Thorkild Erritzøe
”Balance Wear”
Thorkilds oplevelser

Kort om mit forløb
Mine sygdomssymptomer startede i 2003, og først i 2007 fik jeg stillet diagnosen ”Cerebellar Ataksi”.
Som årene gik blev mine balance problemer værre og værre, og de dermed tilknyttede fald tog til i
hyppighed.
I foråret 2013 var jeg ude for et grimt fald, hvor jeg beskadigede mit venstre øje. I en måned var mit øje helt
tillukket, og da jeg endelig kunne se, så jeg dobbelt. Lægerne på Herlev Sygehus fik langt om længe bugt
med mit dobbeltsyn. Jeg faldt fortsat ofte, og ved et af faldene forstuvede jeg 2 ribben, som medførte en
længere tids sengeleje.
Jeg forsøgte forgæves at få hjælp fra neurologerne på Rigshospitalet, som lå med min sygejournal.
Ældreplejen i Ruderdals Kommune og min sygekasselæge ordinerede mig en kørestol og fik indrettet min
lejlighed, så det blev muligt for mig at komme omkring og i bad i mit hjem, hvor jeg bor alene.
Mit liv var blevet forringet på en sådan måde, at jeg som resultat heraf blev ramt af en voldsom depression.
Ved et nødråb til Rigshospitalet fik jeg omsider aftalt en tid til konsultation. Til trods for at jeg fik oplyst, at
det var kun grundet et afbud, jeg kom til, måtte jeg vente i 4 uger. Ved denne konsultation fik jeg blot
ordineret nogle ”lykkepiller”.
Sommervejret var, som alle husker, enestående skøn, men jeg kunne ikke komme ud på min altan , og hvad
værre var, jeg kunne ikke komme ud og ind af opgangens dør. Først senere fik kommunen arrangeret en
kørerampe til altanen og en automatisk døråbner til opgangen.

Indslag 3 og 4:
Billeder af mit øje

Indslag 5:
Fysiurgisk træning på Skodsborg - gang
Så snart det var mig muligt ”trillede” jeg over på den anden side af vejen i min kørestol , hvor jeg gik i gang
med en fysiurgisk genoptræning.
Denne video viser min gang.
Indslag 6:
Fysiurgisk træning på Skodsborg – trappe
Her ser man mine problemer med at gå ned af en trappe.

Indslag 7:
Formanden Kåre’s mail til Ataksi Foreningens medlemmer af 15. august 2013
Efter at have set den video, som Dorthe havde anbefalet medlemmerne at se nærmere på, gik det pludselig op
for mig, at jeg muligvis kunne blive hjulpet med mine balance problemer Jeg kontaktede straks Kåre for at
høre, om denne vest kunne købes i Europa. Svaret var, at det kunne den ikke. Rigshospitalet kendte den ikke,
og Kåre sendte en forespørgsel af sted til Ataksi-foreningen i England.

Indslag 8:
Dorthes link til Balance Wear
Her vises den video, der omhandler en patient der er ramt af Cerebellar Ataksi. Filmen viser tydeligt de
balance/gang problemer, hun har og ikke mindst, hvor meget hjælp hun fik, da hun fik vesten på.

Indslag 9:
TV udsendelse om Balance Wear - Motion Therapeutic
I mine forsøg på at finde flere oplysninger om denne vest fandt jeg - blandt mange en udsendelse fra ABC 7
News i Californien.
Her ser man, hvorledes vesten ser ud og tilrettes efter den enkelte patients balance problemer.
For mig virkede denne udsendelse overbevisende. Jeg var målløs over at se, hvorledes patienten til sidst gik
op og ned af en stentrappe – uden gelænder at støtte sig til.
Efter at have set denne TV udsendelse rykkede jeg kraftigt Kåre for at høre, om der var nyt fra UK-Ataksi.
Det var der omsider. Kåre og Dorthe, der arbejdede på sagen havde fået fat i en længere afhandling om
englændernes analyser og undersøgelser af denne vest.
Jeg skal ikke trætte Jer med detaljerne men blot citere den kortfattede konklusion, der er gengivet i næste
indslag.

Indslag 10:
Ataksi-foreningen UK’s svar
Til trods for denne nedslående melding fra ataksi-foreningen i England fortsatte jeg mine undersøgelser om
Balance Wear, firmaet bag og de amerikanske lægers udtalelser.
Jeg besluttede mig for at tage til San Francisco, hvis jeg kunne få en aftale sat i stand med opfinderen, Cindy
Gibson-Horn. Det kunne jo være, at vesten kunne hjælpe mig og efterfølgende også andre med balance
problemer. Det lykkedes at få en konsultation hos Cindy personligt.

Indslag 11:
Cindy’s undersøgelse af mig
I ugen, der startede den 12. oktober var jeg i San Francisco - ledsaget af min datter, Malou, som flittigt
filmede, hvad der foregik.
I den første optagelse, hvor jeg er ankommet i kørestol, ser man mig rejse mig fra stolen og gå op i barren,
hvor min gang efterfølgende blev afprøvet.
Som man sikkert vil høre, gentog Cindy hurtigt den udtalelse, at jeg bestemt ikke skulle sidde i en kørestol.

Indslag 12:
Cindy’s forsøg på at lokaliseret mine balance problemer
Først blev jeg iført en vest uden vægte og Cindy foretog herefter sine forsøg ved at skubbe til mig. Som man
vil se, fandt hun hurtigt ud af, at jeg faldt ud til venstre.

Indslag 13:
Forsøg med placering af vægte
Her ser man mig i kørestolen medens Cindy isætter vægte i ryggen.
Herefter ser man, hvorledes Cindy isætter og afprøver vægtene med og uden åbne øjne.
Efter disse første forsøg ser man mig gå lige uden at støtte mig til gelænderet og senere afprøve min gang og
balance ude på gangen.

Indslag 14:
Billede taget af mig efter fornyede prøver foretaget på vort hotelværelse

Nu er mit store spørgsmål, om man har tænkt sig at gøre noget ved muligheden for at få en ”Balance
Wear” til Danmark ?????

