
Hij heeft een vriendelijk gezicht,
luistert naar de naam Bobby en bin-
nen vijf jaar kunnen ouderen hem
in huis halen. Het robotmannetje
kan hen de hele dag achterna lopen,
de oren van het hoofd kletsen, spel-
letjes doen, con-
troleren of medi-
cijnen worden
geslikt. En be-
langrijker: de
dokter waar-
schuwen als het
nodig is. Zodat
de arts via de ca-
mera in Bobby’s
ogen kan kijken hoe het met de pa-
tiënt is gesteld.
Bobby wordt ontwikkeld door

Stefano Stramigioli, hoogleraar ro-
botica en zijn team van Universiteit
Twente, TU Delft, TU Eindhoven en
het bedrijf Demcon. Bobby is een

van de vele zorgrobots die de ko-
mende jaren hun opwachting
maken. Stramigioli: ,,Er wordt al
zestig jaar over robottechnologie
gepraat. Nu raakt de ontwikkeling
in een stroomversnelling. Op tech-

nisch gebied zijn
we enorm ver.
Ook worden ont-
wikkelingskosten
lager. Tegelijk
groeit het tekort
aan zorgperso-
neel en komt de
vergrijzing
eraan.’’

Een zorgrobot, die al in gebruik is
in tientallen instellingen voor de-
menten en meervoudig gehandicap-
ten, is knuffelzeehond Paro. Het
Westfries Gasthuis benut hem op de
kinderafdeling. ,,We geven hem bij-
voorbeeld aan kankerpatiëntjes.

Paro reageert op aanraking en ge-
luiden en beweegt en praat terug,’’
vertelt pedagogisch medewerker
Gwen van den Heuvel. ,,Het kan
kinderen afleiden of troosten. Che-
motherapie wordt minder naar.’’
Een andere sociale robot is de

NAO waarmee TNO experimen-
teert. Hij begeleidt kinderen met
diabetes bij het onder controle hou-
den van hun bloedsuikerspiegel.
Het Dr. Leo Kannerhuis, kenniscen-
trum voor autisme bekijkt of de-
zelfde NAO - een vriendelijk man-
netje, net als Bobby - kan worden
gebruikt om autistische kinderen
sociale vaardigheden aan te leren.
Naast sociale robots verschijnen

er steeds meer handige hulpjes op
de markt. Het Eindhovens bedrijf
Focal Meditech timmert flink aan
de weg met Jaco: een robotarm die
gehandicapten met allerlei zaken
helpt. ,,Met drinken, het oprapen
van een boek tot
het voeren van
de hond. Mensen
kunnen langer
thuis wonen en
hebben minder
zorg nodig,’’ stelt
directeur Dick
van de Pijl. ,,We
verkopen ze
steeds meer in het buitenland.’’
Nog meer succes heeft het bedrijf

met zijn robotarm My Spoon. ,,Die
wordt al in honderden huishoudens
gebruikt en helpt mensen simpel-
weg met eten. Zelf bepalen wat,
wanneer én hoeveel je wilt eten, is
ontzettend belangrijk. Helaas be-
staat in de zorgsector nog het idee
dat het de verpleegkundige is die
mensen moet voeren.’’
In hetzelfde hulpstraatje valt de

Japansewholesuit: een mechanisch
pak dat dwarslaesiepatiënten laat
lopen en als afgeleide het exo-
skeleton - een ‘extern skelet’- dat
mensen helpt revalideren. Een
voorbeeld hiervan, de Lopes-robot,
wordt getest bij revalidatiecentrum
Roessingh in Enschede. ,,Een pa-
tiënt trekt het uitwendige skelet als

het ware aan en dan helpt het bij
het maken van bewegingen. Daar-
door kunnen sessies langer duren,’’
vertelt hoogleraar Stramigioli. ,,Ook
hoeft een fysiotherapeut minder fy-
sieke inspanning te leveren.’’
Jeroen Arendsen, onderzoeker bij

TNO en eigenaar van Robots that
Care, dat mogelijkheden voor zorg-
robots onderzoekt, is enthousiast,
maar ook kritisch. Hij denkt niet
dat robots de menselijke zorg ooit
compleet vervangen. Hij noemt de
Ri-Man, een Japanse robotman die
met de verpleegkundige meeloopt
en patiënten kan optillen. ,,Denk al-
leen al aan de enorme ontwikke-
lingskosten en de hoeveelheid
stroom die hij vreet. Er zijn toch al
tilliften die hetzelfde doen.’’
Toch denkt ook hij dat steeds

meer zorg zal worden verricht door
robots. ,,Dat gebeurt al. Vaak zon-
der dat je er erg in hebt,’’ zegt

Arendsen terwijl
hij verwijst naar
Da Vinci-opera-
tierobots. Die
zijn nauwkeurig
dan mensenhan-
den en worden al
in negen zieken-
huizen, waaron-
der het Maas-

landziekenhuis in Geleen gebruikt
bij operaties tegen prostaatkanker,
nierkanker en vernauwing van het
nierbekken.’’
Onderzoeker Arendsen kan naast

voorbeelden die Stramigioli op-
noemde, nog veel meer soorten
zorgrobots oplepelen. Zelf verwacht
hij het meest van de opkomst van
telepresence robots! Dat zijn karre-
tjes die over de intensive care rijden
en opnames maken van patiënten
zodat artsen hen van afstand kun-
nen bestuderen. ,,Die worden al in
veel Amerikaanse ziekenhuizen ge-
bruikt. Je zult ze hier ook gaan zien.
Aan zulke robots is wél behoefte. Zij
vullen de zorg aan en gaan niet
voorbij aan wat verpleegkundigen
doen. Mensen willen niet voor alles
een stalen zuster aan hun bed.’’
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Kunstenaar Roelofs
corrigeert Da Vinci
BRUSSEL •De Nederlandse wis-
kundige en kunstenaar Rinus
Roelofs heeft een fout ontdekt
in het werk van Leonardo da
Vinci. Het gaat om een tekening
die Da Vinci maakte in op-
dracht van wiskundige Luca Pa-
cioli. Daarover schrijft het Bel-
gische wetenschapstijdschrift
Eos deze week. Het gaat om een
tekening van een veelvlak met
vierkanten en driehoeken. Op
elk vierkant in het veelvlak
hoort een vierkante piramide
en op elke driehoek een drie-
hoekige piramide. Maar op een
van de driehoeken staat een
vierkante piramide getekend.
Roelofs snapt wel dat Da Vinci
in de fout ging. ,,Het is een erg
ingewikkelde figuur.’’

Meisje (7) komt om
bij ongeluk
UTRECHT • Een 7-jarig meisje is
gisteren overleden nadat ze in
Utrecht was aangereden door
een auto. Dat heeft een politie-
woordvoerder gisteravond ge-
zegd. Het meisje was aan het
spelen op de Magelhaenlaan in
de wijk Kanaleneiland. Daar
werd ze geschept door een auto
toen ze plotseling de weg over-
stak. Het slachtoffertje bezweek
in het ziekenhuis aan haar ver-
wondingen.

Nederland stuurt
spullen naar Japan
FRANKFURT •Nederland
stuurt vandaag hulpgoede-
ren, waaronder dekens, ther-
mosflessen, tenten en grond-
zeilen, naar het door de
aardbeving getroffen Japan
voor een Europese hulpactie.
Dat meldde het ministerie
van Buitenlandse Zaken gis-
teren. Het gaat om een actie,
waaraan ook Denemarken,
Litouwen en de Europese
Commissie meedoen. De
Duitse vliegtuigmaatschappij
Lufthansa stelt gratis een
vrachtvliegtuig en beman-
ning ter beschikking voor de
hulpvlucht van Frankfurt
naar Tokio, zo liet het Duitse
bedrijf weten.

Kerken verliezen
steeds meer leden
ROTTERDAM•De ontkerkelij-
king is niet te stoppen in een
aantal westerse landen, waaron-
der Nederland. Dat blijkt uit
onderzoek van de bevolkingsre-
gisters in zes Europese landen,
Canada, Australië en Nieuw-
Zeeland. De trend is dat veel
mensen zich niet voelen aange-
sloten bij een religie. In Neder-
land is dat bijvoorbeeld 40 pro-
cent, in Tsjechië 60 procent.

Defensie kent claims
leukemielijders toe
DENHAAG •Het ministerie van
Defensie heeft drie claims toe-
gekend van (oud-)medewerkers
die ziek zijn geworden van wer-
ken met het schoonmaakmiddel
PX-10. Deze mensen kunnen
aanspraak maken op het mili-
taire invaliditeitspensioen. Mi-
nister Hillen meldt de Tweede
Kamer dat sinds de instelling
van een meldpunt voor PX-10
134 claims zijn binnengekomen,
onder meer van mensen die leu-
kemie hadden opgelopen.

ROTTERDAM • Gehandicapten, ouderen, chronisch
zieken en ziekenhuispatiënten kunnen binnenkort
een robot aan hun bed verwachten. De zorgrobots
zijn bezig met een flinke opmars. Ze knuffelen, leg-
gen bezoeken af en helpen met eten én opereren. Het
worden er steeds meer.
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Straks robot
inplaats
van zuster
aan jebed
Ze knuffelen, doen visites en
helpenmet eten enopereren

Het is een aanvulling,
mensen willen niet
voor alles een stalen
zuster aan hun bed.
Jeroen Arendsen

Hoogleraar Stefano Stramigioli (voorgrond): ‘De ontwikkeling van robot-
technologie raakt in een stroomversnelling.’ FOTO ERIC BRIKHORST

Helaas heerst nog
het idee dat het de
verpleegkundige is die
mensen moet voeren.
Dick van de Pijl


