Kern van het scenario
trouwbare levering van disposables op het vakantie adres is in
deze gebruikscontext een essentiële dienst.
er in een eerder stadium routine is opgebouwd met het gebruik
erder kan de PAK een rol spelen in de ontwikkelingskansen van
nierpatiënten door het reizen voor studie of werk te ondersteunen.
Het laten bezorgen van disposables op een vakantieadres brengt

het geschetste scenario sterk realistisch.
werd belangrijk gevonden.
De deelnemers zagen het kunnen reizen breder dan vakantie.

de cartridges buiten een koeling. Als oplossing hoe je zeker kunt
weten dat je bestelling in het buitenland geleverd is werden de

soon bij problemen.

en voor werkenden wordt het mee kunnen nemen van de PAK
als minder belemmerend voor hun carrière gezien.
reis mee zou moeten kunnen. Automatisch werd gesproken over
het meenemen van de PAK als handbagage tijdens een vliegreis.
verzekeraar lijkt de deelnemers overbodig; het belemmert in

een noodzaak.

Het kunnen aanpassen van het geluidsniveau van alarmen is
hotel of op een camping.

zeer wenselijk is voor de doelgroep. Het krijgen van meer vrijheid
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Kern van het scenario
men als voordeel. Dit levert tijdswinst op bij het op voorraad
houden van disposables en bij het opbouwen van de machine.
Als kanttekening werd daarbij opgemerkt dat er per persoon
de vraag op of er verschillende lengtes nodig zijn qua lijnensets.

verkend in dit scenario. In dit scenario wordt ook een weekendje
Het bijhouden van voorraden en data op de PAK werd handig
gevonden. Het overschrijven van data en apart bijhouden van
een voorraadadministratie wordt daarmee overbodig.

Hoe daar in de praktijk mee om te gaan wordt lastig gevonden.

Op hoofdlijnen werd het scenario sterk en realistisch bevonden en
verwacht men de PAK op deze manier te kunnen gebruiken.
gegevens wordt aangegeven dat dit kan leiden tot minder begrip
huis (bijvoorbeeld liggend op bed of tv kijkend op de bank in de

gen met een dienstdoende collega in geval van nood. In dat
de user interface naarmate de gebruiker meer ervaring opbouwt
werd als kansrijk gezien.

plaatse te krijgen.
met de
werkgever werd zeer belangrijk gevonden.

dit zou kunnen doordat er een accu in de PAK aanwezig is. Anderen
realistisch wordt gezien. Gemakkelijk en spontaan een weekend

werd als zeer wenselijk en realistisch gezien.
De genoemde combinatie van PAK en koffer (welke eveneens

zijn voor disposables en andere benodigdheden.
54

stellen een neutraal uiterlijk op prijs waardoor de inhoud van de
koffer niet direct herkenbaar is als een medisch apparaat. Anderen
hechtten hier minder aan.

Kern van het scenario
meer eigen regie. Dit scenario staat misschien wel het verst af van

gezet om te verkennen hoe die waarden ondersteund kunnen
sessie. De medewerkers van de technische dienst moeten de
waarmaken. Qua service dacht men tevens aan een omruilservice
Dit scenario riep in zijn algemeenheid meer twijfel op.
gebruikers sterk gevonden.
In het scenario worden disposables geleverd door de apotheek.
staat om zelf conclusies te trekken ten aanzien van de eigen

op het dagelijks leven.

theek hangt samen met de vraag of een cartridge als medicatie
moet wordt gezien. Het zelf in bezit hebben van de PAK en het zelf
kunnen programmeren van de behandeling werd als minder sterk
of noodzakelijk gezien.

gedeeld kunnen worden met patiënten. In het algemeen kun je
gaat om regelmatig terugkerende activiteiten. Het ontbreekt nu
licht kan de PAK voorzien in die behoefte.

tief ontvangen.
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Scenario 4: Flexibel Vanget
kunnen worden.

nemer om de training met een vakantie te combineren.
petent wordt in het gebruik van de PAK en naargelang het verloop

kleurenprinter.

Aanbeveling ten aanzien van

onder meer de mogelijkheid om tijdelijk met de eigen PAK en met
nen volstaan om op een centrale plek aan onderhoud te doen.
stige gebruikers van de PAK de gelegenheid te geven om feedback
aan te dragen. Gezien de selecte groep mensen die deelnamen
men in bijlage F.

Aspecten niet behandeld
in de drie besproken scenario’s
kast bij de voordeur waar een besteldienst toegang toe heeft.
se maar desondanks tot de doelgroep zouden kunnen behoren.
was gewend aan leveringen van disposables via een vast schema
waarbij levering altijd op één en dezelfde dag valt.
ondersteuning en alarmcentrales.

patiënten en met één naald prik je veel minder vaak in je shunt

Daaraan gekoppeld is de verwachting dat de PAK de kwaliteit

De inschatting is dat de opleiding voor de meeste mensen in twee
weken voltijds en stapsgewijs zou moeten. Huidige opleidingen

kan leveren.

jaar. Het opleiden zou voor een deel in de thuisomgeving kunnen
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huisje of hotel en wellicht in een werksituatie.
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