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De HBO-Raad organiseert elk jam tientallen bedrijfsconferentiesvoor docenten die werkzaam zijn bij hat HBO. Docenten worden door de conferenties in
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen in het
bedrijfsleven. Bovendien bieden de
conferenties gelegenheid contacten te
leggen tussen hogescholen en bedrijven of instellingen.
Een van deze conferenties was gewijd
aan technologie en ouderenzorg en
werd georganiseerd door het Brabants
Ondersteuningsinstituut Zorg in samenwerking met het Centrurn voor
Biomedische en gezondheidstechnologie (TU-Eindhoven) en het Centrum
Gerontechnologie. Er werden drie
boeiende inleidingen gehouden waarna
een plenaire discussie plaatsvond.
Hieronder volgt een kort verslag van
deze in april jl. gehouden bijeenkornst.
Ergonornische eisen en de ouderen
De eerste inleiding werd verzorgd door ir. J.
Graafmans werkzaam bij de Technische Universiteit in Eindhoven.
In 1985 kwamen mensen uit hetveld bij deTU
met devraag om technische hulpmiddelen die
bij de ouderenzorg gebruikt zouden kunnen
worden. Ergonomen hebben toen onderzoek
verricht naar het aanbod van goederen speciaal ten behoeve van ouderen. Een van de resultaten was onder andere de uitgave van het
boek "De Helpende Hand". Voor diverse problemen blijkt de techniek oplossingen te kunnen geven. De vraag is echter hoe je producenten zo ver krijgt deze produkten ook
werkelijk op de markt te brengen.
Het nieuwe vakgebied gerontechnologie dat
naar aanleiding van bovengenoemdeproblemen ontstond bestrijkt fundamenteel en toegepast onderzoek naar de interactie tussen

gemaakt van modellen uit cfe er$pmomie, ZI
figuur 1. Een belangrijk probleem bij oudere
is dat diverse functiesgelijktijdig In capacit
afnemen. Daarom wordt vooral aan het
j
bied van de interface b ~ gerontechnol
veel aandacht besteed.
In augustus 1991 zal er een vijfdaags congres
"Technology and aging" georganiseerd worden, waarbii wetenscha~~ers,
veldwerkers,
onderwijsin&ellingen e n bedrijven intensief
met elkaar in contact zullen treden.

Introductie- en acceptatieproblemen
van ouderen bij gebruik van
technieken
Drs. R. Wijnen van het Centrum Gerontechnolog~eging in haar inleiding in op problemen
van ouderen bij het kennismaken met en accepteren van het gebruik van technieken.
Waarom gebruiken ouderen de al bestaande
(technische) produkten niet?Vaak worden bepaalde produkten ouderen opgedrongen en
daarna niet gebruikt. Techniek gooit in onze
maatschappij hoge ogen en wordt daardoor
eerder als doel dan als middel gezien.
Hoewel techniek al veel heeft bijgedragen
aan de verlichting van arbeid en de verbetering van gezondheidwordt in de ouderenzorg
de techniek nogal eens buiten de deur gehouden. In de hulpverlening wordt een mensmens relatie als belangrijk ervaren. Het dreigt
echter eenl afhankelijkheidsrelatie en daardoor een onvrijwillige te worden. Wanneer
bijvoorbeeld een moeder met behulp van een
stukje techniek zelf haar kousen aan kan
doen, kan de dochter vrijwillig en op te kiezen
tijden op bezoek komen.
Sommige nieuwe produkten stuiten eerst op
verzet; later komt dan de waardering. Een dergelijke reactie hangt samen met het feit of het
voor de koper aantrekkelijk is om bij de groep
te horen waarvoor het produkt bestemd is. De
groep ouderen is niet aantrekkelijk; techniek
wordt hier gezien als compensatie voor een
beperking, en die beperking dan als handicap,
in plaatsvan alsoplossing voor een probleem.
Het produkt wordt een symbool van mihderwaarde en niet van meerwaarde, zoals bii-
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premie sector: ziekenhuizen, revalidatiecentra, wijkvarpleging
subsidie sector: WVC. VROM
midevinden we consumenten, de low tech en
de vrije markt. Een nieuwe en betere situatie
zou zijn de meer onafhankelijke term consumenten voor een grotere groep gebruikers te
reserveren en deze in de prernie- en subsidiesector meer high en middle tech aa te bieden
(figuur 3). De high tech moet dan ws[ zodanig
zijn dat de gebruiker geen last heeft van de
techniek en het gemakkelijk kan bedienen.
In samenhang met de verschuiving binnende
piramide zou ook de hulpverlener die t h m s
nog eenbelangrijke rol speelt als intermediair
tussen de markt en de oudere, zich onafhankelijker moeten opstellen. De fabrikant moet
daq in plaats van het intermediair de oudere
zelf met zijn produkten benaderen, waardoor
de oudere ook meer ruimte krijgt om zelf, vrilwillig, artikelen aan te schaffen.

maat komen. Caten we niet betalen Wor overbodigheden. er wordt al u,veel geld verkwrd
uitgegeven.
Uteratuw
Dropd L 1C)88. Oe helpfde bend, handtgr hulprniddelenvoor ouderen. Eindhwrr.
Auteur
Ir. A. E. C. (Clarien) Zetsma, dooentr [verzorgingstechnologre) a m Hogeschool D~edenaortPostbus
203.6700 AE Wageningen.

Plenaire discussie
Het laatste half uur van de bijeenkomst werd
:besteed aan een plenaire discussie.
Als het intermediair wegvalt komt een grote
groep 'minder weerbare ouderen i n de verwegvaltJn ~ d etop van de piramide zal altijd
we1 eencikitejmediair blijven, maar de taken

onre&20;jaar>is .waarschijnlijk

Nadere informatie
Het Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ)
IS een provinciaal bureau voor ondersteuning en
advisering van grotere en kleinerk instellingen en
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