
 

 

 

 

 

 

DE PROEFTUIN ROBOTICA 
Testtraject naar een zinvolle zorgrobot 



 

 

 

 
Stel je hebt een geweldig idee voor een zorgrobot, een werkend prototype of zelfs al een compleet product. In welk stadium 

je innovatie ook verkeert, dankzij een breed scala aan testmethodieken groeit die uit tot een aanwinst voor de zorg. Lees 

wat Academy Het Dorp voor jouw zorgrobot kan betekenen. 

 

Her en der duiken kleinschalige initiatieven op voor innovaties in de zorg. Sommige goed doordacht, andere wat minder. 

Maar alleen al vanwege hun gezamenlijke intentie om de zorg en met name de zorgbehoeftigen een stapje verder te helpen 

allemaal evenzeer te koesteren. En vooral: te faciliteren. De mogelijkheden om innovaties te testen zijn beperkt en niet altijd 

in de juiste context of in een echte zorgsetting. Bovendien blijken ontwikkelaars de zorgmarkt vaak onvoldoende te kennen. 

Academy Het Dorp wil met de Proeftuin Robotica in de vraag naar gedegen feedback op producten voorzien. Welke vraag dat 

is? Dat varieert per ontwikkelaar, innovatie en de fase waarin de innovatie zich bevindt. Het is in eerste instantie zaak om 

jouw behoefte als ondernemer in kaart te brengen en te bepalen of er vanuit het zorg- en cliëntperspectief interesse is in de 

innovatie. 

 

Een waaier aan methodieken 

En dus leidt de vraag van de ontwikkelaar tot een handvol wedervragen. Welk knelpunt in de zorg wil je oplossen? Wat is de 

beoogde toegevoegde waarde van je product? En wat heb je nodig om de ontwikkeling zodanig te sturen dat het een succes 

wordt? Het antwoord komt neer op veel mensenwerk: van de deskundigen van de Proeftuin Robotica, van de onderzoekers 

of studenten die innovaties testen en van de zorgprofessionals en zorgontvangers die zo vriendelijk zijn om aan de tests deel 

te nemen. Zo’n test is geen eenduidige lakmoesproef, geen afvinklijstje waar je elke innovatie aan kunt onderwerpen. 

Integendeel: we hebben het over een waaier aan methodieken om over de volle breedte aan te sluiten bij de vraag van iedere 

ontwikkelaar. De belangrijkste van deze methodieken komen hieronder aan bod. 

 



 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

De Proeftuin Robotica heeft een pilotfase van drie jaar achter de rug. Met drie deelnemers, de robots Gable CORE van 

ontwikkelaar Gable Systems, Pepper van MijnRobots en Tessa van Tinybots. Over de vraag waarmee zij bij Academy Het Dorp 

aanklopten en de testmethoden waarmee zij hun robots stap voor stap konden verbeteren, lees je op de volgende pagina’s. 

Maar eerst even een voorstelrondje. 

 

 

 TESSA    

 

 

Vriendelijke vraagbaak met een vrolijk 

bloemetje op haar hoofd. “Tjonge, het is 

al twaalf uur. Denk je er wel aan om een 

boterham te eten?” 
 

  

   GABLE CORE 
   Revalidatierobot die graag de 

fysiotherapeut helpt maar nog liever de 

patiënt. Dit doet hij door de aansturing 

van de beenspieren te trainen. 
    

  PEPPER  

 Je steun en toeverlaat, die het graag lekker simpel 

houdt. “Zal ik even uitleggen hoe het moet?” 

 

    

 



 

 

 

 

USABILITY: IS DE ROBOT BRUIKBAAR? 

De hamvraag voor iedere ontwikkelaar: kan de doelgroep goed met mijn product overweg? Wil je dit testen, dan is een 

werkend prototype noodzakelijk. Binnen de Proeftuin Robotica wordt een protocol opgesteld, bepaald welke 

meetinstrumenten ingezet worden en indien nodig een vragenlijst gemaakt. Om de deelnemende cliënten en/of 

zorgverleners te motiveren en gemotiveerd te houden zijn leuke en afwisselende werkvormen wenselijk. Je kunt 

bijvoorbeeld bij elke stap in het gebruik observeren wat goed gaat en wat niet en de deelnemers bevragen over hun 

ervaringen met de robot. Op die manier krijg je boven water wat er nog verbeterd moet worden om de bruikbaarheid van 

de robot te vergroten. De testgroep hoeft niet groot te zijn: tien personen kan volstaan. Zoals gezegd vergt dit een werkend 

prototype, maar dan wel met ruimte voor verbetering, zodat je met de lessen uit de tests aanpassingen aan de robot kunt 

doorvoeren om hem steeds beter te laten aansluiten op de behoefte. 

 

 

CO-CREATIE: ALLE IDEEËN WELKOM 

Co-creatie houdt in dat je met de verschillende stakeholders samen aan de innovatie werkt en dat je alle betrokkenen het 

gevoel geeft dat ze meehelpen aan de oplossing van een probleem. Een creatief proces om de ontwikkeling van een robot in 

de goede richting te sturen. Dit kan met een groepje van zes tot acht testpersonen in alle fasen van het ontwikkeltraject. 

Binnen co-creatie zijn er oneindig veel creatieve werkvormen die je kunt inzetten: post-its met ideeën plakken, met knipsels 

uit tijdschriften een storyboard maken, een persona creëren. Oftewel: een ijkpersoon omschrijven als modelgebruiker van 

het product, die houvast biedt bij de verdere ontwikkeling. Co-creatie genereert een veelheid aan ideeën en filtert de beste 

eruit. Waardevolle input voor jou als ontwikkelaar, want je hebt nu helder voor ogen hoe het verder moet met de robot. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PEPPER, VRAAGSTELLING GERICHT OP 

ONTWIKKELING 

Wat is er nodig om Pepper dusdanig te programmeren dat de 

voorlichting die hij geeft over gezonde voeding begrijpelijk is 

voor laaggeletterden? 

 

In dit proeftuin-onderzoek gebruikten we een kwalitatieve 

methode van dataverzameling. Ervaringen van de 

laaggeletterde respondent met gezondheidsvoorlichting 

stonden centraal in de semigestructureerde interviews. 

Semigestructureerd wil zeggen dat het gesprek niet volgens 

een vast stramien verloopt en dat de student-onderzoekers 

openstaan voor alle nieuwe informatie die de laaggeletterde 

respondent belangrijk vindt. Naast de interviews deden de 

student-onderzoekers observaties, waarbij zij de verbale en 

non-verbale signalen gedurende de gegeven 

gezondheidsvoorlichting aan de laaggeletterde respondent in 

kaart brachten.  
 

“De cliënten lieten weten dat ze de inhoud van de gesprekken 

niet interessant vonden. Misschien gek, maar daar hadden we 

nog helemaal niet over nagedacht! We leerden tijdens de eerste 

testfase twee dingen, namelijk dat Pepper zeker kan worden 

ingezet in de langdurende zorg, maar dat het wel op een 

andere manier moet.” 

 

Roel Boumans van MijnRobots 



 

 

 

 

INTERVIEWS: TERUGBLIKKEN ÉN VOORUITZIEN 

Deze methodiek is geschikt voor elk stadium van de ontwikkeling. Sterker nog: het komt ook in het prille begin goed van pas, 

om de knelpunten in de zorg op te sporen of de behoefte aan een innovatie te onderzoeken. In een latere fase van de 

ontwikkeling kun je aan de hand van interviews achterhalen wat de ervaringen van gebruikers met de robot zijn en erachter 

komen hoe de innovatie past in het vaak complexe zorgproces. Interviews zijn een middel om verdiepende informatie te 

verkrijgen, met een variatie aan meningen en ideeën over het product. Daar wordt de ontwikkelaar weer wijzer van en met de 

nieuwe kennis kun je de ontwikkeling van je robot bijsturen. Waar nodig worden de interviewtechnieken aan de deelnemers 

van een test aangepast; zo kan bij mensen met een cognitieve beperking de inzet van pictogrammen uitkomst bieden. 

Kortom: interviews zijn niet alleen bedoeld om ervaringen met innovaties te evalueren, maar ook om uit gesprekken met de 

doelgroep een vooruitziende blik te distilleren. Die data komen uitstekend van pas bij de ontwikkeling van jouw zorgrobot. 

 

OBSERVATIES: EENS KIJKEN HOE HET GAAT 

Ook hierbij is een belangrijke rol voor onderzoekers of studenten weggelegd. Zij observeren hoe de doelgroep het 

testproduct gebruikt en turven op een lijst met aandachtspunten welke positieve en negatieve gebruikservaringen ze 

waarnemen. Dit leidt tot een verzameling praktische data over waar de robot doet wat hij moet doen en waarin hij nog 

tekortschiet. Obstakels in handzaamheid en gebruiksgemak komen aan het licht, wat aanknopingspunten biedt voor de 

doorontwikkeling van je robot. Net als de interviews vormen de observaties een methodiek die in elke fase van de 

ontwikkeling is toe te passen. Interviews kunnen ook een aanvulling op de observaties zijn om dieper in te gaan op de 

gebruikservaringen van de testpersonen. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESSA: VRAAGSTELLING GERICHT OP 

BEHOEFTEN 
Bij welke dagelijkse begeleidingsmomenten kan Tessa 

helpen om de zelfredzaamheid van cliënten met niet-

aangeboren hersenletsel te vergroten? 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, namen we 

interviews af bij zorgverleners. Tevens organiseerden  

we een focusgroepdiscussie om hun visie op de 

begeleidingsmomenten en de inzet daarbij van Tessa 

inzichtelijk te maken. In deze focusgroep werden vervolgens 

ook de uitkomsten van het onderzoek besproken. Met het 

doel inzicht te krijgen in de dagelijkse begeleidingsmomenten 

op de locatie van Siza werd er niet-participerend 

geobserveerd. Hierbij ging het erom de volgende zaken 

helder te krijgen: welke begeleidingsmomenten zijn er, hoe 

worden die uitgevoerd en hoe zou Tessa in deze momenten 

passen? 

 

“Een van de cliënten zet Tessa in op een manier die we zelf 

nooit hadden bedacht. Deze man raakt soms zó verstrikt in 

zijn gedachten, dat hij alles om zich heen vergeet. Om zich uit 

die situatie te redden, laat hij Tessa regelmatig zeggen: ‘Zit je 

te piekeren? Je weet dat dat niet nodig is, hè? Ga maar even 

wandelen, dan voel je je weer goed.’ Geweldig hoe hij zichzelf 

op deze manier kan helpen.”  

 

Wang Long Li van Tinybots 



 

 

 

 

IMPLEMENTATIE: INBEDDEN IN DE PRAKTIJK 

Leuk, zo’n nieuwe vondst, maar hoe voorkom je dat je product op de plank belandt als de nieuwigheid eraf is? Dat is eerder 

een proces dan een onderzoek. Implementatie houdt in dat je op een planmatige wijze de robot gaat inbedden in het 

zorgproces. Essentieel is om iedereen mee te krijgen die met de innovatie moet werken. Onder anderen zorgverleners, 

zorgontvangers en mantelzorgers. Hierbij is het belangrijk mensen te informeren over de verandering, waarbij het draait om 

de details. Het is voorgekomen dat de schoonmaakploeg een stekker uit het stopcontact trok om te stofzuigen, zonder te 

beseffen dat het om de stekker van een hulpmiddel ging. Zo kan het hulpmiddel zijn werk niet doen en ontstaan er 

ergernissen. Dat is funest voor een nieuw product dat zijn waarde nog moet bewijzen. Je moet mensen de handvatten en 

kennis geven om de robot toe te passen. Zo kun je alle betrokkenen trainen om goed met de robot om te gaan en zijn 

capaciteiten volledig te benutten. Implementatie staat of valt met goede communicatie: informeren en overtuigen van de 

toegevoegde waarde van de robot, bijvoorbeeld meer vrijheid voor de mantelzorger of meer zelfstandigheid voor de cliënt. 

 

 

EFFECTSTUDIE, HAALBAARHEIDSONDERZOEK EN MARKTVERKENNING 

Een effectstudie is een omvangrijk onderzoek om statistisch het effect van een innovatie aan te tonen. Welk effect onderzocht 

wordt is afhankelijk van wat je met de robot wilt bereiken, zoals meer zelfstandigheid of een betere kwaliteit van leven van de 

gebruiker. Het duurt langer en er zijn veel meer testpersonen nodig om het effect te kwantificeren dan bij de bovenstaande 

methodieken. Maar als de toegevoegde waarde van een robot met cijfers te staven is, versterkt dat de businesscase voor 

jouw innovatie. Daarmee kun je partijen als investeerders en zorgverzekeraars van je product overtuigen, zeker als het leidt 

tot een besparing in de zorgkosten. 

Minder omvangrijk dan een effectstudie is een haalbaarheidsonderzoek, om een inschatting te maken hoe een innovatie 

gebruikt wordt en wat de meerwaarde kan zijn. Vaak wordt dit een pilotstudie genoemd en het is vergelijkbaar met een 

effectstudie, zij het uitgevoerd op kleinere schaal. Tot slot kun je met een marktverkenning onderzoeken of en hoeveel  

vraag er naar jouw product is, wie de doelgroep is en hoe groot die in aantal is. De methodieken effectstudie, 

haalbaarheidsonderzoek en marktverkenning bieden de ontwikkelaar inzicht of je met je product toewerkt naar een gezond 

bedrijfsmodel. Want ook dat is een hamvraag vanuit ondernemersperspectief: is mijn robot economisch haalbaar? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABLE CORE, VRAAGSTELLING GERICHT OP 

USABILITY, EFFECTIVITEIT EN EFFICIËNTIE 
Hoe gebruiksvriendelijk ervaren fysiotherapeuten (in opleiding) 

de bediening van de Gable CORE wat betreft effectiviteit, 

efficiëntie en tevredenheid? 

 

We vroegen deelnemers aan de test taken uit te voeren volgens 

de hardop-denkmethode. De student-onderzoeker observeerde 

de fysiotherapeut en maakte notities over de uitvoering van de 

taak. Van de testsituatie werden tevens video-opnamen 

gemaakt, om een uitgebreidere analyse van de data naderhand 

mogelijk te maken. Na uitvoering van elke afzonderlijke taak en 

aan het eind van de meetsessie vond een evaluatie plaats, 

bestaande uit uitkomstmaten die zich richtten op de 

verschillende aspecten van usability: effectiviteit, efficiëntie en 

tevredenheid. 

 

“Je kunt wel iets ontwikkelen vanachter je computer, maar dan is 

het maar de vraag hoe het wordt ontvangen. Wij kregen een 

mooie bevestiging dat we goed bezig zijn.” 

  

Sebastiaan Behrens van Gable Systems 

 
 



 

 

 

 

VEEL METHODIEKEN, ALTIJD MAATWERK 

Dit zijn slechts een paar methodieken die kunnen bijdragen aan de (door)ontwikkeling en inbedding van robots in de zorg. Er 

zijn nog veel meer manieren om knelpunten in de zorg in kaart te brengen, input te verzamelen voor de bijsturing van een 

product en de robot te evalueren en in te bedden in de dagelijkse praktijk. Belangrijk is goed te achterhalen in welk stadium 

van productontwikkeling jouw innovatie zich bevindt, wat de behoefte is van jouw bedrijf en ook: of er al zicht is op de 

behoefte vanuit de zorg. 

 

WIJ ZIJN ACADEMY HET DORP 

Academy Het Dorp is een advies- en onderzoeksbureau voor technologie in de langdurende zorg. Wij hebben een goed 

netwerk met 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. 

 

Zoek je ondersteuning bij de ontwikkeling van robotica? Neem dan contact op met Academy Het Dorp via 

info@academyhetdorp.nl of bel 088-3779999. Kijk voor meer informatie op www.academyhetdorp.nl. 

  



 

 

  

 

 

COLOFON 
 

Over de Proeftuin Robotica: 

 

In de Proeftuin Robotica kunnen bedrijven samen met cliënten en zorgprofessionals robotica-oplossingen toetsen in een realistische zorg- of woonomgeving. Dit 

kan in verschillende stadia van de ontwikkeling plaatsvinden. De laagdrempelige manier van testen met de eindgebruiker en de inzichten die dit oplevert, zorgen 

ervoor dat de robotica beter bij de behoeften van de eindgebruiker past. Proeftuin Robotica is mede mogelijk gemaakt door subsidieverstrekker OP Oost en het 

programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

 

Lees meer over de Proeftuin Robotica 
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