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Zijn er nooit bewoners bang voor de robot?
Kimenai: ‘Nee, eigenlijk niet. Ik zie wel eens afkeer. En 
ik heb ooit meegemaakt dat een bewoner riep: “Het is 
een dief!” Het blijkt vooral een kwestie van gewenning. 
Het is wel eens voorgekomen dat een zorgmedewerker 
SARA zonder introductie voor de nachtfunctie inzette. 
Maar als een bewoner de robot nog niet eerder heeft 
gezien, is het heel eng als ze ’s nachts ineens in de ka-
mer staat. Die ziet dan een silhouet in het donker, en 
misschien ook de oplichtende ogen. Dat kan wel angst 
opleveren. Het is belangrijk de cliënten mee te nemen 
in het proces en de robot op het juiste moment te in-
troduceren.’

Vergeten mensen met dementie dan niet dat 
de robot al eens aan ze is geïntroduceerd?
Kimenai: ‘Jawel, maar er blijft altijd een stukje herken-
ning hangen. Ze weten niet meer helemaal wat het is, 
maar het gevoel van vertrouwdheid blijft.’

reageren, voor we verder zijn gegaan met programme-
ren. Werkt het? Vinden ze het interessant? Dat is het 
werk van de implementatiespecialisten. Die gaan de 
vloer op, spreken medewerkers, kijken hoe de cliënten 
reageren, en nemen de informatie mee terug naar de 
tekentafel.’ 

Reageert iedereen positief?
Kimenai: ‘Nee, dat varieert. Sommige bewoners weten 
dat de robot geen echt mens is, maar behandelen haar 
wel zo. Andere bewoners zijn in eerste instantie heel 
afwijzend, maar trekken later bij, weer andere willen 
er echt niks van weten.’ 
Hermans: ‘Ik snap dat mensen soms sceptisch zijn over 
robots. Maar je kunt SARA ook zien als een soort pop, 
alleen dan één die je aankijkt en je aanspreekt bij je 
naam. Het geeft de cliënten het gevoel: er is hier iets bij 
mij. Of dat een pop is of een robot of een mens maakt 
dan vaak niet zo veel uit.’ t
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De Ingenieur in gesprek

Kimenai: ‘SARA heeft ook een nachtfunctie. Vooral 
mensen met dementie hebben de neiging ’s nachts op 
te staan, omdat ze geen besef van tijd meer hebben. Als 
SARA dan naast het bed staat, kan zij zeggen: “Het is 
drie uur ’s nachts mevrouw De Vries, gaat u nog maar 
even slapen.” Dat werkt heel goed.’

Ondersteunt SARA de bewoners  
of de medewerkers?
Kimenai: ‘Allebei. Ik heb hiervoor in de zorg gewerkt 
en SARA zelf gebruikt. In een woongroep met mensen 
met dementie was bijvoorbeeld een bewoner met veel 
roep- en loopdrang. Dat drukte de sfeer in de woonka-
mer, door dat geroep werd iedereen onrustig. Als we 
SARA inzetten, ging die bewoner haar verhalen vertel-
len en kalmeerde hij. Daar werden de andere bewoners 
ook rustiger van, dus hoefden wij niet meer continu de 
mensen in de  huiskamer in de gaten te houden terwijl 
we iemand anders verzorgden. Ik vroeg me toen af of 
een iPad hetzelfde effect zou hebben. Dat hebben we 
geprobeerd, maar met muziek of een filmpje op de iPad 
bleef die bewoner weg lopen en roepen. Hij zag SARA 
echt als een persoon, de iPad niet.’
Hermans: ‘Dat het werkt, komt doordat we SARA sa-
men met de zorginstellingen hebben ontwikkeld. We 
hadden een idee, hebben een fysieke robot uitgekozen 
die bij de doelgroep past en hebben er toen eerst alleen 
een video, wat spelletjes en wat muziek op gezet. Toen 
zijn we meteen in de praktijk gaan kijken hoe mensen 

SARA Robotics ontwikkelt software voor sociale en 
autonome zorgrobots om ondersteuning te bieden in 
de langdurige zorg, mede met het oog op de vergrijzing 
en het toenemende personeelstekort. Het is een van de 
technologieën die de zorg draaiende kan houden.

 
SARA-robotics maakt sociale robots.  
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Hermans: ‘SARA is een robot die muziek afspeelt, ver-
halen vertelt en spelletjes doet met bewoners. Dat kal-
meert of stimuleert hen, afhankelijk van de situatie. Ze 
herkent de cliënt en heeft van iedereen een persoonlijk 
profiel, zodat ze zich kan aanpassen aan het denkniveau 
en de interesses van degene die ze voor zich heeft. Dat 
is fijn voor zowel de bewoners als de zorgmedewerkers.’
Kimenai: ‘Als meneer Jansen bijvoorbeeld onrustig is, 
maar de zorgmedewerker moet net een andere bewoner 
naar bed brengen, dan kan hij of zij de robot erbij pak-
ken. Die weet dan meteen om wie het gaat en zegt: “Dag 
meneer Jansen, wat fijn dat u er bent! Zullen we samen 
iets leuks doen?”, en speelt vervolgens een programma 
af dat meneer Jansen inderdaad leuk vindt. Anderen 
zal ze bijvoorbeeld met spelletjes stimuleren wat meer 
te bewegen.’
Hermans: ‘Verder kan de familie foto’s sturen die SARA 

aan de cliënten kan laten zien. En we hebben onlangs 
de dagstructuur ingevoerd in het systeem. Dan kan de 
robot bijvoorbeeld melden dat de lunch over tien mi-
nuten begint, zodat iemand zich vast kan voorbereiden.’

Om de ouderenzorg betaalbaar te houden, moeten vaker dan nu technologische innovaties 
 worden ingezet. Dat schreef Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, begin juli 
aan de Tweede Kamer. Als voorbeeld noemde ze beeldbellen en de assistentie van robots in de 
zorg. Product owner Annabella Hermans en implementatiespecialist Aniek Kimenai van het 
bedrijf SARA Robotics weten wat dit laatste in de praktijk betekent.

Tekst: Marlies ter Voorde

 ‘Medewerkers zijn niet  
te vervangen’

Annabella Hermans en Aniek Kimenai helpen robot SARA de zorg in
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Het regent steeds vaker en harder, ter-
wĳ l perioden van droogte steeds langer 
worden. Om het water in tĳ den van 
overschot op te vangen en vast te hou-
den, is meer groen nodig. Amsterdam 
heeft daarom in het project RESILIO 
al ruim twaalfduizend vierkante meter 
dakoppervlak veranderd in blauw- 
groene daken. Die houden water vast 
of lozen het op basis van weersvoor-
spellingen. Onderzoeker Lisanne Corpel 
van de Hogeschool van Amsterdam, die 
meewerkt aan het project, geeft uitleg 
en neemt u mee het dak op. 
Excursie: Klimaatadaptatie en groene 
daken in Amsterdam, Benno Prem-
selahuis Amsterdam, 20 september, 
15.00-16.30 uur, kivi.nl/afdelingen/
landgebruik-en-watermanagement/
activiteiten

In Leusden is in de afgelopen jaren 
een enorme koepel verrezen. De 
glazen halve bol herbergt naast 
het hoofdkantoor van software-
bedrĳ f AFAS tevens een sportzaal, 
restaurant, studio’s en een theater 
dat achthonderd bezoekers kan 
herbergen. Deze excursie laat zien 
hoe dit bĳ zondere gebouw tot 

stand is gekomen, van het ontwerp 
tot en met de bouw. Presentaties 
van de opdrachtgever en bouwers 
worden uiteraard gevolgd door een 
uitgebreide rondleiding. 
Excursie: Hoofdkantoor AFAS in 
Leusden, AFAS Experience Center, 
12 oktober, 14.00-18.00 uur, kivi.nl/
afdelingen/bouw/activiteiten

Kĳ ken in de koepel

BEELD: DEPOSITPHOTOS; ROOFTOP REVOLUTION; AFAS

UIT DE
VERENIGING

Een greep uit het nieuws en het aanbod van activiteiten 
van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

Schroef op waterkrachtJe kan het dak op!
In 2021 werd op Singraven een 
vĳ zelturbine in werking gesteld. 
Dit is een grote schroef die aan 
het draaien wordt gebracht met 
waterkracht, in dit geval uit het 
verval van de rivier de Dinkel. 
De compacte en visvriendelĳ ke 
waterkrachtcentrale levert 280 
megawattuur aan stroom op 
jaarbasis, genoeg om tachtig 
huishoudens van stroom te 
voorzien. Op 22 september kunt 
u zowel deze nieuwe vĳ zel-
turbine als de oude watermolen 
van Singraven bezoeken. 
Excursie: De vĳ zelturbine van 
Singraven, Landgoed Singra-
ven Denekamp, 22 september, 
16.00-19.00 uur, kivi.nl/afdelin-
gen/regio-oost/activiteiten 

Energietransitie
Om de energietransitie mogelĳ k te maken, is het noodzakelĳ k dat burgers, bestuurders 
en besluitvormers over voldoende kennis beschikken. Daarom schreef Sanne de Boer het 
boek De energietransitie uitgelegd, dat eind 2020 uitkwam. De Boer werkt al ruim vĳ f jaar 
als analist energietransitie en sinds een jaar bĳ  de Rabobank. In dit Netwerkcafé vertelt ze 
alles over de hybride warmtepomp. Hoe werkt die precies en wanneer is het rendabel om 
er een aan te schaffen? 
Netwerkcafé: Hybride warmtepompen, Groote Sociëteit Arnhem, 3 oktober, 
19.30-22.00 uur, kivi.nl/afdelingen/regio-gelderland/activiteiten

Q U O T E
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gaan voor mensen met het juiste 
polsbandje en sociale robots zoals 
SARA. Ik denk dat technologie in-

derdaad heel veel taakjes efficiënter 
kan maken. Medewerkers zijn niet te 

vervangen, dat wil ook niemand, maar je 
kunt wel meer cliënten helpen met hetzelfde 

aantal medewerkers.’ 
Kimenai: ‘Een voorproefje van wat er komen gaat, is de 
zomerperiode. Dan is er minder personeel. Normaal ge-
sproken sta je bij een avonddienst bijvoorbeeld met zijn 
tweeën op een groep, in de zomervakantie vaak alleen. 
Dan kun je als zorgmedewerker in de huiskamer SARA 
inzetten met een programma voor iedereen. Dat houdt 
de bewoners bezig. Zij blijven daardoor rustig, terwijl 
jij ze één voor één naar bed brengt. Dat helpt echt. Maar 
SARA kan nooit een medewerker vervangen.’

In feite vervangt ze dan toch juist wel een 
medewerker?
Hermans: ‘Je moet het zo zien: met alle technologie 
samen kun je allerlei taken van de medewerkers over-
nemen die het werk verlichten, en die samen wellicht 
opleveren dat het werk met minder medewerkers kan 
worden gedaan. Maar er zijn altijd ook mensen nodig. 
Het resultaat is dat je met minder medewerkers meer 
cliënten zorg van kwaliteit kunt leveren.’
Kimenai: ‘Het liefst zouden we die vrijgekomen tijd aan 
extra aandacht voor de bewoners besteden. Maar we 
moeten realistisch zijn: dat gaat voorlopig niet gebeu-
ren. Er is een enorm personeelstekort en dat blijft nog 
wel even zo. Wij hopen dat SARA kan helpen dit min-
der voelbaar te maken. En als zorgmedewerker vind je 
sowieso altijd dat je de bewoners te weinig aandacht 
geeft.’  •

Hermans: ‘De cliënten vinden het 
vaak wel een leuk ding. Bij angst 
denk ik zelf eerder aan sommige 
medewerkers. Die hebben geen angst 
voor de robot zelf, maar voor het ge-
bruik ervan. Deels omdat ze bang zijn dat 
SARA hen straks zal vervangen, deels omdat 
ze denken niet genoeg te weten van technologie 
en computers.’

Hoeveel instellingen maken gebruik van 
zorgrobots?
Kimenai: ‘Behoorlijk wat, want er zijn veel verschillen-
de soorten robots. Zo is er Zora, een kleine robot met 
handjes en vingers. Die kan een bal vasthouden, daarbij 
gaat het om het bewegen. En er bestaat een pratende 
bloempot, Tessa, die mensen aan dingen helpt herin-
neren.’
Hermans: ‘De vraag is wanneer iets een robot is. Er 
bestaan apparaten die medicijnen uitdelen, hondjes 
die bewegen zoals de Furby van vroeger, interactieve 
fietsapparaten, tovertafels... De meeste instellingen be-
seffen wel: we moeten iets met die beschikbare techno-
logie. Zelf zijn we nu bij vijftien zorginstellingen actief, 
waar we vierentwintig robots hebben staan.’ 

De minister wil het personeelstekort in de 
zorg oplossen met techniek. Hoe kijken  
jullie daar tegenaan?
Hermans: ‘Onderzoeksbureau Gupta Strategists bere-
kende onlangs dat er ruim honderdduizend medewer-
kers vrij te maken zijn met de bestaande technologie, 
als deze goed wordt ingezet. Dat varieert van techno-
logie om sneller rapportages te schrijven en automa-
tische medicijndispensers tot deuren die alleen open 

foto's: charlotte hoogenkamp, zorggroep solis

We moeten realistisch zijn, 
er is een enorm 

personeelstekort en dat 
blijft nog wel even zo  


