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Wie ben je?
Ik ben Anouk Neerincx. Ik doe onderzoek 
naar sociale robots voor de jeugd-
gezondheids zorg en jeugd hulpverlening, en 
ontwerp ze samen met kinderen, ouders en 
experts uit de jeugdzorg. Hierbij kijk ik naar 
hoe sociale robots kunnen worden ingezet 
om stress en angst bij kinderen te verlagen. 
Denk hierbij bijvoor beeld aan een robot 
die een leuk en informatief fi lmpje laat zien 
op een vaccinatiedag, of een robot in de 
wacht kamer waar je een spelletje mee kunt 
spelen. 

Ook kijk ik naar hoe sociale robots kunnen 
helpen om het kind zich veilig en comfor-
tabel te laten voelen, zodat het kind eerlijk 
durft te vertellen wat hem of haar dwars 
zit. Een hulpverlener kan bijvoorbeeld een 
robotvriendje meenemen, waardoor het 
makkelijker is om contact te maken met het 
kind. Hierdoor weet de hulpverlener beter 
wat het kind nodig heeft en kan de zorg 
voor het kind verbeterd worden. 

S U M M E R S C H O O L  J U N I O R  O N D E R Z O E K S P O S T
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Wat doe je?
Om te kijken naar hoe sociale robots ingezet 
kunnen worden in de jeugdgezondheidszorg 
en jeugdhulpverlening, is het belangrijk om 
eerst te weten wat de doelgroep nodig heeft. 
Daarom overleggen wij eerst met de experts 
uit de jeugdzorg, ouders en met kinderen 
zelf hoe een sociale robot voor de zorg eruit 
moet zien en hoe hij zich moet gedragen. 
Dit doe ik bijvoorbeeld door ouders en 
experts te interviewen en samen te bepalen 
wat de robot moet kunnen. 

Hoe kan een sociale 
robot kinderen helpen?

Ook organiseer ik robotworkshops op 
basisscholen, waar ik samen met kinderen 
robots teken en met toneelspel uitspeel 
hoe robots zich moeten gedragen in de 
jeugdzorg. Ook programmeer ik de robot 
samen met de kinderen. Daarna proberen 
wij deze robotontwerpen uit, waar wij 
bijvoorbeeld twee verschillende soorten 
robots vergelijken om te kijken of kinderen 
meer over zichzelf vertellen bij de ene robot 
dan bij de andere robot. 

Pepper, een van de robots 
waar we mee werken.

Vraag van vandaag:
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