ecbter
een gebied van de revalidatietechniek is waarop anderen aktief zijn
kan het zijn dat de TWG aIleen met adviezen volstaat.
2.5.

Projekten op wachtlijst
Eind 1983 bevonden zich 20, in principe geaccepteerde, aanvraqen op
de wachtlijst. V~~r een overzicht over deze aanvraqen op de wachtlijst verwijs ik naar bijlage C. Ret doel van dit verslag is namelijk
niet, het beschrijven van wat de TWG nog niet gedaan beeft. Toch wil
de TiG de aandacht hierop vestigen, omdat dit een van onze knelpunten
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aangeeft nl. kapaciteitsproblemen. Het doornemen van de aanvragen op
de wachtlijst kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de lezer geprikkeld wordt aktief te gaan deelnemen binnen de TWG of dat door de lezer bestaande oplossingen, waarvan de TWG niet op de hoogte is, doorgegeven worden. ledere vorm van medewerking is uiteraard van harte
welkom.
2.6.

Rode-draad projekten
In de maatschappij be staat een grote groep die altijd aangewezen zal
zijn op hulpmiddelen voor wonen, werken, hobby, sport, verplaatsen,
etc. V~~r een deel is al voorzien in deze hulpmiddelen. Desalniettemin zijn nieuwe ontwikkelingen, met name voor de witte vlekken, altijd noodzakelijk.
Om deze reden zijn een aantal individuele TWG-aanvragen uitgegroeid
tot langlopende rode-draad projekten. De keuze hiervan is een in de
tijd gegroeid proces.
De sturende faktoren hierbij zijn o.a.:
een aantal overeenkomstige aanvragen,
signalen vanuit de gebruikers of direkt betrokkenen opgevangen
tijdens tentoonstellingen, beurzen, e.d.,
opgedane kennis op specifieke gebieden,
signaleren van witte vlekken op bepaalde gebieden.
De projekten zullen in deze paragraaf beknopt bespraken worden. Voar
uitgebreidere specifieke informatie wordt verwezen naar de afgerande
deelprojekten.
~enbandigeD_QrQblemgtiek

Een zeer grote groep gehandicapten wordt omvat door de beschrijving:
Kan slechts een arm of hand gebruiken. Het gemis van een tweede handfunktie vormt in vele gevallen een probleem. Zelfs met de volledige
beschikking over twee handen kan een "derde" handje nog weI eens wenselijk zijn.

\
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Een technische omschrijving van het probleem is eenvoudig. Een hulpmiddel voor positioneren en fixeren van voorwerpen. De moeilijkheid
komt bij de technische realisatie van het hulpmiddel. Bet dient namelijk kompakt , transportabel en universeel toepasbaar te zijn.
De TWG pretendeerd niet een oplossing voor dit probleem te kunnen
vinden. Bet heeft echter de konstante aandacht en via inventarisaties
en deeloplossingen tracht zij een stapje dichterbij de oplossing te
komen.
§~~~!m!gg~!~D

Ook gehandicapten en met name kinderen met funktiestoornissen hebben
behoefte aan allerlei vormen van ontspanning. Ret spel hoort daar ook
bij. Verder heeft het spelen allerlei bijkomende positieve effekten
zoals: bevorderen sociale kontakten, stimuleren bewegingen, geestelijke aktivatie, etc.
Op dit gebied z~Jn ons inziens nog veel te weinig goede voorzieningen. Ret spelen door geestelijk, lichamelijk en dubbelgebandicapten
beeft daarom extra aandacht van de TWG met name op bet gebied van de
wat grotere speeltuigen voor binnen- en buitengebruik. Ook speelgoed
voor diepzwakzinnigen (bv. het snoezelen) heeft onze aandacht.
Speelhulpmiddelen

VOOl

gehandicapten is ook een van de aandachtsge-

bieden van het buro BMGT (Biomedische en Gezondheidstechniek) van de
TRE. Dit buro is voornemens, door o.a. het organiseren van een workshop, een duidelijk beeld te krijgen van de eisen en randvoorwaarden
waaraan speelgoed voor gehandicapten moet voldoen. Ook zal dan een
beter inzicht in de "witte vlekken" op het gebied van speelgoed verkregen worden.
~et~QDeDtt~D~gQlt_bulg.iggeleD

Een TWG-rode-draad projekt dat gedekt wordt door een groot aantal
aanvragen maar waar helaas nog niet voldoende tijd aan besteed kon
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worden. De problemen zoals door de TWG gesignaleerd doen zich vooral
voor op de volgende twee gebieden:
personentransport over hindernissen (bv. roistoel en trappen),
personentransport in- en om de woning (bv. ·universele" stalen
verpleegster).
Op dit gebied zijn vele hulpmiddelen verkrijgbaar die echter maar
deelprobleempjes oplossen en die zeker niet het gehele gebied bestrijken.
Een goede fundamentele aanpak van dit probleemgebied lijkt ons noodzakelijk.

3.

TWG PR-AKTIVITEITEN

3.1.

Inleiding
V~~r

een organisatie zoals de TWG is bekendheid, zowel binnen als
buiten de THE, van essentieel belang.

De interne bekendheid is belangrijk omdat de TWG-projekten uitgevoerd
worden door vrijwilligers, die merendeels TH-student zijn. Motiveren
en interesseren zijn hierbij sieutelwoorden. Ook de TH-medewerkers,
op aIle niveau's, vormen voor de TWG een onmisbare schakel om te kunnen funktioneren. Zonder hun formele, maar ook vaak informele, medewerking zouden by. vele TH-faciliteiten (zoals werkplaatsen) niet
voor de TWG toegankelijk zijn.
De externe bekendheid is natuurlijk in de eerste plaats belangrijk
voor de gehandicapten en de hierbij betrokkenen. Enerzijds vanwege de
hulp die de TWG aan hen kan bieden, anderzijds vanwege de mogelijke
oplossingen voor problemen zoals gepresenteerd in afgeronde TWG-projekten. Deze vorm van bekendheid is ook belangrijk voor het opbouwen
van kontakten met allerlei instanties in de verschillende sectoren
van de gezondheidszorg en met andere onderwijsinstellinqen (bv.
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HTS'en en Akademie Industri~le Vormqevinq). Deze kontakten zijn voor
de TWG van belanq by. voor het verkrijqen van specifieke informatie
of het motiveren en interesseren van vrijwilligers van buiten de TH.
In dit hoofdstuk worden een aantal TWG-publiciteitsaktiviteiten besproken, vanweqe het hierboven beschreven belanq daarvan en omdat dit
een belanqrijk deel van de tijdsbestedinq van de coOrdinatoren beslaat.
3.2.

Rapporten en publikaties
Van de afgeronde TWG-projekten wordt de relevante informatie in een
rapport of produktinformatiefolder verzameid. Van de als studie-opdracht afgeronde projekten wordt in aIle qevallen een uitqebreid verslaq gemaakt. V~~r een overzicht over deze projekt-rapporten en verslaqen wordt verwezen naar bijiage D.
V~~r

de hoogstnoodzakelijke in- en externe publiciteit zijn een aantal artikelen verschenen in tijdschriften, dag- en weekbladen.

Een overzicht hiervan en van andere TWG-publikaties wordt qegeven in
bijlaqe E.
Verder heeft de TWG voor alqemene informatiedoeleinden een foldertje
waarin beknopte informatie over werkwijze, doelqroepen, moqelijkheden
en enkele afgeronde projekten wordt verstrekt. Dit foldertje is bijgevoegd als bijlage F.
3.3.

TWG-wandbord
Om in eiqen kring wat meer belangstellinq op te wekken heeft de TWG
het qebouw W-hooq met drie wandpanelen verrijkt. Het eerste idee
hiervoor kwam van dhr. A. Brouwers. De inhoudelijk uitwerking is door
de TWG-coOrdinatoren verzorqt en de praktische uitvoerinq laq in handen van dhr. A. Manders.
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De bovenste twee panelen geven algemene TWG-informatie (zie foto,
wie?, wat? en hoe?) en op het onderste paneel bevinden zich enkele
presentaties van afgeronde projekten en een prikbord voor wisselende
mededelingen.

Om het wandbord en de TWG extra aandacht te geven bij zowel studenten
als .edewerkers is een officiele onthulling georganiseerd. Mede dankzij de begeesterende openingstoespraak, verzorgd door dhr. S.T.M.
Acker.ans, rector magnificus THE, werd dit gebeuren een groot succes.
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De vraag of het verwachtte resultaat van de wandpanelen, het informeren en interesseren van studenten en medewerkers, bereikt is, is
moeilijk te beantwoorden. Gezien de reakties is de TWG er echter weI
van overtuigd dat de informatiewand hiertoe een belangrijke bijdrage
levert.
3.4.

TWG-diapresentatie
Tijdens een van de brainstormen m.b.t. pUbliciteit werd het idee geopperd een TWG AV-presentatie te maken. Deze presentatie zou geschikt
moeten zijn om interesse op te wekken bij zowel potenti~le aanvragers
ala toekomstige TWG-medewerkers.
V~~r

wat betreft de praktische uitvoering werd gekozen voor een diapresentatie, gestuurd door een geluidsband, vanwege de beschikbaar-

heid van een hiertoe ingerichte projektor en de grote mobiliteit van
dit systeem.
De gehele presentatie is, door enkele TWG-medewerkers, in eigen beheer uitgevoerd. Voor het opnemen en -knippen van de geluidsband is
ft

een beroep gedaan op de AV-dienst van de THE.
De serie (80 dia's, 10 minuten) is in 3 afzonderlijke blokken ingedeeld. Voor de volledige tekst van de diaserie wordt verwezen naar
bijlage G. In het eerate blok wordt een algemene inleiding gegeven op
de gehandicaptenproblematiek, met als afsluiting de noodzaak van
technische hulp en onderateuning.
Het tweede biok presenteert een van deze "technische" hulpverleners
nl. de TWG. Aan de hand van een aantal dia's (deels van het hiervoor
besproken wandbord) wordt de positie van de TWG binnen de gezondheidszorg en de werkwijze van de TWG verduidelijkt.
In het laatste blok worden een tiental afgeronde projekten besproken
en vertoond. leder projekt bestaat uit drie dia's. De 1e toont het
produkt sec, tegen een neutrale achtergrond. De tweede toont het produkt in de gebruiksomgeving en de derde toont het produkt tijdens
gebruik.
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In de afsluiting van de serie kan na de gebruikelijke mededelingen
ook nog een extra doelgroepgerichte dia toegevoegd worden.
Tijdens de premiere (Stik-symposium wetenschapswinkels mei 1984) werd
de diaserie enthousiast ontvangen.
Inmiddels is gebleken, na diverse andere vertoningen, dat deze diapresentatie een zeer succesvolle en effici!nte manier van informatieoverdracht is. In de toekomst zal dan ook getracht worden deze presentatievorm verder uit te bouwen.
3.5.

In- en externe publiciteit
In deze laatste paragraaf van dit hoofstuk wordt een overzicht gegeven van de overige publiciteitsakties van de TWG.
Deze bestaan voornamelijk uit het deelnemen aan tentoonstellingen,
beurzen, symposia etc. Zoals ook uit de grafiek op pag. 24 bleek,
hebben deze deelnamen in het algemeen een grote stroom aanvragen tot
gevolg. Vanwege de beperkte kapaciteit van de TWG moet hier dan ook
voorzichtig mee worden omgesprongen om geen valse verwachtingen te
wekken. Een ander probleem zijn de voor de TWG relatief hoge kosten
die hiermee gemoeid zijn (reiskosten, standbouw en -huur, etc.) en
die in principe nergens verhaald kunnen worden.
Ondanks deze redenen vindt de TWG toch dat zij zich af en toe voor
een groter publiek moet presenteren. De vele kontakten en het brede
overzicht opgedaan tijdens dit soort evenementen zijn onontbeerlijk
voor een goed funktioneren, temeer daar de TWG zich in principe (inter)nationaal wil en moet blijven ori~nteren. Voor een overzicht over
deze activiteiten wordt verwezen naar bijlage H.
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TWG-stand tijdens gezondheidsmarkt THE, 20 maart 1984

4.

KOHKLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1.

konklusies
De Technische Werkwinkel Gezondheidszorg bestaat uit vrijwilligers
van binnen- en buiten de TH, en wordt geleid door twee coOrdinatoren.
Zij doet aan produktontwikkeling voor gehandicapten. De voornaamste
steun zowel aaterieel ala financieel wordt gegeven door de THE. De
TWG heeft vele kontakten zowel in- als extern en is een zeer interessante en kansverhogende werkomgeving voor mensen van ~iverse disciplines.
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In de afgelopen 7 jaar ('77-'83) zijn 101 aanvragen in behandeling genomen waarvan er 49 succesvol zijn afgerond of doorverRZ9.

~

Gestreefd wordt naar het onderbrengen van de wat grotere projekten binnen het studi programma van by. de afdeling der WerktuigI
bouwkunde.
De produktie van de ~erkwinkel is tot stand gekomen door een
tijdsbesteding van 0tgeveer 25 uur/week door de coOrdinator en en
de inzet van 15 a 30 vrijwilligers, deels als vrijetijdsbeste-

ding, deels als afrOfding van een studie-opdracht.
De persoonlijke inze van de coOrdinatoren is een essentiele
randvoorwaarde gewee t ter realisering van een groot deel van de

I

projekten.
De administratie vantde werkwinkel is informeel gehuisvest binnen
het buro BMGT, welk ~uro eveneens vergaderruimte ter beschikking
heeft gesteld.
De vele contact en en de korte communicatielijnen met het buro
BMGT maken voor de T G relatief snel en efficient werken mogeIijk.
De TWG voelt geen be
wetenschappelijk niv
jekten relevante fun
technische know-how

oefte verantwoording af te leggen over het
au van haar aktiviteiten. De voor haar proamentele wetenschappelijke inzichten en
eet zij te betrekken uit aIle TH-disciplines

en andere aanverwant~ informatiebronnen en te integreren tot voor
de aanvrager aanvaarlbare oplossingen of adviezen.
De TWG tracht proble en in een multidisciplinair kader te plaatsen om zo optimaal m gelijke oplossingen te verkrijgen.
De TiG is aktief op een -leeg" gebied. De vele positieve reakties
geven aan hoe noodzaielijk het is dat een ongebonden organisatie
zoals de TiG, kan blijven funktioneren.
4.2.

Aanbevelinqen
Om het voortbestaan van de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg te
garanderen moet, liefst formeel, aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. Om deze reden worden in deze paragraaf, mede op grond

124

van bovenstaande konklusies, enkele aanbevelingen en opmerkingen gedeponeerd.
De bestuurscommissie wetenschapswinkels en de centrale wetenschapswinkel Eindhoven, dienen een zodanige steun te ontvangen
dat zij goed kunnen funktioneren zodat het mogelijk wordt dat de
decentrale winkels een formele positie binnen de TH-structuur
verkrijgen.
Om te kunnen funktioneren en voor de kontinulteit van de TWG zijn
6 SA-eenheden t.b.v. de coOrdinatoren noodzakelijk.
De TWG is vanwege haar multidisciplinaire karaker moeilijk inpasbaar in een van de monodisciplines van de TH. Het buro BMGT, dat
de TWG reeds informeel ruggesteund, is de meest zinvolle plaats
voor een organisatorische inpassing in de TH-structuur.
De TWG is een werkwinkel. Dit vraagt extra aandacht m.b.t. bv.
werkplaatsfaciliteiten en materiaalvoorziening.
Het studieprogramma moet, ook in de toekomst, de mogelijkheid
laten aan studenten om werkwinkelaktiviteiten te ontplooiien.
Er moet blijvend aandacht geschonken worden aan het interesseren
en motiveren van studenten voor het wetenschapswinkelwerk.
Om goed te kunnen funktioneren en terwille van de duidelijkheid
is voor de TWG een zelfstandig budget noodzakelijk. Het beheer
hiervan kan by. liggen bij het buro BMGT of de centrale wetenschapswinkel.
Een (inter)nationaal goed toegankelijk overzicht m.b.t. de ontwikkelde/verkrijgbare hulpmiddelen voor gehandicapten is noodzakelijk.
De TH zou de mogelijkheid moeten bieden om van sommige produkten
testseries te vervaardigen om zodoende een betere koppeling tussen theorie en praktijk tot stand te brengen.
De TWG heeft in de afgelopen jaren haar bestaansrecht bewezen,
zoals ook blijkt uit de inhoud van dit rapport.

Bijlage A
TWG/lh/mo/84.038
aanvlaag;
naam kIus:
nummer kJus:

UdtUIn

Aanvraaqformulier t.b.v. Technische Werkwinkel Gezondheidsz()r~
(ge1ieve te typen of met zwarte pen in te vullen)
ori~ntatie

1.

Kunt u ter

2.

Kunt u een omschrijving geven van uw probleelll?

3.

a.

Zijn er bij u produkten bekend die wellicht een klein beetje helpen 01.
met een kleine wijziging voldoende helpen?

b.

Zo nietl heeft u zeIt a1 nagedacht over een mogelijke oplossinq? Kunt u
daar een omschrijving van geven?

a.

Is het door u aangevraagde hulpmiddel voor algemeell of voor ::;uikt
persoonlijk gebruik?

b.

Worden de kasten van het te ontwikkelen hulpmiddel door u gedragen of
bestaan er mogelijkheden de kosten elders te verlldlen?

4.

een korte omschrijving geven van uw handicap?

1.0.1.
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5.

Heeft u met betrekking tot dit hulpmiddel al eerder een aanvraag ingediend
bijeen bedrijfsvereniging of bij de GMD en zo ja, waarom wendt u zich nu
tot ons?

6.

Heeft u bezwaar tegen benadering van uw huisarts?
Naam:
Adres:
Tel.nr.:

7.

Kunnen we kontakt opnemen met de (wijk)verpleegkundige?
Naam:
Adres:
Tel.nr.:

8.

Kunt u een korte omschrijving geven van uw woonsituatie?

9.

Aanvullende informatie (indien gewenst)

10.

Heeft u bezwaar als de TWG de hierbovengenoemde instanties benaderd voor
informatie?
Zo ja, waarom.

11.

Gegevens aanvrager
Naam:
Adres:
Tel.nr.:

12.

S.v.p. retourneren aan:
THE/TWG, W-hoog -1.129
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
tel. 040-412008

P.S. Zie voor toelichting van onze werkwijze de bijlage Werkwijze TWC bi;
afhandeling aanvraag.

Bijlage B

TWG/ht/is/84.052
84.05.15

TEe H N I S C HEW E R K WIN K E L G E Z 0 N D H E IDS Z 0 R G
Werkwijze !WG bij afhandeling aanvraag
Deze toelichting is geschreven om aan u, als aanvrager, onze werkwijze duidelijk
te maken. Ook willen wij u begrip vragen voar de soms wat langere duur van uw
aanvraagbehandeling. Dit koat grotendeels doordat de TWG uit student-vrijwilligers bestaat waardoor het werk tijdens de tentamen- en vakantieperiode voor een
deel op een laag pitje gezet moet worden.
Aanyraag bebandeling
A.
Ais uit een eerste gesprek en/of briefwisseling blijkt dat de TWG de (technische) capaciteiten heeft oa het probleea aet een redelijke kans van slagen op te lossen dan voIgt het verzoek om de aanvraag schriftelijk in te
dienen. Dit kan gebeuren op het door ons, in overleg met het GAK/GMD Eindhoven, opgestelde standaardaanvraagformulier. Eventueel kan nog een extra
toelichting bijgevoegd worden.
De TWG nee.t de vrijheid om bij de diverse instanties informatie in te winnen indien wij dit noodzakelijk achten. Als u hiermee niet akkoord qaat
moet u dit uitdrukkelijk ver.elden.
8.

Ha binnenkomst van dit formulier met eventuele toelichting wordt het probleem be.proken op een van de driewekelijkse TWG-werkbesprekingen. In deze
1e ronde wordt bekeken of het probleem door de TWG definitief geaccepteerd
wordt. Hiervoor gelden de volgende criteria:
Past het project binnen de TWG-capaciteit (tijd, geld, deskundiqheid).
Is er niet een al bestaand hulpmiddel of aanpassing?
8estaat er een medische noodzakelijkheid voor het verlichten of oplossen van een bepaalde handicap? Is er geen gevaar voor overkompensatie?
Zijn er financieringsmogelijkheden voor bestrijding van Kosten zoals
aateriaalkosten, reiskosten en eventueel (geringe) overheadkosten van
de TWG.
Is het een hulplII.iddel of aanpassing, welke via de door de GAK/GMD aangewezen bedrijven geleverd kan worden?
Secundaire criteria:
Wordt de TWG niet als instrument gebruikt om andere offici~le ins tanties een oplossing at te dwingen?
Is het mogelijk de aanvraag in te passen in het onderwijsprogramma van
een afdeling zodat de student-medewerker van de TWG enige honorering in
de vorm van studie-eenheden ontvangt?
8etreft het een eenmalige oplossing of is er sprake van een universeel
probleelll., waarbij een oplossing een hele categorie gehandicapten helpt?

1.0.1.

2

C.

Na acceptatie van de aanvraag wordt meestal een tweetal TWG-vrijwilligers
bereid gevonden de aanvraag verder at te werken. Oit kan soms enige tijd
duren als op dat moment geen mens en beschikbaar zijn.

O.

In een 2e overlegronde worden na het verkennen van de mogelijkheden een
aantal ontwerpide~en binnen de TWG-werkvergadering besproken. Hierna wordt
in overleg met de aanvrager een van de volgende besluiten genomen:
het ontwerp wordt verder geoptimaliseerd en de TWG bouwt hiervan tegen
materiaalkostenvergoeding een prototype,
de TWG ziet af van verdere ontwikkeling vanwege de onmogelijkheid van
een oplossing of omdat het probleem voor de TWG te riskant is,
de uitvoering van het ontwerp is te omvangrijk voor de TWG en om die
reden niet uitvoerbaar. Eventueel kan dan een op dat gebied deskundig
bedrijf ingeschakeld worden voor verdere afwikkeling. Ook kan het mogelijk zijn om het probleem elders in een onderwijs- of onderzoekprogramma af te ronden.

E.

Het ontstane prototype zal verder met begeleiding van de TWG eventueel verbeterd worden totdat een goed werkende aanpassing of hulpmiddel ontstaat.

Opmerkingen:
In die gevallen waarin de hierboven omschreven aanvraagbehandeling niet
toegepast kan worden, wordt door de TWG, in overleg met de aanvrager l
een bindende beslissing genomen.
De wettelijke aansprakelijkheid voor een door de TWG ontwikkeld hulpmiddel of aanpassing of advies wordt niet door de TWG aanvaard en is
geheel voor de aanvrager.
De TWG houdt zich het recht voor informatie in te winnen bij de op het
aanvraagformulier vermelde instanties tenzij u op dit formulier vermeld
heeft hier niet mee akkoord te gaan.
Van de door de TWG genomen beslissingen en/of de voortgang van een opdracht wordt u schriftelijk of telefonisch de hoogte gesteld.
Indien u verdere vragen over deze aanvraagbehandeling heeft kunt u
daarover natuurlijk altijd kontakt met ons opnemen.
THE/TWG coOrdinatoren Technische Werkwinkel Gezondheidszorg
W-hoog -1.129
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
tel. 040-412008

1

TWG/ht/mo/84.067
84.07.10

Bijlage C
Chronologiache rangschikkinq TWG-aanvragen
produktiedatu.. : 4 juli 1984
Toelichting bij de diverse kolommen.
Datum in:
Cat.nr. :

datua eerste kontakt aanvrager
nummer van de aanvraag naar volgorde van binnenkomst en onderverdeling volgens de hoofdgroepen:
Bec:reatie
yervoer
.comaunic:atie
A.D.L .
.Diversen
aet eveneens een numaering.

Status aanvraag: afbankelijk van de vorderingen die ZlJn gemaakt met de afbandeling van de aanvraag kan deze zijn:
afgewezen
doorverwijzing
verkenning
wacbtlijst
lopend
afgerond (datum)
V~~r

aeer inforaatie met betrekking tot de genoemde projecten kunt u kontakt
opneaen aet:
THE-TWG
W-boog 4.102
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
040-472008

2

datum cat.nr.

Omschrijving aanvraag

aanvrager

status
aanvraaq

11-77

1022

Spierdystrofie en decubitus

belangenvereniging

doorverwijzing

01-78

2M

Bedverhoger

algemeen

afgerond 9-80

10-78

2AV23

Stoeltransporteur

particulier

afgerond 6-80

10-78

2BR24

Liggend spelen

ziekenhuis

wachtlijst

10-78

2CV2S

Driewielertandem

particulier

afgerond 2-79

10-78

3A12

Liggend lezen

particulier

afgerond 5-79

10-78

4V12

Stalen verpleegster

.algemeen

wachtlijst

10-78

SR18

Dam-schaakhulpmiddel

instelling

afgerond 5-81

02-79

5AC4

Blind stenograferen

particulier

afgerond •80

02-79

SBR2S

Orthese voor zweefvliegtuig
ontkoppeling

particulier

afgerond 6-79

02-79

6V18

Rolstoelbesturing-spierdystrofie parti,:"ulier

0)-79

7D7

Deurklink

05-79

8C2

Communicatiesysteem zwaar gehan- particulier
dicapten

05-79

9R3

Goed-weer voorziening

particulier

afgewezen

09-79

10R4

Waterdichte nood-afsluiting la-

belangenvereniging

wachtlijst

rynge~ctomeerden

algemeen

doorverwijzing
afgerond '79
doorverwijzing

09-79

11R17

Schommelkuipje

mytylschool

afgerond 11-80

09-79

12D20

Nierpomp

instelling

afgewezen

01-80

1)A16

Portable mes

particulier

wachtlijst

02-80

14V7

Fietskinderzitje

particulier

afgerond 9-80

03-80

15C1

Brede wagen voor brailleermachine

particulier

doorverwijzing

0)-80

16V3

Opvouwbare brancard voor trappen particulier

wachtlijst

05-80

16AV24

Trappenklimmer

particulier

wachtlijst

3
datum

cat.nr.

Omschrijving aanvraag

aanvrager

status
aanvraag

05-80

17R6

Pianopedaal

particulier

lopend

05-80

l8R1

Pingpongballen opraper

particulier

afgerond 7-80

07-80

19C3

Aanwijsliniaal typemachine

particulier

afgerond 1-81

07-80

20V4

Elektrische auto

particulier

afgerond 11-80

07-80

21A5

Muziekcassette-uitnemer

particulier

afgerond 9-81

07-80

22A8

Douche-toiletstoel

particulier

doorverwijzing

07-80

23D12

Draagbare koelbox voor medicijnen verkenning

particulier

afgerond 7-80

07-80

24V17

Rolstoeldrager lely-motorwagen

particulier

afgerond 9-80

09-80

25V6

Fietsaanhangers

particulier

dooverwijzing

09-80

25D9

Helmen voor automutanten

instelling

afgewezen

09-80

27V16

Wegklapbare armleuning rolstoel

particulier

doorverwijzing

10-80

28V1

Stoelhoogte auto

particulier

doorverwijzing

10-80

29V10

Portable liftplateau caravans

particulier

afgerond 4-81

11-80

30V2

Minikruier

particulier

afgerond 3-84

01-81

3116

Citruspers hulpmiddel

particulier

afgerond 11-82

01-81

32A13/
V11

Loopkrukken

algemeen

lopend

01-81

33A23

Strijkplank zittend strijken

algemeen

afgerond 12-81

01-81

34V9

Loopbrug touringcars

instelling

afgerond 11-82

04-81

35A14

Hulpmiddelen/voorzieningen
voor mono-selector

vereniging

doorverwijzing

04-81

36D21

Voorzieningen spierdystrofie

particulier

afgewezen

06-81

37A1

Keukenaanrecht hoog-laag

particulier

doorverwi j zing

4
datum cat.nr.

Omschrijving aanvraag

aanvrager

status
aanvraag

06-81

38D8

Hulphijsinstallatie

particulier

afgerond 2-82

01-81

39R10

Mallemolen

stichting

afgerond 9-82

01-81

40R11

Glijbaan

stichting

afgerond 9-82

01-81

41R12

Wip

stichting

wachtlijst

01-81

42R13

Schommel

stichting

wachtlijst

01-81

43R14

Kabelbaan

stichting

afgerond 11-82

01-81

44R15

Wiebelplaat

stichting

lopend

09-81

45011

Lekkende kruiken

kruisvereniging

afqerond 3-82

09-81

46013/
Al0

Hulpmiddelen "eenhandiqen·

algemeen

lopend

09-81

41A22

·Slap handje"

particulier

afqerond 2-82

10-81

47M31

Urineprobleem rolstoelgebruikers

instelling

wachtlijst

10-81

47B024

Babyweegschaal

kruisvereniqing

afgerond 2-82

10-81

48R9

Speelgoed diep zwakzinniqen

algemeen

lopend

10-81

49V13

Patientenlift voor auto

particulier

lopend

10-81

50V15

Aangepaste aandrijving rolstoel

particulier

wachtlijst

12-81

5102

Beveiliqing houtbewerkingsmachines

ins telling

afgewezen

12-81

5203

Werkstukhouder houtbewerking

ins telling

afgewezen

12-81

5304

Meten en afwegen van voedingsmiddelen

ins telling

afgerond 3-83

12-81

54010

Injectiespuit-hulpmiddel

particulier

lopend

12-81

55R5

Leeshulpmiddel voor bladmuziek

particulier

doorverwijzing
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datum

cat.nr.

Omschrijving aanvraag

aanvrager

status
aanvraaq

01-82

56V19

Versnellingssysteem door trapfiets

particulier

lopend

02-82

57A2

Blikopeneraanpassing

particulier

afgerond 9-83

02-82

58A20

Serveerwagen

particulier

doorverwijzing

02-82

59A21

Telefoonhulpmiddel .

particulier

doorverwijzing

02-82

60D1/A3

Behandeltafel

Scouting groep afgerond 3-83

03-82

61A7

Hulpmiddel aantrekken sterk
elastische kousen

ins telling

wachtlijst

03-82

62A9

Gasfornuisknoppen

particulier

afgerond 10-82

03-82

63D5

Beenprothese-bevestiging

particulier

doorverwijzing

03-82

64D6

Semi-permanente orthese dropvoet instelling

wachtlijst

03-82

65R16

Snoezelen

instelling

lopend

04-82

66R7

Tandem-rolri9ger voor wherrys

vereniging

afgerond 6-84

06-82

67V5

Fietsen met geringe kniebeweging (kinderen)

particulier

lopend

06-82

68R19

Tuingereedschap voor voetbevestiging

particulier

wachtlijst

07-82

69A19

Stoelstabilisatie

ins telling

afgerond 2-83

08-82

70V8

Lift voor Amigo

particulier

wachtlijst

09-82

11A11

Liggend lezen en schrijven

particulier

lopend

09-82

72R20

Videokamerastatief voor rolstoelbevestiging

instelling

lopend

10-82

73R8

Speelgoed buiten

instelling

lopend

10-82

74V14

Fietsen met geringe kniebeweging (reuma)

particulier

lop end

10-82

15R21

Waterscooter

mytylschool

lopend

6

datum cat.nr.

Omschrijving aanvraag

aanvrager

status
aanvraag

10-82

76V20

Rolweerstandsmeter voor r01stoelen

bedrijf

afgerond 4-83

10-82

77A15

Afgiethulpmiddel voor pannen

belangenvereniging

lopend

11-82

78R2

Draaibankje met elektronische
bediening

particulier

afgewezen

11-82

79D14

Luchttoevoer kunstmatige stemspleet

belangenvereniging

wachtlijst

11-82

80D15

Deurdranger

mytylschool

lopend

11-82

81D16

Zwenkarm met aflegblad voor
rolstoel

mytylschool

afgerond 12-83

11-82

82D17

Grijparm

mytylschool

verkenning

11-82

83D18

Aanpassing lijmpotje

mytylschool

lopend

11-82

84D19

Boekenstandaard rolstoelblad

mytylschool

lopend

03-83

85R22

Camping-toilet portable

particulier

wachtlijst

03-83

86V21

Spatborden handbewogen rolstoel

particulier

wachtlijst

03-83

87A24

Aanpassing stalen verpleegster

particulier

wachtlijst

06-83

88A25

Portable vacuumpomp voor fixeren

instelling

lopend

08-83

89D23

zitkussen voor rolstoel ter
voorkoming van decubitus

particulier

verkenning

08-83

90A26

Opener voor potjes en flessen
voor bediening met gebrekkige
handfunctie

particulier

lopend

08-83

91A27

Zit-sta stoel

particulier

doorverwijzing

11-83

nA17

Oogdruppelhulpmiddel

kruisverenigin9

lopend
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datum

cat.nr.

Omschrijving aanvraag

aanvrager

status
aanvraag

11-83

93A18

Oogdruppelhulpmiddel

lopend

01-84

94R23

Leerschijf

kruisvereniging
mytylschool

01-84

95A28

Bedlift

Kruisvereniging

verkenning

01-84

96V22

Ontwerp van aangep. auto

particulier

afgewezen

02-84

97A29

Verst. bureaustoel met neiginrichting

particulier

lopend

02-84

98A30

Boekengrijper

particulier

lopend

03-84

99V26

Rolstoelzitprobleem

particulier

verkenning

03-84

100V27

Fietszitaanpassing

particulier

lopend

03-84

101025

Droge accu's

particulier

verkenning

04-84

102V28

Draaibare autostoel

particulier

verkenning

05-84

103A32

Boekengrijper

particulier

lopend

05-84

104V29

Fietsaanpassing stabiliteit

particulier

verkenning

05-84

105026

Verbeteringen babyweegschaal

kruisvereniging

verkenning

05-84

106V30

Rolstoelproblemen

particulier

verkenning

05-84

107A33

Aantrekhulp ondergoed

particulier

verkenning

06-84

108A34

Div. spierdystrofie

particulier

verkenning

07-84

109R26

Tfiinierhulpmiddelen

particulier

verkenning

lopend

BIJLAGE D
Overzicht TWG-proiektrapporten en -yerslagen
periode: juli 1981 tim juli 1984
Hulphijsinstallatie; bouwtekeningen en berekeningen; E. Gerritsj
sept. 1981
Babyweegschaal; adviezen en uitgewerkte oplossing; E. v. Dijkj febr.
1982

Minikruier; afronding constructies & mechanismen; R. v. Ostayen, P.
Wijnands; febr. 1982
De Veiligheid van een metalen warmwaterkruik; resultaten materiaalkundig onderzoek; A. Hoeben; april 1982
Bedieningshulpstuk voor elektrische citruspers; afronding constructies & mechanismen; E. Haenen; april 1982
Loopbrug touringcars; afronding ON60; A. Memelink, H. v. Tilburg; mel
1982

Mallemolen; afstudeerverslag HTS-Tilburg, afd. Werktuigbouwkunde;
L.J. Jansen; juni 1982
Behandeltafel; bouwtekeningen. en berekeningenj G.J. Dop; sept. 1982
Snoezelprojekt; advies en constructievoorschriften reukbuis met ventilator; E. v. Dijk; okt. 1982
Loopkrukkenj verslag ergonomisch experiment afd. Bedrijfskunde; dec.
1982
Meten en afwegen van voedingsmiddelenj adviezen en bouwtekeningen; E.
v. Dijk, F. Jansen, M. Rademaker; febr. 1983
Rolweerstandsbepaling (sport)rolstoelen; afronding vervoerstechniek;
M. Broekman, P. Groenen; april 1983
Pianopedaal; stageverslag afd. Elektrotechniek, regelsysteemj juni
1983
Zwenkarm met aflegblad; afronding constructies & mechanismen; B. de
Buijs; dec. 1983
Portable tafelmes; afronding kleine werktuigenj A. Hauzer; dec. 1983
Oogdruppelhulpmiddel; omschrijving voor nieuwheidsonderzoek; H. v.
Tilburg; jan. 1984

Tandem rolrigger voor wherry's; afronding ON70; A. Memelink, F. Jansen, J. de Ree; jan. 1984
Minikruier; afronding constructies & mechanismen; H. Hofman; maart
1984

Injectiespuithulpmiddel; afronding constructies & mechanismen; M. v.
Alfen; maart 1984
Afgiethulpmiddel voor pannen; afronding constructies & mechanismen;
M. Stakenborg, H. v. Tilburg; juni 1984

BIJLAGE E
Oyerzicht TWG-publikaties juli 1981 tIm juli 1984
De Technische Werkwinkel Gezondheidszorg; rapport periode 1977 tim
juli 1981; J. Graafmans; aug. 1981
Werkwinkels en wetenschapswinkels; introkrant THE 1981; J. Graafmans;
aug. 1981
TWG; informatie algemeen in "Handicap en Techniek", verslag congres
aug. '81; J. Graafmans
Schommel voor gehandicapten ontwikkeld aan THE; TH-berichten; dec.
1981
TWG-folder; zie ook bijlage F; H. v. Tilburg, M. v. Alfen; april 1982
Rapport TWG; bespreking rapport TWG in AVO; april/mei 1982
TWG; Simon-ster; M. v. Alfen; mei 1982
Werkwinkel maakt aangepaste kofferkruier; TH-berichten; mei 1982
TWG; catalogus info-markt gehandicapten 1982; H. v. Tilburg; juni
1982
TWG; intro-nummer Simon-ster; M. v. Alfen, aug. 1982
Schommel voor gehandicapten; Reuma-bulletin; jan. 1983
TWG-info; TH-gids '83/'84; L. Hemels, april 1983
TWG; intro-nummer Simon-ster; L. Hemels; juni 1983
Verslag studiereis Handicap '83, G6thenburg, Zweden; L. Hemels; juni
1983
Beknopt overzicht TWG over periode '82/'83, landelijke info-dag WeWi;
H. v. Tilburg; sept. 1983
Wandpanelen met informatie in W-hoog, TWG buiten TH erg bekend; Thberichten; sept. 1983
Student gerichte TWG-folder; H. v. Tilburg; nov. 1983
Heb jij wel eens met een hand een pan afgegoten?; Simon-ster; L. Hemels; jan. 1984
TWG; tijdschrift voor de gezinsverzorging; L. Hemels; maart 1984
Chronologische rangschikking TWG-aanvragen; H. v. Tilburg; maart 1984
TWG; artikel ED n.a.v. gezondheidsmarkt THE; maart 1984
TH-werkwinkel Eindhoven; Reuma-bulletin; april 1984

TWG; programmaboekje open daq afd. W; april 1984
TWG; -Binding-, stichting Handicap & Studie; L. Hemels; mei 1984
TWG; programmaboekje symposium Wetenschapswinkels; H. v. Tilburg; mei
1984
Vrijwilligerswerk binnen de TWG; mogelijkheden voor werkelozen; H. v.
Tilburg; juni 1984
TWG; ESVD-blad; L. Hemels; juni 1984

Stoeltransporteur

Technische Werkwinkel
Gezondheidszorg
De werkwinkel bestaat uit vrijwilligers. voor het
merendeel studenten. en twee coordinatoren.
gesteund door adviseurs van zowel technische
als medische afkomst. De werkwinkel is aktief
daar waar technische verbeteringen. aanpassingen of hulpmiddelen het welzijnsniveau van
de gehandicapten verhogen. Getracht wordt
om bij een geschikt gebleken prototype een
klein bedrijf hiervoor te interesseren.
Ook adviesprojecten of onderzoeken worden
uitgevoerd.
Deze .tolder geeft hier~ver verdere inlichtingen.
Voor mformatle over meuwe projecten of
onderwerpen uit deze folder kunt u zich
wenden tot:
M. van Alfen of H. van Tilburg. coordinatoren
Technische Werkwinkel Gezondheidszorg. Whoog -1.129. Postbus 513.5600 MB Eindhoven.
April 1982.

£?eze maakt het. voor rolstoelpatienten moge/lJk zlch te verplaatsen in een aan hun rolstoel
niet aangepaste woning.
Met deze stoeltransporteur kan iedere willekeurige vierpotige stoel verplaatst worden.
De poten worden hiervoor tussen twee hoekprofielen geklemd. De afstand hiertussen is
instelbaar. Door gebruik te maken van een
trapsteun kan men drempels overwinnen tot 15
cm.
Ingeklapt is de transporteur zo compact dat
deze in het bagagemandje van een elektrische
rolstoel vervoerd kan worden.

totale gewicht:
max. belasting:
opvouwbaar.

1~\
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Minikruier

Licht gehandicapten of bejaarden met loopproblemen vinden in deze minikruier een soort
kruk op het moment dat daaraan behoefte
bestaat. Het wagentje wordt duwend voortbewogen. Wanneer de handel word! aangeraakt
staat het wagentje stil op een blokkeerinrichting die contact met de grond maakt. De
blokkering is vervolgens weer gemakkelijk op
te heffen.
De duwbeugel is verstelbaar van 90 cm tot 120
cm en wordt vastgezet. Het is mogelijk een
bagage-tas te bevestigen en het geheel blijft
opvouwbaar.
totale gewicht: 2 kg.
maximale belasting: 40 kg.
(op het bagage-rek)
opvouwbaar.

Bedverhoger

Bedleeshulp

J

De meest gunstigste werkhoogte voor het
verplegend personeel c.q. de gewenste inuitstaphoogte voor de patient kan gemakkelijk
worden ingesteld. De hoogte-instelling geschiedt door de borg-pen in de poten van het
onderstel.
Ook de breedte kan gevarieerd worden tot 140
cm, boven deze maat is er een ander tussenstuk nodig.
De instelling geschiedt vooraf, zonder patient.
De dragende constructie van het spiraal of de
bedombouw moet aan de zijkanten zitten.

(Tijdelijk) bedlederige patienten kunnen hiermee in bed lezen. De boeksteun bestaat uit
twee perspex strippen waarvan er een verstelbaar is. leder forma at boek kan geplaatst
worden tot een gewicht van 3 kg. (zoals een
dik telefoonboek).
De hellingshoek van de boeksteun is instelbaar; ook de hoogte t.O.v. de vloer.
Het geheel is te bevestigen op een verrijdbaar
onderstel (verkrijgbaar bij het uitleenmagazijn
van de kruisverenigingen).

Bij een nieuw type bedverhoger wordt getracht
de instellingen te vereenvoudigen en een
groter hoogteverschil mogelijk te maken tussen hoofd- en voeteinde.

totale gewicht: 13 kg.
max. belasting: 300 kg.
opvouwbaar.

totale gewicht: 3 kg.
max. belasting: 3 kg.

Schommelkuipje
.Q..

-\\
.

Lopende projecten

Breed werkveld

Om een idee te krijgen van de huidige
aktiviteiten van de TWG worden hier voorbeelden gegeven van een deel van de lopande
projecten.

Om aan te geven hoe breed het werkterrein
van de TWG is volgen nu een drietal voorbeelden van projecten welke binnen de TWG
gecoordineerd en uitgevoerd zijn.

t-

Korte omschrijving van deze projecten:
- Mal/emolen
Het ontwikkelen van een draaimolen die zowel
door gehandicapten als door nietgehandicapten gebruikt en aangedreven kan
worden. Oit project maakt deel uit van een
groter aantal prOjecten voor een geintegreerde
speeltuin in Oeurne.

Door een handicap (bv. spierdystrofie) kunnen
kinderen vaak niet met bepaalde gymnastiekoefeningen meedoen die therapeutische werking kunnen hebben op onder andere spierfunctte, evenwichtszin, coordinatievermogen etc.
Oit schommelkuipje kan in de conventionele
gymzalen opgehangen worden zodanig dat de
kinderen veilig met de oefeningen mee kunnen
doen. Het is tevens geschikt voor
gebruik thuis of in een spaeltuin.
Het frame is volledig
instelbaar, daarnaast kunnen
verschillende kuipjes gemonteerd worden.
Vanwege de positieve
ervaringen met het
prototype wordt nu
een nieuw schommelkuipje ontwikkeld
waarbij vooral aandacht
besteed wordt aan de vormgeving en aan meer toepassingsmogelijkheden.
totale gewicht: 15 kg. •
max. bealsting: 200 kg.

- Portable mes
Het ontwikkelen van een mes waarmee met
geringe krachtsinspanning vlees gesneden kan
worden. De aandrijving van het mes dient
onopvallend te zijn en mag weinig geluid
maken in verband met gebruik in restaurants.
De afmetingen en de vorm van het mes mogen
slechts weinig afwijken van de normaal gangbare.
- Tweede handje
Het ontwikkelen van een 'tweede hand' voor
eenzijdig gehandicapten. Belangrijke eisen die
hierbij gesteld moeten worden zijn de geschiktheid voor ink lemming van zeer uiteenlopande vormen en materialen en de mogelijkheid om dit met verschillende inklemkrachten
te doen.
- Fiefsaandrijving
Voor fietsen met een doortrap-systeem bestaan geen mogeiijkheden om de overbrengingsverhouding (het verzet) snel te wijzigen.
Getracht wordt hiervoor een geschikt
versnellings-systeem ta ontwikkelen.

- kleine opdracht, het ontwerpen van een
eenvoudig hulpmiddel, specifiek voor een gehandicapte. (voorbeeld 1)
- onderzoekproject, zoals een technisch materiaalonderzoek aan warmtekruiken en het
geven van 8dviezen om verkeerd gebruik te
voorkomen.(voorbeeld 2)
- een adviesproject, zoals een uitgewerkt idee
deponeren bij een fabrikant van driewielerfietsen om een driewielertandem te bouwen.(voorbeerd 3)

1. Citruspers

•

Oit hulpmiddel is omwikkeld voor een gehandicapte die problemen had met he~ plaatsen
van ean sinaasappel op ean elektrische pers en
het daarna gecontroleerd leveren van de
8andrukkracht. Hier is een eenvoudig stangenmechanisme voor gemaakt met een steunplank
voor de citruspers. De halve sinaasappel wordt
in de kap geplaatst waarna vrij willekeurig op
de hefboom geduwd kan worden. Ooor middel
van veren komt het systeem daarna weer in de
hoogste stand. Het apparaat is eenvoudig te
reinigen en kan ingeklapt opgeborgen worden.

2. Warmwaterkruiken
Via ean regionaal kraamcentrum kwam een
melding binnen van zeer ernstige brandwonden als gEwolg van het lekken van een
warmwaterkruik. Bii navraag bleek da! dit
vaker voorkwam. Door de TWG is van het
gebruikte type stalen kruik een exemplaar
getest. Hieruit bleek dat bi] het niet naleven
van de gebruikersvoorschriften (gevuld met
zuurstof-arm water wegzetten) de kruik binnen
enkele maanden dermate veel roestvorming
vertoonde dat hernieuwd gebruik desastreuze
gevolgen zou kunnen hebben. De conclusies
en aanbevelingen uit het onderzoek zijn aangeboden aan de Nationale Kruisvereniging.
Een van de aanbel/eringen was om in de
opfeiding voor de kraamverzorging extra aandacht aan het gebruik van de warmwaterkruik
fe besteden.

3. Driewielertandem

Uitgaande van de bestaande driewielers en
tandems is een combinatie ontwotpen. Deze
tandem is speciaal bedoetd voor mensen met
een gehandicapte partner.
De tandem is voldoende stabiel om bij onverhoedse bewegingen (b.v. spastici, epileptic;)
controleerbaar tel:tlijven.

gewicht: 50 kg.
belasting:200 kg.
Firma: INCA
Industrieweg 7a
Stolwijk
Prijs: f 3060.-
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Bijlage G

TWG/ht/mo/84.031
84.04.04

tekst diaserie TWG
nr. dia Gesproken tekst
Een portret van de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg.
Wist u dat een op de tien Nederlanders gehandicapt is?
Gehandicapt zijn betekent te moe ten leven met, in meer of mindere
mate ernstige, functiestoorinis(sen). Als gehandicapten willen
deelnemen aan het maatschappijke qebeuren bestaat er behoefte aan
allerlei vormen van aanpassingen. zonder deze aanpassingen kan er
VOOI hen geen sprake zijn van inteqratie in de maatschappij.
In het leven van alledaq zijn er -letterlijk· vele obstakels.
EI liqqen talrijke problemen op medisch, psycho-sociaal, erqonomisch en technisch vlak.
Deze problemen zijn niet zo strikt te scheiden omdat ze elkaar vaak
overlappen.
Het zijn menselijke problemen en problemen die drinqend om een
oplossing vraqen.
Problemen oplossen, hoe doe je dat?
Natuurlijk samen met de betrokkenen, maar vooral ook met behulp van
de kennis van derden.
Als een oplossinq wordt qezocht, dan doet men vaak een beroep op
·werkers in de qezondheidszorq*.
Zeer velen zijn op dit gebied aktief: de overheid, partikulieren.
fabrikanten, stichtingen en natuurlijk patientenvereniqinqen en
zelfhulpgroepen.
Globaal qesproken: de medische sector behandelt de functiestoolni5;
de maatschappelijke sector bestlijkt de wetqevinq, de sociale
zekerheden en de bundelinq van belangenbehartiqinq.
Tot slot, maar zeker niet het minst belanqrijk, de technische
sector.
Zij wil met behulp van haar technische kennis en vaardigheden
proberen de functiestoolnis (of de qevolgen ervan) op te heffen.
Op dit gebied is ook de TECHNISCHE WERKWINKEL GEZONDHEIDSZORG
aktief.

2
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Wat is de TWG?
De Technische Werkwinkel Gezondheidszorq bestaat uit onqeveer 30
vrijwilliqers, merendeels studenten die studie en qezondheidszorg
willen kombineren.

22

Vat doet de TWG?
De Technische Werkwinkel Gezondheidszorq tracht m.b.v. haar technologische kennis het welzijnsniveau van qehandicapten te verhogen
door o.a. het ontwikkelen en aanpassen van hulpmiddelen.

24

Met wie heeft de TWG kontakten?

25/26

In de eerste plaats natuurlijk met de qehandicapten zelf.

27/28

Belangrijk voor de bekendheid en verspreiding van onze produkten
zijn presentaties op tentoonstellinqen en beurzen en publicaties in
de diverse media.

29/30

Als voor een prototype qrote beIanqstelling blijkt te bestaan, proberen wij een bedrijf hiervoor te interesseren.

31/32

Ook met patientenbelanqenvereniginqen is een qoed kontakt noodzakeIijk.

33/34

De diverse instanties is de qezondheidszorq siqnaleren ook vaak
problemen en zijn voor ons een welkome informatiebron.

35/36

Binnen de TH heeft de TWG vele qoede kontakten met enthousiaste
medewerkers van diverse afdelinqen.

37

Hoe werkt de TWG?

38

In principe kan iedereen bij de TWG een aanvraag indienen.

39

De beste manier om dit te doen is ons een briefje schrijven met
daarin een korte uitleq van uw probleem.

40/41

In een van onze werkvergaderingen wordt uw aanvraaq besproken. Teyens wordt dan bekeken of uw aanvraaq qeschikt is voor de TVG.

42/43

Bij gebleken qeschiktheid en voldoende mankracht wordt uw aanvraaq
uitqewerkt van ori~ntatie tot ontwerp.

44/45

Na onderlinq overleg met de betrokkenen wordt van het ontwerp in de
meeste qevallen een prototype gemaakt.

46/47

Dit prototype wordt door de aanvraqer uitgetest en zonodiq verder
verbeterd.

48/49

Gelnteresseerde bedrijven krijqen van de TWG aIle medewerking om
dit prototype verder te ontwikkelen.
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Om een indruk te geven van de mogelijkheden en het werkterrein van
de TWG voIgt nu een beknopte presentatie van enige afgeronde
projekten.
BEDVERHOGER
Deze constructie maakt het mogelijk de meest gunstiqe werkhoogte
c.q. in- uitstaphoogte van een hierop bevestiqd bed op
een eenvoudiqe manier in te stellen.
Ook de breedte van het onderstel is variabel en er is een
hoogteverschil toelaatbaar tussen hoofd- en voeteneinde.
STOELTRANSPORTEUR
Met dit hulpmiddel kan van iedere vierpotige stoel een tijdelijke
rolstoel gemaakt worden.
De transporteur is ontworpen voor gebruik in woningen die niet voor
grote rolstoelen of buitenwagens toegankelijk zijn. Het onderstel
is uitneembaar en kan in het bagagemandje van een elektrische
rolstoel vervoerd worden.
SCHOMMELKUIPJE
Dit ·schommeltuiqM is geschikt voor kinderen met diverse
handicaps. Het is volledig aanpasbaar en instelbaar en geschikt
voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis.
De gebruikerservaringen zijn zeer positief. Een in speelqoed
qespecialiseerd bedrijf heeft reeds een eerste serie qemaakt.
HULPHIJSINSTALLATIE
Een hulpmiddel om het opstaan vanaf toilet of bed te
verqemakkelijken. De beweging van de hefarm gebeurt door middel van
een elektromotor.
Het idee is door de TWG bedacht, en in samenwerking met de GMD is
een bedrijf inqeschakeld dat de constructie en de plaatsinq van het
apparaat verzorqd heeft.
MALLEMOLEN
Een draaimolen voor een gelnteqreerd speeltuinprojekt. De molen is
voor rolstoelen toeqankelijk en heeft 4 verschillende
aandrijfmoqelijkheden.
De opdracht is uitgevoerd als HTS-afstudeerprojekt. Op dit moment
is men druk beziq het ontwerp uit te voeren.
BLIKOPENER
Een eenvoudig hulpmiddel voor bv. reuma-patienten. De bedieninq van
de standaard blikopener is verqemakkelijkt door een afneembaar
hefboompje.
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Voor de stabiliteit zorgt een vergrote bodemplaat. Het apparaat
functioneert tot volle tevredenheid van de aanvraagster.
TELEFOONHULPMIDDEL
Een aanpassing aan een telefoontoestel voor een gehandicapte telefonist van een instelling. De hoorn is in een verstelbaar statief
geplaatst en de haak van het toes tel tan met een eenvoudig apparaatje bedient worden.
Het toes tel met de hulpmiddelen bevindt zich op een verschuifbaar
onderstel. Een van de moeilijkheden was dat aan het telefoontoestel
niets veranderd mocht worden.
CITRUSPERS
Dit hulpmiddel is ontwikkeld voor een gehandicapte die problemen
had met het plaatsen van een sinaasappel op een elektrische
citruspers en het daarna leveren van de aandrukkracht.
Het apparaat bestaat uit een eenvoudig stangenmechanisme, een bodemplaatje en een kap om de halve sinaasappel in te plaatsen. Het
apparaat is eenvoudig te reinigen en kan ingeklapt opgeborqen
worden.
OOGDRUPPELHULPMIDDEL
Een aanvraag van de kruisvereniqing om een apparaatje te ontwikkelen dat het by. voor oudere mens en moqelijk maakt zelfstandiq de
oqen te kunnen indruppelen.
Een ander voordeel is de tijdbesparinq van de wijkverpleegsters.
Een moeilijkheid bij de ontwikkeling was de qrote verscheidenheid
van de ooqdruppelflesjes.
BEHANDELTAFEL
Een verkennersqroep had behoefte aan een behandeltafel voor hun
aanqepaste toilet. Een belanqrijke voorwaarde was dat deze tatel
opklapbaar moest zijn i.v.m. het ruimtebeslaq.
Er is een constructie bedacht en uitgevoerd die aan deze eis
voldoet en die tevens in hoogte verstelbaar is. Deze verstellinq
heeft een bereik van rolstoelhooqte/toilethooqte tot werkhooqte.
LOOPBRUG
Door een handicap of ouderdomsverschijnselen is het voor sommiqe
mens en moeilijk de hoqe ins tap in een tourinqcar te maken. Deze
loopbrug biedt dan een oplossing.
Het loopvlak is geheel vlak en voorzien van een anti-sliplaag. De
afmetingen en het gewicht zijn zodanig dat dit hulpmiddel in opgevouwen toestand in de baqaqeruimte van een bus gelegd kan worden.
Heb jij interesse om je aan te sluiten bij de Technische Werkwinkel
Gezondheidszorq?
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Waarom niet? Wij hebben vee1 interessant werk voor je dat waarschijnlijk ook te gebruiken is in je studie (bv. ontwerpoefeningen).
Je 1eert zelfstandig werken en kontakten leggen met mensen.
Geen saaie theorie, maar praktische zaken met toch vaak een pittige
technische uitdaging.
Bovendien door loop je in korte tijd de gehele ontwikkeling van
probleemstelling tot tastbaar eindprodukt (prototype).
Dit werk geeft je veel voldoening en natuur1ijk is het bij de
werkwinkel ook gezel1ig.
Waar kun je terecht voor informatie?
TWG W-hoog -1.129
tel. (040-47)5375
Je bent welkom. TOT ZIENS
Dit was een audio-visuele produktie in opdracht van de Technische
Werkwinke1 Gezondheidszorg.
Deze serie werd gemaakt door:
wi1 Brant
Lex Hemels
Edith Heckers
Henrie van Tilburg
Eric van Dijk
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·Speuldries-, Deurne
Kruisvereniging Eindhoven
Pres. F.D. Rooseveltgroep, Eindhoven
Aktiviteitencentrum Henri~tte Roelants, Eindhoven
Medewerkers TWG
AIle coOperatieve figuranten
Catharinaziekenhuis Eindhoven
Sociale Dienst Eindhoven
Buro BMGT/THE
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