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Maatschappelijke achtergrond



Maatschappelijke achtergrond: Demografie

Snelgroeiende 
ouderenpopulatie

Mensen leven langer

Minder geboortes

Dalend aantal (niet-)professionele zorggevers

Hoe te zorgen voor een groeiende ouderenpopulatie?

Stijgende 
zorgkosten



Maatschappelijke achtergrond: Technologie

Persoonlijke computer Verkeerslichten

Robot armen (BMW)

Atlas (2018) (Boston Dynamics)

Maatschappijen 

=

Technologisch en 
gerobotiseerd

https://www.youtube.com/watch?v=hSjKoEva5bg


In een wereld van sociale isolatie en lockdowns → Reddende robots?

Maatschappelijke achtergrond: COVID-19

Voordelen van robots:

1. Robots zijn gemakkelijk schoon te maken  →Veilige interactie

2. Recente vorderingen in AI →Gemakkelijke en vloeiende interactie

3. Gebruik van robots → Betere gezondheid & welbevinden (Fysiek & 
psychologisch)



Sociaal ondersteunende robots in de 
ouderenzorg



Sociaal ondersteunende robots (SORs)
SORs zijn belichaamde technologieën die gebruikt worden in een zorgcontext (bv.:
ouderenzorg). Zij bezitten een bepaald niveau van onafhankelijkheid en een
inherent geprogrammeerde sociale capaciteit, die kan variëren van intentionele
bewegingen (bv.: uitvoeren van fysieke taken) tot vocale capaciteiten (bv.:
formuleren van spraak). Met het oog op goede zorg kunnen sociaal ondersteunende
robots uitdrukkingen formuleren terwijl zij (fysiek) ondersteunende functies
uitvoeren.

CARE-O-BOT 3
STEVIE

KOMPAÏ-ROBOT



SORs als bedienden

• Helpen met fysiek uitdagende taken

SORs als (deel van) een veiligheidssysteem

• Gezien worden als een uitbreiding van het zorgproces, bv.: Valdetectie/preventie

SORs als cognitieve ondersteuning

• Helpen bij het herinneren, bv.:  Medicatie inname 

SORs als entertainment

• Muziek, spelletjes, nieuws overbrengen, kalender,…

SORs als gezelschap

• Verminderen van eenzaamheid, doorbreken van sociaal isolement, depressie,…

Sociaal ondersteunende robots: Functies



Overzicht van ethische spanningen



Ethische spanningen en ethische theorieën
28 publicaties (2002 – 2016)

10 ethische spanningen

Autonomie, 
onafhankelijkheid, 
begrensde vrijheid

Privacy Waardigheid
Instrumentalisatie/objectiv

ering/infantilisatie

Verloochening Sociale isolatie
Schade

(fysiek/psychologisch)
Sociale rechtvaardigheid

SORs als vervangers Veranderend zorg-concept



De ethische intuïties van Vlaamse
ouderen over SORs

Focusgroepstudie



Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs
Participanten

• 59 participanten  (70–94 jaar oud, zelfstandig, Vlaanderen) → 9 focusgroepen

• Contact via woonzorgcentra (vb. bezoekers) en ouderenorganisaties (vb. Okra)

• Participanten geen persoonlijke ervaring met SORs, wel opvattingen

• Internet, tv, media, documentaires, boeken,…

• Ervaring met ouder worden en met de ouderenzorg

Materiaal 

• Documentaire “Ik ben Alice” (Doolaard & Burger 2015)

Resultaten: 3 hoofdthema’s

1. SORs als onderdeel van een technisch-maatschappelijke evolutie

2. SORs zijn ingebed in ouderenzorg dynamieken

3. SORs als belichamingen van ethische intuïties

ALICE VERSION 1 (2015)

VU Amsterdam, Nederland
“Ik ben Alice” (Trailer)

https://www.youtube.com/watch?v=YWANBRMBjMk


Socially Assistive Robots (SARs)

“Ik ben Alice” 
(Trailer)



Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs

Thema 1: SORs als onderdeel technisch-maatschappelijke evolutie

SORs als ONVERMIJDELIJK→Technologische imperatief

Negatief

• Angst voor ontmenselijking van zorgpraktijken/van de maatschappij

• Gevoel van machteloosheid

“Ge kunt dat niet stoppen. En dat gaat verder en verder en niemand kan dat stoppen hé. Tuurlijk 
hé. Niemand kan dat niet meer stoppen hé.” (FG3P1)

Positief

• SORs als ondersteuning voor ouderen/zorggevers



Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs

Thema 1: SORs als onderdeel technisch-maatschappelijke evolutie

SORs als NOODZAKELIJK→Zorgimperatief

Negatief

• Machteloosheid en teleurstelling

“Maar hoe zijn we nu zover gekomen? Ik zie – ik zie grootvader nog altijd bij een van zijn dochters
achter de Leuvense kachel zitten… en uh… maar toen bleven de vrouwen thuis. Er was altijd
iemand in huis voor – voor die mensen te zorgen. Nu zitten we in een – een evolutie waarbij dat
de vrouwen ook gestudeerd hebben, ook gaan werken… en er zijn dus geen dochters meer om op
die grootvaders te letten hé. Dus uh…” (FG1P2)

Positief

• SORs als garantie dat er zorg voor ouderen zal zijn

“Het is meer zekerheid voor de toekomst hé… Voor de toekomst biedt dat eventueel voor oudere
mensen misschien meet zekerheid dat je er beroep op kunt doen, als het nodig is hé en als je dat
interessant vindt natuurlijk hé. (FG2P9)



Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs
Thema 1: SORs als onderdeel technisch-maatschappelijke evolutie

SORs als NOODZAKELIJK→Zorgimperatief

Participanten zien moeilijkheden/gebreken in de zorg voor ouderen

• Problematische financieel-economische positie van de ouderenzorg

• Tijdsdruk op zorggevers (professioneel/niet-professioneel)

• Zorggevers voeren hun job niet uit met hun hart en ziel

Participanten zien moeilijkheden in het leven van ouderen

• Sociale cohesie van de maatschappij/familie is niet meer zo sterk als toen

• Ouderen worden eenzaam

FG3P5: “En het doorbreekt ook denk ik, voor eenzame mensen, het doorbreekt de eenzaamheid”

FG3P1: “Ik denk iemand die echt niemand heeft van bezoek of iets… en die [de SOR] komt op de 
kamer waar dat ze eens kunnen mee klappen en en… voila.” 



Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs

Thema 2: SORs zijn ingebed in ouderenzorg dynamieken

SORs als VERVANGERS

Negatief

• Mensen horen voor elkaar te zorgen

• Zorg uitgevoerd door  SORs zal iets missen (warmte, “zorg voor het hart”,…)

“Ik denk dat er technisch zeer veel mogelijk is met robots. Ik denk tegen dat wij… allé, tegen dat
we in’t jaar ver zijn bijna alles… Maar ik heb meer problemen met het menselijke. Die mensen
hebben ook eens nood aan ne knuffel. Kan die robot u een ne knuffel geven? (FG7P6)

• Angst voor repetitieve sociale interactie

“Maar als die dan geprogrammeerd is… en ge krijgt die alle dagen een uurtje of ik weet niet… dat
is dan toch altijd dat beperkt zelfde soort vragen en antwoorden en… daar heb ik al schrik van
hé. (FG1P3)



Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs
Thema 2: SORs zijn ingebed in ouderenzorg dynamieken

SORs als VERVANGERS

Positief

• Emoties/gevoelens afreageren op SORs

• Oudere hoeft zich niet te schamen in het bijzijn van SORs (bv. baden)

• SORs zijn nauwkeuriger dan mensen

• SORs zijn niet vatbaar voor negatieve emoties, vermoeidheid,…

FG4P1: “…dat zij heel nauwkeurig zijn. Dus dat ze, ze gaan niet haastig zijn, ze gaan niet 
slechtgezind zijn…”

FG4P6: “Ze gaan niets vergeten.”

FG4P1: “… ze gaan niet verstrooid zijn, ze gaan geen koppijn hebben. Dus, ik vind dat wel een 
pluspunt dat ze altijd 100%...”

FG4P2: “Beschikbaar zijn.”



Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs

Thema 2: SORs zijn ingebed in ouderenzorg dynamieken 

SORs als ONDERSTEUNING

Ouderen:

• Behouden van autonomie: Fysieke en cognitieve ondersteuning

• (Gevoel van) veiligheid

• Sociale ondersteuning = “Een SOR is beter dan niemand”

“Het is iemand die d’r is daar wat ge iets kunt aan zeggen. En die misschien niet antwoord of 
wel antwoord…, maar ge hebt het gezegd. Dat is ook al goed hé.” (FG3P6)

Zorggevers:

• SORs bieden ondersteuning bij fysiek zware of routine taken

• SORs moeten instrumenten zijn die tijd en vrijheid geven om echt te zorgen

“…als je die dagtaken kan afschuiven naar een robot, heb je meer tijd om met de mensen bezig 
te zijn.” (FG7P8)
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Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs

Thema 3: SORs als belichamingen van ethische intuïties

Kunnen SORs de autonomie van ouderen ondersteunen?

Ouderen moeten controle over SORs behouden

• SORs zelf kunnen opstarten/uitschakelen, geïnformeerde toestemming

• SORs mogen de ouderen nooit bevelen

“…ik wil niet dat die robot mij bevelen zal ik zeggen… overneemt. Allé, als ik zou zeggen doe dat, 
dat die [de SOR] zegt ‘Ik doe dat’. Dat ik die niet kan stilzetten ofzoiets” (FG3P6)

Privacy ouderen

• Moet gegarandeerd worden

• Gevoelige informatie - Beroepsgeheim

Sociale rechtvaardigheid

• Hoeveel zal het gebruik van SORs kosten?

• Wie zal het gebruik betalen? Wie zal een SOR kunnen gebruiken?



Thema 3: SORs als belichamingen van ethische intuïties

Wie zal SORs gebruiken?

Onderscheid tussen verschillende ouderen

• Zelfstandig wonende ouderen – niet-zelfstandig wonende ouderen 

• Ouderen met een sterk sociaal netwerk – eenzame ouderen

• Cognitief gezonde ouderen – cognitief niet-gezonde ouderen

• Ouderen van vandaag– toekomstige ouderen

Participanten zien zichzelf niet als gebruiker van SORs

Ethische intuïties van Vlaamse ouderen over SORs



De socio-historische contextualisatie
van de ethiek van SORs



De socio-historische contextualisatie
De socio-historische contextualisatie van de ethiek van SORs in ouderenzorg

• Ouderen formuleren ethische intuïties uit reeds bestaande visies op de
maatschappij, de zorg voor ouderen, ouderdom, technologie,…

Het gebruik van SORs is het resultaat van een bepaalde zorgpolitiek

• Vragen wat de maatschappelijke, organisatorische en relationele motieven zijn om
SORs te gebruiken

• Voor participanten moeten er duidelijke maatschappelijke, organisatorische en
relationele condities vervuld zijn

• Socio-historische context Ethiek



De socio-historische contextualisatie

Relationeel niveau: Gebruik van SORs kan niet aan ouderen opgelegd 
worden

Organisatorisch niveau: SORs moeten hulpmiddelen zijn

Maatschappelijk niveau: SORs moeten noodzakelijk zijn als zij gebruikt 
willen worden in de zorg voor een groeiende ouderenpopulatie
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Geleefde ervaringen en ethische intuïties

• Geleefde ervaringen en attitudes bevatten een bepaalde wijsheid (verzet, hoop,…)

• Emancipatorisch kracht, bv. De stem van de ouderen moet worden gehoord

Interpretatieve dialogen in democratische ruimtes

• Belanghebbenden: ouderen/familie; zorggevers; zorgmanagers; ontwikkelaars; 
beleid; de maatschappij

• Verantwoordelijkheden van stakeholders moeten worden verduidelijkt 

• Zorgpraktijken als praktijken van verantwoordelijkheid → oude en nieuwe vragen

• Socio-historisch niveau: Waar komt het idee van SORs vandaan? Wat zegt dit over onze
huidige zorgpraktijken?

• Maatschappelijk/globaal niveau: ethiek van de ouderenzorg – milieu ethiek?

• Organisatorisch niveau: Waarom SORs gebruiken? (technologisch – zorg imperatief)

• Individueel-relationeel niveau: Wat doen SORs met ouderen als zorgontvangers? Wat 
doet het met zorggevers?

De socio-historische contextualisatie



SORs als resultaat van 
de concretisatie van 
dialoog

• Dialoog moet tot een 
bepaalde SOR en gebruik 
ervan leiden

• SORs zijn socio-historisch 
gecontextualiseerd → we 
hebben er macht over

• Nood aan permanente en 
kritische ethische reflectie 

De socio-historische contextualisatie

Globaal niveau

Maatschappelijk
niveau

Organisatorisch
niveau

Individueel niveau

Socio-historisch
niveau



Dank u voor uw aandacht!!
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