
 

Veel gestelde vragen - robot huisdieren 
 

Wat zijn interactieve robot GezelschapsDieren? 

Robot GezelschapsDieren zijn levens-echte interactieve dieren speciaal ontwikkeld om 

kameraadschap, geluk en vermaak aan onze geliefde ouderen te bieden. Deze levens-

echte, donzige dieren met bewegings- en geluidssensoren zijn donzige, vriendelijke, 

onderhoudsarme metgezellen die eruit zien, voelen en klinken als echte katten en pups.  

Zijn de GezelschapsDieren gewoon een dure speeltje? 

De huisdieren zijn levensechte interactieve huisdieren die specifiek worden ontworpen om 

kameraadschap, geluk, en vreugde aan ouderen te bieden. Wij beschouwen de huisdieren 

niet als speelgoed. Ze zijn speciaal ontworpen voor ouderen die graag willen genieten van 

het plezier en de kameraadschap van een dier zonder dat zij verwantwoordelijkheid 

hoeven te dragen voor de zorg die een echt huisdier met zich meebrengt.   

Wie zou kunnen genieten van een interactief robot huisdier in 

hun leven? 

Wij geloven dat mensen van alle leeftijden en achtergrond kunnen genieten van een robot 

metgezel in hun leven. Specifieke voorbeelden: 

• Wil de verantwoordelijkheden en de kosten van een echt huisdier niet dragen 

• Is niet in staat zijn om zorg te dragen voor een echt huisdier als gevolg van de 

leefomgeving of persoonlijke omstandigheden 

• Mensen met dementie kunnen zichzelf vaak niet meer goed vermaken. De 

beschadigde hersenen nemen alles wat stil staat en geen geluid niet goed meer 

waar. Met beweging en geluid nodigt het dier uit om contact te maken. Het 

gezelschap en de interactie reduceert stress en angst. 

 

 

  



 

Waarom zou u een robot huisdieren voor iemand kopen?  

• Om iemand te inspireren met een dier dat vreugde, plezier, vermaak en 

kameraadschap biedt 

• Om hen iets positiefs te geven dat zij kunnen delen met familie en vrienden 

• Om iets te bieden waar kinderen en kleinkinderen samen met hun oudere dierbare 

van kunnen genieten wanneer ze bij elkaar zijn 

 

Hoe reinig ik de huisdieren? 

• Gebruik een vochtige (niet kletsnatte!) doek, soms met desinfecterend middel dat 

op textiel gebruikt mag worden. Vermijd gebied rond ogen en neuw. 

• Of veeg het bont voorzichtig schoon met PDI Super Sani-doek  

• Laat bont droog zoveel mogelijk drogen 

• Borstel het bont 

• Reinig de borstel 

• Dompel niet onder in water. 

Hoe worden de gezelschapdieren aangedreven?  

De interactieve robot katten en honden worden aangedreven door vier LR14C alkaline 

batterijen (meegeleverd).  

Hoe lang gaan de batterijen mee? 

Het zal variëren van gebruiker tot gebruiker, afhankelijk van hoeveel ze interacteren met 

hun huisdier. 

Kan ik het huisdier uitzetten? 

Ja. Onder een flap met klittenband op zijn buik zit een schakelaar met de standen ‘aan’, 

‘stil’ en ‘uit’.  

  

https://www.trademed.nl/sani-cloth-active-13-x-22-cm?gclid=Cj0KCQiAxZPgBRCmARIsAOrTHSZhPDP6bz_d9LIrFFlthGevfI01J54ot225aInrv8E1egPikKqF-sYaAns-EALw_wcB


 

Gaat mijn huisdier slapen? 

Ja!  Wanneer u het dier een tijdje niet aanraakt, dan gaat het slapen.  Om hem/haar te 

wekken, geeft u hem/haar een zacht klopt je op de rug. De pup reageert ook op geluid. U 

kunt het dier ook met de aan/uit knop uitzetten. 

Zal het huisdier haar verliezen? 

Net als bij een echt huisdier, kan wat verlies van haar worden verwacht. 

Mijn interactieve robot metgezel lijkt te ‘klikken’ wanneer hij 

zijn hoofd draait  

De dieren bevatten Animatronic mechanismen die soms klikkende geluiden maken tijdens 

bewegingen.  U zult merken dat de meeste hoorbare animatronics te horen zijn terwijl uw 

huisdier zijn hoofd van links naar rechts beweegt. 

 

Welk materiaal is gebruikt om mijn interactieve huisdier te 

maken? 

De vacht de huisdieren is gemaakt van polyester en acryl en alle materialen zijn 100% 

synthetisch.  


