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Dit jaar hoopt ze haar onderzoek te kunnen afronden 

met een proefschrift. Haar promotoren zijn prof. 

dr. Elly Konijn en dr. J.F. Hoorn. Zij zijn betrokken 

bij het project SELEMCA, waar ook het onderzoek 

van Margo onder valt. Het project Services for 

Electro-mechanical Care Agencies (SELEMCA) gaat 

over het creëren van een transdisciplinaire design-

theorie voor de interactie tussen mens en machine. 

De toenemende vraag naar zorg voor ouderen en 

voor personen met psychische stoornissen kan niet 

worden opgelost door uitsluitend te kijken naar het 

verbeteren van productiviteit van zorgverleners.  

Een nieuwe benadering is het gebruik van creatieve 

technologische oplossingen om bestaande zorg aan 

te vullen of te vervangen. Tot die oplossingen beho-

ren agents, robots, ambient en virtuele werelden, 

mechanotronic robots (Caredroids). SELEMCA bekijkt 

drie typen Caredroids die elk een andere service 

bieden: assisteren, monitoren en gezelschap houden. 

In het licht van het jaarthema van het NTR, e-health, 

mag een interview over de ethische aspecten rond 

de introductie van de zorgrobot met een expert op 

dit gebied natuurlijk niet ontbreken. Alhoewel Margo 

in de afrondingsfase van haar proefschrift zit (en de 

daar bijbehorende stress, die vele lezers niet onbe-

kend is) stemde ze gelukkig toch in met een interview 

over dit intrigerende onderwerp. 

Wat houdt je promotieonderzoek precies in?

‘Binnen het SELEMCA-project werken we samen 

met zorginstellingen en de creatieve industrie om, 

gestuurd vanuit de zorgpraktijk, robots te ontwik-

kelen die patiënten en zorgverleners kunnen onder-

steunen. Hierbij richten we ons vooral op patiënten 

die langdurig in een zorginstelling verblijven. Om de 

robot menselijke beslissingen te kunnen laten nemen 

hebben we de software van emotionele intelligentie 

en moreel redeneren op elkaar aangesloten. Robots 

uitgerust met de resulterende software kunnen zowel 

rationele als emotionele overwegingen mee laten 

spelen in hun keuzes en zich menselijk gedragen.  

Ze kunnen een relatie aangaan met de patiënt, leren 

wat voor elke patiënt belangrijk is, zodat adaptief en 

op een menselijke wijze het welzijn van de patiënt 

verbeterd kan worden. Binnen het SELEMCA-project 

onderzoek ik de ethische aspecten van het gebruik 

van zorgrobots.

 

Het NTR-jaarthema 2017 is ‘e-health’. Een actueel onderwerp dat een steeds grotere rol in de gezondheidszorg lijkt te 

gaan innemen. Een nieuwe benadering om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar zorg van bijv. ouderen is 

het gebruik van technologische oplossingen, zoals een zorgrobot. Natuurlijk moet daarbij aandacht zijn voor de ethische 

aspecten. Daarom is drs. M. (Margo) van Kemenade, een expert op dit gebied, uitgenodigd voor een interview. 

Interview met Margo van Kemenade

Ethische overwegingen bij de  
introductie van de zorgrobot
A . Meester-Delver

Dr . A . (Anke) Meester-Delver – revalidatiearts n .p . en lid redactieraad Nederlands 

Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Drs. Margo van Kemenade (1964) rondde in 1991 haar studie 
sociologie af en in 1993 behaalde ze haar master Onderwijs-
psychologie beide aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is lid 
van de Raad van Toezicht van diverse onderwijsinstellingen, en 
verder lid van het lectoraat Robotica en docent ethiek, beide 
verbonden aan de afdeling Werktuigbouwkunde en Electro-
techniek van de Hogeschool Inholland, locatie Alkmaar.
Sinds 2012 doet ze tevens promotieonderzoek bij de Vrije 
Universiteit, faculteit sociale wetenschappen, naar Moral  
concerns about Ethical Caredroids. 
 

‘Robots met speciale software kunnen zich menselijk gedragen’
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De zorgrobot is er en wordt steeds meer ingezet. De 

ontwikkelingen gaan razendsnel. De hoogste tijd om 

eens te onderzoeken wat de huidige en de toekom-

stige zorgverleners nu eigenlijk vinden van deze 

zorgrobots. En wat vinden de patiënten ervan. Ik heb 

bij 3.000 zorgverleners (theoretisch (hbo-V) versus 

praktisch (mbo) opgeleiden, en huidige (met werk-

ervaring) versus toekomstige (studenten) zorgver-

leners) en ook bij patiënten geïnventariseerd welke 

taken ze de zorgrobot wel en niet zouden toevertrou-

wen. Dat leverde soms verassende antwoorden op. 

De zorgverleners vonden bijvoorbeeld dat het wassen 

van de patiënt zo privé is dat een mens dat moet blij-

ven doen. De patiënten zelf echter zouden hiervoor 

liever een robot hebben, juist omdat het zo privé is.

De Amerikaanse ethici Tom Beauchamp en James 

Childress presenteerden in 1979 vier morele princi-

pes (of waarden) die van belang zijn voor de kwaliteit 

van de zorg: respect voor autonomie, niet-schaden, 

weldoen en rechtvaardigheid. Deze principes worden 

inmiddels algemeen gebruikt om vooraf te bespreken 

welke behandelopties tot passende zorg leiden. Ik 

heb onderzocht hoe de zorgverleners deze principes 

prioriteren als het gaat om interventies door de 

zorgrobot.

Even heel in het kort en ongenuanceerd: De huidige, 

lager opgeleide zorgverleners vinden het ’niet scha-

den’ belangrijker dan weldoen, en autonomie minder 

belangrijk dan privacy. De toekomstige, hoger opge-

leide zorgverleners vinden het ’niet-schaden’ principe 

minder belangrijk, evenals privacy, maar autonomie 

wel weer heel belangrijk. Rechtvaardigheid bleek heel 

moeilijk te onderzoeken, het viel eigenlijk weg bij alle 

resultaten.’

Ethische beslissingen genomen door wat metaal en 

plastic dat in feite niet meer dan gereedschap is?  

Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

‘Ja, dat is inderdaad heel spannend. Om duidelijk 

te maken om wat voor beslissingen het gaat wil ik 

als voorbeeld het trolley dilemma geven. Dat is een 

bekend gedachte-experiment: er stormt een trol-

ley richting vijf mensen. Jijzelf staat op een brug 

waaronder de trolley zal passeren en jij kan hem 

stoppen door iets zwaars op het spoor te laten vallen. 

Toevalligerwijze staat er een heel dikke man naast 

je - de enige manier om de trolley te stoppen is dan 

ook om deze man van de brug te duwen op het spoor 

waardoor hij sterft, maar vijf levens zijn daardoor 

gered. Moet je dit doen? In dit voorbeeld antwoord je 

misschien na enig nadenken ‘ja’, maar stel dat degene 

die naast je staat niet een vreemde is maar je vader 

of je kind? Wat dan?

 

Er bestaan van het trolley-dilemma, dat voor het 

eerst beschreven is door Philippa Foot in 1967, vele 

varianten, maar algemeen gesproken komt het neer 

op het volgende: persoon A kan een handeling ver-

richten die vele mensen kan helpen, maar door dit te 

doen wordt persoon B onterecht geschaad. De vraag 

is dan: onder welke omstandigheden is het moreel 

juist voor persoon A om de rechten van persoon B te 

schaden ten behoeve van het welzijn van de groep.

Je kunt hiervan een algoritme maken dat je invoert 

als software in de robot, die dit vervolgens toepast.’ 

Maar hoe doet een robot dat dan precies? 

‘Het woord zegt het al: een Caredroid is een samen-

voeging van Context-awareness en Android. Android 

is een besturingssysteem dat gebruikt wordt in 

telefoons en tablets. Context-awareness geeft aan 

dat de besturing afgestemd kan worden op fysieke 

parameters. De mobiele telefoon kan bij voorbeeld je 

locatie zoeken, denk aan Google Maps, het energie-

verbruik van het apparaat afstemmen op de moge-

lijkheden van je batterij en de nabijheid van andere 

apparaten signaleren. Als dan vervolgens de designer 

nog software kan invoegen die op basis van complexe 

algoritmes bepaalde beslissingen kan blokkeren en 

andere kan faciliteren en uitvoeren heb je eigenlijk de 

basis voor de Caredroid gelegd.’ 

Wanneer is een apparaat eigenlijk een robot?

‘Om gereedschap een robot te mogen noemen moet 

het apparaat voldoen aan drie criteria:

1.  Het apparaat bevat elektromechanische onder-

delen.

Drs . Margo van Kemenade .
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2.  Er beweegt iets, dat kan een lampje zijn, maar er 

is iets van een reactie waar te nemen.

3.  Het apparaat neemt zijn eigen beslissingen. 

Die eerste twee voorwaarden zijn niet nieuw voor 

ons, maar het feit dat het apparaat zelf beslist is 

nieuw. Toevallig kocht ik zelf onlangs een nieuwe was-

machine. Tot mijn verbazing kwam ik tot de ontdek-

king dat deze wasmachine voldeed aan alle criteria 

van een robot: de wasmachine bepaalt namelijk zelf 

welk wasprogramma er wordt gekozen. Op basis 

waarvan? Geen idee, eerlijk gezegd. Kleur van de 

kleding? Gewicht? Mate van vervuiling? In ieder geval 

wordt mij niets gevraagd…. Dus zonder dat ik me dat 

van tevoren had gerealiseerd heb ik nu ook een robot 

in huis gehaald. 

Het is niet alleen zo dat een robot zelf beslissingen 

neemt, de robot leert ook van zijn eigen beslissin-

gen. We krijgen dus de lerende robot. De robot past 

op basis van ervaringen zelfstandig zijn algoritmes 

aan of maakt zelfs nieuwe. Verwacht wordt dat er 

een moment komt dat de mens dit leren van deze 

robot niet meer bij kan houden en dat deze systemen 

intelligenter worden dan de mens. Het moment dat 

de robot qua intelligentie de mens passeert wordt 

verwacht rond 2035 en wordt ‘singularity’ genoemd. 

Dit concept werd voor het eerst uitvoerig beschreven 

door de Amerikaanse wiskundige en sciencefiction 

schrijver Vernor Vinge in zijn essay Singularity 

(1993).

Je zou kunnen zeggen dat wij nu opnieuw een 

industriële revolutie doormaken. De eerste was in 

het begin van de 19e eeuw en begon na de uitvinding 

van de stoommachine. In het begin leidde dat tot een 

enorme maatschappelijke chaos omdat de wet- en 

regelgeving hier totaal niet op was voorbereid. Het 

duurde ongeveer 30 jaar voor de maatschappij alles 

weer een beetje op orde had. Iets dergelijks is ook 

nu aan de hand. Neem alleen al de aansprakelijkheid. 

Wie is er verantwoordelijk voor fouten en ongelukken 

die door robots veroorzaakt worden als mensen de 

robot niet meer kunnen begrijpen?

De sciencefiction auteur Isaac Asimov (1920-1992) 

voorzag deze ontwikkeling al en ontwierp in 1952 drie 

wetten waar de robot aan moet voldoen:

1.  Een robot mag een mens (of de mensheid) geen 

letsel toebrengen of door niet te handelen (of 

nalatigheid) toestaan dat een mens (of de mens-

heid) letsel oploopt.

2.  Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem 

door mensen gegeven worden, behalve als die 

opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.

3.  Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, 

voor zover die bescherming niet in strijd is met 

de Eerste of Tweede Wet.

Asimov baseerde de wetten op de basisprincipes van 

gereedschap, redenerend dat een robot feitelijk ook 

een soort gereedschap is:

1.  Gereedschap moet veilig zijn. Hamers en schroe-

vendraaiers hebben bijvoorbeeld handvatten 

die de grip verbeteren. Als iemand toch gewond 

raakt dan zou dit in principe niet het gevolg moe-

ten zijn van onveiligheid van het gereedschap 

maar van onjuist gebruik.

2.  Gereedschap moet zo efficiënt mogelijk zijn, 

tenzij dit gevaar oplevert voor de gebruiker. Een 

voorbeeld is een voertuig met een snelheidsbe-

grenzer.

3.  Gereedschap mag niet zomaar kapotgaan, tenzij 

het de bedoeling is dat het maar een beperkt 

aantal keren meegaat of dit ter waarborg voor de 

veiligheid van de gebruiker is.’

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de  

zorgprofessionals in de toekomst?

‘De zorgprofessional zoals we die nu kennen zal zijn 

autoriteit verliezen. De professional zal veel meer 

een coachende en adviserende rol krijgen. De robot 

kan een patiënt op een instrumentele manier aanra-

ken, maar slaat geen arm om zijn schouder. De robot 

kan met een behandeladvies komen op basis van de 

meest recente inzichten, maar de zorgverlener zal 

met de patiënt samen kijken wat in zijn situatie de 

beste oplossing is. Een robot kan leren en zijn algo-

ritmes aanpassen, maar kan niet denken. Een robot 

kan informatie verzamelen, maar is niet oprecht 

geïnteresseerd. Kan een robot compassie, empathie 

voelen voor de patiënt? Kan een robot eens iets ‘door 

de vingers zien’ en denken, nou vooruit dan maar, 

voor deze ene keer? Een robot ‘weet’ misschien het 

verschil tussen goed en fout, maar niet tussen goed 

en kwaad. Kan een robot idealen hebben en geïnspi-

reerd worden? Een robot mag dan ‘slimmer’ kunnen 

worden dan de mens, het blijft gereedschap (reuze 

handig, dat wel) en wordt nooit een mens.’ 

‘Het moment dat de robot qua intelligentie de mens passeert  

wordt verwacht rond 2035’


