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 V O O R W O O R D

Anneliese Dodds
Lid van het Europees Parlement

Grensoverschrijdende samenwerking tussen onderzoekers biedt een 
fantastische kans om samen te werken met partners uit andere culturen 
en landen. Ze helpen niet alleen om enkele van de grote problemen van 
onze tijd op te lossen, ze bevorderen ook het leren over verschillende 
culturele methoden en het bouwen van sterke relaties over de grenzen, 
talen en culturen van verschillende landen heen. In het geval van EDECT 
(Empowering Disabled users and carers through the Ethical development 
and Care provision of assistive Technology), hebben partners uit twee 
vorige Interreg 2 Seas projecten de handen in elkaar geslagen en 
hun ervaringen en geleerde lessen samengevoegd om de problemen 
te onderzoeken die samengaan met de ethische implementatie van 
hulpverlenende technologieën die nodig zijn om de steun en zorg die aan 
gebruikers wordt gegeven, te verbeteren.

De kwestie van het ethisch gebruik van hulpverlenende technologieën 
was nog nooit zo belangrijk, maar tot nu toe kreeg het niet de aandacht 
die het verdient. Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde 
levensverwachting aanzienlijk gestegen in de geïndustrialiseerde wereld. 
Ondanks aanzienlijke verbeteringen in curatieve technologieën, heeft deze 
stijging in levensverwachting er ook toe geleid dat heel wat meer personen 
een grotere kans lopen dat ze een lange periode van invaliderende 
aandoeningen zullen ondergaan.

Mensen die aan chronische ziektes en langdurige aandoeningen lijden, 
kunnen beperkt zijn in hun vermogen om belangrijke functies onafhankelijk 
uit te voeren. Ze lijden vaak aan pijn op lange termijn en kunnen 
afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Deze hulp kan van professionele 
verzorgers of informele zorgverstrekkers komen, zoals familieleden, 
partners, buren of vrienden. Hoewel mensen die te maken krijgen met 
een chronische ziekte of langdurige handicap vaak deelnemen aan de 
gemeenschap, kunnen ze zich geïsoleerd en gemarginaliseerd voelen 
en worden ze vaak ook economisch kwetsbaar. Dit komt helaas vaak tot 
uiting in vooroordeel en een gebrek aan bewustzijn en bereidheid om 
zich aan te passen aan de behoeften van mindervaliden. De verstrekkers 
van hulpverlenende technologieën, gezondheidsprofessionals en 
verzorgers moeten dus met die mindervaliden en chronisch langdurige 
gezondheidsaandoeningen werken om zeker te stellen dat de 
Hulpverleningstechnologieën hun gebruikers werkelijk zelfbeschikking 
verlenen en aan hun wensen voldoen.

Bijgevolg ondersteun ik de EDECT cluster volledig in zijn inspanningen om 
een ethische aanpak te garanderen voor het betrekken van gebruikers 
en verzorgers in de ontwikkeling van hulpverleningstechnologieën. De 
interactieve conferentie van de EDECT cluster zal deelnemers in staat 
stellen om waardevolle feedback te geven aan ingenieurs, onderzoekers, 
politici en het bredere publiek, over de behoeften van mindervaliden en 
ouderen, voor een steeds technisch complexer wordende gemeenschap.

Anneliese Dodds MEP
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Inleiding

Demografische 
veranderingen
Eén miljard mensen ter wereld heeft een zekere 
vorm van handicap. Volgens het European Disability 
Forum zijn er in de Europese Unie 80 miljoen 
mindervaliden, wat meer dan 15% van de bevolking 
is. In Nederland zijn er bijvoorbeeld 1,8 miljoen 
mindervaliden, terwijl er in Frankrijk 9,6 miljoen 
zijn en in het VK zijn er 10,7 miljoen. Het aantal 
personen dat hulpverlenende technologieën gebruikt 
ligt veel lager, maar is nog steeds indrukwekkend, 
met 800.000 in Nederland en 5,4 miljoen in Frankrijk 
bijvoorbeeld.
De veroudering of vergrijzing van Europa is ook 
een grote bezorgdheid. De International Monetary 
Fund (IMF) voorspelde in 2006 dat tegen 2050 het 
aantal gepensioneerden zou stijgen van 75 miljoen 
(16% van de EU bevolking in 2004) tot 133 miljoen. 
Bovendien zal het aantal gepensioneerden ouder 
dan 80 jaar stijgen van 18 miljoen tot 49 miljoen 
en volgens Age UK zijn de meeste mensen die 
zorgdiensten nodig hebben, 85 jaar of ouder.
Naarmate de Europese bevolking veroudert, 
voorspelt het IMF dat het aantal mensen op 
werkende leeftijd zal dalen van 306 miljoen tot 257 
miljoen, wat betekent dat er tegen 2050 slechts 2 
werkenden zullen zijn voor elke gepensioneerde. 
De 2011 VK census toonde aan dat het aantal 
gepensioneerden steeg met 10% van 13,2% tot 
14,6% van de Britse bevolking in de periode van 10 
jaar sinds de laatste census in 2001.
Deze demografische veranderingen zullen 
onvermijdelijk leiden tot een aanzienlijke stijging in 
de vraag naar zorgverlenende diensten, terwijl het 
dalende aantal werkenden en de gemiddelde stijging 
van de leeftijd van de werkenden, ongetwijfeld een 
aanzienlijke stijging van de arbeidskost met zich 
zal meebrengen. Daarom bestaat er een aanzienlijk 
en toenemend probleem; hoe kan men namelijk de 
mindervaliden zodanig zelfbeschikking geven dat 
ze in hun eigen woningen kunnen blijven, kunnen 
werken, sociale contacten kunnen onderhouden 
en hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren, 

maar toch minder afhankelijk zijn van hun verzorger, 
terwijl tegelijkertijd toch de rechten en behoeften van 
die personen in rekening worden gebracht en - wat 
belangrijker is - de houding van de gemeenschap wordt 
veranderd.

Hulpverlenende 
technologie
Hulpverlenende technologie kan één van de 
antwoorden zijn op al deze vragen. Hulpverlenende 
technologie kan gedefinieerd worden als elke dienst 
of apparaat dat speciaal ontwikkeld werd met het 
doel om de mindervalide en oudere te helpen om 
hun afhankelijkheid te behouden. Het niveau van 
die technologie kan gaan van wandelstokken tot 
gesofisticeerde elektronische hersencomputerinterfaces. 
Twee belangrijke toepassingen van hulpverlenende 
technologie zijn apparaten die gebruikers in staat 
stellen om te communiceren hoewel ze zelf niet meer 
kunnen praten of een computer kunnen bedienen, en 
elektrisch aangedreven rolstoelen om onafhankelijke 
mobiliteit te bieden.
Op een zeer praktische manier is het gebruik van 
hulpverlenende technologie ook één van de mogelijke 
antwoorden om mensen in staat te stellen zo lang 
mogelijk thuis te blijven en bijgevolg hun kwaliteit van 
leven te verbeteren. Inderdaad, oudere mensen willen 
niet naar een ziekenhuis gaan tenzij het onvermijdelijk 
is. Daarnaast erkennen artsen en politici steeds vaker 
dat het ziekenhuis niet de beste plaats is om oudere en 
verzwakte personen te verzorgen.
In het algemeen moet het gebruik van technologie 
ook een manier zijn om mensen zelfbeschikking te 
geven. Voor mensen zonder handicap kan technologie 
zelfbeschikking vereenvoudigen. Voor mensen met een 
handicap maakt technologie zelfbeschikking mogelijk.
Voor de meeste mensen is technologie alleen geslaagd 
indien het gebruiksvriendelijk en eenvoudig te begrijpen 
is en dit hangt voornamelijk af van de manier waarop 
het geconstrueerd is. Van bij het begin van het 
ontwikkelingsproces van de technologie is het daarom 
belangrijk om naar de wensen van de gebruiker te 
luisteren en hier rekening mee te houden om zeker 



2 Seas Magazine Pagina 5

Bi-modale (EMG en Faciale) humane-machine interface 
voor de handenvrije bediening van een rolstoel

te stellen dat zowel de functies als de bediening 
aanvaardbaar zijn voor de gebruikers.

Ethische reflectie
Rekening houdend met dit feit moeten we - naast het 
praktische denkwerk - ook steeds meer ethisch gaan 
nadenken. Een reflectie die ons helpt om technologie 
te zien als fundamenteel bemiddelend voor de manier 
waarop we leven in de wereld van vandaag. De 
belangrijkste ethische vraag is hoe we moeten werken 
met afhankelijke en gehandicapte mensen. Hoe moeten 
we luisteren en rekening houden met hun mening, 
meerbepaald in een dergelijke technologisch gestuurde 
zorgcontext?

Ethische reflectie moet rekening houden met het 
praktische vermogen van belanghebbenden en moet 
coöperatief zijn. Het moet zorg, de bredere wensen van 
de gebruiker en zelfbeschikking uitdrukken. Dergelijke 
ethiek is niet alleen relationeel maar ook organisationeel 
en sociaal, in die zin minder een kwestie van principes 
en meer een zaak van acties die menselijke relaties, 
beroepen, organisaties en politiek verenigt.

Tot slot draait ethiek ook rond het creëren van een 
inclusieve gemeenschap die belanghebbenden in staat 
stelt om toegankelijke woonplaatsen in te richten (en 
technologieën om daarbij te helpen) die aangepast 
zijn op de individuele wensen. Bovendien bieden ze de 
kans tot sociale verbondenheid. EDECT moet bijgevolg 
een pad tonen waar afhankelijkheid en handicap, 
technologie en zorg op een meer geïntegreerde manier 
ontwikkeld zijn. EDECT (Empowering Disabled users 
and carers through the Ethical development and Care 
provision of assistive Technology) is ontwikkeld als een 
manier om betere normale zorg en hulpverlenende 
technologie te integreren, door alle belanghebbenden 
te betrekken. De belanghebbenden houden rekening 
met en concentreren zich op de gebruikers van zorg- en 
hulpverleningstechnologieën. Dit omvat de afhankelijke 
of mindervalide mensen, alsook hun gezinnen en 
zorgverleners die mogelijk ook gebruikers zijn van die 
technologie.
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EDECT verenigt twee vorige Interreg IVa 2Seas projecten, SYSIASS (SYStème Intelligent 
et Autonome d’aide aux Soins de Santé/ Autonomous and Intelligent Healthcare System) 
en Dignity in Care. De resultaten hiervan inspireerden de partners om de complementaire 
eigenschappen tussen beide te verkennen. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de 
resultaten van beide projecten en demonstreert de noodzaak van EDECT.

Resultaten van 
het SYSIASS 
project
Het verenigen van Handicap en 
Onafhankelijkheid is de grootste 
vraag waarop het project SYSIASS 
(SYStème Intelligent et Autonome 
d’aide aux Soins de Santé/ 
Autonomous and Intelligent 
Healthcare System) een antwoord 
zocht door nieuwe technologieën 
te ontwikkelen en deze uit te 
proberen met patiënten en 
gezondheidsprofessionals uit onze 
regio's.
De vorderingen in de technologie 
voorgesteld door SYSIASS, 
werden in de praktijk gerealiseerd 
met een intelligente rolstoel 
die de patiënt een betere 

mobiliteit biedt. Het stelt 
gezondheidsprofessionals ook in 
staat om patiënten eenvoudig te 
transporteren naar de gewenste 
locaties binnen een ziekenhuis 
of thuisomgeving. Het doel van 
het project was het ontwerp 
en de implementatie van een 
robotgestuurde rolstoel, die over 
nieuwe hulpverlenende navigatie-
apparaten zou beschikken voor 
hulp bij het rijden en handenvrije 
humaan-machine interfaces. Deze 
zouden voldoende aanpasbaar 
zijn om rekening te houden 
met de specifieke behoeften 
van een gebruiker en ook om 
te communiceren met een in de 
handel verkrijgbare elektrische 
rolstoel. De apparaten werden 
tijdens klinische tests geëvalueerd 
door gebruikers van elecktrische 

rolstoelen.
Een onderliggend thema was 
onderzoeken wat gebruikers 
van dergelijke assistentie 
verlangen. Als een persoon die 
geen hulpverlenende behoeften 
heeft, de robotgestuurde 
rolstoel bijvoorbeeld ongepast 
vindt, waarom zou iemand dan 
verwachten dat mindervalide 
gebruikers deze aanvaarden? 
Bijgevolg concentreerde het 
onderliggende onderzoek 
van het project zich op de 
ontwikkeling van een rolstoel 
die rij-assistentie bood aan de 
gebruiker, waarbij men geholpen 
wordt om botsingen te vermijden 
en de controle te behouden 
over de machine, zonder dat 
de elektronica de controle 
overneemt.

H O O F D S T U K  1

WAAROM 
EDECT?

Humane Machine Interface voor het rijden met een rolstoel – Alternatief voor een Joystick
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zodat kleine risico's niet worden 
opgemerkt en grote risico's 
gecorrigeerd worden op een 
natuurlijke, intuïtieve manier.

Om de behoeften van de 
gebruikers beter te begrijpen, 
werd een vragenlijst verstuurd 
naar rolstoelgebruikers, hun 
verzorgers, familieleden en 
vrienden, alsook medische en 
sociale zorgprofessionals die met 
elektrische rolstoelgebruikers 
werken. De vragenlijst vroeg 
aan mensen om te evalueren 
hoe tevreden ze waren met 
hun huidige elektrische rolstoel, 
hoeveel belangstelling ze 
hadden in een geassisteerd 
navigatietoestel dat hen 
bijvoorbeeld zou helpen om 
hindernissen te vermijden en 
of nieuwe gebruikers voordeel 
zouden ondervinden van een 
toestel dat hen zou helpen om de 
rolstoel te leren besturen.
251 mensen hebben geantwoord 
en hun feedback gaf duidelijk 
aan dat hoewel praktisch alle 
deelnemers veel belangstelling 
hadden in het algemene 
principe van rij-assistentie of 
het vermijden van botsingen, de 
belangstelling veel meer verdeeld 
was wanneer er sprake was 
om de controle weg te nemen 
van de gebruiker. Professionele 
zorgverleners hadden vaak het 
tegenovergestelde standpunt als 
van de gebruikers en hun gezin.
Dit gold in het bijzonder wanneer 
een geassisteerd navigatietoestel 
werd voorgesteld als een 
hulpmiddel om te leren rijden 

met de rolstoel. De zorgverleners 
vonden deze toepassing van 
Hulpverlenende technologie zeer 
bruikbaar, terwijl de gebruikers 
zelf veel minder enthousiast 
waren.
Na de technische ontwikkeling 
en de eerste evaluatie door 
valide vrijwilligers, werd het 
geassisteerde navigatiesysteem 
geëvalueerd door 32 
mindervaliden via klinische tests 
in Garches en Rijsel in Frankrijk. 
Zij stelden twee belangrijke zaken 
vast. Het eerste punt was dat de 
gebruikers het niet goed vonden 
dat de stoel hen de controle 
ontnam. Ze bleven liever controle 
houden en aanvaardden de 
hogere kans op een botsing.
Het tweede punt was dat de 
correcte uitlijning van de rolstoel 
binnen een deuropening kritiek 
was om een botsing te vermijden, 
dus het onderzoeksteam 
ontwikkelde een tweede systeem 
dat botsingen verhinderde, maar 
toch nog steeds de gebruiker het 
gevoel gaf controle te hebben 
over de elektrische rolstoel. Men 
kwam ook tot de conclusie dat 
een hulpverlenend systeem de 
gebruiker moet waarschuwen 
wanneer bijgestuurd moet 
worden, maar toch onopvallend 
moet blijven, waarbij slechts 
kleine veranderingen worden 
gemaakt die rechtstreeks in 
verhouding zijn tot het risico, 

Q  Algemeen principe 
van een geassisteerd 
navigatietoestel 
Hoge interesse  92%
Gemiddelde interesse  3%
Matige interesse  4%

Q  Specifiek vermijden
van hindernissen 
Hoge interesse  85%
Gemiddelde interesse  10%
Matige interesse  4%

Q  Assistentie voor het 
manoeuvreren van de 
rolstoel in de beste positie 
om op het bed te gaan 
liggen 
Hoge interesse  80%
Gemiddelde interesse  14%
Matige interesse  7%

Q  Systeemnavigatieas-
sistentie wanneer men moe 
of vermoeid is
Hoge interesse  86%
Gemiddelde interesse  -
Matige interesse  14%

Q  Systeem met volledig 
autonome navigatie 
Hoge interesse  65%
Gemiddelde interesse  18%
Matige interesse  18%

Q  Assistentie om te leren 
een elektrische rolstoel te 
bedienen 
Hoge interesse  55%
Gemiddelde interesse  23%
Matige interesse  21%
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Het SYSIASS (SYStème Intelligent 
et Autonome d’aide aux Soins 
de Santé) project benadrukte 
ook de behoefte aan training en 
ondersteuning voor zowel de 
gebruikers als hun zorgnetwerk 
en de essentiële noodzaak om 
het perspectief van de gebruiker 
te begrijpen. Het Dignity in Care 
(DIC) project geeft inzichten en 
expertise in deze kwesties.

Resultaten van 
het Dignity in 
Care project

Over een periode van drie jaar 
(1/7/2011 tot 30/9/2014) werkten 
partners uit Rijsel, Dorset, 
Zeeland en Vlaanderen samen 
aan het INTERREG IVA 2 Seas 
Dignity in Care (DIC) project. Met 
het project wou men de impact 
verbeteren van ethische reflectie 
en praktijk door studenten en 
professionals in gezondheids- en 
sociale zorgorganisaties in de 
grensregio uit de praktijk te laten 
leren in het sTimul: Care-Ethics 
Lab. Het project bestond uit drie 
hoofdactiviteiten:

De sTimul-ervaring  In 
deze activiteit stuurden 
de grenspartners en hun 
belanghebbenden 387 deelnemers 
(gezondheidszorgstudenten, 
trainers, professionals en 
managementpersoneel) uit de 

vier partnerregio's om deel te 
nemen aan de sTimul-ervaring; 
ze werden begeleid door een 
regionale organisator en een 
trainer in opleiding onder het 
toezicht van een sTimul coach.

De sTimul-ervaring bood een 
volledig uitgeruste zorgomgeving, 
waar gedurende twee dagen en 
een nacht de zorgprofessionals 
en studenten via simulatie 
de impact van zorg uit eerste 
hand konden ondervinden. 
De focus lag op de manier 
waarop zorg wordt verstrekt en 
concentreerde zich op de houding 
in de plaats van de technische 
en klinische basisvaardigheden. 
Na de simulatie bespraken de 
deelnemers hun ervaring in 
groepen onder begeleiding van 
een ethicus.

In deze activiteit kregen sTimul 
deelnemers de kans om wat 
ze geleerd hadden tijdens de 
sTimul-ervaring te delen en 
in de praktijk toe te passen. 
Het delen van ervaringen en 
het uitwisselen van een goede 
praktijk vond plaats tijdens 
regionale netwerkevenementen, 
grensoverschrijdende 
onderzoeksbezoeken en een 
virtueel communicatieplatform. 
Er waren 115 mensen betrokken 
in het grensoverschrijdende 
onderzoeksbezoek en men 
bereikte meer dan 2000 
mensen met de netwerk- en 

beleidsmakersevenementen, 
de internationale 
conferentiepresentaties en 
persberichten.

Er werd een International 
Evaluation Expert Group (IEEG) 
opgericht met een lid van elke 
partner, om de data, processen 
en het geleerde te evalueren. 
Het doel van deze groep was 
het inrichten en uitvoeren van 
een evaluatieprogramma voor 
activiteit één (de sTimul-ervaring) 
en activiteit twee (leren in de 
praktijk). Er werden verschillende 
methoden gehanteerd voor 
het verzamelen van data voor 
evaluatiedoeleinden, inclusief 
schriftelijke vragenlijsten, 
interviews en groepsgesprekken. 
sTimul deelnemers voerden ook 
een reflectieproces uit en vulden 
de vragenlijsten in in de drie 
fasen van het proces. Er werd ook 
aanvullend materiaal verzameld 
via interviews en formele 
gesprekken. Daarnaast werd in 
elke regio een resonantiegroep 
van zorgontvangers opgericht. Op 
deze manier bleven de behoeften 
van de uiteindelijke doelgroep de 
primaire focus van het project.

Gebruikersgroepen in elke 
regio gaven feedback aan de 
projectpartners en deelnemers. 
De groepen waren zeer 
verscheiden en bestonden uit 
uiteenlopende mensen die 
gebruik maken van gezondheids- 
en sociale zorgdiensten. De 
grensoverschrijdende waarde 
werd toegevoegd door de 

Tanesh Bhugobaun
Management Consultant (UK)

Als voorzitter van Kent Brain Injury Forum ben ik 
ervan overtuigd dat hulpverlenende technologie 
kan helpen om het functionele vermogen 
te verbeteren, bevorderen of ondersteunen 
van iemand die ofwel fysiek of verstandelijk 
gehandicapt is. De apparaten moeten 
gebruiksvriendelijk zijn en moeten het vermogen 
hebben om onafhankelijkheid, zelfbeschikking en 
sociale integratie te bevorderen.

Studenten en een professional tijdens 
de simulatiesessie
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gezondheids- en sociale 
zorgverstrekkers en studenten 
in staat om uit eerste hand te 
ondervinden wat het betekent 
om verzorgd te worden in 
een dagelijkse setting. De 
professionals namen de rol en 
functie op zich van een persoon 
die zorg en steun nodig heeft 
en betrokken een residentieel 
verzorgingstehuis met acht 
bedden, de sTimul: Care-Ethics 
Lab, gedurende een periode 
van 24 uur en waren volledig 
afhankelijk van de zorg die 
ze kregen van studenten in 
gezondheids- en sociale zorg. 
De waarde van de ervaring 
bleek vooral in reflectief denken, 
groepsgesprekken en ethische 
evaluaties van de eigen praktijk 
van de personen. De voornaamste 
zaken die men uit het Dignity in 
Care project geleerd heeft, zijn:

1 Een gestructureerde en 
uitgebreide voorbereiding van de 
sTimul-ervaring is belangrijk
2 Dezelfde karakterrol van de 
deelnemer in stand houden had 

Overzicht gegevensverzameling

deelname van leden van 
lokale gebruikersgroepen 
in onderzoeksbezoeken en 
conferenties in de loop van 
het project. Meer dan 122 
gebruikers van de diensten waren 
actief betrokken in de bijdrage 
aan dit project. Meer dan 14 
belanghebbendenorganisaties 
luisterden naar hun mening 
en opinies. De betrokkenheid 
van dienstengebruikers 
bij grensoverschrijdende 
onderzoeksgesprekken en 
conferentiepresentaties bood 
de kans aan plaatselijke 
politici, onderwijscentra 
en zorgorganisaties om te 
luisteren naar de betekenis van 
waardigheid voor diegenen die 
gebruik maken van gezondheids- 
en sociale zorgdiensten en deze 
beter te begrijpen. De feedback 
van de deelnemers aan deze 
verschillende evenementen 
toont dat het werk dat verricht 
werd door de gebruikersgroepen 
een aanvullende waarde had 
in dit Dignity in Care project. 
De afsluitende Conferentie in 
Gent verenigde de belangrijkste 
doelgroepen van het project 
(studenten, zorgverleners 
en eindbegunstigden) om 
na te denken over een 
gemeenschappelijk begrip 
van de term ‘dignity in care’. 
Dankzij de betrokkenheid van 
de dienstengebruikers in het 
project werd ongetwijfeld het 
begrip verbeterd voor diegenen 
die zorg verlenen, zodat de 
langdurige duurzaamheid van de 
Dignity in Care projectmethoden 
gegarandeerd is.

De leermethode was gebaseerd 
op transformatief leren door de 
deelnemers in een onverwachte 
situatie te plaatsen.
Het sTimul-concept stelde 

Vragenlijst 1A Tijdstip van 
gegevensverzameling 
bij de lunch dag 2

Vragenlijst 2A Tijdstip van 
gegevensverzameling 
na reflectie dag 2

Vragenlijst 3A Tijdstip van 
gegevensverzameling 
op het einde van
de follow-up sessie

Vragenlijst 1B Tijdstip van 
gegevensverzameling 
bij de lunch dag 2

Vragenlijst 2B Tijdstip van 
gegevensverzameling 
na reflectie dag 2

Vragenlijst 3B Tijdstip van 
gegevensverzameling 
op het einde van
de follow-up sessie

een impact op de waarde van de 
ervaring
3 Meervoudige en verschillende 
reflectiefasen in de loop van de 
ervaring zijn cruciaal
4 Het delen van ervaringen 
en het uitwisselen van goede 
praktijken via grensoverschrijdend 
en regionaal netwerken heeft de 
verspreiding en implementatie van 
dignity in care verbeterd
5 Ondanks de verschillen in 
culturele en nationale omgevingen, 
is waardigheid niet aan grenzen 
gebonden en het draait allemaal 
rond het aandacht besteden 
aan de persoon en de relaties. 
Het Dignity in Care project  
concentreerde zich voornamelijk 
op de houding en de ethische 
aspecten van zorg en leren, en 
professionele reflectie. Hoewel in 
de meeste zorginstellingen en bij 
het verstrekken van zorgdiensten 
het gebruik van technologie 
toeneemt, werden technologie 
en waardigheid tot nu toe niet 
rechtstreeks aan elkaar gekoppeld.

Lessen geleerd 
uit SYSIASS en 
DIC
Dignity in Care optimaliseerde 
de ethische praktijk en 
introduceerde kritisch nadenken 
voor professionals en studenten 
in gezondheids- en sociale 
zorgorganisaties door hun 
ervaringen-gebaseerd leren in 
het sTimul: Care-Ethics Lab te 
verbeteren. Het concentreerde zich

Studenten professionals tijdens 
een simulatiesessie in het 
sTimul: care-ethics lab
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Studenten en professionals tijdens 
een simulatiesessie in het sTimul: 
care-ethics lab

op het verbeteren van de kennis 
over de ethiek van het geven en 
ontvangen van zorg. Bij ‘goede 
zorg’ draait het niet alleen om 
morele of ethische theorieën, 
maar ook om de zelfbeschikking 
van zowel zorgontvangers als de 
professionele zorgverlener.

De SYSIASS ervaring op het 
gebied van ontwikkelende 
technologie en de resultaten aan 
de hand van de vragenlijsten, 
testen en klinische ervaring, 
hebben aangetoond dat het 
essentieel is om gebruikers en 
andere belanghebbenden te 
betrekken bij het ontwerp en 
ontwikkelingsproces. Dit omvat 
niet alleen de waargenomen 
vereisten van de gebruiker en 
de verzorgers, maar ook een 
begrip van de eisen die een 
technologische oplossing hen zal 
opleggen zodra het toestel in hun 
leven werd binnengebracht. Of 
dat toestel al dan niet de kwaliteit 
van leven van de gebruiker en 
hun verzorgers zal verbeteren, 
hangt niet alleen af van het 
technische vermogen van de 
gebruiker, maar ook in essentie 
van de steun die het zorgnetwerk 
kan verlenen.

De methode voor het omkeren 
van de rollen die gebruikt werd 
tijdens het grensoverschrijdende 

Dignity in Care project, heeft 
aangetoond dat het probleem 
van het succesvol overnemen van 
Hulpverlenende technologieën 
in de gezondheidszorgsector, 
alleen volledig begrepen kan 
worden wanneer alle betreffende 
partijen betrokken worden bij 
de oplossing. Men dient een 
goed begrip te krijgen van de 
steun- en trainingsvereisten van 
gebruikers en verzorgers voordat 
technologische oplossingen 
geïntegreerd kunnen worden 
in het bredere gebied van 
huisartsen-, verzorgers- en 
gebruikerstraining.

Het EDECT 
Cluster
Cluster-partners erkennen het 
risico van het ontwikkelen van 
gesofisticeerdere technologie 
zonder dat voldoende aandacht 
wordt geschonken aan de 
wensen van de eindgebruiker 
en hun zorgnetwerk. Dit zal er 
hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat 
de nieuwe technologie ongewenst 
wordt, gedevalueerd wordt en 
met diep wantrouwen wordt 
bekeken.

EDECT (Empowering Disabled 
users and carers through the 
Ethical development and Care 
provision of assistive Technology) 
legt een brug over deze potentiële 
kloof, wat beide partijen ten 
goede komt - ingenieurs 
en zorgverleners - en, het 
allerbelangrijkste, de gebruikers 
van de technologie. Het doel 
van EDECT is de zelfbeschikking 
van mindervaliden en hun 
zorgnetwerk via responsieve zorg, 
hulpverlenende technologie en 
ethische reflectie.
De cluster verenigt alle 

belanghebbenden (gebruikers 
en hun gezinnen, zorgverleners, 
gezondheidszorgprofessionals, 
bedrijven, verenigingen voor 
mindervaliden etc) bij de 
ontwikkeling en het gebruik van 
Hulpverlenende technologieën 
voor het bespreken en vervolgens 
begrijpen van de problemen. 
Clusterpartners stelden vast 
dat de centrale vraag die 
ontwikkelaars van hulpverlenende 
technologie zich moeten stellen is: 
hoe technologie, via responsieve 
zorg en ethische reflectie, 
geïmplementeerd, onderhouden 
en verbeterd kan worden aan de 
hand van continue feedback.

EDECT verenigt deskundigen 
die werken in Hulpverlenend 
technologie-onderzoek, 
fabrikanten en artsen, evenals 
deskundigen die expertise en 
ervaring hebben op het gebied 
van training, en meerbepaald 
training met empathie.

Hoewel ze uit verschillende 
landen met culturele verschillen 
afkomstig waren, ontdekten ze 
snel veel gemeenschappelijke 
raakpunten.

Deze combinatie van 
grensoverschrijdende expertise 
leverde een sterk team op, de 
fundering voor een toekomstig 
samenwerkend netwerk, om 
te bouwen op de ontwikkelde 
methodologieën.

Demonstratie van technologie in “La 
vie devant Soi”, Lomme, Frankrijk
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Kenmerken van SYSIASS – DIC – EDECT

Acroniem

Titel

Consortium

Voornaamste 
partner

Tijdkader
ERDF

Totaal budget

SYStème Intelligent 
et Autonome d’aide 
aux Soins de Santé 
(autonoom en intelligent 
gezondheidszorgsysteem)

École Centrale de Lille/CRNS, 
University of Kent, University 
of Essex, East Kent Hospitals 
University NHS Foundation 
Trust, Groupe Hospitalier de 
l’Institut Catholique de Lille

Samenwerking: Fondation 
de Garches, CRNT-APF, Kent 
Brain Injury Forum, Centre 
Jacques Calvé de Berck sur 
Mer, Rehabilitation Center 
Hélène Borel, Medical home 
La vie devant soi

Industrie: 
Dynamic Controls

ISEN-Lille

2010/12/01-2014/06/30
50%

€ 2.46M

Dignity in Care: Ethische 
praktijk en kritische reflectie 
stimuleren door de sTimul-
ervaring in een care-ethics 
lab

sTimul: care-ethics lab, 
Institut Catholique de 
Lille, ZorgSaam Zeeuws-
Vlaanderen, HZ University 
of Applied Sciences, East 
Dorset District Council

HUB-KAHO

2011/07/01- 2014/09/30
50%

€ 2.66M

Empowering Disabled users 
and carers through the 
Ethical development and 
Care provision of assistive 
Technology

Groupe HEI-ISA-ISEN, 
University of Kent, East 
Kent Hospitals University 
NHS Foundation Trust, 
Institut Catholique de Lille, 
HZ University of Applied 
Science, University of Essex, 
University College HUB-
KAHO (Phase 2)
Associated partners: 
University College HUB- 
KAHO (B) (phase 1), FAM 
La vie devant soi (FR), PATH 
ASBL (B)

The Health
and Europe Centre

2014/02/01 - 2014/10/31
100%

€ 276 486

SYSIASS DIC EDECT

De geografische locaties van de EDECT partners 

Elsa Bourdeaud’hui
Ergotherapeute (F)

Een ergotherapeute uit Frankrijk die 
van mening is dat als we bruikbare 
Hulpverlenende technologie willen, het 
noodzakelijk is dat de gebruiker dit wil en 
de mogelijkheid heeft deze technologie 
te gebruiken. Het is bovendien verplicht 
om rekening te houden met de 
levensdoelstellingen van de gebruiker.
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Betrokkenheid van een 92-jarige vrouw

Vragen die 
EDECT moet 
behandelen
Een fout die 
gezondheidszorgprofessionals 
en verzorgers – zowel familie als 
betaalde verzorgers - maken, is 
te veronderstellen dat zij weten 
wat het beste is voor de persoon 
waarvoor ze zorgen. De gekozen 
interventie is mogelijk correct 
voor wat betreft de behandeling 
en zorg, maar gezien vanuit het 
perspectief van de persoon die de 
zorg zal krijgen, is het misschien 
niet de juiste keuze. Soms is 
de zorgontvanger te verward, 
zenuwachtig of angstig om zorg te 
krijgen. Soms is het zorgnetwerk 
niet in staat om de steun te 
bieden die noodzakelijk is om de 
beste zorg te leveren.
Het doel van EDECT is om ons 
inzicht te geven hoe we de 
gebruiker het best zelfbeschikking 

kunnen geven, hun kwaliteit 
van leven kunnen verbeteren, 
maar toch niet de stress te 
verhogen door een technologie 
te introduceren die voor hen 
complex en onbetrouwbaar lijkt. 
Men dient rekening te houden met 
de waardigheid van de persoon en 
dit betekent dat hun zorgnetwerk 
zelfbeschikking krijgt om hen te 
ondersteunen bij het langdurig 
gebruik van Hulpverlenende 
technologie.
Het zal altijd moeilijk zijn om 
de meest geschikte technologie 
te bepalen voor gebruikers en 
deze technologie vervolgens 
te voorzien. Voor sommige 
gebruikers is de stress die 
de introductie van nieuwe 
technologie in hun leven en het 
leven van hun gezin meebrengt, 
sterker dan de voordelen. Voor 
gebruikers met snel vorderende 
aandoeningen, kan de uitdaging 
om de stress te beperken en 
die verslechtering te volgen, 

betekenisvol zijn voor de 
gebruiker, hun gezin, verzorgers 
en gezondheidszorgprofessionals. 
Gezien de noodzaak om rekening 
te houden met de mening van 
gebruikers inzake technologieën 
bij het ontwikkelingsproces, 
duikt nog een vraag op. Als de 
gebruiker betrokken moet worden 
in het ontwikkelingsproces, 
hoe kan dat dan in perspectief 
geplaatst worden en 
gecombineerd worden met de 
bezorgdheden van anderen?

Men erkent dat de gebruiker 
mogelijk een ander perspectief 
heeft dan de verzorgers en 
gezondheidszorgprofessionals 
voor wat betreft de rol en 
impact van technologie op hun 
leven. Bijvoorbeeld verhoogde 
onafhankelijkheid is goed. Maar 
misschien verwerpt de gebruiker 
die technologische oplossing door 
een misplaatste angst dat de 
sociale interactie zal afnemen

H O O F D S T U K  2

DE ONTWIKKELING 
VAN 

HULPVERLENENDE 
TECHNOLOGIE 
GERICHT OP DE 

GEBRUIKER

Het doel van EDECT is om ons inzicht te geven hoe we de gebruiker het best 
zelfbeschikking kunnen geven, hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren, maar toch 
niet de stress te verhogen door een technologie te introduceren die voor hen complex en 
onbetrouwbaar lijkt
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omdat de verzorgers misschien 
niet meer zo regelmatig zullen 
langskomen. Bijgevolg is het 
niet alleen belangrijk dat zowel 
de gebruiker als de verzorgers 
betrokken worden bij het 
ontwikkelingsproces, maar men 
dient ook op de hoogte te zijn 
van de mogelijke misvatting over 
de functie van Hulpverlenende 
technologie.

De centrale vragen die men 
zich moet stellen zijn bijgevolg: 
hoe kan de toepassing van 
technologie en de initiële training 
van gebruikers en zorgverleners 
ondersteund worden? Wat 
zijn de onderhouds- en 
ondersteuningsproblemen op 
lange termijn, bijvoorbeeld 
wat gebeurt er wanneer de 
apparatuur defect is en de 
gebruiker er afhankelijk van 
geworden is? Wat gebeurt er 
naarmate de behoeften van de 
gebruiker veranderen?
Het vermogen van de gebruiker 
om de technologie te gebruiken 
kan misschien verbeteren, in 
dat geval moet die technologie 
misschien aangepast worden 
volgens de expertise van 
de gebruiker. Het vermogen 
van de gebruiker kan ook 
verslechteren, in dat geval 
moet de technologie aangepast 
worden om te compenseren voor 
die verandering.
Het creëren van valse 
verwachtingen, gevolgd door 
een slechte ervaring, kan leiden 
tot het weigeren om nieuwe 
technologie te proberen, zelfs 
indien de problemen verholpen 
worden. Bovendien kan het 
creëren van valse verwachtingen 
de gebruiker en hun verzorgers 
ontmoedigen of zelfs deprimeren 
wanneer die verwachtingen niet 
voldaan worden.

Situatie in de 
2Seas region
Er is een hele reeks 
Hulpverlenende technologie 
beschikbaar en sommige 
technologieën kunnen 
voorgeschreven worden zonder 
goed en wel rekening te houden 
met de wensen van de gebruiker 
en de vereisten van de verzorger. 
De uitdagingen bij de ontwikkeling 
van effectieve en gepaste, en 
dus gewenste, hulpverlenende 
technologie, zijn als volgt:

1  Men dient te erkennen dat 
de belangen van gebruikers 
waarvoor de technologie 

wordt ontwikkeld, kunnen 
verschillen van de belangen 
van andere belanghebbenden 
zoals de volgende:

• Beleidsvormers 
• Gezondheidsprofessionals 
• Familieleden 
• Verzorgers 
• Onderzoekers 
• Het publiek 
• Werkgevers 
• Fabrikanten

Zelfs binnen deze groep, 
kunnen de agenda's van de 
belanghebbenden verschillen en 
op sommige vlakken contrasteren.  
Bijgevolg bekijken ze elkaar vaak 
met enige achterdocht en er

Frankrijk

De nationale ziektekostenverzekering (d.w.z. Sécurité Sociale) (2700€ tot 
3900€) steunt op publieke wetgeving
Private ziektekostenverzekering (indien de gebruiker hier over beschikt)
Compenserende gehandicaptenuitkering (de gebruiker moet dit aanvragen 
bij de MDPH (Maison Départementale des personnes handicapées)

Nederland

VK

België

Het ziektekostenverzekeringssysteem bestaat uit een nationale sociale 
zekerheid (d.w.z. AWBZ) die steunt op openbare wetgeving, verzekering 
steunt op private wetgeving die stevige garanties inbouwt onder de 
publieke wetgeving (d.w.z. gezondheidszorgverzekeringswetgeving) en 
aanvullende private verzekering.
De rolstoelen worden gefinancierd door de Social Support Act.

De Wheelchair Service National Health Service zal de gebruiker evalueren. 
Indien de gebruiker aan de criteria voldoet, zal na de evaluatie een 
rolstoel voorzien worden, betaald door en in het bezit van de NHS. De 
NHS behoudt vervolgens de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en 
herstel van de rolstoel.
De gebruiker wordt opnieuw geëvalueerd en het voorschrift gewijzigd 
volgens de klinische behoefte.

De steun voor rolstoelen wordt gegeven door het RIZIV: Rijksinstituut 
voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of INAMI: L’Institut national 
d’assurance maladie- invalidité). De regionale organisaties voor individuele 
hulp voor mindervaliden (AWIPH (Wallonie), PHARE (Brussel) of VAPH in 
Vlaanderen) geven compensatie voor het onderhoudscontract (inclusief 
herstel) en mogelijk voor de aankoop van een tweede rolstoel. Indien 
de rolstoel over hulpapparatuur beschikt zoals omgevingsbediening, kan 
VAPH een aanvullende toelage geven.

Hoe elektrische rolstoelen gefinancierd worden
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Joël Beurkens
Eindgebruiker (NL) 

Eindgebruiker uit Nederland vindt dat 
de functionaliteit en robuustheid van de 
hulpverlenende technologie de belangrijkste 
factor is. Het is zeer vervelend als de 
technologie niet werkt. Op dat moment voel 
je je mindervalide. Een mooi ontwerp is leuk, 
maar niet zo belangrijk. Het is zeer belangrijk 
dat men test of de technologie al dan niet past 
bij de situatie van de klant.

Vincent Collin
Medewerker (B) 

Medewerker aan de Université de Namur 
in België geeft aan dat een bruikbare 
hulpverlenende technologie zich moet 
integreren in de levensstijl van de gebruiker, 
gebruiksvriendelijk moet zijn, ergonomisch 
moet zijn, aanpasbaar aan de wensen van 
de gebruiker en financieel toegankelijk. De 
technologie moet een positief beeld geven van 
de gebruiker en moet aanvaard zijn door de 
familie van de gebruiker die betrokken moet 
worden in de keuze van de technologie.

moeten verschillende ethische 
problemen - zoals het niveau van 
gebruikersautonomie onderzocht 
worden - voordat de technologie 
correct ontwikkeld kan worden.

2  Aanpasbaarheid en/of 
aanpassing aan de wensen 
van elke persoon kan het 
noodzakelijk maken om de 
technologie uniek op maat 
te maken van individuele 
omstandigheden, en moet 
ook robuust, veilig en 
duurzaam zijn.  Bijgevolg 
moeten onderzoekers zich 
concentreren op het oplossen 
van complexe problemen via het 
gebruik van nieuwe methodes 
en benaderingen. Dit kan alleen 
gebeuren indien de onderzoekers 
het probleem in den lijve 
ondervinden en praten met de 
desbetreffende belanghebbenden 
en fabrikanten, in de plaats van in 
het labo te blijven.

3  Naarmate de bevolking 
veroudert, zal ook de 
vraag naar Hulpverlenende 
technologie toenemen.
Het is belangrijk dat de 
technologie zo gebruiksvriendelijk 
en voordelig mogelijk is en dat 
deze werkelijk wordt ingezet 
in de plaats van aan de kant 
geschoven te worden. Indien 
gebruikers moeten bijdragen aan 
de aankoop van de technologie, 
kan de kost een hindernis vormen. 
Bijgevolg moet de financiering 
zo eenvoudig en doorzichtig 
mogelijk zijn. De bovenstaande 
tabel toont aan dat zelfs voor 
een standaard en essentieel item 
zoals een elektrische rolstoel, er 
een  variatie bestaat in de praktijk 
verspreid over Noord-Europa.

4  De behandeling van 
chronische ziekte, 
afhankelijkheid en handicap 
vereist een holistische 
kijk op gezondheid, 

niet alleen medisch en 
gezondheidsgebonden, 
maar ook een kijk waarbij 
men rekening houdt met 
een fysiek-mentaal-sociale 
dimensie.  Gemeenschappen, 
werkgevers en het algemene 
publiek moeten meer 
aandacht besteden aan ziekte, 
aandoeningen en handicaps, in 
de plaats van gewoon de regels 
te volgen, die vaak zodanig 
worden toegepast dat deze de 
mindervalide frustreren in de 
plaats van te assisteren. De 
waarneming van het publiek kan 
slechts veranderen wanneer de 
bredere gemeenschap betrokken 
is bij de ontwikkeling van 
Hulpverlenende technologieën en 
kan zien hoe deze technologieën 
gebruikers kunnen helpen om 
een betere kwaliteit van leven 
te krijgen. Na het identificeren 
van deze kwesties begon EDECT 
de eigen gemeenschappelijke 
ervaringen in te zetten om 
oplossingen te ontwikkelen.



Een paar vragen over de onderwerpen van EDECT aan 
Anneliese Dodds, Lid van het Europese Parlement (VK)

Wat zijn de voordelen van deelname
aan grensoverschrijdende projecten? 
Ik ben zelf een voormalige gezondheidsonderzoeker die heeft deelgenomen aan 
grensoverschrijdende projecten en het is duidelijk dat ze een aantal voordelen 
opleveren. Als eerste maakt hun omvang het mogelijk dat hulpbronnen worden 
samengevoegd om enkele van de grote kwesties van onze tijd aan te pakken, 
zoals de kwesties in verband met de vergrijzing (waar de EDECT cluster ons bij 
helpt). Als tweede stellen ze onderzoekers in staat om nieuwe perspectieven te 
ontwikkelen voor problemen en hun eigen vooroordelen in vraag te stellen. Men 
kan veel leren uit de manier waarop verschillende problemen behandeld worden 
in gemeenschappen die verschillen van de onze. 

Waarom is EU onderzoeksfinanciering belangrijk?
Er bestaan een aantal EU financieringsstromen die de samenwerking tussen 
onderzoekers uit verschillende landen kunnen ondersteunen, hetzij in het 
onderzoeksproces, of in investeringsmaatregelen zoals de creatie van netwerken 
en het organiseren van conferenties. De EU financiering was verantwoordelijk 
voor enkele van de grootste onderzoeksprojecten in Europa en zelfs ter wereld. 
Deze onderzoeksprojecten waren niet alleen belangrijk om ons te helpen 
sommige van de grote uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken, ze waren 
ook een belangrijke drijfveer voor economische groei door de promotie van 
nieuwe innovaties in een hele reeks toepassingen.

Hoe kan innovatie in de EU de gezondheid bevorderen?
De vergrijzing van de EU wordt vaak alleen maar als een probleem 
gezien, hoewel het in de praktijk de triomf betekent van nieuwe 
gezondheidszorgtechnologieën, verbeterde hygiëne en hogere 
levensstandaarden. Maar het betekent ook dat een groter deel van de bevolking 
met verschillende soorten mobiliteits- en zintuiglijke handicaps leeft/zal leven 
gedurende een langere periode dan voorheen. Innovatie in medische en 
medisch-gebonden technologieën, alsook in farmaceutica, heeft het potentieel 
om ons te helpen veel van die handicaps te overkomen. Naast de 'technische' 
innovaties moeten we echter ook rekening houden met de maatschappelijke 
context voor nieuwe technologieën en producten, dus vandaar dat ik bijzonder 
onder de indruk ben van de EDECT cluster.



2 Seas Magazine Pagina 16

Apparaten voor geassisteerde navigatie

De uitdaging
Zoals reeds besproken in 
hoofdstukken 1 en 2, heeft 
men erkend dat het doel van de 
ontwikkeling en voorziening van 
Hulpverlenende technologie het 
verbeteren van de kwaliteit van 
leven van de gebruikers en hun 
zorgnetwerk is. Dit is een grote 
uitdaging. Er zijn twee centrale 
factoren betrokken bij een goede 
zorgpraktijk, of de ethische 
voorziening van Hulpverlenende 
technologie. Beide zijn bekend, 
maar niet goed geïntegreerd. 
Deze twee factoren zijn als eerste 
de voorziening van gepaste 
training en ondersteuning op 
lange termijn voor de gebruiker 
en het zorgnetwerk, en als 
tweede het onderricht van de 
steunverleners zodat ze zich 
kunnen inleven in de situatie 
van de steun-ontvanger. De 
steun-ontvanger is niet alleen 
de gebruiker, maar ook eender 
welk lid van het zorgnetwerk. 
Een empathisch begrip van het 
belang van de technologie voor de 
gebruiker en wat het betekent om 
zonder die technologie te leven, 

bleek essentieel te zijn.
Voordat dus de structuren 
worden voorgesteld die EDECT 
heeft geïdentificeerd om aan 
deze uitdagingen te voldoen, 
volgt hier een kort overzicht van 
enkele problemen bij de ethische 
voorziening van ondersteuning en 
training.

De bespreking binnen de 
EDECT cluster maakte duidelijk 
dat het belangrijk is dat men 
rekening houdt met de wensen 
van het volledige zorgnetwerk 
van de gebruiker. Dit netwerk 
omvat niet alleen directe familie 
en verzorgers, maar ook de 
gezondheidszorgprofessionals 
die steun en training verlenen 
aan de gebruikers. Men erkent 
dat de leverancier en fabrikant 
ook tot dit netwerk behoren. Om 
dit effectief te doen, moet een 
empathische relatie ontwikkeld 
worden tussen diegenen die steun 
bieden en de steun-ontvanger. In 
de volgende bespreking verstaat 
men onder 'ondersteuning' ook 
het technisch beheersen van de 
hulpverleningstechnologie en de 
ontwikkeling van empathische 

relaties tussen het voltallige team, de 
gebruikers en het zorgnetwerk.

Ondersteuning
en training
Wanneer hulpverlenende technologie 
- of een technologie - gepast is, maar 
zonder de noodzakelijke steun wordt 
geleverd, kan die voorziening de 
kwaliteit van leven van de gebruiker en 
hun zorgnetwerk doen afnemen in de 
plaats van deze te verbeteren. In dat 
geval kan de voorzien als onethisch en 
niet empathisch beschouwd worden. Uit 
de ervaring van de partners heeft men 
begrepen dat ethische en empathische 
voorziening impliceert dat de volgende 
factoren worden opgenomen:

• Gepaste technologie: de 
  technologie moet voldoen aan 
  de werkelijke behoeften van 
  de gebruikers op een zodanige 
  manier dat hun kwaliteit van leven 
  verbetert. Dit geldt evenzeer
  voor Hulpverlenende technologie
  die al bewezen is en op de markt
  is als voor technologie die zich in 
  de ontwikkelingsfase bevindt. Men 
  dient ook rekening te houden 

H O O F D S T U K  3

INTEGREREN VAN 
VOORZIENING

VAN 
HULPVERLENENDE 
TECHNOLOGIEËN 

IN GOEDE 
ZORGPRAKTIJK

Men erkent dat het voorzien van gepaste technologie, ondersteuning en training een 
enorme uitdaging vormt voor alle belanghebbenden.
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  met de wensen van het   
  zorgnetwerk

• Gepaste ondersteuning en 
  training: de voortdurende 
  behoeften van gebruikers 
  en hun zorgnetwerk moeten 
  onderdeel vormen van het 
  voorzieningsproces zodat de 
  technologie de kwaliteit van 
  leven van alle betrokkenen 
  maximaal verbetert, in de plaats 
  van verslechtert. Bij deze zorg 
  vormt het leren meeleven een 
  belangrijk element. Men kan 
  stellen dat deze holistische 
  aanpak van training en 
  ondersteuning absoluut 
  essentieel is voor de effectieve 
  voorziening van Hulpverlenende 
  technologie Men erkent dat het 
  voorzien van gepaste 
  technologie, ondersteuning en 
  training een enorme uitdaging 
  vormt voor alle belanghebbenden.

Onze ervaring met standaard 
technologie in onze eigen woningen 
leidt vaak tot frustratie en het 
opgeven van die technologie, 
bijv. leren om de televisie te 
programmeren of computerfouten 
op te lossen. Dit is nog veel 
belangrijker voor gebruikers van 
Hulpverlenende technologie waarbij 
frustratie kan leiden tot het opgeven 
van technologie die hun kwaliteit 
van leven moet verbeteren.

Om technologie ethisch op te nemen 
in het leven van de gebruikers en 
hun zorgnetwerk, erkent EDECT 
de behoefte om verder strategieën 
te ontwikkelen zodat men kan 
identificeren wat nodig is om 
steun op lange termijn te bieden. 
Sommige problemen die EDECT 
identificeerde zijn:

• Is het mogelijk om de wensen 
  van de gebruiker en hun 

  zorgnetwerk te identificeren

• Kan de geïdentificeerde training 
  zodanig gepland worden dat deze 
  voldoet aan de wensen van de 
  gebruikers en hun zorgnetwerken

• De behoeften van elke  
  gebruiker en de leden van hun 
  zorgnetwerken zullen verschillen -  
  kunnen deze 
  variaties in langdurige 
  ondersteuningsbehoeften 
  geïdentificeerd en ingevuld 
  worden

• Hoe kan de integratie van 
  Hulpverlenende technologieën 
  in het leven van de gebruiker en 
  het zorgnetwerk aangemoedigd 
  worden? Een gebruiker kan 
  bijvoorbeeld voorzien worden 
  van telecare, een elektrische 
  rolstoel, afstandsbediening, 
  augmentatieve en alternatieve 
  communicatie etc. Gewoonlijk 
  worden deze technologieën 
  voorzien door verschillende 
  instanties die zorgvuldig bewaakte  
  maar onduidelijke grenzen 
  hebben omwille van 
  financieringsredenen en omwille 
  van professionele barrières. De 
  ideale oplossing is een 
  oplossing uit één hand, waar 
  de ondersteuning voor deze 
  geïntegreerde behoeften verleend 
  kan worden via één contactpunt.

• Aangezien de trainings- en 
  ondersteuningsbehoeften van de 
  gebruiker en hun zorgnetwerken 
  zullen verschillen van gebruiker 
  tot gebruiker, is de planning 
  van de doorlopende training en 
  ondersteuning zowel complex als 
  uitdagend. Twee van de factoren 
  zijn bijvoorbeeld:

• Gebruikersdiagnose: bijvoorbeeld,   
  hoe zullen de trainings- en 

  ondersteuningsbehoeften van 
  een gebruiker met een snel 
  veranderende aandoening zoals 
  motor neuron ziekte verschillen 
  van de behoeften voor een 
  gebruiker met een relatief 
  stabiele aandoening zoals 
  hersenverlamming?

• Het technologische vermogen: 
  welke impact zullen de 
  verschillende technologische 
  capaciteiten van de gebruikers 
  en hun zorgnetwerk hebben op de 
  planning en voorziening van 
  training en ondersteuning?

• Hoe kunnen deze factoren 
  geïdentificeerd worden voor 
  elke situatie en de gepaste steun 
  die voorzien wordt? Indien deze 
  factoren niet herkend worden 
  en niet de gepaste ondersteuning 
  wordt geleverd, kan de voorziening 
  falen, wat aanleiding geeft tot de 
  vraag of de zorg ethisch is.

EDECT is zich ook bewust 
van de verschillen in 
gezondheidszorgmodellen verspreid 
over de EU (er wordt hier een 
voorbeeld van gegeven in de 
tabel ‘Financiering van elektrische 
rolstoelen’). Elk resultaat moet 
voorizen in de regionale en landelijke 
variaties die bestaan in de voorziening 
en financiering van dergelijke 
activiteiten, inclusief de aanwerving 
en training van de trainers zelf. 
Mogelijk dat de implementatie van 
een uitgebreider en ethisch systeem 
de kosten zal verhogen voor de 
dienstenlevering, maar op lange 
termijn zal dit niet alleen effectiever 
zijn op het gebied van het resultaat, 
maar ook op het gebied van de 
algemene kost voor de gemeenschap? 
Dit zijn allemaal factoren die een rol 
spelen bij de ethische voorziening van 
Hulpverlenende technologie.
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Ian Palmer
Technologiemanager

Is de nieuwe technologiemanager bij Dynamic Controls dat al meer dan 30 jaar toonaangevend 
is op het gebied van de ontwikkeling van elektrische rolstoelen, en heel wat toonaangevende 
technologieën ontwikkelde. Het vermijden van hindernissen was lange tijd een doel om mensen 
met hoge behoeften in staat te stellen in hun dagelijkse omgeving te navigeren. Een gewone 
deuropening kan een groot probleem vormen voor verlamde mensen met beperkte inputcontrole. 
Dankzij de toevoeging van botsingvermijdende technologie, kan dit de onafhankelijkheid van een 
persoon met hoge behoeften in een elektrische rolstoel enorm verhogen. Maar het creëren van een 
effectieve botsingvermijdende technologie is complex. Met de nieuwe voordelige sensortechnologie 
en toegang tot een voordelig verwerkingsvermogen, komen we steeds dichter bij de creatie van 
een effectieve oplossing.

De werkelijke uitdaging is het voorzien van herhaalbare oplossingen die voor alle aandoeningen 
werken. Een begrip krijgen van de omgeving waar de rolstoelen werkelijk voor worden gebruikt, 
met identificatie en begrip van de blinde vlekken van de sensors. De ontwikkeling van hybride 
oplossingen die de sensorbeperkingen opvangen en voor het juiste evenwicht zorgen tussen de 
controle door de gebruiker zelf en de controle die de elektronica uitoefent. Alle sensors hebben 
blinde vlekken die wanneer ze in isolatie worden gebruikt, onveilige rij-omstandigheden kunnen 
veroorzaken, wat voor een extra complexiteit en hindernis zorgt voor deze technologie. Dit moet 
eerst overwonnen worden voordat het gerealiseerd kan worden voor de markt. Aanvullende 
financiering en onderzoek is noodzakelijk om dit probleem te overwinnen.

Voor Dynamic Controls opent deze boeiende nieuwe technologische ontwikkeling de mogelijkheid 
dat hun elektronica voldoet aan de wensen van mensen met een hoge mindervaliditeit die eerder 
geen kandidaat geweest zouden zijn voor onafhankelijke mobiliteit. Dit komt niet alleen overeen 
met commerciële groei, maar ondersteunt ook hun overkoepelende doel om het leven van 
mindervaliden te verbeteren. Of het nu gaat om het geven van zelfbeschikking aan mindervaliden 
zodat ze makkelijker door een deuropening kunnen bewegen, of het beperken van de 
impactschade op hun woning, of het gewoon verder voorzien van zekerheid en veiligheid, Dynamic 
Controls ondersteunt de ontwikkeling en is enthousiast over de eventuele commercialisatie van 
botsingvermijdende technologie.
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De verdeling van de hulpverlenende technologie naar klinisch personeel en de sector

Voordelen van 
grensoverschrij-
dend werk 
De volgende voordelen kwamen 
naar voren in de EDECT cluster:

• een positieve omgeving om 
  in te leren aan de hand van 
  verschillende culturele 
  houdingen, die helpt begrijpen 
  hoe en waarom we opereren en 
  ook om te leren uit gelijkenissen

• een manier om sterke 
  werkrelaties te ontwikkelen 
  en gemeenschappelijke 
  interessegebieden te 
  identificeren voor toekomstig 
  collaboratief werk

• een netwerk voor het 
  ontwikkelen van innovatieve 

B E S L U I T

  projecten met een 
  multidisciplinair en multicultureel 
  team waarmee de werkrelaties al 
  bewezen zijn

• een kans om 
  grensoverschrijdende 
  onderzoeksprojecten te 
  ontwikkelen waar verschillende 
  vaardigheden voor nodig zijn

Bijgevolg bood het Interreg IVA 
2 Seas programma voor EDECT 
een fantastische kans om de 
expertise van beide partners 
in te zetten door een brug te 
bouwen tussen de wereld van 
Hulpverlenende technologie 
en de wereld van de goede 
zorgverlening. Het stimuleerde de 
vorming van een multidisciplinair 
team met expertise in 
engineering, wetenschap en 
gezondheidszorg. Daarnaast 
verstevigde de kennismaking 

van het team met verschillende 
culturen en gezondheidssystemen 
de waarde van deze interactie, 
meerbepaald op het gebied van 
het begrip van de verschillen in 
gezondheidszorgverstrekking in 
de verschillende regio's. Deze 
kennis was een aanvullende 
motivatie voor het ontwerp van 
een model voor de ontwikkeling 
van Hulpverlenende Technologie 
en voor de ondersteuning van 
gebruikers van Hulpverlenende 
technologie die in deze regio's van 
toepassing zou zijn.
 
EDECT ontdekte ook dat 
technische training en 
ondersteuning van de gebruiker 
en hun zorgnetwerk, zelfs 
indien uitstekend voorzien, niet 
volstaat. Er is ook een behoefte 
aan medeleven. Zorgverleners 
moeten het belang begrijpen van 
technologie voor de gebruiker.
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Zorgverleners moeten ook de 
negatieve impact begrijpen op 
de kwaliteit van leven van de 
gebruiker indien ze geen toegang 
hebben tot die technologie 
of onvoldoende ondersteund 
worden in het gebruik ervan. 
Zorgverleners moeten kunnen 
meeleven met de gebruiker - 
zelfs indien ze het gebruik van 
technologie moeilijk vinden - en 
vastberaden zijn om die gebruiker 
te ondersteunen, ongeacht 
de problemen die ze kunnen 
ondervinden met die technologie.

Daarnaast moeten de leden van 
het zorgnetwerk kunnen meeleven 
met hun collega-verzorgers, in het 
bijzonder de naaste familie die het 
misschien moeilijk vindt om om 
te gaan met de handicap van de 
gebruiker en met de uitdaging die 
het gebruik van technologie met 
zich meebrengt. De verzorger is 
mogelijk ook technofoob en vindt 
het misschien erg zenuwslopend 
om de eerste ondersteuningslijn 
te vormen.

Als een gevolg van de 
samenwerking binnen EDECT, zijn 
de partners er zich meer bewust 
van geworden dat de succesvolle 
ontwikkeling en implementatie 
van Hulpverlenende technologie 
er ook van afhangt hoe het 
zorgnetwerk getraind en 
ondersteund wordt. Zodoende 
is hun bewustzijn van de manier 
waarop zorgorganisaties reageren 
op de introductie van nieuwe 
technologieën verhoogd en is 
men er zich meer van bewust dat 
men rekening moet houden met 
het volledige zorgpakket. Maar de 
toestand van veel gebruikers zal 
veranderen - sommige gebruikers 
ontwikkelen hun capaciteiten, 
anderen verslechteren. 
Bijvoorbeeld gebruikers met 
progressieve aandoeningen, 

vereisen een voortdurend 
aangepast technologisch 
voorschrift. Bijgevolg moet hun 
training en ondersteuning en die 
van de gebruiker en de leden van 
het zorgnetwerk gepland worden 
om tijdig te kunnen reageren.

De oprichting van EDECT 
resulteerde in het feit dat men 
nu rekening houdt met de rol 
en impact van Hulpverlenende 
technologie binnen de 
context van het voorzien van 
ethische zorg. De opname van 
hulpverlenende technologieën in 
het leerproces van zorgverleners 
via ondervinding en reflectie, kan 
deze methodologieën verbeteren. 
Dit moet ook een meer 
gefundeerde feedback geven 
die op zijn beurt moet helpen bij 
de ontwikkeling van een meer 
gebruiksvriendelijke technologie 
en betere trainingsmethoden 
voor gebruikers en zorgverleners. 
Het opnieuw introduceren 
van de methodologieën in het 
ontwikkelingsproces verbetert 
de synergie tussen alle 
belanghebbenden in kwestie bij 
de voorziening van zorgdiensten.

Holistische 
voorziening van 
hulpverlenende 
technologie
Het doel voor de ontwikkeling en 
voorziening van Hulpverlenende 
technologie is het verbeteren van 
de levenskwaliteit van gebruikers, 
hun gezinnen en hun verzorgers. 
Maar als die technologie wordt 
voorzien zonder de noodzakelijke 
ondersteuning, kan dit de kwaliteit 
van de leven van de gebruiker 
en hun zorgnetwerk feitelijk 
verslechteren in de plaats van 
verbeteren.

EDECT opende bijgevolg de 
discussie wat het in praktische 
termen betekent om technologie 
op een ethische en empathische 
manier te ontwikkelen en/of 
leveren. Men erkende dat om de 
gepaste technologie te leveren, 
de ondersteuning en training een 
enorme uitdaging vormt en dat eerst 
een aantal problemen aangepakt 
moeten worden. Dit omvat het 
identificeren en reageren op de 
technologische en trainingsbehoeften 
van gebruikers en hun verzorgers, 
het vereiste ondersteuningsniveau 
en de integratie van Hulpverlenende 
technologie in het leven van 
de gebruiker. Een holistisch 
verzorgingsmodel heeft uiteraard 
implicaties voor de hulpmiddelen 
en deze zullen verschillen in de 
verschillende regio's en landen.

De identificatie en analyse van 
deze factoren vormt een belangrijk 
werkstuk en EDECT is pas begonnen 
aan het proces. Maar de vraag blijft 
echter, indien deze problemen niet 
geïdentificeerd en aangepakt worden 
en niet van de nodige ondersteuning 
worden voorzien, kan de zorg dan 
ethisch zijn?

Rolstoelen testen en uitproberen: 
de ontwikkeling van elektrische 
rolstoeltechnologie vereist een academisch 
testplatform (links) voor het ontwikkelen 
en testen van algoritmen en sensors, die 
wanneer ze functioneel zijn, vervolgens 
worden overgebracht naar het klinische 
testplatform (rechts) waar gebruikers deze 
kunnen evalueren.
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B I J L A G E  1

EDECT’s 
referentiekader 
EDECT ontwikkelde een 
referentiekader voor 
het aanpakken van de 
ontwikkelingsmoeilijkheden bij 
Hulpverlenende technologie 
en voor het identificeren en 
voorzien van gepaste training en 
ondersteuning.

Om de kwesties aan te 
pakken, werkte EDECT aan 
een referentiekader waarmee 
nieuwe methoden gebruikt 
kunnen worden om de criteria 
vast te leggen voor de ethische 
ontwikkeling en voorziening van 
Hulpverlenende technologieën.
Dit referentiekader is gebaseerd 
op ervaringen die men opdeed 
uit de vorige projecten van de 
partners.

Het biedt een reflectieve 
structuur en feedback om 
beter de bezorgdheden van 
de gebruikers te begrijpen 
en om nieuwe en gepaste 
technologieën te ontwikkelen 
waar alle belanghebbenden baat 
bij hebben. Men dient rekening te 
houden met het volgende:

• Evaluatie van de vereisten van 
  de belanghebbenden

• Begrijpen van de bezorgdheden 
  van de belanghebbenden

• Kritisch onderzoek van de 
  huidige technologieën die 
  gebruikt worden om aan deze 
  wensen te voldoen

• Rollenomkering voor 
  voortdurende training en \
  evaluatie tijdens de ontwikkeling 
  van technologieën

• Productie van empathie-
  gerichte richtlijnen voor alle 
  belanghebbenden in verband 
  met implementatie, gebruik, 
  update, vervanging en 
  vernietiging van technologie.

EDECT’s referentiekader 
bestaat uit drie elementen 
– dit zijn workshops, een 
grensoverschrijdend netwerk en 
een International Expert Group

De workshops
Om Hulpverlenende technologie 
op een respectvolle manier 
op te nemen in het leven van 
mensen, is het noodzakelijk 
dat deze mensen betrokken 
worden in de ontwikkeling van de 
technologieën en de training- en 
ondersteuningsmaatregelen die ze 
wensen. De workshops vereisen:

• het testen van de technologie 
  in werkelijke situaties, het 
  vinden van gepaste plaatsen 
  voor het organiseren van 
  experimenten

• het uitbouwen van een 
  aanzienlijk netwerk van 
  deelnemers dat betrokken is  
  bij het gebruik van dergelijke 
  technologie, om de problemen 
  voor elke betrokkene te 
  identificeren

• het verfijnen van het 
  ontwerp en de ervaring van 
  Hulpverlenende technologieën 
  door de betrokkenen zodat 
  de wensen en verwachtingen 
  beter op elkaar zijn afgestemd 
  en om de ondersteunings- en 
  trainingsbehoeften voor de 
  verzorgers te identificeren

• het identificeren van de 
  problemen in verband met het 
  gebruik van deze technologieën 

  voor de betrokken organisaties 
  (gezondheidszorg of medio-
  sociale instellingen, professionele 
  instellingen en zelfs primaire 
  organisaties zoals het gezin, etc.)

• het identificeren van de problemen 
  in verband met ontwikkeling van 
  interacties tussen de betrokkenen 
  in de gezondheidszorg en 
  ondersteuning. De ontwikkeling 
  en het gebruik van Hulpverlenende 
  technologieën worden niet alleen 
  beïnvloed door de manier waarop 
  professionals getraind zijn, 
  maar ook door de manier 
  waarop organisatie de overname 
  en het gebruik van nieuwe 
  technologieën aanpakken. 
  Dit aspect van het gebruik van 
  Hulpverlenende Technologieën dat 
  onderdeel vormt van de zorg- en 
  ondersteuningsprocessen, wordt 
  verder ontwikkeld in deze aanpak

• het ontwikkelen van 
  evaluatiemethoden die toegestaan 
  en vereist zijn voor dit soort 
  aanpak.

Het grensoverschrijdende netwerk De 
EDECT-cluster heeft partners de kans 
geboden om ideeën en hulpmiddelen 
te combineren en een resultaat was 
de oprichting van een netwerk van 
locaties verspreid over de Interreg 
regio, waar grensoverschrijdende 
workshops gehouden kunnen worden. 
Het netwerk kan collectief of individueel 
gebruikt worden, over de grenzen en 
culturen heen. Naast de EDECT partners 
en verwante partners, omvat het 
grensoverschrijdende netwerk ook:

• Headway the brain injury charity, 
  Canterbury, UK

• Kent Brain Injury Forum, UK

• Hôpital de Garches, France

• Association des paralysés de France
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Toestel voor veilige navigatie gemonteerd op een Dupont Medical elektrische rolstoel

• Centre Jacques Calvé,
  Berck-sur-Mer, France

• Centre Hélène Borel,
  Lomme, France

• Dienstencentrum GID(t)S, België

• Independent Living Movement, 
  Gent, België

• Revant, Goes, Nederland

De International 
Expert Group

EDECT creëerde een International 
Expert Group (IEG) op basis van 
partnerorganisaties voor het 
sturen, modereren en evalueren 
van het doorlopende proces voor 
het gebruik en de ontwikkeling 
van het referentiekader en voor 
het beheer van de workshops 
waarin de hulpverlenende 
technologieën geëvalueerd 
kunnen worden. Deze workshops 
bieden de kans om de behoeften, 
wensen en bezorgdheden 
van belanghebbenden op te 
nemen zodat het onderzoeks- 
en ontwikkelingsproces, de 
leveringsmethode, de training 
van belanghebbenden en de 
technische ondersteuning op 

Paul Neilly
Eindgebruiker (VK)

Eindgebruiker uit Engeland 
kijkt ernaar uit dat 
hulpverlenende technologie 
het veld zal effenen. Het 
zou fijn zijn om te kunnen 
werken en bij te dragen 
aan de gemeenschap, in de 
plaats van mij gehandicapt en 
ongewenst te voelen, zegt hij.

lange termijn verfijnd kan worden.

EDECT gelooft dat dit 
technologische innovaties zal 
opleveren die met hogere 
waarschijnlijkheid ontwikkeld 
zullen worden door de industrie 
en daarna op de markt gebracht 
zullen worden.

De International Expert Group 
bestaat uit de volgende 
grensoverschrijdende elementen:

• Gepaste universitaire 
  onderzoekers van over het
  hele netwerk

• Klinische ingenieurs en technici 
  voor hulpverlenende technologie

• Trainingsorganisaties 
  voor gezondheidswerkers 
  (raadplegend)

• Producenten en industrie 
  (raadplegend)

• Voorschrijvers van de 
  technologie (raadplegend)

• Eindgebruikersorganisaties 
  (raadplegend)

• Beleidsvormende instanties 
  (raadplegend)
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