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ABSTRACT 
 
Background: Aging population results in a significant amount of pressure on global healthcare systems 

because of an increase in the demand for care. The use of care robots, especially socially assistive 

robots (SAR’s), is presented as a solution for these challenges. However, little is known about the 

perceptions of elderly about the ethical aspects related to the implementation of SAR’s in aged care. 

Objective: This study aims to decrease the gap in the scientific literature and improve the 

understanding of the perceptions of elderly about the ethical aspects related to the implementation 

of SAR’s in aged care. Methods: The study was conducted in Flanders, Belgium. The subjects were 

elderly people (70+) living independently at home. They were shown a short version of the 

documentary ‘I am Alice’ and expressed their perceptions during a focus group discussion (FGD). In 

total, 6 FGD’s were held. Results: Based on the perceptions of elderly, four themes emerged: (i) the 

use of care robots in aged care being inevitable and required; (ii) the possibilities of SAR’s replacing 

the human health care worker; (iii) a SAR as an aid in providing care; and (iv) ethically tinged remarks 

about the use of SAR’s in aged care, reflecting the ethical issues that accompany the implementation 

of SAR’s in aged care. Conclusion: On the basis of the results of this research, it can be concluded that 

the elderly have prominent ethical concerns about the implementation of SAR’s in aged care. Before 

designing and implementing SAR’s in aged care, these perceptions and related concerns need to be 

considered. 
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WOORD VOORAF 

Als gevolg van onze achtergrond in Sociologie (Michiel) enerzijds en Arbeids- en 

Organisatiepsychologie (Laura) anderzijds gaat onze interesse steeds uit naar hoe mensen in een 

maatschappij samen-, maar ook geïndividualiseerd leven. We volgen dan ook graag op wat een 

maatschappij onder een kwaliteitsvol leven verstaat, hoe overheden en organisaties dit trachten te 

faciliteren en organiseren en hoe burgers al deze zaken ervaren. Sociale, psychologische, ethische en 

technologische aspecten komen in dat verhaal samen en dat is wat ons meteen en blijvend bij het 

onderzoeksthema van deze masterthesis wist te boeien.  

De nauwgezette begeleiding vanaf de eerste ontmoeting tot aan het laatste geschreven woord 

door co-promotoren prof. dr. Chris Gastmans, prof. dr. Bernadette Dierckx de Casterlé en in het 

bijzonder doctoraatsstudent en begeleider drs. Tijs Vandemeulebroucke werd ten zeerste 

geapprecieerd en maakte van deze masterproef een zeer leerrijke en interessante onderzoekservaring 

voor ons beiden. Een dankwoord gaat ook uit naar prof. dr. Yvonne Denier, promotor van deze thesis, 

maar eveneens naar iedere oudere die vrijwillig de tijd vrijmaakte om in discussie te gaan over het 

gebruik van socially assistive robots in de ouderenzorg en op die manier met ons een beetje in de 

toekomst keek. Het is met de hulp van al deze personen dat de voorliggende masterthesis tot stand 

kwam, die als een mooi sluitstuk fungeert van onze aanvullende masteropleiding ‘Management en 

beleid van de gezondheidszorg’ aan de KU Leuven. 

 

Laura Welbergen & Michiel Massart, mei 2018 

 

 

 

“Technological progress becomes even more exciting when it enters into the service of the social idea 

which demands that not only a small elite but humanity at large should profit by it.” 

     Rudolf Christoph Eucken 
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1. INLEIDING 

Het aantal ouderen in de wereld neemt in de komende jaren toe (World Health Organization, 2015). 

België vormt geen uitzondering op deze demografische evolutie (Algemene Directie Statistiek, 2015). 

Volgens de Algemene Directie Statistiek (2015) groeit het aandeel 65-plussers in België tot 60 procent 

van de totale Belgische populatie in 2060. Deze toename is het gevolg van een zogenaamde ‘dubbele 

vergrijzing’: een groeiende levensverwachting gecombineerd met een dalend geboortecijfer 

(Christensen, Doblhammer, Rau & Vaupel, 2009; World Health Organization, 2015). Hierdoor stijgt de 

afhankelijkheidsratio van ouderen, met name de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar 

en ouder en het aantal personen tussen 15 en 64 jaar, met 51 procent. Deze stijging zorgt ervoor dat 

de draaglast voor de groep actieven (i.e. personen tussen 15 en 64 jaar) toeneemt doordat een kleiner 

wordende groep actieven moet instaan voor een grotere groep niet-actieven (i.e. personen van 65 jaar 

en ouder) (Verschuere & Hermans, 2016). Daarbij hebben ouderen over het algemeen een grotere 

behoefte aan medische, mentale, en sociale zorgen door leeftijd gerelateerde beperkingen en 

chronische ziekten in vergelijking met de jongere populatie (World Health Organization, 2015). De 

vergrijzing vereist dan ook een grotere inzet van sociale en financiële middelen (OECD, 2010), maar 

het aantal formele en informele zorgverleners die ouderen kunnen begeleiden in hun zorgnoden daalt 

(Colombo, Lleno-Nozal, Mercier & Tjadens, 2011; World Health Organization, 2015).  

De groeiende vraag naar en het dalende aanbod van zorg, gepaard met hogere verwachtingen 

over de gezondheid en levenskwaliteit van de bevolking (Colombo et al., 2011), roept de vraag op hoe 

de maatschappij in de toekomst zal omgaan met de stijgende vraag naar gezondheidszorg en sociale 

behoeften van een ouder wordende bevolking. Technologische ontwikkelingen, en in het bijzonder de 

ontwikkeling van robots, wordt door velen gezien als veelbelovend om de uitdagingen verbonden aan 

ouderzorg aan te pakken. Zo hebben robots niet enkel het potentieel de druk op het sociale systeem 

en gezondheidszorgsysteem te verzachten door te ondersteunen in de zorgverlening, maar kunnen ze 

mogelijk ook de gezondheid en levenskwaliteit van ouderen verbeteren (Bedaf, Gelderblom & De 

Witte, 2015; Kachouie, Sedighadeli, Khosla & Chu, 2014). Het specifieke type robot dat vaak wordt 

voorgesteld in de ouderenzorg is de socially assistive robot (SAR). SAR’s bieden zowel sociale als fysieke 

ondersteuning door zich sociaal te engageren met ouderen (Feil-Seifer & Mataric, 2005). 

Hoewel er al veel onderzoek is verricht naar het gebruik (Robinson, MacDonals, Kerse & 

Broadbent, 2013), effect (Bemelmans, Gelderman, Jonker & De Witte, 2012; Broekens, Heerink & 

Rosendal, 2009; Mordoch, Osterreicher, Guse, Roger & Thompson, 2013) en de factoren die de 

acceptatie van SAR’s beïnvloeden (Broadbent, Stafford & MacDonald, 2009), is er nog weinig bekend 

over de mening van ouderen zelf over het gebruik van deze in hun zorg (Vandemeulebroucke, Dierckx 
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de Casterlé & Gastmans, 2018a). De stem van ouderen is hier nochtans onontbeerlijk vanwege hun 

kwetsbare positie (World Health Organization, 2015) en aangezien zij degenen zijn die verwacht 

worden gebruik te maken van deze SAR’s (Jenkins & Draper, 2015; Vandemeulebroucke et al., 2018a). 

Uit de systematische review van Vandemeulebroucke et al. (2018a) werd duidelijk dat ethische zorgen 

prominent aanwezig zijn bij ouderen voor wat betreft het gebruik van SAR’s in hun zorg. Ook bleek dat 

specifiek onderzoek naar de percepties van ouderen over de ethische aspecten van de implementatie 

van SAR’s nog schaars is. Door de percepties van ouderen over de ethisch geladen aspecten bij de 

implementatie van SAR’s in de ouderenzorg te onderzoeken, tracht deze studie bij te dragen aan de 

huidige schaarse literatuur. Een beter begrip van deze percepties kan inzichten bieden in de acceptatie 

of weigering van SAR’s in de ouderenzorg en daarmee hun ontwerp, implementatie en routineus 

gebruik ondersteunen (Van Wynsberghe, 2013; Ghulam Sarwar Sha & Robinson, 2006). Dit met als 

doel het kunnen blijven garanderen van waardige ouderenzorg in de toekomst. 

De centrale onderzoeksvraag binnen de masterproef luidt als volgt: “Welke percepties van 

Vlaamse ouderen op de ethische aspecten van socially assistive robots dient men bij implementatie in 

de ouderenzorg in acht te nemen?”. Deze vraag wordt beantwoord met behulp van 

focusgroepsdiscussies, waardoor kwalitatief onderzoek als het gehanteerde onderzoeksdesign geldt. 

De masterproef omvat vooreerst een theoretisch kader, met name (i) een bredere kadering 

van de bestaande ouderenzorg en (ii) een nadere kijk op robots en SAR’s. De bredere kadering van de 

ouderenzorg bevat een toelichting over het bestaande ouderenbeleid en de dienstverlening. De 

nadere kijk op robots en SAR’s houdt een beschrijving van robots (i) in het algemeen en (ii) in de 

ouderenzorg in, (iii) van SAR’s an sich en in de ouderenzorg en (iv) wat ouderen percipiëren als ethische 

aspecten bij het gebruik van SAR’s in de ouderenzorg. Het eigen onderzoek komt vervolgens aan bod 

en houdt een uitvoerige beschrijving van de onderzoeksmethode in, gevolgd door een bespreking van 

de bekomen resultaten. Het discussiegedeelte waarbinnen resultaten, limitaties en implicaties van het 

onderzoek kritisch bekeken worden, sluit aan op het hoofdstuk over het eigen onderzoek. De 

masterproef sluit af met de voornaamste conclusies. 
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2. THEORETISCH KADER 

2.1 OUDERENZORG BREDER GEKADERD: OUDERENBELEID EN 

DIENSTVERLENING 

Ouderen in België kunnen vandaag in grote lijnen op twee manieren worden verzorgd: in de 

thuissituatie (ambulant) of in een zorginstelling (residentieel) (Verschuere & Hermans, 2016). 

Thuiszorg impliceert dat de oudere nog thuis woont en een aantal uren per week hulp ontvangt bij 

dagdagelijkse taken of medische en verpleegkundige hulp. Bij residentiële zorg woont de oudere in 

een voorziening voor ouderenzorg, zoals een woonzorgcentrum, waar aangepaste hulp wordt 

geboden. Er zijn eveneens semi-residentiële zorgvormen zoals serviceflats en assistentiewoningen 

(met een dienstverleningspakket zoals maaltijden) en dagverzorgingscentra (met aangepaste hulp of 

diensten zoals zorg en animatie).  

2.1.1 Thuiszorg 

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn een eerste vorm van ambulante 

dienstverlening en leveren via geschoolde verzorgenden persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en 

psychosociale ondersteuning en begeleiding in de thuisomgeving van de oudere (Verschuere & 

Hermans, 2016). De organisatie gebeurt door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, 

het gemeentebestuur of private verenigingen zonder winstoogmerk. In Vlaanderen werden in 2016 

ongeveer 17,4 miljoen uren gezinszorg en aanvullende thuiszorg door 112 diensten samen geboden. 

De hulp of zorg wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de overheid via subsidies, maar ook de oudere 

betaalt eveneens een bijdrage die wordt bepaald op basis van het netto-inkomen en de 

gezinssamenstelling.  

Diensten voor oppashulp zijn een tweede vorm van ambulante dienstverlening en coördineren 

vooral de vraag naar en het aanbod van oppashulp door vrijwilligers (Verschuere & Hermans, 2016). 

Deze diensten zorgen voor gezelschap en ondersteuning en kleine huishoudelijke taken bij de oudere 

thuis. In Vlaanderen zijn er 54 erkende diensten voor oppashulp, die meestal verbonden zijn met een 

erkende dienst voor gezinszorg.  

Diensten voor thuisverpleging zijn een derde vorm van ambulante dienstverlening waarbij 

verpleegkundigen aan huis verpleegkundige hulp bieden, zoals wondverzorging en inspuitingen 

(Verschuere & Hermans, 2016).  

Er zijn daarnaast eveneens nog ambulante diensten waarbij de oudere geen zorg of hulp aan 

huis ontvangt: diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten, de lokale dienstencentra en 
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de regionale dienstencentra. De laatste twee voorzieningen zijn vrij toegankelijk en bieden bewoners 

uit eenzelfde buurt activiteiten aan, zoals vorming en recreatie, vooral om vereenzaming tegen te 

gaan, de zelfredzaamheid te verhogen en hun persoonlijk netwerk te versterken (Verschuere & 

Hermans, 2016). Regionale dienstencentra zijn georganiseerd binnen een bepaalde regio en zetten 

groepsgerichte informatieve activiteiten op over hulpmiddelen in de zorg (bijvoorbeeld krukken, 

rolstoelen, en personenalarmsystemen) en stellen deze beschikbaar (bijvoorbeeld in de vorm van de 

thuiszorgwinkel). 

2.1.2 Residentiële zorg 

Woonzorgcentra en assistentiewoningen zijn daarentegen vormen van residentiële zorg. 

Woonzorgcentra worden omschreven als ”voorzieningen die bestaan uit een of meer gebouwen die 

functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming dan ook, aan gebruikers van 65 jaar 

of ouder, die er permanent verblijven, in een thuis vervangend milieu huisvesting en ouderenzorg 

wordt aangeboden” (Verschuere & Hermans, 2016, p. 126-127). De ouderenzorg moet hier minstens 

bestaan uit aangepaste huisvesting, gezins- en huishoudelijke zorg, hygiënische en verpleegkundige 

zorg, activering, psychosociale ondersteuning en animatie (Verschuere & Hermans, 2016). Hiervoor 

krijgen de centra via het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een 

instellingsfinanciering, dewelke hoger ligt naarmate de bewoners een grotere mate van 

zorgbehoevendheid hebben. 

Bewoners van een woonzorgcentrum kunnen in een rustoord voor bejaarden of in een rust- 

en verzorgingstehuis verblijven. Rustoorden voor bejaarden zijn bedoeld voor mensen met een iets 

minder zware zorgbehoefte, die bijvoorbeeld na het overlijden van de partner of omwille van 

vereenzaming of angst verkiezen om niet langer alleen te wonen. In rust- en verzorgingstehuizen 

kunnen daarentegen ouderen met langdurige aandoeningen of een permanente of zware 

zorgbehoefte terecht.  

Assistentiewoningen liggen op de scheidingslijn tussen thuiszorg en residentiële zorg en zijn 

een vorm van serviceflats, met als verschil dat in assistentiewoningen zorg meer aandacht krijgt 

(Verschuere & Hermans, 2016). Ouderen vanaf 65 jaar wonen in dit geval zelfstandig in individuele 

aangepaste woongelegenheden en hebben als bewoner de mogelijkheid om hulp te vragen en gebruik 

te maken van onder andere ontspanningsmogelijkheden, warme maaltijden en diensten voor 

persoonlijke hygiëne. De zorg van een woonzorgcentrum kan zodoende mogelijk worden binnen een 

assistentiewoning en wordt georganiseerd door een woon-assistent die de sociale netwerkvorming 

tussen de bewoners stimuleert en als aanspreekpunt fungeert.  
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Woonzorgcentra en assistentiewoningen werken steeds meer samen om een zorgcontinuüm 

voor de ouderen te organiseren. In principe is de residentiële ouderenzorg in België rechtstreeks 

toegankelijk (Verschuere & Hermans, 2016). Ouderen kunnen zich inschrijven bij de beheerder van de 

voorziening en komen op een wachtlijst te staan. Een zware hulpbehoevendheid is nodig om aanspraak 

te kunnen maken op een specifiek RVT-bed, dat ook duurder is wat de kost van de dienstverlening 

betreft. De vraag naar dergelijke opvang neemt toe, aangezien mensen steeds ouder worden en 

daarom steeds meer zorg nodig hebben.  

2.1.3 Uitdagingen voor de sector 

Het ouderenbeleid krijgt te maken met een steeds ouder wordende bevolking. Zoals reeds aangehaald 

is de verouderende maatschappij een uitdaging (Verschuere & Hermans, 2016). Het fenomeen van 

vergrijzing heeft ook een belangrijke zorgcomponent, aangezien de kans dat zorg nodig is stijgt met de 

leeftijd, waardoor zowel de ambulante als residentiële zorg geconfronteerd worden met een stijgende 

zorgvraag. De overheid heeft de afgelopen jaren op die tendens gereageerd door de subsidies voor 

ouderenzorg gevoelig te verhogen. Het aanbod van de thuiszorg is op die manier verhoogd. In 2013 

kregen bijna 100.000 gezinnen minimaal 4 uur gezinszorg per week en alle diensten presteerden 

hetzelfde jaar samen meer dan 16 miljoen uren, wat een toename van 50 procent is ten opzichte van 

2004. In de periode tussen 2000 en 2016 zijn het aantal plaatsen in woonzorgcentra bovendien 

gestegen van 58.476 tot meer dan 75.000 erkende woongelegenheden. Toch zijn wachtlijsten in de 

ouderenzorg een blijvend hardnekkig fenomeen waarvan de precieze omvang niet gekend is, omdat 

elke voorziening een eigen wachtlijst en beleid hanteert en sommige personen op verschillende 

wachtlijsten tegelijk staan. Er wordt geschat dat tussen de 110.000 en 160.000 ouderen op de 

wachtlijst staan voor een plaats in een woonzorgcentrum (Verschuere & Hermans, 2016). Het blijft 

zodoende een probleem en moeilijkheid om de vraag en het aanbod correct op elkaar af te stemmen.  

Een versterking van mantelzorg wordt naar voren geschoven als een oplossing voor de 

stijgende vraag naar ouderenzorg (Verschuere & Hermans, 2016). Mantelzorg houdt in dat een niet-

professionele persoon uit de omgeving van de hulpvrager zorg biedt. In de meeste gevallen gaat dit 

om een familielid. Een goed georganiseerd systeem van mantelzorg kan de druk op professionele hulp 

verlichten. Het kan een goed alternatief zijn en een aanvulling op professionele zorg indien de 

zorgvraag niet te zwaar is. Er zijn echter indicaties dat de schaal en de intensiteit van mantelzorg in 

Vlaanderen afneemt en dat steeds meer beroep wordt gedaan op professionele hulp. Sociologische 

evoluties zoals de toename van minder stabiele gezinssituaties (e.g. scheidingen, eenoudergezinnen 

en minder geboortes) en families die uitwaaieren (kinderen die vaker verder gaan wonen dan het dorp 

of de stad waar ze zijn opgegroeid) kunnen dit deels verklaren (Verschuere & Hermans, 2016). 
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Tegen deze achtergrond van grote maatschappelijke zorgontwikkelingen en diverse 

zorgverleningsdiensten maken robots hun intrede. Het is aannemelijk dat robots in de toekomst nog 

verder ontwikkeld worden om op een innovatieve manier aan de noden en behoeften van de 

gemeenschap, met een stijgend aandeel ouderen, te voldoen. 

2.2 ROBOTS EN SAR’S NADER BEKEKEN 

2.2.1 Robots: algemeen 

Een robot kan worden omschreven als ”een machine – voornamelijk een die programmeerbaar is door 

een computer – die in staat is om een complexe reeks van taken automatisch uit te voeren” (Oxford, 

2009). Ze kunnen extern worden aangestuurd of (semi-)autonoom handelen en verschillende fysieke 

vormen aannemen. Zo kan een robot er bijvoorbeeld mensachtig (e.g. ASIMO: Sakagami et al., 2002), 

als een pluche knuffel (e.g. Huggable: Stiehl et al., 2006) of machine-achtig uitzien (Figuur 1). Ruwweg 

maakt men een onderscheid in industriële en dienstverlenende robots. Industriële robots hebben 

meestal een of meer ‘armen’ die gehecht zitten aan een vast oppervlak en worden primair gebruikt 

voor de productie en distributie van goederen (International Federation of Robotics, 2017). 

Dienstverlenende robots daarentegen werken semi of volledig autonoom om voor mensen bruikbare 

diensten te verlenen die bijdragen aan het welzijn (International Federation of Robotics, 2017). 

Vandaag de dag worden robots gebruikt voor het uitvoeren van taken die ze goedkoper, beter en met 

grotere precisie kunnen doen dan mensen of te gevaarlijk, vies of saai zijn voor hen.  

Nu robots geavanceerder worden hebben experten en academica steeds meer aandacht voor 

de ethische aspecten bij het gebruik van robots. Het veld dat zich hiermee bezig houdt wordt 

omschreven als robotethiek. Robotethiek is ”de ethiek die doelt op het ontwikkelen van 

wetenschappelijk, technisch en sociaal ethische systemen en normen die betrekking hebben op de 

creatie en toepassing van robots in de gemeenschap’ (Tzafestas, 2015, p. 1). Fundamentele aspecten 

waar deze stroming naar kijkt zijn onder andere het antropomorfisme van robots en het effect van 

robots op de eerlijke verdeling van rijkdom en macht (Veruggio & Operto, 2006). Robotethiek wordt 

toegepast op de volgende domeinen van de moderne gemeenschap: medische, assisterende, 

service/gesocialiseerde en oorlogsrobotethiek (Tzafestas, 2015) 
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FIGUUR 1 VERSCHILLENDE FYSIEKE ROBOTVORMEN. VAN LINKS NAAR RECHTS: ASIMO, HUGGABLE EN EEN MACHINE-
ACHTIG UITZIENDE ROBOT 

 

2.2.2 Robots in de ouderenzorg 

Hoewel robots niet meer zijn weg te denken uit de industriële omgeving maken zij ook hun intrede in 

het publieke leven. Denk bijvoorbeeld aan de slimme robotgrasmaaier (Honda, 2017) en robotkoerier 

die pizza’s bij klanten thuisbezorgd (Domino’s, 2017). Ook in de gezondheidszorg rukt het gebruik van 

robots op (Bedaf et al., 2015; Kachouie et al., 2014). Naast een medisch technische functie, waarbij 

bijvoorbeeld een robot assisteert bij precisietaken tijdens een chirurgische ingreep (Sergeeva, 

Huysman & Farai, 2015), worden nu ook hun fysiek assisterende en sociale mogelijkheden onderzocht. 

Onderzoek naar deze laatste twee functies richt zich voornamelijk op de ouderenzorg, waar het al een 

lange weg heeft afgelegd. Hier worden robots regelmatig gebruikt en worden er ook steeds meer 

ontworpen en ontwikkeld (Bedaf et al., 2015; Kachouie et al., 2014). 

 Sharkey en Sharkey (2012) delen de toepassing van robots in de ouderenzorg op in drie 

categorieën. Ten eerste worden robots gebruikt ter ondersteuning van ouderen met functionele 

gebreken en hun verzorgers in het uitvoeren van dagelijkse taken (e.g. lopen en eten). Ten tweede 

worden robots gebruikt voor het monitoren van de gezondheid en veiligheid van de oudere. Dit door 

deze bijvoorbeeld te herinneren aan bepaalde routine activiteiten (e.g. het nemen van medicijnen) en 

het houden van toezicht op valincidenten of andere noodsituaties (e.g. brand). Ten derde worden 

robots gebruikt als gezelschap voor eenzame ouderen om zo het leven interessanter te maken en hun 

sociale leven te verbeteren (e.g. door met hen te communiceren). 

 Door robots op deze manieren aan te wenden in de ouderenzorg worden ze geacht de 

uitdagingen waar gezondheidszorgsystemen wereldwijd voor staan aan te kunnen pakken. Ten eerste 

kunnen robots de druk op het sociale en gezondheidszorgsysteem verlichten, door ervoor te zorgen 

dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen door het zorgproces te ondersteunen. Daarbij 

leveren mensen die zelfstandig wonen en in goede gezondheid verkeren langer een actieve en 

positieve bijdrage aan de gemeenschap (World Health Organisation, 2015). Ten tweede kunnen robots 
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de levensverwachting verlengen en ouderen hun levenskwaliteit vergroten, door ouderen in de 

gelegenheid te stellen langer in hun eigen huis te blijven wonen (Bedaf et al., 2015; Kachouie et al., 

2014; Robinson, MacDonals, Broadbent, 2013). Ouderen geven namelijk steeds vaker de voorkeur aan 

zelfstandig thuis wonen in plaats van in een zorginstelling (Center for Disease Control and Prevention, 

2017; Colombo et al., 2011). Daarbij kunnen ze ervoor zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen 

en hun helpen om fit te blijven, door met ze te communiceren en ze te stimuleren om te bewegen 

(Broadbent et al., 2009). 

In de ouderzorg kan men typen robots opdelen in robots met een puur fysiek assisterende 

functie (e.g. trapliften) en social robots met een communicatieve sociale functie (Broekens et al., 2009) 

(figuur 2). Social robots worden vervolgens opgedeeld in companion type robots (e.g. Paro: Kidd, 

Taggart & Turkle, 2006) en service type robots (e.g. Zora, Alice: Van Driel & Elsing, 2016) (Broekens et 

al., 2009). Companion type robots hebben enkel sociale capaciteiten en kennen als voornaamste doel 

het vergroten van de gezondheid en het psychologisch welzijn van ouderen door het bieden van 

gezelschap. Service type robots combineren assisterende functies met sociaal contact (Bedaf et al., 

2015; Broekens et al., 2009). Deze studie richt zich op dit laatste type robot waarnaar wordt verwezen 

als socially assistive robots (SAR’s) (Feil-Seifer & Mataric, 2005). 

 

FIGUUR 2 CATEGORISERING VAN ROBOTS IN DE ZORG 
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2.2.3 Socially Assistive Robots in de ouderenzorg 

Hoewel er geen algemeen erkende definitie van SAR’s bestaat worden ze door Feil-Seifer & Mataric 

(2005) omschreven als een vorm van assisterende technologie met een bepaalde mate van autonomie 

op het ontmoetingspunt van assistive en social robots. Ze bieden fysieke en sociale ondersteuning 

door én naast sociale interactie, zonder fysiek contact (Broekens et al., 2009; Dautenhahn & Billard, 

1999; Feil-Seifer & Mataric, 2005; Fong, Nourbaksh & Dautenhahn, 2003). De assisterende 

mogelijkheden hebben onder andere betrekking op de ondersteuning van zelfstandig wonen door vier 

soorten functies te dienen (Rich & Sidner, 2009): (i) de compensatie van verminderde cognitieve en 

functionele mogelijkheden (e.g. het helpen herinneren van afspraken), (ii) het vergroten van de sociale 

deelname en het psychologisch welzijn (e.g. het mogelijk maken van telecommunicatie en het bieden 

van gezelschap), (iii) de continue monitoring en monitoring op afstand (e.g. het meten van de 

bloeddruk en het doorsturen van gegevens naar de huisarts), en (iv) het coachen van ouderen om een 

gezondere levensstijl te leiden (e.g. het promoten van gezond eten en fysieke activiteiten).  

Verschillende studies beschreven al wat SAR’s zijn (e.g. Bedaf et al., 2015; Kachouie et al., 

2014). Anderen beschreven hun gebruik (Robinson et al., 2013), effect (Bemelmans et al., 2012; 

Broekens et al., 2009; Mordoch et al., 2013) en acceptatie in de ouderenzorg (Broadbent et al., 2009). 

Wat in deze studies ontbreekt is de stem van de ouderen zelf. De ervaringen en percepties van ouderen 

ten opzichte van SAR’s in de ouderenzorg zijn recent samengevat door Vandemeulebroucke en 

collega’s (2018a) in hun systematische review van kwalitatieve studies. Uit hun studie resulteerden 

vier thema’s die door ouderen in deze context als belangrijk werden beschouwd: (i) de rol of functie 

die de SAR moet vervullen, (ii) de interactie van de oudere met de SAR, (iii) het uiterlijk van de SAR en 

tot slot (iv) de ethische aspecten bij het gebruik van SAR’s in de ouderenzorg.  

2.2.5 Percepties van ouderen over de ethische aspecten bij het gebruik van SAR’s in 

de ouderenzorg 

In de recente studie van Vandemeulebroucke en collega’s, die zich richtte op de percepties en 

ervaringen van ouderen ten opzichte van SAR’s in de ouderenzorg, worden de ethische aspecten van 

SAR’s in de zorg voor ouderen uitgebreid omschreven. De belangrijkst resultaten worden hier 

samengevat.  

 Ten eerste, en het meest prominent aanwezig in de ouderen hun percepties, was de angst 

voor een ontmenselijking van de zorg en samenleving door de komst van SAR’s. Er was een 

dieperliggende angst onder velen dat sociale isolatie zou kunnen resulteren uit het gebruik van SAR’s 

in de ouderenzorg. Veel ouderen maakten zich dan ook zorgen over de gedachte van een robot als 

‘gezelschap’. Een aantal zagen het gezelschap van een SAR als een vorm van bedrog, omdat ze 
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dergelijke relatie beschouwden als nep. Ten tweede werd de veiligheidsfunctie aangehaald. De 

veiligheidsfunctie van een SAR gaat vaak gepaard met monitoring, waardoor veel ouderen een 

spanning voelden tussen de veiligheidsfunctie die de robot diende en de privacy van henzelf en hun 

bezoekers. Ouderen die daadwerkelijk interactie hadden met een SAR gaven aan het gevoel te hebben 

in de gaten te worden gehouden. Ten derde kon de komst van een SAR door ouderen worden ervaren 

als een bedreiging van hun autonomie. Dit door de angst om een deel van hun onafhankelijkheid te 

verliezen, een gevoel van infantilisering, en de angst voor stigmatisering. Het gevoel van een verlies 

van onafhankelijkheid volgde uit de surveillance, infantilisering doordat ouderen zich behandeld 

voelden als kleine kinderen door het speelgoedachtige uiterlijk van de SAR en stigmatisering doordat 

ouderen een robot nodig hebben ter ondersteuning, wat hen een gevoel geeft van oud zijn. 

Vandemeulebroucke en collega’s concludeerden dat ouderen duidelijke meningen hebben 

over verschillende aspecten van SAR’s in de ouderenzorg. Desalniettemin zijn sommige van deze 

meningen dubbelzinnig en vereisen dan ook meer onderzoek vooraleer men SAR’s routinematig kan 

toepassen in de ouderenzorg. Wat opvalt is dat bijna geen studie, behalve die van Sorell & Draper 

(2014), specifiek aandacht besteedt aan de percepties van ethische aspecten van ouderen. Wat wordt 

gemist is dan ook een gegrond kennen van deze percepties van ouderen. Een beter begrip van deze 

kan inzicht bieden in de ethische invloed van het gebruik van SAR’s in de ouderenzorg en daardoor hun 

ontwerp, implementatie en routineus gebruik ondersteunen. Voornamelijk als we erkennen dat 

ethische overwegingen de fundering vormen voor ouderen hun percepties over het gebruik van SAR’s 

(Wu et al., 2012).  
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3. EIGEN ONDERZOEK 

Het doel van deze studie is het belichten van de percepties van ouderen over de ethische aspecten van 

SAR’s bij de implementatie in de ouderenzorg in Vlaanderen (België). Er werden focusgroepsdiscussies 

gehouden die doelden op het verkrijgen van inzicht in het onderzoeksonderwerp door een breed scala 

aan ervaringen en ideeën te werven (Barret & Kirk, 2000; Seal, McCreadie, Turner-Smith & Tinkler, 

2002). Ethische toestemming voor het uitvoeren van de studie werd toegekend door de Sociaal-

Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de Katholieke Universiteit (KU) Leuven 

(dossiernummer G- 2017 05 836).   

3.1 METHODE 

3.1.1. Onderzoeksdesign 

In deze studie werd geopteerd voor een kwalitatief onderzoeksdesign om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden, aangezien de interesse van het onderzoek uitgaat naar de percepties en 

betekenisgeving van ouderen. Omdat het lastig kan zijn om te achterhalen wat ouderen daadwerkelijk 

percipiëren, is soms een interpretatief proces nodig. Hierdoor werd gekozen voor een 

constructivistische aanpak van het grounded theory framework, aangezien deze aanpak de middelen 

biedt die dit interpretatieve proces kunnen leiden (Glaser, 2002; Mills, Bonner, Ann & Francis, 2006). 

Grounded theory is een methodologie die het ontwikkelen van theorie toestaat door het systematisch 

verzamelen en analyseren van data (Strauss & Corbin, 1990). Het onderzoeksproces verliep in deze 

studie inductief, waardoor herhalende concepten zichtbaar en theorieën gevormd werden vanuit de 

verzamelde data. Specifiek een constructivistische aanpak van het grounded theory framework zet de 

onderzoeker middenin datgene wat onderzocht wordt (Charmaz, 2008). Zo is de onderzoeker niet 

enkel een objectieve observator van de data-verwerving, maar eveneens een actieve deelnemer in de 

datacreatie en -analyse (Mills et al., 2006). De subjectieve sociale relatie tussen de onderzoeker en de 

participanten en betekenisgeving wordt belangrijk geacht (Mills et al., 2016). Er werd dan ook 

nadrukkelijk aandacht besteedt aan de gedragingen van de participanten en aan hun interactie met de 

onderzoekers, waardoor ook observatienotities werden beschouwd als data.  

3.1.2 Setting 

De studie betrok thuiswonende ouderen (70+) doorheen Vlaanderen (België). Ook ouderen die gebruik 

maken van dagverzorging, aangeboden in een woonzorgcentrum (WZC), werden in het onderzoek 

betrokken. 
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3.1.3 Rekrutering 

Potentiele participanten werden gerekruteerd door contacten te leggen met WZC’s en 

ouderenorganisaties. Voor wat betreft de WZC’s lag de focus niet op de bewoners maar wel op de 

bezoekers van het dagcentrum (e.g. de familie en vrienden van bewoners) of bewoners van serviceflats 

die al dan niet gerelateerd waren aan de WZC’s.  

Het rekruteringsproces via de woonzorgcentra en ouderenorganisaties kende twee stappen. 

In de eerste stap werd een purposive sample van woonzorgcentra en ouderenorganisaties genomen. 

Deze purposive sampling bestond uit meerdere fases. In de eerste fase werden meerdere 

woonzorgcentra en ouderenorganisaties doorheen Vlaanderen gecontacteerd. De directeuren en/of 

hoofdverantwoordelijken ontvingen een uitnodiging en informatiebrochure per e-mail. Zij die hun 

deelname aan het onderzoek bevestigden, werden gevraagd een contactpersoon aan te wijzen die de 

onderzoeker zou ondersteunen met de purposive sampling van potentiële participanten. Iedere 

contactpersoon verspreidde vervolgens informatiebrochures, flyers en posters. Indien een potentiële 

participant interesse had om deel te nemen aan de studie, werd deze gevraagd de vragenlijst uit de 

brochure in te vullen en te bezorgen bij de contactpersoon of de onderzoeker. De sampling van 

individuele participanten gebeurde dan via de verzamelde demografische vragenlijsten. De 

participanten werden vervolgens geïnformeerd over de datum, het tijdstip en de plaats van de 

focusgroepsdiscussie door de onderzoeker via e-mail of telefoon. Afhankelijk van de response rate en 

de verkregen data doorheen de uitgevoerde focusgroepsdiscussies werden opnieuw woonzorgcentra 

en ouderenorganisaties gecontacteerd.  

In de tweede stap lag de focus specifiek op de aanwerving van participanten zelf. Deze 

gebeurde in twee fases. In de eerste fase richtte het onderzoeksteam zich op de potentiele 

participanten die gecontacteerd waren met behulp van de woonzorgcentra en ouderenorganisaties. 

Er werd een steekproef genomen uit deze groep aan de hand van de in- en exclusiecriteria en de 

demografische vragenlijsten. In de tweede fase werden opnieuw aan de hand van data verkregen 

doorheen de focusgroepsdiscussies nieuwe aandachtspunten overwogen in het wervingsproces. 

3.1.4 Participanten 

Participanten dienden vloeiend Nederlands te spreken, zelfstandig in Vlaanderen te wonen en 70 jaar 

of ouder te zijn. Verder dienden zij mentaal en fysiek in staat te zijn om 2 uur lang deel te nemen aan 

een focusgroepsdiscussie en moesten ze de aandacht kunnen bewaren tijdens een 20 minuten 

durende documentaire, die werd geprojecteerd op een muur, en deze ook kunnen begrijpen. 

Participanten moesten eveneens zelf hun geïnformeerde toestemming kunnen geven voor deelname 

aan de studie. Tot slot hoefden ze nog geen ervaring te hebben SAR’s. Ouderen die niet meer 
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zelfstandig thuis woonden, cognitief beperkt waren of slecht konden zien en/of horen, werden 

uitgesloten van deelname.  

Deelname aan het onderzoek was op vrijwillige basis. De nadruk werd gelegd op de anonimiteit 

van de data. Participanten ontvingen geen compensatie voor hun deelname. Wel werden 

versnaperingen tijdens de focusgroepsdiscussies voorzien en werden indien nodig aanvullende 

vervoerskosten vergoed. 

 39 Ouderen verdeeld over zes focusgroepsdiscussies namen deel aan dit onderzoek. Tabel 1 

geeft een overzicht van de demografische gegevens van de participanten. Onder thuiszorg vallen zowel 

maaltijden of een verpleegkundige aan huis als informele zorg. Vrijwel alle participanten wisten wat 

een robot was, maar niemand had al ervaring met een robot in de ouderenzorg. Ongeveer de helft van 

hen had hier wel al over nagedacht. 

 

TABEL 1 DEMOGRAFISCHE GEGEVENS PARTICIPANTEN 

 
Demografische gegevens (n) 

#Groep  1 2 3 4 5 6 Totaal 

Geslacht Man 3 3 3 0 2 4 15 

 Vrouw 3 6 3 6 3 3 24 

Leeftijd 70 – 74 1 3 2 2 4 0 12 

 75 – 79  2 3 1 2 1 1 10 

 80 – 84  0 2 3 2 0 3 10 

 85 – 89 3 1 0 0 0 1 5 

 90 ≤ 0 0 0 0 0 2 2 

Opleidingsniveau Lagere school 0 1 1 1 0 1 4 

 Middelbare school 2 3 1 2 1 1 15 

 Hogere opleiding 5 4 1 3 3 4 20 

Afhankelijkheid thuiszorg Ja ?1 2 2 3 0 3 10 

 Nee ? 7 4 3 5 4 23 

 

3.1.5 Materialen 

Deze studie gebruikte (i) drie informatiebrochures (Appendix A) (een voor de woonzorgcentra, 

ouderenorganisaties en ouderen zelf); (ii) een demografische vragenlijst (Appendix B); (iii) een 

geïnformeerd toestemmingsformulier (Appendix C) (voor de participanten van de 

focusgroepsdiscussies); en (iv) een interviewschema voor de focusgroepsdiscussies (Appendix D).  

                                                 
1 Deze vraag is toegevoegd aan de demografische vragenlijst nadat de eerste focusgroep had plaatsgevonden. 
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De informatiebrochures zetten de studie uiteen en legden de rol uit van de participant in 

kwestie doorheen de studie. De demografische vragenlijsten doelden op het verzamelen van 

demografische gegevens, het aftoetsen van mogelijk eerdere ervaringen met SAR’s en peilden naar 

het eigen gebruik van zorgondersteuning. Het geïnformeerd toestemmingsformulier gaf de 

participanten informatie over enkele rechten en plichten verwant aan de deelname aan het 

onderzoek, zoals bijvoorbeeld het recht van de participanten om de deelname aan de 

focusgroepsdiscussie te allen tijde stop te zetten indien dat gewenst was. Het interviewschema was 

een semigestructureerde vragenlijst die was gebaseerd op eerder onderzoek (zie Vandemeulebroucke 

et al., 2018a; Vandemeulebroucke, Dierckx de Caterlé & Gastmans, 2018b) en werd aangepast na 

iedere focusgroep aan de hand van de verkregen data. Deze doelde op het uitlokken van ethische 

reflecties en redeneringen en behandelde achtereenvolgens de (i) algemene opvattingen van de 

participanten over robots in het algemeen, (ii) de aspecten die participanten als ethisch beschouwen 

in de documentaire en (iii) het gebruik van SAR’s in hun persoonlijk leven en de zorgsector. Het 

interviewschema resulteerde uit een iteratief proces van het herzien van de inhoud op volledigheid en 

dekking van de onderwerpen en het ordenen van de vragen door het onderzoeksteam. Het 

onderzoeksteam bestond uit twee ervaren onderzoekers – prof. dr. Chris Gastmans en prof. dr. 

Bernadette Dierckx de Casterlé - en doctoraatsstudent drs. Tijs Vandemeulebroucke.  

Voor de praktische uitvoering van het onderzoek werden een geluidsrecorder, laptop, en 

beamer gebruikt tijdens de focusgroepsdiscussies. 

3.1.6 Datacollectie 

De focusgroepsdiscussies werden telkens geleid door twee personen, waaronder een moderator en 

een observator. Vooraleer een focusgroep startte, werd tijd voorzien om het geïnformeerde 

toestemmingsformulier alsnog te ondertekenen en eventuele vragen te beantwoorden. De moderator 

vroeg vervolgens toestemming om een geluidsopname en observationele notities te mogen maken 

van de focusgroep.  

Iedere focusgroep bestond uit drie delen. In het eerste deel werden de bestaande percepties 

van de participanten over de ethische aspecten van het gebruik van SAR’s in de ouderenzorg 

onderzocht. In het tweede deel werd de ‘Ik ben Alice’ documentaire getoond (door Sander Burger, 

2015), waarbij de participanten vrij waren en aangemoedigd werden om reacties te geven. Deze 

documentaire werd vanuit praktische overwegingen voor de focusgroepsdiscussies vooraf ingekort tot 

zo’n 20 minuten, bevatte enkel scènes die het ethisch redeneren prikkelen en gaf de participanten een 

idee van wat een SAR zou kunnen zijn. Alice heeft zelf een mensachtig lichaam en menselijk gezicht en 

kan door haar vocale vermogen autonoom communiceren met de omgeving. Ze is ontworpen met als 
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doel het doen doorbreken van ouderen hun isolatie, het behoud van sociale banden met de omgeving 

en het stimuleren van de psychosociale en fysieke gezondheid. In het derde deel van de focusgroep 

was er plaats voor discussie en interactie tussen de participanten over hun percepties van de ethische 

aspecten bij het gebruik van SAR’s die resulteerden uit het bekijken van de documentaire. De delen 

van de focusgroepsdiscussies duurden respectievelijk 20, 20 en 80 minuten.  

3.1.7 Dataverwerking en analyse 

De analyse van de data werd uitgevoerd volgens de principes van de Qualitative Analysis Guide of 

Leuven (QUAGOL) (Dierckx de Casterlé, Gastmans, Bryon & Denier, 2012). Het analyseproces kan men 

opdelen in een grondige voorbereiding van het coderingsproces met pen en papier en het werkelijke 

coderingsproces met behulp van de coderingssoftware QSR Nvivo versie 11. In het eerste deel van het 

analyseproces werden de audiobestanden getranscribeerd en transcripties samen met 

observatienotities gelezen en herlezen. Hieruit resulteerde een kort holistisch rapport over de 

participant en contextuele kenmerken van de focusgroepsdiscussie. Vervolgens werd er een narratief 

verslag geschreven van elke participant en de focusgroepsdiscussie als geheel, die de essentie van het 

gesprek bevatte. Hierna werden de concrete ervaringen beschreven in het narratieve verslag van de 

focusgroepsdiscussie als geheel vertaald in concepten en beschreven in een conceptueel schema. De 

narratieve verslagen per participant werden gebruikt om veranderingen in houding op te merken en 

vervolgens het conceptuele schema aan te vullen. De geschiktheid van het conceptuele schema werd 

vervolgens geverifieerd door een iteratief proces van het heen en weer gaan van schema naar de ruwe 

data, waarbij het conceptuele schema werd aangevuld, aangepast en verfijnd. Tot slot werd heen en 

weer gegaan tussen de conceptuele schema’s van de verschillende focusgroepen, met als doel het 

ontdekken van gemeenschappelijke thema’s, concepten en hypothesen. Zo werden de conceptuele 

schema’s opnieuw aangevuld, aangepast en verfijnd door de vergelijking met andere data, en werden 

concepten ontdekt in nieuwe data en gecontroleerd op hun aanwezigheid in eerdere data. 

 In het tweede deel van het analyseproces werd allereerst een lijst opgesteld met alle 

gemeenschappelijke concepten. Alle transcripten en observatienotities werden herlezen terwijl de lijst 

van concepten hiernaast werd gehouden. De kwaliteit en geschiktheid van de concepten werd zo 

gecheckt en de lijst met concepten indien nodig aangepast. Hierna werden alle concepten in een 

conceptueel framework gestopt, een overkoepelende conceptuele fiche, die de concepten 

structureert in functie van de onderzoeksvraag (Appendix E). Deze concepten werden vervolgens 

omgezet in codes en een hierop aansluitende codeboom om de transcripten te kunnen coderen 

(Appendix F). Alle codes werden geanalyseerd door het bestuderen van de citaten behorende bij de 

codes. Dit stond een duidelijke beschrijving toe van de betekenis en karakteristieken van de code, 
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gegrond in empirische data. Het conceptuele framework werd hierna opnieuw geverifieerd met alle 

data. Tot slot werden de bevindingen uitgeschreven om zo de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Opnieuw werden alle data bekeken voor een laatste evaluatie om de correctheid en volledigheid van 

de bevindingen te verifiëren. Elke stap van beide delen van het analyseproces werd meermaals ter 

evaluatie besproken in de onderzoeksgroep.  

3.1.8 Kwaliteitscriteria 

De kwaliteitscriteria voor een onderzoeksdesign zijn validiteit en betrouwbaarheid (Van Zwieten & 

Willems, 2004). Deze twee kwaliteitscriteria kunnen elk worden opgedeeld in interne en externe 

validiteit en betrouwbaarheid (Mortelmans, 2013). Hoewel enkele onderzoekers stellen dat de 

kwaliteitscriteria bij kwalitatief onderzoek moeilijk toepasbaar zijn, ontkennen Lincoln en Guba (1984) 

en Wardekker (1999) dit. Ze kunnen wel niet zomaar overgenomen worden zoals bij een kwantitatief 

onderzoeksdesign maar dienen aangepast te worden. In de volgende paragrafen wordt op de criteria 

ingegaan. De onderzoekers van deze studie maakten namelijk, zoals reeds geïllustreerd in de 

voorgaande paragrafen, verschillende keuzes om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek 

te verhogen. 

3.1.8.1 Interne validiteit 

Bij interne validiteit wordt nagegaan of de interpretatie van de onderzoekers overeenkomt met de 

verkregen data - met andere woorden de geloofwaardigheid van het onderzoek (Mortelmans, 2013).  

De studie richtte zich vooreerst op de kijk van ouderen op de ethische aspecten van het gebruik 

van SAR’s in de ouderenzorg. Kwalitatief onderzoek is een geschikt onderzoekdesign om de percepties 

en betekenisgeving van participanten in de diepte na te gaan (Mortelmans, 2013). Zij kregen een 

verkorte documentaire te zien die hen een idee gaf van wat een SAR zou kunnen zijn, waardoor ook 

gegarandeerd werd dat ze iets konden zeggen over wat gemeten werd. Een interviewschema met een 

vaste structuur, in casu 3 delen, werd daarnaast door de onderzoekers telkens gebruikt en meer 

specifiek in de vorm van een semigestructureerde vragenlijst. Verder behoorden niet enkel de 

transcripties van de focusgroepsdiscussies maar eveneens de gemaakte observatienotities tot de data, 

waardoor sprake was van triangulatie. Dit houdt in dat verschillende dataverzamelingsmethoden 

gebruikt worden (Baarda, 2014). Ook bestond de dataverwerkingsmethode uit verschillende aspecten: 

het lezen en herlezen van transcripties en observatienota’s, construeren van narratieve verslagen en 

conceptuele schema’s, en coderen en analyseren van de transcripties met behulp van de 

coderingssoftware Nvivo. Verschillende onderzoekers werkten tot slot mee aan de studie, waardoor 

eveneens peer debriefing van toepassing was. Dit is het geval wanneer een medeonderzoeker het werk 

controleert (Mortelmans, 2013). Tijdens de studie werden verschillende tijdstippen voorzien om met 
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verschillende onderzoekers uit het team samen te zitten en de data, analysemethoden en resultaten 

te bespreken en onvolledigheden weg te werken. 

3.1.8.2 Externe validiteit 

Externe validiteit gaat over de mate waarin de onderzoeksresultaten gelden voor de gehele populatie 

– met andere woorden de generaliseerbaarheid van het onderzoek (Mortelmans, 2013). Bij een 

kwalitatief onderzoeksdesign bedoelt men hierbij echter eerder de ‘overdraagbaarheid’ van het 

onderzoek (Maso & Smaling, 1998) die gerealiseerd kan worden door informatie te geven over de 

context (Lincoln en Guba in Seale, 1999). Voor deze studie werd hiervoor eerder in dit hoofdstuk 

informatie meegedeeld over het onderzoeksdesign, de setting, rekrutering, participanten, materialen 

en datacollectie en -verwerking. Het eigen onderzoek in deze studie beoogde zodoende geen 

generaliseerbaarheid, maar wel theorievorming met theorieën die gedragen worden door de groep. 

Het is vervolgens aan lezers van de studie om te oordelen over de relevantie van de resultaten voor 

andere situaties en groepen (Meyrick, 2006). 

3.8.1.3 Interne betrouwbaarheid 

Bij interne betrouwbaarheid wordt de invloed nagegaan van de onderzoeker op de 

onderzoeksresultaten (Mortelmans, 2013). De focusgroepsdiscussies werden telkens opgenomen met 

een geluidsrecorder en werden zo snel mogelijk nadien getranscribeerd om vertekeningen te 

voorkomen. De onderzoekers schreven eveneens letterlijk uit wat de participanten vertelden, dit 

wordt het verbatim principe genoemd (Mortelmans, 2013). Daarnaast werd de coderingssoftware 

Nvivo aangewend in de tweede fase van het analyseproces. Het automatiseren van de 

dataverzameling en -verwerking kan immers helpen om de data inzichtelijk te maken (Van Zwieten & 

Willems, 2004). De focusgroepsdiscussies vonden verder telkens plaats in een geschikte en 

vergelijkbare vergaderzaal in een voor de participanten vertrouwde omgeving. De onderzoekers 

gingen telkens ter plaatse. 

3.8.1.4 Externe betrouwbaarheid 

Externe betrouwbaarheid gaat over de herhaalbaarheid van het onderzoek (Mortelmans, 2013). Zoals 

eerder aangehaald, waren vooreerst de omstandigheden waarin de focusgroepsdiscussies 

plaatsvonden in grote mate stabiel, net als de methoden van verwerking van de verzamelde data. Er 

werd eveneens aandacht besteed aan het weergeven van de methodologie door een uitvoerige 

beschrijving te voorzien van het onderzoeksdesign, de setting, rekrutering, participanten, materialen 

en datacollectie en -verwerking. Tijdens de focusgroepsdiscussies werd daarnaast ook doorgevraagd - 

bij vermoedens van sociale wenselijkheid of niet begrijpen van de vraag - en werd iedere participant 

betrokken. Een observator zag hier telkens op toe.  
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3.2 RESULTATEN 

De percepties van de participanten kunnen worden onderverdeeld in 4 overkoepelende thema’s: (i) 

de komst van robots in de ouderenzorg is onafwendbaar en noodzakelijk; (ii) een SAR als vervanging 

van de menselijke verzorger; (iii) de SAR als hulpmiddel van de verzorgers en ouderen; en (iv) een 

aantal ethisch gekleurde kanttekeningen die worden geschetst bij het gebruik en de implementatie 

van SAR’s in de ouderenzorg. 

3.2.1 Onafwendbaar en noodzakelijk 

Participanten leken de komst van robots als onafwendbaar en noodzakelijk te ervaren. Zij zagen de 

komst als onafwendbaar omwille van de technologische evolutie tijdens de laatste decennia enerzijds 

en de verwachting van verdere vooruitgang anderzijds. De participanten waren van mening dat er de 

afgelopen decennia veel technologische ontwikkelingen waren geweest. Omwille van het hoge tempo 

van deze ontwikkelingen werd een verdere vooruitgang ook verwacht in de toekomst. 

Daarnaast spraken participanten over de druk op het zorgsysteem, waaruit een bepaalde 

noodzakelijkheid naar voren kwam met betrekking tot de komst van robots in de ouderenzorg. Zo werd 

er gesproken over de toenemende zorgvraag en het toenemen van de ouderenpopulatie. 

Participanten neigden dan ook het gebruik van robots in de ouderenzorg in verband te brengen met 

een bepaalde schaarste in de ouderenzorg. Zij beschreven zowel een economische als een menselijke 

schaarste. Met betrekking tot de economische schaarste sprak men over het onbetaalbaar worden van 

de ouderenzorg, mede doordat het aanhouden van personeel duur is.  

‘Maar ik denk dat dan het kostenaspect ook een rol gaat spelen. Een robot inzetten is hoe dan ook goedkoper dan persoonlijke 

zorg die drie keer per dag of vijf keer per dag of tien keer per dag nodig is. Dat zal op een ogenblik onbetaalbaar worden […].’ 

(P3, FG5) 

Met betrekking tot de menselijke schaarste omschreven participanten zowel een functionele als 

emotionele schaarste. Voor wat betreft de functionele schaarste sprak men over het feit dat er weinig 

of onvoldoende personeel aanwezig is ten opzichte van de grote zorgvraag. Hierdoor heeft het huidige 

personeel te weinig tijd om hun taken naar behoren uit te voeren. Een aantal participanten vertelden 

hun eigen ervaring waarbij een zorgverlener enkel tijd had om de praktische taken uit te voeren en 

niet voor bijvoorbeeld een praatje. Verder uitten een aantal participanten hun zorg over het feit dat 

er in de toekomst te weinig mensen zullen zijn die het zorgberoep nog willen uitoefenen. Het werken 

in de zorg omschreven de participanten namelijk als zwaar werk.  

‘[…] We zullen aan personeel, zoals de situatie vandaag is, nooit genoeg hebben. […] We zullen moeten leven met een bepaald 

niveau, met een bepaald volume aan personeel. (P6, FG6).’  
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Voor wat betreft de emotionele schaarste sprak men over de mogelijkheid dat er misschien geen 

andere personen meer aanwezig zullen zijn in de leefwereld van de oudere. Zo droegen participanten 

aan dat er veel eenzame ouderen zijn die, bijvoorbeeld door het wegvallen van hun partner, er alleen 

voor zijn komen te staan.   

‘Gelijk er heel velen zijn waar dat niemand komt. Een heel week niet, soms veertien dagen niet. En dan komen die kinderen 

eens een uurke hè. En dan gaan ze weg, want ze hebben ook werk en kinderen en weet ik veel.’ (P5, FG6) 

De hierboven door de participanten beschreven functionele schaarste kan de menselijke schaarste 

bovendien versterken. Enkele participanten zagen immers een negatief verband tussen een gebrek 

aan personeel en de beschikbare tijd voor het sociale aspect binnen de zorg, wat mogelijk 

eenzaamheidsgevoelens versterkt. 

‘In sommige woon- en zorcentrums is het soms ellendig. Wie naar Pano2 gekeken heeft enkele weken terug[…] pff. Daar 

zouden robots toch wel heel wat goeie diensten kunnen bewijzen in bepaalde rusthuizen want daar is gebrek aan personeel 

en mensen zitten ook veel in eenzaamheid (P4, FG4).’   

De onafwendbaarheid en noodzakelijkheid van de komst van robots geassocieerd met het gebruik 

ervan in de ouderenzorg zouden volgens de participanten onherroepelijk leiden tot hun gebruik in de 

ouderenzorg.  

‘[…] omdat de technologie neemt zo een vlucht en de vergrijzing neemt dezelfde vlucht… […] het zou zeer eigenaardig zijn dat 

technologie niet ergens met die vlucht samen een bepaald ‘use’ zou kunnen ondergaan.’ (P1, FG1) 

Deze percepties met betrekking tot de onafwendbaarheid van technologie door de technologische 

evolutie en noodzakelijkheid van technologie door de hoge zorgnoden werden gekleurd door 

gevoelens doorheen het spectrum van hoop en fatalisme. Participanten associeerden hoop met 

voornamelijk positieve gevoelens en fatalisme met negatieve gevoelens.  

‘[…] ik vind dat je daarvoor moet openstaan. […] als het de spuigaten uitloopt dan komt er toch sowieso automatisch een 

terugval. Er worden nu terug meer boeken gelezen dan tien jaar geleden, want dan was boeken lezen uit de […] mode.’ (P5, 

FG6) 

‘Ik denk dat dat niet tegen te houden is! Of dat je er nu voor zou zijn of tegen, je kunt die evolutie toch niet tegenhouden.’ (P5, 

FG4)  

Ondanks het gevoelen van onafwendbaarheid en noodzakelijkheid bestaat er bij de participanten ook 

veel onwetendheid over de plaats en het functioneren van robots in de ouderenzorg. Zo twijfelden 

                                                 
2 Pano is een Vlaams televisieprogramma van de VRT die indringende reportages toont van actuele kwesties die Vlamingen 
bezighouden. De aflevering ‘Pano: undercover in woonzorgcentra’ toont dat de leefomstandigheden van ouderen in 
commerciële woonzorgcentra te wensen overlaat. Zo is de zorg er duur, maar worden de bewoners ook niet goed verzorgd 
en slecht gevoed. 
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participanten over de huidige en toekomstige technische mogelijkheden van robots. Dit was terug te 

zien in de vragen die zij aan elkaar en de moderator stelden gedurende de focusgroepsdiscussies. 

Participanten vroegen zich bijvoorbeeld af of een robot een mens zou kunnen wassen of een boek zou 

kunnen voorlezen. Verder was men onzeker over de mogelijke betekenis van het gebruik van een robot 

in de ouderenzorg en wat dit in de toekomst zou kunnen betekenen. Participanten vroegen zich 

bijvoorbeeld af hoe en waar een robot het best gebruikt zou kunnen worden en voor wie dat 

aangenaam zou kunnen zijn. 

3.2.2 Een SAR als vervanging van een mens(elijke verzorger) 

Participanten vergeleken een SAR impliciet en expliciet met een mens en een menselijke verzorger. Zo 

waren er aspecten waarbij ze een SAR als de meerdere van de mens zagen en aspecten waarbij ze deze 

als de mindere van de mens zagen. Met betrekking tot een SAR als mindere van de mens meenden de 

participanten standvastig dat een SAR niet ‘menselijk’ is. Zo zal deze nooit over dezelfde warmte, vrije 

wil en emoties beschikken als een mens en een menselijke verzorger. De participanten vonden het 

moeilijk om de termen ‘warmte’ en ‘emoties’ explicieter te verwoorden en uitten dit eerder impliciet 

vanuit een bepaald gevoel. Men zag het gebruik van SAR’s in de ouderenzorg hierdoor wel als triest en 

mensonwaardig. Participanten stelden dan ook dat een SAR de mens nooit volledig zal kunnen 

vervangen.  

‘Ja daar is niks […] menselijks niet meer aan. Dat is niks persoonlijks. Die kan lief zijn en schoon zijn, maar dat is toch geen 

mens.’ (P3, FG1) 

Verder gaven de participanten aan dat zij het sociale aspect minder terugvonden bij de SAR in 

vergelijking met de mens. Zij waren van mening dat de SAR op dit moment onvoldoende kon 

interageren, mede door een te beperkte woordenschat. Zo vonden de participanten dat de SAR 

constant dezelfde antwoorden gaf, dezelfde vragen stelde en dat de gesprekken inhoud ontbraken. 

Deze steeds terugkerende antwoorden en vragen zou men op den duur beu worden. Een gesprek met 

een SAR werd op die manier als onnatuurlijk ervaren.  

‘[…] ze vraagt: “hoe is het met jou?“. Maar als ze dan morgen terugvraagt: “hoe is het met jou? “. Zeg… je kunt […] 

eens een keer tegen elkaar zeggen: “en hoe is het vandaag ofzo“ […]. Dat is toch anders.’ (P3, FG1) 

Tot slot uitten een aantal participanten een gevoel van verloochening bij het contact met de SAR. Zij 

waren van mening dat men zichzelf in dat geval wat wijsmaakt, bijvoorbeeld dat men een vriendin 

heeft terwijl dat eigenlijk niet het geval is. 
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De participanten bespraken ook mogelijkheden waarbij een SAR de mens wel zou kunnen 

vervangen, en in dat geval dus ook als de meerdere van de mens zou kunnen worden opgevat. Zo 

opperden zij dat een robot niet moe wordt en altijd nauwkeurig en efficiënt werkt.  

 ‘Die (verwijst naar SAR’s) beginnen niet te babbelen tegen hun collega in de gang. Die vergeten niet van op de bel te 

antwoorden.’ (P1, FG4) 

Verder gaven participanten aan dat zij het prettig zouden vinden om controle te hebben over de SAR 

en tegenover deze geen verplichtingen te voelen. Het is volgens hen immers niet nodig om zich te 

verantwoorden over de tekortkomingen die gepaard gaan met het ouder worden wanneer men 

bijvoorbeeld een voorlezende SAR eigenhandig uitschakelt. Participanten waren ook van mening dat 

men mogelijk meer zou kunnen vertellen aan een SAR en dat deze ervoor kan zorgen dat het gênante 

aan bepaalde situaties wegvalt. Zo zou men een SAR bijvoorbeeld gemakkelijker vertellen dat men niet 

tevreden is met een bepaalde service en kan ook de gêne wegvallen wanneer een SAR onder andere 

iemand zijn billen moet schoonmaken. 

‘[…] dat er soms ook in een home, maar dat kan ook zijn bij thuiszorg, er zeer gênante dingen kunnen gebeuren. Dat mensen 

tien keer per dag je billen moeten komen afvegen… of het dan misschien niet aangenamer is voor diegene die het betreft dat 

dat door een robot gebeurt, omdat dan het gênante in feite natuurlijk wegvalt.’ (P2, FG5) 

Tot slot percipieerden de participanten SAR’s als minder kritisch en minder onvriendelijk dan mensen. 

Daarbij gaven ze blijk van een verwachting dat een SAR meer geduldig zal zijn tegenover de mens en 

zonder tegenzin alle taken zal uitvoeren. 

‘Ik vind [...] dat sommige personeelsleden eigenlijk helemaal niet thuishoren in de zorg. Geen geduld hebben met mensen, met 

zieke mensen, er te ruw mee zijn, zelfs onbeleefd zijn, mensen laten wachten als zij moeten naar het toilet gaan enzo. En dan 

denk ik dat een robot dat niet heeft.’ (P5, FG6) 

3.2.3 SAR’s als hulpmiddel 

De participanten zagen SAR’s als een hulpmiddel voor zowel de verzorgers als de ouderen. Voor een 

verzorger kon een SAR praktische zaken uit handen nemen en fysiek zware taken overnemen. Een SAR 

zag men bijvoorbeeld als een hulpmiddel in het huishouden en bij fysieke ondersteuning zoals het uit 

bed tillen van de ouderen. Het aanwenden van een SAR op deze wijze werd door de participanten 

gezien als een mogelijkheid om tijd van de verzorgende vrij te maken, waardoor deze dan meer 

aandacht zou kunnen besteden aan het sociale aspect binnen de zorg.  

‘Kleine hulp bieden […]. En dat kan voor het personeel een ontlasting zijn en daardoor kan het personeel meer tijd krijgen om 

eventueel andere dingen te doen die meer direct contact met de mensen […] een babbeltje, waarvoor ze soms geen tijd hebben 

nu. […] Als ik zie hoe dat ’s avonds dat personeel moet hollen om dat allemaal in hun bed te krijgen met dat beperkt aantal 

mensen dat er zijn […]. Die hebben geen tijd om die babbel te doen.’ (FG6, P6) 
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Voor de ouderen zelf kon een SAR volgens de participanten een hulpmiddel zijn op 4 vlakken. 

Ten eerste zou deze de ouderen fysiek kunnen ondersteunen, kunnen dienen voor de veiligheid en 

kinesitherapie oefeningen kunnen voordoen, door bijvoorbeeld maaltijden rond te dragen, 

boodschappen te doen, bij nood hulp in te schakelen en kinésitherapie oefeningen uit te beelden en 

op te noemen. 

‘Ik zou dat graag hebben voor mijn vader dat er ’s nachts een robot bij hem is. Als hij in zijn bed ligt en hij zegt “ik heb dat 

nodig” dat [hij] die robot kan bellen.’ (P2,FG2) 

Ten tweede vonden de participanten dat een SAR de ouderen psychologisch zou kunnen 

ondersteunen door hun gedrag te corrigeren, hen te helpen met zaken te herinneren en een veilig 

gevoel te geven. Een participant stelde namelijk dat hij het prettig zou vinden als de SAR zijn gedrag 

zou corrigeren door hem erop te wijzen wanneer hij onbeleefd is. 

‘Wat dat ik zou echt liefhebben bij een robot is dat hij […] antwoordt als ik een keer te kort op de man speel. Om daar toch 

nog blijvend respect voor de mens te krijgen. Want met ouder te worden word je minder alert voor de voornaamheid in het 

omgaan met de mensen hé. […] Met ouder worden ben je er niet meer zo gevoelig aan en die gast (de SAR) gaat mij daarop 

wijzen en daar zou ik deugd van hebben.’ (P4, FG5) 

Daarnaast zou een SAR het gedrag van ouderen kunnen corrigeren door hen te herinneren aan en te 

motiveren voor het doen van kinesitherapie oefeningen gedurende de dag en een gevoel van veiligheid 

geven door zijn aanwezigheid waardoor men weet dat de SAR alarm kan slaan in geval van nood. 

Ten derde stond men kritisch tegenover de sociale en relationele functie van een SAR. Toch 

was een deel van de participanten van mening dat een SAR, op bepaalde momenten in het leven van 

de oudere, een sociaal doel kon dienen en mogelijk kon bijdragen aan het opheffen van eenzaamheid. 

Men kan bij het ouder worden immers alleen komen te staan wanneer de partner overlijdt. In dat geval 

zou men plezier kunnen beleven aan de sociale interactie met een SAR. 

‘[…] je zit nu naar een film te kijken, een kluchtige film, en je zit te lachen. Dan gaat die robot daarop antwoorden. En ik denk 

“wat zit ik hier nu op mijn eigen te lachen? “. Dan vind ik mezelf zo stom. Maar die robot zal antwoorden hé, die zeggen “dat 

is best grappig”.’ (P1, FG4) 

Tot slot zou een SAR ervoor kunnen zorgen dat de oudere onafhankelijker wordt van zorg, waardoor 

deze langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.  

‘En dat als hij (de SAR) de gazet haalt ’s morgens […] en boodschappen doet? En dan moet ik nog niet naar een 

verzorgingsinstelling!’ (P4, FG4) 

3.2.4 Ethische ruimte rond de SAR 

Participanten maakten een aantal ethisch gekleurde kanttekeningen die in acht genomen dienen te 

worden als SAR’s daadwerkelijk gebruikt zouden worden in de ouderenzorg. Zo had (i) de 
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levenssituatie van de oudere invloed op de perceptie van het gebruik van de SAR, (ii) was de perceptie 

bij het gebruik van de SAR een particuliere aangelegenheid van de oudere, (iii) diende men bij het 

gebruik van SAR’s de autonomie van de oudere te respecteren en (iv) had het uiterlijk van de SAR 

invloed op de aanvaarding van de SAR. 

Ten eerste, de perceptie met betrekking tot de bruikbaarheid en het gebruik van de SAR hing 

samen met de levenssituatie van de oudere. De discussie hierover werd gekenmerkt door een sterke 

wij-zij gedachte. Zo maakten de participanten een onderscheid tussen hun huidige en toekomstige 

situatie als oudere, de huidige en de toekomstige generatie ouderen, de ouderen met en deze zonder 

geld, de cognitief goede ouderen en zij die cognitief beperkt zijn en de niet-eenzame en eenzame 

ouderen. Hoewel een aantal participanten kenbaar maakten op dit moment graag gebruik te willen 

maken van een SAR, plaatsten de meeste participanten zich buiten de doelgroep van de SAR’s. Zo 

hadden zij momenteel nog geen hulp nodig, hadden zij voldoende sociale contacten en voelden zij zich 

niet eenzaam, waren ze mentaal nog goed en konden zij zich zorg nu en later veroorloven. 

 ‘Wij wonen in de serviceflat, wij zijn nog allemaal mobiel, wij gaan buiten, wij doen dit… Maar ik stel mij in de plaats van 

mensen […] die in een kamer zitten, die niet meer mobiel zijn en die zelden iemand zien.’ (P6, FG6) 

Participanten beschreven de huidige generatie ouderen als een generatie waarbij robots plots zijn 

gekomen en die veel robotisering heeft gezien in een korte tijdsperiode. Zij veronderstelden dat de 

toekomstige generatie ouderen met robotisering zal zijn opgegroeid en dit dus gewend zal zijn. Deze 

toekomstige generatie zou daar dan ook gemakkelijker mee kunnen werken in vergelijking met de 

huidige generatie ouderen.  

 ‘Ik denk als ik nu mijn kleinzoon van acht jaar… […]. Dus voor hem zal dat, als hij 80 jaar mag worden, dan zal daar evidentie 

zijn dat we daarmee werken. […] ik denk dat het een ontwikkeling is die niet zo moeilijk zal gaan, want de jeugd… Ik heb een 

zoon van 42. Binnen 30 jaar… Die is helemaal mee in die modern gedachtegoed en ik denk dat hij daar niet meer van verschiet. 

Dat hij ook niet rekent op zijn kinderen daarvoor enzovoort.’ (P1, FG1) 

Het onderscheid dat participanten maakten tussen ouderen met en zonder geld ging twee kanten uit. 

Zo zou de SAR voor de minder welgestelde oudere zijn en echte contacten in een woonomgeving of 

door een menselijke verzorger voor degene die dat kan betalen. Omgekeerd sprak men een zorg uit 

over diegenen die zich geen SAR zouden kunnen veroorloven. Zo vroeg men zich af wie dat er voor de 

SAR zou moeten gaan betalen. De participanten spraken over het feit dat ouderen nu vaak al niet meer 

toekomen met hun pensioen. In dat geval zouden alleen de meer welgestelde ouderen gebruik kunnen 

maken van een SAR.  

 ‘Maar [zij] die dat geld hebben hé, die zullen die verpleger heel goed betalen, en die zullen liever hun houden, en die zullen 

die robot niet moeten hebben’. (P3, FG1) 
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Zoals hierboven aangehaald, keken de participanten kritisch naar de sociale en relationele functie die 

een SAR kan bieden. Er was echter sprake van nuancering indien men als oudere eenzaam of cognitief 

beperkt zou zijn. In het geval van eenzaamheid kon de SAR een afleiding zijn waartegen men een 

woordje zou kunnen spreken en die weerklank geeft. In het geval van een cognitieve beperking zou 

het voor de oudere minder belangrijk zijn of dat er een mens tegenover hem of haar staat. Mogelijk 

kon de SAR in deze gevallen ook een stuk van de eenzaamheid opheffen.  

 ‘Maar als je nou niemand zou zien. Gelijk er heel velen zijn waar dat niemand komt. […] En dan komen die kinderen eens een 

uurke hè. En dan gaan ze weg want ze hebben ook werk en kinderen en weet ik veel. […] je moet dat als een amusement zien, 

als een onderbreking van de sleur van de eenzaamheid.’ (P6, FG) 

Het is niet volledig duidelijk waarom men een SAR gepast achtte in het geval de oudere cognitief 

beperkt is. Een mogelijke verklaring die participanten aanbrachten was dat ouderen met dementie 

vaak zelf al als gevolg van geheugenverlies m.b.t. het heden lijken terug te gaan naar hun jeugd. Het 

zou op die manier niet abnormaal ogen als ze bijvoorbeeld een SAR in de vorm van een hondje met 

zich meedragen. Hoe dan ook, in dit geval zou men de SAR op een andere manier percipiëren.  

 ‘Je mag ons niet vergelijken met dementen hè. Dementen […] worden kinds. […] Die spreken dikwijls van “mijn ouders moeten 

nog komen“ en die gaan terug en die voelen zich kind. […] voor die mensen is dat een heel ander […] idee en een heel andere 

hulp […]. En dan denk ik dat daar zelfs nu voor onze generatie wel heel veel hulp van (een SAR) kunnen zou komen.’ (P5, FG6)  

De participanten leken geen moeite te hebben met het feit dat men in het geval van een cognitieve 

beperking geen toestemming kon geven voor het gebruik van een SAR. Indien de SAR een positieve 

bijdrage kon leveren aan het welzijn van de oudere, dan mocht een ander dit voor hen doen.  

 ‘Ik denk als je dement bent en er is een robot die voor jou ondersteunend kan zijn en je directe omgeving ziet dat dat goed is, 

dan is dat goed.’ (P1, FG6) 

Ten tweede, participanten zagen het gebruik van de SAR als een particuliere aangelegenheid 

van de oudere. Niet alle ouderen zouden een SAR nodig of moeten hebben en ook wat de SAR moet 

doen, is afhankelijk van de oudere die deze gebruikt.  

‘Elke oudere is niet gelijk noch van interesse, noch van affectiviteit, hoe dat hij dat aanpakt. Ook van intellectueel niveau, met 

alle respect.’ (P1, FG1) 

Ten derde vonden participanten het van belang dat de autonomie van de oudere werd 

gerespecteerd bij het gebruik van de SAR. Ze verwezen hierbij naar drie aspecten: (i) het behoud van 

controle over de SAR, (ii) het beschikken over voldoende en duidelijke informatie over het gebruik van 

de SAR en (iii) het respect voor de eigen privacy. Het was voor de participanten belangrijk om als 

oudere controle te kunnen houden over de SAR en zich niet te laten commanderen, dit door zelf te 
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kunnen kiezen voor het gebruik van de SAR, het recht te kunnen uitoefenen om diens zorg te weigeren 

en de SAR ten allen tijde te kunnen uitschakelen.  

‘Het zal ook de manier zijn dat hoe ze het ons gaan aanbrengen hé. Als ze het ons langzaam aanbrengen […] dan zou het 

misschien minder erg zijn. Maar als je dat nu zegt dat we daar ooit gaan zitten in een fauteuil bij een pop.’ (P3, FG1) 

‘Zonder dat het vraagt of het mag binnenkomen… Ik weet niet…’ (P9, FG2) 

‘[…] ik heb al schrik dat die robot dan zegt “je moet in bad“.’ (P6, FG3) 

De participanten waren ook van mening dat de oudere over voldoende en duidelijke informatie moest 

beschikken met betrekking tot het gebruik van SAR’s. Het ging hier specifiek om functionele informatie 

die men nodig zou hebben om in te stemmen met het gebruik van de SAR en hier vertrouwen in te 

hebben. Zo vroeg men zich af wat het nut is van een SAR, hoeveel een SAR kost, hoe en waar men een 

SAR gebruikt en ook wie een SAR zal gebruiken.  

‘Is Alice dan een soort alternatief voor de televisie? Dat wil zeggen “om 7 uur ga je televisiekijken naar blokken en ’s middags 

doe je een dutje en dan zet je Alice even aan voor een gesprekje van een uur […], dan zet je ze weer uit, dan krijg je eten, dan 

ga je tv kijken, als je zin hebt dan zet je Alice aan en kijk je samen tv en […] ’s morgens bij de wekker zet je haar even aan om 

even wat te kunnen babbelen. Ga je Alice zo gebruiken of ga je ze hier in een home delen met 10 anderen? En “ja mevrouw u 

heeft vandaag 10 minuutjes Alice”. Gaat het zo dan? […] Ik vraag me af kun je Alice de hele dag stand-by hebben, dus actief 

hebben, of is dat ook een soort programmering in je hoofd en in de dag? En als je de dag actiever wil doen, ontneem je de 

mensen de kans om gewoon te slapen of is dat ook de bedoeling om ze minder te doen slapen? Als het de bedoeling is, moet 

je Alice activeren.’ (P3, FG5) 

Om de privacy van de oudere te respecteren, mocht de SAR van de participanten zich niet autonoom 

kunnen voortbewegen in hun leefomgeving en controle hebben over de opnames die mogelijk 

gemaakt worden. Een SAR filmt namelijk de oudere om zowel technische als veiligheidsredenen. Zo 

kan een SAR bijvoorbeeld weten wanneer een persoon voor hem staat en hij dus moet beginnen met 

spreken en kan hij een valincident opmerken. Men was van mening dat deze informatie over de oudere 

privé moest blijven en een aantal participanten spraken een zorg uit over waar en bij wie de beelden 

terecht zouden kunnen komen. Niet iedereen mocht de beelden zien en de participanten wilden zelf 

bepalen of deze de SAR mochten verlaten. Daarentegen waren er ook een aantal participanten die er 

zich niks van aantrokken dat een SAR hen zou filmen, zolang dit de functies van de SAR diende. Hoe 

dan ook, men was van mening dat de privacy van de oudere altijd primeert.  

‘Iedereen moet dat toch niet weten hoe dat je je in de dag gedraagt. […] ik vind dat niet. Dat dan verlies je een beetje 

persoonlijkheid vind ik. […] En ook dat gesprek dat je zult voeren met die robot… […] [dat moet] persoonlijk blijven. […] Niet 

dat dat een heel gebouw rond gaat.’ (P6, FG3) 
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 Ten vierde leek voor de participanten het uiterlijk van de SAR een rol te kunnen spelen bij de 

aanvaarding. Zo neigde men het uiterlijk van de SAR Alice te associëren met iets kinderlijks en te 

percipiëren als klein en als een pop. Dit werd door de participanten ervaren als infantilisatie, wat voor 

hen niet acceptabel was.  

‘Ik zou liever zo doodgaan dan dat ik dat moet met een pop.’ (P3, FG6)  

Verder mocht de SAR er mensachtig uitzien, maar vond men een te menselijk uiterlijk onprettig. Deze 

‘verpersoonlijking’ mocht dan ook niet te ver gaan.  

 ‘Het moet geen ventje met een piemelke zijn en dergelijk. Zo in perfectie moet je niet gaan hé. Maar zo een schoon ventje of 

zo […] zou ik dan liever doen.’ (P3, FG6) 

Voor een deel van de participanten gold dat het voordeel bij het gebruik van een SAR, waarbij de 

gêne die men kon ervaren wanneer men geholpen zou worden door een mens, kon wegvallen indien 

de SAR er juist mensachtig zou uitzien.  

 ‘Moderator: Dus voor jou mensachtig of een menselijk gezicht of een mensachtig lichaam…  

P4: Achter het gordijn.  

Moderator: En waarmee heeft dat per se te maken?  

P4: Waarschijnlijk opnieuw met het beeld van een individu of van een mens of van iemand dat zou kunnen geambeteerd zijn 

door hetgene dat hij voor u moet doen.’ (FG5) 

4. DISCUSSIE 

4.1 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 

Deze studie onderzocht ouderen hun percepties van de ethische aspecten bij het gebruik van socially 

assistive robots (SAR’s) in de ouderenzorg. Deze discussie bevat vooreerst een interpretatie van de 

bekomen resultaten a.d.h.v. een samenvatting van het theoretische kader, de belangrijkste 

bevindingen en een beschrijving van hun plaats in de literatuur. Vervolgens worden de sterktes, 

limitaties en implicaties van het eigen onderzoek besproken. 

Het ouderenbeleid krijgt te maken met een steeds ouder wordende bevolking. Deze 

verouderende maatschappij vormt een uitdaging, omdat de kans dat zorg nodig is met de leeftijd stijgt 

(Verschuere & Hermans, 2016). Zowel de ambulante als residentiële zorg worden dan ook 

geconfronteerd met een stijgende zorgvraag. Een versterking van mantelzorg wordt naar voren 

geschoven als een oplossing, maar er zijn indicaties dat de schaal en de intensiteit van dit type zorg in 

Vlaanderen afneemt en dat steeds meer een beroep wordt gedaan op professionele hulp (Verschuere 

& Hermans, 2016). Tegen deze achtergrond van ontwikkelingen doen robots hun intrede. Door robots 
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aan te wenden in de ouderenzorg, worden ze geacht de uitdagingen waar gezondheidszorgsystemen 

wereldwijd voor staan aan te kunnen pakken. De SAR, met zijn sociale en assisterende mogelijkheden, 

is een type robot dat vaak wordt voorgesteld in de ouderenzorg. Dit type robot wordt bovendien 

steeds geavanceerder, waardoor ethische aspecten met betrekking tot het gebruik in de ouderenzorg 

steeds meer de aandacht krijgen van experten en academici. 

De resultaten van het eigen onderzoek worden opgedeeld in 4 thema’s. Ten eerste werd de 

komst van robots in de ouderenzorg door de participanten in deze studie gezien als onafwendbaar en 

noodzakelijk. Ze percipieerden de komst als onafwendbaar omwille van de technologische evolutie 

tijdens de voorbije decennia en als noodzakelijk met het oog op de druk op het zorgsysteem. Een 

mengeling van hoop en fatalisme kleurden deze percepties, waarbij hoop werd geassocieerd met 

positieve en fatalisme met negatieve gevoelens. De participanten erkenden een schaarste in de 

ouderenzorg, dit op economisch en menselijk vlak. De combinatie van deze onafwendbaar- en 

noodzakelijkheid zullen volgens hen leiden tot het gebruik van robots in de ouderenzorg. Ten tweede 

vergeleken de participanten de mogelijkheden en beperkingen van de SAR met deze van de menselijke 

verzorger en kenden beiden voor- en nadelen. De participanten zagen een SAR wel en niet als een 

mogelijke vervanging van de mens. Voornamelijk met betrekking tot het sociale aspect kan een SAR 

de mens volgens hen niet vervangen. Ten derde zagen de participanten mogelijkheden voor de SAR 

als hulpmiddel van de verzorgers en oudere. Bij de verzorgers kan deze taken uit handen nemen en 

fysiek zware taken overnemen, waardoor voor hen meer tijd vrijkomt die dan aan het sociale aspect 

binnen de zorg kan besteed worden. Voor de ouderen kan een SAR daarnaast fysieke en 

psychologische ondersteuning bieden en hen onafhankelijker maken van zorg. Hoewel men kritisch is 

naar de sociaal/relationele functie van een SAR, kan deze in het geval van eenzaamheid en dementie 

een sociaal doel dienen en mogelijk bijdragen aan het opheffen van eenzaamheid. Ten vierde haalden 

de participanten enkele kanttekeningen aan met betrekking tot het daadwerkelijk gebruik van SAR’s 

in de ouderenzorg. Zo heeft (i) de levenssituatie van de oudere invloed op de perceptie van het gebruik 

van de SAR, (ii) beschouwen de participanten het gebruik van de SAR als een particuliere 

aangelegenheid van de oudere, (iii) heeft het uiterlijk van de SAR invloed op de aanvaarding, (iv) dient 

men bij het gebruik van SAR’s de autonomie van de oudere te respecteren en (v) dient de oudere over 

voldoende en duidelijke functionele informatie te beschikken met betrekking tot het gebruik van de 

SAR. 

Deze resultaten dragen bij aan het nog schaarse wetenschappelijke onderzoek naar de 

ethische aspecten in het gebruik van SAR’s in de ouderenzorg. Overeenkomstig met eerder onderzoek 

is de bevinding dat men sceptisch is naar de sociaal/relationele functie van SAR’s (Vandemeulebroucke 

et al., 2018a) en de mens hiervoor steeds de voorkeur krijgt. Ouderen die potentieel zagen in SAR’s als 
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gezelschap verwezen bovendien naar andere (i.e. eenzame en cognitief beperkte) ouderen in plaats 

van hunzelf. Daarbij associeert men de relatie met de SAR met verloochening, waarbij men zich 

wijsmaakt dat er iemand is. Echter is in eerder onderzoek, waarbij men daadwerkelijk interacteerde 

met een SAR (Orejana, MacDonald, Ahn, Peri & Broadbent, 2015; Sääskilathi, Kangaskorte, Pieskä, 

Jaujiainen & Luimula, 2012), geconcludeerd dat men potentieel ziet in het opheffen van de 

eenzaamheid door de SAR. Aangezien de participanten in deze studie geen interactie hadden met een 

SAR kunnen deze resultaten zijn vertekend. Verder, stond men ook hier toe dat de SAR het gedrag van 

de oudere positief mag beïnvloeden, bijvoorbeeld door deze te herinneren aan het uitvoeren van 

kinesitherapie oefeningen. Dit impliceert dat een bepaalde manipulatie van de gebruiker door de SAR 

acceptabel is. Tot slot wordt ook hier een gevoel van infantilisatie uitgesproken, die te maken had met 

de kleine omvang van de SAR Alice, die de participanten van deze studie zagen in de documentaire, en 

het uiterlijk van een pop. Ouderen zouden zich behandeld voelen als een kind wanneer de SAR een 

speelgoedachtig uiterlijk heeft, wat voor hen niet acceptabel is. In tegenstelling tot eerder onderzoek 

maakt men zich minder zorgen over de monitorfunctie van de SAR (Vandemeulebroucke et al., 2018)a. 

Wel moet de privacy van de gebruiker vooropstaan. Verder, en ook in tegenstelling met eerder 

onderzoek (Vandemeulebroucke et al., 2018a) ziet men de SAR als een middel om onafhankelijker te 

blijven van zorg. Door de SAR kan men juist (een deel van) hun autonomie behouden, doordat deze 

kan ondersteunen in het uitvoeren van fysieke taken. 

Verder onderstrepen de resultaten eerder onderzoek naar de algemene percepties van 

ouderen omtrent SAR’s (Vandemeulebroucke et al.,2018a). Opnieuw is een mening over de rollen die 

een SAR kan vervullen (e.g. Caleb-Solly et al., 2014; Pino et al., 2015) prominent aanwezig. Zo kan een 

SAR fysieke ondersteuning bieden (e.g. het eten ronddragen), een rol spelen in de veiligheid van de 

oudere (e.g. branddetectie), cognitief assisteren (e.g. helpen herinneren aan kiné-oefeningen) en 

dienen voor animatie (e.g. muziek afspelen). Verder, en in lijn met de resultaten van Wu et al. (2014), 

blijkt ook de interactie tussen de SAR en de oudere belangrijk. De SAR mag de oudere wijzen op zijn 

gedrag, maar deze wil wel de controle behouden over de SAR. Zo wil men de SAR bevelen kunnen 

geven en kunnen uitschakelen. Daarbij werden ook in deze studie de technische capaciteiten van een 

SAR in de interactie met de oudere belangrijk gevonden (e.g. Frennert et al., 2013; Von der Pütten et 

al., 2011). Dit wordt beschouwd als de basis waarop men het menselijke aspect kan ontwikkelen. Men 

wil dat de SAR spontaan kan antwoorden, een uitgebreide woordenschat heeft en een inhoudelijk 

gesprek kan voeren. Hiermee kan de eenzaamheid verminderen, mede doordat de SAR reageert op 

menselijke spraak. Men zou de sociale functie van de robot dan ook willen gebruiken om hun dagelijkse 

ervaringen te delen en voor weerklank. Tot slot wordt ook de algemene voorkeur van oudere voor een 



 

29 

 

mensachtig uiterlijk, met de kritische blik naar perfectie, teruggevonden in eerder onderzoek 

(Vandemeulebroucke et al., 2018a). 

 

4.2 STERKTES EN LIMITATIES VAN HET ONDERZOEK 

4.2.1 Sterktes 

Een sterkte van het eigen onderzoek is vooreerst dat de resultaten bijdragen aan het nog schaarse 

wetenschappelijke onderzoek naar de ethische aspecten in het gebruik en van de implementatie van 

SAR’s in de ouderenzorg. Bovendien zijn de resultaten onderbouwd, aangezien ze voortkwamen uit 

zes focsugroepsdicussies met in totaal 39 participanten. De keuze voor kwalitatief onderzoek bood 

voor de participanten hierbij de mogelijkheid om hun percepties open en volledig uit te drukken, 

onderwerpen aan te brengen en uit te weiden over relevante zaken. Het was op deze manier mogelijk 

om de percepties van ouderen in de diepte na te gaan (Mortelmans, 2013), waardoor inzichten 

geboden werden in de acceptatie of weigering van SAR’s in de ouderenzorg die hun ontwerp, 

implementatie en routineus gebruik kunnen ondersteunen (Van Wynsberghe, 2013; Ghulam Sarwar 

Sha & Robinson, 2006). 

Een andere sterkte van het onderzoek is het gebruik van verschillende 

dataverzamelingsmethoden en -verwerkingsmethoden. Zo behoorden niet enkel de gedetailleerde 

transcripties van de opgenomen focusgroepsdiscussies maar eveneens de gemaakte 

observatienotities tot de verzamelde data. De dataverwerkingsmethode bevatte eveneens 

verschillende aspecten: het lezen en herlezen van transcripties en observatienota’s, construeren van 

narratieve verslagen en conceptuele schema’s, en coderen en analyseren van de transcripties met 

behulp van de coderingssoftware Nvivo. Daarnaast werkten verschillende onderzoekers samen aan 

deze studie en werden tijdstippen voorzien om samen de data, analysemethoden en resultaten te 

bespreken en onvolledigheden weg te werken, waardoor eveneens peer debriefing van toepassing 

was. Deze sterktes verhogen de betrouwbaarheid en validiteit van de studie. 

4.2.2 Limitaties 

De bevindingen van het eigen onderzoek dient men eveneens te bekijken in het licht van enkele 

methodologische overwegingen. Een eerste overweging betreft de demografische gegevens van de 

participanten. Het voornaamste deel van de participanten van het onderzoek was jonger dan 85 jaar. 

Het is echter waarschijnlijk dat eerder 85-plussers gebruik zullen maken van robots in hun zorg, 

omwille van de hoge levensverwachting in de huidige maatschappij enerzijds en de stijgende kans op 

nood aan zorg met de leeftijd anderzijds. Verder waren ouderen met een cognitieve beperking 

uitgesloten van deelname. Dit was een expliciet en verantwoord exclusiecriterium omdat onderzoek 
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over het onderwerp tot op heden schaars is, waardoor vanuit ethisch standpunt wilsbekwame 

participanten noodzakelijk waren om het eigen onderzoek te kunnen voeren. Bijvoorbeeld omwille 

van de intensiviteit van de focusgroepsdiscussies tijdens het eigen onderzoek, deze duurden namelijk 

twee uur en bevatten de verkorte reportage over de SAR Alice. Het is echter een moeilijk te evalueren 

criterium waardoor de mogelijkheid bestaat dat participanten met cognitieve beperkingen alsnog 

ingeslopen zijn in het participantenbestand. Een verklaring hiervoor is dat er enerzijds veel ouderen 

met cognitieve beperkingen zijn en anderzijds de rekrutering steeds verzorgd werd door een betrokken 

contactpersoon uit het werkveld, die mogelijk onvoldoende kennis en weet had van de cognitieve 

capaciteiten van de participanten. De limitatie valt echter te relativeren omdat tijdens de 

focusgroepsdiscussies sprake was van productieve interacties met actieve participatie van quasi alle 

participanten. 

Ten tweede, omdat gewerkt werd met een vrijwillige steekproef van participanten kan de 

diversiteit en theoretische generaliseerbaarheid van de resultaten gelimiteerd zijn. De demografische 

gegevens van de participanten (Tabel 1) impliceren echter een balans - op vlak van geslacht, 

leeftijdscategorie, opleidingsniveau en nood aan thuiszorg - waardoor de steekproef van het eigen 

onderzoek wel variatie bevat in karakteristieken die voor percepties van ouderen over de inzet van 

SAR’s relevant zijn. Een kritische kijk op de steekproef lijkt dan ook te wijzen op relevante 

heterogeniteit. Bij een vrijwillige steekproef bestaat daarnaast eveneens de kans op selectiebias (Berk, 

1983), waardoor in het eigen onderzoek vooral participanten met veel interesse in het gebruik van 

robots in de ouderenzorg gerepresenteerd kunnen zijn. Deze kans verkleint echter aangezien de 

aanwerving van participanten in twee fases verliep en hierbij aan de hand van de verkregen data 

doorheen de focusgroepsdiscussies steeds nieuwe aandachtspunten overwogen werden in het 

wervingsproces.  

 Ten derde had geen enkele participant reeds enige ervaring met SAR’s in de ouderenzorg en 

dus zijn al hun percepties gebaseerd op verbeelding. De kans op pure speculatieve én stereotiepe 

ethische reflecties is op die manier aanwezig (Lucivero, Swierstra, & Boenink, 2011). De percepties van 

de participanten waren mogelijk ook verschillend dan wanneer zij wel een eerdere ervaring met een 

SAR hadden of deze voor hun zorg gebruikten. Toch is volgens Lucivero et al. (2011) een vroege 

gefundeerde en verbeeldingsrijke ethische toets mogelijk van opkomende technologieën. Deze 

bestaat dan uit beweringen over (i) de karakteristieken en het technisch functioneren van de 

technologie, (ii) hoe de technologie zal opgenomen worden door de bedoelde gebruikers en hoe ze 

geïntegreerd zal worden in de huidige praktijk en (iii) hoe de technologie een individuele of sociale 

problematiek mee zal verhelpen (Lucivero et al., 2011). Het gehanteerde interviewschema bij het eigen 

onderzoek (Appendix D) omvatte daarom topics en vragen over deze zaken, bijvoorbeeld over het 
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respect voor privacy door te vragen naar de kamers van de participanten waarin een SAR aanwezig 

zou mogen zijn. De participanten van het eigen onderzoek kregen ook een verkorte versie van de 

reportage ‘I am Alice’ te zien tijdens de focusgroepsdiscussies om een beeld te krijgen over wat een 

SAR in de ouderenzorg kan zijn. Dit brengt echter op zijn beurt twee limitaties met zich mee: (i) de 

documentaire heeft namelijk zelf tot doel een positief beeld over Alice te scheppen en bevat zodoende 

overwegend positief gekleurde scènes en (ii) de participanten waren na het bekijken van deze 

reportage mogelijk vooral gefocust op de SAR Alice waardoor hun beeld en percepties over andere 

SAR’s of SAR’s in het algemeen mogelijk werden beïnvloed – bijvoorbeeld met betrekking tot 

infantilisatie (omdat Alice het uiterlijk heeft van een pop) en de sociale functie (omdat Alice een 

beperkte woordenschat heeft). Echter, de resultaten van het eigen onderzoek stemmen overeen met 

studies waarbij participanten wel interacteerden met SAR’s (Vandemeulebroucke et al., 2018a). Het 

lijkt er dan ook op dat de participanten goed en accuraat konden inbeelden wat een SAR in de 

ouderenzorg kan zijn, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de percepties in extreme mate verschillend 

zijn en het waarschijnlijk is dat het eigen onderzoek een gefundeerde en verbeeldingsrijke ethische 

toets voortbracht. Toch dient verder onderzoek dit uit te wijzen, omdat volgens eerder onderzoek de 

vertrouwdheid/bekendheid met technologie de attitudes van gebruikers ten opzichte van deze 

systemen wel kan beïnvloeden (Young, Hawkins, Sharlin & Igarasgi, 2009). 

 Ten vierde zijn er een aantal limitaties inherent aan de gehanteerde onderzoeksmethode. Een 

kwalitatief onderzoeksdesign streeft namelijk niet naar de generaliseerbaarheid van 

onderzoeksresultaten, maar stelt de verhalen en percepties van de participanten centraal om zo 

gedetailleerde informatie te verzamelen. Dit is enerzijds een beperking en anderzijds juist een sterkte 

van het onderzoek (Mortelmans, 2013). Onzekere ouderen of ouderen die communicatief minder 

vaardig zijn, werden mogelijk ontmoedigd om deel te nemen en hebben zichzelf mogelijk uitgesloten. 

Het onderzoeksteam sluit deze mogelijkheid niet uit, maar acht deze eerder onwaarschijnlijk omdat er 

meerdere participanten waren die deelnamen die communicatief minder vaardig waren. Voor het 

eigen onderzoek werd gekozen voor de organisatie van focusgroepsdiscussies, met als gevolg dat 

‘groepseffecten’ niet uitgesloten zijn. Meningen die afwijken van de algemene/geaccepteerde 

meningen van de groep werden zodoende mogelijk minder/niet geuit en maatschappelijk 

geaccepteerde standpunten werden dan mogelijk meer ingenomen (Asch & Guetzkes, 1951; Gibbs, 

1997). Hoewel deze effecten niet uit te sluiten zijn, lijkt hun aanwezigheid onwaarschijnlijk omdat alle 

participanten tijdens de focusgroepsdiscussies betrokken en aan het woord zijn geweest en de meeste 

groepen uiteenlopende meningen kenden.  
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4.3 IMPLICATIES VOOR DE ZORGPRAKTIJK EN VERDER ONDERZOEK 

4.3.1 De zorgpraktijk 

Deze studie heeft meerdere implicaties voor de zorgpraktijk. Ten eerste, uit het eigen onderzoek wordt 

duidelijk dat een aantal ouderen negatieve gevoelens en een fatalistische houding hadden ten opzichte 

van SAR’s in de ouderenzorg. Ze vinden deze triest en jammerlijk, maar ze zullen er volgens hen hoe 

dan ook komen. In het ouderenbeleid – zowel van overheden als zorgorganisaties - zal men ruimte 

moeten maken om deze percepties enerzijds te erkennen en anderzijds aan te pakken. Omdat uit het 

eigen onderzoek blijkt dat er een sfeer van onwetendheid heerst en er behoefte is aan functionele 

informatie, zou men ouderen meer moeten betrekken bij de intrede en implementatie van SAR’s in de 

ouderenzorg. Zo kunnen ouderen de voordelen van SAR’s zelf ervaren en ook hun zorgen uitspreken. 

Het is aan beleidsmakers om deze informatie en participatie te faciliteren.  

 Ten tweede zagen de ouderen de SAR voornamelijk op sociaal vlak als de ‘mindere van de 

mens’. Dit was meestal de reden dat een SAR de mens nooit zou kunnen vervangen. Hoewel de meeste 

aangedragen argumenten hieromtrent niet volledig vallen te ontkrachten, zouden ontwikkelaars van 

SAR’s voor de ouderenzorg extra aandacht en middelen kunnen besteden om de kwaliteit van de 

sociale interactie te verhogen zodat de SAR’s als prettiger worden ervaren door ouderen. Zo zou een 

complexe programmering meer spontaniteit, taalvaardigheid en kennis kunnen faciliteren, waardoor 

de SAR bijvoorbeeld een vrije wil zou kunnen nabootsen en meer zou kunnen overkomen alsof hij 

spontaan, correct en met inhoudelijke kennis antwoordt.  

 Ten derde, ouderen waren positief over de mogelijkheid van SAR’s om bij te dragen aan het 

behoud van hun onafhankelijkheid. Dit specifiek doordat een SAR fysieke ondersteuning kan bieden 

bij taken die men zelf niet meer kan, waardoor men mogelijk langer zelfstandig kan wonen. Omdat 

fysieke en sociale ondersteuning door én naast sociale interactie zonder fysiek contact het doel van 

SAR’s is, zou het takenpakket van een SAR kunnen worden uitgebreid. De SAR wordt namelijk mogelijk 

sneller door ouderen geaccepteerd als deze ook praktische fysiek ondersteunende taken kan 

uitvoeren, naast het dienen van een sociale functie. 

 Ten vierde hangt de perceptie met betrekking tot de bruikbaarheid en het gebruik van de SAR 

samen met de levenssituatie van de oudere. De toekomstige generatie ouderen zal volgens de 

participanten met robotisering zijn opgegroeid en dit dus gewend zijn en daar ook gemakkelijker mee 

kunnen werken in vergelijking met de huidige generatie ouderen. Toch zijn de percepties van de 

huidige generatie ouderen van belang, omdat zij de eerste generatie zullen zijn waarvoor SAR’s 

mogelijk meer en meer in de zorgpraktijk geïmplementeerd worden en dus voor hen moet kunnen 

dienen (Jenkins & Draper, 2015; Vandemeulebroucke et al., 2018a). Het aandeel van deze groep 
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ouderen in de huidige bevolking is bovendien ook zeer groot. Verder vinden ouderen het gebruik van 

de sociaal/relationele functie van de SAR mogelijk heilzaam bij ouderen die eenzaam of cognitief 

beperkt zijn.  

 Ten vijfde, het gebruik van de SAR werd door de ouderen gezien als een particuliere 

aangelegenheid. Bij het ontwerp, de implementatie en het gebruik van SAR’s zal men dus rekening 

moeten houden met de eigenschappen en wensen van de individuele ouderen. Zo lijkt er geen sprake 

te zullen zijn van een one size fits all principe, omdat er verschillen tussen ouderen zijn op vlak van 

onder andere affectie, intellectueel niveau, interesses en uiterlijke voorkeuren. Zulke inzichten zijn van 

belang voor de acceptatie of weigering van SAR’s in de ouderenzorg en kunnen daarmee hun ontwerp, 

implementatie en routineus gebruik ondersteunen (Ghulam et al., 2006; Van Wynsberghe, 2013). 

 Ten zesde bleek uit het eigen onderzoek dat de oudere graag de controle wil houden over de 

SAR. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de spanning rondom de controle over de SAR kan worden 

verminderd door een proces van gewenning aan de robot (Vandemeulebroucke et al., 2018a). Zo dient 

men uitleg te verstrekken bij het verschaffen van een SAR aan een oudere, kan men richtlijnen met 

betrekking tot het gebruik ervan opstellen, hulp met de SAR beschikbaar maken en een uitgebreide 

training geven om de SAR te leren kennen en ermee om te kunnen gaan (Frennert et al., 2013). Daarbij 

stond de privacy van de oudere voorop. Aangezien SAR’s in de ouderenzorg nog relatief nieuw zijn, zal 

er in de toekomst wet- en regelgeving moeten resulteren die de privacy van de oudere beschermt. Tot 

slot mocht de SAR zich volgens de ouderen niet autonoom bewegen door hun leefomgeving, diende 

men de SAR uit te kunnen schakelen en mocht deze de oudere niet bevelen. Ook hier zal men bij het 

ontwikkelen van SAR’s rekening mee moeten houden. 

 Ten zevende, aangezien het uiterlijk van de SAR een belangrijke rol lijkt te spelen in de 

aanvaarding van de SAR dient men ook hier in de ontwikkeling van SAR’s rekening mee te houden. Een 

te klein voorkomen en het uiterlijk als een pop kan leiden tot een gevoel van infantilisatie, welke 

onacceptabel is. Daarbij mag de SAR er mensachtig uitzien, maar is een te menselijk uiterlijk 

ongewenst. Een ietwat grotere robot met een meer volwassen voorkomen die er niet te menselijk 

uitziet, kan dan ook de voorkeur genieten. 

4.3.2 Verder onderzoek 

De studie heeft ook enkele implicaties voor verder onderzoek. Hoewel duidelijk werd dat ouderen hun 

gevoelens omtrent het concept ‘SAR als mindere van de mens’ soms moeilijk onder woorden konden 

brengen, kan meer onderzoek namelijk mogelijk leiden tot meer concrete oplossingen.  

Daarnaast was in het eigen onderzoek niet duidelijk welke participanten eenzaam waren en 

waren personen met een cognitieve beperking uitgesloten, waardoor geen duidelijke uitspraak kan 



 

34 

 

worden gedaan met betrekking tot deze populatie ouderen. Wanneer in de toekomst voldoende 

kennis over het onderwerp vergaard is en dit ethisch gezien toelaatbaar is, valt verder onderzoek naar 

de percepties van ouderen met cognitieve beperkingen aan te bevelen. Deze percepties zijn immers 

eveneens van belang aangezien deze populatie ouderen zeer groot is en omdat dan mogelijk ook de 

perceptie van de participanten van deze studie bevestigd wordt dat ouderen het gebruik van de 

sociaal/relationele functie van de SAR mogelijk heilzaam vinden bij ouderen die eenzaam of cognitief 

beperkt zijn. 

Verder onderzoek dat ouderen voor een langere periode daadwerkelijk toestaat te 

interacteren met een SAR, kan ook de bevindingen uit deze studie bevestigen en aanvullen.  

5. CONCLUSIE 

Door de dubbele vergrijzing staan gezondheidssystemen wereldwijd voor de uitdagingen die gepaard 

gaan met een toenemende zorgvraag. Het gebruik van specifiek socially assistive robots (SAR’s) wordt 

aangedragen als een mogelijke oplossing voor deze uitdagingen. Uit eerder onderzoek bleken de 

ethische aspecten bij het gebruik van SAR’s in de ouderenzorg prominent aanwezig, maar nog schaars 

onderzocht. Om deze schaarse literatuur aan te vullen onderzocht deze thesis de percepties van 

Vlaamse ouderen over de ethische aspecten bij het gebruik van socially assistive robots (SAR’s) in de 

ouderenzorg. Uit de resultaten kwamen 4 thema’s naar voor: (i) ouderen zagen de komst van robots 

als onafwendbaar en noodzakelijk (ii) een SAR kan zowel de meerdere als mindere zijn van de mens, 

waar voornamelijk het sociale aspect niet kan worden vervangen door een SAR, (iii) een SAR kan een 

hulpmiddel kan zijn voor de verzorgers en ouderen, waarbij deze (fysiek) ondersteunende taken kan 

overnemen en het sociale aspect in de zorg bewaard moet blijven voor de mens(elijke verzorger), en 

(iiii) een aantal kanttekeningen die de ethische ruimte rond de SAR beschrijven. Uit deze bevindingen 

kan men concluderen dat ethische zorgen omtrent het gebruik van SAR’s in de ouderenzorg prominent 

aanwezig zijn bij ouderen. Wil men SAR’s routineus gebruiken in de ouderenzorg dan zullen deze 

ethische percepties het ontwerp en de implementatie van SAR’s moeten ondersteunen.  
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