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Alkmaar ■ Het leek in de corona-
pandemie zo’n geniale en vooral
praktische oplossing. Een kantel-
machine voor ziekenhuispatiënten,
waarmee tegelijkertijd het onderla-
ken kan worden verschoond.

„Je kon eind februari 2020 de
televisie niet aanzetten of het ging
over de werkdruk in de zorg en
ziekenhuispersoneel dat enorm
veel moeite had met het draaien
van covidpatiënten”, zegt René van
Voorst (60), algemeen directeur van
de onderneming met 130 medewer-
kers en vestigingen in Alkmaar en
Warmenhuizen.

„Op beelden zag ik dat daar
minimaal vijf personen voor nodig
waren en soms, bij hele zware
mensen, zelfs zeven tot acht. Die
mensen naast het bed zijn geen
bodybuilders, het keren van ic-
patiënten is soms een loodzware
klus. In ziekenhuizen kunnen ze al
die handen beter op andere plek-
ken inzetten, dus heb ik een groep
ingenieurs bij elkaar geroepen en
gezegd: laten wij iets verzinnen,
waardoor dat makkelijker kan.”

Prototype
Na een maand denken, ontwerpen
en ontwikkelen kwam er een pro-
totype uit de bus en legde Tebulo
contact het Diederik Gommers van
het Erasmus MC in Rotterdam.
„Hij was een bekend tv-gezicht,
door corona plotseling een BN’er
geworden. Hij reageerde vrij snel
op ons aanbod, zei ’kom maar
langs’. En koppelde ons aan ie-
mand anders, omdat hij het vanwe-
ge de pandemie veel te druk had
met allerlei andere zaken”, vertelt
Van Voorst.

„We kregen een afspraak om de
Rotomove te demonstreren voor
een groep van zo’n dertig verple-
gers. Die hadden veel opmerkin-
gen, waarmee wij serieus aan de
slag zijn gegaan. Het apparaat
moest uit hygiënisch oogpunt
makkelijk te reinigen zijn, de pa-
tiënt mocht geen enkele schok
voelen, dat soort dingen. De vierde
versie voldeed uiteindelijk, die is
naar Rotterdam gegaan.”

Eenvoudig
Sindsdien heeft het Erasmus MC
de vinding naar volle tevredenheid
in gebruik. „De machine is eenvou-
dig in gebruik, bedoeld om patiën-
ten zonder fysiek zware inspan-
ning van rug- naar buikligging te
brengen en andersom”, legt de
Tebulo-directeur uit.

„Het scheelt menskracht en is
veel minder tijdrovend, het appa-
raat kun je met twee verplegers en
een arts in enkele minuten bedie-
nen. De uitval van medewerkers
door blessures wordt geminimali-
seerd. En, niet het minst onbelang-
rijke, de patiënt blijft tijdens het
keren stabiel.”

Waar Van Voorst dit jaar had
verwacht dat, ’nu het eerste schaap
over de dam was’, meer ziekenhui-
zen het Erasmus MC zouden vol-
gen, kwam hij bedrogen uit. Tot
dusverre is amper een handvol
exemplaren van het product ver-
kocht.

„In Goes en Haarlem (Adrz en
Spaarne Gasthuis; red.) staat het
apparaat ook, met het ziekenhuis
in Almere zijn we in gesprek. We
hadden torenhoge verwachtingen,
hebben zelfs een speciale bv opge-
richt: Tebulo Medical Systems.
Door ons zijn alle Nederlandse
ziekenhuizen benaderd, ruim
honderd, de respons was zo goed
als nul. Dat is toch triest en treu-
rig.”

Aan de prijs van het product,
14.000 euro (exclusief btw, met
demonstraties, twee jaar onder-
houd en garantie), kan het volgens
hem niet liggen.

’Schijntje’
„Een beetje tillift kost al gauw
twee ton, dus wij produceren voor
een schijntje, er zit nauwelijks
marge op. Doen het om de zorg,
het kan ook in verpleeg- en verzor-
gingshuizen worden gebruikt, te
steunen. Het keren van patiënten is
soms loodzwaar, kan rug- en
schouderklachten bij personeel
opleveren. Sommige ziekenhuizen
hebben speciaal fysiotherapeuten
in dienst om medewerkers op de
been te houden. Hiermee voorkom
je dat. Maar ziekenhuizen zijn
kennelijk te conservatief.”

De directeur stelt zelfs glashard
dat ’behoudzuchtige ziekenhuis-
managers onvoldoende oog hebben
voor innovaties’ die patiënten en
verplegend personeel ten goede
komen en de werkdruk verlaagt.

„We hebben meerdere demon-
straties verzorgd, verplegers vin-
den het allemaal een succes. Bij
beslissers in de ziekenhuizen, de
mensen die over het geld gaan, is
er desondanks plotseling geen
interesse meer. Daar gaan de luiken
dicht. Het is teleurstellend om te
constateren dat je vastloopt in een
leemlaag van bestuurders en inko-
pers”, aldus Van Voorst.

Hij benadrukt dat hij beslist niet
voor eigen parochie preekt. Maar
vooral gefrustreerd is dat hij tel-
kens zijn neus stoot. „Zakelijk kan

iets anders uitpakken dan je denkt.
In dit geval praat ik regelmatig
met mensen die keihard in de
frontlinie werken en hogelijk ver-
baasd zijn dat hun ziekenhuis deze

vinding geen kans geeft. Want
personeel voor wie dit is bestemd,
wil het apparaat vaak dolgraag in
huis hebben. Zij zitten erom te
springen, maar iemand die hoger
in de boom zit, beslist domweg
anders.”

Geen behoefte
Dieptepunt in dat opzicht is een
ervaring met het Noordwest Zie-
kenhuis (NWZ) in Alkmaar, dat via
een weldoener een Rotomove ca-
deau kon krijgen, maar de boot
afhield.

„De vader van een ic-verpleeg-
kundige had ons apparaat via so-
ciale media gezien en vond het zo
ideaal, dat hij er een wilde kopen
en aan het ziekenhuis wilde schen-
ken. Gratis, helemaal voor niks
dus.”

Tebulo kreeg van het Noordwest
de reactie dat ’keermomenten met
name in de eerste golf veelvuldig
voorkwamen. Daarna is draaien
veel minder vaak onderdeel van de
behandeling geworden en zijn
ziekenhuisteams erg bedreven
geworden in dat werk’. Hierdoor
bestond in dat ziekenhuis geen
behoefte aan een kantelmachine.

„Een schenking had voor goed-
keuring sowieso langs een of ande-
re beoordelingscommissie moeten
gaan. Dat nam ook enige tijd in
beslag, begreep ik uit een telefoon-
tje. De verantwoordelijken hebben
kennelijk geen idee van de werk-
druk bij hun collega’s op de inten-
sive care, die de machine mede
door personeelsuitval dolgraag op
hun afdeling wilden. Toen ging bij
mij even het licht uit.”

Belangstelling
Van Voorst en Tebulo zitten niet bij
de pakken neer. De Rotomove mag
zich intussen verheugen in inter-
nationale belangstelling.

„Vanuit Spanje is interesse ge-
toond en ook vanuit de Verenigde
Arabische Emiraten zijn we bena-
derd. Met een agent in Duitsland
hebben we pas een contract geslo-
ten, dat hij als exclusief leverancier
in dat land mag optreden. Duits-
land heeft een veelvoud aan zie-
kenhuizen in vergelijking met
Nederland, dus ik sluit niet uit dat
we straks over de grens meer succes
hebben dan in eigen land. Dat
laatste is volkomen idioot, als je
het mij vraagt.”
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Kantelmachine zoekt
heil nu over de grens
Verpleegkundigen die de Rotomove eenmaal heb-
ben getest, zijn laaiend enthousiast. Toch kost het
ingenieursbedrijf Tebulo in Alkmaar opvallend veel
moeite om de innovatieve vinding, een apparaat
waarmee kwetsbare ic-patiënten sneller en met
minder menskracht kunnen worden gekeerd, aan
Nederlandse ziekenhuizen te slijten.
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