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Interview

Even voor de duidelijkheid, Jannie  
is een robotstofzuiger. Gerard heeft 
‘haar’ in huis omdat hij met zijn thuishulp 
Tamara meedoet met een pilot. Hiermee 
onderzoeken we de mogelijkheden 
van robotstofzuigers in de thuiszorg. 
Zo verwachten we dat thuishulpen met 
hulp van de robotstofzuiger hun cliënten 
nog beter kunnen ondersteunen. Gerard 
en Tamara delen hun ervaringen. 

Zo gepiept
Thuishulp Tamara Wennink gaat  
iedere woensdagochtend aan de slag 
bij Gerard. Ze is altijd in voor nieuwe 
dingen: “Ons werk is best wel zwaar, 
zeker voor je rug. Als die ontzien  
kan worden door een robotstofzuiger, 
waarom niet.” Samen met Gerard heeft 
ze het apparaat ingesteld. Dat ging goed, 
in een half uurtje was het gepiept.

We zijn natuurlijk benieuwd hoe het 
werken met Jannie tot nu toe bevalt.  
“Ik ben iemand die graag zelf de touwtjes 
in handen heeft en moet het nu uit 
handen geven. Dat is even wennen”, 
vindt Tamara. Voor Gerard werkt het 
prima. “Er zitten redelijk veel functies 
op en je kan tijden en verschillende 
programma’s instellen. We gaan het 
samen uitproberen.”

“Ze vindt puzzels ook lekker”
Op woensdagochtend heeft Gerard 
altijd de koffie klaar staan voor Tamara. 
Samen overleggen ze welke klussen er 
gedaan moeten worden. Deze ochtend 
stond Jannie al aan voordat Tamara 
kwam. Zij trof Gerard enigszins ontdaan 
aan. “Jannie was de slaapkamer  
in ge reden en de puzzel aan het opeten 
die onder zijn bed lag. Een puzzel van 
2500 stukjes…” De ‘slimme’ stofzuiger 
had de slaapkamerdeur, die op een klein 
kiertje stond, opengeduwd. Tamara kon 
Jannie op tijd onderscheppen. “Het is 
maar goed dat ze geen puzzelstukjes 
lust. Ze spuugde ze uit en daarna is  
ze naar het laadstation gereden.”

Jannie stofzuigt de vloer op elk gewenst moment, zorgt ervoor dat deze er weer spic en span uitziet 
en gaat daarna direct naar haar huis. Gerard Kaldenbagh is heel tevreden over haar. We zochten 
hen op in Den Haag.

Het is echt  
een uitkomst”

“

Gerard Kaldenbagh, Tamara Wennink en stofzuiger Jannie van Zoef Robot
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Een goed humeur 
Ondanks deze gebeurtenis is Gerard 
heel tevreden over Jannie. “Ik heb  
versleten rugwervels en heb pas een 
nieuwe heup.” Gelukkig zitten zijn 
lichamelijke klachten zijn goede humeur 
niet in de weg. Eigenlijk is Gerard altijd 
positief en vrolijk. “Je moet van het 
leven een lolletje maken. Daarom doe 
ik ook mee met dit onderzoek. Zelf zal 
ik niet zo makkelijk een stofzuiger 
pakken. Zo’n robotstofzuiger in huis, 
ja, dat is een uitkomst.” Hij gebruikt 
wel eens een Swiffer om de vloer te 
stoffen, maar nu kan Gerard zelf de 
stofzuiger aanzetten wanneer het hem 
uitkomt. Zo houdt hij meer tijd over 
voor zijn grote hobby EHBO. “Dat doe 
ik al sinds 1985. Ik ben penningmeester 
en draai EHBO-diensten.”

Nieuwe snufjes
Tamara ziet ook de voordelen van  
het apparaat. “Ik wil dit werk lang 
blijven doen. Nu heb ik meer ruimte 
voor een goed gesprek en andere  
taken zoals de koelkast schoonmaken 
of de kastjes boven het aanrecht waar 
Gerard niet bij kan. Het is allemaal nog 
nieuw dus ik moet het nog een beetje 
uitvinden.” Voor nieuwigheden staat 
Gerard zeker ook open. “Er komt 
steeds meer elektrische apparatuur  
in huis.”

Een goed team
De robotstofzuiger is eenvoudig  
zelf te gebruiken waardoor cliënten 
minder afhankelijk zijn van hun 
thuishulp. Daarnaast kan de thuishulp 
andere taken oppakken in de tijd dat 
Jannie haar werk doet. “Voor mensen 
die ervoor openstaan, raden we de 
robotstofzuiger zeker aan”, zeggen ze. 
“Wij hebben nog even nodig om het 
écht goed onder de knie te krijgen, 
maar Jannie is welkom hoor. We zijn 
een goed team met z’n drieën.” 

Onderzoek robotstofzuigers 
Tzorg maakt het graag nog aangenamer voor cliënten en medewerkers. 
Daarom doen we onderzoek naar technologische innovaties zoals de robot - 
stofzuiger. Deze pilot is in samenwerking met de gemeenten Amsterdam  
en Den Haag, zorgorganisaties Cordaan Thuisdiensten en Axxicom en  
de Haagse Hogeschool. Samen met 100 cliënten en hun thuishulpen 
onderzoeken we de toegevoegde waarde van robotstofzuigers in de 
thuiszorg. Zo kijken we of cliënten nog beter geholpen kunnen worden,  
het bijdraagt aan het gevoel van zelfredzaamheid en of het werk van 
thuishulpen wordt verlicht. 

Meer weten over deze proef?  
Bekijk dan deze video op het 
YouTube kanaal van Tzorg!
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