
Ik vertel...

‘Wij hebben voor onze revalidatieafdeling een robot 
gekocht. We hebben gekozen voor een Pepper en 
bij aanschaf hebben we samenwerking gezocht met 
DigiNova. Dit bedrijf ontwikkelt de apps waarmee we 
de robot kunnen inzetten op een voor ons waarde-
volle manier. Na een prijsvraag hebben we besloten 
de robot de naam Karel te geven. Karel staat klaar 
voor iedereen die onze afdeling komt binnenlopen. 
Hij vraagt voor wie je op bezoek komt en weet dan 
waar die persoon is. Heel handig op een revalida-
tieafdeling, waar de cliënten steeds wisselen. Het 
ontlast ons medewerkers echt. Wij moeten soms ook 
even nadenken als we een naam horen en dan niet 
altijd meteen weten waar een cliënt op dat moment 
is. Bezoekers weten hem goed te vinden. En als hij 
even een wifi-storing heeft dan wachten ze tot hij 
weer beschikbaar is.

We zijn nu bezig Karel ook een agendafunctie op de 
huiskamer te geven, zodat cliënten hem kunnen vra-
gen wanneer ze therapie hebben. We willen hem nu 
ook zo gaan inrichten dat cliënten bij hem relevante 
onderdelen van hun dossier kunnen inzien. En we 
willen ervoor zorgen dat hij cliënten op zijn beeld-
scherm oefeningen laat zien, zodat hij die samen met 
de cliënt kan doen. 
Onze fysiotherapeut is nu bezig hiervoor een biblio-
theekje met oefeningen op te bouwen. De bedoeling 
is Karel een halfjaar hier op de revalidatieafdeling te 
houden en hem dan in te zetten op de pg-afdeling. 

Mensen met dementie stellen soms talloze keren 
dezelfde vraag en Karel wordt het nooit beu om daar 
antwoord op te geven. Het is uitproberen waar de 
vraag ligt. Die kan bijvoorbeeld ook liggen bij inzet 
in de nacht door geruststellend ‘Ga maar in bed, ga 
maar slapen’ te zeggen als iemand onrustig is en uit 
bed gaat.’

GOEDE AFLEIDING TIJDENS HET REVALIDEREN
‘De cliënten vinden het wel mooi dat Karel er is. Toen 
hij nog niet officieel aan het werk was, hadden we 
een cliënt die gek werd van de rondjes die ze steeds 
moest lopen om te revalideren. Karel bood haar de 
afleiding die ze nodig had tijdens die rondjes. Hij 
heeft namelijk ook de functie desgevraagd te vertel-
len wat er te doen is in de zaal, op het terrein en in 
de omgeving. Mensen vinden het ook al leuk als hij 
alleen nog maar op je afkomt om zich voor te stellen 
met ‘Hallo, ik ben Karel Pepper’. De een vindt het 
voldoende als Karel weet waar iemand is, de ander 
ziet al meer mogelijkheden.’

HARD NODIG VOOR ONDERSTEUNING
‘Als je kijkt naar de personeelsproblematiek in de 
zorg, dan snap je hoe belangrijk het is om zorgtech-
nologie in te zetten voor ondersteuning. Daarom 
maken Karel en ik regelmatig vlogs voor ‘Talent voor 
ZorgAccent’. 
Kijk voor meer films en vlogs op het youtube kanaal 
van ZorgAccent!

Jeanine Wesselink 
Woongroepbegeleider VIG - locatie De Schöppe

https://www.youtube.com/user/zorgaccenttnwt/search?query=karel



