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EIZT is een inspirerende, verbindende en 
kritische kennispartner in het samen 

verkennen en realiseren van meerwaarde 
van technologie en eHealth-toepassingen in 

zorg en welzijn



Toekomstvisie

Burgers voelen zich ondersteund door passende 
technologie en eHealth bij het nemen van regie en bij 
vitaliteit en zelfredzaamheid

Zorg- en welzijnsprofessionals en organisaties zijn 
competent in het inzetten van technologie en eHealth



“Sociale Robots in de Zorg”

Zuyd Hogeschool – Technologie in de zorg 
projectleider

– Internationaal consortium 

– Van robot naar interventie (3 robots)

– Open multidisciplinair, co-creatie samenwerking

– Robot als middel voor therapeut/professional



KASPAR

Sociale robots in de zorg



Op een systematische wijze meer te leren over  

mogelijkheden van robots voor kinderen met

autisme en (basis)kennis op te doen over hoe 

robot‐gebaseerde interventies toegepast kunnen 

worden in de praktijk

Doel



Autisme Spectrum Stoornis

• Heterogene ontwikkelingsstoornis

• veel uitingsvormen en gradaties 

• Beperkingen in:

• communicatie

• sociale interactie

• gedrag, interesses, activiteiten

• Thuiswonend, speciaal onderwijs

• Gepersonaliseerde interventies

• robotica?



KASPAR

• Semiautonome humanoïde robot: afstandsbediening + 
sensoren

• Scenario’s: stem, geluid, beweging, uiterlijke 
verschijningsvorm
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Observaties 

• Non participatieve observaties op speciaal 
onderwijs scholen / medisch kinderdag verblijven

• Begrijpen van de context, omgeving en de manier 
van werken met kinderen met autisme 
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Focus groepen



Pilot studie: ‘contact maken’
 Doel: kan KASPAR “contact maken”?

 9 kinderen met autisme, speciaal onderwijs school, KASPAR, 
begeleiders

 Mixed method ABAB studie met kwantitatieve en kwalitatieve 
analyse 

– primaire uitkomstmaat: verbale en non-verbale gedragsindicatoren ‘contact 
maken’

– secundaire uitkomstmaat: impressies begeleiders tijdens video recall interviews



• Positieve spontane reacties kinderen

• Constructieve mind-set begeleiders
• Ontwerp en observatie mens-robot interactie biedt inzicht   

in intermenselijk contact

• Robot-gebaseerde interventies

• vraagt wederzijdse tijds- en arbeidsintensieve 
afstemming

• one size does not fit all

• prototype

Discussie



En nu…

hoe kunnen we KASPAR een 
integraal onderdeel gaan maken 
van het bredere scala aan passende 
interventies die toegepast kunnen 
worden voor kinderen met 
(vermoeden van) autisme door 
professionals of begeleiders in 
het (speciaal) onderwijs? 

• Implementatie 

• Commitment, common ground, ambassadeurs

• Co-creatie interventies

• Inbedding

– Organisatie 

– In therapie / onderwijsplannen kinderen

– Professionals (attitude, vaardigheden, resources)

• Evalueren en itereren



• Kennis opgedaan over hoé KASPAR toegepast kan worden

• KASPAR lijkt een plek te kunnen hebben in het scala van 
interventies voor kinderen met autisme

• niet als vervanging, maar als aanvulling

• niet voor alle kinderen, niet voor alle doelen

• Verdere doorontwikkeling van KASPAR én interventies 
vraagt samenwerking met verschillende stakeholders

Conclusie



Tot slot; enkele lessons learned

Mensen vanuit veel verschillende domeinen, organisaties en 
disciplines samenbrengen en samenhouden rondom een thema 
wat voor iedereen nieuw is

– Tijd tijd tijd

– Bruggen bouwen, communiceren, kwetsbaar opdurven
stellen, afstemmen, co-creëren, fouten durven maken, leren

– Mindset en lef; onbegane paden durven te bewandelen

– Zoeken naar sweetspot

• Goed over nadenken, fatsoenlijk voorbereiden, maar dan ook 
vooral durven en doen!





Een korte impressie
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