
Paro de zeehond 

 

 

Wat is het? 

Paro de zeehond is een sociale robot die interactie en communicatie stimuleert. De witte 

vacht, de grote ogen en zijn levensechte gedrag zorgen voor bijzondere momenten tijdens 

het gebruik. Paro zorgt voor bijzondere emoties bij de gebruikers. Door de sensoren onder 

zijn vacht, reageert Paro op geluid, aanraking, beweging, licht/donker en onthoudt Paro zijn 

naam op lange termijn. Deze sensoren zorgen dat het gedrag van Paro constant wordt 

afgestemd op de prikkels die Paro krijgt. 

 

Voor wie is dit product geschikt? 

Ik vind het product geschikt voor cliënten die visueel en meervoudig beperkt zijn omdat de 

zeehond geluid maakt, bewegingen maakt zoals met zijn staart zwiepen en ook zacht is om 

te voelen. Het is geschikt voor kinderen, meervoudig beperkten en verstandelijk beperkten. 

Als cliënt moet je wel in staat zijn om te voelen en dus de cliënt moet de zeehond kunnen 

aanraken. 

 

Voor wie is dit product niet geschikt? 

Dit product is niet geschikt voor cliënten die een (redelijk) hoog niveau hebben. Dit product 

is ook niet geschikt voor cliënten die er geen behoefte aan hebben.  

 

Wat is het doel? 

De cliënt kan plezier hebben met dit product maar het product kan ook troost bieden. Als je 

bijvoorbeeld verdrietig bent kan je de zeehond op schoot nemen en ermee knuffelen. De 

zeehond slaat stemmen en namen op zodat het contact met de cliënt persoonlijker wordt. 

 

Verdieping 

- geborgenheid geven: iemand kan zich veiliger voelen door deze zeehond door met hem te 

knuffelen. 

- activeren van inactieve cliënten: een cliënt de zeehond geven om te stimuleren dat ze 

actief bezig gaan. 

- tot rust brengen, ontspannen: je kan rustig worden door het gebruik van de zeehond. 

 

 



Gebruiksgemak  

De aan knop van de zeehond zit tussen zijn staart. Je kan de zeehond opladen door het 

oplaadpunt wat in zijn bek zit. De zeehond is makkelijk in gebruik en kan daardoor snel en 

goed ingezet worden voor een cliënt eventueel onder begeleiding. De zeehond moet wel 

opgeladen worden, de oplader ziet eruit als een speen. Als de zeehond leeg is maakt de 

zeehond 3 hoge piepjes. Als charge uit is weet je dat hij volledig opgeladen is. 

 

Klaarmaken voor gebruik 

Stap 1: zorg dat de zeehond volledig is opgeladen. 

Stap 2: haal eventueel de oplader eruit en zet de zeehond aan met het knopje tussen zijn 

staart. 

Stap 3: wacht even tot de zeehond is opgestart en geef hem dan aan de cliënt. 

Stap 4: vanaf nu kan de cliënt de zeehond zelf te gaan gebruiken. 

Stap 5: na het gebruik van de zeehond kan je de zeehond uitzetten met dezelfde knop als 

hoe hij aan moet. Doe de zeehond weer aan de oplader. 

 

Aan de slag 

Opdracht 1: Zet de zeehond aan, kriebel hem onder zijn kin en kijk wat er gebeurt. 

Opdracht 2: Maak jezelf tijdelijk slechtziend of blind en maak gebruik van de zeehond. 

 

Instructiefilm: 

https://youtu.be/h6D1Fx6PhtI. 

 

https://youtu.be/h6D1Fx6PhtI

