Nieuw life support beademingsapparaat voor cliënten van SGL
Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas!
Voor mensen die een deel van de dag of 24 uur per dag afhankelijk zijn van
beademingsondersteuning, bijvoorbeeld door de ziekte van Duchenne of de ziekte van
Becker, is hun beademingsapparatuur van levensbelang. Het Centrum voor
Thuisbeademing Maastricht (CtbM) en SGL volgen technische ontwikkelingen op dit
gebied op de voet, om deze in te zetten voor deze cliënten. Cliënten, SGL en het CtbM
zijn daarom verheugd om te kunnen melden dat eind januari bij enkele cliënten nieuwe
beademingsapparatuur is geïnstalleerd. Het gaat om de Astral 150 (ResMed), een van de
nieuwste en meest geavanceerde life support apparaten die in Nederland beschikbaar
zijn. Afgelopen week zijn de eerste apparaten ook op de rolstoelen van cliënten
gemonteerd. Hiermee is woonbegeleidingscentrum Aan de Pas het eerste centrum
waarbij deze nieuwe ventilator bij een aantal cliënten wordt ingezet.
Proefperiode en ervaringen
De cliënten hebben eerst meegewerkt aan een proefperiode van verschillende nieuwe
beademingsapparaten. Na deze testperiode heeft het CtbM gekozen voor de Astral 150.
Daarbij zijn niet alleen medische en technische overwegingen meegenomen, maar vooral
ook de ervaringen van de cliënten en de medewerkers van WBC Aan de Pas. De
ervaringen van zowel de cliënten die afhankelijk zijn van beademingsondersteuning, als
medewerkers, zijn positief. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het welzijn en de kwaliteit
van leven van deze beademingscliënten een stukje vergroot is.
Melissa Muller, cliënt SGL:
“Door de betere accu van de Astral 150 is mijn actieradius vergroot. Ik kan nu langer op
pad voordat de accu weer moet worden opgeladen. Bovendien is dit apparaat een stuk
stiller en dat is ook erg prettig. Ik ben trouwens de eerste vrouw in Nederland die de
Astral 150 gebruikt.”
De Astral 150 biedt niet alleen meer geavanceerde technische mogelijkheden en
beademingscomfort, maar is ook makkelijker in gebruik. Zo heeft het apparaat een groot
overzichtelijk kleurenscherm waarop veel informatie direct kan worden afgelezen.
De ontwikkelingen staan niet stil en het CtbM zal in de toekomst samen met de cliënten
en zorgverleners van WBC Aan de Pas blijven zoeken naar nieuwe innoverende
behandelmethoden om de kwaliteit van leven en de autonomie van deze cliënten zo
groot mogelijk te houden.
Mensen met beademingsondersteuning
Bij mensen met beademingsondersteuning is geschoolde en professionele begeleiding
essentieel om het maximale uit hun leven te kunnen halen. Binnen SGL is
woonbegeleidingscentrum Aan de Pas in Bunde een gespecialiseerde locatie die al jaren
cliënten begeleidt die afhankelijk zijn van beademingsondersteuning. Vaak gebeurt dat
door zogenaamde tracheostomale beademing (een kunstmatige, eindstandige opening
van de luchtpijp (trachea) via de hals). Alle medewerkers van WBC Aan de Pas die met
die met beademde cliënten werken worden regelmatig geschoold en getoetst. Speciaal
voor deze nieuwe apparatuur zijn ook nu enkele bijeenkomsten door de medewerkers
van het CtbM georganiseerd. Hierbij werden niet alleen medewerkers van WBC Aan de
Pas geschoold, maar ook medewerkers van de SGL-locatie Activiteitencentrum
Maastricht en taxichauffeurs die deze cliënten vervoeren.

