Antonio, een jongen met
hersenverlamming
Inleiding
Er zijn veel mensen die door een ongeval of ziekte een rolstoel nodig hebben om zich te verplaatsen.
Er zijn ook mensen die moeten blijven zitten of liggen ten gevolge van ziekten zoals Cerebrale parese
(dit is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van de
hersenen).
In al deze gevallen verdient het aanbeveling deze mensen met technische hulpmiddelen op de been
te brengen, zowel voor hun persoonlijke hygiëne als ter voorkoming van huidinfecties en als methode
voor revalidatie.
Deze technische hulpmiddelen moeten worden aangepast aan de fysieke kenmerken van de
personen. En in het geval van kinderen moeten ze worden aangepast aan hun groei.

De Uitdaging
Antonio is 10 jaar oud en heeft hersenverlamming. Hij brengt zijn dagen door zittend in een stoel die
voor hem niet erg comfortabel is, met studeren, lezen en het gebruik van zijn tablet voor allerlei
activiteiten.
Van tijd tot tijd nemen zijn ouders en familie hem mee voor een wandeling in een rolstoel.
Verschillende keren per maand moeten ze hem naar het ziekenhuis brengen om hem in een apparaat
te zetten dat hem een tijdje op de been houdt, of apparatuur huren om dit thuis te doen.
Antonio houdt niet van deze apparaten omdat zij op ziekenhuismachines lijken en hem aan zijn
verblijven en bezoeken aan het ziekenhuis doen denken.
Het is zonder twijfel een uitdaging voor een Social Maker om een sociaal object te vinden dat de
levenskwaliteit van Antonio kan verbeteren.
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