de regels

Een rubriek over wet- en regelgeving die van belang is voor mensen met een
dwars- of caudalaesie. Dit keer een bijdrage van mr. Pieter Jagersma van
Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten, juridisch partner van DON.

Zorgschade biedt mogelijkheden
in aansprakelijkheidszaken

Eerder zitten
bij decubitus
Veel rolstoelgebruikers hebben er helaas ervaring mee: decubitus
rond de zitbeenderen kan lange bedrust nodig maken. Bij Rijndam
Revalidatie wilde men onderzoeken of het mogelijk is om als
onderdeel van de behandeling al eerder weer te zitten. Zitten met

Vorig jaar is de Handreiking Zorgschade
decubitus op de tubers, heet het ontwikkelde behandelprogramma.
in werking getreden, bedoeld voor
Marika Bosman, ergotherapeut bij Rijndam, vertelt:
‘We zien in de kliniek en polikliniek met regelmaat
patiënten met zeer moeilijk behandelbare decubitus
op de zitbeenderen. Ze kunnen niet meer zitten
zonder doorzitwonden te ontwikkelen en zijn
gedwongen veel - en soms zelfs continu - op bed te
liggen. Heel erg belastend en beperkend, natuurlijk.
Daarom hebben we een behandelprogramma ontwikkeld waarbij dwarslaesiepatiënten met decubitus
op de zitbeenderen sneller en gecontroleerd kunnen
zitten.’

letselschadeslachtoffers met een
blijvende en complexe zorgvraag. Een
casemanager kan helpen bij het vinden
van goede, passende voorzieningen.
Aan de hand van een voorbeeld laat de
16

regeling zich het best verduidelijken.

Jacob (68 jaar) is alleenstaand en woont
zelfstandig. Hij wordt op een kruispunt
over het hoofd gezien door een automobilist die hem van de fiets rijdt. Door
de val loopt hij een lage dwarslaesie
op. Na een maand in het ziekenhuis en
meer maanden revalideren kan hij weer
best veel, maar is hij wel erg beperkt in
zijn mobiliteit. In huis zijn allerlei obstakels die hij moet overwinnen, zoals
een gevaarlijke trap en andere oneffenheden. Ook als hij de deur uit wil blijkt
mobiliteit een hindernis om het leven
weer vrij in te kunnen vullen. Hij heeft
weliswaar een taxipas, maar die geeft
recht op een beperkt aantal kilometers.
Autorijden mag hij niet omdat zijn auto
niet is aangepast op zijn beperking.
Alle partijen
De advocaat van Jacob signaleert dit
knelpunt en schakelt in samenspraak
met de aansprakelijke verzekeraar en
met verwijzing naar de Handreiking
Zorgschade een casemanager in van
een zorgbureau. De casemanager constateert niet alleen dat er sprake is van
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een mobiliteitsprobleem, maar ook dat
Jacob op andere onderdelen - zorg,
huishouding, veiligheid en vrije tijd ondersteuning nodig heeft. De casemanager legt contact met alle betrokken partijen, zoals de gemeente (Wmo),
de aansprakelijke verzekeraar, zorgverzekeraar, een ergotherapeut en klussenbedrijf in verband met de te realiseren
aanpassingen en voorzieningen. Door
inzet van de casemanager nemen alle
partijen hun verantwoordelijkheid, waardoor het mogelijk blijkt optimale voorzieningen voor Jacob te realiseren.
Kwaliteit
Jacob is uiteindelijk binnens- en buitenshuis mobieler geworden en kan
door de aanschaf van een aangepaste
auto weer op ieder gewenst moment
weg, net als voor het ongeval. Zijn keuken en badkamer zijn adequaat aangepast en hij kan invulling geven aan een
nieuwe hobby. Door gebruik te maken
van domotica is het in huis comfortabeler, omdat het bijvoorbeeld een stuk
makkelijker is geworden om zijn gordij-

nen te sluiten en verlichting/verwarming
te bedienen. Jacob voelt zich door
de inzet van de casemanager echt
gesteund en ontzorgd. In een moeilijke
periode waarin hij moest leren hoe hij
weer zelfstandig kon leven had hij een
goede gesprekspartner die zijn problemen begreep. De casemanager kwam
met oplossingen die hij zelf niet kende.
Zijn kwaliteit van leven en zelfstandigheid zijn flink vergroot door relatief eenvoudige en financieel overzichtelijke
investeringen die op elkaar aansluiten.
Snel en grondig
Slachtoffers beginnen vaak zelf of met
hun directe zorgverleners te zoeken
naar oplossingen. Door snel te verwijzen naar de Handreiking Zorgschade
is het mogelijk om meteen terug te vallen op een casemanager, die snel en
grondig inventariseert wat nodig is en
oplossingen aandraagt. Gespecialiseerde letselschadeadvocaten beschikken over een breed netwerk van hulpverleners die een dergelijk traject
kunnen begeleiden.

Pilot
Voor de behandeling wordt een elektrische rolstoel
van Permobil voorzien van een ‘zithoudingmonitoringssysteem’, Virtual Seating Coach genaamd.
Hiermee kan de ergotherapeut via een online portal
een zithoudingsprogramma invoeren en volgen of
dit programma wordt nageleefd. De patiënt krijgt via
een app een waarschuwing als hij of zij van houding
moet veranderen en kan ook zien of de rolstoel in
de voorgeschreven houding staat. Met dit systeem
werd een pilot gedaan, waaraan vijf mensen met
een dwarslaesie meededen. Het ging om mensen
die een zogeheten zwaailap-operatie moesten
ondergaan. Bij die operatie
wordt een decubituswond
bedekt met gezond weefsel. Doorgaans is daarna
zes weken bedrust nodig,
maar nu werd al na circa
vier weken begonnen met
mobiliseren. Daarbij werd
gestart met ‘liggend zitten’.
Bewust
Eén van de patiënten die meedeed aan de pilot is
Sharon van den Ende. Zij moest worden geopereerd
omdat ze op het zitbeen een wond had die ondanks
bedrust en behandeling niet wilde sluiten. Ze ver-

Sharon van den Ende: ‘Het was lang goed
gegaan, waardoor je er minder over nadenkt’

telt: ‘Ik vond het interessant wat er uit de pilot zou
komen en deed graag mee. De Virtual Seating
Coach kon in mijn eigen rolstoel worden gezet,
waardoor ik kon opbouwen in mijn eigen stoel. De
opbouw van het zitten ging vlot en ik kon 27 dagen
nadat we waren begonnen met mobiliseren weer
terug naar mijn eigen huis. Heel prettig natuurlijk.
Ik gebruik de Virtual Seating Coach nog steeds; de
app herinnert me er geregeld aan dat ik moet verzitten. Dat deed ik voorheen niet. Het was lang goed
gegaan, waardoor je er minder over nadenkt. Doordat ik nu de app gebruik, blijf ik me bewust van de
noodzaak tot verzitten. Daarmee hoop ik natuurlijk
decubitus in de toekomst te voorkomen.’
Nog niet op de markt
Ergotherapeut Marika Bosman: ‘Uit de pilot blijkt
dat het inderdaad mogelijk is om na een zwaailapoperatie twee weken eerder te beginnen met mobiliseren. Daarbij kon de opnameduur na de operatie
met vijf dagen worden verkort. Op basis van deze
resultaten is besloten dat we het behandelprogramma blijven toepassen en standaard na een
operatie onderzoeken of al na vier weken gestart
kan worden met zitten. Ook bij patiënten die gedurende hun revalidatie te maken hebben met decubitus wordt door het multidisciplinaire team beoordeeld of een deel van de dag gezeten kan worden.’
De Virtual Seating Coach wordt ontwikkeld door
Permobil en is nog niet op de markt. Op dit moment
kunnen daarom alleen mensen die revalideren bij
Rijndam gebruikmaken van het systeem. Het is
onbekend wanneer de Virtual Seating Coach - of een
vergelijkbaar systeem van een andere fabrikant van
elektrische rolstoelen - wel algemeen beschikbaar is.
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