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EEN TOEKOMSTBEELD

ZULLEN DIT DE ROBOT
OPLOSSINGEN WORDEN 
IN DE GEZONDHEIDSZORG? 
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MAAR IS HET WEL ZO EEN VERRE TOEKOMST ? 

“Dure robots nemen operatiekwartier over”

24/06/2015, Het Nieuwsblad
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Als ik er de krant op open sla lees ik onder andere dit : 

“UZ Gent neemt zorgrobot in dienst”

24/09/2013, De Standaard



GEZONDHEIDSZORGROBOTS: WAT ? 

“EEN GEZONDHEIDSZORG ROBOT IS PRIMAIR
BEDOELT OM HET LEVEN OF LEVENSTIJL VAN
EEN MENS TE VERBETEREN OF TE BESCHERMEN” 

Vele verschillende types: 
-chirurgie
-rehabilitatie
-ondersteuning in onafhankelijkheid
-coaching/motivatie
-telemedicine
-logistiek: medicatie, was, maaltijden, …

Definitie van Broadbent et al, 2009



OOK TOEPASSINGEN ZONDER SOCIALE INTERACTIE 

Robot als medeonderzoeker naar nieuwe
medicatie tegen Malaria 

Manchester, 2015

8

Gezondheidszorgrobots hoeven zeker niet altijd menselijke of dierlijke trekjes te hebben

Of om medicatie te sorteren, NY 2013 



AUTONOMIE VAN INTERACTIEVE ROBOTS NOG BEPERKT 



AUTONOME ZORGROBOTS : 
Toekomstscenario voor 2026 uit het WONDERr project 
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Hoe kan Zora weten waar bewoners zijn en
wanneer een bewoner “storend” gedrag vertoond?

Sensoren Identificatie Registratie



Onderzoek met bewoners in woonzorgcentrum

ICON project WONDER 2015-2017



WAT MAAKT EEN ROBOT VOOR DE MENS AL DAN NIET ACCEPTABEL ?  
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WILLEN WE ONS LIJF EN LEVEN DELEN MET ROBOTS? 

Bron: Arras, K., & Cerqui, D. (2005). Do we want to share our lives and bodies with robots? A 2000-
people survey. Autonomous Systems Lab (ASL), Swiss Federal …, (0605), 1– 41.

Stel dat je je dagelijkse taken niet meer zelf kan doen (door leeftijd, handicap) zou je accepteren
dat een robot je helpt om gedeeltelijke onafhankelijkheid te herwinnen? 

Ja

Nee

Weet niet



ROBOTS IN FICTIE: volledig autonoom

UTOPISCH DYSTOPISCH



VEILIGHEID



MORELE DILEMMAS: VEILIGHEID VOOR WIE ? 
in bv TUNNEL probleem



OORZAAK VOOR ANGST DAT ROBOTS GEK GAAN DOEN? 

• Religie
• Industriële revolutie
• Griezelvallei effect

• Doodsangst
• Categorie grensoverschrijdingen



UITERLIJK EN GEDAG : ANIMACY & ANTROMORPHISME 

Paro

Probo

Hiroshi Ishiguro met zijn Actroid,

https://en.wikipedia.org/wiki/Actroid


COMMUNICATIE & GEBRUIKSGEMAK  

Bron:http://www.ketelhuis.nl/footage/images/FOTOALBUM%20ALICE.jpg



Hoe kan een zorgprofessional nieuwe activiteit maken met ZORA/NAO ? 
Choreographe gebruiken ? 

Fig. 1. Choreographe Operating Interface

robot (two arms, two legs, one head). The di↵erence between the Zora robot and
NAO robot is the graphical user interface to control the robot. Choreographe
(figure 1) is used to operate the NAO robot whereas Zora-control (figure 2)
(software created by Zorabots, http://zorarobotics.be/index.php/en/who-am-i)
is used to operate the Zora robot. The Zora-control makes it possible for non-
programmers to program the robot, because this user-interface has been designed
to work in a more intuitive manner. Some activities are already preprogrammed
in the Zora-control, such as a Bingo game activity.

The Zora robot is commercially available as a service. This service includes
the delivery of a Zora robot and all its hardware parts, but also provides support
with learning how to program and use the robot and handles minor reparations
or issues with the system. In 2015 there were a total of 155 Zora’s in use across
Europe.

4 Case study context

This case study follows, since the beginning of January 2016, the introduction
and use of the Zora robot in two nursing homes that are part of the research
project ¡removed for anonymous reviewing¿.Prior to using Zora in the nursing
home, a presentation was given about the research project by the researchers
and the Zora robot did a dance demonstration. About 1,5 month later, the care
professionals in both nursing homes received a presentation and training from
ZoraBots on how to use the Zora robot, for instance which sensors the robot
has, how to prepare pieces of text for the robot to say with the click of a button,
but also how to program the robot to do a number of movements in a sequential
way to be used, for instance, for physiotherapy activities.



Creëren van nieuwe activiteit:  vb hoe een nieuwe quiz maken met Zora? 

• load/activate Zora
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NUT/MEERWAARDE

SOCIALE ROBOTS: positieve emoties & verhogen van sociale interacties en activiteit



NUT/MEERWAARDE

MEER PRECISIE
Da Vinci Surgical robot

MINDER ZWAAR WERK/HERHALING
Locomat

Zora



NUT/MEERWAARDE 
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IMPLICATIES VOOR WERKPROCESSEN 

Van minimaal invasieve chirurgie…

AnesthesistAssistent

Chirurg

… naar robot-geassisteerde chirurgie

Instrumentist

Chirurg

Da Vinci robot

Robot console

Instrumentist

ICON TELESURGERY 2010-2012, Operatiekwartier OLV ziekenhuis Aalst  

Assistent



ZAL EEN ROBOT MIJN WERK OVERNEMEN?

'The Future of Employment: How susceptible are jobs to automation'.
by Michael Osborne and Carl Frey, from Oxford University's Martin School

Vereist je job vnl dat je: 
In kleine ruimte kruipt?
Objecten assembleert ?

Kleine objecten
manipuleert? 

X Je job heeft
een grotere kans om 
geautomatiseerd te

worden

Vereist je job vnl dat je: 
Onderhandelt? Anderen helpt ?

Orginele ideeeën bedenkt? 

✓ Je job heeft
een kleinere kans om geautomatiseerd te worden

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf


http://www.bbc.com/news/technology-34066941

1. telemarketeer
2. typist
3. juridisch medewerker

…
8. Boekhouder

…
11. baliebediende in bank of post

353. IT analist en systeemarchitect
354. vroedvrouw
…
363. logopedist
364. onderwijsinspecteur
365. hotelmanager



DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVING
ZORGNOOD VERSUS ZORGAANBOD 



BEDANKT     … VRAGEN ?

an.jacobs@vub.ac.be
an.jacobs@imec.be
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