Achtergrond

Techniek die zorgt
voor een glimlach
“Het is geen echte hond,” weet Wilna Jonker (33). En da’s
maar goed ook! Want Wilna is bang voor honden. “Die
springen tegen je op. Maar de nephond is lief. Hij bijt
niet.” De ‘nephond’ is een zogenoemde robothond, die
deel uitmaakt van de zorgtechnologie van Sprank.
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‘Het nephondje
is heel lief
en zacht’
Wilna (33)

Sprankel Magazine

Zorgtechnologie is een ingewikkeld
woord voor een aantal mooie uitvindingen (zie kader). “Het is
betekenisvolle technologie die onze
cliënten plezier geeft en helpt in
moeilijke situaties,” zegt Dick Post,
projectleider E-Sprank. “Bij de ene cliënt
helpt een knuffeldier een gevoel van
verdriet en eenzaamheid te doorbreken,
bij de ander wordt door de CRDL het
maken van contact vergemakkelijkt.”
De CRDL (cradle) zorgt voor fysiek
contact waar een gewoon gesprek niet
meer mogelijk is. “Client en begeleider
zoeken samen naar wat het meest
effectief is. Alleen die gezamenlijke
zoektocht is al waardevol.”

mijn werk hebben wij een zeehondje.
En een cradle. Dat is ook leuk.” Wilna
werkt in het activiteitencentrum van de
Baalderborggroep.

Meer dan speelgoed

Verrast

Wilna woont in de Sprank-locatie Jacob
Marisstraat in Ommen. En daar woont de
hond ook tijdelijk. “Ik hou niet van dieren.
Alleen van vissen,” vertelt Wilna.”En
van de nephond; hij is heel zacht. Op

Zorgtechnologie heeft drie doelen,
die ook in het zorgplan van Sprank
staan verwoord: het bevordert de
sociale contacten, de zelfstandigheid
en de eigen regie van de cliënt. Ruben
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Haar persoonlijk begeleider is Heleen
Sandink. “Je ziet aan Wilna dat de hond
haar plezier geeft. Ze doet de geluiden
van de hond na, ze zwaait en lacht
naar hem en ze aait hem heel lief en
knuffelt hem. In het begin vond ze het
kinderachtig speelgoed. Maar onze
andere bewoners, zelfs de jongens,
gingen er ook mee spelen, dus toen was
het goed. De jongens maken er grapjes
over en doen wel heel stoer, maar
ondertussen zijn ze dol op de hond.”

Sprankel Magazine

Andringa is begeleider op Wenwille in
Drachten en assistent-projectleider
E-Sprank. “Wij zijn verrast door de
resultaten. We verwachtten wel dat de
robothond en -kat zouden zorgen voor
een gevoel van nabijheid en plezier. Maar
we zien nu ook hoe deze knuffels de
contacten stimuleren. Met begeleiders,
met familie, maar ook met bewoners
onderling. Ze brengen bewoners bij
elkaar en zorgen voor interactie in de

‘Deze apparatuur
maakt de cliënt
zelfredzamer’
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groep. Dat is een extra positief en heel
belangrijk effect!”
Alle drie de doelen worden ook
bereikt met de smartphones, tablets
en apps. Dick Post: “De cliënt kan zelf
bijvoorbeeld kerkdiensten beluisteren
of de website van zijn hobby vinden. En
met WhatsApp contact onderhouden
met medebewoners en familie,
en foto’s uitwisselen. Natuurlijk
werkt deze technologie niet voor
iedereen. Daarom is er bij Sprank de
mogelijkheid deze technische middelen
te lenen van het hoofdkantoor en op
locatie uit te proberen. We hebben
verbazingwekkende resultaten gemeten.”

Help mee de uitleenservice uit te breiden
Dankzij een donatie van de Vrienden van
Sprank is er een uitleencentrum gekomen
voor technologie in de zorg. Zo kunnen
cliënten van Sprank allerlei materialen
lenen en uitproberen. Wilt u helpen om het
uitleencentrum uit te breiden?

Robothondje - € 212 Reageert op aanraking en
stemgeluid.

Smartwatch - € 160 Je dagstructuur altijd om je pols.
Somnox kussen - € 599 Snel in slaap komen,
langer slapen en uitgerust wakker worden dankzij
ademhalingsregulaties, geluiden en affectie.

Zelfstandiger
Ruben Andringa legt uit dat het effect
van de zorgtechnologie daadwerkelijk
gemeten wordt en dat cliënten
aanwijsbare vorderingen maken. Zo
is er een agenda-app die de cliënt
gedurende de dag met een signaal
steeds herinnert aan zijn planning, wat
de zelfredzaamheid bevordert. Of een
ov-app die de cliënt helpt zelfstandig
gebruik te maken van het openbaar
vervoer: zo laat gaat de bus, op dat
spoor staat de trein, zo laat kom je aan.
En door het gebruik van tablets kan
iemand zelf informatie opzoeken
en is hij minder afhankelijk van de
begeleiding. Het mes snijdt zo aan
twee kanten: de cliënt heeft baat bij de
nieuwe technologie en het spaart de
begeleiders tijd en dus geld uit. Door
de bezuinigingen in de zorg is dat geen
overbodige luxe. “Maar,” benadrukt
Ruben Andringa, “het is nooit een
vervanging van de begeleiding. Het
menselijk contact blijft altijd nodig.”

Dodow slaaphulp € 50 Helpt ontspannen en sneller in
slaap te komen.

Stappenteller - € 15 Stimuleert om meer te bewegen.
Slaaptrainer Zazu € 45 Deze klok geeft aan wanneer
het tijd is om te slapen en wanneer het (bijna) tijd is
om op te staan.
Wilt u een (deel) van bovenstaande apparaten
doneren aan Sprank? Maak uw gift over via
NL90 RABO 0118 716 638 o.v.v. E-Sprank en
de naam van het apparaat. Alvast bedankt!

Meer info: stichtingsprank.nl/E-sprank

Behalve genoemde
materialen beschikt de
uitleenservice ook over:

Robotkat: de kat kan
miauwen, bewegen en zelfs
spinnen.

CRDL (foto p.6): vertaalt
aanraking tussen mensen in
geluid en stimuleert op een
speelse manier fysiek contact.

Tovertafel: veelkleurige
spelletjes, te zien via
lichtprojecties op een
oppervlak. Reageert op
handbewegingen.

Smartphones, tablets en apps:
helpen op het gebied van
sociaal contact, gezondheid,
zelfredzaamheid en eigen
regie.

‘We hebben
verbazingwekkende
resultaten gemeten’

De CRDL en de tovertafel
konden worden aangeschaft
dankzij een donatie van ruim
12.000 euro door de Stichting
Vrienden van Sprank.
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