Oude ANWB praatpaal nu Interactieve belevingspaal voor ouderen

Het verhaal van de praatpaal
Het was jarenlang een icoon voor automobilisten met pech. De gele ANWB praatpaal.
Door de komst van de mobiele telefoon is hij overbodig geworden. Onlangs, 57 jaar
nadat de eerste praatpaal is neergezet zijn alle 3300 praatpalen buiten werking gesteld.
Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven aan het bedrijf Ecoluon om alle praatpalen te
verwijderen. Rijkswaterstaat wil dit duurzaam realiseren en zocht naar aansprekende
nieuwe concepten waarbij de praatpaal niet wordt vernietigd of gerecycled, maar een
nieuw leven krijgen dicht bij de oorspronkelijke vorm.

Het idee van een communicatiezuil voor de zorg was zeer aansprekend. Embedded
Fitness dat interactieve bewegingsconcepten ontwikkeld om mensen op een leuke manier
weer in beweging te krijgen heeft zich gebogen over deze paal en getracht een
duurzaam, communicatief en interactief product van de praatpaal te maken voor
(dementerende) ouderen.

Met zorgorganisatie RSZK is op de locatie Merefelt (160 ouderen onder wie 60
dementerenden) het afgelopen jaar een onderzoek gestart om de praatpaal aan te
passen naar een interactieve praatpaal. Voor (dementerende) ouderen is de praatpaal
heel herkenbaar en heeft de paal een aantrekkingskracht. Voor zorginstellingen is nu
specifieke content ontwikkeld om deze ouderen te interesseren naar de paal te lopen.
De belevingspaal is in zijn originele staat nu uitgerust met een touchscherm. Er zijn
diverse polygoon journaals verzameld die de bezoeker van de praatpaal kan bekijken
door op de gele knop te drukken. Ook is het mogelijk op het scherm foto’s van vroeger
en nu van de omgeving te zien. Samen met Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven is
een selectie van foto’s gemaakt voor de locatie Veldhoven. Zo kunnen de mensen terug
in de tijd en komen de verhalen los. Voor uw locatie kunnen we in contact treden met
het lokale stadsarchief.
Eerste gebruikers tests hebben uitgewezen dat de plaatsing van de belevingspaal de
mensen nieuwsgierig maakt en ervoor zorgt dat mensen in beweging komen. Door met
een bewoner naar de praatpaal te lopen, komen de mensen in beweging wat goed is
voor hun gezondheid en vitaliteit. Het vertraagt het dementieproces. Voor
mantelzorgers, familie of een activiteitenbegeleider is een wandeling naar de
belevingspaal een leuke activiteit om samen met de bewoners te ondernemen.

De belevingspaal kan overal geplaatst worden, mits het binnen is Het enige dat nodig is,
is een stroompunt. Om nog meer herkenning en beleving voor de bewoners te krijgen is
het mogelijk de achterwand waar de paal geplaatst wordt te voorzien van een grote foto
van vroeger met een praatpaal langs de weg.
De originele praatpaal wordt uitgerust met microcomputer en touchscherm.
Op het scherm is een keuze te maken tussen foto’s of video. Na selectie op het
touchscherm voor video’s kan op de gele knop gedrukt worden en verschijnt er een
polygoon journaal. Dit wordt weergegeven via het schermpje, maar kan desgewenst
doorgelinkt worden naar een groter LED scherm dat aan de wand bevestigd wordt.
Geluid komt via de originele speakers.
Is de keuze op het scherm foto’s geworden en drukt men dan op de gele knop dan
verschijnen er een willekeurige foto uit een selectie foto’s verzameld door uw
organisatie. Ook is het mogelijk dat familie een USB stick meebrengt met eigen foto’s die
dan in willekeurige volgorde worden getoond na de druk op de gele knop.
De praatpaal ondergaat een upcycling proces waarbij ze worden schoongemaakt, stickers
worden verwijderd en nieuw aangebracht, beschadigingen worden bijgewerkt en ze
worden opnieuw in kleur gespoten. Bij aflevering zien de palen er als nieuw uit maar wel
met zichtbare gebruikssporen van de geschiedenis van de praatpaal. De praatpaal wordt
op een voetplaat gezet voor de stabiliteit. De paal wordt tevens ongeveer 15 cm
verlaagd zodat mensen in een rolstoel of kinderen ook goed op het scherm kunnen
kijken.
De content beperkt zich tot polygoonjournaals en foto’s omdat dit het meeste
aanspreekt. Behalve een vaste inhoud aan foto’s op de belevingspaal, kunnen bezoekers
ook een eigen USB stick met foto’s meenemen en bekijken via de belevingspaal.
In een later stadium wordt de content uitgebreid met bijvoorbeeld liedjes uit de jaren
40-50 of kleine vraag- en antwoord spelletjes met foto’s.

Kosten belevingspaal
Een belevingspraatpaal kost € 4.300,- ex btw en installatiekosten.
Fotoarchief
Behalve de bijgeleverde polygoonjournaals is er de mogelijkheid om een serie foto’s aan
te leveren die met de bewoners bekeken kunnen worden. U dient zelf een serie foto’s
aan te leveren. Voor bewoners is het bijzonder om foto’s van de omgeving van vroeger
te hebben. Deze kunnen vaak opgevraagd worden bij het gemeentearchief of worden
bewaard bij een stichting voor historisch erfgoed.
Wilt u dit werk uit handen geven, dan kunnen wij voor u een serie foto’s verzorgen
vanuit deze archieven. De kosten hiervoor zijn € 300,- ex btw en de aanschafkosten van
de foto’s vanuit het archief.
Fotoachtergronden
Er zijn vier mogelijke achtergronden om de
1. Foto Paneel zonder lijst 180 x 80 cm € 600,- ex btw, installatie en montage
2. Zwarte aluminium lijst
160 x 100 cm, € 600,- ex btw, installatie en montage
180 x 120 cm € 650,- ex btw, installatie en montage
220 x 90 cm € 680,- ex btw, installatie en montage
3. Behang fotoprint 400 x 260 cm, € 850,- ex btw, installatie en montage
4. Massief houten lijst met fotoprint 180 x 80 cm, € 1.200,- ex btw, installatie en
montage
Ledscherm 43 inch
Het is mogelijk in combinatie met de print ook een LED scherm van 43 inch of groter op
te hangen, zodat behalve dat de content op het touchscherm in paal te zien s, dit ook op
het grote scherm te zien is. Zo wordt het nog beter zichtbaar voor de deelnemers.
Een scherm van 43 inch met een koppeling met de praatpaal kost € 600,- ex btw,
installatie en montage.
Installatie- transportkosten € 225,- ex btw,
Montagekosten ophangen scherm en of print € 65,- ex btw per uur op basis van
nacalculatie.

1. Fotopaneel zonder lijst

2. Zwarte aluminium lijst met fotoprint op doek

3. Behang foto print 400 x 260 cm

4. Massief houten lijst met fotoprint

