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CADEAU Bewoners Klevarie in hun nopjes met interactieve knuffel

De bewoners van afdeling Sonne van Klevarie knuffelen graag met Jeanke.
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Sociale robot Jeanke ‘is
de slagroom op de taart’
Hij staat te boek als beste
welzijnsrobot ter wereld.
Sinds kort loopt de interactieve knuffel Jeanke rond
in de Maastrichtse verpleegkliniek Klevarie.
door Judith Muijsers

T

oen Jean Tillie in Dagblad
De Limburger las over de
elektronische zeehond
Jeanke, wilde hij de sociale
robot meteen aanschaffen voor de
afdeling Sonne van Klevarie. De
vrouw van Tillie is aan het dementeren en verblijft al enkele jaren op
Sonne.
Jeanke vrolijkt mensen op, stimuleert de communicatie en heeft een
kalmerend effect. Hij staat dan ook

in het Guinness Book of Records
als beste welzijnsrobot ter wereld.
Voor de vrouw van Tillie „hoeft
het allemaal niet zo”, maar de andere bewoners van Sonne zijn duidelijk in hun nopjes met dit dure cadeau (5500 euro). Als vrijwilligster
Rinie van Laar met Jeanke de afdeling oploopt, leven de bewoners op
en klinken enthousiaste geluiden.
Jeanke is er en iedereen wil de knuffel aanhalen.
In een hoek van de kamer zit een
vrouw in een stoel. Ze strekt meteen haar handen uit als ze Jeanke
ziet en begint hem te zoenen. Een
andere vrouw kijkt bedenkelijk en
houdt wijselijk haar handen op
haar rug. „Bang ben ik niet hoor”,
zegt ze en neemt Jeanke even later
voorzichtig op schoot. Hij is wel
zwaar, maar voelt aan als een echte
knuffel. Zacht, harig en vertederend. „Krijgt hij wel te eten?”,

vraagt ze, „want hij huilt”. Jeanke
wordt opgeladen via een speen in
zijn mond en gaat dan anderhalf
uur mee. Hij reageert op aanrakingen en stemmen. Als je onder zijn
keel kroelt, sluit hij z’n grote donkere ogen. Hij spint als een kat en
vindt het vervelend als je aan zijn
snorharen zit.
Ook aan zijn naam is de robot snel
gewend. Als je hem roept, reageert
hij vrijwel meteen.
„Jeanke is de slagroom op de taart”,
aldus Gerard Repkes, afdelingsmanager van Klevarie. „Je ziet vaker
mensen op de gang lopen met een
knuffel of pop. Dit is interactief.”
Repkes benadrukt dat Jeanke een
aanvulling is en dus geen taken
overneemt van het personeel. Verschillende medewerksters van Sonne geven aan dat meer Jeankes gewenst zijn. „Sponsors zijn meer
dan welkom.”

