
Een avatar of robot inzetten voor de ouderenzorg vermindert eenzaam-
heid onder de doelgroep, werkt preventief en kan ziekenhuisopname 
voorkomen, zegt Atrium-Orbis bestuurder Roel Goffin. ‘Maak gebruik van 
moderne technologie. Het bevordert zelfredzaamheid.’

AvAtAr voorkomt  
eenzAAmheid en bevordert 
zelfredzAAmheid vAn  
ouderen

Orbis Thuis, onderdeel van Atrium-
Orbis, is vooruitstrevend op het 
gebied van technologische innova-
ties. Hoe kun je ervoor zorgen dat 
ouderen met een lichte fysieke of 
mentale beperking in een verzor-
gingshuis of aanleunwoning zolang 
mogelijk de regie over hun leven 
behouden? Die vraag leidde tot 
een Europees project gefinancierd 
door externe subsidieverstrekkers 
zoals ZonMw in Nederland en AAL, 
Horizon 2020 en 7e Kader vanuit 
de Europese Unie. Orbis Thuis is 
daarin partner. Ouderen in diverse 
Orbis-zorgcentra leren spelender-
wijs omgaan met een tablet. Zo werd 
de app Orbis Actief ontwikkeld, een 
hulpmiddel bij het dagelijks leven. 
Dit zorgt er mede voor dat ouderen  

afspraken maken met medebewo-
ners om samen naar activiteiten te 
gaan. Ouderen staan daardoor meer 
in contact met buren.

Een stap verder is de toevoeging van 
de persoonlijke Avatar (in de pro-
jecten CaMeLi en Miraculous) in de 
applicatie. Een virtuele ‘partner’ die 
helpt bij mobiliteit en veiligheid, ge-
bruik van medicatie, op tijd eten en 
drinken, het vinden van zoekgeraakte 
objecten en het plannen van sociale 
activiteiten. Alleenstaande ouderen 
voelen zich door de spraakgestuurde 
Avatar minder eenzaam. De virtuele 
partner is zelfs in staat hun emoties te 
signaleren en daarop te anticiperen.
‘Wij borduren voort op wat er al is 
aan technologie en maken specifieke 
ontwikkelingen voor ouderen. Deze 
technologie is aanvullend, niet ter 
vervanging van personeel. Hiermee 
kun je zo lang mogelijk uitstellen 
dat een cliënt afhankelijk wordt van 
personeel. De zelfredzaamheid van 
kwetsbare ouderen houd je op deze 
manier zo groot mogelijk en je kunt 
voorkomen dat ze in het ziekenhuis 
belanden. Denk aan valpreventie. Met 
een stimulans tot oefeningen van de  
Avatar op de tablet is vallen te voor-
komen: winst voor de cliënt en de  
zorginstellingen.’

virtuele proeftuin
Honderd ouderen van de Orbis in-
stellingen nemen deel aan de virtuele 
proeftuin van diverse projecten. Dat 
ging niet zonder slag of stoot, legt 
Goffin uit.
‘Acceptatie kost tijd. Als je een een-
voudige app ontwikkelt die inzoomt 
op wat voor ouderen belangrijk is, 
lukt dit wel. Neem eenzaamheid. Ou-
deren willen meestal graag contact 
met anderen, maar de stap om alleen 
naar een activiteit te gaan, is soms te 
groot. Met de gebruikersvriendelijke 
app kunnen ze in hun appartement 
makkelijk contact leggen met an-
deren. Wij testen en verbeteren de 
apps net zolang totdat ook de 80+ 
doelgroep zegt: ‘Dit vind ik hartstikke 
handig.’ Het moet een gewoonte 
worden dat ouderen zichzelf moni-
toren met dit soort hulpmiddelen. Wij 
vragen jongeren om ouderen weg-
wijs te maken op een tablet. Zowel 
jongeren als ouderen vinden dit heel 
speciaal. Het is leuk om van elkaar 
te leren.’

En als ouderen eenmaal enthousiast 
zijn en ze maken gebruik van de app 
Orbis Actief, willen ze meer, ervaart 
Goffin. ‘Ze raken geïnteresseerd in de 
persoonlijke Avatar en ga je een stap 
verder door in de woning van een se-
nior een sensor te installeren. Vanuit 
een logische plek in de woonruimte 
ondersteunt de Avatar vervolgens 
het dagelijks leven van de bewoner.  
We zorgen ervoor dat het gebruiks-
gemak toeneemt voor de deelne-
mers. Zo kun je slagen maken op het 
gebied van monitoring en zelfred-
zaamheid.’

robot
Op kleine schaal experimenteert 
Orbis Thuis binnenkort met een 
sociale robot (project Grow Me Up).
‘Hij ziet wat je doet, komt je achterna 
en is daarmee een nog actievere vir-
tuele partner. 'Heeft u zin in muziek 
of een spelletje?, Wilt u foto's van 
Sittard zien?'. Dat soort vragen stelt 
hij bewoners. Maar ook als je iets wilt 
weten; hoe je pannenkoeken bakt 
bijvoorbeeld, helpt de robot daarbij. 
Zo is hij iedereen van dienst. Uiter-
aard kun je een robot ook in een één 
op één situatie plaatsen.’

De diverse projecten uit de Europese 
proeftuin van Orbis Thuis hebben ef-
fect. Goffin ziet dat deelnemers meer 
naar activiteiten gaan. Dat ze trouwer 
hun medicatie innemen. Hij is er van 
overtuigd dat door de inzet van een 
Avatar ziekenhuisopnames voorko-
men zijn. Én ouderen raken nieuws-
gierig naar andere mogelijkheden die 
de tablet biedt.

‘Ouderen die nog nooit gemaild 
hebben, gaan dit opeens doen. 
Ze versturen foto's, Skypen met 
familie in Amerika, houden het 
nieuws bij. De tablet verrijkt hun 
leven. Voorheen lukte dit niet met 
de PC of laptop. Het intuïtief aan-
raken van knopjes is een groot 
voordeel voor ouderen. Het is 

mooi om te zien dat ouderen op 
deze manier enthousiast raken 
voor nieuwe technologie en zo 
meer zelfredzaam worden.’
www.atrium-orbis.nl

‘Winst  
voor cliënt 

en zorg- 
instellingen’
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