SOCIALE ROBOTS
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Sociale robot is nog
lang geen R2D2
Veel mensen hebben door sciencefictionfilms en promotie door
fabrikanten hoge verwachtingen van sociale robots. In de praktijk zijn
de toepassingen nog beperkt. Roessingh Research & Development (RRD)
in Enschede onderzoekt hoe mensen op sociale robots reageren en hoe
de mens-robot-interactie is te verbeteren, met een focus op de
revalidatie.
Roessingh Research & Development is voortgekomen uit,

gebeurt dat middels Europese onderzoeksprojecten.

maar staat organisatorisch los van Roessingh Centrum

Het onderzoekscentrum heeft twee focusgebieden: reva-

voor Revalidatie. Dit centrum verzorgt revalidatie in de

lidatietechnologie (onder meer sensoren, exoskeletten,

breedste zin van het woord. Dat gaat van patiënten met

ortheses en protheses) en eHealth (zorg op afstand). De

dwarslaesies via patiënten met niet-aangeboren hersen-

laatste groep onderzoekt mogelijkheden om mensen met

aandoeningen (bijvoorbeeld door een beroerte of onge-

chronische aandoeningen te kunnen ondersteunen in de

luk) tot pijnrevalidatie, orthopedie en kinderrevalidatie.

zorg. Daarbij komt sociale robotica om de hoek kijken,

Doorgaans gaat het om langdurige zorg, waarbij het cen-

en dat is de reden dat ik aan tafel zit bij onderzoeker

trum zoveel mogelijk aspecten van revalidatie meeneemt,

Stephanie Jansen en junior onderzoeker Marian Hurmuz.

inclusief de sociale en psychologische kant.

Jansen is van oorsprong bewegingswetenschapper,

Zo’n dertig jaar geleden sloegen de Universiteit Twente

afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en

en het Roessingh de handen ineen en werd gestart met

werkt sinds 2008 bij RRD. Ze houdt zich vooral bezig met

het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen de

het evalueren van eHealth op zowel klinisch als sociaal

revalidatiekliniek. Wat begon als R&D-afdeling binnen het

gebied. Hurmuz heeft gezondheidswetenschappen ge-

Roessingh groeide door tot een afzonderlijke organisatie:

studeerd aan Universiteit Twente en werkt sinds 2019 als

RRD, dat hiermee de verbindende schakel vormt tussen

junior onderzoeker. Ze hoopt in juni dit jaar te promove-

techniek en zorg. Hoewel RRD nu een zelfstandige orga-

ren op het gebruik van eHealth-toepassingen. Zij onder-

nisatie is, werken Roessingh en RRD heel nauw samen.

zoekt vooral hoe eindgebruikers een app of hulpmiddel

Mede door de korte fysieke afstand (ze delen de parkeer-

over een langere periode gebruiken.

plaats) en de technologische interesse kunnen beide entiteiten samen het verschil maken voor de revalidatiezorg.

EHEALTH
RRD is niet bezig met het ontwikkelen en op de markt

ONDERZOEK

brengen van producten, maar met onderzoek daar

RRD is uitgegroeid tot een kennisinstelling met nauwe

omheen. Welke mensen willen eHealth gebruiken? Hoe

banden met zowel het revalidatiecentrum als Universiteit

moet dat er uitzien? Welke methoden kun je gebruiken

Twente. Maar er worden ook projecten gedaan in samen-

om eHealth te ontwikkelen die daadwerkelijk worden

werking met andere zorginstellingen in de regio, met

toegepast? Maar de onderzoekers evalueren ook. Jansen:

(academische) ziekenhuizen, hbo-instellingen, commer-

“Je moet goed kijken waar een app aan moet voldoen.

ciële partijen en kenniscentra in het buitenland. Meestal

Een app moet worden gebruikt door de hele populatie,
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Scotty in het usability lab van Roessingh
Reseach & Development. (Foto: Lidewij Olive)

niet alleen door mensen die het leuk vinden. Sommige

robotica in de revalidatiezorg te krijgen. We begonnen

mensen zijn immers in hun leven meegegroeid met

bewust niet met een groot consortium en hoge verwach-

technische ontwikkelingen, anderen helemaal niet. In ons

tingen. In project SCOTTY hebben we gekeken wat ons

usability lab doen we veel gebruikers- en ervaringstesten

aan de technische kant aan Pepper opvalt, wat ons aan

om ontwikkelaars feedback te geven. Vaak bedenken

de klinische kant opvalt, en hoe we dat samen kunnen

ontwikkelaars leuke dingen, maar als bepaalde opties niet

oplossen. We zijn in maart 2021 begonnen met het defi-

werken of niet worden gebruikt, heb je er niets aan. Van-

niëren van taken. We konden dat door corona niet één op

uit deze insteek zijn we ook met sociale robotica bezig.”

één in het revalidatiecentrum doen, dus werkten we met
vragenlijsten. Daarna definieerden we wat we Pepper

SCOTTY

wilden laten doen. Welke rol zou zij kunnen krijgen in het

Eén van de projecten waar RRD momenteel aan werkt,

revalidatiecentrum? We hebben onze bevindingen naar

is SCOTTY. Het wordt uitgevoerd onder de vlag van

Frankrijk gestuurd, waarna Bluecompanion de door ons

DIH-HERO, een groot Europees project waar Universiteit

gedefinieerde taken kon inprogrammeren. Dat gebeurde

Twente één van de partners is. Onderzoekspartners zijn

in de zomer- en herfstmaanden.

Roessingh Centrum voor Revalidatie en Bluecompanion,

Sinds november staat Scotty hier in ons lab en zijn wij

een jong bedrijf met vestigingen in Frankrijk en Enge-

begonnen met gebruikerstesten. Eerst vroegen we aan

land. De partijen hebben al eerder samengewerkt aan de

experts of zij deed wat zij zou moeten doen, daarna het-

Nao-robot van Softbank Robotics en wilden de samen-

zelfde met zorgprofessionals en patiënten. Daar is Marian

werking voortzetten aan de hand van de Pepper-robot

de laatste twee maanden druk mee geweest.”

van dezelfde fabrikant. Bluecompanion brengt expertise

(De Pepper-robot heeft de naam Scotty gekregen, het

met betrekking tot robots en het gebruiksgereed maken

project heet SCOTTY. De vier rollen die de onderzoekers

van robots voor de zorg in, RRD ervaring in het slaan van

hebben gedefinieerd waren: hulp van de verpleegkundi-

bruggen tussen technologie en zorg. Vanuit het revali-

ge, hulp van de fysiotherapeut, gastvrouw en metgezel.

datiecentrum was de vraag vooral hoe het personeel te

Scotty heeft bij RRD de rol als vrouw gekregen).

behouden (minder personeelsverloop).
Jansen: “Social robotics worden gepromoot als hulp-

PERCEPTIE

middel om de werkdruk te verlagen en de aandacht van

Het bleek dat mensen razend enthousiast zijn over

patiënten af te leiden van hun klachten. De kernvraag is

robotica en wilde ideeën hebben, die de onderzoekers

echter wat we kunnen doen om meer gevoel voor sociale

vervolgens toch enigszins moesten temperen. In films
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en advertenties wordt steeds een pratende, autonoom
rijdende of zelfs dansende robot getoond. De praktijk is
anders. Jansen: “Een robot als R2D2 uit Star Wars schept
verwachtingen die de huidige sociale robots niet kunnen
waarmaken. Je moet de verwachtingen managen, om
mensen een goede eerste indruk te geven. Mensen moeten een realistische indruk krijgen van wat een robot kan
en wat je er mee kunt doen.
Dat is ook de ervaring van Hurmuz. “We hebben in ons
usability lab testen gedaan met drie groepen: experts,
patiënten en zorgverleners. Iedereen vond dat de robot
er leuk uitzag. De mensen waren ook enthousiast en
positief over hoe de robot beweegt. Ze hadden alleen
meer verwacht dan de taken die er nu inzitten. Er is duidelijk een mismatch tussen de verwachtingen en wat de
robot kan. Patiënten zijn per saldo wat enthousiaster dan
zorgverleners, die wellicht hadden verwacht dat Pepper
meer taken zou kunnen overnemen. Ook viel tegen dat
er toch iemand moet zijn die de robot ondersteunt. Die
teleurstelling komt deels omdat in films, op vliegvelden,
in winkelcentra en hotels allerlei robots rondrijden die
meer en andere kunstjes doen. Als je het zelf uitprobeert,

Marian Hurmuz.
(Foto: Roessingh Research & Development)

is het toch anders dan verwacht.”
Jansen vult haar aan. “Sociale robots worden ontzettend
gehypet door ontwikkelaars en bepaalde media. Maar

mee moeten omgaan, zowel patiënten als zorgverleners.

een robot is een lege huls, je moet er zelf alles instoppen.

Zij kijken heel pragmatisch naar een robot en hebben

Mensen laten zich erg leiden door wat ze op televisie

vaak de beste ideeën. Dit onderzoek gaan we tot mei dit

en in de bioscoop zien. Het beeld dat daar wordt voor-

jaar uitvoeren.”

geschoteld, is heel wat rooskleuriger dan de praktijk.

Pepper moet steeds worden begeleid, bijvoorbeeld door

Mensen zien niet wat achter de schermen nodig is om

een student. Maar schieten we er dan wat mee op qua

een robot aan te sturen. De huidige sociale robot is nog

werkdruk? Hurmuz is realistisch. “De taken die een robot

lang geen R2D2.”

zou kunnen overnemen van een zorgprofessional zijn de
wat eenvoudigere taken, niet de echte zorgtaken. Die

VERVANGING OF HULPMIDDEL?

zal de zorgverlener blijven doen. Met een robot wordt

Behalve techniek komt er kennis uit de gammaweten-

de werkdruk voor een zorgverlener niet automatisch

schappen om de hoek kijken. Jansen: “In het onderzoek

weggenomen.”

van Marian wordt goed gekeken of mensen een robot ac-

Jansen: “Bij een zorgverlener is de eerste vraag altijd:

cepteren. Zien zorgmedewerkers en patiënten een robot

hoeveel extra werk kost dat ons? Ze denken niet meteen:

als een vervanging of als een hulpmiddel voor zorgverle-

zij neemt ons werk over. Technologie is altijd een middel,

ners? De testen in ons usability lab hebben we gehad. Als

nooit het doel; Pepper moet een middel zijn om de zorg

de coronaregels het toestaan, willen we Pepper meene-

te verbeteren. In de huidige vorm benadeelt de robot

men naar het Innovatielab van het revalidatiecentrum.

de zorgprofessionals niet, maar zij helpt ze ook nog niet

Pas dan kunnen we echt bepalen of Pepper een meer-

echt.”

waarde heeft. Dan laten we hem voor bijvoorbeeld vier
weken op een afdeling, onder begeleiding van studenten.

VEILIGHEID

Dan kunnen patiënten en zorgprofessionals ervaren hoe

De robot is door de fabriek voorzien van de nodige

het is om zo’n robot op de afdeling te hebben. Wij zijn

sensoren die ongelukken moeten voorkomen. Specia-

vooral geïnteresseerd in de ideeën van degenen die er

listen van RRD hebben kritisch gekeken naar alles wat
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te maken heeft met functionele veiligheid en veiligheid
rondom stroomstoringen, softwarefouten en dergelijke.
Toch heeft het onderzoeksteam de nodige zorgen over
botsingsbeveiliging. Jansen: “Deze robot wordt vaak
gebruikt in grote ruimten waar weinig obstakels zijn. Nu
heeft een revalidatiecentrum doorgaans wel behoorlijke
ruimten omdat rolstoelen, rollators en ook mensen moeten kunnen manoeuvreren. Maar je merkt dat de robot
het in een dergelijke omgeving toch moeilijk heeft. Een
verkleuring op de vloer of wisseling van vloerbedekking
kan al als verstoring worden gezien. In revalidatiecentra
en ouderenzorginstellingen lopen bovendien steeds mensen rond, vaak met een beperkte snelheid. Dan kunnen
de ingebouwde veiligheidssensoren eerder belemmerend
werken.

Stephanie Jansen.

We kijken in het consortium naar een optie die het beste

(Foto: Roessingh Research & Development)

werkt. Eén optie was bijvoorbeeld dat Pepper aan de
hand meerijdt. We kijken nu of we de robot met bijvoor-

is een simpel robotachtig concept waarmee je dagritme

beeld een joystick kunnen besturen. Je moet kunnen

aanbiedt. Mensen die ouder worden of ernstig ziek zijn,

ingrijpen als zij een verkeerde richting dreigt in te rijden.

hebben geen echt dagritme. Als dat met zo’n hulpmiddel

We hebben nog wel een aantal stappen nodig om dat

terugkomt, is dat een grote plus in iemands leven. Het

goed te laten verlopen. Volkomen autonoom rondrijden,

zou ook voor bijvoorbeeld autisten een uitkomst kunnen

zoals we dat in de logistiek zien, is er voorlopig niet bij.”

zijn. Nao zie je bijvoorbeeld veel terug in onderzoeken
met kinderen met autisme of andere ontwikkelingsstoor-

WERKEN MET EEN ROBOT

nissen. Zij hebben vaak moeite met communiceren en

Het leuke aan dit project is voor beide dames, dat ze

sociaal contact. Zo’n robot kan daar een goede en veilige

mensen echt de ervaring geven hoe leuk het is om met

spiegel in zijn.”

een robot te werken. Jansen: “Als sociale robotica een
plek wil krijgen in de zorg, moeten we een transparant

WEERSTAND

beeld creëren van wat die robot kan. Je moet tonen wat

Hoewel er al zo’n veertig jaar robots zijn, is er nog altijd

het inhoudt om zo’n robot een deel van het werk van een

weerstand tegen. Dat is een signaal dat er in het voor-

zorgprofessional te laten doen. Je moet je ook afvra-

traject iets behoorlijk mis is gegaan. Volgens Jansen wil

gen of Pepper altijd het juiste middel is. Bij Roessingh

RRD dat bij sociale robotica voorkomen. “In het project

Centrum voor Revalidatie loopt momenteel een project

SCOTTY hebben we nadrukkelijk geprobeerd de eindge-

Maatje. Die robot is fysiek wat kleiner, en eenvoudiger en

bruikers er bij te betrekken. Dat merk je bijvoorbeeld bij

veel goedkoper. Dat verlaagt ook de drempel.”

een revalidatiearts die er bij is betrokken. Doordat hij in

Er zijn sociale robots in de vorm van een zeehond, hond,

het hele traject meegaat, heeft hij een realistisch beeld

kat of ander knuffeldier. RRD heeft ze nooit onderzocht,

van de robot. Hij heeft goede ideeën over wat zo’n robot

maar Hurmuz heeft er een keer mee gewerkt. “Dat was

zou kunnen doen en wat voor robot ze eigenlijk nodig

met een kat bij dementerende ouderen in een zorginstel-

hebben. De creativiteit ligt op de werkvloer. Wij moeten

ling. Daar zag je dat de mensen echt enthousiast waren.

het oppakken en dat in functionaliteit laten omzetten.

Ze praten met de kat en aaien hem en ze willen hem over-

We vragen zoveel mogelijk eindgebruikers wat ze van de

al mee naar toe nemen.”

robot vinden en wat zij nog meer zou kunnen doen. Dan

Ook Jansen heeft wel eens met zo’n kat gewerkt. “Het

is SCOTTY misschien niet het eindpunt, maar juist het

is net of je een echte kat of hond op schoot hebt. Maar

beginpunt van een groot Europees vervolgproject.”

de ratio erachter is: je geeft ouderen iets om voor te
zorgen. Het is een manier om structuur aan te bieden.
Dat zie je ook met de als bloempot aangeklede Tessa. Dat
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