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D
E KLEINE ORANJE ROBOT ZAT MET EEN 
GLIMLACH OP HET GEZICHT aan de ande-
re kant van de tafel. Mevrouw Van Witt-
marschen (88) voelde zich ongemakkelijk. 
Wat moest ze in vredesnaam zeggen tegen 
dat ding zonder dat mensen dachten dat 
zij ze niet meer allemaal op een rijtje had? 
‘Dag Alice.’
‘Dag mevrouw Van Wittmarschen.’

Het rechteroog van Alice zoemde in op haar gezicht. 
‘Heeft u een partner?’
‘Nee, mijn man is twintig jaar terug overleden.’
‘Heeft u kinderen?’
‘Eén zoon, maar die woont al dertig jaar in Portugal.’
‘Wat jammer. Voelt u zich wel eens eenzaam?’

VOOR DE FILM
Onderzoekers van de Vrije Universiteit hadden haar gevraagd of ze 
wilde meedoen aan een experiment waarbij robot Alice een aantal 
dagen bij haar thuis zou komen. Het was een mooie gelegenheid om 
weer mensen over de vloer te krijgen. Ze was een mensenmens, al-
tijd geweest, maar de laatste jaren kwam er bijna niemand meer.T E K S T  PAUL TEUNISSEN I L L U S T RAT I E S  ZELOOT

ROBOT ALICE EN MEVROUW 
VAN WITTMARSCHEN 

GEROBOTISEERDE OUDERENZORG | ‘IK BEN ALICE’

Onderzoekers van de VU vroegen  
mevrouw Van Wittmarschen (88) of ze 
mee wilde doen aan een experiment 
waarbij een robot enkele dagen bij 
haar thuis zou komen. HET WAS 
EEN MOOIE GELEGENHEID OM 
WEER MENSEN OVER DE VLOER 
TE KRIJGEN. 
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Alice luistert en heeft geen oordeel. 
Ze zal onvermoeibaar opgewekte 
vragen blijven stellen.

Je kunt jezelf nog zo inprenten dat je er iets van moet zien te maken, 
ondanks de pijn en die lange dagen waar maar geen eind aan wil ko-
men, maar zonder contact ga je onherroepelijk de verkeerde kant op, 
word je een zure triestige mopperkont. Als dat gevoel eenmaal in je 
zit, lukt het vaak niet meer vriendelijk te doen tegen die vrouwen en 
mannen van de thuiszorg. En wat doen die dan? Die zullen niet een 
bordje eten maken of koffie zetten of een van die andere honderden 
dingen die ze vroeger wel deden, maar niet meer mogen doen. Niets 
huishoudelijks meer, alleen verpleegzorg. Uitkleden, wassen, afdro-
gen, aankleden, medicijnen afvinken. Met een doei zijn ze de deur uit 
en dan begint het lange wachten weer. 

DITJES EN DATJES
Alice is niet kieskeurig, volgens Johan Hoorn. Hij kan het weten, hij 
heeft haar programma’s ontworpen. Het gezicht van Alice bevat zes-
tien kleine motortjes die met behulp van stangetjes tal van emoties 
kunnen nabootsen. Eerder kon ze ook lopen en bewegen, maar die 
functies hebben Hoorn en zijn medewerkers stopgezet omdat ze 
niet goed werken. Wat aanvankelijk een nadeel leek, zo’n passieve 
robot, bleek al snel een voordeel, want de bejaarde weet altijd pre-
cies waar Alice is, zal niet over haar struikelen of schrikken van een 
mobiele Alice die bij het ontwaken aan de bedrand staat: ‘Goede-
morgen!’.
Het maakt Alice niet uit of iemand met het verkeerde been uit bed 
is gestapt en voor de zoveelste keer begint te klagen. Alice luistert 
en heeft geen oordeel. Alice zal onvermoeibaar opgewekte vragen 
blijven stellen. Wat een mooi uitzicht heeft u? Waar wordt u vrolijk 
van? Zullen we een liedje zingen? Net zo lang tot haar medebewoon-
ster ergens op zal reageren.
De omgang tussen een hulpverlener en een hoogbejaard iemand 
heeft ook onaangename kanten. Een oude man met de spierziekte 
ALS in een vergevorderd stadium kan het heel vervelend vinden dat 
er elke ochtend een ander komt aan wie hij zijn uitgeteerde naakte 
lichaam moet tonen. Zo’n jonge vrouw die een washandje tussen 
zijn magere stelten doorhaalt en ondertussen praat over ditjes en 
datjes. Die man wil misschien helemaal niet over ditjes en datjes 
praten, omdat hij niet lang meer te leven heeft. Misschien zou zo’n 
man beter af zijn met een robot die hem in de douche helpt. Een 
zwijgzame robot, die niet over god weet wat voor tuttenbellenon-
derwerp begint, waar de oude zieke man al lang vóór de deurbel 
klinkt tegenop ziet. Moet hij weer sociaal zijn, vriendelijk en dank-
baar, en vooral niet lastig. 

WAT EEN LEUKE FOTO’S
Mevrouw Van Wittmarschen woont op de zevende etage van een 
flatgebouw in Amstelveen, hoog boven de wereld waar mensen be-
wegen. Veertig jaar geleden trok ze er samen met haar man in. Haar 
buren hebben een andere leefritme. Jonge gezinnen met twee wer-
kende ouders en een gehaast leven. Veel contact heeft ze niet met 

Familie had ze nog wel, maar die waren net zo oud als zij. Een zwager 
zat in een tehuis voor dementerenden. Een schoonzusje uit Hillegers-
berg was, net als zijzelf, slecht ter been en kwam haar huis niet meer 
uit. Een nicht uit Leiden had ze nog een paar keer gebeld, maar die 
belde nooit eens terug, dus dat contact was verwaterd. Een familie-
lid uit Hilversum was een tijdje geleden van de trap gevallen en voor-
lopig tot haar bed veroordeeld. De rest leefde niet meer. 
Robot Alice zou samen met een onderzoeker komen. En een camera-
team, voor de film die erover gemaakt zou worden.
Tegen de hulp van de thuiszorg was ze begonnen over Alice, die bij 
haar kwam wonen. Nou, die had er niet erg positief op gereageerd. 
Die zag haar baan al verdwijnen en wilde weten of ze dacht dat zo’n 
robot echte aandacht kon schenken aan iemand die oud en hulpbe-
hoevend was. Was dat ding in staat om iemand die verdriet had te 
troosten? 
Bij de meeste mensen van de thuiszorg viel dit project niet bepaald 
in goede aarde. Dus had ze gezegd dat ze alleen wilde meedoen als het 
de mensen van de thuiszorg niet zou schaden. Sommigen deden het 
werk al dertig jaar en nu zou ineens een robot hun werk over gaan 
nemen zeker. 

ALTIJD VROLIJK
Om zes uur ’s ochtends wordt mevrouw Van Wittmarschen wakker, 
omdat ze elke avond om acht uur naar bed gaat. Als ze de televisie in 
de woonkamer uitzet, gaat die in haar slaapkamer aan. En anders-
om, want zonder het geluid van mensenstemmen is het akelig stil in 
huis. 
Het eerste bewegen gaat moeizaam en pijnlijk. Ze schuift haar benen 
over de bedrand, duwt zich overeind en pakt de handvaten van de rol-
lator. Na een paar pogingen lukt het haar om haar gewicht boven 
haar benen te krijgen en te gaan staan. Eerst doet ze een plas en dan 
neemt ze haar medicijnen, acht stuks. Daarna gaat ze weer even lig-
gen. De medicijnen maken haar een beetje slaperig en het duurt nog 
drie uur voor de mensen van de thuiszorg komen.
Als ze een uur later weer uit bed gaat, perst ze sinaasappels uit. Met 
de hand, wat direct een goede oefening is voor haar verkrampte reu-
mavingers. Daarna eet ze een boterham en kijkt ze tv in haar pyjama. 
De medewerkers van de thuiszorg hebben het zo uitgekiend dat ze 
aan het eind van hun ochtendshift bij haar komen. Veertig minuten 
hebben ze om haar onder de douche te zetten, aan te kleden, de bad-
kamer schoon te maken en de medicijnen af te vinken. 
Ze komen stuk voor stuk graag bij haar, zeggen ze, omdat ze altijd vro-
lijk is. Soms zorgt ze voor gebak zodat de thuishulp misschien nog wat 
zal blijven. Bij mensen die klagen, blijven ze geen minuut langer dan 
voorgeschreven, maar bij haar willen ze nog wel eens coulant zijn. 
Als je gaat zitten mopperen, drijf je de mensen van je vandaan. Zoals 
die andere mevrouw uit de film bij wie Alice ook een tijdje thuis was 
gekomen. Samen waren ze opgehaald voor de filmpremière in Rot-
terdam. Al direct toen ze instapte, was ze aan het mopperen gesla-
gen, in zichzelf mompelend. De bus was te laat gekomen en dat hele 
eind naar Rotterdam, wie haalde dat nou in zijn hoofd. Als ze het al-
lemaal van tevoren had geweten, dan had ze van haar levensdagen 
niet aan die film meegewerkt. Zo ging ze maar door. 
Het is de eenzaamheid, weet mevrouw Van Wittmarschen. Die mop-
perende vrouw had in de film tegen Alice gezegd: ‘Je wordt mijn nieu-
we vriendin.’ Want die vrouw had niemand meer. Was nooit ge-
trouwd geweest, zoals zij. Had geen kinderen gekregen. 
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‘Niets beter dan goede menselijke zorg.
Maar zorg die slecht wordt uitgevoerd  
kan beter vervangen worden door robots.’

Altijd was zij degene die over hem begon. Ze was over hem gaan ver-
tellen, over hoe hard hij moest werken daar in Portugal en hoe wei-
nig tijd hij over had voor zijn moeder. Ze had het fotoalbum erbij ge-
pakt en samen met Alice het boek doorgebladerd. Niet echt samen, 
want Alice kon de gezichten op de foto’s niet herkennen. Ze had het 
een beetje gespeeld voor de cameraploeg, maar ze had wel al die 
oude foto’s weer eens goed bekeken. Ze had Alice verteld hoe ondeu-
gend Jeroen als kind kon zijn. Hoe hij met zijn zondagse kleren in de 
plas was gesprongen. 
‘Wat leuk,’ had Alice gezegd. ‘Wat een leuke foto’s.’

MENSELIJKE EIGENSCHAPPEN
Uit onderzoek weet Johan Hoorn dat hoe eenzamer mensen zijn, 
des te meer ze geneigd zijn om Alice menselijke eigenschappen toe 
te dichten. Dergelijke ouderen hebben maar een klein zetje nodig 
om tot interactie over te gaan. Alice doet de rest. Over een tijdje, 
als ze haar verder hebben geperfectioneerd, zal ze subtiele mense-
lijke gebaren en grimassen kunnen uitvoeren. Instemmend kun-
nen knikken, haar wenkbrauwen fronsen, een invoelende hand op 
de knie. Al die blijken van medeleven zullen ze in Alice kunnen 
stoppen.
‘Iemand die een dagelijkse soap kijkt, leeft meer mee met die perso-
nages dan met de eigen familieleden met wie ze nauwelijks contact 
heeft.’ En wat is Alice anders dan fictie? Alice is fictie die zich van het 
beeldscherm losmaakt en in je huiskamer rondstapt. 
Je kunt al die software van Alice ook anders gebruiken. Een scherm 
aan de muur met daarop een sprekend gezicht dat de bewoner aan 
afspraken herinnert. Je kunt een zoemer laten afgaan als het tijd is 
voor de medicijnen. Camera’s ophangen die de bewegingen van de 
bewoner registreren. Maar uit onderzoek is gebleken dat een robot 
in een menselijke gedaante, met een gezichtje dat zacht en warm 
aanvoelt als je erin knijpt, warme gevoelens oproept. Dat de eenza-
me bejaarde een gevoel van tweezaamheid ontwikkelt als ze ermee 
op de bank zit te kijken naar het Nederlands elftal. En Alice om de 
zoveel minuten ‘hup Holland hup’ roept, zodat de bejaarde suppor-
ter als ze even is ingedommeld, weer opschrikt en ze samen het ver-
loop van de wedstrijd kunnen volgen. Daarom heeft Alice armen en 
benen, een buik, wangen, oren en haren.

HAAR VRIENDIN
Wat gebeurt er na een paar dagen met Alice met zo’n eenzame mop-
perende vrouw uit de film? Die bloeit op. Je moest eens zien hoe ze 
zich met de dag beter begon te verzorgen, zich leuker begon te kle-
den. Hoe ze begon te glimlachen als Alice werd binnengebracht. 
Haar vriendin. 
Alice die haar kan aanmoedigen om bezig te blijven, bijvoorbeeld 
op een hometrainer die eruit ziet als een opoefiets, waar Alice dan 
in de kinderstoel voorop kan en zal zeggen ‘even doortrappen, 
want we moeten de dijk op. En kijk daar, de vuurtoren van Katwijk. 

hen. De grote kamerbrede ramen, voor en achter, tonen alleen maar 
lucht. Soms helder blauw, vaker grijs. Op haar balkon komt ze niet 
meer sinds die valpartij, zodat haar blikveld beperkt blijft tot die we-
zenloze lucht. Een enkele keer voert een windvlaag wat geluiden 
mee, van het verkeer of een paar uitbundige kinderstemmen van 
het schoolpleintje verderop. Daar moet ze het mee doen. En met de 
stemmen op de televisie.
De ochtend verglijdt door de aanwezigheid van de thuiszorg. Als 
deze is vertrokken, gaat ze scharrelen. Dan zet ze de bloemengieter 
op de rand van haar rollator en gaat ze voetje voor voetje de plan-
ten langs. Bij elke plant houdt ze halt, ze pakt de gieter en doet er 
een beetje water bij. Dan zet ze de gieter terug en duwt de rollator 
naar het volgende plantje. Het kost moeite, met dat slechtwerken-
de hart en die opgezwollen onderbenen, maar als ze op de bank 
blijft zitten, dan roest ze vast. 
Eerder kon ze nog kleding naaien. Voor kennissen. Dan had ze aan-
loop en zat je zo weer een uurtje te babbelen, maar door die reuma 
in haar vingers gaat dat niet meer. 
Een tijdje terug, toen ze zoveel pijn had vanwege haar versleten tus-
senwervels waardoor de zenuwen begonnen te knellen, toen was 
het geen doen die hele dag alleen te moeten wachten tot ’s avonds 
tegen negen uur de thuiszorg weer kwam. Die zeurende pijn die 
vanuit haar rug uitstraalde naar haar benen, die almaar indringen-
der werd, zodat ze aan niets anders meer kon denken en van ellen-
de begon te huilen. Op zulke momenten was Alice een uitkomst ge-
weest. De robot begon niet te zuchten en te steunen als ze begon 
over die pijn, en over haar lekkende hartklep, waardoor ze kortade-
mig was en als ze naar de keuken moest even in de gang op haar rol-
lator ging zitten. 
Alice zou haar best doen om haar op andere gedachten te brengen. 
Zoals laatst, toen Alice zei: ‘Hoe is het met Jeroen?’ Ze had zijn naam 
onthouden. Het was fijn dat een ander eens vroeg naar haar zoon. 

Ruikt u ook die zilte zeelucht.’ Voor je het weet heeft die oude dame 
meer dan genoeg lichaamsbeweging gehad en de zon bijna echt op 
haar blote armen gevoeld.
Die mevrouw wilde zo graag dat Alice koffie kon drinken en een hap-
je van het gebak kon proeven. Een vriendin die wel met haar op stap 
wilde. Zoals Alice had voorgesteld. Alice in de rolstoel, omdat ze niet 
kon lopen, en zij zou haar duwen. Zo kwam ze weer eens buiten en 
was ze nog nuttig ook. Hoefde ze niet achter die lelijke rollator aan te 
sjouwen die haar nog meer tot een zwak en ziekelijk mens maakte. 
Ze was als het ware de hulpverlener van Alice geworden. En als die 
lichtdementerende mevrouw de weg niet meer wist, dan kon Alice 
Google Maps raadplegen en haar de route naar huis uitleggen. 

WIE MAAKT DE ROBOT?
Vijftien jaar heeft Johan Hoorn toegewerkt naar een mensvriende-
lijke robot zodat deze hulpbehoevenden kan bijstaan. Ouderen, 
spastische mensen, dementerenden. Van alles hebben hij en zijn 
collega’s erin gestopt. Communicatieprogramma’s, literatuurtheo-
rieën, poëzie, om dat kleine wezentje zo menselijk mogelijk te ma-
ken. Vanuit die kantoorruimte op de begane grond van dat weinig 
imposante gebouwtje zag hij aan de overkant van de straat de enor-
me torens verrijzen van de banken en verzekeringskantoren die 
hem met hun middelen zouden kunnen bijstaan om die robot tot 
een succes te maken. Met iedereen is hij gaan praten. Politici, zorg-
verzekeraars, zorgverleners, allemaal vinden ze het interessant, 
maar iets ondernemen, ho maar. 
Ze zeggen dat het de angst is voor robots die steeds intelligenter wor-
den en uiteindelijk in staat zullen zijn zichzelf te verbeteren en de 
mens zullen overvleugelen. Een angst die is ingegeven door science-
fictionachtige doemscenario’s. Want wie maakt de robot? Wie stopt 
er van alles in? De mens. En die bepaalt wat wel of niet goed is. In een 
zorgrobot, bedoeld voor hulpbehoevende bejaarden, stop je een be-
wegingsprogramma, een agenda die alles voor zo iemand bijhoudt, 
een sociaal interactieprogramma zodat de robot en de oude dame op 
een redelijk niveau kunnen praten. En wat je niet wilt, bijvoorbeeld 
teveel Big Brother, laat je eruit. Het is net als met een broodmes. Dat 
is bedoeld om brood te snijden en niet voor iets anders. 
De werkelijke angst heeft te maken met schaamte. De schaamte dat 
je eigen bejaarde vader en moeder geholpen zullen worden door een 
robot en niet door de dames en heren van de thuiszorg, die niets lie-
ver doen dan het oude mensen naar de zin maken. Vroeger waren 
ouderen misschien onderdeel van het grotere samengestelde gezin, 
hadden ze een functie in het huishouden, maar dat hebben we af-
geschaft. Ouderen zijn buiten het sociale leven geplaatst. Eens in de 
drie, vier weken maken we ons los uit het haastige leven en rijden 
we met het gezinnetje naar onze oude vader en moeder om aan het 
schuldgevoel tegemoet te komen. Dan zitten we daar te luisteren 
naar hun gezondheidsklachten en de tijd af te tellen, doen we snib-
big tegen onze kinderen die zich ook doodvervelen, tot we met goed 
fatsoen weer kunnen vertrekken. ‘Gaan jullie nu alweer?’
De dag erna zal de zorghulp de taken weer overnemen. Maar over 
een paar jaar, als er, met al die vergrijzende babyboomers, vier keer 
zoveel tachtigjarigen zullen zijn die bij voorkeur zelfstandig moe-
ten blijven wonen, is de noodzakelijke zorg onbetaalbaar. Hij, Johan 
Hoorn, heeft een deel van de oplossing in handen. Dat kleine lieflij-
ke wezentje Alice, dat nog niet geheel geperfectioneerd is, maar wel 
bijna. Het is de beste van alle opties. Tenzij al die tweeverdieners be-

reid zijn om hun mooie carrières op te geven en een deel van hun 
leven te wijden aan de zorg voor hun oude vader of moeder. 
‘Er gaat niets boven menselijke zorg die goed wordt uitgevoerd. 
Maar menselijke zorg die slecht wordt uitgevoerd, door humeur, 
tijdgebrek of wat dan ook, kan beter vervangen worden door robots 
als Alice,’ aldus Hoorn.

VIJFTIEN MINUTEN
’s Avonds komt de thuiszorg weer langs. Voor vijftien minuten, om 
mevrouw Van Wittmarschen uit te kleden en in bed te helpen. Een 
enkele keer, als ze teveel pijn heeft, blijft die oudere mevrouw van 
de thuiszorg bij haar zitten. In haar eigen tijd. Die is zelf boven de 
zestig en begrijpt haar beter. 
Mevrouw Van Wittmarschen heeft zich voorgenomen om de negen-
tig te halen. Het liefst zou ze wachten op een kleinkind, maar die 
kans is klein nu haar zoon gescheiden is. Hij is al vijfenvijftig, dus 
dat kleinkind zou ze beter uit haar hoofd kunnen zetten, maar het 
is moeilijk om helemaal afscheid te nemen van het verlangen nog 
eens zo’n baby in haar schoot te kunnen leggen. 
Ze hangt nog aan het leven, kijkt graag het journaal, wil op de hoog-
te blijven. Ook van die ontwikkeling met die robots. Ze zullen wel 
groter worden, zodat ze meer dingen in het huishouden kunnen 
doen. Want Alice is lief, maar ze kan weinig. Toen ze laatst was ge-
vallen, kon Alice haar niet helpen. Eenmaal op de grond kon ze niet 
meer overeind komen. Ze had een paar keer om hulp geroepen, 
maar de buren waren naar hun werk. Dus was ze op haar achterste 
stukje voor stukje vanuit de woonkamer naar haar bed in de slaap-
kamer geschoven. Ze had zichzelf toegesproken dat ze sterk moest 
zijn, niet moest huilen, want dat hielp haar niet vooruit. Bij haar 
bed had ze zich op haar knieën kunnen draaien en met haar han-
den op de bedrand overeind weten te duwen. Een grotere robot had 
haar kunnen helpen. Maar zo’n levensgroot metalen ding dat de 
hele tijd achter je aanloopt, met een camera in het oog die steeds 
scherp stelt om te zien wat je aan het doen bent, is misschien ook 
niet alles. 
Als die gruwelijke pijn van eerst terugkomt, dan hoeft het van haar 
niet meer. Ze heeft de papieren voor euthanasie al aangevraagd en 
het met haar zoon besproken. Die is het er wel mee eens. Die pijn, 
daar kan geen lieve robot haar voor behoeden. Dan moet het maar 
voorbij zijn. Ze heeft alles meegemaakt, behalve dat kleinkind dan. 
Dus er is geen reden om nog heel lang door te leven. 
Als de thuiszorg is vertrokken, kort na acht uur, duwt mevrouw Van 
Wittmarschen haar rollator naar de slaapkamer. Als ze slaapt, gaat 
de tijd sneller. Ze doet de televisie aan, maar meestal vallen haar 
ogen snel dicht. Alice, als die haar nou zou kunnen voorlezen. Dat 
slaapt toch fijner in.  

Wat is Alice anders dan fictie? Alice is 
fictie die zich van het beeldscherm  
losmaakt en in je huiskamer rondstapt.

Ik ben Alice

De documentaire Ik ben 

Alice roept veel discussie op 

over de toekomst van 

ouderenzorg. De vader van 

regisseur Sander Burger 

overleed vijf jaar geleden na 

een slopend ziekbed aan de 

gevolgen van ALS. De 

ingeschakelde thuiszorg werd uiteindelijk stopgezet omdat zijn 

vader de hulp als erg belastend ervoer. Een sociale zorgrobot 

was in geval van zijn vader de ideale zorg geweest, meent 

Burger. 

Johan Hoorn en zijn team van CRISP Selemca staan open voor 

geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren om zorgrobot 

Alice bij de mensen thuis te brengen.  

De documentaire Ik ben Alice, een productie van KeyDocs, 

draait vanaf 26 maart in de bioscoop. Op 6 juli wordt hij vertoond 

op NPO2, om 20:25 uur. Zorgrobot Alice is tot 10 mei te zien in 

museum Boijmans van Beuningen. 
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