
 

 

  

ONTWIKKEL JE EEN ZORGROBOT? 

Ontdek wat Academy Het Dorp voor jou kan betekenen! 

 



 

 

 

Technologie en zorg gaan goed samen. Denk aan domotica die het leven makkelijker maken voor mensen in een 

rolstoel, of apps die de zelfredzaamheid bevorderen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Geweldig dat 

steeds meer technologieontwikkelaars ervoor warmlopen om bij te dragen aan de zorg. Maar ondanks alle goede 

initiatieven komt niet elke poging van de grond. De technologie sluit bijvoorbeeld niet aan bij het werk van verzorgend 

personeel, of het product lost eigenlijk geen wezenlijk probleem op. Zo’n mismatch is eigenlijk niet gek, als je bedenkt 

hoe weinig mogelijkheden er zijn om te testen. Academy Het Dorp heeft daar verandering in gebracht.  

 

WIJ ZIJN ACADEMY HET DORP 
Academy Het Dorp is een advies- en onderzoeksbureau voor technologie in de langdurende zorg. Wij brengen je graag in 

contact met ons uitgebreide netwerk van zorgprofessionals, cliënten en ervaren partijen in research en development in 

de zorg. Door met hen samen te werken, merk je gauw genoeg of er echt behoefte is aan je product én wat ervoor nodig 

is om het succesvol te maken. 

 

WELKOM IN DE PROEFTUIN ROBOTICA 
In onze Proeftuin Robotica test je jouw idee voor een zorgrobot onder realistische condities en met de juiste begeleiding. 

Verschillende partijen gingen je al voor: start-up Gable Systems die een looprobot ontwikkelt, het bedrijf MijnRobots dat 

werkt aan de gezondheidscoach in robotvorm Pepper en Tinybots dat verantwoordelijk is voor robot Tessa, een digitale 

steun en toeverlaat voor op de koffietafel. Hun ervaringen in de testfase van de Proeftuin Robotica zijn zo goed, dat we 

blijvend ondersteuning willen bieden aan techvernieuwers, zorginstellingen en andere samenwerkingspartners. 

 

  



 

 

 

ZO WERKT HET 

We gaan graag met je in gesprek. Welk knelpunt in de zorg wil je oplossen? Welke waarde wil je toevoegen met je 

product? En weet je welke informatie je nodig hebt om te zorgen dat je product aansluit? Vervolgens gaan we met je aan 

de slag in een of meerdere testtrajecten. Hoe het testtraject eruitziet, is afhankelijk van een aantal factoren.  

De eerste is: waar sta je nu met je product? 

 

VIJF INSTAPFASES 
Misschien heb je een idee, misschien heb je al een werkend prototype. Of misschien ben  

je al veel verder en ga je voor een duurzame implementatie. Samen kijken we in welke  

fase jouw idee of product valt:  

1. Idee, van complexiteit naar kans 

2. Behoefte, van aanname naar valide behoefte 

3. Oplossing, van idee naar valide oplossing 

4. Prototype, van prototype naar marktvalidatie 

5. Implementatie, duurzame implementatie van product en dienst 

 

 

 

Stapje naar voren, stapje terug 

“We hadden ons prototype voor Pepper eigenlijk ontwikkeld voor de ziekenhuiszorg. Een soort digitale verpleger die controleert hoe 

het met patiënten gaat. In de Proeftuin Robotica konden we dat concept testen, alleen nu voor cliënten in de langdurende zorg. 

Daarvoor wilden we eerst weten of deze nieuwe doelgroep interactie kon hebben met Pepper. Mensen met een beperking hebben 

soms een andere manier van praten. We moesten dus eerst kijken of Pepper en zij elkaar konden begrijpen.”  

Roel Boumans, MijnRobots 

 

  



 

 

 

VERSCHILLENDE ONDERZOEKSMETHODEN 

Afhankelijk van waar je staat, bepalen we de logische volgende stap. Samen zoeken we 

naar de beste (combinatie van) onderzoeksmethodieken. Misschien ben je gebaat bij 

een brainstormsessie met zorgverleners, cliënten en designers, om zo samen tot een 

goed idee te komen voor het oplossen van een probleem. Misschien passen interviews 

beter bij de fase waarin je zit, of is het slim om nu een haalbaarheidsstudie uit te voeren. 

Heb je een werkend prototype? Dan wil je misschien de gebruiksvriendelijkheid of 

usability toetsen met gerichte tests. Maar observeren hoe testpersonen je product 

gebruiken kan ook uitkomst bieden, om inspiratie voor doorontwikkeling op te doen. En 

weet je dat je een goed product in handen hebt, maar krijg je er niet genoeg draagvlak 

voor? Dan kun je met een implementatiestudie kijken waar de obstakels liggen.  

 

 

 

Onverwachte ontdekkingen  

“We merkten dat begeleiders Tessa graag wilden 

uitproberen bij hun cliënten, maar dat ze twijfelden of er wel 

genoeg uren waren. Ook waren ze bang om Tessa aan het 

eind van de proef weer van cliënten te moeten ‘afpakken’, 

omdat er geen budget was om de robot daadwerkelijk aan 

te schaffen. Daar hebben we veel van geleerd: voortaan 

voeren we vooraf het gesprek met hoger management én 

zorgverzekeraar. Als je je product echt wilt opschalen en zo 

veel mogelijk mensen wilt bereiken, moet je ook met 

organisatorische zaken rekening houden.”  

Wang Long Li, Tinybots 

 

 Begeleiding van ervaren onderzoeksexperts 

“In de proeftuin werden we gekoppeld aan Roessingh 

Research and Development, een partij voor innovaties in de 

revalidatie. Heel fijn om een ervaren partner te hebben die 

je aan de hand neemt, want je loopt tegen allemaal nieuwe 

zaken aan. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een goed testprotocol 

voor een gebruiksvriendelijkheidsstudie? Daar hadden we 

geen idee van. Nu hoefden we niet het wiel opnieuw uit te 

vinden, maar konden we leren van de experts. Dat scheelde 

ons niet alleen veel tijd, we wisten zo ook zeker dat alles in 

één keer goed ging.” 

Sebastiaan Behrens, Gable Systems 



 

 

 

MEER WETEN? 

Ben je ontwikkelaar van een zorgrobot of andere zorgtechnologie en wil je meer weten over hoe we jou daar vanuit 

Academy Het Dorp bij kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.  

Maak je onderdeel uit van een organisatie in de gehandicapten- of ouderenzorg? En staan jullie open voor test- en/of 

andere trajecten? We zijn altijd op zoek naar organisaties en locaties waar ontwikkelaars hun producten kunnen testen. 

Of wellicht ben je op zoek naar technologie die een specifieke vraag in jouw organisatie helpt oplossen. Ook dan nodigen 

we je uit om contact met ons op te nemen. 

We gaan graag in gesprek om te kijken wat de Proeftuin Robotica voor je kan betekenen. Mail naar 

info@academyhetdorp.nl of bel met 088-3779999. Kijk voor meer informatie op www.academyhetdorp.nl  
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“Je kunt wel iets ontwikkelen vanachter je computer, maar 

dan is het maar de vraag hoe het wordt ontvangen. In 

Proeftuin Robotica kregen we een mooie bevestiging dat 

we goed bezig zijn.”  

Sebastiaan Behrens van Gable Systems 

 

“Ons eerste idee voor interactie met Pepper sloeg 

helemaal niet aan bij de doelgroep. Daarom is het zo 

belangrijk om vroeg te beginnen met testen, dan kun je 

meteen bijsturen en je product verbeteren.”  

Roel Boumans van MijnRobots 

 

“Tessa is uitgetest bij ongeveer dertig cliënten en 

we stonden versteld van hun creativiteit. Een van 

de cliënten zet Tessa in op een manier die we zelf 

nooit hadden bedacht!”  

Wang Long Li van Tinybots 


