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Binnen de Proeftuin Robotica testen en ontwikkelen mkb’ers in de tech hun zorgrobots in de praktijk. Dankzij feedback 

van proefpersonen uit zorginstellingen komen ze erachter of hun idee of prototype werkt. Om de ondernemers te 

helpen met hun onderzoek, werken verschillende kennisinstellingen in de proeftuin: Roessingh Research and 

Development, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Zuyd Hogeschool. Dankzij hun bijdrage maken de ondernemers 

enerzijds gebruik van expertise in onderzoek, en draagt de proeftuin anderzijds bij aan het vergroten van de algehele 

kennisontwikkeling rondom robotica. 

 

ONDERZOEK RONDOM DE ROBOTS 
De Proeftuin Robotica leent zich voor allerlei soorten onderzoek. Je kunt je richten op de wensen en eisen van de 

doelgroep, op de gebruiksvriendelijkheid van de robot, op de effecten die de robot heeft op de doelgroep, op het 

zorgproces, enzovoort. Wat een ondernemer gaat onderzoeken, hangt in de eerste plaats samen met de ontwikkelfase 

van zijn robot. Waar de ene ondernemer vooral wil weten of het prototype aanslaat bij potentiële gebruikers, zoekt de 

volgende naar een businesscase om de robot succesvol te vermarkten. In de afgelopen drie jaar van de proeftuin 

passeerden alle mogelijkheden de revue. Van onderzoek in de oriëntatiefase tot in de implementatiefase.  

 

ONDERZOEK IN DE ORIËNTATIEFASE 

Clark Nowack van de HAN begeleidde verpleegkundestudenten bij hun onderzoek naar robot Pepper. De ondernemer 

achter deze multifunctionele zorgrobot, MijnRobots, was nog zoekende: welke functie kan Pepper innemen in de 

gehandicaptenzorg? De wensen, eisen en mogelijkheden van de doelgroep waren dus het belangrijkste onderwerp.  

Clark: “Als je kijkt naar het instappunt van deze ondernemer, was het nuttig om telkens een andere functionaliteit te 

testen. We hebben Pepper in vijf mogelijke rollen geobserveerd, en cliënten in de zorg gevraagd wat ze van de interactie 

vonden. Gaandeweg werd steeds duidelijker wat Pepper voor de sector kan betekenen: hij evolueerde van een 

verpleegkundige die vraagt hoe het met de mensen gaat, tot een gezondheids- en bewegingscoach die fysiotherapie-

oefeningen met ze doet.” 



 

 

 

Vanwege de brede onderzoeksvraag was er veel ruimte voor nieuwe ontdekkingen. “Studenten kwamen erachter dat 

Pepper bepaalde dialecten niet verstaat. Dat betekende dus dat er een aanpassing nodig was aan het taalsysteem”, 

vertelt Clark. Maar toen de interactie eenmaal goed verliep, bleek dat de doelgroep (mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel) de inhoud van de gesprekken niet zo interessant vond. “Al brainstormend ontstond het idee om iets met 

beweging te doen en dát bleek wel aan te slaan. Daarnaast werd tijdens het testen duidelijk dat het besturingssysteem 

van Pepper te ingewikkeld is voor de gemiddelde zorgmedewerker. Ook weer iets om mee te nemen. Alle 

aandachtspunten die we hebben ontdekt en de kennis die daarop is ontwikkeld, blijven beschikbaar voor toekomstige 

deelnemers aan de proeftuin. Zij profiteren dus ook van het onderzoek.” 

ONDERZOEK IN DE DOORONTWIKKELING 
Anke Kottink van Roessingh Research and Development werkte mee aan het onderzoek van 

Gable Systems. Deze startup ontwikkelt een robot die mensen opnieuw leert lopen na een 

orthopedische of neurologische aandoening, zoals een beroerte. Het onderwerp van onderzoek 

was de app om de looprobot mee te besturen. Na een ontwikkelfase achter de computer was 

het tijd voor de eerste test: kunnen fysiotherapeuten ermee overweg? “Om de 

gebruiksvriendelijkheid van de app te testen, hebben we verschillende methodieken gebruikt”, 

vertelt Anke. “Zo vroegen we proefpersonen bepaalde taken in de app hardop denkend uit te 

voeren. Op die manier merkten we hoe logisch de routing was en waar gebruikers vastliepen. 

Ook vroegen we de proefpersonen naar hun ervaring én hebben we gemeten hoe goed en snel 

ze de taken uitvoerden.”  

Uit de uitgebreide usability test bleek dat de app al behoorlijk gebruiksvriendelijk was. “Na een paar kleine aanpassingen 

en een tweede testronde kreeg de app het predicaat ‘bovengemiddeld’. Voor Gable Systems een mooie stap: zij kunnen 

zich nu storten op de doorontwikkeling van de daadwerkelijke robot”, vertelt Anke. “De tests waren behoorlijk 

arbeidsintensief, maar met de inzet van HAN-studenten fysiotherapie zijn ze toch snel uitgevoerd. Niet alleen gingen de 

studenten bij alle praktijken langs om de tests af te nemen, maar ze keken ook alle video’s terug, werkten de interviews 

uit en analyseerden de enorme bulk aan data die was verzameld. Van ons vergde het in het begin een tijdsinvestering om 

ze goed te instrueren, maar het leverde per saldo ontzettend veel tijdsbesparing op.”



 

 

 

EFFECTSTUDIE 

Over opbrengsten gesproken: welk rendement biedt de inzet van een robot nu daadwerkelijk? Dat is belangrijke 

informatie voor het opstellen van een goede businesscase. Rob Schrijver van de HAN begeleidde twee studenten die 

keken naar de opbrengsten van Tessa, een zorgrobot van ontwikkelaar Tinybots. Tessa geeft mensen verbale begeleiding, 

bijvoorbeeld door ze te herinneren aan afspraken en taken, zoals boodschappen doen en medicijnen innemen. Rob: “Wij 

hebben specifiek gekeken naar de tijd die zorgverleners overhouden als Tessa taken overneemt, maar je kunt natuurlijk 

ook kijken naar andere opbrengsten. Meer zelfredzaamheid bijvoorbeeld, dat is een grote winst. En sommige bewoners 

reageren veel sterker op een aanwijzing van Tessa dan op een aanwijzing van zorgverleners. Dat kun je ook zien als een 

opbrengst.” 

De effectstudie binnen de proeftuin verliep niet zoals gepland omdat deze plaatsvond tijdens de coronacrisis. Rob: “De 

studenten konden niet met bewoners van de zorginstelling testen, dus hebben ze scenario’s nagespeeld met een 

begeleider. Dat gaf op dat moment een zo goed mogelijk beeld, maar was geen solide basis voor vervolgonderzoek. Ze 

hadden bijvoorbeeld ook graag onderzocht welke aanpassingen nóg meer tijd besparen, maar dat werd lastig zonder 

deelname van de daadwerkelijke doelgroep. Wat in elk geval wel echt winst is, is dat de studenten met technologie zijn 

bezig geweest en er nu meer voor openstaan. Dat is heel belangrijk voor hun eigen toekomstperspectief en dat van de 

sector.”  

 

Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care aan de HAN: 

“Wij vinden het belangrijk dat de zorgprofessionals van de toekomst technologie zien als iets dat heel ‘gewoon’ is. Nu zou je 

denken dat jonge mensen als vanzelf openstaan voor technologie, maar dat is niet zo. Instagram is iets anders dan een 

zorgrobot! Daarom pakken we elke kans die we zien om zorgstudenten bij technologie en robotica te betrekken. Ze 

meegeven: technologie is gewoon onderdeel van het vak. In de Proeftuin Robotica ervaren studenten dat het zinvol is om 

robots in te zetten, en dat het voor bepaalde doelgroepen veel verschil kan maken. Sommige robots dragen bijvoorbeeld bij 

aan het levensplezier van mensen, andere robots geven zorgverleners meer tijd om écht met de cliënt bezig te zijn. En 

studenten merken ook dat een robot nooit hun menselijke bijdrage kan vervangen. Belangrijk, want daarover bestaan nog 

weleens zorgen.”



 

 

 

ONDERZOEK NAAR PROCESSEN IN DE PROEFTUIN  

Naast onderzoek naar de robots, vond ook onderzoek plaats naar de Proeftuin 

Robotica zelf. Het doel was immers om ook in de toekomst een goed draaiende 

proeftuin te kunnen aanbieden. Hoe kan de proeftuin ook op de langere termijn 

zo veel mogelijk tech-ondernemers faciliteren, en zo de ontwikkeling van 

zorgrobotica verder stimuleren? Om die vraag te beantwoorden, werden 

verschillende processen en scenario’s onder de loep genomen.  

SNELLER AFSTEMMEN DANKZIJ EEN WAAIER AAN METHODIEKEN 

Loek van der Heide van Zuyd Hogeschool hield zich bezig met de 

onderzoeksmethodieken binnen de proeftuin. Bijeenkomsten met de verschillende 

stakeholders leverden veel inzichten op wat dat betreft. Zo vertelt ze: “Elke situatie 

vraagt om zijn eigen proces en aanpak. Ook al geeft de ontwikkelfase van je robot 

vaak een goede indicatie van de volgende stap die gezet moet worden, het kan alsnog 

ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld als de ondernemer een bepaald onderzoeksdoel heeft, 

dat op dat moment niet goed aansluit bij de behoefte van de zorginstelling. Daarom 

is het belangrijk dat je continu met elkaar afstemt. Maar tegelijkertijd willen 

ondernemers wel snel weten wat hen te wachten staat: ze willen immers aan de slag!” 

Om de afstemming snel en gestroomlijnd te doen verlopen, maakte Loek met de 

andere partners een toegankelijk overzicht van de mogelijke vervolgstappen. In 

deze ‘waaier’ staan verschillende methodieken die (student)onderzoekers kunnen 

toepassen, met daarbij aangegeven in welke fase deze geschikt zijn. Loek: “Met de 

ervaringen uit de proeftuin in het achterhoofd, hebben we zo veel mogelijk 

praktische methodieken verwerkt. Bijvoorbeeld methodes waar je relatief weinig 

mankracht voor nodig hebt. Op die manier wordt onderzoek doen makkelijker en 

efficiënter.”



 

 

 

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE PROEFTUIN 

Een andere factor was natuurlijk: hoe garandeer je financieel het voortbestaan van de proeftuin? De start en pilot van de 

proeftuin werden mogelijk gemaakt door een subsidie van OP Oost, maar voortaan moet de proeftuin zichzelf bedruipen. 

“Dat betekent dat je om een financiële bijdrage gaat vragen voor je diensten”, geeft Ger Sluman van de HAN aan. Hij deed 

onderzoek naar een toekomstbestendig businessmodel voor de proeftuin, nadat business-studenten van Zuyd 

Hogeschool eerder al de USP’s van een proeftuin in kaart hadden gebracht. “Ik onderzocht: hoe geven we deelnemers zo 

veel mogelijk waar voor hun geld? Welke diensten, contacten, kennis en service moet je structureel kunnen aanbieden? 

En hoe garandeer je dat?”  

 

Het onderzoek bevestigde onder meer hoe essentieel het is om te investeren in een stevig netwerk. Ger: “Warme relaties 

onderhouden met andere kenniscentra en zorginstellingen is belangrijk, en bijvoorbeeld ook met financiële partijen. Zo 

maakt belangenbehartiger Zorgverzekeraars Nederland momenteel een handleiding voor digitale zorg, waarin staat 

waarop zorgverzekeraars letten bij het financieren van digitale hulpmiddelen. Essentiële informatie voor ondernemers 

die succesvol hun robot in de markt willen zetten. Dat soort ontwikkelingen wil je zo snel mogelijk meenemen in 

onderzoek, of liever nog: daar wil je invloed op hebben.”  

 

 

Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care aan de HAN: 

“Voor een toekomstbestendige proeftuin is het ook belangrijk dat je een grote en diverse onderzoekspopulatie kunt 

garanderen. Tijdens de pilot waren de meeste proefpersonen beschikbaar via zorgorganisatie Siza. En ook al is dat een grote 

organisatie, niet alle doelgroepen zijn daar voorhanden. Ondernemers die zorgrobots ontwikkelen voor ouderen zonder 

beperking, kunnen er bijvoorbeeld niet testen. Bovendien wil je voorkomen dat proefpersonen ‘experimenteermoe’ worden. 

Het loont dus om ook nieuwe partners aan te trekken.” 

 



 

 

 

 

IEDEREEN IN ZIJN KRACHT 

Nieuwe relaties aangaan en bestaande relaties onderhouden is 

niet allen belangrijk, het is ook heel tijdsintensief, weet Jonathan 

van Deutekom. Hij trad tijdens de pilot van de Proeftuin Robotica 

op als projectmanager namens de HAN. ‘Je moet steeds rekening 

houden met verschillende visies en belangen. Daarnaast gaat 

ook veel tijd zitten in projectadministratie en verantwoording. Je 

moet uitkijken dat ondernemers daar niet op afknappen”, vertelt 

hij. “MKB’ers zijn heel pragmatisch, dus die moet je niet te veel 

met dat soort zaken lastigvallen. En ook in het onderwijs, 

onderzoek en de zorg is weinig extra geld beschikbaar. Daarom 

vind ik het zo mooi dat Academy Het Dorp in het vervolg van de 

proeftuin de projectorganisatie oppakt, en dat daar een goed 

businessmodel onder ligt”, besluit hij. “Op die manier komt 

iedereen in zijn kracht”.  

 

 



 

 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR HET WERKEN MET STUDENTEN 

De kennispartners zijn het er unaniem over eens dat het werken met studenten 

meerwaarde biedt. Aan de ene kant omdat ondernemers baat hebben bij hun harde 

werk, frisse blik en handige vaardigheden. Aan de andere kant kunnen studenten als 

beroepsbeoefenaren van de toekomst het pad vrijmaken voor meer robotica in de 

zorg. Wel zien de kennispartners belangrijke aandachtspunten voor een succesvolle 

voortzetting van studentparticipatie in de proeftuin. Die lichten zij onderstaand toe. 

 

Jonathan van Deutekom, HAN 

“Ieder lesblok heb je met andere studenten te maken. Het is belangrijk dat zij niet 

steeds op hetzelfde startpunt beginnen, want dan komt je onderzoek niet vooruit. Ik 

pleit ervoor de rol van docentonderzoekers goed in te regelen, zodat zij de studenten 

kunnen meenemen in de achtergrond, en zo opbouw en continuïteit van het 

onderzoek kunnen garanderen.”  

 

Anke Kottink, Roessingh Research and Development 

“Studenten leveren prachtige dingen op, maar vergeet nooit dat zij nog aan het leren 

zijn. Er moet dus altijd een professionele slag overheen van een ervaren onderzoeker 

die kennis heeft van de gebruikte methodiek. Alleen op die manier kun je 

studentparticipatie meenemen in je aanbod naar ondernemers toe.”  

 

Clark Nowack, HAN 

“Het is een uitdaging om onderzoek te synchroniseren met de lesperioden van het hbo-onderwijs. Om te voorkomen dat 

ondernemers wekenlang in de wachtkamer moeten zitten, stel ik voor een voorbereidend programma op te richten dat zij 

in de tussentijd kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld een uitgebreide vraagverheldering, zodat het onderzoeksonderwerp al 

in een eerder stadium duidelijker wordt.”     



 

 

 

DE PROETUIN ROBOTICA GAAT DOOR! 

Terugkijkend op de Proeftuin Robotica kunnen we concluderen dat de samenwerking tot waardevolle inzichten heeft 

geleid, zowel voor Academy Het Dorp als de kennisinstellingen. Een mooie win-win situatie! De ervaringen in de start en 

pilot van de Proeftuin Robotica zijn zelfs zo goed, dat we blijvend ondersteuning bieden aan technologie-ontwikkelaars, 

zorginstellingen en andere samenwerkingspartners.  

WE KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT 

Ben je ontwikkelaar van zorgtechnologie en wil je meer weten over hoe we jou daarbij kunnen helpen? Of maak je 

onderdeel uit van een gehandicapten- of ouderenzorgorganisatie en ben je op zoek naar technologie die een specifieke 

vraag helpt oplossen? Dan gaan we graag met je in gesprek. Ook praten we graag verder met kennisinstellingen om te 

ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen in het vervolg van de Proeftuin Robotica.  

MEER WETEN?  

Mail naar info@academyhetdorp.nl of bel met 088-3779999. Of kijk voor meer informatie op www.academyhetdorp.nl 
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