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Extra testosteron
leidt tot meer flirten
Het mannelijke hormoon testosteron leidt niet alleen tot machogedrag en agressie. Mannen die na
een wedstrijdje tegen een andere
man veel extra testosteron aanmaken, flirten daarna meer wanneer
zij een onbekende vrouw tegenkomen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van de Groningse psycholoog
Leander van der Meij.

Robot krijgt autistisch kind
Robots verruilen de fabriek voor
de zorg. Het Leo Kannerhuis
onderzoekt samen met TU
Eindhoven of robot Nao nuttig
kan zijn bij de behandeling van
autistische kinderen.
JULIE WEVERS

D

eze week deed zorgrobot Nao zijn intrede in
het Leo Kannerhuis in
Doorwerth, een behandel- en expertisecentrum voor autisme. In samenwerking met de Technische Universiteit
Eindhoven onderzoekt het huis of
robots autistische kinderen sociaal
gedrag kunnen aanleren.
Robots worden allang niet meer
alleen gebruikt voor werk in de fabriek dat vies, zwaar of gevaarlijk is,
maar ook in de zorg. In een aantal
Nederlandse verpleeghuizen krijgen dementerende ouderen bezoek
van de Japanse robot Paro, die met
zijn voorkomen als schattig zeehondje stressklachten vermindert.
Dankzij de uit de Verenigde Staten
afkomstige operatierobot Da Vinci
kunnen chirurgen in Nederland
steeds vaker operaties op afstand
verrichten.
De opmars van robots heeft te maken met kostenbesparingen in de
zorg en met de vergrijzing van de samenleving. “Straks zijn er heel veel
ouderen die verzorgd moeten worden,” zegt robotspecialist Emilia
Barakova van de TU Eindhoven.
“Dan is het handig als een robot een
hulpverlener kan ondersteunen.”
Bedrijven in Japan, waar rond
2025 een derde van de bevolking
65-plusser is, lopen hierbij voorop.
Onlangs presenteerde Toyota een
robot die mensen uit bed kan tillen
en kan ronddragen.
Het Leo Kannerhuis probeert de
robot vooral om educatieve redenen
uit. Iedereen die met autistische
kinderen werkt, weet: wil je aandacht, sluit dan zoveel mogelijk aan
bij hun speciale interesses. “Robots
sluiten heel mooi aan bij de belangstelling voor techniek van veel kinderen met autisme,” zegt gezondheidspsychologe Lida Nuy van het
Leo Kannerhuis. “Ze hebben er vaak
ook veel talent voor.”
Autisme komt voor bij één procent
van de bevolking en kent uiteenlopende verschijningsvormen. Wat
alle autisten met elkaar gemeen

hebben, zijn onder andere problemen met sociale interactie en grote
moeite met onverwachte veranderingen.
Een groot voordeel van robots is
dat ze zich altijd op dezelfde manier
gedragen. “Echte mensen zijn in het
algemeen heel lastig voor kinderen
met autisme,” zegt Nuy. “Ze stellen
plotseling een vraag, ze zijn de ene
keer vrolijk en de andere keer niet,
en ze kunnen je totaal onverwachts
aanraken.”
Welbewust gedragen de therapeuten van het Leo Kannerhuis zich altijd zo voorspelbaar mogelijk, een
klein beetje als robots. “Wij letten er
bijvoorbeeld erg op dat wij mededelingen zoveel mogelijk op dezelfde,
zo neutraal mogelijke manier overbrengen en wij proberen er ook elke
dag zoveel mogelijk hetzelfde uit te
zien,” zegt Nuy.
Plotseling met een ander kapsel
verschijnen kan al voor problemen
zorgen. Nuy: “Dat leidt bij sommige
kinderen tot zoveel stress, dat ze
zich afsluiten en niets meer leren. Je

‘Echte mensen
zijn heel lastig
voor kinderen
met autisme’
bent voor hen dan bijna een ander
persoon geworden.”
In het Leo Kannerhuis wordt onder andere gewerkt met Applied Behavior Analysis, een uit Amerika afkomstige intensieve gedragstherapie. Eén van de doelen is kinderen
meer contact met anderen te laten
maken. Nuy: “Je lokt voortdurend
communicatie uit, onder andere tijdens de behandeling. Maar de therapie gaat thuis gewoon door. Wij
leren ouders ook dat ze die pot pindakaas niet naast het bord van het
kind moeten zetten, maar juist bui-

Groep dansende Nao’s. De robots, gebouwd door de Franse fabriek Aldebaran Robotics, verleiden autistische kinderen
ten zijn bereik. Om hem te krijgen,
zal het kind een vraag moeten stellen. Uiteindelijk zal het hopelijk leren dat het leven met anderen toch
leuker en handiger is.”
Communicatie uitlokken is ook de
taak die Nao heeft in de behandelkamer van het Leo Kannerhuis.
Hiervoor heeft de robot diverse scenario’s tot zijn beschikking, die de
therapeut ook kan aanpassen. Eerst
zegt Nao iets prikkelends, zoals: “Ik
kan iets met mijn voeten wat jij niet
kan.” Daarna laat hij een stilte vallen, waardoor het kind hopelijk

gaat denken: als ik wil weten wat hij
met zijn voeten kan, zal ik toch echt
een vraag moeten stellen. Komt die
vraag niet binnen een bepaalde tijd,
dan zegt de robot: “Wat zou je mij
nu kunnen vragen?” Blijft reactie
uit, dan zegt Nao: “Je kan mij nu
vragen: ‘Wat kan jij met je voeten?”

D

e in Frankrijk gebouwde Nao
wordt op dit moment wereldwijd gebruikt door geleerden
die, net als Barakova, onderzoek
doen naar de interactie tussen mensen en robots. De reden: hij kan veel

en kost maar twaalfduizend euro.
Net als andere moderne robots beschikt de bijna zestig centimeter hoge Nao over talloze sensoren, een
soort kunstmatige zintuigen, waarmee hij informatie uit de omgeving
verzamelt die wordt verwerkt door
de ingebouwde computer. Hierdoor
is interactie met mensen mogelijk,
ook al is die nog heel primitief.
Nao kan gezichten herkennen,
personen en objecten in een ruimte
registreren en afstanden schatten.
Emoties ervaren kan hij uiteraard
niet, maar hij kan wel doen alsof.

Maanmineraal in
Australië gevonden

Brein takelt al af
vanaf 45 jaar

Warme Golfstroom
voorspelt klimaat

In West-Australië is voor het eerst
het mineraal tranquillityiet gevonden, dat tot nu toe alleen op de
maan gevonden was door astronauten. Met het spul kunnen geleerden
voor het eerst de leeftijd bepalen
van stenen waarin het voorkomt.
Het roodbruine mineraal bestaat
uit ijzer, silicium, zirkoon, titanium
en het zeldzame yttrium. (Science)

Ons denkvermogen verslechtert
tussen het 45 en 49ste levensjaar
met 3,6 procent, aldus Britse geleerden. Zij bestudeerden tien jaar het
geheugen, de woordenschat en het
begrip van zevenduizend mannen
en vrouwen. Dit is van belang voor
vroege behandeling van Alzheimer.
Tot nog toe leek aftakeling pas vanaf zestig jaar te beginnen. (BBC)

Geleerden van het Duitse Max
Planck Instituut beweren dat zij
vier jaar van tevoren klimaatveranderingen kunnen voorspellen op de
Atlantische Oceaan. Zij gebruiken
hiervoor de koude en warme Golfstromen die circuleren tussen de
Noordpool, Florida en de Zuidpool.
Hun pad fluctueert langzaam en
beïnvloedt hiermee het klimaat.

Warme Golfstroom (rood) beïnvloedt
het noordelijke klimaat.
FOTO NASA
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Supermarkt

I

aan de praat
‘Robot in
de zorg is
onethisch’

H

met prikkelende vragen en zelfs een huilbui tot interactie.
Als hij verdrietig is, laat hij zijn
hoofd bijvoorbeeld hangen en gaan
er onder zijn ogen blauwe lichtjes
branden die op tranen lijken. Hier-

Nao herkent
gezichten en
doet alsof hij
emoties heeft

mee worden autistische kinderen
aangespoord te vragen wat er
scheelt.
Pionier van autismetherapie met
robots is de Britse University of
Hertfordshire. Deze universiteit ontwikkelde zes jaar geleden robot Kaspar, een veredelde paspop met een
hightech hoofd, aanvankelijk bedoeld voor een tijdelijk studentenproject. Tot ieders verrassing sloeg
Kaspar zo goed aan bij autistische
kinderen dat hij nu het paradepaardje is van de robotafdeling.
Bijzonder aan Kaspar is het mini-

FOTO AP

male aantal emoties dat op zijn gezicht valt af te lezen, terwijl hij tegelijkertijd een heel menselijk gezicht
heeft, precies wat hem voor autistische kinderen onweerstaanbaar
maakt. Zij zijn vaak overweldigd
door de steeds veranderende emoties op echte gezichten.
De eerste kleinschalige experimenten met Kaspar zijn veelbelovend: dankzij de aanwezigheid van
de robot gingen autistische kinderen uit zichzelf contact maken
met de mensen in de behandelkamer.

ans Meij, medisch antropoloog en directeur innovatie van het Amphia Ziekenhuis in Breda, is kritisch over
robots in de zorg. Over het project
van het Leo Kannerhuis wil hij
nog geen oordeel vellen, omdat
hij dit nog niet goed kent. Maar in
het algemeen vindt Meij, die jaren werkzaam was als verpleegkundige, zorg door robots geen
goede ontwikkeling.
Een operatierobot kan sommige
specifieke ingrepen beter verrichten dan de chirurg, erkent
Meij: “Dat is prima. Maar bij
essentieel menselijk handelen,
zoals in de complexe verpleegkundige zorg, vind ik de inzet
van robots onethisch.”
Dat robot Paro in Japan wordt
gebruikt om dementerende
ouderen rustig te houden, maakt
Meij boos. “Die mensen worden
gewoon gefopt met een nepbeest
en dat lukt alleen omdat ze
dement zijn. Ja, ze worden er rustig van. Maar dat worden ze ook
als je ze aandacht geeft.”
Ook al kunnen robots patiënten
wassen en verschonen – wat in
Nederland niet gebeurt – mensen kunnen dat volgens Meij
beter: “Dit zijn belangrijke observatiemomenten, waarop je kan
zien hoe het met iemand gaat.
Een robot ziet bijvoorbeeld echt
niet of een rood plekje op de huid
een beginnende doorligplek is.”
Psycholoog Lida Nuy van het
Leo Kannerhuis sluit uit dat
robots ooit de hele therapie overnemen: “Er zal altijd iemand bij
moeten zijn, al is het maar voor
het geval de robot uitvalt.”
In de demo-ruimte van de TU
Eindhoven wil robot Nao niet
gaan staan. Onderzoeker Barakova ruikt met een verontrust
gezicht aan zijn knie. Resoluut
zet ze de robot uit. “Ik ruik
brandlucht. Hij is een paar dagen
geleden oververhit geraakt tijdens een presentatie voor een Japans robotbedrijf.”
En dan lijkt de tijd dat robots
het van mensen gaan overnemen
nog heel ver weg.

k kies bewust: slaafvrije chocolade, dolfijnvriendelijke
tonijn, slakkenslijm, Livarvarken, plofkippen, Louékippen, maïskippen, kalkoen,
Pekingeend, Vietnamese vers ingevroren pangafilet, mandarijnen in gootsteenontstopper, truffelolie met petroleum, probiotica, dioxine, vitaminen, mineralen, antioxidanten, Japanse zoutjes uit China, knoflook uit China,
zijde uit China, speelgoed uit
China, filet africain, schnitzels,
separatorvlees, plakvlees, lamsdöner van lam, rund en varken,
knakgarantie, sperzieboon,
asperge, bruine bonen, bronwater, mineraalwater, kraanwater,
Bar Le Duc, witte tanden, mint,
munt, eetrijp, eco, aloë vera,
bosvruchten, bospaddenstoelen,
eend, rundvlees, afhangen, besterven, scharreleieren, dooierkleurenwaaier, kooieieren, duurzame vis, verse vis, eerlijke bloemen, handgebreide truien,
handgeplukt dons, effe checken,
full bodyscan, beter leven, tortellini, olijfolie, pastasaus, ambachtelijk, authentiek, naar
grootmoeders recept, pannenkoeken, pesto, ui, gevulde olijf,
Bertolli, eerlijke ingrediënten,
eerlijke smaak, automatenkoffie,
eeuwig houdbare melk, boter,
gezond frituren, toverrijst, toma-

Ons Nederlanders
valt heel wat op de
mouw te spelden
tenpuree, aardappelpuree, zeezout, tafelzout, keukenzout,
zwarte peper, witte peper, vierseizoenenpeper, piment, doperwt, tuinerwt, extra fijn, extra
vergine, vanillevla zonder vanille, citroen met schildluiswas,
oud hout, kattengrit, abdijbier,
kloosterbier, pils, jenever, benzine, wijn, gerecycled wc-papier.
De beleving. De afgelopen acht
jaar was ik één van de verslaggevers van het televisieprogramma
Keuringsdienst van waarde. Een
programma dat de verhalen achter ons voedsel onderzoekt. Wat
staat er op de verpakking van de
spullen die wij in de supermarkt
kopen en wat zit erin?
Vaak is het antwoord: onzin en
goedkope rommel. Ons Nederlanders valt met mooie woorden,
een blitse reclame, een kek zakje
en een lage prijs heel wat op de
mouw te spelden.
Misschien dat ons programma
de kijkers iets kritischer over hun
eten heeft gemaakt: wat zit erin,
hoe is het gemaakt en hoe
smaakt het? Als dat zo is, hebben
we heel wat bereikt.
De Keuringsdienst gaat door,
maar ik stop ermee. Ik wens de
makers nog vele mooie jaren toe.
t.vandekeuken@parool.n

