Fotocredit Hans Bremmers

D OOR JOS WID D ERSH OV EN

Robots grote meerwaarde voor
kinderen met fysieke beperking
Kinderen met een ernstige fysieke beperking lopen vaak tegen problemen aan tijdens het spelen. Ze kunnen
bijvoorbeeld speelgoed niet (goed) vasthouden of bedienen. Daardoor zijn ze vaak aangewezen op hulp van
derden, waaronder zorgprofessionals. Voor hen is elke minuut kostbaar, waardoor spelen er soms bij inschiet.
Zonde, want spelen is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van alle kinderen en ook opgenomen in de
Rechten voor het Kind van de VN (artikel 31). Technologische hulpmiddelen, zoals robots, kunnen kinderen
met een fysieke beperking helpen om toch te spelen. Doctor Renée van den Heuvel promoveerde onlangs aan
Maastricht University op onderzoek naar het potentieel van robots voor deze doelgroep.
Het is niet dat ze van jongs af aan al droomt om met
robots te werken. “Ik ben wel erg geïnteresseerd
in technologie, maar de robots kwamen min of
meer per toeval op mijn pad. Ik wil wel al van jongs
af aan iets betekenen voor kinderen,” zegt Van
den Heuvel. Tijdens haar promotie onderzocht
de 29-jarige Limburgse of kinderen met een
ernstige fysieke beperking konden profiteren van
technologie bij het spelen.
“Spelen is ontzettend belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen, dat kan ik niet vaak
genoeg benadrukken. Ze leren eigenlijk alles door
te spelen. Je zegt niet tegen een kind: ‘Ga eens even
aan de slag met je ruimtelijk inzicht.’ Dat gebeurt
vanzelf, onbewust via het spelen.”
Van den Heuvel legt uit dat bij kinderen die door
een beperking minder goed of zelfs helemaal niet
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kunnen spelen die ontwikkeling achterblijft. “Zij
ontwikkelen soms beperkt ruimtelijk inzicht; ze
hebben geen idee hoe groot de ruimte is waarin
zij zich bevinden.” Zij pleit er dan ook voor dat
spelen veel vanzelfsprekender wordt, ook voor
kinderen met een fysieke beperking. “Te vaak zie
ik dat spelen een middel is dat een bepaald doel
moet dienen. Zeker in de zorg moet alles – dus ook
spelen – een doel dienen, anders kun je het niet
verantwoorden. Terwijl voor kinderen geldt dat
spelen een doel op zich is.”

Eenvoud of aantrekkelijkheid
Van den Heuvel gebruikte twee robots tijdens haar
onderzoek. In het begin was dat robot IROMEC –
een relatief eenvoudige robot – die vooral geschikt
is om basale spelonderdelen te stimuleren. Denk
aan het volgen van een object en het nemen van de
beurt. Later gebruikte ze ZORA, die meer functies

heeft. “IROMEC heeft als voordeel dat hij via grote
knoppen heel eenvoudig te bedienen is voor de
kinderen. ZORA heeft meer functionaliteiten en
ziet er aantrekkelijker uit.”
Dat laatste lijkt misschien niet heel belangrijk,
maar voor kinderen speelt het wel mee.
“Zij genieten echt van het spelen met de robots.
Het is verbijsterend om te zien hoe snel ze dingen
oppikken van een robot. Dat is voor een groot
deel toe te schrijven aan de robot zelf; bij kinderen
spreekt dat namelijk heel erg tot de verbeelding.”
Levi (zie foto boven) is een van de kinderen
die heeft gewerkt met ZORA. “Levi kon zich
moeilijk concentreren. We hebben voor hem
een programma opgesteld met ZORA waarin hij
opdrachten moest uitvoeren, gebaren kon oefenen
en bewegen.” Met ZORA kostte het Levi veel
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minder moeite om de opdrachten uit te voeren dan
tijdens de reguliere lessen in de klas.
ZORA had een belangrijke motiverende en
activerende rol. Leerkrachten konden niet precies
uitleggen wat daarvan de oorzaak was, maar op de

“Het is stiekem mijn droom dat er een nieuw
platform van de grond komt. Tijdens mijn
onderzoek heb ik uitvoerig gesproken met
verschillende zorgprofessionals en aan de hand
van die gesprekken zijn weer veel nieuwe
ideeën ontstaan. Die wil ik natuurlijk graag in
de praktijk brengen.” Op
de achtergrond werkt
Van den Heuvel samen
met haar team van het
lectoraat Ondersteunende
Technologie in de Zorg van
Zuyd Hogeschool aan een
idee voor een living lab:
een plaats waar onderzoek rondom technologie
voor kinderen met een beperking een grootschalig
praktisch vervolg krijgt. In zo’n living lab werken
alle partijen (zorgprofessionals, onderwijs, ouders
en kinderen) intensief samen.

DE ROL VAN ONDERWIJS EN STUDENTEN
IS CRUCIAAL IN EEN LIVING LAB
een of andere manier weet ZORA de aandacht vast
te houden. ZORA werd meteen geaccepteerd door
Levi en zijn klasgenootjes. Levi vroeg tijdens een
van de sessies zelfs: ‘ZORA, wil je met me trouwen?’

Stappen zetten
Het potentieel van robots staat buiten kijf, de
moeilijkheid zit nu vooral in de implementatie en
het commercieel haalbaar maken. Van den Heuvel
“Daarvoor moeten we op een aantal fronten
stappen zetten. Als ik kijk naar de zorgprofessional
dan is die vanuit zijn opleiding nog onvoldoende
voorbereid op het werken met robots. Technologie
krijgt langzaam meer aandacht tijdens de
zorgopleidingen, maar die verandering mag wat
sneller en rigoureuzer. De zorgprofessional zelf
heeft een open, positieve en proactieve houding
nodig tegenover het werken met robots.”

Iiving lab
“De rol van onderwijs en studenten is cruciaal
in een living lab. Tijdens mijn onderzoek heb
ik dankbaar gebruik gemaakt van de stages
en afstudeeropdrachten van studenten IC en
healthcare engineering. Zij voegen veel extra
kennis toe en hebben de ruimte om veel tijd te
investeren, zonder dat direct gekeken wordt naar
de kosten.”

In een later stadium sluiten commerciële partijen
aan. Er zijn veel innovatieve bedrijven die
robottechnologie voor de zorg ontwikkelen,
stelt Van den Heuvel. “Dat is ook goed, want
van daaruit komen weer nieuwe ideeën en als
bedrijven de robots verder ontwikkelen, worden
ze op den duur ook commercieel haalbaar. Ik pleit
er wel voor dat bedrijven hiervoor samenwerken
met de praktijk.”
Van den Heuvel constateert dat commerciële
partijen nu nog iets te eenvoudig denken over
de ontwikkeling van zorgrobots. “Ik hoor heel
vaak: ‘Ja, zo’n robot als ZORA kunnen wij ook
ontwikkelen en nog veel beter en goedkoper ook.’
In de praktijk blijkt dat tot nu toe toch lastiger. Je
hebt te maken met een heel kwetsbare doelgroep.
Zo’n robot moet honderd procent veilig zijn voor
kinderen, dat staat boven alles. Gelukkig gaan
de ontwikkelingen razendsnel. Ik hoop dan ook
dat we in de toekomst samen kunnen werken
met commerciële partijen. Want alleen dan kan
robottechnologie ook op grote schaal worden
ingezet.”

Tijdens haar onderzoek werkte Van den Heuvel
samen met professionals die hier heel duidelijk
voor openstonden. “Maar dat is ook een groep die
zich vrijwillig heeft gemeld bij hun organisatie
om aan dit project mee te werken. Ik denk dat bij
een redelijk omvangrijke groep zorgprofessionals
nog een attitudeverandering wenselijk is. Maar
daar moeten wij ze ook in faciliteren. Ik merk dat
zorgprofessionals soms terughoudend zijn bij de
inzet van robots omdat ze vrezen dat robots hen
gaan vervangen. Maar dat is absoluut niet aan
de orde. De zorgrobots worden ingezet om de
professionals te ondersteunen en om de kinderen
nieuwe mogelijkheden te bieden. Dat maakt
het werk voor de professionals leuker, beter en
mogelijk effectiever.”

Doorontwikkelen
Het laatste punt waar Van den Heuvel nog veel
moet gebeuren, is bij de doorontwikkeling van
de robots zelf. “Tijdens mijn onderzoek heb ik
gebruik gemaakt van twee bestaande robots:
IROMEC en ZORA. Beide robots zijn niet specifiek
ontwikkeld voor de doelgroep van kinderen met
een ernstige fysieke beperking. Toch zijn hier al
goede resultaten mee geboekt.” Van den Heuvel
hoopt vurig dat er een nieuwe robot gemaakt
kan worden die wel specifiek wordt ontwikkeld
voor kinderen met een fysieke beperking. Een
verbeterde, gecombineerde versie van de robots
die nu zijn ingezet.

Over dr. Renée van den Heuvel
Renée van den Heuvel studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na haar
afstuderen in 2011 ging ze via het traineeshipprogramma Jump Start aan de slag als junior onderzoeker bij Zuyd
Hogeschool. Aanvankelijk ondersteunde ze bij verschillende projecten, maar al snel kreeg ze de kans om te
starten met een promotieonderzoek binnen het project ‘Sociale Robots in de zorg’. Claire Huijnen onderzoekt
voor datzelfde project de inzet van sociale robots bij kinderen met een autisme spectrum stoornis (Zie ICT&Health
nummer 3-2018).
Van den Heuvel: “Toen ik als student gezondheidswetenschappen onderzoek moest uitvoeren, zag ik dat meer als
een noodzakelijk kwaad dan als een leuke opdracht. Ik moest er dan ook niet aan denken om later onderzoeker
te worden, laat staan om te promoveren.” Inmiddels weet ze beter. “Onderzoek kan echt leuk zijn, zeker als het zo
praktijkgericht is. Ik werk vooral met mensen. Aan de kinderen kun je direct zien of een idee werkt of niet.”
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