De Mini-Obstacle brengt uw woonomgeving in kaart.
Personen met Parkinson kunnen verschillende problemen ondervinden tijdens het uitvoeren
van activiteiten in de thuissituatie, hetgeen vaak leidt tot een verminderd welbevinden en
verminderde participatie.
In het kader van een eindwerk aan de opleiding ergotherapie van PXL-Healthcare werd een
digitale screeningstool ontwikkeld om deze problemen sneller en overzichtelijk te kunnen
weergeven. Dit geeft aan de gebruiker ervan een duidelijk zicht waar er eventueel hulpmiddelen
of aanpassingen in de woning nodig zijn om zo lang mogelijk zo comfortabel mogelijk thuis te
kunnen blijven wonen.
De bestaande applicatie omvat elke basisruimte van een huis. U kan het zelf (of met hulp van een
mantelzorger) adhv. een handleiding invullen op de laptop of I-pad via deze link: obstacle-

parkinson.apexhealth.eu
De ruimte die gescreend dient te worden, wordt aangeklikt en er verschijnen verschillende
onderdelen uit deze kamer. Deze onderdelen gaan van het beoordelen van toegang tot de
ruimte, verlichting, obstakels tot het soort vloer dat zich in die ruimte bevindt. De onderdelen
zijn aangepast naar de meest voorkomende problemen in relatie met de aandoening.
De ergotherapeut kan vervolgens het advies en de
behandeling van de knelpunten individueel afstemmen op
uw noden.
Tijdens het academiejaar '18-'19 wordt deze tool door de
Hogeschool PXL vrij ter beschikking gesteld via deze
website. De bedoeling is dat zoveel mogelijk personen met
Parkinson deze tool gaan gebruiken, zodat het instrument
optimaal verbeterd kan worden. Enkele studenten
ergotherapie zullen de door u ingegeven data anoniem
verwerken en hierover rapporteren in hun eindwerk. Zij
gaan ook uitzoeken op welke manier ze u hun advies met
betrekking tot mogelijke oplossingen, hulpmiddelen en
ondersteuning kunnen bezorgen.
Omdat wij streven naar zorg op maat voor iedereen met
een beperking zou het invullen van de vragenlijst voor ons
en voor u een grote hulp kunnen zijn bij het vinden van de
meest gepaste zorg en antwoorden op uw vragen. Wij
kijken alvast met veel belangstelling uit naar uw screenings
en houden u graag via deze weg op de hoogte van de
resultaten.
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