
Mijn werkdag zit erop. Computer uit. Zou het licht op onze kamer 

uit zijn? De knoppen zijn hier precies verkeerd om gemonteerd. 

Standaard is een schakelaar uit als de bovenkant naar beneden 

staat. Hier is het net andersom. Inmiddels weet ik dat, maar ik 

moet er altijd even extra bij nadenken. Is de verwarming uit? 

Geen idee. Die display kan ik niet bedienen. Ik vertrouw er maar 

op dat na werktijd alles vanzelf uitgaat. Zou het zonnescherm 

nog omlaag zijn? Ik geloof dat ik het eerder die middag 

automatisch naar beneden heb horen gaan. Ik doe het raam open 

en voel dat het scherm alweer omhoog is. 

Robotica; aanpassen is 
overleven!

Ellen Koudijs, Senior beleidsmedewerker 

bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu

Ik sta bij de bushalte op weg van werk naar 
huis. Geen bus op de geplande tijd. Veel te laat 
rijdt een met studenten volgepropte bus voor. 
Jammer, mijn aansluitende trein is al weg.  Had 
ik maar een zelf rijdende auto, denk ik, dan zou 
dit me niet meer zo vaak overkomen.

Blind
Thuisgekomen dient het volgende dilemma 
zich aan: zou het licht al aan moeten? Ik heb 
geen idee hoe schemerig het al is.  Ik ben blind, 
zie nog een heel klein beetje licht en donker, 
maar dit is niet voldoende om deze inschatting 
te maken. Ik pak mijn lichtsensor en houd die 
bij het raam. De piep is laag. Aha, donker dus 
het licht moet aan. Ik druk de schakelaar van de 
lamp boven de tafel in en verdraai hierbij per 
ongeluk de dimmer. Geen idee of de lamp goed 
genoeg brandt. Wellicht zullen mijn gezins-
leden bij binnenkomst klagen dat de lamp 
zeer doet aan hun ogen. Nou ja, beter dan een 
donker huis, besluit ik.
Het is hier koud. Verwarming maar aan. Een 
speciaal piepje in onze thermostaat laat mij 
weten dat ik de verwarming aan heb gezet. 
Hij staat op de door ons standaard ingestelde 

temperatuur van 19°C. Als ik het warmer wil 
hebben, zal ik moeten wachten tot mijn man er 
is. Hij kan het display lezen en de standaardin-
stellingen verzetten. Ik niet.

Voelbare knoppen
Tijd om te gaan koken. Alle boodschappen 
zijn gisteren thuis bezorgd. Voor mij echt een 
enorme stap vooruit. Op mijn smartphone heb 
ik een app waarmee ik online boodschappen 
kan doen. Uiteraard zijn daar wel twee voor-
waarden aan verbonden: de voice-over van de 
smartphone moet aan staan en de app moet 
toegankelijk zijn.
Eten koken dus. Ik zoek alle ingrediënten bij 
elkaar. Koken doe ik op gas. Ik kan dan horen 
hoe hoog het vuur staat en er is direct reactie 
als ik iets verander. Boven ons gasfornuis een 
schuinoplopende afzuigkap. Deze zorgt ervoor 
dat ik er rechtop onder kan staan, zodat ik 
niet bij iedere beweging mijn hoofd stoot. 
Bovendien kan ik dan goed genoeg horen of 
het eten kookt, de boter gesmolten is etc. 
Er zitten duidelijk voelbare knoppen op. Dat 
was een hele klus destijds, apparatuur vinden 
zonder displays en touchscreens. 

Slimmer ontwerpen
Tja, al die nieuwe technologie, denk ik terwijl 
ik de tafel dek. Het help mij enorm. Ik ben blij 
dat ik in deze tijd leef. Ik kan haast niet meer 
zonder mijn smartphone. Treintijden, GPS, 
weersvoorspellingen, een app die kleuren 
herkent, het is onuitputtelijk. En niet te ver-
geten facetime. Online kan dan toch iemand 
meekijken voor als ik toch ergens met een 
scherm of touchscreen te maken krijg.
Ik ben heel blij met al deze mogelijkheden.  
Helaas verdwijnen er steeds meer voelbare 
knoppen. Alleen gaat de ontwikkeling zo snel… 
Vaak wordt pas achteraf bekeken of zaken ook 
toegankelijk zijn (lees: geschikt voor iedere 
doelgroep). Terwijl vooraf hierover nadenken 
en meenemen in het ontwerp, veel slimmer en 
goedkoper is.

Ik roep dus iedereen op hier af en toe een 
moment bij stil te staan. Doe is 5 minuten je 
ogen dicht als je in huis bezig bent. En ervaar 
zelf wat handiger zou kunnen.

De opinie van… Ellen Koudijs
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