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Zinvolle Robotica in de Zorg,
een eerste verkenning



Waar gaat het om in deze werkplaats?

Nu een eerste verkenning: wat is er eigenlijk al?

“We verkennen hoe robotica zinvol onderdeel kan worden van de zorg.”

“behoeften en 

wensen van 

gebruikers zijn 

het uitgangspunt”

“prangende 

vragen over en 

ervaringen met 

zorgrobots”
+ +

“kansen en 

bedreigingen van 

de inzet van 

robots in de zorg”



Soorten robots

Bron: http://www.robots.nu/



Zorgrobots

• Robot voor zorgtaken
• tilrobots
• operatierobots

• Robotorthese
• exoskelets

• Robot hulpmiddelen
• robotarm
• robot My Spoon

• Sociale robot
• Zora
• knuffelrobots

Bron: http://www.robots.nu/



Een andere indeling

Sociale robots
bieden gezelschap

Service robots
telepresence
foto’s nemen

bestellingen plaatsen

Veiligheid
dwaaldetectie 

valdetectie
alarmering

voordeurcamera

Activering
beweging

gezond leven

Bron: http://www.robotzorg.nl/

http://www.robotzorg.nl/robots-in-de-zorg/sociale-robots/
http://www.robotzorg.nl/robots-in-de-zorg/service-robots/
http://www.robotzorg.nl/robots-in-de-zorg/veiligheid/
http://www.robotzorg.nl/robots-in-de-zorg/activering/


Wat is een robot?

• “Een robot is een machine die kan waarnemen, denken en handelen.”
bron: Rinie van Est (Rathenau Instituut) op http://www.robotzorg.nl/opinie/robotisering-grijpt-diep-op-zorg-en-
samenleving/

• sensoren
• intelligentie
• bewegende delen

• Dus niet beslist een humanoid (androïde)

• Waar ligt dan de grens met domotica?



Maar: zijn definities
en indelingen in categorieën belangrijk?

Focus van deze verkenning:
wat kan er al wel en wat kan er nog niet?

En wat willen wij er mee?



Knuffelrobots

JustoCat
http://www.roboticare.nl/justocat-robotkat/

Paro
http://www.focalmeditech.nl/nl/robot

zeehond-paro



Desktoprobot Jibo

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=-3NYBpYRC-s



Desktoprobot Tessa

Bron en filmpje: https://www.tinybots.nl/

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqp7j9os_UAhUBIVAKHdnJD_UQjRwIBw&url=http://www.noviotechcampus.com/news/novio-tech-campus-company-tinybots-starts-trial-help-people-dementia&psig=AFQjCNGXCbmrtkcWiiAC-eUlnu5kOCNk0Q&ust=1498146018839618


Commerciele variant desktoprobot 

Bron en filmpje: https://nest.com/



Andere desktoprobots

Mamoru Kun
http://www.robots.nu

/mamoru-kun-een-
robot-voor-

vergeetachtigen/
in 2018 op de markt

iCat
http://www.roboticstoday.com/robots/icat

uit 2005! 

Pillo
https://www.y
outube.com/w
atch?v=QjJ_Gff

iNEE
vanaf juli 2017



Bewegende robots

Pearl
http://www.robotics

today.com/robots/pearl

Giraff
http://www.giraff.

org/

Mobiserv
http://www.smart-homes.nl/

Innoveren/Sociale-Robots/ Mobiserv.aspx



Meer bewegende robot (-hulpmiddelen)

SpotMini
http://www.robots.nu/robot

arm-my-spoon/

Robotarm Jaco
http://www.robots.nu/

robotarm-jaco-op-rolstoel/

Obi
https://www.focalmeditech.nl/nl/

maaltijdondersteuning/obi

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY97j55M_UAhVIbVAKHZPyCTkQjRwIBw&url=http://www.updategadgets.com/boston-dynamics-giraffelike-spotmini-robot/&psig=AFQjCNEGhIV0BIVyVC2YJnij2ZKE6g-QUA&ust=1498163710382096
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicl_yG5M_UAhXSY1AKHSrOBSsQjRwIBw&url=http://news.3yen.com/2006-12-22/my-spoontm-the-japanese-feeding-robot/&psig=AFQjCNEAPbrB3yTxgcbEQFCwcDdRczDIxw&ust=1498163449244399


SpotMini

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=hgfKtwTLsqI



Humanoid NAO / ZORA

• sinds 2005
• bedoeld als vriend van de familie die 

assisteert bij dagelijkse taken in huis

• ZORA:
Zorg, Ouderen, Revalidatie en 
Animatie

• ook voor: geheugentraining, 
wandelen, diagnosticeren, 
valdetectie, animatie en voorkomen 
van dwaalgedrag



Beweging & plezier

Bron: http://www.marcelvandenbergh.com/

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDk_Ol0c_UAhVOJlAKHWSODU0QjRwIBw&url=http://www.prweb.com/releases/2016/02/prweb13215425.htm&psig=AFQjCNGoJUCowKexKA_qiNrthE3aD3fCuQ&ust=1498158441898957
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5_pvk0c_UAhVOblAKHaTCBLIQjRwIBw&url=http://www.marcelvandenbergh.com/categorie/totaal-archief/1/robot-ouderen-4-jpg&psig=AFQjCNFUX9JG6qWNa4VdPV5AyR5m7huobg&ust=1498158577880844


Bron:
https://www.zorgvisie.nl/ICT/
Nieuws/2017/2/HU-meet-
positieve-effecten-van-zorgrobot-
ZORA/



Humanoid Alice

Trailer van de documentaire Ik ben Alice:
https://www.youtube.com/watch?v=YWANBRMBjMk



Bedenkingen?

• Ethische aspecten
• afhankelijkheid

• confronterend

• machine vs menselijk contact

• Kunnen we er op vertrouwen?

• Hoe behulpzaam zijn ze echt?



“Sociobots: je moet even weten hoe je ze moet gebruiken”

Koefnoen - Eenzaamheid:
https://www.youtube.com/watch?v=-dSZsHZZuYY



Vragen?
Contact

Marike Hettinga

m.hettinga@windesheim.nl

De Zorg voor Beter werkplaats Zinvolle Robotica in de Zorg is een initiatief van Vilans en Hogeschool 
Windesheim en wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en SIA. www.zorgvoorbeter.nl/robotica

http://www.zorgvoorbeter.nl/robotica

