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Het Bad Meester: juist mensen met een beperking moeten een
www.tilcentrum.nl
bad kunnen nemen
Het Tilcentrum in Vierhouten ontwerpt en verkoopt hulpmiddelen die het tillen en verplaatsen van minder validen makkelijker
maakt. Werken in de zorg is fysiek zwaar en belastend werk, dat zorgt voor uitval door klachten aan het ‘lijf’ van de verzorgende.
Thuis is dit een belasting voor de mantel- en thuiszorg, waardoor thuis verzorgen soms geen optie meer is. Intramuraal brengt dit
hoge (verzuim)kosten met zich mee. Het voorkomen van dat verzuim en de bijbehorende kosten is de missie van het Tilcentrum.
De ruim dertig medewerkers van het Tilcentrum houden zich
bezig met ontwikkeling en verkoop van hulpmiddelen, trainen
van personeel die deze hulpmiddelen bedient -op locatie of
in de hoofdvestiging van het Tilcentrum in Vierhouten- en
het onderhoud van de hulpmiddelen. Het bedrijf is in heel
Nederland actief.
De grootste markten waar het Tilcentrum zich op richt zijn
de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen, alsmede
revalidatie-instellingen. Laagdrempeligheid, bereikbaarheid
(24/7) en een goede prijs-kwaliteit verhouding zijn voor
het Tilcentrum belangrijke kernwaarden. En ze doen niet
alles. Voor trapliften of rollators -volgens eigenaar Ted van
Scheppingen één van de slechtste uitvindingen ooit, omdat
je evenwichtsorgaan er ‘lui’ van wordt en je uiteindelijk steeds
afhankelijker wordt van het apparaat-, moet je niet bij het
Tilcentrum zijn. Het staat te ver af van de kern-business.
Ted van Scheppingen stuitte een paar jaar geleden op een
bijzonder fenomeen, waar hij een nieuw bedrijf voor heeft
opgericht: het feit dat de overgrote meerderheid van de
minder validen nooit meer in bad gaat. Exodus holding BV
heeft daar een functionele oplossing voor bedacht: Het Bad
Meester.
Het Bad Meester
Hoe is de nieuwe vinding ontstaan? Ted van Scheppingen:
‘Onze medewerkers zien en horen veel, omdat we overal komen.
Zo weten we dat er in instellingen weinig in bad gegaan wordt.

Het is omslachtig, er moet altijd iemand bij zijn en er bestaat
het gevaar van verdrinking -iemand valt door de ontspannende
werking van warm water in slaap en zakt onderuit- of van
verbranding: het water is warmer dan de thermostaatknop
aangeeft en het wordt niet gecontroleerd. Het gebeurt met enige
regelmaat dat mensen met een beperking verbranden omdat ze
te lang in water van veertig tot zestig graden hebben gelegen.
Gevolg is dat de badkamer -die er in veel instellingen wel degelijk
is- steeds vaker als opslagruimte wordt gebruikt, maar niet meer
om mensen te laten baden. En daar zijn wij ingedoken!
Warmtecamera
In samenwerking met Hogeschool Windesheim en via een
budget van Gelderland valoriseert hebben twee studenten
-één werkt er inmiddels hier- een bad ontwikkeld met twee
ventielen die de watertemperatuur regelen: dat werkt veel
preciezer en zonder storingen of kalkaanslag. Daarnaast maken
we gebruik van een display bij het bad waarop de eerste keer
een aantal gegevens van de badgast worden ingevoerd: naast
de naam van de persoon, ook de gewenste watertemperatuur
en het vulniveau. De temperatuur wordt op drie manieren
gecheckt. Het belangrijkste is echter dat een warmtecamera
voortdurend meet of de persoon in kwestie letterlijk het
hoofd nog boven water heeft. Is dat niet het geval, dan slaat
het systeem onmiddellijk alarm en wordt het bad in een paar
seconden leeggepompt. Doordat het bad een verzonken
afvoer heeft, kan de persoon in kwestie nooit de afvoer
blokkeren. Het idee is, dat we mensen dus wel in bad helpen,
maar hen vervolgens een tijdje privacy gunnen, een factor die
in instellingen toch al zwaar onder druk staat. De verzorgende
is altijd stand-by en wordt via een pieper gealarmeerd bij een
calamiteit; indien nodig kan hij/zij direct ingrijpen.

‘De badkamer wordt in veel instellingen alleen nog
als opslagruimte gebruikt; dat zou anders moeten’
In Nederland zijn er in totaal zo’n 6.000 baden in instellingen.
Aanschaf en installatie van ons bad zal tussen de zes- en
achtduizend euro kosten. Er zijn momenteel drie instellingen
die met het prototype van ons bad willen gaan werken. Naast
het bad zelf moet er ook een protocol komen waarin staat wie
in aanmerking komt voor het bad en wat exact de regels zijn.
Maar dat hier behoefte aan is, staat voor mij wel vast.’
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