VERSLAG EVALUATIEBIJEENKOMST TECHNOLOGIE TROLLEY RHEDEN
Datum:

23 Juni 2016

Locatie:

Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45, Rheden

Tijd:

15:00-17:00

Genodigd:

Lokale sociale vrijwillige & professionele netwerk & studenten

Aantal deelnemers: 35 deelnemers

1.

Welkom
Na een korte voorstelronde heet Marjolein Huijskes van gemeente Rheden
iedereen welkom en vertelt vanuit de gemeente waarom deze pilot belangrijk is
in het kader van langer zelfstandig thuis wonen en als afgeleide/onderdeel van
Mijn Huis Mijn Toekomst.

2.

Presentatie verloop van het project tot nu toe
Leanne Tijssen is projectcoördinator van de pilot. Zij bezoekt de mensen, kijkt
welke knelpunten er zijn en welke hulpmiddelen hierbij passen. Tot nu zijn er
23 deelnemers aan het project. Het project is voor maximaal 30 deelnemers.
Hulpmiddelen die veel worden ingezet zijn:
Compaan: 6 keer, Don’t forget it: 2 keer, lamp met bewegingssensor 3 keer
Wuzzi: 4 keer
Telefoon met fototoetsen: 5 keer
Doro mobiele telefoon: 4 keer
Datumklok: 2 keer
Bij veel mensen worden meerdere technische hulpmiddelen ingezet.

3.

Presentatie onderzoek studenten van de HAN
Pauline van der Koelen heeft samen met Robin Swijtink het onderzoek opgezet
en uitgevoerd. Het was een kwalitatief onderzoek waarbij 5 interviews zijn
gehouden.
Uit de interviews kwam naar voren dat men erg tevreden was over de
hulpmiddelen. Met name de begeleiding was men erg tevreden over. Dit is één
van de belangrijkste succesfactoren van de pilot.
De mantelzorgers en casemanagers dementie en de persoon met dementie die
gevraagd is, hadden niet de beleving dat de zelfstandigheid toenam. De
onderzoekers gaven aan dat op basis van hun definitie de zelfstandigheid wel
toenam. Dit bleek uit de antwoorden in de interviews. Men kon bijvoorbeeld
weer zelfstandig te tijd zien door de datumklok of zelfstandig op pad met
behulp van gps of mobiele telefoon.

Ook kwamen er een aantal tips naar voren om de hulpmiddelen te verbeteren,
zoals bijvoorbeeld de aanduiding van het jaartal op de datumklok.
Meer informatie over het onderzoek, conclusies en aanbevelingen is te vinden in
de rapportage.
In september zullen opnieuw 2 studenten onderzoek gaan doen naar de
ervaringen met de hulpmiddelen.

4.

Discussie in werkgroepjes
Er zijn 2 werkgroepen gevormd:
Werkgroep 1 over de kennisdeling binnen het project. Op dit moment ligt alle
kennis en ervaring nog bij Leanne. Hoe kunnen we deze kennis het beste delen?
Werkgroep 2 over preventieve samenwerking. Doel is om mensen in een vroeg
stadium van geheugenproblemen te ondersteunen met deze hulpmiddelen,
zodat ze nog aangeleerd kunnen worden. Hoe kunnen we deze doelgroep
bereiken en hoe kan de samenwerking idealiter verlopen?
Onderstaand kort de punten die besproken zijn:
Kennis
- Kennis van dementie
- Kennis van omgang met iemand met dementie
- Wat kan de technologie?
- Wat kan iemand
- Hoe maak je een keuze
- Welke kennis heeft de mantelzorger nodig?
- Hoe ben je gewend om te leren- welke leerstijl past daarbij?
PR en Communicatie, hoe bereik je de doelgroep?
- Aanmeldformulier nu moeilijk vindbaar
- Een kaartje of folder achterlaten bij cliënt/persoon met
geheugenproblemen
- Hulpmiddelen fysiek ergens zichtbaar maken in een vitrine
- Hoe signaleren we? 70+ huisbezoeken, POH, casemanagers ‘niet pluis’
- Schaamte speelt vaak een rol

-

Fysieke uitleen





(succesvol)Ervaren is belangrijk voor aanschaf
2 keer per week een spreekuur met iemand die
verstand heeft en kan adviseren
Spreekuur van gemeentelijke gebiedsteams?
Bibliotheek

Regie-toeleiding








5.
6.

Mantelzorg kan zelf de eenvoudige middelen regelen,
zoals klok/losse hulpmiddelen bij blokker kopen
Complexe problematiek, complexere middelen vraagt
om begeleiding, gebruikmaken van bestaande
netwerken
Sociaal meldpunt leidt toe naar casemanagers,
vrijwilligers, ergotherapeuten
Algemene voorziening gemeente, koppelen aan MHMT
Kennisnetwerk rondom technische hulpmiddelen, 1
persoon per organisatie die dat leuk vindt.
Lijst met mogelijke hulpmiddelen, 1 keer per jaar de
lijst checken op prijs/kwaliteit en nieuwe middelen.

Afronding bijeenkomst
Gevraagd wordt of er een artikel geplaatst mag worden in een nieuwsbrief over
het project. Jozef geeft aan dat het project wel aan de grenzen raak ten
aanzien van het aantal deelnemers, maar dat daar een oplossing voor gevonden
zal worden.

