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Abstract 

In the near future there will be an acute shortage of healthcare professionals and direct 

care workers for older people with dementia. A solution for this care need can be found with 

regards to assistive technology.  

The current thesis made a start in research to the experiences of an older adult with 

dementia when adding perceived control through a socially assistive robot (SAR), and 

consisted of three studies using a qualitative approach. First, a focus group was conducted to 

gain knowledge on how to add perceived control through assistive technology from the 

viewpoint of caregivers. The results showed adding perceived control is important for 

caregivers and this control is best added through increasing the interaction between the robot 

and older person with dementia. Second, a workshop was held to gain knowledge on ways to 

add perceived control through assistive technology into an application for caregivers. The 

results of the workshop show the importance of adding interaction between the older person 

with dementia and the SAR, with a focus on the feedback of this interaction towards the 

(in)formal caregiver. Finally, a field study was conducted to investigate the influence of 

adding perceived control through assistive technology for an older adult with dementia on 

acceptance of assistive technology. The results demonstrate that older people with dementia 

experienced no difference between a condition with added perceived control and one without. 

The findings of all three studies have been combined into a technical implementation, which 

adds perceived control to a robotic ecology.  

It is concluded from the results that adding perceived control is important for the 

(in)formal caregiver, but not seen as such by the older adult with dementia. These results 

indicate that adding perceived control through SARs and its effects are not as transparent as 

expected. The research described must be elaborated to understand the underlying 

mechanisms and find the possibilities in this area of research.    
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Introduction 

The world’s population is growing fast, especially the population over the age of 65 

(United Nations, 2017). Due to better and more available healthcare and the generation of 

baby boomers reaching the age of retirement, the ratio of older adults over the age of 65 to the 

working population is increasingly skewed. This accounts for a higher demand of health care 

services but fewer available health care workers, causing major problems in care for older 

adults.  

Dementia 

The greater demand for health care services is mostly explained by age-related health 

issues, of which dementia is among the most prevalent. According to the Alzheimer’s 

Association (2018) dementia is a disease in which cognitive problems are severe enough to 

interfere with daily life. Although memory loss is one of the most common symptoms, 

dementia can also affect communication and language, focusing and paying attention, 

reasoning and judgement, visual perception, and behavioral patterns (Alzheimer’s 

Association, 2018). 

Dementia is a collective name for multiple diseases with some or all of these 

symptoms. The process of dementia is specific to each individual, which makes it difficult to 

treat and manage. Most clients diagnosed with dementia have Alzheimer (60-80%). The 

chance of developing this form of dementia is strongly increased with age. Other common 

forms of dementia are vascular dementia, which often occurs after a stroke, and dementia with 

Lewy Bodies (Alzheimer’s Association, 2018).  

Providing care for people with dementia is a challenge, requiring specifically trained 

professionals. However, because of the rapid growth of the population older than 65, there is 

an acute shortage of such healthcare professionals and direct care workers, which is projected 
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to reach 3.5 million by 2030 in the U.S. (Eldercare Workforce Alliance, n.d.), and 100 

thousand to 125 thousand in the Netherlands by 2022 (Ministerie van VWS, 2017). 

In addition to fewer available healthcare workers, there is an increase in the financial 

costs of caring for the growing number of people with dementia—35,4% worldwide from 

2010 to 2015—which are projected to keep rising (Wimo et al., 2017). As a consequence of 

these financial pressures, formal caretakers are payed less and there is increased competition 

with assistive technologies (White, 2016). 

Dementia is therefore a large and significant stress on the healthcare system, but also 

on the patient, family and friends. Dementia patients often have a great need for social care, 

according to research by Svanström & Sundler (2015), as they suffer from loneliness, longing 

for other people, boredom, and having only a vague knowledge about what is going on in 

their daily lives. Commonly, this causes people with dementia to rarely leave their home 

where they feel safe and recognize the environment. Without the adequate social care, they 

eventually are not able to live alone and care for themselves, and must be placed in a nursing 

home or similar institution.  

However, if people with dementia get the help they need in the earlier stages of the 

disease, they are possibly able to live longer in their own homes. Living at home in a familiar 

surrounding with proper care is highly encouraged (Ministerie van VWS, 2014), as it can 

maintain the independence, living environment and quality of life, as well as reduce health 

care costs for dementia patients who do not need 24-hour care (den Draak, Marangos, Plaisier, 

& de Klerk, 2016). However, these patients need the kind and amount of care that healthcare 

professionals would like to provide but are not able to because of time and costs, claiming that 

they are “doing the best they can” while their “hands are tied” (de Witt & Ploeg, 2016) by the 

healthcare system. As a result, this care for a patient with dementia will fall to informal 

caregivers, often family members such as spouses or children, who are ill-trained and, in turn, 
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can suffer severe problems of emotional stress and finances, a growing phenomenon 

described as the “caregiver burden” (Donaldson & Burns, 1999). Tragically, if the caregiver 

burden is too great, the informal caregiver may end up requiring healthcare themselves, 

putting an even greater stress on the healthcare system.  

In effect then, dementia is a devastating disease that is an increasing burden on the 

healthcare system as the over-65 population increases. One solution of having dementia 

patients live longer in their own home under home professional healthcare is hindered by a 

shortage of professional caregivers and the “caregiver burden” on informal caregivers.   

Assistive Technologies 

An alternative solution to having people with dementia live longer in their own homes 

is assistive technologies. These tools can assist a person in their daily life and can range from 

something as simple as a hearing aid to a device that reminds them when to take their 

medication and prepares it for them (Mortenson et al., 2017). Overall, these technologies 

enable the patient to maintain independence in basic activities and mobility, provide security, 

and reduce stress (Hebesberger, Koertner, Gisinger, & Pripfl, 2017), but, importantly, must 

also be tailored to the specific health and abilities of the user to ensure optimal usage 

(Rosenberg, Kottorp, & Nygård, 2012).  

Recent developments in assistive technology involve robotics for healthcare 

(Bouwhuis, 2016). Bouwhuis roughly classified these robots into three categories based on 

their function: physical assistance, social assistance and medical assistance. Robots offering 

physical assistance target a client’s mobility, for example, getting in and out of bed, or other 

physically demanding tasks. Socially assistive robots (SARs) help maintain a client’s 

independence and improve their well-being by, for example, reminding them of appointments. 

Medical assistance robots are mainly used in an operating room, revolutionizing how and 

where surgery can be performed. Physical and medical assistive robots dominate assistive 
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technologies in the healthcare sector. SARs are often overlooked for the use in healthcare, 

while the mental health burden of older people is increasing. The level of complexity of a 

SAR is much greater and requires more specialized knowledge, but they are gaining headway 

(Abdi, Al-Hindawi, Ng, & Vizcaychipi, 2018). 

Socially Assistive Robots in Healthcare 

Much current research is focussed on the use of SARs in the healthcare of older 

people. Three main ones, and research including them, will be discussed here. First is Paro 

(Paro robots, n.d.), an animal-like robot, one of a number of modular SARs such as Pleo 

(Mashburn, Justice, Downer, & Pianta, 2010), the Joy for All Pet Companion cat (Joy for all, 

n.d.), and Sony’s Aibo (Pransky, 2001). Paro can be compared to stationary SARs like 

Tinybot Tessa and Billy- Billy as well (Tinybots BV, 2018; Zorabots, n.d.-a). Second Zora 

(Zorabots, n.d.-b), a human shaped robot, which can be compared to Kaspar, Alice, REEM 

and Bioloid (Dautenhahn et al., 2009; Tellez et al., 2008; Voormolen, 2015; Wolf, Hall, 

Robinson, & Culverhouse, 2007), amongst others. Third is Pepper, also a human-shaped robot 

(Softbank Robotics Europe, n.d.) with many competitors in the robotics field, including 

Sanbot elf, Emiew, and telepresence robots such as Giraff (Coradeschi et al., 2013; Hosoda et 

al., 2006; Sanbot, n.d.).  

Paro. Paro (figure 1) is a seal robot that is used in care homes to stimulate interaction 

between residents and to lower their stress levels. The robot can move its head and anterior 

flippers, blink, and make seal like noises. Paro has five sensory modalities: Light, 

temperature, sound, posture, and tactile. In research by Sabanovic, Bennett, Chang, & Huber 

(2013) they found that PARO increases the activity of clients in visual, verbal, and physical 

interaction. These positive effects showed a steady increase during the duration of the study, 

indicating that these effects are not merely short term. Wada, Shibata, & Kawaguchi (2009) 
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showed in their long-term research that the relationship between the older person and Paro 

continued during the five years of the research. 

Zora. Zora (figure 2) is a small humanoid robot used mostly in care institutions and 

schools to activate residents and help young autistic children, respectively. Zora can 

communicate, dance, play games, show movements during therapy sessions and more. The 

combination of these factors makes Zora a perfect addition to therapies and treatments for 

elderly and children alike (Robotzorg, n.d.).  

Pepper. Pepper (figure 3), a commercial human-shaped robot, is designed to engage 

people and communicate with them. For now, Pepper is not able to help with practical duties, 

but its strong points are in emotion perception and expression (Giaretta, De Donno, & 

Dragoni, 2018). However, its emotion perception is based only on valence and attention for 

which the user must be sensed correctly by the robot, making it a difficult operation (Softbank 

Robotics Europe, 2016). Currently, Pepper is often used as an assistant to welcome people 

and to inform and guide them in an innovative way in various scenarios, such as store fronts 

and airports (Softbank Robotics Europe, n.d.). Several promising studies are underway to use 

Pepper in a care setting. Lydia, a mentally handicapped woman had a Pepper robot in her 

home for two weeks that fulfilled a large social role for her, giving her the perceived feeling 

of control over her own life. Despite the time taken with having to be programmed by the 

researchers, Pepper freed time for the caregivers to provide personal attention to Lydia 

(Philadelphia, n.d.). However, because these robots are not yet fully autonomous, more time 

for personal attention to the patient will require an increase in the robot’s ease of use and 

maintenance, which should be a priority for developers. 
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Figure 1: PARO Figure 2: Zora Figure 3: Pepper 

     

 

 

 

 

 

Despite the use of SAR’s in healthcare settings, research indicates that not all 

outcomes are positive about the use of SARs. Feil-Seifer & Mataric (2011) found initial 

interest in such robots may be high, but the user’s interest may wane when the novelty wears 

off.  

Another problem is that most of these SARs are used for inpatient care, where access 

is readily available and much less costly. In contrast, for home use by older people with 

dementia to assist them with daily activities, these SARs are currently very expensive. Paro 

and Nao (Zora without the software) both cost about €6.000 (“Paro therapeutische robot,” n.d. 

and Jongejan, 2016), and Pepper is being sold for about €20.000 (generation robots, n.d.), 

which for many users is not affordable. Other home use issues these SARs include the ability 

to move around a house and dealing with multiple people inside a home. Such robotic 

technological solutions will be developed, but will also drastically increase the price of the 

SARs. Nevertheless, despite their costs, quite limited capabilities and short endurance, even 

the simplest types of robots can ease and improve the life of older people with dementia 

(Bouwhuis, 2016). 

Robotic ecologies. Robotic ecologies could be a solution to some of these limitations 

of cost, access, capabilities and endurance. Robotic ecologies are systems that consist of 

multiple robotics devices embedded into everyday environments. These devices could be 

SARs or other robots, wireless sensors, or effectors, which are technical devices that alter the 
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environment (Dragone et al., 2015). Consumers have already adopted these robotic ecologies 

in their home—Amazon Alexa and Google-activated home lights or thermostat. Typically, 

however, most robotic ecologies are considered systems that combine smart home 

installations with a SAR. 

In healthcare, lifestyle monitoring is already used as a smart home application for 

older people with dementia and their (in)formal caregivers, and is intended to record the 

client’s daily activity patterns, according to Zwierenberg et al. (2018), By using sensors, the 

lifestyle monitoring system records the client’s movements, which, through cloud-based 

platforms, enables (in)formal caregivers to monitor the whereabouts of the client without 

being in the same location, or requiring action from the person with dementia. 

GiraffPlus is an example of a robotic ecology using a smart home network and SAR. 

In this project Giraff, a telepresence robot, is paired with a smart home sensor network to 

perform context recognition and interpretation of collected data (Mondada et al., 2016). 

Another example is eWare, a system in which the stationary Tinybot Tessa is coupled with 

the Sensara lifestyle monitoring system to give people with dementia reminders based on the 

sensor data (EWare, n.d.). This project is more fully treated in a later section.  

Acceptance of Social Robotics in Healthcare. 

As discussed above, there are serious issues related to the deployment of SARs in the 

life of older people with dementia. Although some SARs that are suitable for home care, they 

are unfortunately not yet used as such. Before SARs can be implemented to increase quality 

of life of such clients and ease the burden on their caregivers, they have to be accepted by the 

caregivers and care receivers (Chou, Chang, Lee, Chou, & Mills, 2013 and Tapus, Tapus, & 

Matarić, 2009). Adoption and acceptance is an obstacle for many technologies when first 

introduced to the public, but is particularly important to be overcome if these technologies 

have a social component. To achieve the perceived benefits of innovation, (Moore & 
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Benbasat, 1991), technology should be compatible with one’s personal situation, values and 

needs.  

Even in fundamental theories, such as the Theory of Reasoned Action from Fishbein 

& Ajzen (1975), it is stated that the behavioral intention to perform a certain action precedes 

the performance of the actual action. This behavioral intention is explained through the belief 

that a certain behavior yields a specific outcome. According to the theory, these intentions are 

determined by attitudes towards behaviours and subjective norms. This suggests that when an 

intention to perform a certain action is strong, the effort to perform the behaviour is increased. 

In turn, this increases the likelihood of the behaviour being performed.  

Other fundamental theories are the theory of planned behavior (Ajzan, 1991), the 

concept of self-efficacy (Bandura, 1982) and several technology acceptance models like TAM 

and TAUM (Holden & Karsh, 2010). These describe the importance of acceptance for 

adopting a certain behavior, including the use of technology, namely, the importance of 

SAR’s to be accepted by the care receivers as well as the caregivers. When the technology is 

not accepted it will cause irritation and confusion, resulting in non-use and rejection of the 

technology, as in the case of the SARs.  

However, there are ways of increasing the acceptance of technologies. As shown by 

Venkatesh (2000), acceptance of assistive technology is determined by perceived ease of use 

and perceived usefulness. Perceived ease of use is, according to the theoretical framework for 

the determinants of perceived ease of use (Venkatesh & Davis, 2000), influenced by anchors. 

These anchors are, in turn, constructed by several beliefs, of which perceived control is one. 

Perceived control is a factor that explains people’s intentions to use and ultimately accept the 

technology in question (Ajzen & Fishbein, 1980). The definition of perceived control as 

described by Wallston, Wallston, Smith, & Dobbins (1987) is used in this thesis, i.e., The 

belief that one can determine one’s own internal states and behavior, influence one’s 
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environment, and/or bring about desired outcomes (p5). If we can improve the perceived 

control the senior has over the assistive technology, we can improve acceptance and quality of 

life for both the senior and the caregiver.  

The main goal of the technology is central when imparting greater feelings of 

perceived control to the user, namely, the benefits of increasing quality of life and wellbeing 

for both caregiver and care receiver, and helping older people with dementia be independent 

longer. A balance must be found between the amount of perceived control and the required 

care to live independently. Greater feelings of perceived control could lead to easier 

acceptation of the SAR by the older person with dementia. In turn, this can lead to the SAR 

being more effective, but if the perceived control is too great, the SAR’s effectiveness will go 

down because it is incapable of performing all the expected actions needed to help the senior 

in daily life. 

Controlling Social Robots  

Perceived control should thus be increased for older people with dementia. The 

question remaining is: how? Research is aiming to promote human-robot interaction by 

increasing SARs facial recognition, speech recognition, gestures, understanding, and 

autonomy (Bouwhuis, 2016). Yet, even current SARs equipped with a high degree of 

autonomy are still controlled by the company’s technical specifications and will interact with 

the care receiver only in ways programmed by the caregiver, institution or company.  

Although this can be positive in that older people often have difficulty with 

technology, it means the patient will give up part of the perceived control they had over their 

own life, potentially decreasing acceptance and effectiveness of the SAR. 

The caregiver or institution controls the SAR via a software application specifically 

designed for that SAR and can set tasks for the robot to perform within the robot’s 

capabilities. Modern SARs often are equipped with artificial intelligence (AI) which, with the 
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pre-programmed tasks, can achieve the illusion of a fully social robot. However, as we have 

seen, these SARs are rarely accepted for use. One way the illusion and use of a fully social 

robot could be increased is through integration with a robotic ecology. However, these robotic 

ecologies also need to be programmed how to interpret and translate the sensed information 

into action.  

For most SARs the direct user does not have access to its control, meaning the robot 

could suggest actions the older person has already done, or does not want to do. This lack of 

perceived control could decrease the acceptance and usefulness of the SAR. 

Research Aim 

The question about the effects of perceived control in human-robot interaction for 

older people with dementia and SARs remains unexplored. During previous research (de 

Jong, 2017) questions have been raised about the wishes that older people with dementia have 

with regards to SARs. 

The current study will examine those wishes with an emphasis on adding perceived 

control for the older person with dementia, i.e., giving them more perceived control in relation 

to the SAR. This leaves us with the following research question:  

How does the older person with dementia experience assistive technology when they 

have increased perceived control in relation to a robotic ecology? 

With the subquestions: 

1) How can perceived control be added through technology for the older person with 

dementia according to formal caregivers? 

2) How can perceived control be incorporated into an application for caregivers? 

3) What is the influence of adding perceived control for an older person with dementia 

on acceptance of assistive technology? 
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To answer the questions, three studies will be performed using qualitative research 

methods as part of a bigger study called eWare, which is described in more detail below. The 

first subquestion will be addressed in a focus group with formal caregivers, and the second 

subquestion using a workshop. The answers to the first two questions will provide the 

knowledge to address the third subquestion in a third study. The results of the three 

subquestion studies will be combined to answer the research question and will be used to 

inform and propose a technical implementation of this research.  

The hypothesis, based on the research studies described above, is that the older person 

with dementia will experience assistive technology as more positive when adding perceived 

control. It is further expected that with perceived control the acceptance of assistive 

technology and quality of life will be higher for the caregiver and older person with dementia 

up to a certain level of progression of the disease. 

EWare  

All studies in this thesis have been performed within the AAL project eWare: “Early 

Warning (by lifestyle monitoring) Accompanies Robotics Excellence”. eWare is a European 

project in which two technologies are integrated: namely lifestyle monitoring by Sensara and 

the social robotics techniques of Tinybot (EWare, n.d.). The two technologies are combined 

within a web application for the caregiver. The goal of eWare is to improve the quality of life 

of people with dementia and reduce social costs. The three components, Sensara lifestyle 

monitoring, Tinybot Tessa, and the eWare application, are discussed in more detail below.  

Sensara 

The lifestyle monitoring system, Sensara Homecare created by Sensara, consists of a 

network of sensors placed in the home of the older person (figure 4) consisting of wireless 

passive infrared (PIR) sensors and contact sensors to measure the activity in the house. This 

system is coupled to software in the cloud and mobile phones. With a mobile application 
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(figure 5), available for android and IOS devices, informal caregivers can monitor a client, see 

what is going on in the house, and receive alerts. For professional caregivers Sensara has a 

web interface whereby multiple clients can be monitored.  

On the main page of this interface Sensara displays different colours depending on the 

activity: Green, if everything is fine; yellow, if unusual behavior has been detected; and red, if 

the detected behavior is alarming. Besides these warnings an overview of events, and graphs 

with trends of the user’s activities are available. To be able to provide data with increasing 

accuracy and resolution, Sensara is self-learning, measuring the daily habits of a person and 

noticing deviations from the normal pattern (Nap et al., 2017).

 

Figure 4: Sensara Kit (retrieved from: https://www.emerce.nl/wire/sensara-smart-monitoring-solutions-haalt-38-miljoen-

investeringen-investeerders-kpn-ventures-herk-ventures) 
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Figure 5: Different pages from the Sensara android application. (start screen, event screen, and sleeping trend) 

 (Nap et al., 2017) 

 

Tinybot 

The interface of the eWare system with the older person with dementia is a small 

stationary SAR called Tessa (figure 6). Tessa is developed by Tinybots (Tinybots BV, n.d.) 

and is designed to offer daily structure for people with dementia and their caregivers. It 

achieves this by giving verbal reminders and suggestions for activities of daily living and 

appointments. Through a mobile or web application the caregiver can set the timing and 

content for the reminders or play music (figure 7). 

Tessa can be connected to a personal WIFI network using 2,4 GHz Wireless LAN, 

thereby connecting to Tinybots cloud server, to which the mobile application is also 

connected (Tinybots BV, 2018). Within this application caregivers can set specifically timed 

messages, questions or music, and, in the overview page, see the daily or weekly message 

schedules, and responses to questions posed in messages.  
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Tessa runs on a specifically designed Linux operating system and uses the AcapelaTM
  

voice “Jasmin” for Dutch users. 

 

 

Eware Application 

 EWare combines the Sensara lifestyle monitoring and the social robot Tinybot Tessa 

via connections (figure 8) using its eWare cloud and eWare application programming 

interface (API). The latter allows communication between software component through a set 

of functions and procedures.  

Figure 6: Tinybot Tessa (retrieved from: 

https://twitter.com/aaleware/status/935873693594595328) 
Figure 7: Tinybot android application (start screen and 

sending a direct message) 

Figure 8: eWare overview including connection towards Tinybot Tessa and the Sensara sensors 



PERCEIVED CONTROL OF ASSISTIVE TECHNOLOGY BY SENIORS WITH DEMENTIA 19 

 

The eWare mobile application is the interface for the caregivers, and thus is critical in 

whether the technology will be accepted or not. As stated in the introduction, if the 

application is intuitive and easy to use, there is a greater likelihood that the technology will be 

adopted, and with it, use of the eWare system. Particularly as the caregivers play an important 

role in determining which assistive technologies to use, if any. 

In the application (figure 9, 10 and 11), caregivers can set goals for a client to perform 

at a certain time. For every goal the caregiver sets an action to be performed the days and time 

when the goal has to be performed, and three messages: one is a success message, which will 

be played when the client performs the set action; one is a first reminder that plays when half 

of the set time to perform the action has elapsed without the action having occurred; the final 

message is a second reminder that plays after three-quarters of the time has passed. 

 

 

 

Figure 9: overview of all clients for one caregiver 
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Research Design 

Three studies were performed using qualitative research methods. First, a focus group 

was conducted to inform the overall research scope and design. Second, a workshop was held 

to gather more information from different perspectives and, specifically, the subject of adding 

perceived control for people with dementia in the existing eWare application. Finally, field 

interviews were conducted with potential users of the eWare system, which included a small 

experiment using Tinybot Tessa.   

Figure 10: Overview of activities of one client 

Figure 11: The goal page where a goal for a client can be set 
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Study 1: Focus Group 

The focus group consisted of formal caregivers in senior healthcare who could provide 

information on the nature and kind of additions that would best increase perceived control 

through eWare for an older person with dementia. A particular focus was information on what 

Tinybot Tessa should say to increase the perceived control. The focus group doubled as an 

information session to inform the participants and generate their enthusiasm about the project. 

The results of the focus group will be used as design requirements for the field study and 

further development of the eWare project. 

Participants 

Healthcare supervisors from ZZG were chosen for the focus group because of their 

experience with the target group of older people with dementia. These participants were likely 

to work with the eWare system in the near future for the alpha test (i.e. formative evaluation 

with 72 end-users) of the project. They were asked by email to participate in the focus group 

and the information session.  

The group consisted of 4 female participants, 27, 33, 45, and 60 years old. Two 

moderators and one guest from ZZG were present to lead discussions and answer questions 

about the eWare system.  

Location and Equipment 

An administrative room in the building Meander in Wijchen, The Netherlands was 

made available for the focus group.  

A test set of Sensara including three contact sensors, five PIR sensors, and a receiver 

was shown to the participants. Tinybot Tessa was displayed, with a demonstration of the 

interaction with the Tinybot. Lastly, the eWare application for the (in)formal caregivers was 

shown and demonstrated.   
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A PowerPoint presentation with a timer served as a guide during the focus group. An 

informed consent and questionnaire with demographic questions were completed before the 

start (appendix A and B). Several templates were presented to depict the outline of an 

interaction between a user and the Tinybot Tessa (appendix C) Post-it notes were used during 

the focus group and the session was recorded using a digital voice recorder.   

Procedure 

The focus group was divided into five sections: An introduction of the system; a 

description of two possible scenarios for which eWare is being developed; when eWare could 

help in these scenarios; what a conversation with Tessa would be like within these scenarios; 

and a mind map of eWare (appendix D). The focus group session lasted for 2 hours. Figures 

12 and 13 provide a schematic and photograph of the focus group setting.   

 

During the introduction, the eWare system was explained and Tinybot Tessa, Sensara 

lifestyle monitoring, and the web application were shown, after which participants signed and 

turned in the informed consent forms and the demographic information.   

Then, two scenarios with contrasting final users were introduced. One scenario 

involved a user who is outgoing, likes to be around people, and is talkative. The second 

scenario featured a more reserved user who is fulfilled by taking care of plants and listening 

Figure 12: Setup focus group Figure 13: during focus group (verbal consent to use the 

picture from participants) 
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to music. These contrasting scenarios enabled the participants to think about how different 

users would interact with the eWare system.  

After the introduction of the scenarios, the participants considered how, when and 

where the system could interact with each of two users. They were also asked to fill out a 

template for one of the two users, which were then discussed. When consensus was reached 

about a conversation, it was played for the participants through the Tinybot and discussed 

again. Finally, the participants constructed a mind map about the eWare system as an 

evaluative mechanism to determine whether they understood the idea of eWare and whether 

there were any topics that required further discussion.  

The full script of the focus group can be found in appendix E. 

Results 

A top down thematic analysis as described by Braun & Clarke (2006) was conducted 

for the focus group. This analysis consists of six phases: 1) Familiarization with the data, and 

transcription of verbal data; 2) Generating initial codes; 3) Searching for themes; 4) 

Reviewing themes; 5) Defining and naming themes; and 6) Producing the report. The analysis 

was performed using the recordings of the focus group and the results of the mind map. The 

full analysis can be found in appendix F.  

The results of the analysis can be divided into four main topics: lifestyle, interaction, 

messages and personalisation. Lifestyle encompasses those settings in which eWare could be 

an addition to the life of an older person with dementia, and specific situations that would 

derive benefit. Interaction describes ways Tessa should communicate with the older person 

with dementia. Messages describes how and what Tessa should say when a message is spoken 

to the older person with dementia, the results of which are used as design requirements for the 

field study. Finally, personalization describes ways in which the eWare system can be 

personalized for the user. 
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Lifestyle. The focus group noted settings in which eWare could be a great addition: 

helping a client with memory (8 times); during restless evenings and nights (13 times); and 

the latter in combination with reversed activities (7 times). For example, if a client walks 

through the house in the middle of the night, Tessa could say something to calm the client and 

make them go back to bed.  

“If something happens at night, it (the Tinybot) can say that it is the middle of the 

night. Stores are closed, and everybody is asleep.” (Participant 3 (P3), Female (F), 60 

Years (60)) 

The guest from ZZG (Researcher 3 (R3), F) summarized the discussion by saying:  

“If you see activity at night through the sensors, send a calming and stimulating 

message to go to bed.”  

All participants agreed with this.  

The idea of reversed activity was first mentioned with regard to eating. Some clients 

forget that they already ate instead of forgetting to eat. In this situation the Tinybot could 

remind them that it is not yet time to eat again when a kitchen activity is sensed or measured. 

On this subject one participant asked the following question:  

“Would it be possible to plan an activity that is reversed? That it (the Tinybot) can 

say: You already have been to the fridge. We have had someone who went to eat every 

half hour, because she forgot that she had eaten already. Would it be able to recognize 

that as well? “(P1, F, 33) 

Interaction. Not all these lifestyle supporting activities are seen as useful if Tessa 

would not be able to interact with the client. Therefore, Tessa should be able to communicate 

more effectively with the client. One researcher talked to a woman testing the system in the 

pre-alpha study who said:  
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“Well, sometimes I will tell a whole story to her, and I don’t get any response!” (R3, 

F) 

During the focus group interacting with Tessa was mentioned in several settings. 

Having a user talk to Tessa, as in the interaction above, was mentioned most often (16 times). 

Having Tessa talk back to the user was mentioned as well (7 times). This does not entail that 

Tessa has to give an answer to the user, but Tessa could also fake this by just asking questions 

about their day, or welcoming people home.  

Tessa could also help with loneliness amongst seniors (6 times).  It can break the 

silence by having conversations (2 times) or give these clients something they can take care of 

(5 times). Participant 2 (F, 45) mentioned with regards to the latter that it would be nice if the 

interaction could give the client the feeling of being needed. 

Messages. Overall, participants agreed that Tessa would not be useful if its messages 

were somehow wrong. The messages should be short and concise, because participants can 

experience difficulties if the sentences are too long, but should not be forceful for the client.  

During the discussion on the kind of messages issued by Tessa, one participant 

mentioned pre-recorded messages. This topic was discussed in greater detail and an exemplar 

message was developed by participant 4 (F, 27):  

“Hello dad, this is a message from your daughter. I am not here, but I wanted to let 

you know that I did the groceries yesterday, Bami is ready for you in the fridge.” 

Personalization. Participants concluded that the messages and the intonation that 

should be used should be different for each client. People with dementia are often very 

predictable and what someone will say could be predicted by (in)formal caregivers. 

Participant 3 (F, 60) of the focus group said:  

“For some clients you can dream what they are about to say.”  
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If the messages are not adapted to the client, and are too long or not detailed enough, 

the client could get agitated and rebel against using the technology.   

Discussion 

The aim of the focus group session was to ascertain from formal caregiver participants 

how to add perceived control through eWare for an older person with dementia and thereby 

narrow the scope of the research. The results show the importance of increasing interaction 

between the older person with dementia and the SAR, as well as when and in which ways this 

interaction can be increased. 

The four main topics that resulted from the analysis are all related to perceived 

control, which as discussed in the introduction above, is highly important in the adoption of a 

technology, such as eWare. During the focus group, participants stated they preferred it if 

Tessa could form a bond with the client. This bond could be achieved if greater interaction is 

added to the conversations with Tessa by taking setting and client into account. 

The focus group was held after an introduction to eWare, but, because time was 

limited, the participants did not get exposed to the full scope of the project, which appeared to 

generate some confusion. Fortunately, however, this did not deter the participants’ ability to 

provide extremely useful information. In future sessions of this kind, participants should 

experience a fully functioning system. 

Overall the results from the focus group show the importance of adding perceived 

control from the viewpoint of formal caregivers. This perceived control can be increased by 

adding greater human-robot interaction possibilities, such as conversations between the older 

person with dementia and the SAR.  
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Study 2: Workshop 

As the results from the focus group represent only one perspective, a workshop 

activity was designed to learn from a different point of view how to add perceived control and 

how this information could be incorporated into the existing eWare application. 

Participants 

The workshop was part of a study day for teachers of the Avans University of applied 

science in Breda with technology as the theme. The teachers could choose between several 

workshops to attend, of which eWare was one. It attracted 19 participants, many of whom will 

be the teachers of future formal caregivers and therefore appropriate for this research project.   

The workshop participants included 12 teachers, 3 assistants, 3 skills lab employees, 

and 1 administrative employee. The participants ranged in age between 25 and 60, with a mean 

of 43.7 years (SD: 11.05). Sixteen were female and 3 were male  

Location and Equipment 

The workshop took place in a room at the Avans University, Hogeschoollaan. The 

presentation used Google slides on a smart board with slides timed per subject, and a demo 

version of a Sensara kit and the Tinybot Tessa were demonstrated. Blank paper, templates of 

an empty website (appendix I) and flip over sheets were made available in combination with 

coloured pencils, markers, Post-It’s, and regular pens and pencils to boost creativity. A voice 

recorder captured group presentations (“pitches”) at the end of the workshop. 

Procedure 

Participants arranged themselves into 4 groups of 4 to 5 people by choosing seats at 

previously arranged tables (figures 14, 15). A case manager at ZZG then made a 45-minute 

presentation about eWare, after which the workshop ensued, also for 45 minutes (figure 16). 
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Figure 14: Setup workshop 
             

 

Prior to the start of the workshop, all participants signed an informed consent form and 

completed a demographic questionnaire (appendix G and H). The workshop began with an 

explanation of its aim of generating ideas on how to add perceived control for the user 

through to the eWare system. 

Employing the 6-8-5 method (Gray, 2011), participants were given five minutes to 

think of and make six to eight sketches for incorporating methods that would add perceived 

Figure 15: Setup before workshop Figure 16: Setup during workshop (participants consented 

verbally to using the picture) 
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control. After group discussion, the participants were given another five minutes to change 

their sketches.  

Each group discussed and integrated the individual sketches into one group poster 

which was “pitched” to the other groups for comment. These pitches were recorded and 

concluded the workshop.  

Results 

The same top down thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) used for the focus group 

was used for the workshop, based upon voice recordings of the poster pitches, the questions 

asked during these pitches, the posters themselves, and the individual ideas participants wrote 

down during the 5-minute brainstorm sessions on perceived control and 6-8-5 method. The 

full analysis can be found in appendix J. The results of the workshop encompass five themes: 

Information for the (in)formal caregiver; conversations with Tessa; the functionality of Tessa 

and combinations with other systems; goal setting; and safety and privacy.  

Information for the (in)formal caregiver involves content available in the eWare web 

application. The second theme, conversations with Tessa, discusses the verbal conversations 

between the robot and the older person with dementia. The third theme concerns the 

functionalities and features of Tessa that participants would like to see added to Tessa. Fourth, 

goal setting, involves the goals set by the (in)formal caregiver. Finally, the participants 

considered safety and privacy to be important criteria and values. 

Information for the (in)formal caregiver. Three of the four groups agreed that 

eWare provides only one-way traffic between the caregiver and care receiver. Group one 

started their pitch, stating,  

“We were having trouble with the fact that at the moment Tessa only produces one-

way traffic.” 
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For caregivers, therefore, eWare needs provide them more information about the status 

of the client rather than just issuing messages at certain moments.  This could be achieved, for 

example, with cameras dedicated to fall detection, or breath/smell detectors to sense if the 

client has eaten their meal.   

Group four promoted the idea of reciprocity, i.e., adding a function to the robot that 

would enable the care receiver to ask the care giver the same kind of questions that the care 

giver asks them. Their example was:  

“If the informal caregiver, take a random colleague here which maybe didn’t take a 

break, gets a message back, shouldn’t you take a break?” 

However, all groups agreed that these options could increase the burden for the 

caregiver, which must be considered when designing the application.  

Conversations with Tessa. During the workshop the option of having verbal 

communication between the client and Tessa was discussed five different times. The 

participants mentioned that it would be a great addition if the client can react verbally to 

Tessa and interact with her as people interact with Siri or Google Home. The participants 

advised, however, that a client-initiated conversation with Tessa should be an available choice 

rather than the client always having to take the initiative to do so.   

“We think it would be very good if you could have a conversation with Tessa, so you 

can adapt your goals, for example, if you want to sleep in.” (group 3) 

One group reported it could imagine clients developing a bond with Tessa and seeing 

her as a friend if they could have private conversations with her. In addition to private 

conversations, this group thought that the client should be able to send both urgent and regular 

messages to the care giver as part of conversations.   
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Lastly, participants felt that clients should be able to use Tessa to answer, at least, 

“yes” or “no” questions, either verbally or mechanically—two groups redesigned Tessa to 

have ears, which could be pulled to answer “yes” or “no”.   

The functionality of Tessa and combinations with other systems. Instead of only 

verbally telling Tessa to stop, the participants also suggested stop buttons (2/4 groups) that the 

client could press to stop Tessa from talking if it they felt it to be annoying. Another 

suggestion to reduce annoyance was the capability of adapting Tessa’s voice to the comfort 

level of client she is talking to or, via recording, for Tessa to use the voice of someone the 

client knows.  

“instead of programming a line to be said by the robot you could just as well record 

that message with your own voice, to make it a trusted voice.” (group 1) 

Additional functionalities with regard to eWare, Tessa, and other SARs suggested by 

participants are in appendix J.  

Goal setting. Participants wrote down important opinions about perceived control in 

relation to goal setting during the personal, 5-minute brainstorming activity, but these were 

not including in the group presentations. Among these opinions were: the importance of 

adapting the goals to the client’s personal habits and setting the goals in consultation with the 

client (7 participants); giving feedback if the goals are reached (1); and setting the goals 

together with the client (2) in an early stage of the disease (1) so the client can still have a say 

in it themselves.  

Safety and privacy. Finally, participants mentioned the importance of discussing 

safety with the older person with dementia. Specifically, prior to the installation of the 

assistive care equipment, the older person with dementia should be completely informed 

about the kinds of sensors that would be placed in the house, the kinds of data those sensors 
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will record, and who will see what data.  Group four, in particular, focused on this issue, 

stating,  

“We thought it was a lot to have all these sensors in your house every day.” 

Discussion 

The aim of the workshop was to gain knowledge on how to add perceived control 

through assistive technology into an application for the caregivers. The results of the 

workshop show the importance of adding means for interaction between the older person with 

dementia and the robot, with a focus on the feedback of this interaction to the (in)formal 

caregiver. 

In general, participants agreed the eWare system should provide the capability of 

greater interaction with the client, although one participant did suggest during the individual 

brainstorm session is worth considering whether or not it is beneficial to provide a person 

with dementia higher perceived control. People with dementia might not know what they are 

doing, and giving them more perceived control might cause confusion. The literature on ethics 

stresses the importance of the caregivers and the older person with dementia together 

discussing the amount of perceived control to be provided (Rosenberg et al., 2012). The ethics 

of deploying a robotic ecology in the home of older people with dementia is treated further in 

the overall discussion, below. 

The workshop participants are not the target group for eWare, which consists of older 

people with dementia and their formal and informal caregivers. However, the participants are 

indirectly related to the target group. Twelve of the 19 participants are teachers in the field of 

technology and healthcare, meaning they could be teaching future caregivers. Besides the 

influence they will have on future caregivers, they contributed good ideas to the workshop, 

particularly seeing the subject from a different perspective than do the formal caregivers in 

the focus group, which served the aim of the workshop. 
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Although many design ideas came up during the workshop, this research thesis is not 

focussing on co-designing the robot, which is the domain and work of the Tinybot designers 

(Adriaansen, 2018). Nonetheless, one interesting outcome was that these participants 

recommended greater functionalities for Tessa, which, for a start, could include the 

integration of Tinybot Tessa and the Sensara lifestyle monitoring. In the future, a clearer 

presentation of tasks to the participants could keep them from shifting the focus towards 

design. 

During the workshop, the time available to explain eWare and conduct workshop 

activities was limited, which resulted in having to forgo the last part of the workshop. This 

final workshop component, a poster session, consisted of displaying all the posters on the wall 

and having the participants use Post-It notes to give comments. This component was, 

however, accomplished during the earlier presentations of the posters when the groups readily 

provided feedback, comments and reactions, thereby fulfilling the aims of the final poster 

session. In the future, a pre-workshop test of the time required for each component could 

prevent going over schedule and having to skip an activity. 

Overall the results from the workshop show the importance of adding perceived 

control through increased human-robot interaction and stretch the importance of feedback for 

the (in)formal caregiver.  

Study 3: Field Study 

The field study was designed to test the effect of adding perceived control through 

technology on the acceptance of the assistive technology by an older person with dementia. 

An additional test was to determine whether these older people agreed with the results from 

the focus group and workshop. During the field study, interviews were conducted with the 

older persons during which they could interact with Tinybot Tessa under two different 

conditions.  
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Participants 

Six seniors (85 years or older) participated in the field study, of which five were 

residents of Boszicht in Nijmegen, a care facility where residents have their own home. But, 

cleaning of the apartment, the main meals, and entertainment are provided by the facility. An 

employee of ZZG asked these five seniors to participate in the study during a personal visit. 

The sixth participant was a relative of the researcher, still living in his own home. Participant 

age ranged between 85 and 102, with a mean of 91.67 years (SD: 6.7) making them older 

seniors. Four participants were male and two were female. All six lived alone, five being 

widowed, and one divorced. 

Location and Equipment 

For the interviews, the researcher visited the participants in their own homes because 

of their limited travel capabilities, and to make it easier for them to imagine the eWare system 

in their own house, increasing ecological validity. 

Tessa was brought to the interviews and used to show the participants different ways 

of interacting with her. The interviews followed a guide (appendix L). An interaction template 

ensured that conditions for each participant were similar (appendix M). The experiment lasted 

from 23 minutes to 64 minutes, with a mean of 44 minutes (SD: 14.9). 

Procedure 

The field study started with an introduction about eWare. Participants could freely ask 

questions and were provided with written information about the eWare project that they re-

read later, as well as who to contact with questions after the interview was over (appendix K). 

When the participants had no further questions, they were asked to sign two informed consent 

forms, one for them to keep and one for the researcher (appendix K).  

The audio-recorded interview, which started after the informed consent was signed, 

began with demographic questions and continued with questions about: activities in daily life 
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with which they might struggle; their initial feelings about the eWare system; and their 

expectations of the system. The participants took part in a small experiment with Tessa after 

the first series of questions.  

The experiment consisted of two conditions—one with added perceived control and 

one without. Both conditions involved the same two tasks: one with a serious action, drinking 

water; and one with a fun action, a game. The task of drinking water consisted of a participant 

getting a glass of water in the kitchen. The game consisted of the participant getting an item 

(e.g. a spoon, fork, knife or glass) and bringing it back to its original location. These two tasks 

were chosen to fit the target group of eWare and to have participants experience examples of 

how eWare could help. 

During the experiment with perceived control, the sentences were phrased as questions 

to which a participant could answer “yes” or “no”. For the experiment without perceived 

control, the same sentences where phrased as statements or orders. The sentences were 

previously determined and written down on the interaction template, which was used during 

the interviews.  

After each experimental condition was conducted, participants were asked a set of 

questions about their experiences, their overall impression of eWare, and their perceived 

control.  

Finally, each participant was asked about the differences between the two 

experimental conditions from their point of view and which they liked more. The interviews 

ended by answering any participant questions, asking if they had any final remarks, and 

thanking them for their participation.  

Results 

The results were determined using the top down thematic analysis as described by 

Braun & Clarke (2006), and incorporated the recordings of the interview as well as notes and 
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behavioral observations made during the experiments under the two different conditions. The 

full analysis can be found in appendix N. 

Six main themes were found: Personal issues, Conditions, Perceived control, Attitude 

towards eWare, Improvements, and Sound. Personal issues explain the limitations of 

participants as stated by themselves.  The Conditions theme concerns the experiments during 

the interview, including the observed actions of the participants during these experiments. 

Perceived control involves the participants’ amount of perceived control over the robot and 

over their own actions. The fourth theme includes the attitude and opinion of the participants 

about eWare. Improvements involves those given by participants. Finally, Sound concerns 

Tessa’s voice and main difficulties related to sound as experienced by the participants.  

Personal issues. Most participants stated that they were happy with their current lives 

and had no further problems (4/6), and four also said they could no longer live on their own 

without the help of others. One participant was still living on his own without help. Only one 

of the participants complained about declining memory, but in his opinion, this was not severe 

enough to need the eWare system. Other personal issues mentioned were a decline of the 

physical body (2/6) and therefore being dependent on others, as well as feelings of loneliness 

(1/6). 

Experimental conditions. During the interviews the participants performed a small 

experiment under two conditions—with or without perceived control. During the experiment 

without perceived control most participants stayed seated (5/6 for playing game; 6/6 for 

getting water). However, during the experiment with perceived control only half or more 

stayed seated (3/6 for the game; 4/6 for getting water). Two of the participants said “no” 

during the experiment with perceived control for both playing the game and getting a glass of 

water. Others pretended to perform the action due to physical limitations or because they did 
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not see the need in performing the action at that moment (1/6 for the game, 2/6 for getting 

water). Three participants who stated they did not like playing games, indeed did not.  

“I’m not strong on that point. I never play games. So how that is supposed to go is 

puzzling to me.” (Participant 1 (p1), Male (M), 102 years of age). 

If a participant already got water the first time or drank before the interview, they did 

not see the need to get water a second time, as they already had something to drink. However, 

of the four participants that did not perform the action asked by Tessa, three stated they would 

have listened to the system if it would have arrived during a normal day when they needed it, 

and even if it was just out of curiosity if the robot would say anything more.  

“He will say that, so yeah why wouldn’t I get up and do it? See what the consequences 

are. It is a curiosity as well. What will happen when I do that. Will he do anything? 

Will he say more?” (p2, M, 95) 

Four participants stated they did not notice a difference between the two experimental 

conditions. One stated the experimental condition was more elaborate, and too slow for him. 

The other participant, who already had some experience with the eWare system stated the 

other robot, which she had dealt with before, was friendlier and talked more like real humans 

do.  

“She (the previous Tessa) is clearer and talks like we do. The other doesn’t. That one 

actually cuts it off, the conversation.” (p5, Female (F), 87) 

Perceived control. Some participants (2/6) stated clearly that they felt they had no 

perceived control over the robot in either of the conditions, but did have perceived control 

over their own actions (3/6).  

“Control over the robot? No, the robot has control over me. She asks the questions 

and I answer them.” (p3, M, 95) 

“If I don’t like it I will not do it.” (p3, M, 95) 
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One participant thought they did not enough information to say anything about the 

feelings of perceived control he had over the robot or his own actions.  

The feelings of perceived control remained the same during the interview for each 

participant independent of the experimental condition.  

Attitude towards eWare. The attitude of each participant remained the same during 

the duration of the experiment. Three participants stayed positive about the system 

throughout. Two participants were slightly negative towards eWare: one of them did not see 

its use and thought it confusing; the other was doubtful about her privacy with such a system 

installed in her house. The last participant remained neutral and did not see how the system 

could help. However, he did see how happy a friend was when she was testing the system and 

when she talked about the system, which made him wonder.  

“She likes it, and she tells me about it as soon as I get there. That’s a sign for me that 

she is very interested.” (p2, M, 95) 

Improvements. When asked about uses for the eWare system, the participants 

contributed many ideas how such a system could help them or others. Most prevalent was the 

idea of having a real conversation with the robot (5/6). Participants wished they could initiate 

an interaction with the system themselves (4/6), which they realized was now not yet 

operative. For example, participants mentioned calling the robot if they needed something and 

were unable to do it themselves (2/6).  

Participants also wished they could have conversations with Tessa about their day or 

topics of interest to them (2/6). These interactions can be classified more as fun interactions 

compared to reminders of getting a glass of water or playing a game of retrieving an item. 

Finally, the participants mentioned that it would be a good idea to tell the system what they 

want to remember, instead of writing memos (2/6).  
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These ideas imply that the robot needs to be personalized (2/6) in the way it speaks, 

what it says, the language it uses, and what it can help with. If a person does not like playing 

games, the robot should not suggest this action; if the user likes to talk, the robot should ask 

about their day.  

“It should know something about you. It has to ask about topics I’m interested in.” 

(p6, M, 86) 

Participants (2/6) also mentioned adding a funny interaction. 

“I think that what someone has to do you have to say in a pleasant, fun way. Like: 

‘Here I am again.’” (p6, M, 86) 

Half of the participants (3/6) had doubts if reminder messages would really help 

people with dementia. What would happen if the user did not do what was asked, or if the 

user was snoozing, or was distracted in another way.  

“It was talking about getting a glass of water, I got it. Now there are two things, I will 

put it on the table or I will drink the water.” (p1, M, 102) 

“I have the idea, that if you are half asleep, dozing off, or whatever. That you will not 

get up immediately to get a glass of water, or don’t feel like drinking water. I think it 

will pass and you will doze off again. (…) It might help, but I have my doubts about 

it.” (p4, F, 85) 

One participant had concerns about the system being confused when visitors came by, 

causing extra stress for the (in)formal caregivers and causing panic by conveying to the 

(in)formal caregivers’ messages that something is wrong when, in fact, no help is needed.  

“The robot will react to what I say and do and will pass that on. I think they (the 

caregivers) will go crazy. (…). So, if the robot gives the wrong reaction, people will 

panic for no reason.” (p4, F, 85) 
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Other miscellaneous improvements mentioned by the participants can be found in appendix 

N. 

Sound. During the interviews, 5 participants had a problem understanding Tessa. Two 

of them had such severe problems understanding what was being said that the researcher had 

to assume Tessa’s to prevent the participant’s further agitation of not being able to comply 

with the study.  

“I could also say: I’m sorry but I can’t hear it. But you can’t repeat that three or four 

times.” (p2, M, 95) 

One participant mentioned that their trouble of hearing Tessa could be due to their 

wearing a hearing aid. Another participant said that her trouble hearing Tessa was because she 

had to get used to the sound of Tessa, and that it would be a matter of tuning.  

“I did not hear that. But I just have to get used to the sound. The bleep and you have 

to be focused. I am focused right now, because I did not understand it. So, if you are 

distracted because you are watching TV, or listening to the radio, or whatever. It will 

pass by completely.” (p4, F, 85) 

Although some participants had trouble hearing, all participants answered Tessa in 

full, very polite sentences. For example, participant two, who which had trouble hearing 

Tessa, told the robot:  

“Tessa, I have to tell you that I do have some problems hearing, which makes you 

dependent on the timbre and pace of the voice of the person talking to you.” (p2, m, 

95) 

Discussion  

The final study in this thesis project consisted of field study with two small 

experiments to investigate the effect of adding perceived control through assistive technology 

on acceptance of the assistive technology by an older adult with dementia. The main result 
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was that older people with dementia experienced no difference between a condition with 

added perceived control and one without.  

This finding is based on participants stating that they did not experience any difference 

between a condition with added perceived control and one without. The actions performed by 

the participants during the interview confirm these statements. The result appears to be due to 

participants experiencing they could talk to Tessa regardless of the condition. As such, this 

main finding is very interesting as it is contradictory to what was expected by researchers and 

by participants of the focus group and workshop alike.  

During the field study, one participant stressed the importance of privacy and stated 

she would therefore not like the system in her home. As concluded regarding the outcomes of 

the focus group and workshop, it is important to consult with the older person with dementia 

before installing a system like eWare inside their home. This issue is elaborated below in the 

overall discussion.  

Limitations and future work 

Participant age. The participants in the field study had a mean age of 92 years, with 

the youngest being 85, which classifies them as older seniors. Having older seniors as 

participants could explain some the troubles and confusion during the interviews. This could 

have been avoided using a better research methodology, or a more experienced researcher. 

Research using older seniors will always prove to be a challenge, but important and relevant 

findings regarding perceived control for seniors related to SARs have emerged from the 

interviews. In the future, an initial pilot test could minimize confusion and inform the research 

design.  

Voice understanding. The participants had trouble understanding Tessa’s voice, the 

Acapela group voice Jasmin (Tinybots BV, 2018). The exact cause is unknown, but it may be 

related to the age of the participants, the fact that most of them had hearing aids, or Tessa’s 
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speech being too fast. According to the participants, the volume of Tessa’s voice was not a 

problem, as it was changed to a comfortable level before or during the interviews, if needed. 

During the interviews, the problems with understanding Tessa were solved by Tessa repeating 

her message, either by replaying it via the robot or by having the researcher say the message. 

In severe cases, the researcher spoke all of Tessa’s messages. As a result, the limitation of 

voice understanding was solved during the interviews. Yet, three other studies that included 

Tinybot Tessa with the Dutch voice Jasmin had similar problems (Janssen & Visser, 2018; 

Lier & Janssen, 2017; Windesheim, 2018). Janssen and Visser (2018) discuss the fact that 

Tessa has a computer generated voice and therefore messages should be short and clear. Lier 

and Janssen (2017) maintain that the Tessa’s voice would merge words, which makes Tessa 

hard to follow, and that Tessa would also accentuate words in a different way, thus 

pronouncing them in a different manner than what the client is used to. Finally, research by 

Windesheim (2018) included three participants with hearing aids who experienced problems 

understanding Tessa because of Tessa’s rapid speech. Future studies should take these 

findings into account and pre-test participants on their degree of understanding of Tessa’s 

speech and voice.  

Playing a game. Problems and confusion were introduced by calling one of the 

experimental actions “playing a game”. I argue it might have been a wrong choice because 

participants thought the term “game” meant a board or card game. They did not think that the 

act of getting an item and bringing it back again was a game. They also did not see the 

purpose and goal of this game. Nonetheless, it was good to have two different actions—

serious and fun—to make the participants’ interactions with the system last longer. Future 

studies should design a different “game” that is closer to “fun”.  

Attitude toward eWare. Each participant’s feelings about eWare remained the same 

during the interviews, which could be explained in the following ways: The interaction was 
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too short to alter perceived control; the questions about perceived control were too confusing; 

or the participants did not experience a difference in perceived control. Based upon the data I 

argue that a difference in perceived control would possibly be found if participants interacted 

with the different experimental conditions for a longer period of time. The system messages 

could then also consist of more personal questions. Nonetheless, the results indicate that 

adding perceived control through SARs and its effects are not as transparent as expected. 

Future research could include a longer experimental interaction time along with more 

personalized messages.  

Focus of attention. The researcher was in the room while the conversation was held 

with the robot. This meant that most participants focused their attention on the researcher 

when they thought that something was not right, or when they had questions during the 

interaction with the robot. Since the questions were asked by a researcher, the participants 

sometimes were confused, either not understanding the question, or pretending that they did 

hear the questions but giving a different answer. Even though the participants focused too 

much on the researcher, having the researcher present was important to solve any hearing 

problems as well as make observations about the reaction of participants towards Tessa. As 

such, the effect of the presence of researcher a delicate trade-off decision in designing the 

research.    

Participant situations. Generalization of the results is difficult, since 5 out of 6 

participants were inhabitants of Boszicht, a nursing home in Nijmegen. However, these 

people still live on their own and could use the system to get more structure or increase the 

feeling of independence. The data from of these five participants are similar to those from the 

sixth participant who is not a resident of this facility. Future research should incorporate more 

participants from different facilities, places and even countries to get comparative results and 

analyze the effects of these parameters.  
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Interview time. The final limitation was the time available for each interview. It 

would have been more informative if participants would have had more time to experience the 

system in their own homes, for example, having a fully-installed system in their homes for 

multiple days or even weeks, with three different opportunities for interview sessions. This 

was not possible in this study due to time constraints and a delay in the eWare project. 

Nevertheless, despite this time limitation, several important findings were made that can 

inform the design and content of further research. 

Technical Implementation 

As stated in the introduction of this thesis, eWare combines the lifestyle monitoring 

system of Sensara and the socially assistive robot Tessa, manufactured by Tinybots. The 

application for the caregiver is important for their acceptance of the eWare system, as was 

revealed in the focus group and workshop. This finding prompted a technical implementation 

of perceived control, namely, the incorporation of yes/no questions into the eWare system. 

Another reason to implement yes/no questions is technical feasibility: such questions are 

already possible in the stand alone Tinybot application (Tinybots BV, n.d.), which greatly 

reduces the required technological modifications. Although an expectation of full answers and 

conversations with eWare would be welcomed by the caregiver and older people, this is not 

currently possible and could possibly decrease acceptance, as eWare would not meet these 

increased expectations (Goetz, Kiesler, & Powers, 2003). Besides the difficulty to comply with 

the expectations of the caregivers and older people, implementing full conversations would 

also raise concerns about privacy. These ethical issues are considered in greater depth in the 

discussion section, below. 

A simplified schematic of eWare, including the parts in purple that are code-adapted 

can be found in figure 17. The eWare system consists of a front end (the application for the 

informal caregiver), a backend (the eWare cloud, including a database), and the eWare API 
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(the adapters for Sensara and the Tinybot). For the implementation of yes/no questions the 

database, backend and frontend need a software adaption.  

The eWare backend is connected to the frontend and to the backend of the Tinybot 

through an adapter. The backend is also connected to the database, which in turn is connected 

to the Sensara system to receive input from the sensors.  

 

 

 

 

Implementation 

This section describes the adaptations made in the eWare application code in the order 

in which the code was adapted: database first, then the backend, then the front end.  

The database was adapted in MySQL. A question and questionAnswer were created to 

store the questions, and the possible answers respectively. The question contains an identifier 

(question_id), text to be spoken by Tessa (question_text), the date and time when the question 

should be asked (question_date), an identifier for the client (question_resident_id), and the 

Figure 17: Simplified overview of the eWare system including adapted systems in purple 
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identifier of the answer given by the older person with dementia (question_answer_id). The 

questionAnswer contained an identifier (question_answer_id) and the tree possible answers: 

yes, no, or other (questionAnswer_name). 

The backend is written in php, using Laravel. All files made can be found in appendix 

O. The data from the front end enters the backend through two controllers, one for the 

questions (QuestionController.php) and one for the answers (QuestionAnswerController.php). 

Within the controllers the incoming data is checked against data in the database using 

modules. These modules indicate what needs to be present before data can be sent to the 

database. For this project again two modules were written: one for the questions 

(Questions.php) and one for the answers (QuestionAnswer.php). The final step is posting the 

data to the database. The communication with the database occurs via the Repositories. Two 

of these repositories were written for this project: one for the questions (QuestionsRepo.php) 

and one for the answers (QuestionAnswerRepo.php). 

The frontend is written using angular with HTML, Typescript, and CSS (Appendix P). 

Two separate pages have been written in the application. On one page the (in)formal caregiver 

can set a question (figure 18). This page consists of the question-guidance.compoment.html 

and question-guidance.component.ts. The other page consists of an overview of the questions, 

including the answers, if given (figure 19). This page contains the question-

list.component.html and the question-list.component.ts. 

One page enables the (in)formal caregiver to set the question that should be asked, 

including the date and time when it should be asked. The other page consists of an overview 

that lists all the questions by date. In the overview, the (in)formal caregiver can see the 

answer from the patient.  
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The (in)formal caregiver can insert a question, including a date and time, that should 

be said by Tinybot Tessa. This question is added to the overview of all questions, sorted by 

date and time. When the Tinybot Tessa has asked the question and received an answer, this 

answer will be shown in the overview of questions. An example of an overview of questions 

can be seen in figure 19.  

Figure 18: Page to add a new question 

Figure 19: page with an overview of the questions 
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To fully implement the code adaptions described in this thesis an adaption of the 

Tinybot source code is needed. Due to time constrains this has not yet been implemented, 

therefor the described code adaptations will not work in the real eWare application, for now. 

To demonstrate the working of the technical implementation, a separate web application, 

developed by a third party, serves the functionally to provide the answers via three buttons 

marked “yes”, “no”, or “other” below the question (figure 20). When one of the three buttons 

is pressed, the answer is visible in the application. As such, the web application replaces the 

spoken answers by the older people. 

 

General Discussion 

This thesis conducted research on the experiences of older adults with dementia when 

adding perceived control through a socially assistive robot (SAR). Perceived control is 

defined by Wallston et al. (1987) as the belief that one can determine one’s own internal states 

Figure 20: Application for answering the questions 
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and behavior, influence one’s environment, and/or bring about desired outcomes (p5). Adding 

perceived control was done by combining several sources and methods of data collection.  

First, a focus group was convened to gain knowledge on how to add perceived control 

through assistive technology from the viewpoint of caregivers. The results showed that adding 

perceived control is important for caregivers and that this control is best added through 

increasing the interaction of the robot and older person with dementia.  

Second, a workshop was initiated to gain knowledge on how to add perceived control 

through assistive technology into an application for the caregivers. The results indicate the 

importance of adding interaction between the older person with dementia and the robot, with a 

focus on the feedback of this interaction to the (in)formal caregiver. 

Finally, a field study component investigated the effect on an older adult with 

dementia of adding perceived control through assistive technology on their acceptance of 

assistive technology. The results demonstrate that older people with dementia experienced no 

difference between a condition with added perceived control and one without.  

The findings of all three studies have been combined into a technical implementation, 

described above, that adds perceived control to the eWare system. In this implementation, 

questions asked by Tinybot Tessa can be answered by the older person with dementia by 

saying “yes” or “no”, which the (in)formal caregiver can, in turn, see in the application for the 

(in)formal caregiver. The following discussion focusses on the main findings of the focus 

group, workshop and field study.  

Comparison Between the Focus Group, Workshop and Field Study 

The three research studies found several similarities and differences in opinions and 

expectations of the eWare system.  

The main findings can be grouped into three main topics: (1) adding perceived control 

and its effects, including the most important way such control should be added according to 
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the participants of the three studies; (2) voice commands, particularly how to add such 

commands; and (3 personalization, which was seen as a very important factor by the 

participants in all three studies, as it is capable of increasing perceived control and therefore 

acceptance..  

Added perceived control. In line with expectations, the focus group and workshop 

participants agreed that more perceived control is needed for the older person with dementia 

in relation to robotic ecology. In particular, greater feelings of perceived control could be 

achieved by increasing interaction between the older person with dementia and the SAR. 

More interaction could increase the intention to use the technology, thus increasing 

acceptance (Chou et al., 2013, Tapus et al., 2009, and Ajzen & Fishbein, 1980). From the 

research, I conclude that an important way of increasing the interaction is by providing the 

older person with dementia with a more human-like conversation with the robot or with the 

possibility to take the initiative in the interaction. These two factors were seen as most 

important by the participants in the three studies, which is not surprising. Based on the results, 

I argue that by adding a human-like conversation between the older person with dementia and 

the robot, the older person could express his or her wishes, thus imparting a greater sense of 

perceived control. Feelings of loneliness and helplessness could also be decreased through 

social interactions with SARs (Eyssel & Reich, 2013). The studies indicate that another 

beneficial way of increasing interaction between a SAR and an older person with dementia is 

by giving the older person the option to initiate that interaction, for, example, starting a 

conversation on important topics, or interacting on things they would like to remember, or 

calling for help in case of an emergency. The ability to initiate interaction could drastically 

increase the perceived control. 

Some of the participants of the field study also viewed the aspect of having a more 

human like conversation and taking initiative as important. Yet, the participants did not 
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distinguish a difference between added perceived control versus the control condition, which 

is interesting because the finding is contradictory to what was expected. One possible reason 

for this contradiction is the novelty effect. A longitudinal study performed by Koay et al. 

(2007) showed that the behavior of participants towards robotics changed over time. The 

interview sessions in the field study may have constituted a new and more interesting 

experience that overshadowed the small difference between the two conditions. 

A second reason might be the fact that participants were not fully aware of the 

capabilities of the demonstrated robotic ecology. During the field study the main capabilities 

of the system were only briefly discussed. However, based on the interviews, I argue that 

participants might have thought the robot could do the same under both conditions or even 

learn from the first interaction.  

A third reason might be related to the age of the participants, who were defined as 

older seniors, being 85 years old or older. The same study performed with younger 

participants might result in different findings. However, the participants were part of the 

group that could use eWare.  

A final explanation could be that older people with dementia experience no real 

difference in an interaction with added perceived control versus one without.   

Whatever the reason, the research in this thesis has shown that the desire for an 

increase in perceived control by an older person with dementia is not as obvious as was 

expected by researchers and by the participants from the focus group and workshop. These 

effects should be studied in greater depth in a longitudinal study in which older participants 

with dementia could experience the robotic system for a longer period of time.  

Voice commands. The three studies also found similarities and some differences in 

views of how the robot should convey the messages. There was consensus that the voice 

messages should be clear, friendly and persuasive, which were similar to results from 
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previous studies. Niculescu, Dijk, Nijholt, Li, & See (2013) created two robot characters and 

found that humour increased task enjoyment. In the research performed in this thesis, 

participants from all three studies indicated that a funny interaction would increase 

acceptance. By adding a funny interaction to the robot, it would not only be there to convey a 

message when something was wrong, or an older person needed help, but would also increase 

the fun factor for older people with dementia.   

Participants from the field study added that it is important to use the right kind of 

words, vocal timbre, and speed with which the message was said, views that can mostly be 

ascribed to participant hearing problems during the field study. It is important for the 

caregiver to use the right kind of words when programming the messages, which is supported 

by other studies that revealed similar problems with understanding Tinybot Tessa 

(Windesheim, 2018, Janssen & Visser, 2018 and Lier & Janssen, 2017).  

Personalization. The participants from all three studies agreed that the robotic 

ecology should be individually adapted to the older person with dementia. Based on the 

results, I argue that personalization through voice, appearance and messages is of great 

importance, which agrees with the added benefits of personalization on acceptance of SARs 

described in the literature (Lee et al., 2012 and Rosenberg et al., 2012). Participants in all 

three studies stated that the robot should convey messages about personal issues and interests. 

For example, the robot should not ask the older person with dementia if they want to play a 

game if it is known, or if the person has clearly stated, that they do not like games. The older 

person might be interested in sports, in which case the robot could talk with the older person 

about this subject.  

Personalization was also mentioned in the context of how the robot should speak its 

messages to suit individual preference. One person might prefer a very short message, 

whereas another might enjoy a longer one. Research by Eyssel et al. (2012) supports such 
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personalization, stressing the importance of the characteristics of the robot matching that of 

the user.  

Finally, personalization was mentioned with regards to the physical appearance of the 

robot. If an older person with dementia could tailor the robot’s appearance to fit the style and 

character of their own home, their positive feelings towards the robot would increase, along 

with their acceptance of the technology—a conclusion also supported in the literature (Beer, 

Prakash, Mitzner, & Rogers, 2010). Specifically, this previous research identifies two areas in 

which appearance is important. One area, as discussed above, is the straightforward “fit” of 

the robot’s appearance to the persons surroundings.  The other area concerns how the robot 

operates and the capabilities it needs. A robot is very complex and users are not expected to 

know the technical details of the machine. But the outward appearance of the robot can 

provide the user with cues and expectations about its capabilities. If the robot’s real 

capabilities match the user’s expectations based on its appearance, it could even improve 

acceptance of the robot (Goetz et al., 2003). It is thus very important that the appearance of 

the SAR is perceived as positive and matches the expectations of the older person with 

dementia.  

Limitations 

This section reflects on the current research, with a discussion of interesting situations 

and overall limitations. The four subject areas are: acceptance, one of the main themes in of 

this thesis; the participants, a consideration of the target group; the design limitations, 

including hardware and software; and, finally, the ethics of robotic ecologies with a SAR.  

Acceptance. In the introduction of this thesis the assumption, or hypothesis, was made 

that perceived control has a great influence on acceptance. But no difference in acceptance 

was detected when adding interaction between the older person with dementia and the robot. 

Therefore, it seems that adding perceived control is not an important factor in increasing the 
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acceptance of a SAR by an older person with dementia. Yet, there are other factors 

influencing acceptance of a SAR. As discussed above, appearance is one of these factors, as 

the user prefers the look of the robot to match their environment and the expected capabilities 

of the robot. The importance of appearance was affirmed as well by the participants of the 

three studies. Further research could broaden this thesis by incorporating other factors that 

have an influence on acceptance.  

Participants. Cumulatively, the participants in all three studies are a good 

representation of the users of robotic ecologies. Formal caregivers comprised the focus group 

participants, and workshop participants were teachers on the subjects of technology in 

healthcare, and will be educating future caregivers. Although informal caregivers are 

important, they did not participate in this research, and it is unlikely that their inclusion would 

have changed the various trends that emerged from the focus group and workshop.  

The participants of the field study were all older seniors, older than 84, none of which 

were diagnosed with dementia and therefore not the target population of direct users. 

However, given their status as older seniors, they do represent the age group of older people 

with dementia and arguably share similar wishes. As discussed previously, the age of the 

participants could have had an influence on the results of the field study. Some participants 

experienced problems with hearing or mobility. These problems were solved by the researcher 

being present and explaining what the robot said, or in severe cases, playing the robot.  

Design limitations. The Tinybot Tessa and Sensara lifestyle monitoring system are 

intended to be installed inside the home of an older person with dementia for an extended 

period of time. Due to time constraints, this was unfortunately not possible in the research 

design, and only Tinybot Tessa could be demonstrated during all three studies. The Sensara 

lifestyle monitoring system was displayed during the focus group and the workshop, but due 

to practical reasons the sensors were not demonstrated to the participants in the field study. 
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Fortunately, this did not negatively affect the current study. Explaining the sensors would in 

full detail it would have made the study more confusing for the field study participants, and 

would have taken more time to explain, thereby further shortening the field study. As with the 

other limitations, future research could be designed as a long-term study, allowing. 

demonstration and explanation of the full scope of eWare.  

Pre-knowledge of eWare or one of the other related systems can influence the research 

studies. During the focus group, half of the participants had previously experienced the 

Sensara lifestyle monitoring system but none had ever had experience with Tinybot Tessa. 

None of the workshop participants had previous experience with eWare or one of its 

components, which meant they were equivalent subjects in the research activities. In the field 

research, one participant had first-hand experience with eWare, two others had heard about it, 

and for the three remaining participants it was completely new. For those participants without 

any experience with eWare or one of its components, only the important parts of the system 

were explained, as it was too difficult and time consuming to cover the full scope of eWare. 

Although challenging, the explanation of the system was well-managed. Participants were 

free to ask questions if they did not understand something, and answers were provided as 

needed. A long-term study could schedule sufficient time for an explanation of the full scope 

of the project and the technologies, which would ensure that all participants would enter the 

research with the same amount of knowledge.  

Ethics 

Finally, a critical consideration is the ethics of deploying a SAR in healthcare. Even 

though the Tinybot Tessa is not equipped with cameras, and the microphone is turned off 

unless a question is being asked, eWare does gather information about the persons daily life 

through the Sensara lifestyle monitoring system. The acquisition of this data by entities 

without the express consent of the older person with dementia is a privacy issue. SARs in 
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general present many ethical issues, particularly as their technologies become more complex, 

which manufacturers should consider before selling them on the market (Giaretta et al., 2018). 

The article “Granny and the robots” (Sharkey & Sharkey, 2012) raises six major 

ethical issues with SARs in senior care: 1) Human social contact could deteriorate; 2) The 

SARs could be developed more for the convenience of carers than assisting the older person; 

3) Privacy could be lost; 4) The potential restriction of personal liberty; 5) the infantilization 

and deception of older people; and 6) Responsibility for the older person when the SAR 

technology fails and can cause harm.  

These six ethical issues should be operational values when designing SARs for older 

people with dementia. The first two concern the importance of the (in)formal caregivers not 

becoming too dependent on the eWare system, and family members or friends not using the 

SAR to reduce the time spent with the older person with dementia. Personal time could be 

spent talking about subjects other than health-care related topics because the informal 

caregiver is already up to date on care issues through the system. The third point, privacy, was 

discussed in depth, above. Point 4 and 5, personal liberty, and infantilization and deception, 

are ethical issues that need to be discussed between the (in)formal caregivers and the older 

person with dementia, especially since the eWare system will provide messages to the older 

person with suggestions on what to do. Critical questions to be considered before eWare 

installation are the degree of behavioural specificity in the messages, and the extent to which 

the older person with dementia should have perceived control over his or her own life. The 

last issue raised by Sharkey & Sharkey (2012) is less relevant for eWare, as Tinybot Tessa is 

stationary and the Sensara lifestyle monitoring sensors are fixed, human error to inflict 

damage on the older person themselves or others are improbable.  

In research done by Rosenberg et al. (2012), ethical dilemmas, such as privacy 

concerns and restrictions in the integrity of the person with dementia, were overshadowed by 
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important safety issues, such as a person’s GPS transmitter that is prone to go astray. The 

conclusion, as stated earlier, is that before a SAR is installed the home of an older person with 

dementia, their wishes and needs must be discussed together with caregivers to ensure that the 

SAR is the right fit for the user. The same holds for the eWare project: before installation of 

the system the six ethical issues should be fully discussed by the older person with dementia 

and their (in)formal caregivers. 

Future Research 

The current research has been limited by time and is therefore a first step towards a 

longer-term study. The field study was most time-constrained; the interactions with older 

adults with dementia and the eWare system were limited to one-hour interviews, with small 

interactions with the SAR. By A long term research project would exclude issues of novelty 

and observer effects. More time could be assigned to explain the capabilities of the system to 

participants. Participants would have the opportunity to interact with the full system become 

more familiar and at ease with a robotic ecology in their home. Participants might still not 

notice a difference between the system with or without added perceived control, which would 

be very interesting and invite further investigation.  

Research in the field of using robotic ecologies is often focused on the older person 

with dementia, as it is in this thesis. However, another interesting focus is the informal 

caregiver, who, this thesis has shown, appreciates the addition of perceived control. Adding 

perceived control for the older person with dementia adds a new way for the caregiver to 

monitor a client’s whereabouts. It is unclear whether use of a system such as eWare in the 

home of an older person with dementia and its greater interactive capabilities would lower or 

increase an (in)formal care giver’s level of stress and restlessness. This is a fruitful subject for 

future research.  
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Conclusion 

In the current thesis three studies have been described using a qualitative approach. 

However, more research is required to gain a more complete understanding of the experiences 

and wishes of older people with dementia related to perceived control of a robotic ecology, 

including a SAR. The studies’ findings indicate that adding perceived control is not as 

relevant for the older person with dementia as previously thought, but is important for the 

caregiver in terms of the increased information feedback. These findings inform the design of 

further research towards implementing robotic ecologies in the home of older people with 

dementia.  

The results lead to several recommendations for the implementation of SARs in the 

home of older people with dementia. First, before the installation of a robotic ecology such as 

eWare, the wishes and desires of the older person with dementia and the (in)formal caregivers 

should be discussed. Second, although the addition of perceived control is seemingly not 

important to older people with dementia, it is an important factor for caregivers and should be 

incorporated into the robotic system in the form of interactive conversations. Additional 

research is required to determine the optimal amount of interaction; too much can result in 

confusion and discomfort for the older person with dementia. Finally, the system and the SAR 

should be personalized as much as is feasible, a desire expressed both by the caregivers and 

the older adults with dementia. The user should be provided with options for personalization, 

and could range from the appearance and voice of the robot to the activities recommended by 

the robot.  

These recommendations should ensure better implementation of SARs in the home of 

older people with dementia. The future will undeniably bring a shortage in healthcare 

workers, leaving older adults with dementia in need of care. Robotic ecologies could provide 

a solution and the research presented in this thesis is therefore crucial. I hope the studies 
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described in this thesis will contribute to more extensive research in the future, which is 

needed to provide older people with dementia and their caregivers with the greatest quality of 

life, a worthy goal to strive for.  
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Appendices 

A: Informed Consent Focus Group 

The informed consent used during the focus group. 

TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR DEELNAME IN ONDERZOEK 

 
 

Human Technology Interaction, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, 

Eindhoven University of Technology 

 

 

Het doel van dit formulier is om u te informeren over de aard van het onderzoek uitgevoerd 

door de Human-Technology Interaction Group en om uw toestemmingsverklaring voor uw 

deelname te vragen.  

 

Uw deelname aan deze focusgroep is volledig vrijwillig. U mag ervoor kiezen niet mee te 

doen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en stoppen. Ook tijdens de focusgroep. 

Als u vragen heeft of twijfelt over uw deelname aan het onderzoek, voel u vrij om dit te 

bespreken met de discussieleider.  

 

Tijdens de focusgroep zullen audio- en/of beeldopnamen gemaakt worden. Ook zullen er 

notities genomen worden. Alle data die verzameld wordt tijdens deze focusgroep zal verwerkt 

en anoniem gerapporteerd worden. Meer informatie over het onderzoek is uitgelegd door de 

onderzoeker.  

 

Ieder onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Human-Technology Interaction Group houdt 

zich aan de ethiekcode van de NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen – Dutch Institute 

for Psychologists).  

 

Ik, (NAAM)……………………………………….. heb dit toestemmingsformulier gelezen en 

begrepen en ik heb de kans gekregen vragen te stellen. Ik stem ermee in om deel te nemen aan 

het onderzoek uitgevoerd door de onderzoeksgroep Human Technology Interaction van de 

Eindhoven University of Technology. 

 

Ik geef toestemming dat het geanonimiseerde beeldmateriaal gemaakt tijdens het onderzoek 

gebruikt mag worden voor wetenschappelijke presentaties: 

 

ja   /   nee    (omcirkel wat van toepassing is)  

 

 

 

________________________________   ________________________ 

Handtekening Deelnemer      Datum 
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B: Demographic Questionnaire Focus Group 

The demographic questionnaire used during the focus group. 

Demografische gegevens 

Voor deelname aan de focusgroep op 31-10-2018 

 

Participant nummer  

Leeftijd  

Geslacht  
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C: Templates Focus Group 

The two interaction Templates used during the focus group. 

20 

 

Participant nummer:  …… 

Setting: Avondeten klaarmaken 

 

Tessa 

Annette 

 

Tessa 

Annette 

Setting: Muziek afspelen 
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20 

 

Participant nummer:  …… 

Setting: Avondeten klaarmaken 

 

Tessa 

Ronald 

Tessa 

Ronald 

Setting: Muziek afspelen 
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D: Mind Map Focus Group 

The mind map made at the end of the focus group. The mind map was used during the 

analysis.  
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E: Script Focus Group 

The script used during the focus group.  

Focus group: Control and acceptance of assistive technology by older users with dementia. 

To what question would we like to see an answer? 

- How can perceived control be added through technology for the older person with dementia 

according to formal caregivers? 

How will we answer this question? 

- Recordings of the focus group 

- Written down mind map 

The duration of the focus group should be around 90 minutes including the explanation of eWare.  

Prepare the workshop with getting all forms ready and placing them on the table. 

Welcome participants when they come in. Ask to sign the informed consent and demographic 

questions.  

Start with an introduction round and start the voice recorder after this introduction round. 

After everything is set up start with the introduction on eWare. Show Tessa, Sensara and the movie 

of eWare.  

This is Tessa, a small stationary robot that can help people with daily tasks. By a combination with 

the sensors of Sensara, Tessa knows when people went to the toilet or when they opened the fridge 

to get something to eat or drink. The eWare system couples these sensors and the robot. With help 

of the application caregivers can set up reminders for the user based on the sensors.  

Previous research has shown that clients would like more interaction with Tessa. We are looking at 

ways to make the technology more interactive. By doing this we can give the client higher feelings of 

control over their own life. At the moment it is not possible to know whether a client for example 

had a sandwich, without opening the fridge.  

Answer any questions on the eWare system participant might have.  

If everything is clear introduce two scenarios of possible users.  

1. Ronald, a 79 year old introverted man. He lives alone at home and has early stage dementia. 

His sister is his informal caregiver. Ronald is not too fond of technology, but he does love 

taking care of his plants. However, he often forgets to water the plants. He also loves to 

listen to music, but does not like the music on the radio. Caregiver struggle with the lack of 

daily routine. Ronald would like eWare to help him with reminding to water the plants and 

provide structure. As an added extra Tessa could play music. 

2. Annette, a 82 year old extroverted women. She lives home alone as well and lost her 

husband recently. She is diagnosed with early stage dementia just as Ronald. Her children 

care for her. She loves chatting and people coming over. She would like Tessa to remind her 
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of her weekly bingo evening, appointment to play bridge, and she would like to know when 

people are coming over. By using Tessa she will be better prepared for events and she can be 

ready when people are coming over.  

When would Tessa be able to help? 

- With what actions do these people need help? 

o How could Tessa support with these? 

- When could Tessa help? 

- How many times would Tessa be able to help? 

- How can a relationship be formed with Tessa? 

o How can this relationship be strengthened? 

In conversation with Tessa 

Participants will fill out the script with the conversation for two different movements (let participants 

choose for one scenario)  

- How will the interaction with Tessa be at these moments? How would you program it for 

these people? (what is filled out on the template) 

- Which language would be best for the two persons from the two scenarios? 

- Does the use of language or kind of interaction differ between the scenarios?  

Discuss these scenarios/persona’s with the entire group. Use the questions above to guide the 

discussion. What is the best conversation? 

Plan the best conversation in Tessa. Discuss what the participants think about this conversation. 

Discuss what still has to be changed.  

Finally make a mind map about eWare/Tessa. This is done to gather final thoughts. The mind map is 

used as a control to see if everybody is on the same line.  

Conclude the focus group by summarizing the main results, thanking the participants and saying 

goodbye.  
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F: Analysis and Transcription Focus Group 

The analysis of the focus group, including the transcription of the recordings made during the 

focus group. 

Themes Codes Frequency 

Acceptance (No) bond with Tessa 4 

Acceptance Acceptance sensors 1 

Acceptance 
Getting annoyed (client can 
trow tessa out of window, give 
the flower water) 

1 

Acceptance Privacy 1 

Fun Dancing  1 

Fun Getting confused (Tessa) 1 

Fun Laughing (Tessa) 1 

Fun Music 2 

Fun Music playlist 2 

Fun  Singing song on birthday 1 

Fun  Sneezing (Tessa) 1 

Health  Help function 2 

Health Medicine intake 1 

Health Medido (Medicine) 2 

Health Safety regarding medicine, fire 4 

Interaction Company 3 

Interaction Fake listening 2 

Interaction Having a voice in the house 2 

Interaction Loneliness 6 

Interaction Reaction from Tessa 7 

Interaction See where someone is located 1 

Interaction Taking care of Tessa 5 

Interaction Talking to Tessa 16 
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Lifestyle Activation 4 

Lifestyle As alarm (to wake up) 2 

Lifestyle  Checking who is at the door 4 

Lifestyle Client being stationary 1 

Lifestyle Controlling (aansturen) 4 

Lifestyle Drinking 3 

Lifestyle Getting ready 4 

Lifestyle  Less short visits  1 

Lifestyle Obli (drinking technology) 1 

Lifestyle Remembering 8 

Lifestyle Restless nights 13 

Lifestyle Reversed activity 7 

Looks Different clothes at arrival 3 

Looks Flower on top 2 

Looks Looks alive 1 

Looks Making your own clothes 2 

Messages Avoid negativity/confrontation 2 

Messages Avoid the word must 1 

Messages Concrete messages 6 

Messages Details 3 

Messages During the day 1 

Messages Forcing (too short) 2 

Messages 
Include day part (Morning, 
evening) 

2 

Messages Length 6 

Messages 
Let Tessa speak as you would 
yourself 

1 

Messages  Make it cozy/fun 2 

Messages Personalizing messages 5 

Messages Pre-programmed/ standardized 3 
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Messages Pre-recorded messages 7 

Messages Repetitions 6 

Messages Seduce the client 1 

Messages Succinctly 5 

Messages Type phonetically 1 

Personalisation Dependent on client 12 

Personalisation 
Know for who you are setting 
Tessa up 

4 

Personalisation Only doing familiar actions 5 

Portability Client has to be near (Hearing) 2 

Portability Docking station 1 

Portability Heavy 1 

Portability Moving Tessa 3 

Portability Portable  2 

Portability Power source 3 

Portability Pull plug 2 

Sound Improvement speech 4 

Sound Notification jingle 7 

Sound Sound and pitch 6 

Sound Volume 2 

 

Quotes in Dutch: 

Faken van een echt gesprek met Tessa: “Bij sommige cliënten kun je gewoon dromen wat ze zeggen.” 

Interactie met Tessa: Cliënt volgens zorgverlener: “Nou, dan ga ik me daar toch een verhaal tegen 

ophangen, en dan krijg ik geen respons.” 

Bij het issue over weten hoeveel iemand drinkt: “Dan moet je een sensor inslikken” 

“Net als met een huisdier, die luistert ook he. Als je geluid maakt, dan kijkt hij je ook aan, en dan denk 

je ook dat je alles kunt vertellen” 

“Zie je nachtelijke activiteiten met de sensoren, dan een geruststellende en stimulerende melding om 

naar bed te gaan (instemming alle participanten, 3: zou voor mij zelf ook wel helpen soms)” 
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“Dat als er ‘s nachts iets gebeurd dat hij even zegt van goh het is midden in de nacht (3: De winkel is 

dicht, iedereen slaapt)” 

“suggesties om Tessa uit het raam te gooien, of water te geven. (als Tessa te vaak in herhaling valt)” 

“Hee pap, hier is een bericht van je dochter. Ik ben er niet, maar ik wil wel even laten weten dat ik 

gisteren boodschappen voor je gedaan heb, dus in de koelkast staat bami voor je.” 

“De trein is gearriveerd (notification sound)” 

Results 

A top down thematic analysis as described by Braun and Clarke (2006) was conducted for the focus 

group. This analysis consists of six phases: 1) Familiarizing yourself with your data and transcription 

of verbal data, 2) Generating initial codes, 3) Searching for themes, 4) Reviewing themes, 5) Defining 

and naming themes, and 6) Producing the report. The results of the analysis can be divided in five 

main topics: lifestyle, interaction, messages, personalisation and acceptance. These results are used 

as design requirements for the field research.  

Lifestyle 

During the focus group several settings in which eWare could be a great addition where discussed. 

Besides helping a client with memory (8 times), mostly help during restless evenings and nights was 

mentioned (13 times). This in combination with reversed activities (7 times). This means that if a 

client would be walking through the house in the middle of the night, Tessa could say something to 

calm the client and make them go to bed again.  

“If something happens at night, it (the Tinybot) can say that it is the middle of the night. 

Stores are closed, and everybody is asleep.” (Participant 3 (P3), Female (F), 60 Years (60)) 

The guest from ZZG (Researcher 3 (R3), F) summarized the discussion by saying:  

“If you see activity at night through the sensors, send a calming and stimulating message to 

go to bed.” All participants agreed with this.  

The idea of reversed activity was first mentioned in the combination with eating. Some clients forget 

that they already ate instead of forgetting to eat. In this situation the Tinybot could remind them that 

it is not yet time to eat again when a kitchen activity is measured. On this subject one participant 

asked the following question:  

“Would it be possible to plan an activity that is reversed? That it (the Tinybot) can say: You already 

have been to the fridge. We have had someone who went to eat every half hour, because she forgot 

that she had eaten already. Would it be able to recognize that as well? “(P1, F, 33) 

Interaction 

Not all these lifestyle supporting activities are seen useful if Tessa would not be able to interact with 

the client. Therefore, Tessa should be able to communicate more with the client. One researcher 
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talked to a woman testing the system in the pre-alpha study which said: “Well, sometimes I will tell a 

whole story to her, and I don’t get any response!” (R3, F) 

During the focus group interacting with Tessa was mentioned in several settings. Having a user talk to 

Tessa like the interaction above, was mentioned most often (16 times). Having Tessa talk back to the 

user was mentioned as well (7 times). This does not entail that Tessa has to give an answer to the 

user, but Tessa could also fake this by just asking questions about their day, or welcoming people 

home.  

Tessa could also help with loneliness amongst seniors (6 times).  It can break the silence by having 

the conversations (2 times) or give these clients something they can take care of (5 times). 

Participant 2 (F, 45) mentioned it would be nice if they could give the client the feeling of being 

needed to take care of Tessa.   

Messages 

The support of Tessa was not seen as useful if the messages would be wrong. They should be short 

and concise but should not be forceful for the client. The messages should be concrete because 

participants can experience difficulties if the sentences are too long.  

Some discussion about pre-recorded messages was held. With as outcome a message said by 

participant 4 (F, 27): “Hello dad, this is a message from your daughter. I am not here, but I wanted to 

let you know that I did the groceries yesterday, Bami is ready for you in the fridge.” 

Personalisation 

However, the messages and kind of intonation that should be used are different for every client. 

People with dementia are predictable. Participant 3 (F, 60) of the focus group said: “For some clients 

you can dream what they are about to say.”  

If the messages are not adapted to the client, and are too long or not detailed enough, they could get 

agitated and rebel against using the technology.   

Acceptance 

As discussed before acceptance is highly important in the adoption of a technology and eWare is no 

exception. So, during the focus group this was one of the topics as well and the participants 

preferred it if Tessa could form a bond with the client. How this bond would be achieved was difficult 

to say. However, the participants agreed that forming a bond was only possible if more interaction is 

added to the conversations with Tessa.  

 

The transcription of the focus group. 

Transcription focus group 31-10-2018 

Researcher explains the eWare system and shows movie about eWare, which most already have 

seen. 
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The application is also explained and showed. After it is all explained and understood the focus group 

can start.  

During this time already, some interesting topics did arise.  

- The participants had one client who kept pulling the plug out of the Sensara system.  

- One person would have liked Tessa to be portable. (others agreed) 

- The flower on top would not work. Clients would water the plant, or think it was awful.  

- Programming telephone numbers into Tessa. (speaking to Tessa to call a person) 

- At this moment the system and messages you send to Tessa through the eWare app have to 

be coupled to the sensor (based on sensor data), there are a lot of instances which 

immediately came to mind for the participants where they would want to send messages not 

related or in another format, if the person is wandering at night, do send that it is time to go 

to bed.  

Below will be in Dutch.  

Demografische gegevens: 

4 personen 

Leeftijd: 1: 33, 2: 45, 3: 60, 4: 27 

Geslacht: allen vrouw 

Deel 1 uitleg eWare: 

3: Je kunt niet zeggen bijvoorbeeld van, uhm, ik programeer dat ding met een paar telefoonnummers 

en de cliënt wil bellen naar de dochter maar weet het nummer niet meer. Dat ze dat kan vragen aan 

Tessa? 

R2: In theorie zou je daar iets voor kunnen zeggen. Ik weet vorig jaar hebben we ook een klein 

experimentje gedaan en toen was iemand die wilde graag herinnerd worden aan het water geven 

van de plantjes. (Herkenning van alle deelnemers) Dus dan moet je even slim nadenken hoe kunnen 

we met die sensoren, want die sensoren zijn natuurlijk best 

3: Want het moet per se gekoppeld zijn aan sensoren? 

R1: op dit moment wel.  

R3: Want het doel is eigenlijk, die sensoren hebben al informatie. Hoe kan je nou iets doen met de 

informatie van die sensoren, om daar de Tinybot iets door te laten uitspreken. Dat is eigenlijk het 

platform. (Instemming) Als jij zegt ik heb ook andere dingen. Kijk als je zegt ik heb een cliënt die zegt 

ik weet het nummer niet meer van de dochter die ze wil bellen. Als ik kijk bij mijn vader die krijgt een 

smartphone, waarbij hij tegen kan praten, met Siri en dan kan je zeggen bel mijn dochter en dan belt 

de telefoon direct de dochter. Terwijl als je zou zeggen de Tinybot zegt het nummer dan moet je dat 

nummer nog intoetsen in je telefoon. Dus hoeveel ondersteuning heb je daar dan aan? 

R4: Maar het is zeker wel goed om dat soort dingen te  
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3: Want ik zal even te denken aan niet echt dementie maar gewoon ook eenzaamheid. Zal niet heel 

blij zijn met de Sensara dingen die overal geplakt worden.  

R3: Maar dan zit je in het sociale domein, dus het sociale domein van welzijn, daarin kan de Tinybot 

van alles betekenen. De Tinybot alleen als leuk fun ding. Daar is bijvoorbeeld nu de Han naar aan het 

kijken samen met de zorg alliantie. In het welzijnsdomein tussen mantelzorger en cliënt of met cliënt 

alleen. Daar komen deze vragen in. Dit project is eigenlijk bedoeld voor mensen met dementie die 

langer thuis kunnen blijven wonen. En hoe moeten we zorgen welke vragen horen daar dan bij en 

welke opdrachten. En lukt het dan om de dag structuur langer vast te houden, waardoor je opname, 

bijvoorbeeld, uit kan stellen. En dan komen jou vragen helemaal terecht er nog bij, maar dan hebben 

we plan 1 en plan 2 en als je zegt in plan 1 werkt dit en iemand kan langer thuis blijven wonen dan 

kan die ook nog vragen wat het telefoonnummer van de dochter is en misschien belt het straks ook 

nog wel. Maar dat is eigenlijk al wat er in de slipstream mee komt.  

1: Zou je ook een activiteit kunnen inplannen dat ie bijvoorbeeld het omgekeerde. Dat ie zegt van je 

bent net al naar de koelkast geweest, op die manier. Want we hebben ook iemand gehad die gewoon 

elk half uur opnieuw ging eten, want dan vergat ze dat ze had gegeten. Zou die dat ook kunnen 

herkennen? 

R3: je zou dan kunnen zeggen als de koelkast een keer open is geweest (instemming participant 1) 

binnen een periode van drie uur daarna, open je de koelkast weer dan zegt de Tinybot: “fijn dat je 

vanmorgen al ontbeten hebt, het volgende eetmoment is 12 uur.” (instemming participant 1) Dat is 

nu nog niet.  

1: Dat zou wel ook kunnen? (instemming anderen participanten) 

R3: Dat is zeker iets, het werkt nu nog niet, maar Het is iets dat past bij de gedachten van eWare.  

Algemene instemming.  

1: Een soort van herinnering van goh je hebt net al gegeten. Weet je wel zoiets. Want dat zien die 

sensoren natuurlijk ook. Want die zien ook als iemand inderdaad 10 keer naar de wc is geweest in 

een hele korte tijd of (R2: Ja zeker). Of we hebben ook iemand gehad die bleef uren lang op de 

badkamer zitten, weet je dat zou ook mooi zijn als dat ding dan een keer gaat roepen van goh.  

R3: Die is dus al bij de leefstijlmonitoring zelf al naar voren gekomen. Dat een mevrouw die  zat op de 

toilet, die kon er niet meer vanaf komen, en toen was er dus daarna geen beweging meer in huis en 

geeft de Tinybot een melding. En die dochter kon die moeder ook niet via de telefoon te pakken 

krijgen en die is ernaar toe gegaan en toen kon die moeder niet meer van de toilet af. (instemming 

participant 1) Zo werkt de leefstijlmonitoring alvast al wel.  

1: Dat zou mooi zijn als dat dan ook gekoppeld zou zijn (instemming alom) 

R1: Je kan zeker wel ook al de meldingen hierin (eWare app) zien, maar als je dan ook iets zou 

kunnen sturen zou heel goed zijn. Zijn hier nog meer vragen over? 

2: Welke activiteiten kun je hem op instellen? Dat zijn nu eigenlijk dezelfde dingen of niet? 

Medicijnen zit dat erin? 
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R1: Dat zou kunnen, maar dan zit je met de sensoren. Welke sensoren zet je in op het medicijn 

gebruik? Ook medicijn gebruik is best lastig. Je wil natuurlijk niet dat iemand het twee keer gaat 

nemen. 

1: Je hebt niet echt controle ook.  

R2: Je zou kunnen zeggen van nou we plaatsen een sensor op het kasje waar de medicijnen zijn, maar 

of iemand het dan ook daadwerkelijk heeft gepakt en in zijn mond heeft gestopt. 

4 : misschien is degene alleen in de buurt geweest.  

R3: Die Medido die werkt er al voor. Dus daar heb je al iets wat goed werkt, we moeten hier juist 

zoeken naar dingen die aanvullend zijn.  

4: Klaar staan voor de taxi ofzo? 

R3: Dat is bijvoorbeeld heel goed ja.  

1: Een soort van herinnering voor de taxi.  

R3: Ben je al naar de wc geweest, heb je je jas al klaar gelegd.  

1: Dat kan je misschien ook wel aan een voordeur sensor koppelen? Weet je wel, van als die ziet om 

11 uur is de deur niet open gegaan, en ze had klaar moeten staan.  

3: Dan moet die cliënt wel in de buurt zijn van Tessa, want anders hoort die niet. Als de cliënt boven 

is. 

R3: Dat kan je met die sensoren bekijken. Waar is iemand. Want als er geen beweging is in de 

woonkamer, en iemand is ook niet in de woonkamer heeft het ook geen zin dat Tessa iets uit gaat 

spreken. Dus die kunnen we ook meenemen. Je moet wel aanwezig zijn. 

3: Ja want dan kun je zeggen van trek de jas aan, het is tijd om te gaan. De cliënt zit nog boven.  

1: We hebben hier het voordeel dat het allemaal appartementen zijn. Of gelijkvloers huisjes.  

4: Bij WLZ-thuis niet.  

3: Bij ons ook wisselend (instemming van 2) 

R1: Verder met uitleg eWare applicatie.  

2: Is het mogelijk te stimuleren bij nachtelijke onrust? Want we hebben iemand die gaat ’s nachts 

naar het toilet, dat zie ik dan want we hebben ook Sensara, en dan zie je ook dat ze daarna naar de 

deur verplaatst en dat ze dan toch weer een tijdje iets anders is aan het doen voordat ze dan toch 

weer uiteindelijk naar bed gaat. Als je dan juist daarop zou kunnen inspelen. Van kun je weer naar 

bed, of het is bedtijd. In plaats van dat ze bij een voordeur blijven rommelen, zeg maar.  

R3: Zie je nachtelijke activiteiten met de sensoren, dan een geruststellende en stimulerende melding 

om naar bed te gaan (instemming alle participanten, 3: zou voor mij zelf ook wel helpen soms)  
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4: En als Tessa een opdracht gegeven heeft en er gebeurd niks? Word er dan een seintje gegeven 

ergens heen of? 

R1: Ze zien het sowieso in de app. Bij de activiteiten. Maar de Tessa geeft in principe twee 

herinneringen. Een soort van waarschuwing en een uiteindelijke herinnering.  

R2: En die word dus niet gegeven als het wel word gedaan. Dat is een deel slimmigheid.  

R1: Legt de scenario’s uit.  

R3: Het idee dat de cliënt zelf meer structuur wil, dat vind ik niet helemaal aansluiten bij de 

doelgroep. Want hier zit de doelgroep in die over het algemeen vind dat er niets aan de hand is. En 

die ook zegt, nou die flauwekul die binnenkomt voor de mantelzorger, prima als die daar tevreden 

mee zijn. Maar het idee van ik wil meer structuur dat klopt niet.  

1: dat komt vanuit de mantelzorger.  

R1: Dat is een goede toevoeging.  

2: De familie wil meer structuur.  

R3: De familie wil meer structuur, of de familie wil zorgen dat ze langer thuis kan blijven wonen. En 

degene met dementie die zal het straks accepteren om van het gezeur af te zijn. In plaats van het zelf 

te willen.  

R2: ‘scenario’s scherper maken.’ 

R1: Waarmee zou Tessa kunnen helpen? 

1: Bij de tweede cases is het met name aansturen denk ik. En inderdaad van denk aan je afspraken, 

herinneringen. (4: pratende agenda) Ja eigenlijk een soort pratende agenda. Maar goed, dat heeft die 

andere meneer ook wel een beetje (4: ja met de bloemen) want die vind ook belangrijkste dat de 

planten verzorgd worden, dus dat is natuurlijk ook meer agenda, denk ik.  

4: En bij die meneer is het ook in verband met de muziek denk ik, een playlist dan. Zet je lp eens aan 

meneer Ronald.  

R1: Dus dat hij op verschillende momenten zegt van  

2: Ja, en dat hij in de toekomst ook dat, ik weet niet of Ronald graag lp’s luistert, maar oude muziek. 

Ziet er ook mooi uit. Dat hij ook gaat uitleggen van joh weet je nog hoe die lp aan moet. Denk je 

eraan om dat ding omhoog te doen als je de plaat erin legt.  

1: Dat het meer een interactie. Is het ook echt al interactief? Als Tessa zegt hoe gaat het met je en je 

zegt goed, dat ze dan ook daar weer op reageert? 

R1: Op dit moment kan Tessa, alleen Tessa, ja en nee vragen beantwoorden. Dus als je vraagt van 

heb je zin om muziek te luisteren, ja dat wil ik wel. Dat kan wel. Maar inderdaad: Hoe gaat het, goed. 

Dat zit er nog niet in.  
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R3: Dat gaf die mevrouw gisteren ook al aan. Die zei ook van: nou dan ga ik me daar toch een verhaal 

tegen op hangen, en dan krijg ik geen respons.  

1: Dat denk ik dat ouderen ook wel voornamelijk doen. Terugpraten.  

4: Misschien is die Annette wel heel eenzaam en heeft ze behoefte aan dat contact en heeft ze daar 

Tessa niet voor nodig, alleen als herinnering.  

R2: Wat ik ook wel eens van iemand heb gehoord is van het is net een huisdier. Ze weten ook wel dat 

het niets terug zegt. Toch zit ik er wel een beetje tegen te kletsen. Zeg maar. Dat het wel het gevoel 

geeft, zeker met die knipperende ogen, heb je toch het gevoel dat het iets is, en hij praat ook af en 

toe. Maar ook nog wel het besef dat het niet de rijke interactie is zoals het met een mens zal zijn. 

Maar dan kan het toch alsnog iets zijn, maar dat is ook voor iedereen heel verschillend natuurlijk.  

R3: Want hetzelfde geld zegt mevrouw V. want als hij te vaak dezelfde boodschap herhaald, dus als 

het te weinig afwisseling in de tekst zit (suggesties om Tessa uit het raam te gooien, of water te 

geven), dan is dat ding niet leuk meer.  

2: Is mevrouw v. dementerend? (R3: Nee) dus misschien dat voor de doelgroep dementie dat niet zo 

storend is.  

R3: Nee, maar hetzelfde zag ik ook wat dan ingebouwd zit soms in de TomTom. Dat als je daar tegen 

praat en hij na drie keer zegt, nou dat vind ik nou niet aardig van je (gelach en instemming). Zoiets 

wat daarin zit is fun. Mevrouw v. mistte dat.  

3: Dat kan ik me voorstellen.  

R3: Ik zag toevallig een robot voor autisme, ik weet niet komt ook uit Eindhoven en daar was vorige 

week een televisie programma over, een documentaire. Een zittende robot op tafel, die kinderen 

met autisme makkelijker oefeningen laat doen. En daarom hadden ze in die robot niesen 

opgenomen. Op een gegeven moment zit die robot: “oeh hah, Hatsjie.” En dat is zo leuk. Dat zo iets 

een fun element erin zit. Moeten we misschien toch kijken bij de doelgroep dat past. Fun dingen. 

R2: Nou het is ook wel, want nou bij eWare heb je natuurlijk dat je dat zelf in kan stellen, maar we 

zouden natuurlijk ook de mantelzorgers kunnen verleiden om daar ook eens een keer iets grappigs in 

te zetten he.  

1: Soort van boodschap idee.  

R2: Ja, want uiteindelijk is het dat natuurlijk nog gewoon. Hij verzint zelf niet wat hij moet gaan 

zeggen, maar dat is wel leuk om als soort van extraatje te geven. (algemene instemming).  

2: dat ze de dochter hoort praten. (rest onverstaanbaar) 

1: Dat ze een liedje kan zingen als de cliënt jarig is. (gelach) 

3: Die weet het allemaal weer beter.  

R1: Wanneer Tessa kan helpen hebben we dan ook een beetje gehad.  
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1: Ja gedurende de dag, denk ik dan. 

R3: Maar ook wat jullie al aangeven, ook in de nacht.  

2+3: ja de nacht is vaak onrustig, de onrust in de nacht, loopt iemand in de woonkamer.  

2: nou kan ik dat wel meten met de Sensara maar (R2: kan nog niets mee gedaan worden.) 

Uiteindelijk kun je gaan kijken voor iets met medicatie. Iets van slaapmedicatie als iemand in de 

nacht continu in touw is, maar misschien dat dat inderdaad ook een optie zal zijn, dat zouden we uit 

moeten proberen.  

? dan kom je eigenlijk niet meer bij waar het niet zou kunnen. (onverstaanbaar) 

3: En ik denk bij de voordeur. Ken je degene voor wie je de deur openmaakt? Want dat is ook altijd 

een risico, dat ze de voordeur voor iedereen open doen. (2: Ja ken je degene wel?) 

R3: Dat als de bel gaat, dat de Tessa zou reageren op de bel, en dan voordat je naar de deur loopt, 

dat de Tessa vraagt: “Kijk wel even wie er voor de deur staat, of je die kent”. (instemming). Dan zou 

hij moeten kunnen reageren op de bel.   

2: Misschien kunnen daardoor, en dat is een hele goede van jou (3), cliënten wel weer meer open 

maken, die nou eigenlijk, waar we zorgen dat er eigenlijk niet word aangebeld, door wat voor 

instantie ook, omdat dat onrust.  

3: in sommige dingen zal die goed zijn voor mevrouw v. (een cliënt van twee participanten)  

2: Ja met maaltijd en (3: die deur) dan kan ze mensen wel ontvangen misschien, want nu doen we 

dat allemaal niet. (3: en nachtelijke onrust) die is wel ver in haar dementie, maar of ze er op reageert. 

(3: dat moet je proberen) 

R1: zouden jullie dan ook iedere dag herinneringen willen doen (3: Ja) of alleen als het (2: nee) 

3: Nou ik denk alleen als het gebeurd.  

2: maar goede dan moet je inderdaad wel zorgen dat er mensen aan de deur gaan komen om dat 

inderdaad te testen. Als we zelf gaan aanbellen, dan kun je dat bevestigen of ze dat dan doet, of ze 

dan openmaakt en opzich is het voor iemand wel weer meer, meer activiteit, meer meedoen en . 

3: Ja want bij haar is dan een beetje het probleem dat zij te pas en te onpas de deur uit loopt midden 

in de nacht. Gaat ze naar het winkelcentrum. (4: dat is echt gevaarlijk) Ja daarom. Dus dat zijn dingen 

waarvan ik denk misschien kan Tessa daar iets. 

R2: Dat als er ‘s nachts iets gebeurd dat hij even zegt van goh het is midden in de nacht (3: De winkel 

is dicht, iedereen slaapt), je weet het niet.  

R3: Maar dat zijn de dingen waar we naar op zoek kunnen gaan, met zo een soort meldingen. Het is 

nacht en 

R2: Precies en dit is ook een goede om ook als suggestie te geven waar je aan zou kunnen denken als 

je met eWare aan de slag zou gaan. Dat is wel fijn om daar met jullie zo samen over te brainstormen.  
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R3: Dat gaat natuurlijk ook meer uitspreken van wat voor, want nu zit erin het is vandaag maandag, 

het is 11 uur 45. Ik noem maar wat. Maar je zou dat ook iets anders aan kunnen kleden. Het is nacht 

of het is ochtend. Want dat het begrip van tijd ook al moeilijk is. Dat het moeilijker is om te bedenken 

2: Daarom dat ze ’s nachts gaan dwalen of opblijven. Omdat ze gewoon niet weten het is dag of 

nacht. En dan de tijd is natuurlijk het begrip ochtend middag avond nacht misschien langer blijft 

hangen dan het begrip van hoe laat het is (3: Tijd) kwart over. (4: 12:45) 

1: Ja dan weten ze nog niet of het overdag of nacht is.  

4: pm, am (gelach) 

2: Maar kan de Tessa dan ook waarnemen als mensen dan ook echt drinken? 

R3: Nu niet, nu is het alleen het gebruik van de keuken.  

2: Dat zou geweldig zijn. (3: Als de koelkast, ja) Als hij zou kunnen signaleren dat iemand ook echt iets 

eet en drinkt omdat het ??? 

3: Dan moet je ze een sensor in laten slikken. (gelach) 

4: Nee maar bij wijze van.  

R3: je kan dus wel zien dat als er nooit gebruik word van de keuken dat er dan ook te weinig word 

gedronken. Die kan je wel leggen. En verder geeft eigenlijk de keukensensor, tenminste zo zegt 

Sensara het, want deze vraag komt heel vaak naar voren bij leefstijlmonitoring alleen dan, niet 

specifiek voor eWare. Dat zij zeggen dat de sensor in de keuken uiteindelijk het juiste beeld geeft of 

iemand ook gebruik maakt van eten en drinken. Dus dan kan je kijken dat hij op de koelkast zit en als 

de koelkast nooit open gaat, of juist heel vaak, dat dat een indicatie is van, dat je daar niet specifiek 

een sensor in zou moeten slikken om te kijken hoeveel drinken komt er nu langs, maar dat die een 

heel eind.  

3: Als de koelkast altijd dicht blijft en ze pakken gewoon water uit de kraan, dan weet je het nog niet.  

R3: nee maar eigenlijk de combinatie van die sensor in de keuken en de koelkast. Dat je daar naar toe 

loopt dat je daar, dat daar activiteit is en hoe lang die activiteit duurt. Die geeft eigenlijk een inzicht 

over eten en drinken en sluitend is het niet. (instemming: nee dat klopt). Maar als je zegt 

bijvoorbeeld van hoeveel drinkt iemand? Daar is de obli voor ontwikkeld geweest. Nou dat is een 

heel leuk ding, had hier ook prima aan gepast kunnen worden. Maar daar is geen business case voor 

gekomen en het hele project is dood gevallen. En dat ging specifiek over een ring die met kleuren 

stimuleert om voldoende te drinken. En een fles water in het midden. Als je daar wat uit schenkt, of 

limonade, dat die dat af trekt van je hoeveelheid wat je per dag moet innemen, dus de noodzaak om 

hier iets mee te doen, die is er. De techniek die erbij hoort, die is er ook. Maar dit is gestrand. 

(allemaal: Jammer) 

4: Want dat is wel iets waar onze medewerkers heel attent op moeten zijn. Je zet het wel klaar, maar 

als je de rest van de dag niet meer komt, dan is dat waarschijnlijk alles wat ze als vocht binnenkrijgen.  
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R1: zouden Ronald en Annette ook echt een band moeten opbouwen met Tessa, is hier belang voor. 

Ik kan me voorstellen als zo een robot in een keer uit het niets tegen je begint te praten, dat dat ook 

best wel schrikken kan zijn, of als je daar niks mee hebt.  

3: Zoals hij nu is denk ik niet. Dan moet er echt meer interactie zijn, denk ik.  

1: dat hij echt kan reageren op wat jij zegt.  

3: Ja, niet alleen maar ja en nee. Maar zo van ik luister naar je.  

R1: En dan zou hij ook altijd moeten luisteren? 

3: Ja, dan wel denk ik. net als met een huisdier, die luistert ook he. Als je geluid maakt, dan kijkt hij je 

ook aan, en dan denk je ook dat je alles kunt vertellen.  

2 (misschien 4): Of personalizen, Dat je in de doos al verschillende kleertjes hebt die je hem aan kan 

doen. Dat je er iets voor mag maken, iets voor haken of breien. (3: Ja stimuleert ook weer, 1: Dat 

denk ik wel dat dat werkt ja.) Als je een band wil maken, mensen vinden dat leuk om te doen. Dat zie 

ik tenminste ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Die Tessa helemaal op mogen 

pimpen, ja die vinden dat echt geweldig. Dan krijg je ook misschien meer een relatie ermee.  

4: Dan zorg je ervoor.  

3: Ja misschien wel. We zaten even een cliënt,  

2: We hebben iemand met een verstandelijke beperking, die heeft wel een beetje bg (?), maar niet 

echt dementie, daar is twijfel over. Maar dat zou voor haar gewoon heel leuk zijn eigenlijk (3: ik denk 

het ook). Je mag mee doen.  

1: De cliënt die ik voor ogen had die zit ook de hele dag te knutselen enzo. Ik heb ook zo een dame, 

die is al in de 90, maar vooral een verstandelijke beperking. Maar die treffen we wel eens aan, en die 

zit dan gewoon 6 uur aan de tafel te knutselen. We hebben dan het idee dat ze die 6 uur gewoon 

blijft zitten, omdat niemand tegen haar zegt, van ga eens even een rondje lopen. Of ga eens even wat 

anders doen, daar zou dit ook wel, zou ze denk ik heel leuk vinden.  

R2: Echt dat activerende dan.  

1: Ja, en dat kun je natuurlijk prima met zo een sensor zien. Soms hebben we het idee dat we haar 

achterlaten, en dan komen we om 5 uur terug, en heeft ze geen drinken gepakt.  

R2: en dan kan het juist misschien dat even dat geluidje: het is tijd voor wat te drinken.  

1: Ja, want ze denk van ik ben hier aan het kleuren dus ik blijf kleuren. Gewoon totdat iemand zegt: 

kom, nu gaan we eten. Soms is dat best triest, het is dat wij heel vaak komen. Dat zou je dan kunnen 

afbouwen. Ja we komen daar nu echt 6 tot 8 keer per dag.  

R2: eigenlijk daarom? 

1: Ja, toilet ook. Ze kan wel, maar ze moet gewoon aangestuurd worden. En ze komen daar ook ’s 

nachts, voor het toilet.  
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R3: En dat kan je dan straks zien. Dat als de Tinybot de suggestie geeft om naar het toilet te gaan, of 

ze dat ook doet (1: Ja precies). En als zij dat opvolgt, dan kan je het afbouwen. Doet ze het niet dan 

moet je er toch nog heen. Maar dan kun je dat op die manier volgen.  

R1: Je had het net al over de interactie. Dan wou ik jullie vragen om ook echt een gesprekje met 

Tessa en Ronald of Annette in te vullen. (uitdelen Templates)  

3: Ronald is die man met die planten? 

R1: Ja, en Annette is de extroverte persoon. (twee scenarios: boven avondeten, onder muziek) 

R2: Eigenlijk ook om te kijken of er een verschil zou zijn tussen een wat serieuzere taak en meer een 

entertainment taak.  

1: Lastig eigenlijk best wel. De opening dan vooral zeg maar. (herkenning anderen participanten) 

R2: Daarom vragen we het jullie ook, dat vinden wij ook lastig.  

1: Ik denk niet dat Ronald heel spraakzaam is. Ik heb hier (Ronalds kant) heel weinig.  

3: Ik vind het heel moeilijk. (1: is ook heel moeilijk) ik kan me verplaatsen in iemand, waar ik globaal 

een beeld van heb. (2: Misschien niet de goede verwoording) Ja ik weet niet, maar kijk maar.  

R1: we zullen het zo, erover discussiëren, over wat jullie hebben.  

(verder invullen. Koffie/Thee halen) 

1: (over Tessa) Zit er een oplader aan trouwens of is het gewoon draadloos? 

R2: Deze zit echt aan de lader.  

R1: Dat is inderdaad een opmerking die al vaker is genoemd.  

1: Dat je hem mee kan nemen ofzo, zeg maar.  

R1: Hij is stiekem ook nog best wel zwaar.  

1: Wat is het voor materiaal? (R1: hout) oh hout? 

3: Dus als je hem laat vallen kan hij ook nog barsten? 

(in de achtergrond, 4: oh ja, inderdaad. Veel zwaarder dan ik dacht.) 

1: Zit natuurlijk een hop technologie in.  

R1: Het plantje kan er wel nog uit.  

R2: Het is met batterijen ofzo, dan heb je natuurlijk dat je dat weer moet opladen. (1: Ja, Ja) Dat is 

natuurlijk ook lastig. (1: voor de doelgroep wel. ) Dat zijn keuzes die je moet maken. Maar het is 

zeker wel iets waar de ontwikkelaars wel mee bezig zijn. Om daar over na te denken, of dat je hem 

ergens op moet zetten (1: Soort docking station, instemming) 
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R1: Als jullie allemaal het formulier ingevuld hebben, kunnen we dat even af gaan.  

1: Daarom heb ik bij Ronald, dat vond ik heel moeilijk want ik kan me niet voorstellen dat hij echt al 

het gesprek zal aangaan met zo een robot.  

R1: Dat is ook belangrijke informatie. 

1: Dus dan is dat ook lastig hoe Tessa daar dan op moet reageren. Je weet natuurlijk niet hoe dat op 

elkaar reageert. Dus ja dat is lastig, maar ik denk, als opening heb ik alleen goedemiddag. Want ja 

lijkt me ook heel gek als ze uit het niets ineens zegt, een opdracht geeft bijvoorbeeld. Dus ik heb als 

opening toch gewoon goedemiddag, en dat hij terug kan zeggen goedemiddag, of hoi Tessa, 

goedemiddag. Tegen 3: Maar ik weet niet wat jij hebt.  

3: Ja ik had bijvoorbeeld van: Hoi Ronald, zullen we gaan eten? Het is half 6. En dat Ronald dan zegt 

van: Oh, is het zo laat? Ik heb geen honger.  

1: Dat is wel een goede ja.  

3: Maar ja dan heb je eigenlijk al (2: Daar heb je geen antwoord op), ik weet het ook niet. Kijk eens in 

de koelkast, zoek iets lekkers uit. Het eten is koud. Zet het in de magnetron die staat naast de kraan. 

Dat is ook zo een ding he. Als je magnetron zegt, ja wat is een magnetron. Oh ja ik zie het weer. 

Spinazie eet ik. Het is koffiedik kijken.  

4: Dan heb je echt interactie.  

3: En dat mis ik nou juist in dit ding. Daar blijf ik tegenaan hikken.  

R2: Maar het gaat dus wel ook over een heel concrete aanwijzing geven eigenlijk. (ja, instemmend 

iedereen) 

1: Het is wel een aansturing natuurlijk, dat heb ik ook. Ik heb dan: Het is bijna etenstijd Heb je de 

tafel al gedekt? Ik dacht dat is zo een eerste aanloop van oh, ik ga de tafel dekken, dan ga ik daarna 

eten. (R1: oke het zijn dus heel concrete) Het is eigenlijk wel heel concreet ja.  Maar het word 

natuurlijk meer passend als het echt interactief word. Dat is natuurlijk heel lastig.  

R2: En hoe gedetailleerd moet zo een opmerking zijn? 

3: Dat ligt aan de cliënt natuurlijk. Bij de een veel gedetailleerder dan bij de ander. 

2: Bij sommigen moet het ook vaker herhaald worden. Om iets te doen. Om de aandacht erbij te 

houden, te krijgen of. 

R1: Hoe vaak zou je dan zoiets herhalen? Zou je dat iedere 5 minuten doen, of ieder uur? 

2: Dat ligt eraan om wat voor handeling het gaat.  

3: Of net zoals vroeger, dan riep je moeder ook: Eten!. Misschien werkt dat heel goed bij zo een 

cliënt.  

2: Kort en bondig.  
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R2: Is het zeg maar, want het is inderdaad lastig om voor alle cliënten iets te verzinnen, Maar zou je 

het wel met een iemand specifiek in je hoofd kunnen zeggen? Van nou, dat is bijvoorbeeld iets. Is het 

zeg maar moeilijk te bedenken, goh, wat werkt voor deze persoon? 

1: Nee, als je de persoon kent niet (instemming rest) 

2: Maar het kan wel heel verschillend zijn per cliënt hoe het ingesteld moet worden. Zo die sturing en 

alles.  

R2: Maar per persoon zou het opzich wel kunnen bedenken. Nou dat eten zou heel erg helpen voor 

persoon .. (1: Ja precies) 

4: Daar heb ik wel gelijk ideeën bij.  

R1: Inderdaad ook de manier waarop de gesprekken zijn dat zou ook al redelijk duidelijk zijn als je 

weet voor wie het is? 

3: Kijk voor een cliënt daar zeg je van, zullen we gaan eten. En bij de ander die is dan aan het 

wandelen en dan roep je Toos, eten! Ik kom eraan, zegt ze dan. (gelach) Ja, dus dat bedoel ik, dat is 

zo verschillend.  

R1: Ja iedereen is anders. En Jullie (2 en 4) voor een meer extrovert persoon? 

4: Ja ik heb gewoon geprobeerd om het een beetje gezellig te maken eigenlijk. Dat Tessa begint met: 

Hoi Annette, het is alweer tijd om te gaan eten. Hoi Tessa, oh ja is het alweer zo laat? Ja, kijk maar 

eens in de koelkast, volgens mij heeft je zoon boodschappen gedaan. Oh ja, ik zie de spaghetti staan. 

Nou, warm het maar snel op en eet smakelijk.  

R1: Hier zie je wel hetzelfde scenario, maar toch wel een groot verschil.  

4: Ja ik had een dame in mijn hoofd, die wij in zorg hebben die ik wel een Annette vond. Dus ik zie 

haar al helemaal, en we hebben bij haar al toevallig op de magnetron, jij (3) zei van magnetron staat 

naast de koelkast ofzo he (3: ja). Daar hebben we toevallig al twee stickertjes op gedaan, dat ze weet 

op welke warmte, en welke knop ze moet gebruiken. Dus ik dacht bij haar, van ze weet wel waar die 

staat en dat ze die moet gebruiken om het op te warmen.  

3: Dat is bij iedereen verschillend, bij de een is het 3 minuten en dan weten ze precies wat je 

bedoeld, en de andere: Magnetron ?.  

2: Wat is dat? Ja. Wat is dat voor een ding.  

3: Bakje moet op het gas. (1: Kan ook nog) 

R1: In hoeverre je de instructies geeft, is ook heel erg persoonsafhankelijk. (instemming) (richting 2) 

Heb je nog iets toe te voegen? 

2: Ja ik had het juist dus weer heel kort. Ik had echt dat hele korte. Dat ze zegt van Hoi Annette, 

goedemiddag. En dan zegt Annette: Hallo. En dan zegt Tessa: Heb je al gegeten? En dan zegt Annette: 
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Nee. Ga je nu eten? Zal ik doen. Ja, ja, ik had dat heel kort gehouden. En ik denk ook omdat ik niet 

goed weet, wat kun je Tessa laten zeggen? Hoe grote zinnen kun je maken of hoe, ja?  

R1: Ja je kan, als je alleen kijkt naar de Tessa, die kan je op dit moment ook echt hele lange zinnen 

laten zeggen. Ik kan het wel even laten zien. (4: En laten horen). Want er is een Tessa app, hetzelfde 

als de eWare app. Alleen zitten hier de Sensara sensoren niet in natuurlijk. (legt App uit, inclusief ja 

en nee antwoorden. en speelt bericht af)  

1: over de app: Dus dat is dan letterlijk wat ze zegt, wat je daar typt? (R1: Ja) 

3: De klank van de stem doet natuurlijk ook heel veel.  

2: Hij moet wel vriendelijk over komen.  

(Tessa resetten: Als je de Tessa op hotspot hebt staan, en eerst Tessa aanzet, en daarna pas de 

hotspot dan werkt het niet. ) 

R3: Dat is wel leuk, laatst was H. bij ons, die kennen jullie wel, Die had de Tessa nu voor eWare ook 

bij hun op ICT staan, en die jongens van ict wisten natuurlijk direct hoe dat werkt. Die komen niet aan 

mij vragen hoe werkt dat, die moeten dat zelf uitproberen. Dus komt een van de secretaresses 

binnen, en die was net terug van vakantie. Dus zij pakken dit zo van en M. hoe was jou vakantie? En 

verward. En al die jongens lachen. Alleen met het stukje uitspreken.  

(volume van Tessa stond te zacht) 

R1: Er zit ook een volume knop op. (1 en 3: ja dat is wel handig, de meesten zijn doof.) 

Tessa spreekt. 

3: Ah de stem klinkt wel (1: niet heel robot achtig) nee, beetje menselijk. 

R3: Maar je moet het fonetisch intypen. Dus dat is bij het, hij legt de klemtoon verkeerd, of zij. Maar 

als je dan twee e’s achter elkaar intypt dan spreekt ie het toch goed uit. Dus er zijn wel meer dingen, 

dat je even moet bekijken, van hoe pakt ie het dan aan.  

R2: Ja uitproberen.  

Tessa spreekt nog een keer bericht helemaal uit.  

1: wat grappig.  

R1: Je hoort in het begin ook wel dat ie er wat moeite mee heeft.  

3: Maakt ie altijd dat geluidje? Tietiedie. (R1: Ja) Oh dat is net alsof je op het station staat.  

1: Ja ik zat aan schiphol te denken.  

Door elkaar: Ja schiphol, of ns ofzo. Ja vliegveld. Ting ting ting, schiphol, dames en heren.  

R1: Het is wel als hij in een gesprek zit, ze hebben net een nieuwe functie in Tessa gezet. Dat heet 

scripts, en dat zijn dus die ja en nee vragen, en als je dan ja antwoord, geeft Tessa ook weer een 
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antwoord terug. Dus dan heb je wel al wat meer de interactie. En dan zou je ook zo een gesprekje, als 

je het net iets anders maakt, dat die persoon ja en nee kan antwoorden, erin kunnen zetten, in 

principe. En dan heeft ie dat geluidje niet. Dus dan heeft hij alleen de eerste keer dat geluidje.  

R2: Ja om een beetje aandacht te trekken. Anders mis je misschien wel een bericht, (1: Of je schrikt). 

Ik denk dat dat ook wel een beetje het idee is. Van oeh er komt iets van Tessa.  

R1: Ja, de persoon is bezig met knutselen of .. 

3: Dat geluid kun je niet anders instellen?  

R1: Nee, het is alleen dat geluidje.  

3: Oh (teleurgesteld) 

R3: Nou dat is een vraag dus. Van kan dat gepersonaliseerd? Want bijvoorbeeld bij medido, zitten 

tien alarmen in, voor als je van een alarm geïrriteerd raakt, dan kun je een ander toontje inzetten.  

1: Of hij lijkt op je wekker ofzo. Dat is ook niet handig. (rumoer) Kun je haar ook als wekker 

gebruiken? 

R1: Ja je kan bijvoorbeeld zeggen om 8 uur, zeg goedemorgen het is tijd om op te staan.  

2: Oh dat wil ik zelf ook wel.  

R1: Ja, ik heb deze dus thuis staan, en ik heb het ook gedaan. (werd je er wakker van, was het fijn?) 

Nee, ik vond het heel gek.  Alsof je moeder meer naast je bed staat.  

1:Wakker worden opstaan.  

3: Maar dat is voor een dementerende denk ik wel heel lekker.  

R2: Dat echt iemand je wakker komt maken?  

2: Vinden ze ook fijn als wij dat doen.  

R1: Dan zou je alleen moeten kijken, als het in de woonkamer zou staan en die person ligt natuurlijk 

in bed. Zou dat dan nog steeds kunnen? Of zeggen jullie dan van dan werkt het al helemaal niet 

meer? 

3: Dan werkt het niet meer.  

2: Maar zou je dan niet ook kunnen zeggen dat je hem niet gewoon verplaatst op verschillende 

momenten van de dag? 

4: Dan zou je hem eigenlijk snoerloos moeten hebben.  

R1: Dan kom je inderdaad weer op het punt van de batterij.  
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1: Je komt daar natuurlijk wel ook een paar keer per dag, wel ook met het naar bed breng moment, 

wel regelmatig. (4: Als je de steunkousen komt uittrekken) ja dat je hem dan naar boven zet, naar de 

slaapkamer.  

3: Boven zit wel een stopcontact.  

R2: Staat hij dan weer meteen in contact? 

R1: inderdaad, hij staat meteen weer, je kan hem gewoon uittrekken en insteken, en hij onthoud 

gewoon alles. (R2: In theorie)  

R3: Hij staat gekoppeld aan het Wifi netwerk dat in dat huis is. Trek je hem daar eruit en stop je hem 

hier erin, dan werkt het niet. Mijn als hij aangemeld is in die wifi omgeving pakt ie hem op.  

1: Oke maar ze moeten dus wel Wifi hebben? 

R3: Dat krijg je erbij. (3: Dat is bij Sensara ook) Dat is bij de leefstijlmonitoring ook, maar dat komt 

dan met een Mifi verbinding. (1: Oh ja, ja) dus via het electriciteitsnet. Of mensen die toch een 

package hebben met telefoon, televisie en internet, en die geen idee hebben dat je al internet had 

(1: Nee die zijn er ook). Dan word die daar op ingeplugd.  

R1: Ja en Tessa, die word daar ook gewoon op ingesteld. Dus die heeft in principe in het huis overal 

verbinding. Dus dat zou inderdaad kunnen dat je hem dan ’s avonds boven neer zou zetten.  

R1: We hebben nog een tweede fun stukje (gesprek Template) 

1:Ja ik heb het inderdaad ook heel kort gehouden. Ik heb: Hoi Ronald, heb je zin om samen muziek te 

luisteren? Hoi Tessa, dat lijkt me leuk. Houd je van Queen? Dat je dat dan bijvoorbeeld kan 

programmeren, van hij houd van Queen, hij houd van dit, van dat. En als hij daarop reageert, of hij 

zegt nee dat ze dan de volgende suggestie geeft. Zo had ik gedacht. Ik heb nu: ja heel erg. En dan zegt 

ze oke, laten we samen gaan luisteren. En dan gaat ze het afspelen. Maar ook dat als ze dan Nee 

zegt, dat ze dan de suggestie geeft zullen we dan naar U2 luisteren? Dat dat wel. (2: hij is wel 80 

ook.) Ik heb maar wat bedacht. Ik zat al te denken wat is nou echt een hele oude band.  

3: Ik had het is stil hier. Ik mis een muziekje. En dan zegt Ronald: Hoi Tessa, Zal ik een muziekje aan 

doen? Ja misschien heb je iets van andre rieu? Ja, dan kunnen we samen een walsje doen. Ja dat was 

leuk geweest.  

4: Een beetje humor erbij.  

R2: Maar dat is dus bij meer een minder serieuze taak zou je dat dan meer zo een soort grappige 

interactie. En ook wat meer open als ik jou. He als bij de eerste was heel erg gestructureerd, van dit 

ga je doen en zo en daar is de koelkast en dat. En dat is meer bij een entertainment. (1: Dan mag het 

wat meer open zijn, rest: Ja, zeker) 

3: Ja ik heb er meer een activiteit van gemaakt voor Annette. Dat Tessa zegt: Hoi Annette wat is het 

hier stil. Hoi Tessa, ja nu je het zegt. Zet anders een leuk muziekje aan, waar heb je zin in? Ja, goed 

idee, ik wil wel een leuke cd luisteren. En dan: Kijk maar in de bruine kast daar staan de spullen. Dat 

ze zelf de cd aanzet zeg maar. 
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2: Ja ik heb het weer net zo kort. Dan zegt Tessa: Hoi Annette, verveel je je? Dan zegt Annette tegen 

Tessa: Ja. En dan zegt Tessa: Wil je muziek luisteren? En dan zegt Annette: Ja dat zou ik leuk vinden. 

En dan zegt Tessa; Zet de muziek maar aan. En dan zegt Annette: Ja dat zal ik doen. Maar ja dat is 

echt wel heel kort door de bocht. Als je dan hoort van jullie dat je veel meer zinnen kunt maken, dan 

kun je uhm.  

R2: Maar dit zijn heel heldere ja/nee vragen (2: korte boodschappen) dus dat zal al kunnen.  

R1: Ja dit gesprek zou in principe gewoon nu kunnen. Dus dat is wel heel mooi. En als je wel langere 

zinnen zou kunnen maken? Hoe zou je het dan veranderen? Heb je daar een idee over? 

2: nee, dat vind ik lastig. Maar het is wel een beetje, met mijn echte cliënten ook een zorg die je dan 

echt met korte dingen moet benaderen. Met korte opdrachten, want als je te lange opdrachten 

maakt zijn ze vaak het begin van wat je zegt, ook alweer kwijt. Dus dat is wel een beetje, tja, 

verschillend denk ik.  

3: Ja het ligt aan de cliënt. Als ik nou mevrouw v. neem en je zou vragen, verveel je je? Nee kijk, oh 

alweer mensen daarbuiten. Oh! Ja snap je?  

4: Het is heel verschillend, maar het is wel duidelijker als je iets heel feitelijks zegt. Zoals het is stil 

hier. Oh ja, het is inderdaad stil. Of goh, die muur is geel, ipv goh, wat ziet het er gezellig uit met zo 

een gekleurde muur.  

3: Dat het herkenbaar word voor hen.  

4: Ik denk dat je daar wel rekening mee moet houden, dat het echt iets duidelijk, feitelijks is. 

(instemming rest) 

1: en ook wel wat jij zegt, toch niet te lange zinnen. (4: en korte zinnen ja) 

R1: Dus korte zinnen zijn wel vaak wat beter, duidelijker? (3: ja.) ja want wat jij (1) ook had. Heb je zin 

in Queen en dan daarna pas: Of zullen we .. (1: ja, ja precies) 

1: En dan zegt hij nee, en dan kan ze gewoon zeggen, heb je zin in blabla. Nee. Heb je dan zin in .. Het 

is natuurlijk niet een echt gesprek met een mens, dus dat moet je wel ff in je achterhoofd houden. 

Nie tte ingewikkeld maken.  

2: Zou wel leuk zijn als Tessa dan zegt, oh nou raak ik helemaal van slag. (lachen. 1: dat zou wel heel 

grappig zijn.)  

3: Ja misschien kun je ook nog wel gaan zien dat cliënten Tessa willen plezieren.  

4: Ja, volgens mij had jij dat in jou stukje, zal ik een muziekje voor je aanzetten? Voor Tessa. Dat ze 

een beetje kunnen zorgen voor iets.  

1: Het zou wel leuk zijn als ze daar op kan reageren.  

3: in verband met de eenzaamheid. 2: Het gevoel van nodig zijn. (Ja dat is een hele goede) 

3: Ja ik heb een cliënt in mijn hoofd. Dan is het makkelijker.  
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R1: Nee, dat is heel goed. (R2: Ja mooi.) Als je dit met ja en nee vragen zou kunnen doen, zou je het 

nog steeds kunnen aanpassen, nog steeds heel concreet houden inderdaad, dus dan zouden jullie het 

met meer zo een gesprek ook wel zien zitten? Als dat nu al zou kunnen? (instemming ja) 

3: Ja. Weet je wat ie nu kan denk ik vraag ik me af of het echt zou werken.  

4: Het is denk ik vooral helpen herinneren aan afspraken ofzo. Heel functioneel 

1: Nou ja, ook wel leefstijl. Ga eens eten, of ga ?? 

3: Ik denk dat een hoop cliënten zouden zeggen, ik heb al gegeten, bemoei je er niet mee.  

??? 

4: Als ze dan natuurlijk gecorrigeerd worden.  

3: Ja en de een heel snel, die word heel snel geërgerd. En de andere van oh, oh dat ben ik vergeten, 

zal ik wel ff doen. (2: Goed idee ja) 

R1: En als bijvoorbeeld als mensen dus zeggen van, ik vind het niet fijn of hou je mond, dat soort 

dingen. Dan zou je de volgende keer kunnen aanpassen. Zou dat iets zijn? Dat je het dus nog meer 

personaliseert? 

3: Ja, dat sowieso.  

R1: Hoe zou je dat dan doen? Heb je daar een idee over? 

1: Ik denk dat het soms ook is de manier waarop ze het zegt of vraagt. Inderdaad wat jij (3?) al zegt.  

4: En met welke intonatie 

1: De ene vind juist kort heel fijn en de andere die vind dat niet fijn als je zegt je moet nu gaan eten. 

Denk dat dat ook al een verschil kan maken.  

4: ik denk dat je gewoon heel goed moet kijken naar hoe je het zelf brengt en dat je dat eigenlijk 

Tessa laat proberen op die manier te zeggen. Dat je dan een heel eind bent. Als dat kan. 

R1: dus echt inleven in hoe jij het zou zeggen en dat Tessa laten zeggen?  

3: Ja vooral de cliënt voor je houden. Kijk je hebt denk ik ook als het om muziek gaat, heb je ook 

cliënten die uit zichzelf beginnen te zingen als ze van muziek houden, of een nummer. En daar speelt 

Tessa dan weer niet op in. Dat is zo jammer.  

(participant 1,verlaat de sessie) 

R1: bij deze gesprekken is het inderdaad Tessa die altijd begint. En de cliënt reageert daarop.  

3: Het mooiste zou zijn als je dan kunt bereiken dat de cliënt naar Tessa praat, toegaat om te praten. 

Die Tessa als een vriend ziet als gezelschap. En of dat nou zo gaat worden? Dat weet ik niet.  
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R3: Maar dat komt ook jij (3) zit met je bril te kijken vanuit eenzaamheid. Zo kwam je hier binnen. (3: 

Ja) Toen dacht je van hoe kan dat bevorderd worden, dat iemand niet alleen en een beetje 

gezelschap hebt. Terwijl aan de andere kant kan je ook kijken van, helpt dit in dag structuur. Dan kijk 

je vanuit een andere hoek  

3: Ja een andere hoek, voor sommige cliënten zou het inderdaad in de nacht super van het is nu 

nacht. Het  is donker. De winkels zijn dicht (2: Ga maar weer naar bed.), ga lekker slapen. Het bed is 

lekker warm. En andere qua eenzaamheid denk ik van nu nog niet. Denk ik dat er te weinig interactie. 

2: Want dan hebben mensen echt behoefte aan een gesprek.  

3: als ik mevrouw V. voor me haal. Die weet het meeste zelf nog wel. Af en toe is ze een beetje 

vergeetachtig. Maar die zit de hele dag alleen. Alleen wij komen daar, dus ja, dan.  

R2: En wat zou Tessa moeten kunnen om ook. 

3: Ja echt hele zinnen. Kunnen reageren op haar verhaal of vragen. Echt een gespreksstofje.  

4: En zou het niet al iets opleveren als Tessa aan mevr. V. vraagt: Zou je dit voor me kunnen doen? 

Dat ze iets doet voor iets? Nuttig zijn? 

3: Dat weet ik niet. Maar ik had sowieso al nooit verwacht dat ze het leuk zou vinden. Want ik had 

het er even met haar over gehad. Het is een dame van 95. Woont helemaal alleen, die heeft een 

dochter die is zwaar overbelast. Die komt om de drie dagen ofzo. Maar mevr. Heeft wel behoefte aan 

iemand om zich heen (2: aan gezelschap), aan gezelschap. Dus ik dacht gelijk eigenlijk aan haar. Zo 

van goh zou u dat leuk vinden? Maar mevr. Is ook heel netjes en gestructureerd. Dus dan denk ik 

oeh, die sensoren. Als ze dat maar accepteert.  

4: Maar goed dat kun je met haar nog wel bespreken. Met vragen en uitleggen waarom het dan is.  

3: En ze zei gelijk van: Dat wil ik wel proberen. Ik dacht: oeh.  

R3: Maar er zijn ook meer zorgtraject begeleiders die met de cliënt afspreken dat het een 

inbraakbeveiliging is. Dus die zeggen tegen de cliënten dit is tegen de (2: Ja want sommigen gaan ze 

echt weg halen, eraf trekken) tegen de inbraak. Dan hoef je tegen anderen er niets van te zeggen 

want dan kan je zeggen dat je het daarvoor in huis hebt. Of tegen brand of zoiets. En dan accepteert 

de cliënt het zelf en dan hoeft ze zich niet te schamen voor mensen die binnenkomen. Dus die komen 

op zo een manier ermee weg.  

3: Ja, maar deze dame die heeft ook echt liever geen vreemde in huis. Want dat wimpelt ze dan ook 

af, maar ze wil toch. (2: Ze is daar heel dubbel in) Ja ze is daar heel dubbel in. Dus ik vond het wel een 

uitdaging om bij haar uit te proberen.  

R3: Dan komen we er vanzelf  achter in hoeverre dat dit gaat.  

R1: Ik kan me wel voorstellen dat er dan in ieder geval iets in huis is, dat er een stem in huis is 

(instemming) en dat. 
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R2: Dat dat al iets kan zijn, ja. En het hoeft ook niet altijd echt een herinnering te zijn. Bijvoorbeeld 

het is tijd om te gaan eten, maar smakelijk eten, dat kan natuurlijk ook al en dan zou je ook kunnen 

zeggen van nou die sensoren zijn niet zo zeer om iemand in de gaten te houden maar wat je ook al 

zei, dat die de ogen van Tessa. Dus niet dat je met een camera kunt zien. Maar dat je wel, Dat Tessa 

wel weet, van iemand is hier. Maar dat is zeker een interessante vraag.  

3: Maar dan zal ik waarschijnlijk ook voor haar de mantelzorger in deze moeten zijn, want die 

dochter die.  

R3: Dus daarvoor word ook gekeken naar hoeveel gestandaardiseerde dingen kunnen worden voor 

geprogrammeerd. Zodat je straks en dingen zelf kan verzinnen, en ook dingen aan kan klikken, die 

gewoon niet zo veel tijd kosten.  

2: Wat er al in staat, ja dat zou wel heel handig zijn.  

R3: Want ik ga voor mevr. V. nu ook de mantelzorger zijn, maar gewoon ook om te kijken. Hoe werkt 

het. Wat moet je als mantelzorger doen. Wat krijg je op die app. Voordat je straks aan iemand kan 

uitleggen hoe het werkt.  

3: Dat is wel heel handig. En ik denk dat mensen die heel ver in het proces zijn, voor dwalen ’s nachts 

lijkt dit ding me ideaal.  

2: Ja toch wel, en dan kun je kijken hoe ze er op reageren. Misschien werkt het niet. Of nou ja goed, 

je kunt het wel uitproberen.  

3: Ja op het toilet zou je zeg maar. Zou je Tessa kunnen laten zeggen. Je neemt dat ding ’s avonds 

mee naar de slaapkamer en als ze dan naar het toilet gaat dat ze zegt, laat je het broekje heel. Van 

dit broekje gooien we weg morgenvroeg. (2: Als het vies is) Dat ze niet alles weer gaat plukken en dat 

soort dingetjes.  

R3: Het borrelt hier aan creativiteit.  

R2: Het is nu goed om dat soort dingen ook uit te kunnen proberen. Ja je weet het niet, wij kunnen 

ook niet zeggen of het werkt.  

R1: Zouden er nog dingen zijn in zo een gesprek die Tessa juist absoluut niet zou moeten zeggen?  

3: Je bent een mens. Dat niet, tja.  

R1: Of de manier van zeggen.  

4: Het woordje moet. (3: Ja, moet vermijden) of van je hebt het niet goed gedaan. En afwijzingen.  

3: Geen confronterende dingen.  

2: Geen negatieve afspraken.  

R1:Dus vooral heel positief?  

3: Alles heel positief.  
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R1: Dus niet van je bent vergeten te eten, maar heb je zin om of heb je honger? (instemming) 

2: Verleiden.  

R1: En zou Tessa dan wel de echte uitspraken moeten doen van: De borden staan in de kast, deze zet 

je op de tafel.  

3: Dat is verschillend. Bij de een wel. 

4: En dan zit ik te denken zou dat dan nog kunnen? Als iemand al niet meer weet waar de borden 

staan en opwarmen. Is dat niet te gevaarlijk, als we dat via een robot die opdrachten gaan geven? In 

verband met brandveiligheid en scherven.  

3: Dat is alleen de broodmaaltijd. Gas afgesloten. Ik denk dat dat bij de meeste al het geval is. Gas 

afgesloten.  

4: Ja maar ook een maaltijd opwarmen in de magnetron en dan dat plastic eraf. Daar komt stoom uit. 

(2: ja dat zal wel heet zijn) Dan moeten we wel goed kijken of iemand dat echt kan.  

3: Ze zullen het nu dan ook doen. Bedoel je gaat denk ik geen vreemde dingen erin zetten. Je moet al 

dingen erin gaan zetten wat al een gewoonte is.  

4: Nou ja wij komen wel bij mensen die vergeten om te eten, bijvoorbeeld. Dan bellen we even van 

joh denk je aan het eten, of we komen daar om te helpen met de maaltijd opwarmen. Dat doen we 

dan omdat we er toch zijn. Maar dan moeten we gaan kijken of we ze dat aan kunnen leren dat ze 

dat zelf gaan doen. En dat ze met een seintje van Tessa 

3: Ik denk niet dat je opdrachten moet gaan geven terwijl de cliënt niet meer weet hoe ze moeten.  

4: Nee, en daarom zit ik als iemand niet meer weet waar hij de borden kan vinden, is het dan nog 

veilig en verantwoord om via een Tinybot, via een Tessa, die opdracht nog te geven?  

2: Dat moeten we goed bekijken 

3: Voor de broodmaaltijd misschien en niet voor de warme maaltijd.  

4: Dan pak je plastic borden. Dat zou je een keer kunnen uitproberen in het begin. Als je bang bent 

voor het servies. Ja dat is lastig.  

R3: Maar ik begrijp wel tussen jullie twee (3 en 4) jij (4) zegt ik heb een situatie en ik zou iemand nog 

iets kunnen leren en wat kan Tessa daar aan toevoegen. En jij (3) zegt ik heb een situatie die ik vast 

wil houden en de cliënt hoeft niets meer te leren, maar als hij dit nog langer zou kunnen (3: 

behouden) ben ik daar al blij mee. Dat is een verschil in kijkhoek.  

3: Nou ik denk als die cliënt zich al prettiger voelt door dat er iets is in huis dat praat. Dan denk ik dat 

je al heel veel gewonnen hebt.  

4: En ook op de vraag van R1: wat voor opdrachten zouden we moeten geven via Tessa, dan moeten 

we denk ik ook echt kijken naar de veiligheid (instemming). Wat kan je nog van iemand vragen en 

wat niet meer.  
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R1: Ja, dus dat is ook heel persoonlijk weer.  

Tessa een gesprekje laten voeren/uitspreken. Er word gekozen voor het korte gesprek van 

participant 2.  

Tussendoor gesprek tussen 2 en 3: 

3: ik zit ook te denken aan mevr. B. (2: Misschien voor het eten.) Alleen voor het eten dan. En de lift 

(2: Niet naar onderen, als ze dan zo zit van.) Ga maar niet naar onder, ga maar weer naar de kamer.  

2: Ja je hebt zo veel dingen. Als je zo gaat nadenken zijn er veel meer dingen. Sommige Cliënten zijn 

toch speciaal.  

Tessa spreek de zinnen uit.  

R1: Wat vinden jullie ervan hoe Tessa dit uitspreekt.  

3: Dwingend, ik vond het dwingend.  

2: Ik vond hem ook een beetje dwingend ja.  

4: Te kort.  

3: Te direct, maar ik vond de stem ook een beetje (2: Een beetje met een toontje) ja, ja.  

R2: Misschien kunnen we ook een langere versie dan proberen.  

Gesprek van persoon 4 word uitgekozen.  

R2: Dit is eigenlijk ook wel heel goed. Omdat we het er net over hadden, het moet eigenlijk wel heel 

kort zijn.  

4: Misschien dat die langere zinnen juist veel vriendelijker klinkt. (instemming). Herkent hij ook een 

vraagteken bijvoorbeeld? Dat dan de zin wat omhoog gaat, kwa geluid?  

R1: Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik geen idee van. Dat heb ik nog niet getest.  

R2: Ik weet ook niet wat hij nou net deed.  

R1: Je kan wel instellen, Tessa zegt of Tessa vraagt. Als je instelt Tessa vraagt, dan wacht hij dus ook 

echt op een antwoord. Van ja of nee. Bij deze vragen zijn het geen ja en nee vragen (4: Nee dat had ik 

expres losgelaten) Dus dat is best wel lastig.  

4: Ja ik dacht alles is mogelijk.  

R2: Dat is goed. R1: Dat is zeker waar.  

R1: Maar dan zou je het dus alleen kunnen doen met het wachten tussendoor. Dan simuleer je 

eigenlijk een beetje dat Tessa wel een antwoord verwacht, maar ze hoort het niet. Dat is lastig.  

R2: Misschien als je de cliënt heel goed kent, dat je wel weet hoe dat ze zou kunnen reageren.  
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R1: Ik ben ook heel benieuwd hoe ze dit allemaal gaat uitspreken. (2: Ja ik ben ook wel benieuwd.) 

Tessa spreekt het gesprek uit.  

3: Raar he, het is net alsof hij blijft hangen. (2: beetje haperend) 

2: misschien met wat spaties, of een komma.  

4: Herkent hij een komma? 

R1: Dat heb ik ook niet uitgeprobeerd. Ik heb hem er net wel ingezet.  

4: Of moet je dan: Warm het maar snel op. En dan weer een nieuw bericht vlak daarna. Eet smakelijk.  

R1: Ja, zo zou je dat kunnen oplossen. Zou natuurlijk niet het handigste zijn. Maar als je het zo hoort. 

Wat vinden jullie ervan? 

2: Voor verbetering vatbaar. (instemming) 

3: Ja er zijn zeker verbeter puntjes. 2: er zit potentie in.  

R3: Dat vind ik mooi van jou, er zit potentie in, maar dit is het nog niet.  

R1: Hoe zou je het nog veranderen? Inderdaad de uitspraak.  

2: De uitspraak, de toon.  

4: Het zelf inspreken 

3: eigenlijk zou je voor iedereen de toon anders. Voor een man, een lieve vrouwenstem. 

4: Of dat je de stem kan uitkiezen. (instemming) en dan ook iets in het nijmeegs (gelach) 

3: Nou dat zou helemaal (2: en wijchens) 

4: Maar hoe typ je dat? 

3: Ja dat weet ik ook niet. Ja. Dat spreken dat lukt nog wel maar het typen. Maar je zou kunnen 

zeggen tongval. (instemming) 

R1: We hadden het net ook over zelf inspreken? Zou dat wat zijn? 

3: Dat denk ik wel. Ik denk wel dat een cliënt waar je vier keer per dag komt. Die herkent wel je stem.  

4: Ja, en dan kun je die standaard dingen die elke dag terug komen, zoals het ontbijt, de lunch en het 

diner. Of de taxi die twee keer in de week komt.  

3: Je kunt ook bijvoorbeeld de naam van. Hoi I.., Ik heb het zonnetje meegebracht, dat is een 

standaard zin die ze altijd vraagt. Van: Heb je de zon meegebracht? He, weet je.  

2: Heb je mooie schoenen aan? 

3: Stil hier op straat he. Ja, weet je, sommige cliënten daar kun je gewoon dromen wat ze zeggen.  
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4: En dan weet je ook welk antwoord, het is vaak hetzelfde. (3: Ja het is altijd hetzelfde) Daarom weet 

je ook hoe je daarop moet reageren en hoe hun er weer op reageren.  

R1: Heb je veel cliënten waarvan je echt weet wat, of waarvan je goed kan raden? 

2: Ja, ik denk toch wel dat we dat bij de dementerende heel goed ziet. Dat ze heel vaak met 

hetzelfde.  

4: Dat is het voordeel ook van WLZ Thuis. Dat zijn geen kortdurende cliënt situaties. Dus dan is ook 

de bedoeling dat je die band opbouwt, dat je de cliënt leert kennen. Dat je een beetje kan inschatten 

wat gaat gebeuren.  

R1: Dus dan zou het nog niet eens een heel groot probleem zijn als Tessa net doet alsof ze luistert.  

2: Nee dat denk ik niet.  

3: Of misschien dat ze dat een keer: Ik luister naar je. Misschien dat alleen de bevestiging al 

wonderen doet. Dat zijn allemaal dingen die moet je uitproberen.  

2: Nou gezien het heel veel roep gedrag heeft he. Dat ze daar op zou kunnen reageren. Tessa. dat zou 

eigenlijk ook heel mooi zijn. Om iemand gerust te kunnen stellen.  

R2: Zijn er bepaalde momenten op de dag ofzo dat dan?  

2: Nou we zien het bij iemand ook wel heel veel ’s avonds. 

R2: Dan zou je toch nog een soort kunnen simuleren. Maar dat is natuurlijk het probleem als hij zou 

moeten gaan reageren op wat er gebeurd. Dan zou hij altijd de microfoon aan moeten hebben staan. 

Dat is natuurlijk waarom hij dat nu zo doet. En bijvoorbeeld een Siri moet je aan, activeren door Siri, 

en dan gaat hij pas luisteren, anders zou je telefoon altijd jou aan het afluisteren zijn. Om te kijken of 

hij daarop kan reageren. Dus daarom is dat nu nog niet. Maar je zou wel kunnen zeggen, goh, ’s 

avonds is er vaak die onrust (2: tussen 8 en 10, ofzo), of na een activiteit bijvoorbeeld eten, dat je het 

toch een soort van inplant.  

R1: Of dat je inderdaad niet Google ofzo gebruikt maar een ander woord wat die persoon vaak zegt 

tijdens zo een situatie? 

4: Je kunt ook uit voorzorg of ter preventie inderdaad ’s avonds al iets laten zeggen, waardoor 

misschien, dat die onrust er niet komt op ploppen zeg maar.  

R2: Allemaal dingen om te proberen. (R1: Veel ideeën) 

R1: maar ook wel heel duidelijk, in ieder geval ook met de gesprekken. Zo zou je het moeten doen. 

Interessant. Zijn er nog andere opmerkingen over deze gesprekken? Die jullie zouden willen 

aanpassen? Het zijn lastige vragen, ik weet het.  

R3: Ik kan me ook voorstellen dat je na vandaag nog iets invalt. Dat je denkt, oh dat heb ik toe straks 

niet gezegd. Mail mij even. (R1: Ja laat het ons vooral weten) 

4: Ik weet even niets.  
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2: Er is al heel veel gezegd.  

3: Het zou handig zijn als hij inderdaad, zonder stekker. Maar ja dat kan haast niet. En misschien een 

andere aankleding, of een ander gezichtje. Een hoedje ipv een plantje.  

2: Dat je setjes kunt maken. Dat dat er al bij zit.  

R1: Zou je die dan ook een keer, dus zeg maar alleen bij installatie willen veranderen, of zou je dat 

tussendoor ook een keer willen.  

3: Nee, ik denk dat bij installatie dat dat voldoende is. Ik bedoel als ik even mijn eigen vader zal 

nemen, die zal denken van nou, die plant krijgt ook water. Dat zou niet goed gaan. Dei zou denken 

van nou, dat is wel een lelijke bloempot. Dat soort dingetjes, dat is denk ik voor iedereen heel 

verschillend. En als het er niet uit ziet zoals jij graag wilt hebben, ja dan laat je het denk ik ook eerder 

links liggen. Iets wat uitnodigend is, denk ik.  

R1: Ja heel duidelijk. Dan wou ik als laatste afsluiter graag nog even een mindmap maken.  

Maken mindmap: 

3: Kan hij lachen?  

R1: dat kunnen we uitproberen.  

2: Ik wil eigenlijk ook nog wel horen hoe muziek klinkt.  

R1: Ik kan zo even muziek afspelen. Ik zal eerste even kijken voor lachen.  

Tessa spreekt hi hi hi en ha ha ha (hectare, hectare, hectare) uit. (gelach, dat is interessant) 

3: zou er niet een manier zijn dat je een soort, net als je met een cassette bandje, dat je gewoon zelf 

dingen opneemt met je eigen stem. En dat dat zo afgespeeld word.  

R1: Zou dat niet heel verwarrend zijn, ook voor de persoon zelf? Omdat degene die het inspreekt is 

niet fysiek in huis? Zou dat een punt kunnen zijn? Daar had ik zelf inderdaad ook al over nagedacht.  

3: Misschien wel ja.  

R1: Hoe zou je dat kunnen veranderen? 

4: Misschien moeten ze bij de inspraak zeggen van: Hee pap, hier is een bericht van je dochter. Ik ben 

er niet, maar ik wil wel even laten weten dat ik gisteren boodschappen voor je gedaan heb, dus in de 

koelkast staat bami voor je.  

3: Ja dat je dat in kunt voegen op het moment dat het etenstijd is.  

4: Maar dat je dan erbij zegt van ik ben er niet, maar ik wil je even laten weten.  

R1: Dat zou inderdaad wel een goede oplossing zijn.  
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4: En per dag een soort kalender laten, hoe moet ik dat zeggen? Dat je het verloop van de dag aan 

iemand laat weten zeg maar. Wat de dagindeling is of. 

R1: Dat je ’s ochtends al zegt van: vanmiddag  

2: Waar wij normaal een agenda doorneemt dat je dan .. ja, ja.  

R1: Ja, dat zou ik principe wel kunnen.  

2: Omdat dat ook vaak gebeurd zeg maar.  

R1: inderdaad van vanmiddag komt je dochter langs en .. (instemming). Ik zal muziek ook nog even 

laten horen. Het enige nadeel van de muziek vind ik zelf dat je het niet kan stoppen. Dus ik zal even 

gewoon een nummer en dan.  

R3: Stekker eruit trekken?  

R1: dat zal nog een optie zijn.  

Tessa begint met spreken. (3: De trein is gearriveerd.) (Tessa hoort het commando ja, niet. Maar 

begint toch te spelen.) 

R1: Dit vind ik ook slecht. Hij heeft nu niets gehoord, maar gaat toch afspelen.  

3: Ja als ik er geen zin in heb. Gaat hij toch spelen.  

R1: Ja, als je nee zegt, dan zou hij in principe niet moeten spelen.  

4: Herkent hij ook stemmen? Of maakt het niet uit wie er tegen hem zegt.  

R1: Nee, Dat maakt niet uit als het goed is.  

R3: Maar jij zegt eigenlijk als je nu zegt stop, dan stopt hij niet.  

R1: Nee, hij blijft nu gewoon doorspelen. Dus als het eenmaal is begonnen, en jij een afspeellijst hebt 

van een half uur ofzo, dan blijft hij een half uur spelen.  

2: Dan moet hij eigenlijk reageren op stop. (Hou je mond, 3: Dan ga je het raam uit.) 

R1: Ik kan hem vanaf hier (telefoon) dus ook niet stoppen. Dat is helemaal vergrendeld, dat als het 

eenmaal er is dan.  

R3: Ik had toch wel verwacht dat je een andere muziek voorkeur had.  

3: Dit is wel heel anders, voor iemand van 110. Denk ik ofzo. 

R1: Dit is de standaard muziek op de Tessa.  

2: Oh dat mogen ze wel aanpassen.  

3: Uit welk land komt ie? 
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R2: Nederland.  

*Participant 1 komt weer binnen.  

3: We zitten een lekker muziekje te luisteren. Dat  is weer eens wat anders dan queen.  

1: Hadden ze die niet? 3: Scheelt niet veel.  

R1:Ik moet eerlijk zeggen, dat ik ook echt niemand ken die in de lijst stond.  

R3: Zal ik de stekker eruit halen dan? (R1: Ja doe maar) 

3: Het is ook heel zachtjes, vergeleken met de stem is dit heel zachtjes.  

R3: Eigenlijk zou dat ook iets zijn van roepen naar harder en zachter. Dat hij daar dan ook op 

reageert. 

1: Of volgend liedje. 

R1: Dat je inderdaad ook meer controle hebt over de muziek zelf, en harder of zachter. 

3: Je kunt zelf toch een playlist invoeren?  

R1: Ja, je kan zelf welke nummers je wil zelf instellen. En je kan ook andere muziek uploaden. 

3: Want cliënten vinden het bijvoorbeeld prachtig als je via, hoe heet dat, dingen opzoekt. Wim 

Sonneveld. En ah en hoe kan dat nou? Dat vinden ze heel erg leuk. Dan is het ook wel fijn als je je 

eigen, playlist voor de cliënt erin kan zetten.  

Nog even over de mindmap.  

R1: (lezen) Ingaan op emoties, het gezelschap puntje waar we het over hebben gehad. Drie keer, dus 

dat vinden jullie wel belangrijk (instemming).  

1: Interactie, lachen. 

3: Ik bloempot: Ik denk dat een hoop cliënten het blijven zien als een bloempot. Ik denk dat als het 

echt iets was dat kon bewegen. Dat ze veel eerder zoiets hadden van oh ja dat is dat ding dat 

beweegt. Die gaat met me mee.  

R3: Dat weet je al als je dat zou doen, dan gaat de prijs meteen zo omhoog dat het niet meer. 

2: Mag ik vragen wat zo een Tessa kost?  

R3: Het idee van een Tessa alleen was 1 euro per dag. Exclusief de aanschaf van de Tessa. Daar heeft 

sterker sociaal in Nijmegen gekeken of ze daar een business case op konden maken. Maar ja dan 

betaal je nog 25 euro per maand ex. Btw. Dus je komt dan bijna aan 45 euro en dan moet je nog 

internet erbij hebben. Als je dat niet hebt komt dat ook nog erbij. Dan word het iets wat duurder is. 

Tenzij dat je dit dus kan onderbrengen in een arrangement. Dus als je zegt dit hoort bij: Heb je WLZ 

thuis, dan hoort dit erbij, en komt het uit de financiering, is het een ander plaatje. (1: Dat zou mooi 

zijn) Dus daarom is het in de vrije markt komt die business case niet tot stand. En zou zoiets in WLZ 
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thuis misschien kansrijk zijn. Maar heb je iets wat kan lopen, dat is sowieso al veel duurder dan iets 

wat op een, laten we zeggen, een plateau met wielen staat met een .. erop zonder benen. En dit 

heeft ook nog geen armen en iets anders wat beweegt. En daarom kan je er tegen die prijs straks iets 

mee doen.  

R1:anders zit je zo aan de 5-6 duizend euro. 

R3: Als je iets hebt wat rijdt in huis dan zit je zo aan de 40 duizend euro. En dat is gewoon echt voor 

grootschalig gebruik voor mensen met dementie geen optie.  

R2: Nee, omdat het dan ook niet genoeg oplevert. Al helemaal ten opzichte van. Want dan kunnen ze 

nog steeds niks dan alleen maar rijden. 

3: en die we toen op tv zagen die pop, de robot. 

R2: Is dat de Zora? De dansende? 

3: Ja dat kleine ding (1: Die witte) 

R2: Ja daar is dus, die worden vooral, vooral zo groot opgeschaald is dat nog niet. Die worden vooral 

in intramurale setting gebruikt. Om dus bijvoorbeeld bewegings dingen te doen (1: Ja dat is meer 

activiteiten enzo). Dus dat is ook puur op een leuke activiteit. Maar daarin zie je ook dat dat toch al 

beperkt is.  

3:Want die waren wel, daar had je wel interactie he? Of is dat een andere? (2: je bedoelt Alice) 

R2: Dat is wel leuk om te vertellen, want Alice is eigenlijk een voor vloeiing van, of die is voor Tessa 

ontwikkeld en dat was een onderzoeksproject. Dus Alice werkte niet, Dat filmpje is ook heel erg 

bedrieglijk eigenlijk want het is helemaal niet. Er zat gewoon iemand achter de computer gewoon de 

hele tijd te typen wat Alice moest zeggen. Maar daarin hebben ze wel heel veel in geleerd over wat is 

nou de minimale, van wat een robot moet kunnen. Want de ontwikkelaars van de Tessa, die hebben 

ook dat project meegedaan. Dus die weten ook van juist het feit dat ie eruit ziet, met knipperende 

ogen, dat hij er wel uit ziet als iets levends. Dat dat wel ook een meerwaarde is ten opzichte van 

gewoon een pratende tablet. Maar ja er zijn inderdaad keuzes gemaakt om niet bewegend te maken. 

En de reacties, het is wisselend hoor, sommigen mensen vinden er inderdaad niets aan. Maar er zijn 

ook echt wel mensen die hier toch heel goed op reageren. Dus dat is wel, kan zomaar zijn dat je nu 

denkt die vinden het niets, die dat toch. En andersom (instemming) dat je denk nou deze vinden het 

briljant. 

2: Je weet het gewoon niet.  

R3: Maar je komt er denk ik gouw achter.  

3: Binnen een dag bekeken.  

R1: Nou dan hartstikke bedankt. Ik denk, ik kan in ieder geval heel erg vooruit, afsluiting.  

R3: ik kom graag nog een keer bij elkaar als we precies weten wat we gaan doen.  
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G: Informed Consent Workshop 

TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR DEELNAME IN ONDERZOEK 

 
 

Human Technology Interaction, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, 

Eindhoven University of Technology 

 

 

Het doel van dit formulier is om u te informeren over de aard van het onderzoek uitgevoerd 

door de Human-Technology Interaction Group en om uw toestemmingsverklaring voor uw 

deelname te vragen.  

 

Uw deelname aan deze workshop is volledig vrijwillig. U mag ervoor kiezen niet mee te 

doen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en stoppen. Ook tijdens de workshop. 

Als u vragen heeft of twijfelt over uw deelname aan het onderzoek, voel u vrij om dit te 

bespreken met de workshop leider.  

 

Tijdens de workshop zullen audio- en/of beeldopnamen gemaakt worden. Ook zullen er 

notities genomen worden. Alle data die verzameld wordt tijdens deze workshop zal verwerkt 

en anoniem gerapporteerd worden. Meer informatie over het onderzoek is uitgelegd door de 

onderzoeker.  

 

Ieder onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Human-Technology Interaction Group houdt 

zich aan de ethiekcode van de NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen – Dutch Institute 

for Psychologists).  

 

Ik, (NAAM)……………………………………….. heb dit toestemmingsformulier gelezen en 

begrepen en ik heb de kans gekregen vragen te stellen. Ik stem ermee in om deel te nemen aan 

het onderzoek uitgevoerd door de onderzoeksgroep Human Technology Interaction van de 

Eindhoven University of Technology. 

 

Ik geef toestemming dat het geanonimiseerde beeldmateriaal gemaakt tijdens het onderzoek 

gebruikt mag worden voor wetenschappelijke presentaties: 

 

ja   /   nee    (omcirkel wat van toepassing is)  

 

 

 

________________________________   ________________________ 

Handtekening Deelnemer      Datum 
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H: Demographic Questionnaire Workshop 

The demographic questionnaire used during the workshop to gather general information. 

Demografische gegevens 

Voor deelname aan de workshop op 29-11-2018 

 

Functie  

Leeftijd  

Geslacht  
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I: Templates Website Workshop 

The templated used during the workshop to gather ideas on how to add perceived control into 

the existing eWare application. 
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Notities: Notities: 

Notities: Notities: 
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J: Analysis and Transcription Workshop 

The analysis for the workshop. First themes codes and the frequencies of these codes are 

mentioned in a table overview. Underneath the themes are described in more detail. Finally 

the full transcription of the presentations given during the workshop can be found. As the 

workshop was held in Dutch the full transcription will be as well.   

Themes Codes  frequency 

(In)formal caregiver High burden 1 

(in)formal caregiver  Information status client 5 

(In)formal caregiver One way traffic 2 

(In)formal caregiver Reciprocity 3 

Conversation Client can react verbally 5 

Conversation Client can say stop 1 

Conversation Friendship 1 

Conversation Initiative for conversation at 
client 

2 

Conversation Like siri/google home 2 

Conversation Private conversation 1 

Conversation Sending a message to the 
caregiver 

1 

Conversation Yes/no questions (pulling ears) 1 

Functionality robot (recorded) Voice to suit client 2 

Functionality robot Activation client 1 

Functionality robot Client can adapt goals 1 

Functionality robot Cuddly 1 

Functionality robot Diffusion scent 1 

Functionality robot Ears 1 
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Functionality robot Facial recognition 1 

Functionality robot Fire alarm 1 

Functionality robot Intelligent alarm 1 

Functionality robot Medicine dispenser 1 

Functionality robot Reading news 2 

Functionality robot Shockproof 1 

Functionality robot Stop button 2 

Functionality robot Wheels to move 1 

Goal setting Adapt to personal habits 7 

Goal setting Feedback if goals are reached 1 

Goal setting Set goals early in disease 
stadium 

1 

Goal setting Set goals together 2 

Overall  Less empowerment  1 

Overall More interaction 8 

Safety What sensors to use where 5 

Safety Who will see what data 4 

 

Results 

The same top down thematic analysis (Braun and Clarke, 2006) as used for the focus group was used 

for the Workshop. This thematic analysis is based upon voice recordings of the pitches of the posters, 

and questions asked during these pitches as well as the poster itself and written personal ideas, from 

the brainstorm on perceived control and 6-8-5 method. The results of the workshop can be divided in 

five themes: Information for the (in)formal caregiver, conversations with Tessa, the functionality of 

Tessa and combinations with other systems, goal setting, and safety and privacy.  

In general participants agreed the eWare system should provide the possibilities to have more 

interaction with the client. Although one person also mentioned during the individual brainstorm 

that it should be considered if it is good to give a person with dementia higher perceived control. 

People with dementia might not know what they are doing and giving them more perceived control 

might cause trouble.  
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Information for the (in)formal caregiver 

Within 3 out of 4 groups there was a consensus about the fact that now within eWare there is only 

one-way traffic between the caregiver and care receiver. Group one started their pitch with stating 

the following: “We were having trouble with the fact that at the moment Tessa only produces one-

way traffic.” 

Caregivers should therefore get more information about the status of the client back from eWare 

instead of only providing messages for the system to say at certain moments. this can be done 

though cameras with fall detection or even controlling if the person ate their meals through smelling 

the breath of the person.  

Group four came up with the idea of reciprocity. They would like to add a function to the robot in 

which the care receiver could ask the same kind of questions to the caregiver instead of only the 

other way around. For which they gave the next example: “If the informal caregiver, take a random 

colleague here which maybe didn’t take a break, gets a message back, shouldn’t you take a break?” 

However, all groups agreed these options could increase the burden for the caregiver, which must be 

considered when designing the application.  

Conversations with Tessa 

During the workshop the option of having verbal communication between the client and Tessa was 

discussed five different times. The participants mentioned that it would be a great addition if the 

client can react verbally to Tessa and use her like people use Siri or Google home. This does not mean 

the client has to take initiative to start a conversation, but it would be a possibility.  

“We think it would be very good if you could have a conversation with Tessa, so you can adapt your 

goals for example, if you want to sleep in.” (group 3) 

One group reported they could imagine people developing a bond with Tessa and seeing her as a 

friend if the client could have private conversations with her. Besides the private conversation in the 

system designed by this group, the client could choose a conversation where a message was urgent 

and send to the care giver or a message which was not that important but could be read by the 

caregiver as well. 

Lastly it should be possible to answer yes or no questions. This could also be done verbally. However, 

two groups redesigned Tessa to have ears, which could be pulled to answer yes or no.  

The functionality of Tessa and combinations with other systems  

Instead of only verbally telling Tessa to stop, the participants also mentioned stop buttons, which the 

client can press to stop Tessa from talking if it is becoming annoying. Another way to make Tessa less 

likely to be annoying was to adapt the voice to the person she is talking with, or even record the 

voice of someone the client knows.  

“instead of programming a line to be said by the robot you could just as well record that 

message with your own voice, to make it a trusted voice.” (group 1) 
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Other functionalities mentioned were reading the news, activation of the client, Tessa being cuddly, 

a diffusion of a certain scent to remind the client of breakfast or dinner, having ears, having facial 

recognition, having an integrated fire alarm, having an integrated smart wake up alarm, using Tessa 

as a medication dispenser, Tessa being shock proof, and giving Tessa wheels so she can move 

around.  

Goal setting 

Some important opinions about perceived control with relation to goal setting were written down 

during the personal brainstorm. However, they were not seen in the presentations held afterwards.  

An important issue that was written down (7 times) was the importance of adapting the goals to the 

client’s personal habits and setting the goals in consultation with the client. One person wrote down 

to give feedback if the goals are reached, and last to set the goals together with the client (2 times) in 

an early stage of the disease (1 time) so the client can still have a say in it themselves.  

Safety and privacy 

Finally, safety should be discussed with the client, under whom, who will see what data and which 

kind of sensors are being placed in the house. Especially group four focused on this issue and stated: 

“We thought it was a lot to have all these sensors in your house every day.” 

Transcription of the presentations given during the workshop. 

Uitschrijven data workshop 29 Nov. 2018 

Demografische gegevens 

Functie: 

Docent: 12 

Skills lab medewerker:  3 

Administratief medewerker:  1 

Management assistente:  3 

Leeftijd: 

25, 29, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 38, 48, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 57, 60 

Geslacht 

Vrouw: 16 

Man: 3 

Notities: 
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In hoeverre zou je eigenlijk eigen regie moeten doorvoeren? Een persoon zou het juist zo min 

mogelijk willen doen, zeker als de mate van dementie erger word.  

Opdracht blijkt toch erg lastig.  

Presentatie 1: 

Dit is het resultaat van enorm creatief denkwerk. Het is een heel proces geweest wat we in een paar 

minuten hebben doorlopen. Ik moet zeggen dat ging best goed.  

Maar hier ging iets aan vooraf, aan die tekening, Dat is dat we er eigenlijk moeite mee hadden dat 

het eenrichtingsverkeer is wat Tessa produceert op dit moment.  

En, uh, als je dan na gaat denken over dat een mantelzorger ergens iets moet programmeren van ik 

wil dat in die situatie Tessa dat uitspreekt. Uhm, dan zou je net zo goed datzelfde zinnetje op kunnen 

nemen met je eigen stem, dat hij als vertrouwd persoon over komt. Maar misschien is uit onderzoek 

gebleken dat dat juist niet werkt. Maar daarmee kun je eigenlijk alle kanten op.  

Uhm, dus meer interactie. Daar komt deze tekening eigenlijk door tot stand. Bijvoorbeeld dat je ook 

als, dan situaties interactiever maakt. Als ergens iets verschijnt op een scherm, het ontbijt is niet 

genuttigd of het systeem twijfelt daaraan. Dan gaat Tessa iets zeggen, maar het zou fijn zijn als de 

persoon kan reageren. Meneer, ik weet niet hoe ie heet, heeft u uw ontbijtje al op? Ja, oké hartstikke 

fijn. Of uh, Nee, Oei (Gelach door de zaal). Dus er moet meer interactie komen.  

Maar er komt natuurlijk een moment waarop, uh, ook in zo een systeem niet genoeg interactie tot 

stand brengt, of actie bij de persoon. Dus het zou fijn zijn als er een spreek luister verbinding is tot de 

mantelzorger of een verzorgende alsnog in kan grijpen. En misschien moet dat via Tessa misschien 

ook helemaal niet.  Op een hele andere manier, dus, dat is helemaal niet uitgewerkt.  

Maar de boodschap is meer interactie, dus hij moet een luisterfunctie krijgen, oren. Misschien iets 

meer, er zijn ook al robots die nu al gezichtsherkenning, ehm, kunnen doen. Daarmee kun je dus veel 

meer informatie krijgen over de toestand van de cliënt zonder dat je echt bezig bent met 

bijvoorbeeld video opnames, dat hoeft helemaal niet. Je kunt video wel inzetten om 

gezichtsherkenning te doen, of dat iemand rare bewegingen maakt.  

Als je door gaat denken zou je hem nog meer functies kunnen geven. Met de neus zou je kunnen 

controleren of iemand zijn avondeten op heeft door knoflook detectie in te doen. (gelach). Je kunt 

zijn mond gebruiken om er pilletjes uit te laten spugen, van alstublieft hier is uw medicatie. Dus dan 

zit je er veel dichter bovenop als je dat combineert in een apparaat. Je kunt er een intelligente 

wekker van maken die ’s ochtends begint te knipogen en muziekjes af begint te spelen. Nou allerlei 

functies, hoe dat dan in een scherm, in een applicatie moet, nog geen idee. Maar tot zo ver zijn we 

gekomen. 

(Uit de zaal: En hij heeft wieltjes) oh ja, en hij heeft wieltjes zodat als nodig hij zichzelf kan 

verplaatsen. (Uit de zaal: En zijn neus kan dus ook als rookmelder)  

Uit de zaal:  een hond ervan maken. Hij is ook aaibaar.  



PERCEIVED CONTROL OF ASSISTIVE TECHNOLOGY BY SENIORS WITH DEMENTIA 117 

 
R1: Zijn er nog vragen? Zaal: 1:Je kan aan de oren trekken voor ja en nee. Wil je dat: Ja, Wil je dat: 

Nee.  

2: Ik denk wel dat hij stootproof moet zijn, want ik denk dat mijn moeder hem door de kamer zou 

flikkeren. (Gelach).  

Presentatie 2:  

Ja met ons groepje hebben we dit gemaakt. Zit wel wat overlap in met de vorige groep, want wij 

hadden ook oren. En, uhm, interactie moet mogelijk zijn met de, uh, robot. Eerst zaten we te denken 

aan een, uh, stop knop op de robot zelf, dat je hem uit kan zetten. Maar ja, dan, eh, dan krijg je 

misschien agressieve patiënten die meteen een ram tegen dat ding geven. Dat wil je eigenlijk niet. 

Dus eh, je moet eigenlijk stop kunnen zeggen tegen die robot. Van nou ja ik wil vandaag niet aan 

herinnerd worden dat ik mijn ontbijt krijg, dus eh, zeg je stop. Of stop ontbijt, dus specifiek voor 

alleen het ontbijt. Of eh, ik wil uitslapen als je wil uitslapen. Dan, dat je dus eigenlijk gewoon mogelijk 

kan maken dat je terug kunt praten tegen die robot. En dat die robot daar ook iets mee doet. En dat 

dan ook een signaal word gestuurd  naar de mantelzorger dat die ook weet dat die, dat er iets 

veranderd is. Zeg maar.  

En de neus hadden we ook aan gedacht, dat bijvoorbeeld, uh, het verspreiden van een bepaalde 

geur, dat de patiënt herinnerd word aan het ontbijt. Dus bijvoorbeeld, uhm, de lucht van een 

gebakken ei of koffie bijvoorbeeld. ?? (Onrust, ideeën voor geuren her en der?) We hebben nu, nu is 

het tijd voor het ontbijt. (Uit de zaal: Ik denk dat die subtiele dingen veel beter werken in plaats van 

dat er iemand iets door de kamer roept van, ga ontbijten. Dat de geur van koffie en die wellicht wat 

sterker word(?) dat dat veel beter werkt. ) 

Uit de zaal: 1: En we willen ook een robotje dat de krant voor leest. 2: Zo hee die is ook leuk. 3:Dat 

vind ik ook een goede. R1: Hoe zou je dat voor je zien, dat hij dan de krant voor leest? Hele zaal: Dat 

weet ik niet. 4 Ik denk dat ze van, .. 5: De highlights intypen en dat naar al die robotjes in het land 

sturen. R1: Dat ze gewoon een klein overzicht geeft van het nieuws van de dag. 6: Die zijn er al dus 

dat kun je mooi combineren. R1: Gewoon alles combineren.  

R1: Zijn er nog vragen voor deze groep? Zaal: Nee.  

Presentatie 3: 

Wij sluiten ons aan bij het thema interactie. Wij denken ook dat het heel goed is als je een gesprek 

zou kunnen voeren met Tessa, en, zodat je bijvoorbeeld je doelen zou kunnen aanpassen, dat als je 

wil uitslapen, uhm, maar ook dat Tessa een stem kan hebben die past bij de gebruiker. Dus die 

bijvoorbeeld in het dialect of het accent van de gebruiker spreekt. Ze kan kiezen is Tessa een man of 

een vrouw. Van wat voor leeftijd, zodat het voelt als een comfortabele stem om tegen te praten.  

En daarnaast willen we een optie geven om drie soorten gesprekken te hebben met Tessa: Je hebt 

gewoon een standaard gesprek met Tessa, dus niet zo belangrijk voor de mantelzorger om daar 

inzicht in te hebben wat daar precies is gezegd. Daarnaast heb je een gesprek, waar je, de cliënt aan 

Tessa kan vragen, wil je dit doorgeven. Want vooral met iemand met dementie, die bedenken 

misschien in een moment iets wat ze graag willen zeggen tegen een zorgverlener of een 

mantelzorger, maar als die eenmaal op de stoep staat zijn ze het kwijt. Ze hebben een optie om 
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tegen Tessa te zeggen: Uhm, ik zie dat er geen melk meer in de koelkast is, maar ik ben bang dat ik 

het straks vergeet, wil je dat tegen mijn dochter zeggen, bijvoorbeeld. En daarnaast hebben ze de 

optie om een privé gesprek met Tessa te hebben. Dat het een soort van vriend of vriendin is waar ze 

iets aan kunnen vertellen wat niet aan een mantelzorger word verteld. Want je wil natuurlijk niet 

altijd dat je kinderen of wie er dan ook voor je zorgt, op de hoogte is van, uhm, wat jou privé 

gesprekken zijn. (Zaal: Mooi, heel mooi) 

R1: Even voor die echt berichten dus uhm. Je hebt en bericht dat word doorgegeven, en ook echt 

persoonlijke berichten? 1: Ja, dus je hebt echt standaard berichten en misschien dat die in de app 

een kleurtje kunnen krijgen. Die zijn misschien minder interessant dus die gaan misschien alleen 

open als je er op klikt als je het wil inzien. Die groene berichten zijn belangrijk voor de mantelzorger 

te zien. Dus die zal uhm, die zullen met tekst duidelijk in beeld zijn. En dan die berichten in rood zijn 

een privé gesprek en niet inzichtelijk voor de mantelzorger. Eventueel wel voor de zorgverlener, 

want er zijn misschien dingen die je niet wil dat je dochter verzorger weet, maar wel wil dat de 

verpleegkundige weet. Zodat je daar ook onderscheid in kan maken.  

R1: En in al deze gesprekken begint de persoon, dus de cliënt begint als eerste te praten? 1: Uhm, in 

het voorbeeld wel, maar dat hoeft niet, want het kan ook bijvoorbeeld zijn dat Tessa vraagt: Hoe gaat 

het? En dat de cliënt reageert, ik voel me eenzaam en dat Tessa een liedje af speelt of een verhaaltje 

verteld of uhm, . Uit de zaal: Initiatief niet bij de cliënt laten. 1:  Nee, hoeft niet alleen. Mag natuurlijk 

wel, maar hoeft niet. Maar hij moet ook kunnen reageren als ze uit het niets beginnen te praten 

tegen Tessa.  

R1: Oke interessant, Nog meer vragen? Nee.  

Presentatie 4: 

Wij hebben een minimalistische poster, wij zijn minimalisten maar wel met belangrijke ideeën 

(Gelach door de zaal). Die ook nog niet genoemd is, hoewel het thema wel genoemd is, 

wederkerigheid. Maar wij vonden het nogal wat zo een hele dag sensors in je huis. He, ik bedoel he, 

ik weet niet. Maar om dat nou ook te voelen is het belangrijk dat die mantelzorger of die 

verpleegkundige dat ook voelt. Dus in plaats van dat het eenrichtingsverkeer is, van de patiënt tegen 

Tessa of he, tegen dat robotje Moet die mantelzorger bijvoorbeeld dat ook gaan voelen. Dus als die 

mantelzorger, neem hier even een willekeurige collega die misschien geen pauze heeft genomen, dat 

er dan ook een bericht terug komt, moet jij niet eens pauze nemen? Dus dat je als je dat bij je eigen 

moeder doet, dat die moeder dat ook bij dochterlief kan doen. (Gelach) En als je op een gegeven 

moment denkt ik word hier knettergek van dan moet die robot echt uit. ??? (verscheidene mensen 

door elkaar) 

Zaal: Ik had wel staan, wel veel belasting voor de mantelzorger.  

En dat er dus ook, uhm, dus de wederkerigheid moet er zijn. Dus wat je zelf niet fijn vind, moet je bij 

een ander ook niet doen. Maar er moet ook een stop knop op zitten. Dus dat de eigen regie wel 

duidelijk in de handen blijft van de mantelzorger, maar ook van de patiënt. Als de patiënt het niet wil, 

moet hij meteen op de stopknop kunnen drukken.  

Zaal: Dat vind ik wel lief, en dat vinden moeders en vaders ook wel leuk denk ik.  
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En ook zo een berichtje bij de kinderen bijvoorbeeld. U bent al twee dagen niet meer bij u moeder op 

de koffie gegaan. U zult vanavond weer eens een keer .. (Gelach) En dan moet diegene er ook op 

reageren, dus er moet wel duidelijk reactie te zien zijn. Er moet dan ook die sensor weer binnen 

afgaan, dat die dochter daar ook binnen is gekomen. Want anders mag die verpleegkundige ook. 

Wie moet Tessa dan betalen? (opgegaan in gesprek) 

We moeten afronden.  

R1: afsluiting.  

Achteraf nog: Die laatste is heel leuk, die met wederkerigheid.  
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Personal ideas: 

Group 1 

Empowerment client.  

- It is difficult because we are talking about a group of people who in general can’t have 

empowerment anymore.  

o Assuming we can have consent with the person: 

set goals together, connect them to a care plan. 

make sure to take the wishes from the client into account.  

- times, goals and solution-oriented 

o Interactive: if a question is being asked. “did you have a nice breakfast” react on the 

answer of the client.  

o Asking questions (like with siri) 

 

- Actively engaged with setting of the goals. 

- Who will see the data. 

- Wat to use and what not (gps, camera, etc.) 

- The system will adapt to personal habits. Like time of breakfast, time when someone goes to 

sleep.  

 

- Having a choice for which sensors are where 

- Having a choice in who can see the data 

- Let the client make choices in an early stage of the disease. When the situation gets worse 

and the client might not know that they need the system anymore, they are already used to 

it.  

- Being able to talk back to Tessa, like google home 

 

- People with dementia don’t think something is wrong with them, so you shouldn’t give them 

empowerment over the system at all.  

- Adapt to what is normal for the client. Customize the goals.  

 

Group 2 

- Goals of the client 

- Place of the sensors 

- Empowerment: client, surrounding 

 

Group 3 

- Time of the activities 

 

- Indicate yourself who gets what information 

- Positive feedback if goals are reached 
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- Indicate yourself who and what does go and who and what doesn’t go 

 

- Starting dementia 

 

Group 4 

- Taking medication. Do you want to be reminded or the client can turn it off themselves. 

- Interaction 

 

- Give the client more control? Interaction 

 

- Have empowerment over the time of waking up, for example 

 

- Have empowerment over when they want to get up.  

- Have a movement sensor on private places like the toilet 

- Have cameras looking if a person really ate breakfast, etc.  
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K: Informed Consent and Information Leaflet Field Study 

Participants of the field study received an leaflet with information including one informed 

consent to keep. The other informed consent was taken by the researcher. Since the 

participants were all from the Netherlands the documents are in Dutch. 

Toestemmingsformulier Deelname Onderzoek 
 
Doel van dit onderzoek 
 
Het doel van het onderzoek is om het systeem te testen met mogelijke 
gebruikers. We willen het systeem graag verbeteren. Dat betekent dat het 
systeem nu nog niet optimaal is of misschien nog niet helemaal goed werkt. 
Het is belangrijk om te weten wat uw ervaringen met eWare zijn, zodat we 
het systeem kunnen verbeteren. 
 
Het eWare systeem bestaat uit een robotje Tessa, slimme sensoren van 
Sensara en een applicatie voor de mantelzorgers. eWare kan relevante 
herinneringen en advies geven, bijvoorbeeld over het nuttigen van de lunch 
of de plantjes water geven. Dit kunt u zelf bepalen en instellen. In dit 
onderzoek zullen we ons focussen op het robotje Tessa.  
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Bij wie moet u zijn voor vragen? 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Vilans. Vilans is het kenniscentrum op 
het gebied van de langdurende zorg. U kunt met Frederique Kroos contact 
opnemen met vragen over het onderzoek. 

Als u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon 
van ZZG Zorggroep of met Esther Jacobs, de projectleider van ZZG 
Zorggroep.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frederique Kroos 
TU Eindhoven 

f.kroos@vilans.nl 
06-290252955 

Esther Jacobs 

ZZG Zorggroep 

e.jacobs@zzgzorggroep

.nl 

06-1246 9910 

mailto:e.jacobs@zzgzorggroep.nl
mailto:e.jacobs@zzgzorggroep.nl
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Wat is belangrijk om te weten? 
 
U doet mee aan een interview van max. 2 uur met een afstudeerder van de 
TU/e. We gaan twee keer een aantal taken uitvoeren die Tessa voorstelt. Ik 
ben benieuwd wat u daar van vindt. Overigens kan het misschien een beetje 
voelen alsof er veel herhaling is, maar dat is belangrijk voor het onderzoek. 
 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Doet u 
mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het 
onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt.  
Tijdens het onderzoek verzamelen we gegevens, waaronder beeld- en 
geluidsopnamen.  
 
 

Uw gegevens worden gebruikt zonder 
uw naam erbij. Uw gegevens blijven dus 
anoniem. De uitkomsten van het 
onderzoek zullen worden beschreven in 
een rapportage die de ontwikkelaars van 
eWare zullen gebruiken om het systeem 
te verbeteren. Ook zullen er 
wetenschappelijke publicaties 
geschreven worden. Deze uitkomsten 
kunnen gedeeld worden in het 
buitenland.  

 
 
Om mee te doen is uw schriftelijke toestemming nodig.  Voordat u beslist of 
u wilt meedoen aan dit onderzoek, is het belangrijk om deze 
toestemmingsverklaring goed door te lezen en te begrijpen wat meedoen 
betekent. Lees deze informatie rustig door en stel alle vragen die u heeft.  
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Toestemmingsformulier (1 voor u) 

   
Ik heb de informatiebrief gelezen.  
 
Ik kon vragen stellen. Mijn vragen zijn beantwoord.  
 
Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.  
 
Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan 
beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.  
 
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in 
de informatiebrief staan. 
 
 

Ja, ik wil meedoen aan dit onderzoek.  
 
 
Naam: _______________________________________         
 
Handtekening: _________________________________ 
 
         
Datum: _______________________________________ 
 
 
 
 
------------------ dit gedeelte in te vullen door onderzoeker ---------------------------- 
 
Ik heb deze deelnemer alle beschikbare informatie gegeven. Als er tijdens 
het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 
deelnemer zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig 
op de hoogte. 
 
Naam: 
Handtekening:           
Datum:   ____________-________________-2018 
 

Toestemmingsformulier (1 voor de onderzoeker) 
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Ik heb de informatiebrief gelezen.  
 
Ik kon vragen stellen. Mijn vragen zijn beantwoord.  
 
Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.  
 
Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan 
beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.  
 
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in 
de informatiebrief staan. 
 
 

Ja, ik wil meedoen aan dit onderzoek.  
 
 
Naam: _______________________________________         
 
Handtekening: _________________________________ 
 
         
Datum: _______________________________________ 
 
 
 
 
------------------ dit gedeelte in te vullen door onderzoeker ---------------------------- 
 
Ik heb deze deelnemer alle beschikbare informatie gegeven. Als er tijdens 
het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 
deelnemer zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig 
op de hoogte. 
 
Naam: 
Handtekening:           
Datum:   ____________-________________-2018 
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L: Interview Guide and Script Field Study 

The Script and interview guide used during the Field study. The script is translated to English, 

the interview guide has been kept in Dutch.  

Using templates: 

- Questionnaire for client 

- Informed consent including extra information for the client 

What is the question we would like to see an answer for? 

- What is the influence of adding perceived control for an older person with dementia on 

acceptance of assistive technology? Why? 

How will we answer this question? 

- Interviews (and recording thereof) 

- Observation of the behavior of participants. 

 

 

Entrance into the home of the older person with dementia 

Introduce yourself. Activate Tessa and perform the set up.  

Explanation of eWare 

Tessa is part of a system where we take a look at how we can help people like u in daily life. This is 

done by using some sensors that only sense infrared (elaborate as seen necessary on Sensara and 

eWare. Don’t make it too complicated). Explain short the functionalities of Tessa within eWare 

(Remembering goals) 

Explain to the participant that by participating in the research they help by the development of the 

system. There’s no right or wrong and their opinion is of high value to us.  

Explain and sign informed consent 

T0: First part of the interview 

See interview schema 

First part of experiment  

Number of the 
participant 

Order of the tasks 

 Getting a glass of water (W), Playing the game (G) 
Conditions with (x) and without control (c) 

1 Wx Gx, Wc Gc 

2 Wx Gx, Gc Wc 
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3 Wc Gc, Wx Gx 

4 Wc Gc, Gx Wx 

5 Gx Wx, Wc Gc 

6 Gx Wx, Gc Wc 

7 Gc Wc, Wx Gx 

8 Gc Wc, Gx Wx 

 

Look at the overview picture of the exact words per condition (in Dutch).  

With the wizard of oz method using the Tinybot application.  

T1: Second part of the interview.  

Look at the interview schema 

Second part of the experiment  

T2: Final interview 

Look at the interview schema 

Ask for further questions or comments of the participants 

Stop the recording, thank the participants with a little present.  

 

The interview guide used during the field study. 

Vragenlijsten voor cliënt 

 

Aan de start 
T=0 

Tussendoor 
T=1 

Aan het eind 
T=2 

Algemene vragen Ervaringen met het gebruik Ervaringen met het gebruik 

Gebruik van technologie Mening eWare, waarom Mening eWare, waarom 

Vas scale Eigen regie Eigen regie 

Eerste impressie van  het 
gebruik 

 Vergelijking condities 

Verwachtingen   

 

 



PERCEIVED CONTROL OF ASSISTIVE TECHNOLOGY BY SENIORS WITH DEMENTIA 130 

 
Vragen mogen in principe gesteld aan persoon met dementie en mantelzorger. Als de mantelzorger 

duidelijk een mening geeft, is het zinnig om (indien mogelijk) de persoon met dementie ook expliciet 

om zijn/haar mening te vragen. Aan het begin van de vragenlijst is ruimte gelaten om de situatie te 

schetsen en zo ook aan te geven wie het merendeel van de antwoorden gaf. 

De vragenlijsten voor de mantelzorgers bevatten soms dezelfde vragen, dan is het van belang om 

deze vragen zowel bij de persoon met dementie uit te vragen, als bij de mantelzorger. Dit is het geval 

bij: algemene vragen en ervaren gezondheid. Vragenlijsten die de mantelzorgers extra hebben, 

kunnen mogelijk door de mantelzorger zelfstandig ingevuld worden. Ook dit graag weer aangeven bij 

de situatieschets. 
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Aan de start (T=0) 

ID nr van deelnemer: 

____________________________________________________________ 

Datum: ______/______/_______ (dd /mm /jjjj) 

Wie is aanwezig? ____________________________________________________________ 

Kleine impressie van gesprek: (wat is de houding van de deelnemers, hoe verloopt het gesprek, wie 

geeft de antwoorden etc.) 

________________________________________________________________________________ 
 

A) Algemene gegevens 
1. Geboortedatum ______/______/_______ (dd /mm /jjjj) 

2. Geslacht  Man   1      

Vrouw   2  

Anders   3 

 

3. Wat is uw burgerlijke staat? 

Getrouwd   1 

In een relatie        2 

Gescheiden     3 

Alleenstaand        4 

Weduwenaar / Weduwe            5 

Ik weet het niet 98 

Ik wil hier geen antwoord op geven 99 

4. Wat is uw hoogst genoten opleiding?  

Geen opleiding  0 

Basisschool  1 

Middelbare school  2 

MBO / HBO / Universiteit  3 

Ik weet het niet 98 
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Ik wil hier geen antwoord op geven 99 

  

5. Wat is uw huidige werksituatie (meerdere antwoorden mogelijk)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Met wie woont u samen (meerdere antwoorden mogelijk)? 

  Aantal 

Niemand  1 Niet invullen 

Partner  2 Niet invullen 

Kinderen  3  

Kleinkinderen  4  

Schoonzoon/Schoondochter  5  

Broers/Zussen  6  

Moeder/Vader  7  

Zorgverlener (betaald, geen familie)  8  

Anderen, namelijk….  9  

Ik wil hier geen antwoord op geven 99 Niet invullen 

  

Met pensioen  1 

Ik werk fulltime                            2 

Ik werk parttime                            3 

Werkeloos                                    4 

Ik werk thuis  5 

Ik weet het niet 98 

Ik wil hier geen antwoord op geven 99 
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B) Zaken in het dagelijks leven  

 

7. Kunt u aangeven wat u in uw dagelijks leven op dit moment soms lastig vindt? 

(Denk aan boodschappen doen, eten bereiden, huishouden, de was doen, vervoer, medicatie 

innemen, financiën) Dit kunnen zaken zijn die door eWare systeem ondervangen kunnen 

worden. Maar mag ook breder. Laat persoon (samen met mantelzorger) eerst toelichten en 

daarna suggesties benoemen zoals hierboven.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

8. Kunt u een lijstje geven van technologie die u vaak gebruikt? (PC, telefoon, televisie...) 

 

1. _______________________________ 6.____________________________ 

2. _______________________________ 7. ____________________________ 

3. _______________________________ 8. ___________________________ 

4. _______________________________ 9. ___________________________ 

5. _______________________________ 10. ___________________________ 

 

9. Hoe gaat het gebruik van deze technologie over het algemeen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 
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C) Gezondheid 
We willen graag weten hoe u uw gezondheid beoordeeld VANDAAG. Onderstaande schaal gaat van 0 

tot 100. 100 betekent “Beste gezondheid die u zich kan voorstellen” en 0 betekent “Slechtste 

gezondheid die u zich kan voorstellen”.  

 

Zet een kruisje hoe u uw gezondheid vandaag beoordeeld.  

 

 

 

100 ( = Beste gezondheid die u zich kan voorstellen) 

 

90 

 

80 

 

70 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 

0 ( = Slechtste gezondheid die u zich kan voorstellen) 

 

Uw gezondheid vandaag = ___________________________ 
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D) Eerste impressie 

 

1. Wat is uw eerste gevoel over het eWare systeem? 

 Zeer negatief Negatief Neutraal Positief Zeer positief 

a. 

 

 

 

 

 

 

   

  

Kost veel 

energie 

Kost energie 

 

Neutraal 

 

Geeft energie 

 

Geeft veel 

energie 

b. 

   zzzzzzz 

 

 

 

    

 Zeer 

verwarrend Verwarrend Neutraal Duidelijk Zeer duidelijk 

c. 

? ? 

 

 

? 

 

! !! 

 

2. Kunt u toelichten waarom u hier zo over denkt?  
(Bijv.: zal het helpen in uw dagelijks leven, ziet u er naar uit om met het systeem aan de slag te 

gaan, past het in uw leven en omgeving, wat vinden uw vrienden en familie?) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 

E) Verwachtingen 

1. Kunt u vertellen wat het systeem voor u zou kunnen betekenen? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Eerste evaluatie (T=1) 

 

Kleine impressie van gesprek: (wat is de houding van de deelnemers, hoe verloopt het 

gesprek, wie geeft de antwoorden etc.) 
 

Welke conditie heeft de cliënt doorlopen? 

 
________________________________________________________________________________ 
 

o Ervaringen 
 

1. Kunt u omschrijven wat u een opvallend moment vond tijdens de laatste interactie met 
Tessa? Dit mag positief en negatief zijn.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Kunt u 2 goede dingen van de laatste interactie met eWare benoemen? Dit mag samen met 
mantelzorger bedacht worden. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

 

3. Kunt u 2 dingen van de laatste interactie met eWare benoemen die verbeterd moeten 
worden? Dit mag samen met mantelzorger bedacht worden. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________  
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o Mening 

 

1. Wat is uw gevoel over het eWare systeem? 

 Zeer negatief Negatief Neutraal Positief Zeer positief 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Kost veel 

energie 

Kost energie 

 

Neutraal 

 

Geeft energie 

 

Geeft veel 

energie 

b. 

   zzzzzzz 

 

 

 

    

 Zeer 

verwarrend Verwarrend Neutraal Duidelijk Zeer duidelijk 

c. 

? ? 

 

 

? 

 

! 

 

!! 

 

2. Kunt u toelichten waarom u hier zo over denkt?  
(Bijv.: helpt het in uw dagelijks leven, hoe vindt u het gebruik,  past het in uw leven en omgeving, 

wat vinden uw vrienden en familie?) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________  
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o Eigen regie 

1. In hoeverre heeft u het gevoel dat u controle heeft over de robot? 

 

Totaal geen 
controle o  o  o  o  o  

Volledig in 
controle 

 

2. In hoeverre heeft u het gevoel dat u controle heeft over de taken die u heeft gedaan? 

 

Totaal geen 
controle o  o  o  o  o  

Volledig in 
controle 

 

3. Waar zou het systeem op deze manier het beste mee kunnen helpen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Tweede evaluatie (T=2) 

 

Kleine impressie van gesprek: (wat is de houding van de deelnemers, hoe verloopt het 

gesprek, wie geeft de antwoorden etc.) 
 

Welke conditie heeft de cliënt doorlopen? 

 
________________________________________________________________________________ 
 

A) Ervaringen 
 

1. Kunt u omschrijven wat u een opvallend moment vond tijdens de laatste interactie met 
Tessa? Dit mag positief en negatief zijn.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Kunt u 2 goede dingen van de laatste interactie met eWare benoemen? Dit mag samen met 
mantelzorger bedacht worden. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

 

3. Kunt u 2 dingen van de laatste interactie met eWare benoemen die verbeterd moeten 
worden? Dit mag samen met mantelzorger bedacht worden. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________  
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B) Mening 

 

1. Wat is uw gevoel over het eWare systeem? 

 
Zeer negatief Negatief Neutraal Positief Zeer positief 

a. 

     

  

Kost veel 

energie 
Kost energie 

 

Neutraal 

 

Geeft energie 

 

Geeft veel 

energie 

b. 

   zzzzzzz 

 

 

 

    

 Zeer 

verwarrend Verwarrend Neutraal Duidelijk Zeer duidelijk 

c. 

? ? 

 

 

? 

 

! 

 

!! 

 

2. Kunt u toelichten waarom u hier zo over denkt?  
(Bijv.: helpt het in uw dagelijks leven, hoe vindt u het gebruik,  past het in uw leven en omgeving, 

wat vinden uw vrienden en familie?) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________  

  

 

 

 

 



PERCEIVED CONTROL OF ASSISTIVE TECHNOLOGY BY SENIORS WITH DEMENTIA 142 

 
C) Eigen Regie 

1. In hoeverre heeft u het gevoel dat u regie/controle heeft over de robot? 

 

Totaal geen 
controle o  o  o  o  o  

Volledig in 
controle 

 

2. In hoeverre heeft u het gevoel dat u regie/controle heeft over de taken die u heeft gedaan? 

 

Totaal geen 
controle o  o  o  o  o  

Volledig in 
controle 

 

3. Waar zou het systeem op deze manier het beste mee kunnen helpen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

D) Vergelijking condities 

1. Heeft u verschil gemerkt tussen de twee keer dat we de taken hebben gedaan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Kunt u 2 verschillen omschrijven? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Welke vorm van communicatie met Tessa vond u fijner? Waarom? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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M: Interaction Template Field Study 

During the field study the interaction template below has been used. On top the experimental 

condition including perceived control, below the condition without.  
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N: Analysis and Transcription Field Study 

The analysis for the field study can be found below. First themes codes and the amount of 

participants mentioning a code are found in a table overview. Underneath the themes are 

described in more detail. Finally the full transcription of the interviews can be found. As the 

participants were Dutch the full transcription will be as well.   

Theme Codes Amount of 
participants 
out of 6.  

Acting in 
conditions 

Did not found differences between 
conditions 

3 

Acting in 
conditions 

Does not like playing game 3 

Acting in 
conditions 

Found a difference in speed, answers 2 

Acting in 
conditions 

Got water (Control condition) 0 

Acting in 
conditions 

Got water (experimental condition) 2 

Acting in 
conditions 

Got water 1st time 2 

Acting in 
conditions 

Got water 2nd time 0 

Acting in 
conditions 

Played game 1st time, got item 2 

Acting in 
conditions 

Played game 2nd time, got item 2 

Acting in 
conditions 

Played game, got item (Control condition) 1 

Acting in 
conditions 

Played game, got item (Experimental 
condition) 

3 

Acting in 
conditions 

Said No, game (experimental Condition) 2 

Acting in 
conditions 

Said No, water (experimental condition) 2 

Acting in 
conditions 

Stayed seated, game (Control condition) 5 

Acting in 
conditions 

Stayed seated, game (Experimental 
condition) 

3 
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Acting in 
conditions 

Stayed seated, game 1st time 4 

Acting in 
conditions 

Stayed seated, game 2nd time 4 

Acting in 
conditions 

Stayed seated, water (Control condition) 6 

Acting in 
conditions 

Stayed seated, water (experimental 
condition) 

4 

Acting in 
conditions 

Stayed seated, water 1st time 4 

Acting in 
conditions 

Stayed seated, water 2nd time 6 

Attitude 
towards eWare 

Don’t need it 2 

Attitude 
towards eWare 

Negative / Confused 2 

Attitude 
towards eWare 

Neutral  1 

Attitude 
towards eWare 

Positive 3 

Control In control of own actions 3 

Control Not enough control over Robot 2 

Control Not enough experience to say something 
about control 

1 

Improvement Confusion for the system if visitors come 
by. 

1 

Improvement Doubt if reminders will really help 3 

Improvement  Having a real conversation (like amazon 
echo/google home)  

5 

Improvement Help people who are not/less mobile 2 

Improvement It is a mechanical assistant  1 

Improvement Just listen to a conversation of two Tessa’s 1 

Improvement Might give a wrong reaction, causing panic 1 

Improvement Need to be personalized 2 

Improvement Playing a game (on phone against robot) 1 

Improvement Remembering on the go (or other room) 1 

Improvement Should be able to take over memory 
(encyclopedia) 

1 

Improvement Taking notes through Tessa 2 
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Improvement Use funny interactions (here I am again, 

welcoming) 
2 

Improvement Use Tessa as wake up/medication alarm 1 

Improvement User starts interaction 4 

Looks 2 besides each other look like friends 1 

Looks Funny 3 

Others Concerns about money 1 

Others It feels like having a real conversation 1 

Others Keep treating older people like grown ups 1 

Others People with dementia are sensitive to 
losing self-esteem 

1 

Others Technical impressive 1 

Personal 
Problems  

Can’t live alone 4 

Personal 
Problems  

Lonely  1 

Personal 
Problems  

Mental 1 

Personal 
Problems  

No problems 4 

Personal 
Problems  

Physically 2 

Privacy Confronting for visitors 1 

Privacy Everything you say is recorded (2) 1 

Privacy No spontaneous response of visitors (2) 1 

Privacy Not being able to be yourself 1 

Privacy Others can activate sensors 1 

Privacy Privacy issues (mentioned 6 times) 1 

Privacy Robot conveys message: Not as healthy 
anymore 

1 

Privacy You have to tell visitors how to behave 1 

Sound Comment on jingle 1 

Sound Having trouble  5 

Sound It is clear 3 

Sound Loud enough 1 

Sound Too slow (sentences of what to do) 1 

Talking to Tessa 
(observation) 

Polite full sentences 3 
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Talking to Tessa 
(observation) 

Reacted like a real conversation 2 

 

Results 

Again, the top down thematic analysis as described by Braun and Clarke (2006) was used. For the 

analysis the recordings of the interview as well as notes and behavioral observations during the 

different conditions have been analysed. From the analysis the following seven themes were found: 

Personal issues, Conditions, Perceived control, Attitude towards eWare, improvements, privacy, and 

sound. 

Personal problems 

Most participants stated they were happy with their current lives and had no further problems (4/6). 

Four of the participants stated they could no longer live on their own without the help of others. One 

was still living on his own without help. Only one of the participants complained about declining 

memory, but in his eyes, this was not severe enough to need the eWare system. Other personal 

issues consisted of a decline of the physical body (2/6) and therefore being dependent on others and 

feelings of loneliness (1/6). 

Conditions 

During the interviews the participants performed a small experiment in two conditions, control and 

experimental, which were observed. During the control condition most participants stayed seated 

(5/6 for playing game. 6/6 for getting the water). However, during the experimental condition only 

around half stayed seated. (3/6 for playing the game. 4/6 for getting the water). Two of them said 

“No” to the actions in the experimental condition for both cases, while the others pretended to 

perform the action due to physical limitations or because they did not see the need in performing the 

action at that moment. Three participants stated they did not like playing games, which caused 

participants to not play the game.  

“I’m not strong on that point. I never play games. So how that is supposed to go is puzzling to me.” 

(p1, Male, 102) 

If a participant already got water the first time or drank before the interview, they did not see the 

need to get water a second time, since they already had something to drink. However, of the four 

participants that did not perform the action asked by Tessa, three stated they would listen to the 

system if it would have arrived during a normal day when needed, even if it was just out of curiosity 

if the robot would say anything more.  

“He will say that, so yeah why wouldn’t I get up and do it? See what the consequences are. It is a 

curiosity as well. What will happen when I do that. Will he do anything? Will he say more?” (p2, Male, 

95) 

Three participants stated they did not notice a difference between the two conditions. One stated 

the experimental condition was more elaborate, and too slow for him. One participant, who already 
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had some experience with the eWare system stated the other robot, which she had before, was 

friendlier and talked more like real humans talk.  

“She (the previous Tessa) is clearer and talks like we do. The other doesn’t. That one actually cuts it 

off, the conversation.” (p5, Female, 87) 

Perceived control 

Some participants (2/6) stated clearly that they felt they had no perceived control over the robot in 

any of the conditions, but they did state to have perceived control over their own actions (3/6).  

“Control over the robot? No, the robot has control over me. She asks the questions and I answer 

them.” (p3, Male, 95) 

“If I don’t like it I will not do it.” (p3, Male, 95) 

One participant did not have the feeling he had enough information to say anything about the 

feelings of perceived control he had over the robot, or his own actions.  

Attitude towards eWare 

The attitudes of all participants remained the same during the duration of the experiment. Three 

participants stayed positive about the system during the whole interview. Two participants were 

slightly negative towards eWare. One of them did not see the use and thought it was confusing, the 

other was doubtful about her privacy when such a system would be installed in her house. The last 

participant remained neutral and did not see how the system could help. However, he did see how 

happy a friend, who was testing the system, was when she talked about the system, which made him 

doubtful.  

“She likes it, and she tells me about it as soon as I get there. That’s a sign for me that she is very 

interested.” (p2, Male, 95) 

Improvements 

When asked about uses for the eWare system, the participants came up with a lot of ideas how such 

a system could help them or others they could think of. Most prevalent was the idea of having a real 

conversation with the robot (5/6), which is interesting since participants already had the feeling they 

could talk to Tessa. One of the factors that could explain this phenomenon is that participants wished 

they could start an interaction with the system themselves (4/6) which was clear for the participants 

that it was not yet possible. For example, participants mentioned calling the robot if they needed 

something and where unable to do it themselves (2/6).  

Next to having conversations about thing the participants need to do, they wished they could have 

conversations with Tessa about their day or interesting topics for them (2/6). These interactions can 

be labeled as more fun interactions compared to the reminders of getting a glass of water or playing 

a game consisting of retrieving an item. Finally, the participants mentioned that it would be a good 

idea to tell the system what they want to remember, instead of making memo’s (2/6).  
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All these ideas entail that the robot needs to be personalized (2/6) in the way it speaks, what it says, 

the language it uses, and what it can help with. If a person does not like playing games, it should not 

suggest this action and if the user likes to talk a lot, the robot should ask about their day.  

“It should know something about you. It has to ask about topics I’m interested in.” (p6, Male, 86) 

Participants (2/6) also mentioned adding a funny interaction. 

“I think that what someone has to do you have to say in a pleasant, fun way. Like: ‘Here I am again.’” 

(p6, Male, 86) 

Half of the participants (3/6) had doubts if the reminders would really help for people with dementia. 

What would happen if the user did not do what was asked, if the user was snoozing, or was 

distracted in another way.  

“It was talking about getting a glass of water, I got it. Now there are two things, I will put it on the 

table or I will drink the water.” (p1, Male, 102) 

“I have the idea, that if you are half asleep, dozing off, or whatever. That you will not get up 

immediately to get a glass of water, or don’t feel like drinking water. I think it will pass and you will 

doze off again. (…) It might help, but I have my doubts about it.” (p4, Female, 85) 

One participant had concerns about the system being confused when visitors came by, causing extra 

stress for the (in)formal caregivers and causing panic by conveying messages that something is wrong 

to the (in)formal caregivers while no help is needed.  

“The robot will react to what I say and do and will pass that on. I think they (the caregivers) will go 

crazy. (…). So, if the robot gives the wrong reaction, people will panic for no reason.” (p4, Female, 85) 

Some other improvements mentioned by the participants consisted of listening to a conversation 

between two Tessa’s, playing a game on a mobile application against the system, by which Tessa 

reacted verbally to the game, and getting reminders even when you are on the go.  

“When he is downstairs and has to take his pill. Very important for older people. That she will then 

say: ‘Listen, you do have nice cards, but have you brought your medication with you?’” (p6, Male, 86) 

The last things mentioned where: taking over your memory, like an encyclopedia, and using Tessa as 

a wake up and medication alarm.  

“The capacity of humans is bound by limitations. Having access to data exceeding that capacity via a 

robot will be very useful.” (p3, Male, 95) 

Privacy 

One participant was concerned about the privacy concerning eWare. she was convinced the robot 

recorded everything she said. She mentioned not being able to be herself when the robot is 

activated, since it would be able that the robot would interpret something wrong. She was also 

concerned about visitors not being themselves or these visitors disturbing the system by taking 

something out of the fridge or activating other sensors.  
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“Like having a little spy in your home. Which emphasizes the fact that you don’t function well in your 

intellect.” (p4, Female, 85) 

Sound 

During the interviews 5 participants had a problem understanding Tessa. Two of these had such 

severe problems understanding what was being said, the researcher had to take over the role of 

Tessa, to prevent further agitation of not being able to comply with the research.  

“I could also say: I’m sorry but I can’t hear it. But you can’t repeat that three or four times.” (p2, Male, 

95) 

One participant mentioned the trouble with hearing Tessa could be because he was wearing a 

hearing aid. Another participant mentioned that she was having trouble with hearing because she 

had to get used to the sound of Tessa and it would be a matter of tuning.  

“I did not hear that. But I just have to get used to the sound. The bleep and you have to be focused. I 

am focused right now, because I did not understand it. So, if you are distracted because you are 

watching TV, or listening to the radio, or whatever. It will pass by completely.” (p4, Female, 85) 

Although some participants had trouble hearing, all participants answered Tessa in full, very polite 

sentences. For example, participant two which had trouble hearing Tessa and said the following 

toward the robot: “Tessa, I have to tell you that I do have some problems hearing, which makes you 

dependent on the timbre and pace of the voice of the person talking to you.” (p2, male, 95) 

 

Transcription participant 1 

Interview participant 1.  

Ik zal eerst nog een klein beetje over Tessa vertellen. Dit is hem. Hij kan praten en u verstaan. Dus 

bijvoorbeeld “heeft u al wat gedronken vandaag?” Of “heeft u zin om wat te drinken?” Dan kunt u 

met ja en nee antwoorden. En zo kan ook op een afstandje, dus bijvoorbeeld uw dochter kan dan 

zien hoe het met u gaat.  

Dat snap ik niet. Hoe kan mijn dochter dat weten?  

Uw dochter krijgt een berichtje van Tessa.  

Over de telefoon?  

Ja een soort van telefoon gesprek. Mijn ene dochter zit hier drie kilometer vandaan, de andere zit in 

Apeldoorn.  

Ja dus uw dochter in Apeldoorn kan ook met u communiceren via de robot. En daarnaast kan de 

robot u helpen herinneren aan bijvoorbeeld welke dag het is of eten en drinken, dat er iemand langs 

komt, dat allemaal.  

Heeft u daar nog vragen over? Nee, momenteel denk ik dat ik het wel wist.  



PERCEIVED CONTROL OF ASSISTIVE TECHNOLOGY BY SENIORS WITH DEMENTIA 151 

 
Oke dan heb ik wel wat vragen voor u. We hebben natuurlijk een aantal algemene vragen.  

Mag ik vragen wat u geboortedatum is?  

- 01-12-16, 1916. Dan ben u net jarig geweest, Gefeliciteerd. 102!. Dat is een mooie leeftijd.  

Wat is uw burgerlijke staat?  

- Weduwnaar 

Welke opleiding heeft u gehad? 

- HBS 5 in Deventer. Middelbare koloniale landbouwschool Deventer.  

En op het moment bent u met pensioen neem ik aan? 

- Ja. 

En woont u hier alleen?  

- Ja, alleen. Ben weduwnaar 

Zijn er dingen in het dagelijkse leven waar u moeite mee heeft?  

- Nee. Nee? Ben helemaal zelf supporting. Zo min mogelijk bemoeien en afhankelijk zijn van de 

mensen van het huis.  Dus alles zelf doen. Zelf supporting.  

- Ja maar u zei net dat er soms wel iemand langskomt om schoon te maken, dat soort dingen.  

- Ja! wat het huis moet doen doet het huis. Wat ik moet doen doe ik. 

We hebben hier een schaal van nul tot honderd. Hoe voelt u zich vandaag? Heeft u een goede dag? 

- Ja ik heb een hele goede dag. Laten we zeggen: 85.  

- 85? Dat is inderdaad heel mooi.  

Laten we kijken naar uw eerste indruk van de robot. Bent u dan redelijk negatief of positief? Of 

ergens ertussenin?  

- Om eerlijk te zijn. Waarom moet dat?  

- Waarom moet dat? Dus u bent een beetje negatief?  

- Ja, voor mij hoeft het niet.  Maar voor u wel, want u wil vooruit. 

- Dat zeker, maar ik ben hier voor uw mening, dus dat is heel goed.  

En denk u dat zo een robot alleen maar extra energie zou kosten of dat hij ook misschien wat energie 

kan geven? Dat extra technologie.  

- Ik heb er geen idee van. Want ik streef ernaar helemaal zelf supporting te zijn. Dat ik geen 

hulp van de verpleging nodig heb. Niet met aankleden, niet met het baden, nergens mee. Ik 

doe alles zelf, nog steeds. Zelfs mijn veters in orde maken. Dus ik heb eigenlijk geen hulp 

nodig. Ik kleed mezelf aan, ik ga mijn tanden poetsen, gezicht wassen, enzovoort, enzovoort. 

Scheren. Allemaal doe ik zelf.  

- Alles zelf.  

- Nog wel! 

Vind u het duidelijk wat de robot kan of is het nog heel erg verwarrend? 

- Nee, daar weet ik totaal niets van. Dat mag je me dadelijk wel heel duidelijk uitleggen. Wat 

hij wel kan en wat hij niet kan.  
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- Ja, we gaan zo nog even met de robot zelf natuurlijk.  

En u zegt dan van u zou de robot eigenlijk niet willen. Denkt u dat de robot u wel nog ergens mee zou 

kunnen helpen? Of zegt u van nee, ik wil het niet.  

- Ik begrijp uw vraag niet zo erg.  

- Denkt u dat de robot bijvoorbeeld de telefoon zou kunnen vervangen of dat hij misschien 

nog ergens mee zou kunnen helpen? Of zegt u van … 

- Dat durf ik niet te zeggen. Want ik doe alles zelf. Dus dat moet nog blijken, wat hij kan. In 

mijn plaats zal maar zeggen. Ja, want ik doe alles zelf. Ik bel nooit van ik wil dit of ik wil dat. Ik 

ben helemaal zelf supporting. Nog wel.  

 

Dan gaan we door naar de robot zelf. Dan gaan we even met de robot een praatje maken. Ik bestuur 

de robot zelf vanaf mijn telefoon, maar u kunt net doen alsof ik er even niet ben en dat u alleen met 

de robot bent.  

--- Problems with Tessa, had to be turned off and on again. Plus adjusting volume.  

Test bericht word afgespeeld. Tessa: Hoi, wat leuk om hier te zijn.  

- Nou dat is flink hard.  

- Ja dan kunt u het goed verstaan, hé. 

Tessa: Heb je zin om een glaasje water te drinken? 

- Ja, dat wil ik wel. (Pauze) Maar dan moet ik zelf opstaan om een glaasje te halen.  

- Dat wel.  

Tessa: Oke weet je waar de glazen staan? 

- Ja, dat weet ik wel.  

- Oke, dan mag u een glaasje water halen.  

--- Person gets a glass of water.  

- Nou heeft hij het gehad over een glaasje water halen… (onderbroken door Tessa)  

Tessa: Het is belangrijk genoeg te drinken goed bezig.  

- Hoe weet dat ding of ik hem gevuld heb. Ja of nee.  

- Dat is met de sensoren die uiteindelijk dus in huis zouden komen, zou die dat kunnen weten. 

Op dit moment weet ik het natuurlijk en dan kan ik het doorgeven aan de robot, dat het 

glaasje water is gevuld.  

- Hij had het erover dat ik een glaasje water moest gaan halen. Nou heb ik hem. Nou zijn er 

twee dingen. Ik zet hem neer op tafel of ik drink hem op. Reageert hij daar op? 

- Dat op het moment nog niet. Dus u zou nog een grapje met hem uit kunnen halen dat u het 

niet op drinkt. Maar meestal als mensen dan ook het glaasje water voor zich hebben, dan is 

het dat ze het sneller opdrinken. Dus als het warm is, is het even een kleine herinnering dat,  

- Dat ik iets moet doen. 

- Dat het iets te drinken is.  

- Dat ik in activiteit moet komen.  
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- Ja, haha. Zullen we door gaan naar de volgende? 

 

- Nog een vraag: Hoe komt u erbij om dat ding bij mij te demonstreren?  

- Omdat we denken dat u hele goede ideeën heeft. Dus dat u uw mening goed kan weergeven 

tegen ons.  

- Dus het komt van het huis uit.  

- Ja, u leek ons een goede participant vandaar.  

- Dat er geen ongelukken gebeuren, dat ze kapot ging.  

- Ze kan wel tegen een stootje.  

- Dat hij over het balkon op de straat word gegooid.  

- Ja, als hij heel vervelend is dan… 

- Ja. Dan is ie wel kapot.  

- Is het een flinke hoogte.  

 

- Is dit een experiment? 

- Ja.  

- Kost dus niks, he?  

- Nee, het kost u helemaal niets, alleen wat tijd.  

- Ja. En het is de bedoeling dat dat ding eventueel verder ontwikkeld word. En daarna als 

huishoudelijk hulp word neergezet.  

- Ja, ja klopt. Dus .. 

- Iemand die is bedlegerig en dan is er dat apparaat, en die kan dan orders uitvoeren. 

Bijvoorbeeld als iemand op bed ligt en die zegt ik heb dorst, ik heb zin in een glaasje water. 

Wat gebeurd er dan? Gaat hij dan bellen dat er een verpleegster komt die een glaasje water 

neer zet?  

- Dat zou uiteindelijk 

- Dat glaasje water komt niet vanzelf door de lucht aan. 

- Nee, dat klopt. En de robot zelf kan ook niet lopen. Dus hij kan het ook niet zelf brengen, 

maar uiteindelijk zou hij dus als u zegt van: “oh, ik heb toch wel dorst, maar ik heb geen 

energie of ik lig in bed en kan niet opstaan.” Dat hij dan tegen een verpleegster zegt van 

meneer heeft dorst.  

- Ze hebben hier in de verpleegster centrale, hebben ze een apparaat die die signalen kan 

opvangen, van mij?  

- Uiteindelijk zou dat wel moeten ja. Dat is op dit moment natuurlijk nog niet.  

- (Verbaast) Oh nee? 

- Nee, op dit moment is het echt alleen nog het robotje en dat zijn we dus nog aan het 

ontwikkelen. En daar is uw mening… 

- Dus nu gaat het eigenlijk alleen nog over huishoudelijke artikelen?  

- Over het stimuleren van beweging, Of dat u zelf wel nog alles kan halen, maar dat u het af en 

toe vergeet of dat. U kunt ook denken aan demente ouderen, dus aan anderen mensen die.  

- Ja.  

- Die vergeten soms wel eens wat. Of.. Voor dat soort mensen zou het heel erg handig kunnen 

zijn denken wij.  
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- Ik heb het idee, aangezien ik nog alles zelf doe, dat hij afwacht of er een dubbel bewijs komt. 

Dubbele vraag, of ik wil iets gaan doen. Ik ga koffie zetten. Daar hoef ik niets voor te zeggen, 

dat komt in mijn hoofd op. Maar ik kan het ook tegen dat apparaat zeggen.  

- Ja, en dan kan het apparaat het uiteindelijk voor u onthouden. Of bijvoorbeeld als u ziet dat 

de melk op is in de koelkast, en dan wilt u dat u het onthoud. Dan kunt u zeggen: “he, de 

melk is op” Dan zou de robot het later bijvoorbeeld tegen u terug kunnen zeggen. Maar, dat 

zijn allemaal nog ideeën die op dit moment nog niet kunnen. Maar dat zijn goede ideeën die 

we natuurlijk mee kunnen nemen.  

- Ja, ja.  

- Even kijken. We gaan nog een gesprekje met Tessa doen.  

 

Tessa:  Zullen we een spel spelen? 

- (Silence) Nee, daar heb ik geen zin in. (Silence) Ik ben namelijk nogal zelf supporting, zo veel 

mogelijk. En zo min mogelijk aandacht vragen van het huis.  Ik sta op en ik kleed me aan. Ik 

ga naar de badkamer en ik ga ontbijten. Ik doe alles zelf zonder dat er iemand van het huis 

aan te pas komt. Helemaal zelf supporting.  

Tessa: Jammer. Dan zullen we de volgende keer samen een spel spelen.  

- Daar ben ik ook niet sterk in. Ik speel nooit spelletjes. Dus hoe dat moet, dat is me een beetje 

een raadsel. Ik moet dan ook kennelijk weer helemaal omschakelen.  

- Helemaal prima. Dan. Nou, u heeft twee interacties met Tessa kunnen horen.  

- Dat apparaat kan mij alleen ergens aan herinneren? Verder niks he? 

- Nee, maar het kan u ook stimuleren tot beweging.  Dus een spelletje zou ook kunnen zijn dat 

u door het huis beweegt en dat u iets moet halen, of dat u. Dus dat het ook goed is voor uw 

lichaam. Dat u dus beweging heeft. Dat is ook een spelletje.  

- Oh. Ik bedoel, hij geeft aan: Ga nu de deur uit en maak een wandeling, twee keer heen en 

terug op de gang.  

- Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen.  

- Zegt ie dat? 

- Ja, dat zou hij kunnen zeggen.  

- Zullen we doorgaan.  

Tijdens uw gesprek met Tessa, wat vond u opvallend? Iets positiefs of iets negatiefs over de robot 

zelf? 

- Ik begrijp niet waar u naar toe wil.  

- U heeft net met Tessa, Tessa vroeg u om een glaasje water te halen. En Tessa vroeg u om een 

spelletje te spelen. Is daar u iets opgevallen?  

- Spelletje spelen doe ik nooit. Dus dat valt al helemaal weg. Ik doe de dingen die ik moet doen 

en verder niet. Dus als ik klaar ben met aankleden en ontbijten, ontbijt afwassen en 

opbergen. Dan ga ik zitten, ga ik wachten. Of ik kijk naar buiten of ik heb een tijdschrift of 

iets. En dan ga ik om 10 voor 10 ga ik naar beneden. Ga ik koffie drinken. En dan kom ik om 

10 over half 11 kom ik met de krant naar boven en dan ga ik de krant lezen. Tot tien voor 12 
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en dan stap ik op de lift, dan ga ik weer naar beneden om te gaan eten. Gewoon programma 

zal ik maar zeggen. Ik snap dus niet goed waar die robot mij in moet assisteren.  

- Dat begrijp ik heel goed. Maar u zou ook kunnen denken dat deze robot misschien niet voor 

u maar voor iemand anders zou kunnen helpen. En dan helpt u nu ons door te zeggen wat 

zou moeten veranderen, om ook andere mensen te kunnen helpen.  

- Ja, ja. Dus in het gebruik? 

- Ja. Dus uhm. 

Waren er dingen die u fijn vond terwijl u met Tessa aan het praten was? 

- Ik kan er nog niet veel hoogte van krijgen. Nee, ik zit er te weinig in. De jaren dat ik hier zit 

ben ik zelf supporting. Ik denk: Ik moet nog dat doen, ik moet nog dat doen of dat doen. Ik 

moet dan en dan komt mijn dochter en dan gaan we met de auto naar de Albert Heijn om 

boodschappen te doen. Ik ga eerst even een lijstje maken met wat ik nodig heb. Ja dergelijke 

dingen om de zaak aan het draaiende te houden.  

Vond u de gesprekken met Tessa, dus bijvoorbeeld de stem, vond u die fijn? 

- Ja, de stem is wel goed hoorbaar. Goed verstaanbaar.  

En dat u kon terugpraten tegen Tessa, wat vond u daarvan? 

- Ik had er nog niet veel ervaring mee maar hij reageert wel op mijn gesprek.  

- Ja 

- Is dat altijd zo of gaat dat buiten zijn verstand, zal maar zeggen? 

- Dat is niet altijd zo. Dat zullen we dadelijk ook zien. We zullen dadelijk nog een keer een klein 

gesprekje met Tessa doen. En dan zal het iets anders zijn. We zullen dezelfde dingen, Tessa 

zal dezelfde dingen met u doen, maar het zal toch iets anders zijn.  

Heeft dit gesprekje uw mening veranderd (kijkend naar het schema met positief, negatief, etc.)? Vind 

u het al iets duidelijker? 

- Het ging allemaal goed. Ik had helemaal geen wensen wat betreft dat het sneller of beter of 

ja. Het ging goed, laten we het zo zeggen. Dus ik had geen suppletie nodig. Dus op dit 

moment zou ik zeggen hij hoeft hier niet te komen, want ik kan het zelf allemaal. 

(tussenkomt verpleging) Na dit gesprek kan ik eigenlijk niet anders concluderen dan dat dat 

apparaat voor mij niet nodig is.  

- Nee klopt, en als u kijkt naar andere mensen? 

- Nou, ik ken weinig mensen hier. Ik zit alleen in de koffie kring. Met drie dames en nog twee, 

drie heren. Een, twee drie, drie heren ja. En dat is mijn hele, hoe zou ik het zeggen, mijn 

kennissenkring. Die acht mensen alles bij elkaar. Drie mannen en drie vrouwen nog. Ja, en 

dat is voldoende. Ik heb genoeg aanspraak zal maar zeggen. Ik kwam iedere ochtend naar de 

koffie tafel en daar praten we. Een goed kringetje. Een beetje zinvolle gesprekken zal ik maar 

zeggen. Niet, geen geleuter.  

- Nee, inhoudelijke gesprekken?  

- Ja. 

In hoeverre had u het gevoel dat u controle had over de robot? Dus voelde u zich volledig in controle 

of zegt u van.  



PERCEIVED CONTROL OF ASSISTIVE TECHNOLOGY BY SENIORS WITH DEMENTIA 156 

 
- Dat kan ik eigenlijk nog niet zeggen. Ik heb nog maar weinig meegemaakt. Misschien doet hij 

iets waarvan ik denk: “he, dat heb ik al gedaan.” Dat zou waarschijnlijk niet want hij word 

geprogrammeerd om in een bepaalde richting te gaan.  

- Ja, dus. 

- Dus buiten die richting dan doet ie het niet.  

- Nee, dus u voelt wel controle terwijl het gesprek, maar daar buiten eigenlijk niet.  

- Ja. (korte stilte) Ik heb eigenlijk geen idee waarvoor hij bij mij in de kamer zou moeten zijn. 

Aangezien in zelf supporting ben.  

- Oke. Ja.  

- Ik ben nog niet in verleden ik hoef niet ieder moment te bellen van wilt u me helpen naar de 

wc gaan en dergelijke. Ik ben nog zelf supporting. En dan heeft het ook weinig zin, naar mijn 

idee om een “reporter” te hebben.  

- Oke, heel duidelijk.  

We gaan toch nog even nog een gesprekje met Tessa, Tessa wil graag nog even wat zeggen.  

- (stilte voor opzetten Tessa, gesprek) Om welke rede word deze robot ontwikkeld? 

- Voor het helpen, voor mensen met dementie om dingen te kunnen herinneren. Dus mensen 

met dementie vergeten nog wel eens om te eten of om genoeg te drinken, dat soort dingen 

en daarvoor is deze robot dus.  

- Dat ze eraan herinnerd worden dat ze bepaalde dingen moeten doen?  

- Ja. Of dat er iemand langs komt, of dat het eten een andere tijd is.  

- Kunnen ze een verpleegster langs laten komen? 

- Uhm, Als u dat wil, dat is waarvoor we hier zijn, als u zegt van nou als die robot ervoor kan 

zorgen dat er een verpleegster langs zou komen. Daarom zijn we nog aan het ontwikkelen.  

- Kan dat dan? 

- Op dit moment nog niet maar als u zegt… 

- Dat moet dan nog een keertje geprogrammeerd worden.  

- Ja, ja dat kunnen we programmeren.  

- Zoals hij nu is gaat het niet? 

- Nee.  

Oke Tessa zal .. :  

Tessa: Laten we een glaasje water drinken.  

Stilte, geen beweging.  

Tessa: De glazen staan in de kast.  

- Stilte, geen beweging. Dat is dus voor de bewoner zelf. Deze praatjes, zal maar zeggen.  

- Ja, klopt.  

- Dat ik weet oh ja, ik moet wat gaan drinken en de glazen staan in de kast. Dus daar moet ik 

naar toe lopen.  

- Ja 

- Dat is dan dus een reminder. Ja. 
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Tessa: We gaan een spel spelen.  

Tessa: Kan je een vork voor me halen? 

Stilte, geen beweging.  

Tessa: Je kan een vork vinden in de keuken, kan je hem voor me halen? 

- Gemompel ja. Stilte, geen beweging.  

- Dat zou een andere interactie kunnen zijn.  

Vond u hier iets opvallends aan?  

- Het is duidelijk.  

- Duidelijk.  

- Ja, dat is nummer een. Hij is heel duidelijk.  

- En dat komt vooral door de stem? En het volume? 

- Ja. Ja dat is goed. Niet te zacht niet te hard en duidelijk.  

Ja, en de laatste interactie met Tessa, vond u die leuk of minder leuk dan de eerste keer.  

- Dat was alle twee om iets te gaan drinken geloof ik, he? 

- Ja dus de eerste keer heeft u ook het glaasje water gehaald. En toen vroeg Tessa of u een 

spelletje wou spelen en toen zei u nee. Deze keer heeft Tessa u gezegd om een glaasje water 

te halen en om een spelletje te spelen, maar bent u blijven zitten.  

- Ja, dergelijke dingetjes van spelletjes spelen, daar ben ik niet voor in.  

- Nee,  

- Nee dan zit ik liever in mijn stoel. En sta ik naar buiten te kijken.  

- Ja.  

Kunt u zeggen waarom u nu bleef zitten?  

- Ik blijf zitten? 

- U bleef zitten deze keer, waarom bleef u zitten? 

- Omdat het gesprek nog niet afgelopen is. (Verwarring) 

- U zegt dat het nog niet afgelopen is. Waarom is het nog niet afgelopen? 

- Nou u bent nog steeds aan het praten.  

- Ik wel, maar Tessa is niet meer aan het praten.  

- Nee, ik heb niets tegen dat apparaat gezegd, dus hij hoeft mij niet te antwoorden.  

- Nee, en vind u het fijn dat Tessa nu ook niet meer antwoord? U heeft niets gezegd dus Tessa 

zegt ook niets meer.  

- Nee, Ik vind dat apparaat niet nodig voor mij.  

- Nee, oke.  

Dus u denkt nog steeds hetzelfde over de robot als toen ik hier binnen kwam.  

- Ja, ik vind het nog niet noodzakelijk. Ik kan alles zelf. Ik kan er zelf aan denken, en ik kan zelf 

wat ik bedenk, kan ik ook uitvoeren. Dus ik heb helemaal geen assistente nodig. Ook geen 

mechanische.  
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En stel u voor als u, even dan niet voor u in huis, maar voor iemand anders die hem wel nodig zou 

hebben. Zou u dan de eerste keer fijner vinden, Toen u terug praatte en toen u echt een beetje een 

gesprekje had, of deze laatste keer, dus dat u eigenlijk niks heeft terug gezegd.  

- Ik hoef eigenlijk niks. Dat is heel negatief, maar ik hoef eigenlijk niks. Ik zit hier in mijn stoel, 

kijk naar buiten. Eventueel als ik uitgekeken ben kijk ik in een van mijn tijdschriften, en dan is 

het zo weer tijd om naar beneden te gaan om te gaan eten. En de ander keer om koffie te 

gaan drinken en ‘s middags doe ik niks. ’s Middags ga ik direct na het eten ga ik naar bed. En 

dan slaap ik van nou kwart voor 2 tot 4 uur en dan kom ik er weer uit en dan ga ik een beetje 

tv kijken. Of tijdschriften. Ik lees veel, tv niet zo bar veel. Meestal pas na achten ’s avonds. 

Dus in hoofdzaak lees ik tijdschriften en boeken. En daar kom ik mijn tijd mee door. En ik ben 

tevreden.  

- Dat is het belangrijkste.  

- Ik hoef niks. Alles gaat goed. Alles gaat op een goed tempo. Alles komt op tijd. Ik ben 

helemaal tevreden. Ik hoef ook geen assistentie  

- Nee inderdaad. En deze robot is ook niet voor u. Maar we willen toch kijken dat misschien 

voor andere mensen het toch wel zou kunnen helpen. Dus ik wil u toch nog even vragen. 

Tijdens de laatste keer, dat er eigenlijk geen interactie was, had u wel nog het gevoel dat u controle 

had over de robot?  

- Daar heb ik te weinig.  

- Daar was het te kort voor? 

- Ja. Het zijn alleen een paar zinnen geweest en verder nog niet.  

- Nee, dat klopt.  

- Maar, (stilte) ik mis hem niet. Hij zou misschien wel een aanvulling zijn, maar Het is niet 

noodzakelijk. Ik doe het allemaal zelf nog.  

- Ja, en u bent tevreden hoe het gaat.  

- Ja, ik heb alles nog op een rijtje.  

- (gelach) nou mooi.  

- Als dat anders word dan krijg je ineens andere koek.  

- Ja idd. En als u denkt, voor u nu natuurlijk niet, maar als u denkt voor u misschien over een 

paar jaar.  

- Over een paar jaar… ik ben 102. 

- Over een jaar?  

- Over een maand. Dat is meer realistischer. 

Maar als u zou zeggen misschien zou ik het toch wel fijn vinden de robot. Zou u dan… 

- Als ik gebreken krijg, echt slecht ga lopen. Of mijn herinneringen die gaan flink achteruit. Dat 

ik niet meer weet wat ik gedaan heb. Dan is er een ander praat. Dan word het noodzakelijk. 

En nu is het overbodig vind ik. (instemming) 

We hebben net twee keer een taakje gedaan met de robot. Dus eerst toen u het glas water heeft 

gepakt, toen u ook echt terug heeft gepraat tegen de robot en daarna. Zou u naast dat u alleen heeft 

teruggepraat nog een ander verschil weten tussen die twee keer? 

- Ik kan er eigenlijk niets zinnigs over zeggen.  
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- Dat is helemaal prima hoor. Het zijn ook moeilijke vragen. Dat weet ik zelf ook.  

- Maar ik vind het mooi dat hij er is. Dat ik er nog niet rijp voor ben. Ik doe alles nog zelf. Dus ik 

heb niets nodig. Geen robot nodig om me ergens aan te herinneren. Qua eten, of ga drinken 

of ga dit of ga dat. Nee, ik doe dat nog, dus hij is niet nodig. Over een half jaar misschien wel. 

Ja. U heeft een moeilijke taak.  

- Ja zeker, want wij moeten natuurlijk wel zorgen dat het dan ook past. Dat de robot ook 

reageert zoals u zou willen. En dat hij ook echt helpt. Want als hij daar gewoon staat en u 

blijft inderdaad op uw stoel zitten, dan heeft het dus geen zin gehad.  

- Ja, ik ben dus nog eigenlijk helemaal zelf supporting.  Ik doe alles zelf. Ik bel nooit een 

verpleegster, help dit of help dat. Nee. Ik heb geen steunkousen die aangetrokken moeten 

worden en dergelijke dingen. Dus ik ben gewoon tot nu toe zelf supporting. En dan is dat 

apparaat ook niet nodig voor mij.  

- Nee inderdaad. En dat is helemaal prima toch.  

- Ja, anderen hebben hem wel nodig en daar is ie voor.  

Maar u denkt wel dat bij anderen het zou kunnen helpen? 

- Oh ja. Dat denk ik zeer zeker. Mensen die al niet meer echt mobiel zijn, die moeilijk uit bed 

kunnen komen. En die kans lopen op de grond te vallen en niet meer overeind te komen. Ja 

zo een apparaat die kan dan reageren. Misschien kan hij dan als er op een knop gedrukt 

word, want de persoon die ligt op de grond en hij staat ernaast, dan drukt ze op een knop en 

gaat daar het alarm aan. Dan weten ze ook dat ze moeten komen. Dan is het een geweldige 

uitvinding.  

- Ja, zeker.  

- Maar ik ben nog niet zo ver. Ik ben wel heel oud, maar ik ben nog niet zo ver. En ik verwacht 

dat ik dood ga zonder moeilijkheden.  

- Maar als u tot die tijd tevreden bent en… 

- Ja ik ben heel tevreden. Qua omgeving hier, de kamers die wij hebben ben ik buitengewoon 

tevreden. Het eten ook en het entertainment hier is zeer overvloedig, maar ik doe er nooit 

aan mee. Minstens een of twee keer in de maand komt er een muziek gezelschap, die komen 

muziek maken. Of ze draaien muziek, of wat dan ook. Er is telkens wat. Een school met 

kinderen die komt zingen, enz. ze doen ontzettend veel.  

- En vanmiddag ook al.  

- Oh dat heb ik nog niet eens in de gaten. Ik ben erg zelf supporting. Ik zit hier lekker in mijn 

eentje en ik doe precies waar ik zelf zin in heb. 

- Dat is belangrijk toch.  

- Ik heb niemand nodig.  

Nou ik wil u in ieder geval ontzettend bedanken. Dit was het alweer.  

 

Transcription participant 2 

Interview Participant 2 

“Tessa wil niet opstarten. Oogjes gaan niet aan. Na even wachten lukt het toch.“ 
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 Tessa: Hoi wat leuk om hier te zijn.  

Nou hij werkt. Dan ga ik eerst even wat vragen doen. En dan kunt u met Tessa een gesprekje voeren.  

Mag ik vragen wat uw geboortedatum is? 

- 10-01-1923, dat is een eind weg hoor.  

- Ja, Dat is al een aardige leeftijd.  

En uw burgerlijke staat? 

- Ja ik ben weduwnaar. Mijn vrouw is al 14 jaar geleden overleden. Dus ik heb zo een beetje 

een vriendschapsband met mevr. V.. We hebben verteld van laten we het samen gezellig 

houden. Dus je moet niet denken aan uhm, dat we in een telefooncel in een straatje staan te 

vrijen. (gelach) die richting die moet je niet uit denken. Maar dat hebben we afgesproken en 

ik heb met veel moeite, maar ik heb hier, in een appartement op 3 woont ze. Dat is tot 

dusver mijn, haar man is al 25 jaar dood.  

- Gewoon gezelligheid.  

En uw opleiding?  

- Ja dan heb ik, dan ben ik bij, vroeger de lagere school. En toen heb ik de LTS, maar dat heette 

toen ambachtsschool. En daarna de MTS, de middelbare technische school. En toen had ik 

mijn plannen om naar Delft te gaan. En ik had de papierwinkel en wat allemaal al klaar. Maar 

toen kwamen die assen van 1940. Die assen van 1940, 1941. Toen kwamen die assen van de 

Duitsers, daar ging ik dus niet op in. Maar toen ben ik naar leiden gegaan, op advies van een 

vriend van mijn vader. Die was importeur van politie en daar ben ik bij de LOI gaan studeren 

op bedrijf beveiliging. Beveiligingsbeambte, … (onverstaanbaar) Dat heb ik met plezier 

gedaan. En ik ben daardoor ook bij de gelderlande pers als bedrijfsbeveiliger terecht 

gekomen, en daar heb ik nog 26 jaar ook nog gewerkt, tot aan mijn pensioen. En we hadden 

natuurlijk twee kinderen enzo, we hebben twee kinderen. Die zijn respectievelijk, mijn zoon 

is 72 en mijn dochter 70. En nou ja, meer soorten zijn er niet.  

- Ja en u bent dus nu met pensioen.  

- Ja.  

En u woont hier alleen?  

- Ik woon hier alleen. Ja.  

- Ja dat zijn even de algemene vragen natuurlijk.  

- Ja, natuurlijk.  

Zijn er dingen die u, waar u wel eens moeite mee heeft, of die u wel eens lastig vind in gewoon het 

dagelijkse leven?  

- In het dagelijkse leven? Nee, ik mag blij zijn dat ik word in januari, 10 januari word ik 96. 

Maar ik mag blij zijn dat het in mijn koppie nog een beetje wil. En dat mijn benen me niet in 

de steek laten. Ik ga iedere morgen minimaal een uur wandelen. Dat doe ik al jaren. Verder 

gaat alles redelijk. Ik zit wel met de oude mannen kwaal. Dat is met de urine, dat je ‘s nachts 

vier, vijf keer moet opstaan om te plassen en dat is heel vervelend. In feite kunnen ze er 

maar weinig aan doen hoor. En ik heb al met mijn arts meerdere keren erover gepraat en .. 

Maar goed we gaan plassen en dan gaan we weer naar bed. Het mag toch geen probleem 
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vormen verder. En ja ik heb boezem fibrilleren gehad, nou ja dat is ook alweer een jaar of 30 

geleden. Allemaal pico bello. Ja ik heb een goede verstandhouding met mijn eigen kinderen. 

Ik heb veel bestuurlijke taken in deze wijk, waar ik nu 58 jaar woon. Veel bestuurlijk taken 

gehad, en later bij de ouderen bond en bij de, van de zonnebloem en al die dingen. Want die 

vereniging die vroeg u en die vereniging. Ik ben hier 8 jaar de voorzitter geweest van de 

cliëntenraad. Ik ben, en dat was het hele moeilijkste, ik ben een jaar of 6 

vertrouwenspersoon geweest. En dan kan je zien dat je niet altijd dwars door de mensen 

kunt kijken. Sommigen mensen, van dingen die ik denk dan ga je toch met je hoofd 

schudden, dat dat zo mogelijk is. Bijvoorbeeld tussen kinderen en de ouders en zo en 

dergelijke dingen. En dan ben ik een aantal jaar ook nog klachten functionaris geweest. En 

dat heb ik allemaal langzamerhand afgebouwd. Maar goed als ik naar dat ding (televisie) kijk, 

kijk ik alleen maar hier in die gids, ja die heb ik eigenlijk alleen maar om te kijken of er 

interesse documentaires komen en zo. Al die filmpjes, ja ik weet het wel. Net zoals met een 

boek, dan neem je de laatste bladzijde en dan ken je het. Ja dat zijn van die dingen die me 

dan toch niet zo interesseren. Maar je moet ook wel eens een … . Maar dat zijn dan van die 

dingen die denken van waarom moet dat? Gisterenavond was ik bij mevr. V.. de ene avond 

zitten we bij haar en de andere bij mij. En toen stond dat ding op 5. En dan kwam er een 

programma over drie blote vrouwen en drie blote mannen. En ik zeg wat is dat dan? Maar ze 

had gegidsd, en ik had wat in die gids gekeken en dat was al de tweede of de  derde 

uitzending..  

- Ja wat ze tegenwoordig allemaal verzinnen..  

- Ja als je dan helemaal niets meer kan verzinnen om mensen te laten kijken, dan hoeft dat van 

mij ook niet meer.  

- Nee. Dat is wel een beetje raar ja.  

- Maar dat is een beetje heel grofweg mijn leven. Ik praat vaak met de chauffeur van de 

burgemeester, die woont hier in de Burgersstraat. Op mijn wandeling stop ik daar altijd. Oh, 

bent u er weer? Zegt ie dan. Ik zeg dan ja, maar u moet dadelijk weer vertrekken, he? 

Misschien moet ik maar weer een café te sluiten of iets. Maar dat gaat prima.  

- Leuk ja.  

- Dat zijn wat van de losse dingetjes die in mijn hoofd opkomen. Thuis ik heb altijd geluk met 

mijn ouders gehad en zo. En ik heb dan 4 broers en een zus, we hebben het meeste last 

gehad van die ene zus.  

- Altijd de vrouwen toch? (gelach) 

- Zij had altijd wat. Ze kreeg van ma nog het meeste gelijk ook. Ze leeft nog, begint ook al te 

dementeren. Ja, dat zijn van die dingen.  

Maar ook hier in huis word u geholpen toch? Met het schoonmaken en het eten? 

- In dit huis? Ik kan zeggen ik woon sinds jongstleden juni, 14 jaar hier. Ik ben de langst 

wonende hier. Maar ik ben niet de oudste. Want er zijn er 50 die boven de 100 zijn. Maar 

uhm, ik ben zeer tevreden. Vooral van de zorg, de mensen van de zorg. Wij noemen het 

allemaal zusters, heeft veel makkelijker. En zij zijn de zorgverleners, wat prima is. Ik ben daar 

ontzettend blij mee. De maaltijden ook, en dan kom je op een punt waarvan de ene bewoner 

zou zeggen nou,.. . Maar het kan wel eens een keer tegenvallen. Je hebt, je moet, je kan altijd 

kiezen. Maar je hebt altijd een dubbele optie om te kiezen he. Spinazie of andijvie, een van 
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die twee kun je kiezen en ik ben daar gewoon content mee. Ook met het schoonmaken, 

toevallig vanmorgen, dan denk ik, ik ben daar heel makkelijk in.  Ik ga weg, en ik neem de 

krant mee, ik ga dat ergens lezen, ik blijf daar niet bij. Maar de bedden worden om de 14 

dagen verschoond. Ja dat doen ze ja. Ik heb last van droge huid en ik douche altijd drie keer 

in de week, maar dat vind dermatologie te veel. Moet ik potverdomme naar twee keer in de 

week. En dan heeft ie zo een raar potje, maar het helpt en dus daar ben ik ook wel weer blij 

mee. Maar verder, er zijn hier geen mensen die geen medicijnen gebruiken, die zal er niet 

zijn in dit huis.  

- Nee, maar met deze leeftijden hoort dat er ook bij toch?  

- Ja.  

Ja oké. Uhm, Dan gaan we nog even verder. Als u uw gezondheid vandaag zou moeten omschrijven, 

dus ik heb hier een schaal van 0 tot 100. Waar zou u dan vandaag zeggen. Dus honderd is de beste 

gezondheid die u zich kan voorstellen en 0 het allerslechts.  

- Qua gezondheid?  Zoals ik me nu voel, dan kan ik rustig zeggen dat ik zeg maar op 96 jarige 

leeftijd, dat word ik dan 10 januari. En dat ik dit nog kan en dat ik nog kan wandelen en zo. 

Dan durf ik het te stellen op, zeker op 75.  

- 75 oké. Dat is hartstikke mooi toch? 

- Ja 

En dan hebben we natuurlijk de robot, Tessa. En het eWare systeem wat u bij mevr. V. heeft gezien, 

misschien. Het eWare systeem is de robot zelf, en een aantal sensoren die zijn opgehangen. Die ook 

bij mevr. V. hangen.  

- Bij mevr. V hangen die inderdaad ook.  

- Ik heb nu alleen de Tessa meegenomen. 

- Ik heb nu alleen dat, krijg ik ook die sensoren in huis? 

- Op dit moment niet, ik neem Tessa strakjes ook weer mee. Dus dit is alleen nu even voor 

deze tijd.  

Dan wil ik u even vragen wat is uw gevoel over dit systeem? Wat bij mevr. V. dus hangt en werkt op 

dit moment.  

- Wat ik van dit geheel vind?  

- Ja. Vind u dat negatief of positief? 

- Ja ik had er nog helemaal nooit van gehoord, totdat wij benaderd zijn, door mevr. E. denk ik. 

En ja, ik stond er in het begin wat neutraal tegenover. Want ja, .. . Als je dan toch weer, toen 

die toen mevr. E. met nog een andere dame bij mevr. V. was, was ik er ook bij en daar was 

een mentor bij van mevr. V.. Misschien ken je dat verhaal ook.  

- Ik heb er wat van gehoord ja.  

- Dat was een drama op zich hoor. Nou leeft ze op, maar dat komt niet door mij hoor. Nee, dat 

is echt waar. Ze woont hier nou vanaf begin, begin oktober. Maar in het begin zat ik er wat 

neutraal in, maar ik moet dat laten bezinken. Dat had ik met de studie ook altijd. En dan denk 

ik, het is toch wel weer iets, he. Denk ik dan. En dan ga je nog eens die gegevens, die mevr. V, 

ook had, dan ga je nog eens lezen en zo. Dan denk ik: ja. En dat, die Tessa dan en zo en 

dergelijke. Ja dat denk ik toch nou, ze probeerden dus mensen die toch iets doen. Zo heb ik 
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het in mijn gedachten ervaren. En dan ga je verder en dan denk je ja, ik hoop toch dat er iets 

uit voort komt. Dus ja dat hoop je.  

- Ja zeker.  

- Dat is zo als ik er nu aan denk. Zo was ik in het begin neutraal en ga je er nu toch denken. Je 

zou haast zeggen ik wens ze veel succes. Weet je wel.  

- Daarom zijn we ook hier. Om te kijken wat we kunnen verbeteren, zodat het misschien wat 

positiever word. Wat zouden we kunnen verbeteren, dat is de vraag waar we het vandaag 

over gaan hebben natuurlijk.  

Dan heb ik nog een vraagje, voordat we gaan beginnen met Tessa. Zou u iets kunnen opnoemen 

waarbij dit systeem, dat dus nu bij mevr. V. staat u zou kunnen helpen? Denkt u dat het systeem u 

zou kunnen helpen?  

- Wil je dat nog eens even herhalen? 

- Denkt u dat Tessa u zou kunnen helpen ergens mee?  

- Ja, ik heb wel gelezen, hoe het zo een beetje werkt. En ik ben in de gelukkige 

omstandigheden dat ik nogal veel zelf kan. Maar uhm, maar er zijn ook dingen die ik niet 

meer kan. Ik mag bijvoorbeeld geen ladder meer opklimmen. Als daar het lampje kapot gaat, 

dan kan ik er niet bij. Dus ik moet een ladder hebben, en dat mag niet. Als ik val, dan kan het 

voor mij wel een heel eind gebeurd zijn. Dat zijn van die dingen waartegen ik loop. Ja, hoe 

Tessa mij kan helpen, ja. Moet ik dan denken een beetje neurologisch?  

- Dus bijvoorbeeld, Tessa kan bijvoorbeeld herinneringen geven, dus als het een warme dag is 

dat hij herinnerd om wat te drinken extra, of .  

- Oh, die dingen ja.  

- Of inderdaad helpen herinneren aan het ontbijt. Of misschien zelfs wat beweging doen, dus 

dat u een, een spelletje noemen we dat dan, dat u een spelletje speelt met Tessa, waardoor 

u dan wat kan bewegen.  

- Ja, dat brengt wel interesse bij me. Dat wat u daar nou net zegt. En ik heb wel wat dingen dat 

ik denk, he dat moet ik even doen. Dan heb ik direct de neiging om er een memo tje van te 

maken. Om een kladje te maken, van dat moet ik niet vergeten. En ik heb ook wel eens 

gehad, nog wel eens. En dat ik vanuit hier dan naar de slaapkamer loop en dat ik mijn 

overhemd moet hebben uit de klerenkast, ik zeg maar wat.  

(Bel gaat, interruptie) 

Zullen we even met Tessa gaan spreken? Dan moet u net doen alsof ik er niet meer ben. Dan is het 

gewoon u en Tessa nu.  

Tessa: Laten we een glaasje water drinken.  

- Ja, alcohol dat gebruik ik niet, dus een glaasje zou me wel bevallen ja.  

Tessa: De glazen staan in de kast.  

- Tessa, dat heb ik niet verstaan.  

Tessa: De glazen staan in de kast.  

- Tessa ik moet je vertellen dat ik toch wat problemen met het gehoor heb, en dan ben je 

afhankelijk van het timbre en het tempo van de stem van de persoon die tot je spreekt.  
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- Helaas kan Tessa daar niet heel veel aan veranderen op dit moment. Maar Tessa zei: “laten 

we een glaasje water drinken.”, en toen zei ze: “de glazen staan in de kast”  

- Ah, ja. Ja dat klopt. (gelach) Wel leuk he. Maar niet alleen leuk, het heeft allemaal een 

bedoeling.  

- Ja, we gaan nog een andere doen. Kijken of dit wel goed gaat. Het volume was wel goed 

toch?  

- Ja, het volume is goed. Het is net, dat heb ik in huis ook daar beneden, dan zit je met mensen 

te praten, dan heb je sommigen daar is de stem, dat heeft dan een timbre dat ik goed kan 

verstaan. Maar een beetje brommerige stem, dan heb ik daar geweldige moeite mee om 

daar iets van te bakken. 

- Ja dat is lastig.  

- En mensen die met dat probleem zitten, die hebben vaak de neiging om dan maar ja te 

zeggen. Maar ik kan ook niet zeggen, ja sorry maar ik hoor het niet. En dat kan je niet drie of 

vier keer herhalen.  

- Nee, inderdaad, dat word vervelend dan ook.  

- En ja dat zijn, door de audiologie van de Radboud samengesteld dit. Ja wel goed, als ik ze uit 

heb hoor ik niks.  

- (Gelach) Dan is alles een verbetering.  

- Dan is het op zich al een verbetering.  

Oké we gaan het gewoon nog een keer proberen, kijken of het met de andere zinnen wel lukt.  

Tessa: Laten we een spel spelen.  

Tessa: Kan je een vork voor me halen? 

- Nou Tessa, .. ik kan er geen woord van maken.  

- Nee, oké. Dan zal ik even vertellen wat Tessa zei. Dus Tessa zei: “Laten we een spelletje 

spelen.”. 

- Oh het woord spelletje ja.  

- Uhm, “Kan je een vork voor me halen.” (heen en weer, woord vork werd niet begrepen.) 

 

Zou u als u alleen zou zijn met Tessa, zou u dan daarin meegaan? Of zo u gewoon blijven zitten? 

- Uhm, nou ja. Laat ik op dat glaasje water terug vallen. Waarschijnlijk dat ik op sta, en daar uit 

een van die kasten een glas pak. En een glaasje water.  

- Ja, en als u dan dus een glaasje water heeft gepakt. Dan zou Tessa zeggen: “Het is belangrijk 

genoeg te drinken, u bent goed bezig.”.  

- Aha, dat moet ik dan zeggen? 

- Nee, dat zegt Tessa.  

- Oh, dat zegt hij. Als ik het gedronken heb zegt hij. Rekent hij een bepaald aantal, een 

tijdsspanne?  

- Hij kijkt dus naar de activiteit, dus als u een glaasje water heeft, dan ziet hij dat. En dan zegt 

hij dus van u bent goed bezig. Dit is dus een voorbeeld van een manier waarop Tessa zou 

kunnen, ja een interactie met Tessa zou kunnen zijn. Dus heb ik natuurlijk weer een paar 

vragen voor u.  



PERCEIVED CONTROL OF ASSISTIVE TECHNOLOGY BY SENIORS WITH DEMENTIA 165 

 
Naast dat u Tessa niet goed kon verstaan, vond u nog iets opvallends. (verwarring over het woord 

opvallen) Iets opvallen aan de manier waarop Tessa sprak, of . Vond u iets bijzonders aan de laatste, 

het gesprekje zeg maar.  

- Ja, ik denk ook dat, uhm, het verstaanbaar maken dus, met dit niveau van stem, dat dit me 

veel moeilijkheden zal opleveren. Dat denk ik wel. Alhoewel zo gauw als, u heeft nu 

gewaarschuwd  dat hij wat ging vragen. Dan span ik mijn oren, maar zo goed als ik dat doe, 

maak ik er toch geen soep van he. Dat is vervelend. Dat vind ik persoonlijk vervelend. 

- Ja, dat kan ik me voorstellen.  

- Dat je niet kan voldoen aan iets wat je graag dan wil doen. Om het spel mee te spelen zoals 

we dat nu doen.  

- Dat  is geen probleem, want daar kunnen wij alleen maar van leren dat we dat moeten 

veranderen.  

- Ja, je moet het spel ook zo spelen als het gevraagd word. Ik vertel het gewoon. Het is ook wel 

een van de belangrijkste dingen. Ik heb in het begin maar wat verteld, dat komt hier naar 

voren met die oren en zo. Maar verder gaat het allemaal goed, met lezen en leven. Ik heb 

nou al een jaar of 25 of 30 een bril. 

Oké. En vond u ook dingen die er wel goed waren? Met dit gesprek zeg maar.  

- Het gesprek met u wel.  

- Met de robot.  

- Ah met de robot, dan probeer ik er iets van te maken. En als ik nou, laten we dat zinnetje, 

dan had ik spel wel verstaan, Maar ik kon er geen zin van maken. Dat is het probleem dan. 

Maar er zijn ook mensen die ik soms ontmoet dat ik den. Potverdomme wat spreek jij helder 

zeg. U bent toch goed voor mij aan te horen.  

- Dat is fijn. 

- Echt waar. Dat vind ik.  

En nu had u al een beetje ervaring met Tessa natuurlijk, maar dit gesprek, heeft dit uw mening over 

Tessa negatiever gemaakt misschien? Omdat u haar niet kon horen. 

- Mijn mening over de robot, over wat jullie ermee willen?  

- Gewoon uw mening over het algemeen.  U was redelijk neutraal in het begin. Maar als u dit 

zo hoort word u dan negatiever of misschien positiever?  

- Nee maar kijk, dit gesprek ook, dat weet ik nou al. Dat neem ik dadelijk nog eens helemaal 

door. Dan zal ik de minpunten. Vooral dit is een grote minpunt voor mij. Dat vind ik dan 

jammer, maar het is een gegeven feit. Daar kan ik toch verder niets meer aan mee. En dat 

probleem, ik dacht misschien dat ik door mijn vrijwillige hulp in deze. Daardoor toch ik noem 

het een helpende hand kan toesteken.  

- Zeker, zeker.  

- Zo zie ik het op het moment.  

- Ja, nee, maar dat is ook zeker waarvoor ik hier ben. Daarom ook dat ik deze vragen stel 

natuurlijk.  

Had u het gevoel dat u controle had over de robot? Dus dat u zelf kan doen wat u wilt, ook al zegt de 

robot ga een glaasje water halen, dat u nog steeds zelf kan kiezen.  
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- Dat ik nog steeds zelf kan kiezen?  

- Ja, had u dat gevoel dat u zelf kon kiezen, of had u het gevoel dat de robot zei je moet nu een 

glaasje water halen, dus dan dat u het ook echt moest doen? 

- Ja, dus met andere woorden. Ik zit hier en ik denk oh ik heb een beetje dorst of wat dan ook. 

En ik sta op en ik ga een glaasje water drinken. Dat verschil bedoeld u? En nu word tegen mij 

gezegd gaat u eens een glaasje water drinken. Hij kan er misschien bij zeggen van: “u zult wel 

dorstig zijn.” Of misschien, etc.. Zo zie ik dit dan. Ja, maar dan uhm, ja laat ik het zo zeggen. 

Dan moet je het spel mee spelen. Hij zegt dat, ja waarom zou ik dan niet op staan en dat 

doen. Kijken wat dat voor gevolgen heeft. Een soort nieuwsgierigheid komt er dan naar 

boven van he, wat gebeurd er dan als ik dat doe. Doet ie dan nog wat? Zegt hij dan nog wat? 

Zoiets en uhm, tja, zo zie ik dat in zijn geheel. Vandaar dat ik daar dus ook aan mee wil doen.  

Ja, oké. Maar u had wel het gevoel dat u volledig in controle was over wat u aan het doen was? 

- Ja, ja.  

- Dat u in ieder geval in controle was. Dat u zelf kon kiezen.  

- Ja, in mijn beroep kom je wat tegen.  

Als u een voorbeeld zou kunnen geven, waarmee de robot zou kunnen helpen? Met dit soort 

gesprekjes? 

- Waar ik de robot mee kan helpen? 

- Waar de robot u mee kan helpen? 

- Oh, mij mee helpen? Ja dan zou ik gewoon zeggen van: “Nou Tessa ik zit met een probleem, 

misschien weet jij een oplossing daarvoor.” En dan zal ik even vertellen in het kort wat dat 

probleem is. Zoiets.  

- Ja, dat u echt een gesprek heeft met de robot? 

- Ja.  

Oké, prima. Dan had ik eigenlijk nog een interactie met Tessa. Waar een klein verschil in zat. Maar ik 

denk dat ik hem gewoon even voorlees, als u dat goed vind en dan kunt u ook meedoen. Dus dan ben 

ik even de robot. Dan is het wat beter verstaanbaar voor u.  

- Ja. 

Dus Tessa zou vragen: “Heb je zin in een glaasje water?” 

- Gaat u een glaasje water drinken? 

- Dan mag u dus antwoorden daarop.  

- Antwoorden daarop?  

- Dus ik doe nu even de robot na. Ik speel de robot.  

- Ah. En je zegt tegen mij, ga een glaasje water drinken.  

- Ik vraag aan u heb je zin om een glaasje water te drinken.  

- Ah. Je formuleert die zin natuurlijk anders.  

- Ja. (gelach) 

- Jaja uiteraard. Ja geen gek idee. Ik ga wel een glaasje water drinken ja.  

“Tessa (voice over)”: Weet je waar de glazen staan? 

- Waar het water is? Weet u waar het water is.  

- Weet je waar de glazen staan?  
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- Ja die staan daar in de kast. Daarboven.  

“Tessa (voice over)”: oké.  

- (blijft zitten) Ja, dat is een beetje nadenken. Ja. Die staan in de kast daarboven.  

- Oké. En dan zou u een glaasje water halen?  

- Dan begeef ik me naar de kraan, en ik tap een glaasje water.  

“Tessa (voice over)”: Het is belangrijk genoeg te drinken. Goed bezig.  

- Ja, jaja. Het is wel prima hoor.  

Merkt u hierin verschil tussen de eerste en de tweede keer? Dus de eerste keer dat Tessa zei van: Ga 

een glaasje water drinken, de glazen staan in de kast. En nu vraagt Tessa echt van wilt u een glaasje 

water en weet u waar de glazen staan. 

- Ja, hmm. Dit is. Kan hij erop inspelen? Van als ik wat zeg. Nee he, dat kan hij niet.  

- Dat kan. In de eerste instantie dus eigenlijk niet, maar in de tweede wel. Dus als u had 

gezegd nee ik wil geen glaasje water. Dan had ie gezegd: “Ik zal u later nog een keer 

herinneren.”.  

- Ja ja. Als je nou toch zou zeggen ja, ik had, ik had, ik drink nou al gewoon meer. Dan had ik 

kunnen zeggen van nou ja, weet je wat ik had eigenlijk liever een glas bier. Ik onderbreek dan 

wat hij zegt. Wil je een glaasje water gaan drinken? Nou ik heb wel zin, ik heb wel een beetje 

drost. Maar dan heb ik toch liever een glas bier. Zoiets.  

- Ja. Maar denk u dat u dan ook echt een glas bier zou gaan halen?  

- Ja, in de situatie waarin ik mij bevind, omdat ik geen alcohol, langer niet meer drink. Omdat 

mij dat afgeraden is. Dan zou ik dat dus niet zeggen.  

- Nee, maar dan zou u wel misschien een glaasje water halen? 

- Ik ga dan een glas water halen ja.  

- Ja, oké. 

Dan hebben we ook nog de tweede situatie. Toe straks zei Tessa tegen u van we gaan een spel spelen 

en kunt u een vork voor me halen. Hier vraagt Tessa: “Zullen we een spel spelen?” En dan kunt u 

antwoorden.  

- Oh, mijn antwoord. Zullen we een spel spelen. Tessa vraagt aan mij willen we een spel 

spelen? Ja, geen slecht idee vind ik. Laten we dat doen.  

Tessa (voice over): Oké, leuk. Weet je waar je een mes kan vinden? (verwarring over mes. Dus maar 

een pen.) 

- Oh een balpen.  

- Ja, weet u waar u die kan vinden?  

- Dat ik die kan vinden? In al mijn zakken zitten pennen. (gelach) die zit in mijn binnenzak.  

Tessa (voice over): Kunt u een pen voor me halen?  

- Ja dat kan ik wel doen. Ik heb hem hier, alstublieft.  

Tessa (voice over): Dankjewel, wat goed datje de pen hebt gevonden. Kan je de pen weer voor me 

terugbrengen? 

- Ja, maar ik geef hem even aan u maar ik wil hem wel terug hoor.  

- (Gelach) U mag hem nu alweer terug doen. Ik heb mijn eigen.  
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Dan zou Tessa dus kunnen vragen. Wilt u nog een keer spelen? En dan kunt u zeggen nee of ja.  

- Nou er is op het ogenblik toch niks te doen. Ik wil graag dat spelletje, vind ik wel te doen.  

- Dan zou Tessa nog een keer kunnen vragen, wilt u iets voor me halen. Dan kunt u weer ja of 

nee. Weet u waar het ligt. Dan na een tijdje, als u dat een paar keer heeft gedaan. Dan zou 

Tessa dus vragen weer: Wilt u nog een keer spelen. En dan zegt u dus misschien nee. Dan 

zegt Tessa: Dankjewel voor het spelen, ik vond het erg leuk.  

- Ja, dan heb je zo, ja inderdaad.  

Wat vond u een bijzonder moment tijdens deze interactie? Dus dit is heel anders dan de eerste keer.  

- Wat bedoelt u?  

- De eerste keer dat Tessa vroeg van ga een glaasje water halen. En nou vroeg ze Tessa echt 

van wilt u een glaasje water drinken. Dus die twee keren zijn we nu aan het vergelijken.  

Wat vond u van de laatste keer. Dus dat Tessa echt u dingen vroeg? Vond u daar een bijzonder 

moment in? Iets opvallends.  

- Een bijzonder moment in die vraagstelling? 

- Ja 

- Dat heb ik vaak op papier wel eens. Taalkundig dan, dan denk ik verrek dat kan toch niet? 

Mijn naam moet ik altijd op letten. Ik moet die lange ij hebben. Met die puntjes weet je wel. 

Sommigen schrijven de y. Daar moet ik ze altijd op wijzen. Wie is dat? Zeg ik dan, ik ben het 

niet in ieder geval. Die dingen. Nou naam. Ja dat daar let ik op. Op bepaalde fouten en zo.  

- En vond u dat er net fouten waren. Of dingen die Tessa misschien anders had moeten 

zeggen? Dingen die Tessa, dus ik in dit geval, anders had moeten zeggen of.  

- Of ik wat anders wou zeggen? (verwarring van de vraag) 

- U hebt net met Tessa gesproken. Dus zijn er dingen die in het gesprekje net, dus van wilt u 

een glaasje water halen. In dat gesprekje die u bijzonder vond.  

- In dat zinnetje? Aanhaken op iets bijzonders in dat zinnetje? 

- Uhm nee. Even kijken. Als u denk aan het gesprekje van net. Zijn daar goede dingen die, 

dingen die u fijn vond in dat gesprekje. Misschien dat u kon antwoorden? 

- Ja.  

- Vond u dat fijn? 

- Oh, dat je kan antwoorden. Dat het een gesprek word. In plaats van dat er eenzijdig iemand 

iets zegt. Ja uiteraard. Ja ik zou maar zeggen. Als jij zou vragen u bent eigenlijk in de techniek 

opgeleid. Wat vond u daar nou het fijnste van. Ik heb altijd gezegd: Prothese maken. In 

samenwerking met de medici. En ja ik ben wel eens in de mertens kliniek geweest en zo. 

Alleen dat is dan een ding dat ik zou antwoorden als ze zo een vraag zouden stellen. Die 

lopen een beetje parallel op het gene wat u nou net zegt. Ja uhm, ik kan af en toe een beetje, 

ja haperend overkomen. Om met juist door mijn gehoor. Dat ik moet zoeken naar een zin die 

gezegd is, dan andere woorden die er in die zin thuis horen om hem volledig te maken. Dat 

zijn dingen die, waarvan ik, ja ik lijdt daar niet meer onder hoor. Ik leid nergens meer onder. 

Maar ik, dat zijn dan van die dingen die eigenlijk horen. Ik spreek, maar Tessa ik, maar ik 

spreek bijvoorbeeld veel over sport, omdat ik jaren lang gevoetbald heb en volleybal en jiu 

jitsu. Dat zijn dan de drie sporten die ik beoefend heb. En als we dan over spelletjes praten, 

dan zou ik zeggen, valt daar ook sport onder? En als ze zeggen ja. Dan vertel ik dat. 
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Bijvoorbeeld zo iets. Maar dat is in mijn geval dus de handicap, en dat is het gehoor. Ik kan 

redelijk, redelijk meekomen. Maar ik heb een probleem als ik moet bellen. En ik moest van 

de week iets bellen dat was nogal belangrijk en daar heb ik een ander, een van die zusters 

laten bellen. Daar heb ik gezegd, hier heb je de gegevens. Dan neem ik mee mijn bsn 

nummer en alles, en dat telefoon nummer heb ik op een kladje staan, dat ze dat niet steeds 

moet vragen. En dan is het zo gebeurd he. Dat vind ik vervelende dingen dat ik dat dan niet 

zelf meer kan. Juist daardoor. Maar ik heb altijd hulp. Ja mijn dochter woont in Zutphen en 

mijn zoon woont in Wijchen, maar ja dat ga ik hun niet vragen. Kun je even komen, …, dat 

doe ik niet. Of het moet heel ernstig zijn. Dat is voor mij toch wel, bij herhaling, is dat een 

punt waarvan ik denk, wat jammer dat ik dat gedeeltelijk kwijt ben. Maar goed zo ligt het nu 

eenmaal.  

- Dat hoort ook bij het ouder worden.  

- Dat hoort er ook bij. Het eerste wat ik deed toen met dat ding (Televisie), het eerste wat ik 

deed is de teletekst, ik zet er altijd de ondertiteling op.  

Oke, we gaan toch even kijken. Als u terugdenkt aan het gesprekje van net. Dus over het glaasje 

water halen en de dinge. Vind u dat verwarrend? Even afgezien van het feit dat u moeite heeft met 

het horen. Vind u het verwarrend, of is het wel heel duidelijk wat Tessa van u wilt? 

- Of ik dat verwarrend vind? Nee, nee toch niet. Nee dat glaasje water halen en zo. Dat vind ik 

leuk, dat vind ik leuk. Het spel doe je mee. En dadelijk misschien ga ik later denken van de 

bedoeling van dit geheel. Ook omdat het eigenlijk een beetje Europees ligt. Vier of vijftal 

landen. Ja dan ben je daar toch wel als het eentje dan, net zoals ik al zei, een helpende hand 

toe geven. Eens dat bij mij mogelijk is. Met dit gezegde dat het gehoor slecht is.  

- Duidelijk.  

Dit zijn de laatste vragen die ik heb hoor (gelach) het gaat snel.  

In het laatste kon u iets meer communiceren met de robot. Had u dan het gevoel dat u ook wat meer 

controle had over de robot. Dus dat u meer kon zeggen ik heb nu geen zin hierin of.  

- Oh dat. Dat de mogelijkheid bestaat dat ik dat kan zeggen. Als antwoord op hij, hij spreekt 

tot mij. En ik zeg ja, ik zeg zou jij navolgende even op willen schrijven? Of zoiets. Ik noem 

maar iets dat dan in me op komt. Nou, daar heb ik op het ogenblik weinig zin in hoor. Maar 

kom over een uurtje nog eens terug. Bijvoorbeeld, weet je wel. Die dingen ja dat, nee wat 

dat betreft. Nou ben ik iemand ik ben nooit somber hoor. Dat zit er niet in he. Nou ben ik al 

mijn hele leven netjes hoor. Want als ik onderin loop ik. Ik had er vanmorgen nog een paar 

van de HAN onder, en die stonden een beetje zo te doen, dan ga ik ertussen staan. (zingen 

en raar dansje) en dan denken ze die vent is hartstikke gek. (gelach)  

- Dat is toch hartstikke leuk.  

- Ja je moet er toch wat van maken.  

- Ja. 

Even kijken heeft u nog opmerkingen, vragen? Over Tessa of over het bredere stukje.  

- Ja ik heb opmerkingen. Nou nee. Ik heb wat mij het meeste, de laatste tijd waar ik me in 

gedachten wel een beetje mee bezig hou. Dit huis word afgebroken. Het moet over drie jaar, 
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zou men een ander huis hebben. We zetten er wel allemaal een vraagteken bij maar goed. 

Inmiddels hebben ze een optie op twee. Misschien weet u dat allemaal al.  

- Nee dat weet ik niet.  

- Ze hebben een optie op een terrein in .. en op een terrein in … . Maar persoonlijk zeg ik, ik 

woon al 58 jaar hier, ik wil niet weg. Dat is voor mij het probleem. Hoe los ik dat op? Ik ben 

geen mens meer die nog zelfstandig kan wonen. Dat kan ik niet meer. Dat denk ik niet, met 

de hulp die ik nou hier heb. Dat zijn dan dingen die dan regelmatig in de gesprekken ook nog 

terug komen, ook met andere mensen. Tja, en soms dan zie je die demente mensen, en die 

heb je dan vroeger gekend en die zijn niks meer. Ik heb iemand die heb ik heel goed gekend 

vroeger met voetbal. Die man, meneer K. en die zegt dan tegen zijn eigen zoon, wie is die 

man. Waar ken ik hem van? Hij heeft mij nog verteld van verschillende trucjes bij het 

voetballen. En ja, dat zijn trieste dingen. Daar moet je niet te veel van aantrekken, want ik 

kan hem ook niet helpen. Maar als ik nou van de week had ik gelezen in een documentaire 

over dokter kolf. Dat is de uitvinder van de kunstnier. Nou dan ben ik geïnteresseerd hoor. 

Dat heb ik nog helemaal gevolgd.  

- Ja dat zijn interessante dingen.  

- Ja dat. Ik wist dat al, daar had ik al eens over gelezen in het verleden. Ik hou wel van dat 

bijhouden, ook de krant en zo.  

En vond u het fijn om met Tessa, via mij dan, te praten. Vond u dat leuk? 

- De gesprekken? Met de mens? 

- Nee met de robot. 

- Ja, dat zou de tijd moeten leren. Want ik heb tegen mevr. V. al gezegd, god heb jij hem wel 

eens horen praten? Ze zegt ja: ’s avonds en ’s morgens ook. Heb je goed geslapen? En ik zeg, 

maar ik heb hem nog helemaal niet gehoord. Zegt ze: Ja maar je bent er ook alleen maar 

overdag. Dat vind ze leuk. Zei vind dat leuk, en dat verteld ze  ook direct als ik daar kom, zo 

van. En dat is voor mij wel een teken dat ze toch wel interesse erin heeft.  

Oke, dan waren dat al mijn vragen.  

- Ik hoop altijd dat je er wat aan hebt gehad in zo een gesprek.  

- Ja zeker. Het is altijd goed om de meningen van anderen te hebben. En zeker met de robot, 

we zijn nog in zo een, we zijn nog heel erg in het begin van alle ontwikkelingen. En dan is het 

heel fijn om te horen wat u ervan vind en ook als u zegt van ik kan hem niet verstaan, dan is 

dat voor ons heel belangrijk. Dan moeten wij daar iets aan doen, want dan zullen er ook 

zeker meer mensen zijn die daar last van zouden kunnen hebben.  

- Ja dat is. Ik heb naast mij met koffie drinken een mevrouw gehad. Die is een maand of drie 

geleden overleden. Die kon nagenoeg niks meer zien. Dus als ik een menu kaart te pakken 

kreeg. Die kregen we ’s ochtends al. Dan hadden we die gehaald. Dan las ik het menu van ‘s 

middags voor en als eventueel, de kinderen kwamen regelmatig bij me, en als een brief uit 

de brievenbus. Zou je even kunnen kijken in de brievenbus. Wat heeft er dit, en wat is er dat. 

En dan vroeg ik vind u het goed als, want hij is afkomstig van, als ik een afzender zie. Ja nee, 

maak maar gewoon open. Dan lees ik het voor en dan zeg ik wat her is en dat het bij een van 

de kinderen thuis hoort te overleggen en dat was typisch. Haar man heeft zijn lichaam ter 

beschikking gesteld aan de medische wetenschap en zij ook. Maar ze heeft zo veel aan mij 

gevraagd. Zelf van als ik ga kan ik dan mijn man weer zien. Ik zeg van dat weet ik niet. Dan 
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noemde ik wat dingen die ik van de bijbel weet. Dan noemde je wat zinnetjes en liedjes zoals 

die in de katholieke kerk. Ik ben toevallig katholiek, ik zeg toevallig want dat ligt er maar aan 

waar je geboren bent. En dan vertel ik dat haar. Dan heb je het onze vader. Die lijkt wel een 

pater, ik wil alleen maar een beetje helpen. Dan heb je het toch, dat hij in de hemel zijt. Dat 

heb ik ook maar van een ander.  

- Ja je weet het niet.  

- Je weet het niet. Ik ben geen kerkganger meer. Al lang niet meer. Dat vind ik jammer. Voor 

mezelf en voor anderen. Het gaat fout in de wereld. Om de haverklap zijn er gevechten, en ik 

heb zelf in de oorlog gediend dus ik weet er alles van. Ik ben mijn gebit verloren, de 

bovenkant. Sprong ik in een granaat trechter omdat ik beschoten werd, en toen kwam de 

kolf van mijn geweer stootte ik dat allemaal kapot hier. Ik wil maar zeggen dat zijn dan van 

die dingetjes die gebeuren. Ja dan mag je blij zijn dat je er doorheen komt.  

- Ja dat zijn wel heftige verhalen.  

- Ja, meestal praat ik er nooit over, ik heb er een hele tijd in het begin last van gehad, en dat 

heb ik niet meer. Maar dat is het altijd wel geweest.  

 

Transcription participant 3 

Interview Participant 3 

Vergeten de recorder voor het eerste deel aan te zetten.  

Aangezet bij hoogst genoten opleiding.  

- De HBS bestaat inderdaad niet meer.  

- Het is nu allemaal VWO geworden. En de rest heb ik niet afgemaakt. Geen zin in. Want ik heb 

natuurlijk wel een oorlog meegemaakt.  

- Ja dat, is voor de meeste hier in huis, hier in het gebouw.  

- Ja, maar die hebben er niet zo veel van gemerkt. Misschien dat ze geen luxe artikelen konden 

krijgen, maar nee. Maar goed dat is voorbij. 

En u bent met pensioen neem ik aan op dit moment.  

- Oh ja, al 34 jaar. Ik ben met 61 met pensioen gegaan.  

En u woont hier alleen in huis.  

- Ik zit hier alleen in deze kamer. Maar ik woon hier pas 2,5 maand.  

- Oh oké. Dat is nog heel recent.  

- Ja, ik zat eerst in Bennekom. Kent u niet? 

- Nee.  

- Een dorpje bij Ede, wat bij Ede hoort. Daar heb ik in een flatgebouw, bijna 27 jaar gewoond. 

Dus na het overlijden van mijn vrouw ben ik daar gaan wonen. Daar heb ik ook heel prettig 

gewoond. Alleen plots toen ging het niet meer.  

- En toen kwam u hier?  

- Nou nee ik heb, toen kwam ik eerst terecht in een verpleeghuis tijdelijk, in Ede. En daar heb 

ik een maand of drie, vier gezeten. En toen heeft mijn dochter dit weten te krijgen. En ze zei 
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ook, ik wil dat je vlak bij komt wonen. En dat is ook heel prettig. Zeker twee keer in de week 

krijg ik hier de boodschappen en doet ze andere dingen wat nodig is. Nou ik vraag niet veel.  

En zijn er naast de boodschappen nog dingen die u lastig vind, of die u misschien niet meer doet? 

- Mja, ik vind het lastig dat mijn geheugen zo sterk, en dat ik niet meer goed kan lopen. Ja 

maar dat heeft toch wel ietsje met de leeftijd te maken, denk ik.  

- Ja, dat denk ik ook, met zo een leeftijd komen dat soort gebreken. En dat is ook helemaal 

niet erg.  

- Jawel, je zal zien als jij 95 bent, en je kan niet alles meer, heb je er ook de pest over in.  

- Als ik dat al haal.  

- Waarom niet? Rook je? 

- Nee.  

- Goed zo. (gelach) 

Uhm, ja en voor de rest hier in huis word ook schoongemaakt en dat allemaal.  

- Ja en die dames zijn buitengewoon aardig. Daar is niets op aan te merken. In tegendeel, heel 

lief en behulpzaam.  Want ik heb ook steun nodig bij het uitkleden en aankleden en wassen. 

Lichamelijk is het allemaal niet zo best meer. De geest redelijk. Ik denk voor mijn leeftijd zelfs 

zeer goed. Denk ik. Alleen die vergeetachtigheid, daar kan ik niks aan doen.  

- Nee, inderdaad. In ieder geval hoe ik nu hier in gesprek zit met u zit het wel goed.  

- Jawel, het enige bezwaar is, ik ben te sarcastisch. En dat word niet erg gewaardeerd door de 

mede bewoners. Nee want ik ga wel iedere dag om 10 uur koffie drinken beneden in de 

grote zaal. En dan zit ik naast een aardige meneer, die had een suikerfabriek op Java, en die is 

1 december 102 geworden. En die loopt nog gedeeltelijk vrij. Dus hij heeft pas sinds kort, 

komt hij een enkele keer met de rollator, 102. En hij is ook nog, ja het enige is, ik denk 

meestal als je zo oud word dat de belangstelling voor de wereld buiten jouw minder word. Ik 

heb natuurlijk geen ervaring, alleen hier. Ja want in Ede zat ik in een flatgebouw daar mocht 

je komen wonen met 50 jaar. Er waren wel enkele oude profs uit Wageningen die woonden 

daar wel, ook wel contact mee. Maar het is waar als je oud bent zak je geestelijk toch wel 

weg. Mag niet, vind ik.  

- Maar het gebeurd wel.  

Uhm, ik heb een vraag voor u. Als u, u ziet hier een schaal van 0 tot 100. Als u kunt zeggen hoe uw 

gezondheid vandaag is. Dus op dit moment, waar zou u dat zetten? 

- Oeh, mijn gezondheid is dacht ik redelijk. Alleen kan ik niet meer vlot lopen, ik heb een 

rollator.  

- Dus wat voor cijfer zou u het geven? 

- Ik  wou een grapje maken, ik wou zeggen 6 ¾. Maar dat is onzin natuurlijk. Nou rekening 

houdend met mijn leeftijd, nou laat ik zeggen een 8. 

- Een 8? Oké.  

- Het enige is dat ik niet meer vlot kan lopen, opstaan. 

- En het geheugen dat u af en toe in de steek laat? 

- En het geheugen natuurlijk. Maar ja dat kan ook wat jonger beginnen.  

- Ja zeker, als ik kijk naar mijn eigen omgeving is dat toch wat jonger. 

- Ja maar kijk, jij bent misschien 22? 
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- 25.  

- Ja, dat is toch wel erg jong. Mijn kleindochter is 24,die word in februari 25. Ach ja.  

Als u kijkt naar de robot, wat vind u daarvan?  

- Ik vind dat een goede ontwikkeling.  

- Waarom? 

- De capaciteit van de mens is toch aan grenzen gebonden. En dat is de gegevens die daar 

boven die capaciteit zitten, via een robot is het heel nuttig. Zo zie ik het, misschien zie ik het 

verkeerd hoor, maar dat zeg ik niet.  

- Nee hoor, het gaat om uw mening.  

- Ja, maar ik weet niet of mijn mening juist is.  

- Dat zullen we zien, als we zien of meerdere mensen uw mening delen, maar u ziet het dus 

wel heel positief in? 

- Ja zeker. Zeer positief. Als het tenminste gunstig gemaakt word.  

En is het voor u duidelijk wat de robot kan? Of is het nog verwarrend? 

- Ja, zeker (duidelijk). Het word veel in Japan gebruikt geloof ik ook.  

- Robots over het algemeen worden daar heel veel gebruikt ja. En echt al overal.  

- Jawel, en steeds meer begrijp ik. Alleen, ook bij operaties, maar niet zo vaak.  

- Nee, klopt. Maar dat zijn wel hele andere robots.  

- Ja, natuurlijk.  

- In Nederland zijn we ook heel erg bezig met het sociale aspect van de robot. Dus dat hij ook 

echt met mensen kan praten, en dat hij echt geheugensteuntje kan zijn. Dat soort dingen en 

in de medische wereld, dus als u echt kijkt naar operatie ofzo, dan is het toch alleen maar 

meer een assistent voor de arts, die weet hoe hij ermee om moet gaan.  

- Mijn schoonzoon is plastisch chirurg hier in Radboud en hij komt iedere week, hij werkt 

zowat zeven dagen per week, niet alleen in Radboud ook in Vlaardingen kliniek. En hij komt 

bijna iedere zaterdag avond als hij van de kliniek van Vlaardingen komt, komt hij hier langs. 

Een uur of 10/11. En dan hebben we het over al zijn operaties. Dat zijn wel leuke dingen die 

operaties. Gelukkig trekt het me niet, dat zou ik niet kunnen. Maar goed, dat is niet 

belangrijk.  

Heel mooi beroep. Denkt u dat de robot u ook zou kunnen helpen? U persoonlijk? 

- Ja als hij mijn geheugen zou kunnen overnemen. (gelach) maar dat kan zeker niet.  

- Nog niet helemaal, maar hij zou al kunnen helpen.  

- Nee helpen niet, hij moet het kunnen. Als ik zeg ik wil dat en dat weten, en ik weet het niet, 

moet hij zeggen ja dat is dat en dat. Maar zo ver zijn ze nog niet.  

- Meer als een pratende encyclopedie?  

- Ja. Zeer juiste omschrijving. Maar dat kan hij nog niet. Komt wel.  

- Nee. inderdaad 

- Ik ben ervan overtuigt, misschien over een jaar of 50, 80. Alleen wel een nadeel, ik heb het 

idee dat over, nou misschien wel 100 jaar, zoals de regeringen nu reageren het hier de 

Sahara word. Door het klimaat. Want we kletsen er wel over, maar we doen er vrij weinig 

aan. Neem nou Trump, nou ja dat is een idioot. Ik begrijp niet hoe een normaal mens hierop 

kan stemmen. Nou dat zijn Amerikanen over het algemeen niet erg. Ik heb het niet over de 
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top hoor, maar de gemiddelde Amerikaan. Ik heb daar gewerkt, en ja ik was van plan daar te 

emigreren maar het beviel me niet. Ik werkte al controleur in een ..fabriek. Dat ik wat geld bij 

elkaar had om te gaan studeren. En dan sprak je natuurlijk met die arbeiders zal ik maar 

noemen. Ik weet niet hoe ik ze anders. Je zou medewerkers goed. En zeiden ze ja, als ik ziek 

word en ik moet naar het ziekenhuis, dan ga ik failliet. Waarom gaan jullie dan niet naar het 

ziekenfonds, een ziektekosten verzekering. Weet je wat het antwoord was. Is communistisch. 

Is toch krankzinnig, dat heeft er niks mee te maken. Nee ik vind ze erg dom, de gemiddelde 

Amerikaan, heel erg dom. Maar ik zeg niet de bovenlaag, daar zijn nobelprijs, maar het zijn 

mensen die vaak uit het buitenland komen. Was er net eentje op tv, dat heb je misschien 

niet gezien. Die nierdialyse uit .. gehaald, heeft dokter kolf gedaan uit kampen geloof ik was 

ie. In de oorlog. Is daarna naar Amerika gegaan en hebben ze verbeterd, maar hij is een 

Nederlander, dat is geen Amerikaan.  

Maar voor u persoonlijk zou u zeggen, als hij het geheugen kan overnemen dan zou ik hem wel 

willen. 

- Geen enkel bezwaar. Oh nee hoor.  

- Maar als hij hier in huis zou komen, en hij zou u kunnen helpen met denken dat u op een 

warme dag een glas water extra moet drinken, zou u dat fijn vinden? Of zou u zeggen nah, bij 

mij hoeft dat niet. 

- Nou, ik durf niet te zeggen dat het niet hoeft. Maar daar heb ik nooit over nagedacht. Ik leef 

mijn leven, tot nu toe. En ik leef nog, ben niet overleden. (gelach) 

- Nee, gaat allemaal prima nog, toch? 

- Jawel. Redelijk. Het lopen gaat niet zo goed nee. Ik moet al als mijn dochter komt, altijd hier 

een rondje in de buurt maken, vind ik niet leuk. Want ik heb last van mijn knie. Want je weet 

ook, boven de 90, word niet meer geopereerd.  

- Dat wist ik niet.  

- Nee, waarschijnlijk door de regering vastgesteld. Nou begrijp ik het wel, als je zo oud bent en 

een operatie ligt gouw tussen de 30-50 duizend euro. En je leeft nog een jaar daarna, dat is 

geld verspilling. Want je weer de regering is alleen uit op geld.  

- Alles draait om geld.  

- Nou ja, daar word ik altijd zo vreselijk kwaad om. Ik kom wel uit een verkeerd nest denk ik.  

- Dan gaan we maar gewoon verder.  

We gaan gewoon even lekker met Tessa praten. U mag gewoon doen alsof ik er niet meer ben. En 

dan ga ik even kijken of alles goed is.  

- De techniek werk toch nog niet altijd.  

- Ja daar ben ik natuurlijk helemaal uit.  

(Tessa opnieuw opstarten, en goed positioneren.)  

- “Ik zie zijn zogenaamde ogen” 

Tessa: Hallo, wat leuk om hier te zijn.  

- Welterusten. (na jingle).  

- Hij doet het, dan gaan we beginnen.  

- Het is wel een oude mannetjes appartement. (gelach) 
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Tessa: Heb je zin om een glaasje water te drinken? 

- Na jingle: Ja? Nee. Ik heb daar limonade staan, en dan moet ik opstaan dat is te veel.  

Tessa: Weet je het zeker? 

- Ja, want ik heb twee glazen tijdens mijn eten om 12 uur/ 1 uur gedronken. En dat vind ik 

eigenlijk wel voldoende.  

Tessa: Oké, ik zal je later nog een keer herinneren.  

- Mag.  

- Oké, en dan gaan we ook door met een andere.  

- Ja, zeg maar.  

- Ik ben even aan het kijken, want de volgende is met wat lopen erbij. Als u zegt ik blijf liever 

zitten, dan kunnen we hem ook overslaan.  

- Ik kan wel een klein stukje lopen, in de gang op en neer.  

- Ja zo ver is het niet eens.  

Tessa: Zullen we een spel spelen? 

- Oh nee, ik houd niet van spelletjes. (gelach) Nee. Wel toen ik kleine kinderen had toen moest 

ik wel. Het vlooienspel, ik weet niet of je het kent. Kwartetten doe ik wel.  

- Ja.  

Tessa: Jammer. Dan zullen we de volgende keer samen een spel spelen.  

- Gelach na jammer. Als je erop staat wil ik het wel doen hoor.  

- Nee hoor. Dat is uw keuze, dat hoeft niet.  

Dan mag u zeggen wat u ervan vond. Zo een gesprekje met Tessa.  

- Heel karig, heel direct. Heel duidelijk.  

- Direct, duidelijk.  

Vond u iets een opvallend moment? Tijdens dit gesprekje? Het was maar heel kort. (hoofd schudden) 

Niet echt iets opgevallen.  

- Nee. het zal wel aan mijn ouderdom liggen.  

- Nee hoor. Het is maar een heel kort gesprekje. 

Kunt u twee dingen noemen die u positief vond? Die u heel fijn vond aan dit gesprekje? 

- Uhm, de aandacht die u besteedde aan mij. Enkele uitspraken. En de plezier van 

aanwezigheid. (verwarring over gesprekje?) 

En zijn er ook nog dingen die u zegt nou als we dat nog kunnen verbeteren? De uitspraak? 

- Nee, je articuleert goed genoeg.  

- De robot? 

- Dat is duidelijk te verstaan.  

U vind de robot heel duidelijk en niet verwarrend? 

- Absoluut.  

Oké. En als we even vergelijken met hiervoor. Voordat u wist hoe zo een gesprekje was. Bent u dan 

nog steeds even positief? Want u was zeer positief hierover. 
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- Ik ben altijd positief. Ik ben alleen sarcastisch. Ik houd van spotten. Mag niet, maar ja. Word 

ook niet gewaardeerd door de omgeving.  

- Kunt u toelichten waarom er niets veranderd is. U bent nog steeds even positief en. 

- Waarom ik niets veranderd ben? 

- In dit gesprekje over de robot.  

- Daar ben ik altijd positief over geweest. Dat ben ik nog, waarom niet. Hij heeft me nog niet 

een pak slaag gegeven. Dus dat is goed.  

- En u wil hem nog niet uit het raam gooien. (gelach) 

- Nee absoluut niet.  

Heeft u gevoel dat u controle had over de robot? 

- Nee, ook niet dat hij negatief stond, neutraal.  

En had u gevoel dat u controle had over wat u ging doen? Dus u zei zelf, ik wil geen glaasje water 

drinken. 

- Nee, omdat ik al te veel gedronken had. Paar uur geleden, drie glazen achter elkaar vind ik 

wel genoeg.  

- Maar u kon zelf beslissen dat u het niet wou doen.  

- Ja, dat kan ik nog wel zelf.  

En als u nu, u heeft nu ervaren hoe het systeem zou kunnen werken. Hoe zou het dan u kunnen 

helpen?  

- Zou ik niet weten. Want mijn lichaam, kan ie niet over, een lichaam dat. En geestelijk, ach 

hier (wijzend naar hoofd) hier is mijn geest voldoende. Om eventueel contact met anderen te 

hebben. Ze vinden me zelfs te veel praten. Ja kan ik ook wel voorstellen.  

- U heeft niet zoiets van…. 

- Kijk je moet een ding niet vergeten. Ik heb totdat ik minder werd. Dus tot zo 85. Alles zelf 

gedaan, alles. Belastingen, aanvragen, conflicten. God mag weten, alles. En nu doe ik dat niet 

meer. Maar daar heb ik natuurlijk heel veel moeite mee gehad.  

- Dus als u toen bijvoorbeeld de robot had gehad. Had u nog langer.  

- Dan had ik gezegd: Eruit ermee. Ik doe het zelf. En dat kan ik niet meer.  

- En op het moment dat u er een beetje moeite mee kreeg. Als dan de robot was gekomen.  

- Ja dat was met 92. Toen ging het wat minder. Toen heb ik ook voor het eerst de belasting 

adviseur in de hand genomen. Want ook belastingen, dat heb ik op het werk natuurlijk ook 

gedaan. Ik heb allerlei soort werk gedaan. Alleen administratief natuurlijk, niet lichamelijk. En 

dat kan allemaal niet meer.  

- Nee, inderdaad.  

Dan gaan we nog een keer met Tessa praten.  

- Ja dat is uitstekend.  

Tessa: Laten we een glaasje water drinken.  

- Moet ik weer water drinken (gelach), Nee ik heb daar limonade, dat vind ik lekkerder.  

Tessa: De glazen staan in de kast.  
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- Jawel, maar ik heb mijn glas limonade klaar staan. Die ga ik wel drinken (gelach) Maar 

participant blijft zitten.  

Oké dat was de eerste. En de tweede.  

Tessa: We gaan een spel spelen. Kan je een lepel voor me halen? 

- Wat zegt ze? Kan je wat halen? 

- Kan je een lepel voor me halen? 

- Oh een lepel, als het moet wil ik het wel doen hoor. Maar dan moet ik opstaan. (Staat op en 

haalt de lepel). Dat gaat een beetje moeilijk. Je ziet lopen is niet al te best. Ja een lepel die 

heb ik nog wel. Oh ja ik denk dat ik dat glas (met limonade) ook maar meeneem, dat kan ik 

op het tafeltje zetten en drinken.  

- Als iets in de weg staat (meegenomen spullen, doos etc. ) 

- Gaat het niet goed? 

- Gaat hartstikke goed.  

- Als ik het verkeerd doe moet je het maar zeggen. Maar wil jij niets drinken? 

- Ik hoef niks hoor, dankje.  

Tessa: Dankjewel. Wat goed dat je de lepel hebt gevonden.  

- Ik ben wel achterlijk, maar zo achterlijk ben ik niet. (gelach). Wat moet ik doen met die lepel? 

Op mijn kop slaan?  

Tessa: Dankjewel voor het spelen. Ik vond het erg leuk samen.  

- Ja, vind je het leuk? Het samenzijn vind ik heel correct heel prettig. Heel beschaafd.  

Dit was de tweede interactie. Kunt u hiervan zeggen wat u hier leuk aan vond, of minder leuk? 

- Weet je, ik heb in mijn leven eigenlijk nooit gedacht is iets leuk? Ik deed alles. Maar ik vind 

het niet onaangenaam. Laat ik het zo zeggen.  

- Oké, ja.  

- Of mag dat niet? 

- Jawel, zeker. Prettig, leuk. 

- Ja, leuk is zo een moeilijk woord, de betekenis daarvan.  

Als u deze interactie vergelijkt met wat we net hadden? Kunt u dan een verschil noemen? 

- Nee, eigenlijk niet.  

- Dus dit was ook heel duidelijk en? 

- Dit vond ik ook duidelijk.  

- Positief, dus eigenlijk hetzelfde als net. 

En in hoeverre heeft u het gevoel dat u nu de controle over de robot had.  

- Controle over de robot? Nee, de robot heeft controle over mij. Want zij stelt de vragen en 

daar geef ik antwoord op. Of hij. Hoe beschouw je, Het.  

- Ik denk dat het meer een zij is op dit moment.  

- Ja ik vind het een aardig strikje. Zijn toch meer mannen. Ja, maar het heeft wel iets.  

En de controle die u had over de taken? Dus de lepel die u heeft gehaald. Het glas water heeft u 

uiteindelijk niet gehaald. Omdat u de ranja al had natuurlijk. Had u het gevoel dat u daar wel nog 

controle over had? 
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- Of ik controle had, dus eigenlijk controle over mijn handelen?  

- Ja 

- Mag ik het zo omschrijven? Ja die heb ik.  

- Ja, en ook met de robot, die u wel zegt wat u moet doen.  

- Oh ja, ja als het me niet bevalt doe ik het niet. Is dat een duidelijk antwoord.  

- Dat is heel duidelijk. Zeker.  

- Ja, ik probeer het altijd nog een beetje duidelijk te maken. Het is allemaal afgezakt. Ik was 

anders toen ik 50 was.  

- Ja zeker. Maar ik was ook anders dan 5 jaar geleden. Nu al.  

- Ja dat begrijp ik. Dat is logisch.  

- Ik kan me natuurlijk helemaal niet voorstellen hoe dat is bij u maar.  

- Nou, ik had dus wel. Nou, een van mijn eigenschappen was dat ik altijd de medemens in zijn 

waarde laat. Ik had dat altijd in met 20-30 man en iedereen liet ik in zijn waarde. Toen een 

keer moest iets speciaals. Ik werkte toen bij criminelen, … eilanden, dat zijn criminelen. Maar 

dat realiseerde ik me toen niet. Maar daar moest een jaarverslag vervroegt verschijnen. En 

toen vroeg ik zullen we doorwerken. De hele nacht door. En toen heeft de hele afdeling tot 

een uur of 5 ’s ochtends doorgewerkt. Gewoon in een prettige sfeer. Gewoon. Wel het werk 

zo gauw mogelijk klaar. Nou ja, dat is mijn houding geweest. Maar ja je maakt toch wel wat 

mee. Maar goed dat is voorbij.  

- Zeker, en nu praten we hier over robots en zo.  

En als u even kijkt naar de twee gesprekjes. Welke vond u fijner? Had u een voorkeur voor de eerste 

of de tweede?  

- Ik kon me overal dacht ik goed in uitdrukken. Kijk als je een gesprek hebt, je bent een 

vervelende kerel en in die geest. Dan zou ik zeggen nee dat is niet zo leuk. Maar dat is het 

niet dus daarom.  

- Nee inderdaad. Oké. Heel duidelijk, dat is heel fijn.  

 

- Hij knippert.  

- Ja dat is toch wel leuk of niet? 

- Ja, oh ja zeker.  

- Dat het een beetje meer lijkt alsof hij ook aanwezig is. 

- Ja, nee dat begrijp ik. Ik heb wel, dat moet ik zeggen, eerlijk zeggen, in de 35 jaar dat ik niet 

meer werk, ik heb geen computer ook geen zin in. Ik heb ook geen laptop, alleen telefoon. 

Dan had ik ook dit (smartphone) maar dat gebruik ik niet.  

- Ah ook een telefoon je, en een televisie?  

- En televisie, maar ja. Dat is maar een paar knopjes. En ik heb daar ook een cd speler. Maar je 

ziet wat voor cd’s ik heb. En je kan ook zien waar mijn interesse liggen. Want de cd’s zijn 

alleen maar klassieke muziek.  

- Dat is een aardige collectie die u heeft.  

- Ja. Tegenwoordig draai ik nauwelijks meer. Alleen als mijn dochter binnenkomt, dan gaat ze 

wat. Maar ja. Maar goed, ach ik heb die leeftijd bereikt dus eigenlijk, klinkt misschien 

vreemd, is het wachten op het einde. Ja kan nog een maand duren, kan nog een jaar duren, 

kan nog twee jaar duren. Maar omdat mijn lichaam toch al minder sterk is denk ik niet zo 
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lang meer. Is net een paar dagen geleden, twee deuren verder, overleden. Was ook 95. 

Mooie leeftijd.  

- Dat is een hartstikke mooie leeftijd.  

- Want jou ouders zijn natuurlijk nog 40-45. 

- Ja 50 ongeveer.  

- Dat zijn nog jonkies. Mijn kinderen zijn al boven de 60. En twee daarvan, nee een daarvan 

krijgt al AOW. En de ander is gisteren 65 geworden. Dus die zit over twee jaar, anderhalf jaar 

ook wel in de AOW. En dan mijn jongste zoon, die is 62. Tussen ieder kind zit twee jaar. Nee 

ach ja. Over mijn kinderen heb ik geen klagen. Absoluut niet.  

- En u had het ook al over uw kleindochter.  

- Ja die vind ik een beetje lang over haar studie doen. Maar ik bemoei me nergens mee, uit 

principe niet. Al kun je het met bepaalde dingen niet eens zijn, nooit iets laten merken.  

- Ach u heeft nog steeds veel contact met haar.  

- Met allemaal. Heb met niemand ruzie.  

- Als u daar maar van geniet toch. Dat is het belangrijkste.  

- Jawel, alleen de ene die zit ver weg. Die zit op het ogenblijk bij de veiligheidsraad, New York. 

Die heeft gisteren gedebatteerd met een diplomaat uit Kazachstan. En dat schijnt zo geestig 

te zijn dat die diplomaten uit andere landen die bulderde van het lachen. Wat hij gedaan 

heeft weet ik niet. Maar ik kan makkelijk omgaan met mensen.  

Dan heb ik nog twee vragen eigenlijk. Wat vind u van het uiterlijk van de robot? 

- Een ei. (gelach) hij is hoe heet dat een struisvogel ei.  

En dan de laatste vraag, heeft u nog vragen? Of opmerkingen? 

- Nee, opmerkingen zeker niet. Ik heb het heel prettig gevonden. Het was correct. We hebben 

elkaar redelijk begrepen. Of heb jij nog vragen? 

-  Ik heb geen vragen meer daarom. 

- Nee echt gelijk. Fantastisch. Nou moet je het nog uitwerken.  

- Ja dan ga ik deze snel stopzetten, anders heb ik alleen nog maar meer op uit te werken.  

 

Transcription participant 4 

Interview Participant 4.  

Dan kunnen we beginnen. Als u geen verdere vragen meer heeft.  

- Hoeveel vragen zijn het? 

- Ik durf niet precies te zeggen hoeveel het er zijn, maar strakjes dan gaan we even met de 

robot en dan zijn het een stuk of 10 vragen om te beginnen , en dan gaan we even met de 

robot praten.  

- Oké.  

Mag ik vragen wat uw geboortedatum is? 

- 17-03-1933.  

U bent een vrouw.  
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Uw burgerlijke staat? Is dat weduwe? 

-  Ja ik ben in 76 gescheiden, dus alleenstaand zeg maar.  

En uw opleiding? 

- Ik heb, ja hoe heet het. Ik heb Mulo b gehad. En dan nog een vervolg opleiding, toen ja door 

die oorlog is dat allemaal door elkaar gehusseld. Want ik heb de hele 5e klas lagere school 

overgeslagen want toen was de school hier in Nijmegen, was er dus niet. Dus het is allemaal 

heel provisorisch is gegaan.  

- (gelach) ja oké.  

En u bent nu met pensioen? 

- Ja, ik heb wel in Canisius mijn verpleegkunde gehaald. In 54. Toen had je ook geen school. 

Toen was de opleiding in het ziekenhuis hè. 

- Ja, dat is heel anders dan nu.  

- Tenminste, zover toen heb ik dat zo gedaan, en ik weet niet precies of het in andere steden 

anders was, dat heb ik niet meer bijgehouden.  

En u woont hier alleen?  

- Hier in dit huis?  

- Ja.  

- Ja. Tenminste alleen met anderen. Mijn eigen appartement.  

Zijn er dingen hier in huis waar u soms moeite mee heeft? 

- Nou ja waar ik is de, uhm, afhankelijk zijn. Van heel veel dingen en als je altijd actief bent 

geweest dan is dat heel moeilijk om dat, en iedereen heeft daar moeite mee hoor. Mensen 

hebben een heel moeilijk leven achter de rug. En dan met alles en de hele situatie als toen 

wij tieners waren. Wat een ellende dat dat toen was. En dan ja, dat is gewoon het verschil. 

Maar ja dan op gebied van de ZZG komen we straks weer bij het andere onderzoekje, want jij 

houd dat gescheiden?  

- U mag het ook nu al vertellen en dan, ik haal strakjes gewoon alles eruit.  

- Ja het feit is natuurlijk … (over ZZG en boszicht) (omdat ik ook heel lang in de verpleging heb 

gewerkt. Met de ogen van vroeger, moet je nu kijken naar de ogen van nu. Een hoop dingen 

zijn ten goede veranderd, maar niet in alles.) 

U zegt dat u zich heel erg afhankelijk voelt. Kunt u zeggen met wat voor dingen u dan afhankelijk 

bent? 

- Uhm, afhankelijk zijn met, nou ik moet ’s morgens aangekleed worden ’s avonds uitgekleed 

worden. het afhankelijk zijn, uh, steunkousen aantrekken en ik heb dus nou een knie die 

helemaal versleten is. Want die staat helemaal scheef en heel erg pijnlijk is. En de een die 

kan het goed, en de andere niet. En daar heb je toch mee te maken.  

Dan gaan we het even over vandaag hebben. Hoe voelt u zich vandaag? 

- Vandaag beter dan gisteren, sowieso.  

- En als u zou kunnen zeggen op een schaal van 0 tot honderd. Waar zou u dan.  

- Over vandaag?  

- Ja over vandaag.  
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- Uhm. Nou dat is een 7 zeg maar. Ja het is nooit 100% omdat ja die pijn die kun je nooit 

helemaal onderdrukken. Het is of, of. Of je neemt meer morfine met de angst dat je versuft 

of je hebt iets meer pijn. Dus die keus moet je maken.  

- Ja, dat is een lastige keuze, lijkt me soms.  

- Ja, ja.  

Oké dan gaan we even over naar de robot. Wat vind u van de robot zelf? 

- Hoe hij eruit ziet? Ja, grappig. Wel grappig, niet mooi, dus ik zou hem bij wijze van spreken 

ergens in een hoekje zetten ofzo. Het is niet een kunststuk waarvan je zegt van die zet ik 

ergens neer. En het is ook denk ik, maar dat weet ik niet zeker hoor. Want wat ik zeg, het is 

ook, maar ik ben daar echt een leek in. Maar het is ook met bezoek of andere mensen die 

binnenkomen. Het is een beetje confronterend. Denk ik.  

- Ja, en u bedoeld dan dat als anderen mensen binnen komen lopen,  

- Ja, als je bezoek krijgt ofzo. Je gaat natuurlijk niet, en zeker niet als je gebruik moet gaan 

maken, van dat apparaat. Ga je dat niet allemaal rond vertellen. Dus als je dan bezoek of 

familie of weet ik wat krijgt. Dan is het ook echt van, die robot die vertaald dan eigenlijk dat 

het, dat je met je hoofd niet zo goed bent. En dan weet ik niet of dat is, maar dat lijkt me zo. 

Plus het idee als je bezoek krijgt ofzo, ja wat word er opgenomen. Dan heb ik het over 

mensen die er geen verstand van hebben. Ik dus ook niet. Maar dan is het dus een soort 

spioneren, dat alles gezegd word, opgenomen word. En je privacy en dat vind ik nogal wat.  

- Dat is zeker heel veel, daarom hebben de makers van deze ook gezegd dat de stem opname 

staat eigenlijk altijd uit. Behalve als daar echt om gevraagd word. Of als Tessa bijvoorbeeld 

een vraag stelt dan zou je kunnen antwoorden. Maar voor de rest staat alles uit. En er zijn 

geen camera’s en geen. En voor de rest niets.  

- Maar dat begrijp ik dan ergens niet. Stel ik zou ik noem maar op, iemand van de familie die 

niet zo vaak komt. Die komt dan binnen. En dan die ziet dat apparaat staan. En dan heb ik het 

idee dat dat heel erg belemmert in de spontane vriend reactie. Of het praten ergens over. Of 

een mening of wat dan ook.  

- Omdat misschien de robot het kan opnemen? 

- Ja. Want ik heb het dan over mensen die daarmee geconfronteerd worden. en dat is nogal 

wat.  

- Ja dat kan ik me heel goed voorstellen.  

- Ja, alsof je een soort spionnetje in huis hebt lopen. Dus dat het nog benadrukt dat je niet 

goed functioneert in je verstand. Het is net alsof je met een groot bord staat van uhm,  

- Ja, van ik onthoud niet meer, of ik heb hulp nodig.  

- Ik heb dementie of wat dan ook. Hoe heet dat alzheimer. Maar, de mensen dicht omheen die 

weten dat wel. Maar toch als ik, ik kan alleen maar over mij verplaatsen. Kijk mijn kinderen 

weten natuurlijk hoe ik ben. En die komen heel veel en toch weet ik gewoon dat als hun 

binnen zouden komen en ze zouden dat ding zien staan, dat ze anders zijn tegenover mij als 

dat hij er niet is. En dat vind ik nogal wat.  

- Dat is zeker waar.  

- Dat vind ik eng.  

- Het is natuurlijk ook, je weet niet precies wat hij doet.  
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- Nee, dat is het. Alleen het feit dat hij er staat. En dan kun je dat allemaal wel uitleggen maar 

ook al snappen ze het, en dan hebben ze het benul ervan dat het alleen maar goed is. Of 

goed zou zijn. Dan is het toch, ga je op een andere manier met elkaar om. En dat vind ik 

slecht.  

- En daarom zijn we hier, om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Kijken of we daar iets 

mee kunnen doen. Dat het duidelijker word wat de robot doet, of wanneer hij iets op neemt, 

of wanneer hij het niet opneemt.  

- Ja, want er zijn, maar ga eerst maar verder met de vragen, anders ben ik zo ver.  

- Nee hoor. 

- Wel weet je. Stel nou dat ik dementerend ben of hoe dan ook. En die robot die zegt tegen mij 

je moet nog eten, of je moet weet ik wat, iets. Uhm, Nou ja dan zeg ik ja dat zal dan wel, en ik 

loop naar de koelkast en draai mijn eigen om en ga weer terug zitten. Wat dan? 

- Dat zou inderdaad kunnen, wat wij wel verwachten, dus daarom doen we deze testen ook. 

Daarom staat hij, staat de robot ook bij een andere mevrouw voor een langere tijd. Is om te 

kijken of dat misschien, dat mensen in het begin mensen het misschien uit proberen, maar 

dat na een tijdje toch dat als mensen naar de keuken lopen dat ze ook echt wat te eten 

pakken. Of wat te drinken of.  

- Ja want, wie neemt dat dan op?  

- Niemand.  

- Nee. Dus ik bedoel. Het enige wat ik denk, maar ja ik ben leek dus ik weet helemaal niet of 

het klopt. Het enige wat ik denk is dat voor mensen die een beetje dementerend zijn, maar 

ook zich eenzaam voelen. Dat je dan zegt: je kunt een gesprekje ermee aan, in de vorm van 

een hondje of een poesje of een weet ik wat, een knuffeltje. Dat ze dan er iets tegen zeggen 

en een antwoord krijgen. Maar voor andere dingen. Voor activiteiten te ondernemen, omdat 

ze anders iets vergeten. Daar heb ik toch mijn twijfels over hoor.  

- Oké. Dus u denkt dat voor eenzame, eenzaamheid het zou kunnen werken misschien? 

- Ja, omdat je dan ertegen praat en antwoord krijgt. Van mensen die zich erg eenzaam voelen. 

En ook natuurlijk al een beetje aan het dementeren zijn. Want anders kun je lezen, of 

televisie kijken of wat dan ook, maar geen hobby’s hebben verder. Dan kan ik me wel 

voorstellen dat dat een beetje, dat ze daar ook echt een wezen in zien. Maar ik weet dus 

niet, nou ja net wat ik zei. Ik vind het nogal een inbreuk.  

- Het is veel in een keer.  

- Ik vind dat zo een juist dit soort mensen, denk ik, juist heel erg gevoelig om hun eigenwaarde 

te behouden. Zo veel mogelijk. En dat gaat heel gouw verloren. Dan word je overhoord, dan 

word je betutteld, dan. Dat komt gewoon ook voor als je niet dementerend bent. Dat ze dus 

denken van je zit hier en zo zijn de regels, en zo word het maar. En dan denk ik alstublieft 

mag ik als een volwassen mens behandeld worden. omgekeerd, dat zeg ik ook vaak hier 

tegen de verzorgenden. Nou ben ik zoveel ouder, maar stel je nou voor dat ik tegen jullie dan 

zeg: “en meisje, heb je goed gegeten?” dat. Dan zou je toch zeggen, zout op. Maar dat 

hebben ze niet in de gaten. En dat is erg storend.  

- Dat vind u hier ook vervelend? 

- Oh ja. (ZZG stuk weer) (De overgang, ik heb dus altijd op mezelf gewoond, en ik heb altijd de 

verzorging gehad van de buurtzorg. Hoge eisen aan de vakkennis, etc. Dus ik dacht die 

overstap is niet zo groot, maar daar heb ik me in vergist.)  
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Zullen we naar de robot gaan luisteren? Kijken wat ie te zeggen heeft? 

- Ja ik ben wel benieuwd. Ook wat er van mijn stem over blijft.  

- Dan gaan we de robot nu gewoon het werk laten doen.  

(Tessa opnieuw opstarten) 

Tessa: Hoi. wat leuk om hier te zijn.  

Ik ga Tessa zo een opdracht geven. Dat houd in dat u moet lopen, is dat een probleem?  

- Lopen? Ja een paar stappen maar.  

- Anders blijft u gewoon lekker zitten, en dan doen we gewoon net alsof u heeft gelopen.  

- Ja, want ik heb vanmorgen ook al gedouchte, dus dan heb ik al een hele klus. 

- Ja, inderdaad. Dus u hoeft het niet te doen, het is alleen maar alsof.  

Tessa: Laten we een spel spelen. Kan je een lepel voor me halen.  

- Ik kan hem niet eens verstaan.  

- Is het te zacht? Of is het te snel? 

- Nee, ik weet niet wat hij zegt.  

- Nee, oké. Dus Tessa zei: “Laten we een spel spelen. Kun je een lepel voor me halen?”. 

- Moet ik dat zeggen? 

- Nee, dat zegt de robot dan. Dus dat zei hij nu net.  

- Oh, dat verstond ik dus niet.  

- Kunt u zeggen waarom u het niet verstond? 

- Nee, ik  verstond het gewoon helemaal niet, maar ik zou moeten wennen denk ik aan dat 

geluid.  

- Was het ook te zacht? 

- Nee hoor, alleen onduidelijk. Voor mij tenminste.  

- Stel u voor u heeft dan een vork gehaald. Ik ga het nog een keer proberen kijken of u het 

verstaat. En anders doen we het gewoon zonder.  

- Is een kwestie van wennen denk ik ook.  

Tessa: Dankjewel. Wat goed dat u de lepel heeft gehaald. Kan je de lepel weer terug brengen? 

- Kunt u dat verstaan? 

- Dankjewel, goed dat je de lepel voor me hebt gehaald. Kun je hem nu brengen, of zoiets.  

- Kun je hem weer terug brengen. Dus dat u hem weer terug legt.  

- paniek 

- Ja, dus dit was een spelletje zeg maar met Tessa. En dat is dan om mensen, die wel nog 

fatsoenlijk kunnen lopen, maar die misschien al lang stilzitten te laten bewegen. Zal ik de 

andere gewoon vertellen? Dan hoeft u niet.  

- Nou ja ik. Het is ik moet wennen aan het geluid, ik moet wennen aan het bliepje vooraf. Het 

is natuurlijk hier meestal erg stil. Ik kijk niet zo veel televisie maar dat is gewoon een kwestie 

van wennen denk ik ook.  

- Ja inderdaad. Dan doen we voor nu gewoon dat ik het even zeg. Dus dan ben ik even de 

robot. Dan is het niet zo lastig.  
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Een andere oefening zou kunnen zijn, om mensen te helpen herinneren aan een glaasje water 

drinken. Dan zegt de robot: “Laten we een glaasje water drinken. De glazen staan in de kast.”. 

- Oh ja.  

- En dan zou u een glas halen, en dan zegt hij: “Het is belangrijk om genoeg te drinken. Goed 

bezig.” 

- En als ik het nou niet haal, wat zegt hij dan? 

- Dan zegt hij nog een keer, je kan de glazen vinden in de kast. En dan hoopt hij dus dat u het 

dan wel zou halen.  

- Ja, ja.  

Wat vind u ervan als de robot zoiets zou zeggen? 

- Ja, ik verplaats me dus in iemand die een beetje vergeetachtig is he.  

- Ja, dat is heel goed.  

- En dan heb ik het idee, dat als je op een gegeven moment half aan het inslapen bent, of aan 

het doezelen bent, of wat dan ook. Dat je niet meteen overeind gaat om dat glaasje water te 

pakken, of als je geen zin hebt in water. Dan denk ik, of  het gaat voorbij en dan doezel je 

weer verder. Want ik verplaats me dus in mensen die een beetje suf zijn. Dan heeft dat 

volgens mij. Zo een opmerking, het kan helpen, maar ik heb daar mijn twijfels over. Dat ik 

denk, je kunt er niet vanuit gaan dat het commando wat hij geeft, dat dat gedaan word.  

Oké. En zijn er dingen die u wel goed vond aan deze, dit gesprek.  

- Nou hij is luid genoeg. En ja, dat onduidelijke dat kan aan mij liggen. Je moet, en dat zal 

iedereen hebben, wennen aan de, aan het geluid van de spraak. Want je kan geen liplezen 

erbij en je kan niet iemand aankijken. Daar zit ook geen controle in of je het ja of nee doet. Ik 

zit dan te denken, die commando’s het is natuurlijk. En als je dan een glaasje water gehaald 

hebt of wat dan ook. En twee uur later herhaald hij het dan weer of? Want hij weet natuurlijk 

ook niet of je een glaasje gepakt hebt.  

- Jawel. Dat weet hij wel. Dus hij heeft dan bepaalde sensors die in huis komen. En daarmee 

kan je dan zien of het glaasje dan ook echt gepakt is.  

- Ja zie je. Dan komen er dus nog meer sensoren in huis.  

- Ja dan wel. Dus zonder sensoren is het alleen een agenda. Die dan af en toe wat zegt. En met 

sensoren zou je dan dus kunnen kijken of iemand het ook daadwerkelijk gepakt heeft. Of 

iemand daadwerkelijk de koelkast heeft geopend. En als hij dan, het zijn een heel paar 

sensoren, het zijn er drie, die dan in huis zijn. Dus eentje op de koelkast, om te kijken of de 

koelkast open en dicht is, en eentje in de woonkamer om te kijken of iemand aanwezig is. 

Het is geen camera, alleen een bewegingssensor. Dus hij kijkt alleen of er beweging is. Je kan 

daar niet kijken wat iemand aan het doen is.  

- Dus als een verzorgende bij wijze van spreken hier binnenkomt en even iets pakt, dan telt dat 

ook.  

- Ja dan denkt ie dat u dat bent geweest.  

- Dus dan zouden ze eigenlijk, wat hier nog wel eens gebeurde van de zomer toen het zo warm 

was. Ik filter het water altijd en dat staat in de koelkast. En dan kwamen ze van de verzorging 

bij mij een glas water halen want dat was lekker koud. Dus dan is hij al in de war.  

- Dat wel ja, dat zou niet goed zijn.  
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- Nee, maar dat zijn toch mogelijkheden waarvan je denkt, zoveel dingen die hem in de war 

kunnen maken. Dan zou je dus eigenlijk zoals hier, zou je hem dus niet kunnen gebruiken.  

- Nee dat klopt, dan zouden mensen dus echt alleen.  

- Want iemand komt binnen voor de krant, of dit of dat. Of zus of zo. Dus ja dan zou je hem 

alleen kunnen gebruiken als je alleen woont, op jezelf in je eigen huis zeg maar. En ja, en dan 

nog. Dan moet je dus tegen je bezoek zeggen, niet iets pakken uit de koelkast. Want ja als 

mijn kinderen komen, of wie dan ook. Die hoef ik niet te bedienen, die pakken alles zelf. En 

daardoor zou die dus compleet in de knup raken.  

- Je zou ook kunnen zeggen dat alleen bij bepaalde tijden. Bijvoorbeeld als u ’s avonds alleen 

thuis bent. Dat hij dan alleen kijkt. Dus dat ie de rest van de dag eigenlijk zegt dat hoeft niet, 

want dan zijn er vaak andere mensen bij.  

- Nou ja, ik weet het niet, wat ik ervan zeggen moet. Ik moet me verplaatsen in, maar ik vind 

het moeilijk en ik merk nou zelf dat ook, dat je zelf ook, niet anders praat maar dat je gaat, in 

dit geval niet. Maar als zo een apparaat hier zou staan, ik noem maar wat, dan denk ik dat ik 

ook niet mezelf kan zijn door iets, een geintje te maken of. Zo dan iets ontspannen, he. In 

een gesprek. 

- Ja omdat u denkt dat de robot alles bekijkt en hoort.  

- Oh ja afschuwelijk.  

- Oké. Dat is heel duidelijk.  

- Ja, want als je dus, zeg maar, zoals ik dan ook vaak met de verzorging een geintje maakt van 

uhm, noem maar iets eens iets op. Een flauwekulletje, of iets wat duidelijk als grapje is. En 

dat belemmerd je in jezelf blijven. En dat vind ik afschuwelijk. 

- Ja, dat is vervelend. Dat moeten we niet hebben nee.  

 

Had u nog wel het gevoel dat u iets van controle over de robot had, of helemaal niet meer? 

- Nee, veel te weinig.  

En over het ook echt halen van een glaasje water of het doen van het spelletje. Had u het gevoel dat 

u daar controle over zou hebben? 

- Ja, ik denk, maar als ik moet me echt verplaatsen en bij nadenken. Maar ik denk dat je dus 

doordat je weet dat je afgeluisterd word, ik noem het maar even zo. Dat je niet jezelf kan 

blijven en daardoor eerder in de war raakt, als dat het verbeterd. Je bent niet ontspannen 

dan. En ook als je dan dementie hebt ofzo, dan is het lijkt me nog moeilijker. Dan krijg je toch 

een soort onrust in plaats van rust.  

- Ja, dat zou inderdaad kunnen. Dat zijn we aan het testen.  

Dan hebben we nog een andere manier van een gesprekje met de robot. Die zal ik ook even een 

beetje voorlezen en dan. Dus in plaats van dat Tessa zegt we gaan een spel spelen, zou ze kunnen 

vragen: “Zullen we een spel spelen?” en dan kunt u antwoorden.  

- Oh dat moet ik nou? 

- Ja. 

- Ja! 

Tessa (voice over): Leuk, weet je waar je een lepel kunt vinden? 
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- Waar ik een lepel kan vinden. In de la, in de keuken.  

Dat hoeft u nu dan niet te doen. Maar Tessa (voice over): Kan je de lepel voor me halen? 

- Ja, die haal ik wel voor jou.  

Tessa (voice over): Dankjewel, wat goed dat je de lepel hebt gevonden. Kan je hem weer voor me 

terug brengen?  

- Moet ik hem niet eerst afwassen dan? 

- (gelach) ach, als u hem alleen gehaald heeft, mag hij weer terug he.  

Tessa (voice over): Wil je nog een keer spelen? 

- Ja, doe maar.  

Tessa (voice over): Leuk, weet je waar je een glas kan vinden? 

- Ja, in de kast onder de vaatwasser.  

Tessa (voice over): kan je het glas voor me halen? 

- Ja, dat doe ik wel.  

En dan gaan we zo de hele tijd verder. En dan als ie zegt van wilt u nog een keer spelen, en u zegt 

nee. Dan is het: Oké, dankjewel voor het spelen, ik vond het erg leuk samen.  

- Nou ja, dat was het spelletje ja. 

- En dan hebben we ook nog de andere, het glaasje water halen.  

Tessa (voice over): Heb je zin om een glaasje water te drinken? 

- Nee, ik heb geen dorst.  

- Oke. 

- Ik maak het je moeilijk.  

- Nee dat is prima, want dat gebeurd in het echt natuurlijk ook.  

Tessa (voice over): Het is belangrijk genoeg te drinken. Ik zal je later nog een keer herinneren.  

- Ja, doe maar.  

Dit was een heel ander soort gesprekje. Wat vond u hiervan? 

- Van dit spel? 

- Ja. Van dit  

- Ja, uhm het is. Dat glaasje water dat snap ik wel, maar die lepel dat snap ik niet. Maar goed 

het is. Dat is dan de bedoeling dat iemand meer gaat lopen zeker. Ja dat is, dat moet ik dan 

ook erbij denken.  

- Het is lastig om in iemand te verplaatsen.  

- Ja, ja. En ik denk ik moet toch goed nadenken wat ik zeg, want het is. Ja dat heeft wel nut dan 

denk ik. Dat als iemand te weinig beweegt en die staat dan op. Als hij of zij dat doet, dat is 

ook maar afwachten. Maar dan als dat de bedoeling is, dan heb je kans dat dat misschien 

gebeurd.  

En als u dit vergelijkt met hoe we het net hadden gedaan? Dus nu hadden we dat u ook echt 

antwoordde en net hadden we dat de robot alleen zei van we gaan nu een spel spelen of je moet nu 

een glaasje water drinken.  
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- Ik weet niet wat je bedoeld.  

- Dus we hadden toe straks een keer de robot wat laten uitspreken. Toen zei de robot we gaan 

nu een spel spelen. Dus zonder dat u ja of nee tegen de robot kon zeggen. En deze keer, dus 

de tweede keer, kon u wel ja of nee zeggen.  

Welke van de twee vond u fijner? 

- Ja, een antwoord geven wel ja. Dan heb je tenminste nog het idee dat je iets. Dat je, ja dat je 

er bent. En anders dan is het ja, ik heb het idee dat je op een gegeven moment zegt. Ja doei. 

Ik zit net naar buiten te kijken, of ik zit net weet ik wat te doen. En dan laat je je niet 

commanderen zo makkelijk.  

- Nee, dus dan is het fijner als u gewoon kunt zeggen ik wil het nu niet doen.  

- Dat denk ik ja. Maar ik zeg nogmaals, mijn antwoorden die zijn volkomen van een leek op dat 

gebied.  

- Maar het gaat om uw mening, dat is wat wij belangrijk vinden.  

- Ik hoop dat je daar wat. Nou ja ik doe het gewoon zoals ik denk. Want anders dan weet ik het 

ook niet.  

- Nee inderdaad, nee dat is helemaal prima. Dat is ook hoe het werkt.  

Het zijn de laatste vagen die ik heb. En dan kunnen we nog even over ZZG praten. Dus als u vergelijkt 

tussen de eerste keer, dus dan heb ik het over toen u meer een commando had en de tweede keer 

waar u kon terug praten. Had u dan het gevoel dat u meer controle had over wat u deed? 

- Nou ja ik moet wennen aan het geluid van de stem. En dan moet je, ik moest dus echt 

geconcentreerd luisteren. Dus ik moest niet afgeleid worden door naar jou te kijken, of naar 

buiten te kijken of zo. Dan moet echt, moet het stil zijn dat ik me helemaal concentreer erop. 

Plus dat ik natuurlijk slecht met het gehoor ben. Dat is ook. Dat is gewoon nadeel. Maar dat 

zijn misschien meer mensen die met die medisch zijn. Ja  ik weet wel zeker, want als ik 

beneden ben met de andere bewoners, hebben ze allemaal last als ze ouder worden met het 

gehoor. Dus dat is wel zo. Maar ja ik moet daar gewoon helemaal aan wennen. En dus als je 

zou zeggen zou je er aan willen beginnen, dan zeg ik nu dus no, never. Maar ik weet dus niet 

hoe dat is als je daaraan herinnerd moet worden, dat je dat heel belangrijk vind misschien. 

Dus dat is dan eigenlijk. Ik ben dan eigenlijk geen goede maatstaf. Nou is het echt van help. 

- Ja inderdaad, en ook met alle sensoren en. 

- Ja. Afschuwelijk. 

- En misschien voor iemand anders die dat, die de sensoren niet erg vind en 

- Ja, en dan weet je, dan denk ik dus, als je dus zo ver bent met dementie of met alzheimer. 

Dat je dan ook niet meer kunt kiezen. Dan kan je niet meer denken van ik wil dit of ik wil dat.  

Ja dus dan maakt het niet uit of de robot een keuze geeft of gewoon zegt wat je moet doen.  

- Nee dan zou dat moeten zijn dat familie dus controle kan houden over wat iemand doet. Of 

iemand de voordeur uit gaat of niet. Dat is wel heel belangrijk. Dan kan iemand die weet ik 

veel, de mantelzorger, of de dochter of de zoon. He, ze is de voordeur uit gegaan. Ja, maar 

dan lijkt me dat ook dubbel zwaar voor iemand die. Nou ja het is natuurlijk ook voor iemand 

die op zichzelf woont. Dan zit ik mijn kinderen, dan zijn, ja mijn oudste is 64, waar heb ik het 

dan over. Het is als ik me dan verplaats in hun en ze werken nog, en ze hebben hele drukke 

baan, geen van negen tot vijf baan. Dan denk ik, dan vraag je nogal wat van ze. Dan zitten 
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hun met een hoop onrust. Iedere keer kijken is moeder nog in huis, is moeder naar bed, is 

moeder, uhm, heeft moeder nog geantwoord? En dan denk ik dat dat wel behoorlijk pittig is 

voor ze. Want nu denk ik al, omdat ze zo een ongelooflijk zware baan hebben. Dat ik denk 

nou ja, dat kun je met een appje ofzo, dat pakken ze op wanneer het hun uit komt. Maar ze 

kunnen natuurlijk ook wel op die robot kijken of wat dan is, wanneer het hun uit komt. Maar 

ik denk dat het ze, omdat ik zelf niets doe, die robot neemt het dan over. En die robot gaat 

dan met hun in contact. Zo zit ik me dat even te verplaatsen. En dan zijn hun aan het werk en 

ook druk met het hoofd, met werk hoofdzakelijk. Dan denk ik. Ik geloof niet dat, zoals ik het 

nu denk, vind ik niet dat je dan van ze mag verwachten.  

- Ja, het is te veel dan.  

- Ja want kijk, als ik een appje stuur. Dan pakken ze dat op, maar dan heb ik het zelf gestuurd. 

En zit ik klem, dan bel ik. Maar als ik dat nou niet kan, dan weten zij dat ook natuurlijk, als ik 

aan het dementeren ben, of hoe dan ook. En die robot gaat reageren op wat ik zeg en doe en 

geeft dat door, dan denk ik dat ze er stapelgek van worden.  

- Ja, dat de robot te vaak of . 

- Ja, maar ook onduidelijk. Maar ik weet dus niet, want hier in huis merk ik al er zijn maar 

weinig mensen die een computer hebben. Ik heb een computer, laptop en een telefoontje, 

maar als ik dat nou niet meer kan. Dan verwachten ze dus dat ze hier van huis uit de 

verzorging. Dat is ook de reden dat ik hier in huis ben natuurlijk. Maar dan is er toch altijd 

nog dat ze kunnen zien of het moet gebeuren om iemand te waarschuwen of de huisarts of 

wat dan ook. Maar die robot kan dat niet. Dus als de robot nou een verkeerde reactie geeft, 

Dan krijg je paniek in de tent.  

- Terwijl het misschien onnodig is.  

- Juist. Dat vind ik gewoon heel slecht. Ja want ik zit dat gewoon te verplaatsen, nou ik dus 

begrijp Wat hij kan en wat hij niet kan, en hoe of wat. Maar het blijft een apparaatje. 

- (schoonmaker komt binnen).  

- Het blijft een apparaatje, je maakt het ze moeilijk want als zo een apparaatje via dat mijn 

huisarts binnenkomt. Dan ben je een van mijn kinderen die aan het werk zijn, of in een 

vergadering zitten. Dan krijg je toch paniek in de tent en een hoop onrust. En terwijl ik 

gewoon denk ik heb geen zin om die lepel te pakken. Ik noem maar wat.  

- Ja inderdaad. Nee heel duidelijk. 

- Ik vind. Dat is nogal wat.  

Dat waren mijn vragen in ieder geval. Dan kunnen we het nog even hebben over ZZG.  

(gesprek ZZG.) 

Tegen schoonmakers: - Ik heb een robotje gekregen. - Oh voor hier? - Hij gaat zo helaas weer mee 

terug. - Maar die gaat me zeggen dat ik aardig moet zijn tegen jou. (gelach) Kijk dat bedoel ik nou. Zo 

een geintje, dat je dat tegen elkaar maakt, en dat hij dat opslaat. Dat vind ik gewoon. – Oh, slaat hij 

alles op wat wij zeggen? – JA. Ja, en die kijkt ook of jij goed stoft. Dus dat ga je dadelijk weg, en dan 

roept hij jou terug, en dan zegt hij, je hebt de stoel niet gedaan. –Ja, het is goed.  

(verder over ZZG/boszicht) 

Einde. 
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Transcription participant 5 

Interview Participant 5 

We gaan eerst gewoon even samen praten. Even weer wat gegevens. De meeste van u hebben we 

natuurlijk al. Maar het is toch handig dat even allemaal bij elkaar te hebben.  

Dan zullen we maar gewoon beginnen.  

Mag ik uw geboortedatum? 

- Ja, dat is 1-08-1931 

En u bent een vrouw.  

- Ja, nog steeds.  

En uw burgerlijke staat? 

- Ja dat is gewoon Nederland he.  

- Ja en bent u dan getrouwd, bent u weduwe of? 

- Nou ik ben getrouwd geweest, maar die man is al overleden. Dus ik ben nu alleen. 

En uw opleiding? 

- Mijn opleiding? Ik was de oudste van 6 kinderen En mijn moeder was vaak ziek, dus ik heb 

mijn moeder alles uit de handen genomen. En dan heb ik dat hele huishouden verzorgd.  

- En bent u daarna nog naar school geweest? 

- Ja, daarvoor ben ik naar school geweest.  

En u bent met pensioen nu lekker.  

- Ja, nou zit ik op boszicht.  

En u woont hier ook alleen toch? 

- Ja, ik woon hier alleen ja.  

Zijn er dingen die u soms lastig vind om te doen? 

- Nee, ik zou niet weten wat.  

- Nee. Misschien moeite met schoonmaken of. 

- Ze komen bij mij schoonmaken. Dus dat hoef ik niet te doen. Ik hoef ook niet te koken, want 

ik eet in de eetzaal, met het hele gebouw dus he. En ja, dat is het eigenlijk.  

- Ja, dus u vind het wel prettig hier.  

- Ja, zeer prettig hier, heel fijn.   

En deze, die heeft u vast ook wel een keer gezien. Mag ik vragen hoe uw gezondheid vandaag is? 

- Ja vandaag. Gewoon, normaal.  

- Goed, en zou u dat kunnen aangeven van 0 tot 100? 

- Een 9.  
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En als we even gaan kijken naar het systeem, eWare. Dus u heeft de robot en de sensoren. Wat is uw 

gevoel daarover? Vind u dat. Bent u daar negatief over of positief? 

- Ik ben behoorlijk positief erover hoor. Ja, ik vind het wel leuk.  

En om met het systeem om te gaan, kost dat heel veel energie? Of geeft het u juist energie? 

- Nee het gaat heel gemakzaam. Het geeft zijn seintje en dan gaat ze praten, weet je wel. Ja ik 

ben een beetje verkouden hoor. 

- Dat is geen probleem.  

- Nou dan gaat ze praten. En dan verteld ze wat en dan lost het weer af. Weet je wel dan. 

- Ja, dan stopt het weer. 

- Ja dan stopt het, en zo allemaal die dingen he.  

- Ja, dus het kost niet heel veel energie.  

- Nee hoor. Helemaal niet.  

En is het duidelijk. Hoe Tessa werkt? 

- Ja ze praat heel duidelijk. 

- Ze praat duidelijk. En u kunt haar goed verstaan.  

- Ik kan haar heel goed verstaan.  

- Dat is fijn.  

En waar helpt Tessa u nu mee? 

- Nou nee. Ze begint te praten en nou ja dan luister ik naar der. En dan, nou ja goed. Een of 

ander iets. Ik weet niet of ze dadelijk begint, dan kun je het horen. Maar meestal is het ’s 

avonds twee keer en ’s morgens.  

- En wat zegt ze dan?  

- Nou dan zegt ze goedemorgen mevrouw. Heeft u heerlijk geslapen? En dan geef ik gewoon 

antwoord. Ja, ik heb goed geslapen. Weet je wel. Nou en zo begint ze te praten.  

- Ja, leuk.  

Nou dan wou ik ook de Tessa die ik heb meegenomen wat dingen laten zeggen. Dus dan. Even kijken 

waar we mee beginnen. Deze.  

Tessa: Zullen we een spel spelen?  

- Spelen. (op dezelfde toon als Tessa het zei) 

- Dat is uhm, ja die. (welke van de twee Tessa’s naast elkaar.) 

- Zullen we een spel spelen? Wat wil je spelen? 

- Dat is nog een beetje lastig. Dus Ja, en Nee kan ze verstaan.  

- Oh ja, alleen ja en nee.  

- Dus zou u een spel willen spelen? 

- Ja.  

Tessa: Leuk, weet u waar je een lepel kan vinden?  

- Ja hoor in de la.  

Tessa: Kan je de lepel voor me halen.  

- Moet dat nou? Nou vooruit dan maar. (Haalt lepel)  Zo ik heb de lepel.  
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Tessa: Dankjewel, wat goed dat je de lepel hebt gevonden. Kan je hem weer voor me terug brengen? 

- (Gelach) Ja hoor. Ik breng hem wel weer terug. (brengt lepel terug.) zo die is terug.  

Tessa: Wil je nog een keer spelen? 

- Wat zegt u?  

- Ze vraagt of dat u nog een keer wil spelen.  

- Nog een keer? Nee want ik ben veel te moe.  

Tessa: Oké. Dankjewel voor het spelen. Ik vond het erg leuk samen.  

- Ja, ik ook.  

Nou dat was een spel met Tessa.  

- Zoiets ja,  

- Ja dat doen we dan ook om mensen misschien iets meer in beweging te krijgen. Dat als ze 

lang stilzitten, dat we ze kunnen laten bewegen, en ook wat meer praten.  

Als u kijkt naar hoe Tessa nu heeft gedaan en hoe deze doet.  

Even kijken. Zullen we nog een andere doen? 

- Is goed.  

Tessa: Heb je zin om een glaasje water te drinken.  

- Ja, daar heb ik wel zin in. Moet dat nu.  

- Als u wilt.  

Tessa: Oke, weet je waar de glazen staan? 

- Ja, die, dat weet ik ja. (haalt glas water.) moet ik het dadelijk weer terug brengen. (gelach) 

Tessa: Het is belangrijk genoeg te drinken. Goed bezig.  

- Nou proost.  

- Ja, proost.  

Wat vond u van dit gesprekje zo? 

- Vond ik wel leuk.  

- Ja? En kunt u iets zeggen wat u opviel aan dit gesprek. Iets opvallends? 

- Ja, hij was heel duidelijk met praten en ja dat doet deze ook hoor. Maar ik bedoel ze doet het 

wel heel duidelijk.  

En zijn er twee dingen die u, ja twee goede dingen aan de laatste twee gesprekjes.  

- De laatste? 

- De twee gesprekjes, het spel en het water halen.  

- Prima, dat vind ik wel normaal.  

En als u het vergelijkt met uw eigen Tessa? 

- Ja, die doet zoiets niet. Want dat is weer anders ingesteld.  

- Ja, en kunt u omschrijven wat dan het verschil is? 
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- Nou zij, ik heb haar gekregen, van een meneer die daarover gaat he. En die kwam hem 

brengen en over een tijdje komen ze haar ook weer ophalen. En daar hebben ze dat 

helemaal vastgelegd. Nou dan praat ze gewoon bij wijze van spreken, ja hoe het met me is en 

ook met haar natuurlijk. Zoiets allemaal.  

- Dus dat is een ander soort gesprekje.  

- Heel anders ja.  

En zijn er nog dingen die u zou willen verbeter aan een gesprekje? 

- Nou,  nee eigenlijk niet. Nee, ik laat hem maar gewoon praten. (gelach) 

En als u de twee verschillende gesprekken. Want ze zijn heel verschillend dingen natuurlijk. In 

hoeverre, met wat wij net hebben gedaan. Dus het water halen en het spelletje. In hoeverre had u 

het gevoel dat u controle had over de robot? 

- Controle over de? 

- Over de robot.  

- Nou, gewoon dat ze normaal praat. En duidelijk is.  

En had u het gevoel dat u wel ook controle had over wat u ging doen?  

- Ja ik ga natuurlijk straks naar de zaal en daar zijn heel veel mensen die gaan zingen voor ons 

he.  

En had u het gevoel dat u ook gewoon kon blijven zitten. Want u bent nu het water gaan halen.  

- Nou dat vond ik niet erg.  

En als u nou geen zin had in water of u had net misschien wat gedronken.  

- Ja dan had ik gezegd ik heb net wat gedronken dus. Ik blijf niet aan het drinken.  

- Het hoeft niet altijd.  

- Nee dat hoeft niet altijd.  

Nee. Oké. Dan heb ik nog een anders soort gesprekje. Het zijn dezelfde dingen. Alleen op een andere 

manier. Dus dat is natuurlijk waar ik naar kijk. Dus die speel ik ook even af. U mag gewoon blijven 

zitten, maar u mag ook doen wat Tessa zegt. Dat is aan uzelf.  

Tessa: Laten we een glaasje water drinken. De glazen staan in de kast.  

Dus zeg even dat u het glaasje dan ook gehaald had en u heeft het nu natuurlijk al.  

- Ik heb het glaasje nog hoor, van de eerste keer. Er zit nog water genoeg in.  

Tessa: Het is belangrijk genoeg te drinken. Goed bezig.  

- Fijn.  

- Dus dit is eigenlijk hetzelfde alleen dan toch op een andere manier.  

- Een andere manier ja.  

Zullen we het spel ook even doen. U kunt ook gewoon blijven zitten hoor.  

- Ja hoor.  

Tessa: Laten we een spel spelen. Kun je een lepel voor me halen? 

- Wat zegt u?  
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- Ze zegt kan je een lepel voor me halen? Dus dat is hetzelfde wat ze net zei. Alleen dan op een 

andere manier.  

- Oh ja. Nou die lepel ga ik niet meer halen want die heb ik net weer terug gelegd.  

- Dus als u hem wel weer was gaan halen dan zegt ze weer hetzelfde als net.  

- Leg hem maar weer terug.  

- Dus dankjewel en kan je heb weer terugleggen.  

- Ja daarom.  

- En dan zegt ze ook dankjewel voor het spelen. Ik vond het leuk samen.  

Dus dat is in principe hetzelfde maar toch net even iets anders. Kunt u omschrijven wat u hiervan 

vond? 

- Ik vind het wel leuk. Net of je met iemand zit te praten bij wijze van spreken.  

En net reageerde ze natuurlijk op ja en nee. En nou doet ze dat niet. Wat vind u daarvan? 

- Nou ja goed. Dat maakt mij niets uit. Nee. Ik vind wel dat ze dat mag doen.  

En vind u het dan fijner als u wel kan, als ze u wel hoort, of maakt dat u niet uit? 

- Ja. Maakt mij niks uit. Ze mag wel gewoon naar me luisteren. Dus ik vind het helemaal niet 

erg.  

En kunt u de verschillen omschrijven? 

- Ja, ik kan wel wat verschillen opschrijven. Zij (de andere Tessa) is duidelijker en zij praat hoe 

wij ook praten. Die andere niet. Die kort het af eigenlijk he. De eerste.  

- Hoe bedoeld u dat? 

- Nou goed. Wilt u een lepel halen. Bij wijze van spreken. Nou ja ik stond op en ging die lepel 

halen. En ik kwam terug. Nou ik heb de lepel al. Nou breng hem maar weer terug. Kijk dat is 

echt zo kort he. En die andere die doet het wel heel anders.  

- Kunt u een voorbeeld geven van hoe die andere doet? 

- Ja. Die zou zeggen van je mag hem rustig terug leggen weer. Of zo.  

- Wat vriendelijker? 

- Ja. Vriendelijker, ja. 

- En dat vind u fijner, wat vriendelijker.  

- Ja. Die eerste die was echt kortaf.  

Ja. Oké. En als u naar de controle. Dus over uw eigen acties. Dus u gaat een glaasje water halen. Vind 

u het dan fijner als Tessa ook echt vraagt van: Wilt u een glaasje water of maakt het u niet uit of 

Tessa zegt van ga nu een glaasje water halen en u blijft toch gewoon zitten omdat u al een glaasje 

heeft? 

- Ja, ja. Ja.  

- Welke van de twee zou u.  

- Dan zou ik de laatste nemen.  

- Het maakt u niet uit of Tessa  

- Nee. Dat ziet ze toch niet.  

Oké. Nou dat is helemaal prima. Dan zijn er nog vragen die u heeft?  

- Tja, vragen. Ik vind het zo moeilijk vragen. Ja, wat moet ik zeggen.  
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- Geen idee. U mag nu tegen mij alles zeggen. Want dan kunnen we. Over de robot.  

- Ja dat is waar. Ik vind de robot best wel leuk. Dat ze zo kan praten. Want ik snap gewoon niet 

hoe dat kan eigenlijk allemaal.  

- Het is indrukwekkend he. De techniek.  

- Ja. Ja.  

- Maar u vind het wel gezellig zo met Tessa in huis? 

- Ik vind het best gezellig. Ik vind het helemaal niet erg. Nee hoor ik vind het helemaal niet erg. 

Zolang ze kletst laat ik haar rustig praten en dan zeg ik ook wat terug. Ja, dus dat doe ik 

gewoon.  

- Ja, en dan heeft u gewoon een gesprekje met  

- Ja, gewoon een gesprekje. Hartstikke leuk.  

- Dat is goed om te horen ook.  

En helpt Tessa u ook. Want u zegt dat Tessa ’s ochtends bijvoorbeeld zegt: heeft u al een ontbijtje 

gehad.  

- Oh, dat zegt ze ook ’s morgens ja.  

- En vind u dat fijn of heeft u dan. 

- Vind ik wel fijn dat ze dat zegt. Dan zeg ik, nou die ga ik toevallig net klaarmaken. Bij het 

ontbijten. Kijk en dat vind ze leuk he.  

Leuk om te horen ook. En wat vind u van het uiterlijk van Tessa? 

- Ja heel apart he. Ja, heel apart. Vind het wel leuk 

- Zeker zo twee naast elkaar.  

- Ja, lijken net vriendinnen. 

- Met de strikjes en de bloemetjes.  

- Ja. Met dat bloemetje boven op haar hoofd.  

Het maakt u niet uit dat Tessa hier staat.  

- Nee.  

- Ze stoort niet.  

- Helemaal niet. Nee.  

- Het is wel gezellig zo.  

- Zeker. Ik vind het helemaal niet erg. Ik zou het wel leuk vinden als ze met elkaar zouden 

kunnen praten. Dat vind ik dan leuk om aan te horen. Weet je wel. Wat ze zeggen tegen 

mekaar.  

- Ja, dat zij een gesprekje houden, en u gewoon luistert.  

- Ja, ja.  

 

Is er nog iets wat u kwijt wil? Iets waarvan u zegt dat vind ik vervelend, of dat vind ik juist wel leuk? 

- Ik vind het ook wel heel leuk. Maar ik moet gaan. (geen antwoord over Tessa.) 

Einde gesprek.  
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Transcription participant 6 

Ja. Dan beginnen we gewoon met wat algemene vragen. 

-  Is dat dicht genoeg bij? 
- Ja dat gaat helemaal goed. Even kijken. 

Uhm, uw geboortedatum? 

- 21-06-1932. 

32 en u bent een man. 

-  Man, ja. 

U bent weduwe, weduwnaar. En uw opleiding? 

-  Uhm, HBS en zelfstudie. 

En u bent met pensioen. 

- Ja. 

En u woont hier helemaal alleen? 

- Ik woon alleen ja. 

ja, zijn er dingen in gewoon het dagelijkse leven die u soms lastig vind om te doen? 

- Ja, dat is eigenlijk alles wel. Als je weg gaat en je komt thuis ligt alles precies hetzelfde. En er 
is niemand die je verwelkomt. En dat roept soms wel veel eenzaamheid op. He, dat is 
natuurlijk de algemene klachten. Zeker voor die die alleen wonen en je wat ouder word. En je 
mankeert nog wat, dan ben je dus heel erg alleen. 

En heeft ie dan ook moeite met bijvoorbeeld schoonmaken of koken of? 

- Toevallig kook ik graag. Dus dat is verder helemaal geen punt. Maar poetsen heb ik 
bijvoorbeeld een hekel aan. Soms moet dat dan toch. Maar dat vermijd ik toch zoveel 
mogelijk. 

- Ja. 
- En voor de rest kan ik mezelf goed verzorgen. Gezondheid is verder heel goed. Nu dan even 

niet. Maar goed normaal heel erg goed. 

En kunt u aangeven wat voor technologie u gebruikt? Dus computer. 

-  Ik gebruik een computer. en mijn gsm natuurlijk. En dat is het wel zowat. Daar staat alles op. 
-  En de iPad. 
- Ja, de iPad, natuurlijk ja. die gebruik ik meer als de computer. Behalve om grote bedragen 

over te maken. Heb eigenlijk alles op de ipad. 
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- Ja. En dat gaat heel goed? 
- Dat gaat perfect met de hulp van mijn kleindochter. 

Dan heb ik nog een vraag. We hebben een schaal van 0 tot 100, dus nul is het gaat heel erg slecht 
vandaag en 100 het beste wat u kunt voorstellen. Kunt u zeggen, aangeven hoe je zegt vandaag 
voelt. gewoon alleen Vandaag. 

- Vandaag voel ik me heel goed. Laten we zeggen van. Met mijn gordelroos is dat een beetje 
moeilijk op het moment. Maar vandaag zou ik zeggen een 7. 

Dat is toch netjes. En uhm, ik heb net al wat verteld over het systeem dus over de robot en de zijn 
sensoren die daarbij komen. Wat vindt u daar, wat is uw eerste indruk daarvan? 

-  Ja ik ben al langer een beetje door jou op de hoogte. Maar ik vind het geweldig. Voor 
mensen lijkt me dat fantastisch. Vooral ook voor de vergeetachtigheid. Weet je, waar 
mensen dus last van hebben, ik ook. En bijvoorbeeld ik heb nou de wekker. Dus ik weet dat ik 
om 12 uur, toevallig ging hij net af, mijn pillen moet pakken. En ik denk dat het zo een robot 
dat op een veel aangenamere manier kan. Hoewel het natuurlijk, mijn wekker werkt ook 
buitenshuis. En dat zal de robot niet kunnen. Of ik dan gebeld word. Dat weet ik niet of dat 
die mogelijkheid is, Maar ik kan natuurlijk mijn wekker ook instellen. En dat vind ik wel 
belangrijk want als ze afgaat in huis, dan gaat dat wel. 's nachts bijvoorbeeld wat ik ook heel 
mis is een wekker 's nachts. Omdat ik slecht hoor, dat is een extra handicap. En ik slaap niet 
graag met mijn hoorapparaat in, dan piepen die. Dus ze zijn eigenlijk om te slapen niet goed, 
niet geschikt. En dan word ik van de normale wekker niet wakker. En dan doe ik dus 
genoodzaakt, als ik weet dat ik op 3 uur 's nachts op moet, dan doe ik een hoorapparaat in. 
Dan slaap ik op de andere kant. En dan hoor ik wel mijn wekker. Want dat is een grote 
handicap. En als je dan bijvoorbeeld stel ik me voor, zo een robot hebt, dan denk ik dat het 
veel beter zou kunnen. 

Hoe zou hij dat dan beter kunnen denkt u? 

-  Nou ik denk dat ie door het geluid harder te zetten. Als je die robot zou kunnen instellen. Of 
dat hij een wekker, of piept, of een hoge toon of lage toon waar ik wakker van word. Ik kan 
me voorstellen dat die robot dat moet kunnen. Dat ik hem programmeer, om 3 uur vannacht 
moet je me wakker maken? Cq door geluid of door trilling. die een trilling veroorzaakt, die 
zijn er ook. 

- Ja. 
- Die trilapparaten heb ik dan. Als hij naast mijn kussen ligt, onder mijn kussen hoor ik het nog 

niet, ik heb het uitgeprobeerd. Het geluid is het enigste wat, of een trilling op het lichaam. 
- Ja. 
- Je hoort de wekker. Ik zou ook de wekker om kunnen doen hè, en mijn gsm trilt ook he. Ja. 

Maar dat is, daar kan je niet meer slapen. Dat gaat niet. Ik moet dus met een, en anders lig je 
dus op die wekker. En anders dan ligt hij daar. 

- En dan voel je hem niet meer. 
- Of je moet hem op het lichaam plakken. 
- Dat is vervelend. 
- En hij vindt dat dan een harde toon. Dat moet toch kunnen? 

Maar u bent er dus wel positief over. 
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- Ja, als dat zou kunnen, is dat natuurlijk al fantastisch he. Dat je voordat je naar bed gaat dat 

je hem overdag zou kunnen programmeren. En zeggen luister ik moet om 6 uur op. En dan 's 
middags om 12 uur, en dan de volgende ochtend weer om 6 uur. Zo gaat de cyclus rond. En 
dat zou geweldig zijn als je dat van tevoren al kan programmeren en er zeker van bent. En 
dan slaap ik, als ik natuurlijk om 3 uur 's nachts op moet. Dan moet dat niet fout gaan. En als 
ik een wekker zet. En ik zou hem niet horen op 1 of andere manier, dan slaap ik dus niet de 
hele nacht. 

- Ja. 
- En dat zou daar alleen al voor mij betreft fantastische zijn he. Ja. Afgezien van alle 

apparatuur die er is. Dat is natuurlijk heel veel op dat gebied. Maar ik heb niks kunnen vinden 
wat? 

- Wat tot nu toe helpt. 
- Ja, ik zou een radio kunnen neerzetten met een heel hard geluid. Maar ik denk dat dat een 

typische taak is voor zo een robot. 

Ja, oke. dan de laatste nog voordat we met het systeem gaan, voordat ik u Tessa wat dingen ga laten 
zeggen. Ja wat zou het systeem voor u zou dus een een wekker kunnen zijn en de medicijnen 
herinneren? 

- Ja. zoiets, dat vind ik wel belangrijk. Of de andere dingen waar ik aan zou . We moeten 
denken. Kun je op elk moment kan ik op te wekken. Maar als hij daar staat bijvoorbeeld en 
hij zegt luister eens, het word wel tijd dat je je klaarmaakt want je moet. eg. 

- Ja dus echt het herinneren en het wakker maken. En misschien ook de je had het net over de 
eenzaamheid. 

- Ja. 
- Dat had misschien ook. 
- Ja. Ik weet niet, ik ben er niet zo over uit of een robot dat zou kunnen opheffen. Dat lijkt me 

een moeilijke opgave. De eenzaamheid bestaat uit de persoonlijke contacten. Dat is, dat lijkt 
me een deur te ver. Kijk want wat ik al vertel in het begin dus he, Dat de kop koffie. Als ik dat 
lege kopje laat staan als ik weg ga, en dan kom ik 2 dagen later terug, staat dat kopje er. Snap 
je wat ik bedoel, dat kan ie toch niet. 

- Nee. dat kan hij niet doen. 
- Dat is een deur te ver. Eenzaamheid is ook een moeilijk begrip. Wat is dat, eenzaamheid? Dat 

begrip is al heel moeilijk. 
- Het is heel uitgebreide natuurlijk en voor iedereen anders. 
- Ja. Ik kom redelijk mijn tijd door. Kijk want ik heb heel veel hobby’s, dat weet je. De echte 

eenzaamheid is ja fin. 

Oké. Dan gaan we Tessa het werk laten doen. Vanaf nu mag je gewoon doen alsof dat ik er niet meer 
ben. U alleen met de robots bent. Ik ben even achter de schermen. En u bent gewoon thuis en de 
robot. Het zal wat dingen zeggen. 

Tessa: Heb je zin om een glaasje water te drinken? 

- Ja daar heb ik wel zin in. Goed dat je het vraagt. 

Tessa: Oke. Weet je waar de glazen staan? 

- Ja dat weet ik. 
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Tessa: oke. 

-  (participant blijft zitten) 

Tessa: De glazen staan in de kast. 

-  Ja dat weet ik, die kan ik vinden. Bedankt voor de tip. Je moet 2 liter water drinken per dag. 
Dat is heel belangrijk. (participant blijft zitten) 

- Oké dat was de eerste.  

Dan gaan we even door naar de tweede. 

Tessa: Zullen we een spel spelen? 

- Ja. Zeg het maar. 

Tessa: Weet je waar je een lepel kan vinden? 

- Ik versta het niet. 
- Dus Tessa zei: weet je waar je een lepel kan vinden? 
- oh ja dat weet ik ja. 

Tessa: Kan je de lepel voor me halen? 

- Ja ik kan 'm wel effe wat harder zetten anders. 
- Dat is achter me, he. dat is heel moeilijk. (Tessa verplaatsen, en harder zetten)  
- Ik zal even opnieuw het laatste berichtje. 

Tessa: Kan je een lepel voor me halen? 

- Ja hoor, ik zal hem even gaan halen. (participant haalt lepel) Ik heb hem. 

Tessa: Dankjewel. Wat goed dat je de lepel hebt gevonden. Kan je hem weer voor me terug brengen. 

- ja, ik zal hem wel weer terug brengen. (brengt lepel terug.) 

Tessa: Wil je nog een keer spelen? 

- Wil je nog een keer spelen? Ja. 
- Als u ja zegt dan gaat hij dus nog een keer van kun je iets voor me halen en dan weer terug 

brengen. Dus dan als u nee had gezegd. Dan zegt ie. 
- Oh. ja dat had ik niet begrepen. 
- Ja nee dat is helemaal geen probleem. dat is het spelletje zeg maar. 

Tessa: Oke dankjewel voor het spelen. Ik vond het erg leuk samen. 

Heeft u dat verstaan? 

- Ja, nu staat hij weer erg hard. 
- Ja dat zou een beetje afstemming moeten zijn. 
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- Ja. van achteren het geluid is altijd moeilijk. 
- Ja. Hij zegt dan, stel u heeft nee gezegd ik wil niet, ik ben klaar met het spel. En dan zegt ie 

oke dank je wel voor het spelen ik vond het erg leuk samen. 
- Oh zo ja, ja. 

De afsluiting. Nou dat waren de eerste 2, 2 keer. Wat vond u van? Van deze interactie? 

- Ja, het staat toch nog echt in de kinderschoenen. Ik denk dat die robot toch veel 
persoonlijker moet zijn. Dat kan een robot bijvoorbeeld. Ja die moet je kunnen 
programmeren ook op mij programmeren. Als je dus nou een keer gepraat hebt. Ik hou niet 
zo van spelletjes. Nou zeg ik dus ja. Maar ik hou niet zo van spelletjes. Ik puzzel graag. hou 
graag mezelf bezig. Maar kaarten doe ik nooit en spelletjes ja, dat is er nooit van gekomen. Er 
zijn mensen ja die gaan bridgen of zoiets. daar voel ik helemaal niets voor. Wat ik wel heel 
interessant vind. Hier in Roermond bijvoorbeeld. en ja dit hier (eigen bouwprojectjes). Dus 
dat moet een robot natuurlijk, lijkt mij dus op een gegeven moment weten. Daar kan ik hem 
geen plezier mee doen. 

- Ik hoef niet te vragen aan deze persoon, 
- Een spelletje doen. Maar als je zegt ja maar ik heb iets heel speciaals. Wil ik het wel eens 

proberen. Ja, kan toch? 

Ja. En het het water drinken. het water halen? 

- Ja dat vind ik wel. Dat ze je herinnerd, dat is dus die hele herinnering, daar is dat ook 
onderdeel van. Ik moet mijn 2 liter water drinken. Dan doe ik dat iedere dag met die pillen. 
Iedere keer 2 glazen en dan heb je ongeveer 2 liter per dag. Snap je, moet echt voor 
sommigen mensen is dat heel belangrijk. Dat je je water drinkt. Dus dat is dat is die 
herinnering. Ik denk dat dat, ja wat iemand moet doen. En als je dat op een leuke manier kan 
zeggen, van oh hier ben ik weer. 

- Ja, dus op een vrolijke, persoonlijke manier. 
- Ja. Het moet persoonlijker worden. Het is echt nog in die kinderschoenen he. 

En hoe zou je hem persoonlijker kunnen maken? Dus behalve dat ie alleen de, de gesprekken ook 
echt aanpast op de persoon. 

- Ja, ik denk dat de gesprekken aangepast moet worden. Dat lijkt me een heel moeilijk. Een 
moeilijk punt. en ja met die gordelroos ik noem maar wat. Dat moet erin geprogrammeerd 
worden. Maar dat is zo persoonlijk allemaal. Dat lijkt me heel moeilijk. 

- Dat is een uitdaging. 
- Ja. 
- Maar wel belangrijk als je. 
- Maar ik kan me voorstellen. Dat je. Jij als interviewer. Met mij een gesprek aangaat, nu ken je 

mij toevallig. Maar je kunt zeggen ja hoe is het vandaag met je gordelroos? Heb je je pillen al 
gepakt. Denk eraan want het is bijna 12 uur. Dat verandert elke dag. Dat moet je ook, dat 
moet ik weer in kunnen stellen. Dat lijkt me niet te moeilijk. 

- Ja. 
- Als je spraak kunt verstaan. Dat lijkt me natuurlijk wel. Dan heb je ook iets persoonlijks. Dat 

vind ik wel een heel. Het zal moeilijk zijn, maar het persoonlijke hè. Dat ding dat hier staat. 
Die, die moet wat van je af weten. Wat mij interesseert moet hij naar vragen. 
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Dus hij moet de interesses hebben niet naar een spelletje vragen maar misschien iets wat u wel 
interesseert of? Misschien met een kruiswoordpuzzel dat hij daar mee helpt of als u er even niet 
uitkomt. 

- Zoiets. Het lijkt me moeilijk maar ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is. Als hij op mij 
persoonlijk is ingesteld. En dan kan ik pas, dat is het volgende. Hij blijft in zijn standplaats. 

- En deze blijft ze heeft geen pootjes of zo op te kunnen lopen. Hij staat altijd op 1 plek. 
- Hij is voor heel veel mensen die eenzaam zijn, zijn meestal op hun kamer. Maar ik ben nooit 

hier. (gelach) dus dat is al moeilijk. 
- Ja. Ja sowieso dat laatste u bent veel van huis. 
- Ik kan me voorstellen dat mensen hier. Die ik een verzorgingstehuis zitten of zo. Die zitten 

altijd op hun kamer, zijn altijd thuis. Daar is zo'n ding natuurlijk toch wel geweldig. Ik denk 
dat daar een grote toekomst voor is. En dan kun je zeggen als dat zou kunnen die computer 
dus, persoonlijk instellen. Heel oudere, of veel oudere mensen dat nog zouden kunnen 
technisch, weet ik niet. 

- Nee. Het idee nu is dat een een mantelzorger hem dus insteld. 
- Ja. 
- En dan dat als mantelzorger hier komt dat die dus niet meer hoeft te vragen van heb je je 

pillen al gepakt of. 
- Ja ja. 

Dat dat al bekend is en het dan gewoon een leuk gesprek kan zijn. 

- Ja. dat denk ik wel dat dat. En iemand die je begroet als je binnenkomt. He, ben je weer 
thuis. Ja dat vind ik wel leuk. 

- Dat als de deur opengaat. Hoi, welkom thuis. 
- Zoiets. Ja zoiets in die geest lijkt me dat toch wel leuk. 
- Ja. oke. 
- Ja, ik sta daar heel positief tegenover. Maar ik denk ook dat het daar naar toe gaat. 

En nu U dit gesprekje zo heeft gehoord, want in het begin was je heel positief over wat ie wist en nu 
u hem ook heeft horen praten en heeft, bent u nog steeds zo positief hier over. 

- Jawel, jawel. Nee het medium op zich lijkt me heel goed. 
- Ja, het moet nog verbeteren en zo. 
- Ja. het staat nog in de kinderschoenen. En dan denk ik weer verder, dan denk ik kan ik dan 

niet een luidsprekertje bij me hebben? Als hij in de kamer staat dat hij verbinding heeft, en 
mij zegt. 

- Dat ook zelfs in de slaapkamer hem nog kan horen. 
- En dan denk ik in een tehuis, als iemand in het huis is dan zit hij beneden in een rolstoel stel 

ik me zo voor. En dan moet hij zijn pil pakken. Ja. Een heel belangrijk onderdeel is van oudere 
mensen. Dan dat ze dan zegt: Luister je hebt wel leuke kaarten, maar heb je je pillen ook bij 
je? Of voordat hij weggaat dat ik zeg ik heb. Ga naar beneden toe. ik ga weg. Dat zei zegt, 
denk ook aan je pillen. 

- Over 10 minuten is het tijd, vergeet ze niet. ja. En? 
- Dat zijn van die wezenlijke dingen, die mensen vergeten. 
- Ja zeker en het is wel belangrijk. 
- En ook met het ontbijt hè. Dat ze je daarbij helpen hè. Met eten bijvoorbeeld. Heb je al een 

ideetje wat je gaat koken vanavond. Wat ga je doen vandaag, heb je plannen? Dat hij daar op 
in kan spelen. Dat is natuurlijk nog een fase verder. 
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Ja dat is ook een heel sociaal stuk. 

- Nou dan heb je er echt wat aan. Maar ik zie er toch een grote toekomst in, maar het is nog 
een end weg. 

En had u het gevoel dat u controle had over de robot. De robot zei iets en u kon antwoorden ja of 
nee. En daar reageerde ie op. Had u het gevoel dat u daar controle over had? 

- Ja dat is wel leuk he. dat is wel leuk. En dat hij luistert. Dat je iemand die naar je luistert. Naar 
je luistert, niet doet wat je zegt. Dat ze er is. En mee kan denken. 

- En we hebben net zeg maar de 2 scenario’s van een glaasje water halen en een spelletje 
spelen we noemen dat dan een spelletje spelen. Had u het gevoel dat u wel controle had 
over wat u aan het doen was? Dus dat u ook gewoon het niet kon doen, want het water bleef 
u gewoon zitten, bijvoorbeeld. 

- Ja. ja, dat had ik niet begrepen. En ik dacht dat er dan door de robot nog andere orders 
gegeven werden. 

- Ja. 
- Als je bij de kraan staat, wil je dat nou doen? zoiets of. Of dat ik zeg ja, als je het eenmaal 

weet he. 

Dat alleen het herinneren is genoeg, dat hoeft niet. 

- Het is genoeg en als je het dan niet wilt doen. dan, Ik heb er zelfs moeite mee nu hè. Als mijn 
wekker afgaat. Toevallig kwam je binnen toen ging de wekker af. Die heb ik dus nog niet 
gepakt. 

- Nee, nee dat moet dadelijk wel. 
- Ik ben afgeleid, hè. En als je dan na 10 minuten vraagt, heb je de pil gepakt. Dat zou 

geprogrammeerd moeten worden. Of heb je ook je glaasje water gepakt. 
- Ja, dat hij daar ook echt op reageert inderdaad. Oké. 
- De vergeetachtigheid is bij mij ook, word ook steeds erger hè. Sta ik voor de kast, denk ik 

verrek Dan denk ik oh ja. 
- Ik ging wat eten. 
- Ja, maar nou ga ik eerst mij pil pakken. Anders vergeet ik het weer. Ik heb het allemaal 

klaarstaan. Dat staat er precies op, 12 uur. En nu programmeer ik dat dus elke dag bij mijn 
telefoon. (participant pakt medicijnen, zegt iets onverstaanbaars). Als je dan een fase verder 
bent en je vergeet dat ook dan houd het op. 

- Ja ja. Dat is belangrijk. Dat je zegt van zet hem weer aan. (Participant keert terug.) 

Oké, dan gaan we Tessa nog een keer wat laten zeggen. Dus dan gaan we nog een keer het het 
glaasje water halen en het spelletje doen. Alleen op een andere manier. 

Tessa: Laten we een glaasje water drinken. De glazen staan in de kast. 

- Oh, ja. Ja ga ik even halen. Doe ik net of ik geweest ben. Ja ik heb een glaasje water 
gedronken. 

Tessa: Het is belangrijk genoeg te drinken. Goed bezig. 

Dat was dus de eerste met het glaasje water weer. Dit is dan de tweede. 
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Tessa: Laten we een spel spelen. kan je een lepel voor me halen? 

- Ja hoor, Ik ga hem even halen. Ja, ik heb hem. 

Tessa: Dankjewel. Wat goed dat je de lepel hebt gevonden. Kan je hem weer terugbrengen? 

- Ja hoor. Ik ga hem weer terugleggen. 
- Dus dan zou u hem weer terug gelegd hebben. 

Tessa: Dankjewel voor het spelen. Ik vond het erg leuk samen. 

- Het laatste kan ik niet verstaan. 
- Dankjewel voor het spelen, ik vond het erg leuk samen. Dus dat is weer hetzelfde eigenlijk.  

Kunt u zeggen wat u hier van vond? 

- Ja, dat is een eerste begin. Dat hij, de robot dus je aandacht vraagt. Dat dit maar onnozel is 
maar dat kun je natuurlijk uit. Maar dan heb je ook een gesprek he. Ja, ik kan me voorstellen 
dat het heel moeilijk zou zijn om iedere keer wat anders. Dat die robot, en daarom zou hij 
toch heel persoonlijk moeten zijn. 

- Ja, dus dit is, vind u dit dan persoonlijker of minder persoonlijk dan die andere keer? of 
hetzelfde? 

- Ja, deze keer was natuurlijk, omdat ik weet, dan kan ik hem beter verstaan, en dan kan ik 
veel beter reageren. Dat tweede was natuurlijk voor mij snel genoeg. Dat andere duurde te 
lang. 

- Duurde te lang. oké. Dus u vond het wel fijner dat die laatste wat sneller was, wat directer 
misschien. 

- Ja, ja. 

oké, en het is heel snel op elkaar natuurlijk, maar uw mening is nog steeds gewoon hetzelfde. Ook 
met zo een interactie? 

- Ja. Ik ben heel positief zo. 

En als u vergelijkt tussen de twee keer dat we het gesprekje hebben gedaan? Dus we hebben de 
eerste keer dat we het glas water haalde en het spelletje speelde. en de tweede keer. Vond u dan, 
zag u daar echt een verschil tussen? 

- Ja, ik vond de eerste keer veel te langzaam. Dat word heel moeilijk, wat dan eigenlijk de 
bedoeling is. De tweede keer weet ik waar het over gaat. En dan kan ik dat ook in dat tempo 
wat het toen was, kan eigenlijk nog sneller. Als ik zeg van nou ik heb de lepel weer terug 
gelegd. Dan moet hij dus gewoon mij antwoorden. Uhm, of ik ben bezig nog, dat kan ook zijn, 
dan wacht hij even. Maar dan als ik hem heb teruggelegd. Dan moet hij zijn van oh 
dankjewel. Maar hoe snel dat hij is dat zal natuurlijk, ja allemaal geprogrammeerd moeten 
worden. Maar voor mij is dat veel te langzaam. 

- Ja en bij de eerste kon u nog kiezen of dat u een spelletje. Dus u kon nog zeggen van ja of 
nee. De robot vroeg u of u een spelletje wilde spelen. 

- ja toen zei ik ja, tuurlijk. Waarom niet. Als ik zeg nee dan is het spelletje uit he. 
- Maar bij de tweede toen vroeg de robot dat niet meer. Toen zei de robot gewoon we gaan 

nu een spelletje spelen. 
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- Ja maar dat weet hij dan he. Dat ik daarvan hou. En dan had ik ook kunnen zeggen, ja maar 

op dit moment heb ik er geen zin in. 
- Ja dus hij mag dan wel zeggen van je moet het nu gaan doen. Maar dan kan je nog steeds 

zeggen van ik ga het nu niet doen want ik heb er geen zin in. oké. Dat was hem alweer. Dan 
heb ik al mijn vragen gesteld. Heeft u nog vragen? Of opmerkingen? 

- Ja, enfin. Je hoort wel, ik maak allerhande opmerkingen wat ik denk dat zo een robot moet 
kunnen doen. 

- Dat is hartstikke goed. 
- En dan vind ik wel dat hij nog echt in de kinderschoenen staat. Maar ja daar is dat natuurlijk 

ook voor dat te ontwikkelen. 
- Ja, inderdaad. 
- Maar, ik denk wel dat als zo'n robot zou, afgezien van de tijd, bijvoorbeeld de wekker en 

allemaal die dingen. Daar is het natuurlijk fantastisch voor. En dat is ook vrij simpel. Daar kun 
je echt goed voorprogrammeren. Maar als je dus een spelletje spelen. Dat lijkt me toch wel 
moeilijk. 

- ja, omdat daar meer persoonlijk bij komt kijken. 
- Ja, dat. Of dat je zegt van ga naar je dingen en hoe heet ie? de app en dan gaan we even 

dammen. Ja, hè zoiets. Zou dat kunnen? Dat een app met je zou kunnen dammen? of 
schaken of kaarten. 

- Dat zou denk ik wel kunnen. Ja, er zijn genoeg computers die dat al kunnen. Dus dan zou de 
robot kunnen zeggen van start nu dat appje op om een spelletje te doen. 

- ja bijvoorbeeld. maar dat een robot zelf dan mee doet met dat spel. Dat is natuurlijk weer 
een fase verder he. 

- Ja, dan moet je het spel weer koppelen aan de robot. Dat word lastig. 
- Maar ik bedoel maar. Ik denk maar. 
- Maar het kan allemaal wel maar het is wel moeilijk. 
- Ja maar ik denk ook, en dat is heel persoonlijk voor iedereen. Krijg je ook nog de 

moeilijkheidsgraad in het spel. Dus als ik mijn puzzels in de Limburger oplos. dan is er eentje 
altijd ontzettend moeilijk. Dan moet ik de hele tijd de dictionaire erbij hebben. En dan wil ik 
dat toch niet opgeven, want ik wil dat weten he. en ik bedoel dat is heel persoonlijk, ook de 
moeilijkheidsgraad. Als ik zou moeten gaan bridgen waar ik niks van ken, maar wat iedereen 
doet in mijn kring. En dat is echt een gezelschapsspel, maar dat kan de robot niet spelen, dat 
is zo ingewikkeld. En moeilijkheidsgraad heel hoog. Die pakken eerst allemaal die bezig zijn 
een half jaar les. Die hebben ze een kennis van mij, maar ik ben geen spelletjesman. Maar 
voor in huis denk ik toch wel dat daar nog wel mogelijkheden zijn. Ik denk dat daar ook een 
robot voor bedoeld is. Denk ik, dat dat het grote hoofddoel moet zijn om je te helpen. Dat is 
het doel van een robot. 

- Ja het doel van het spelletje, ofja we noemen dat dan een spel, maar het is om mensen aan 
het bewegen te krijgen. 

- ja, ja maar dan moet die robot geprogrammeerd zijn door iemand die weet dat ik beweging 
nodig heb. Of die zegt, ben je al naar de wc geweest. Of heb je ook al gegeten vandaag. Ja, 
zeker, dat zijn de dingen. Ja ik heb namelijk op het moment door die morfine en alles, 
helemaal geen honger. Ik moet me echt dwingen om te eten. Ik heb helemaal geen honger. 
ik val ook af he, dat zie je ook. 

- Ja klopt. maar u ziet er wel alweer beter uit dan de vorige keer. 
- ja en de pijn is ook veel minder. En ik heb al minder pillen. Volgende week mag er weer een 

pil vanaf. Maar dat is verschrikkelijk die bijwerkingen van die morfine. 

Ja inderdaad. ik zet deze even stop hoor. (einde recording) 
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O: Backend Code 

The backend code consists of all code generated for the backend. At the top of the text box in 

bold font the title of the file is stated. The code is ordered in the order they are mentioned in 

the thesis.  

QuestionController.php 

 

<?php 

namespace controllers; 

use data\model\QuestionAnswer; 

use data\model\Questions; 

use data\model\User; 

use data\ARepo; 

use exceptions\NotFoundException; 

 

/** 

 * Class QuestionController 

 * @package controllers 

 */ 

 

class QuestionController extends AController { 

 

    /** 

     * @return Questions[] 

     * @throws \Exception 

     */ 

    public function getList() { 

        return $this->getRepoFactory()->QuestionsRepo->getManyBy([]); 

    } 

 

    /** 

     * @throws \Throwable 

     */ 

    public function getIndex($questionId) { 

        return $this->getRepoFactory()->QuestionsRepo->getOneById($questionId); 

    } 

 

    /** 

     * @throws \Throwable 

     */ 

    public function postIndex() { 

        getLogger()->addInfo("Adding new question".json_encode($this->parseInput())); 

        $input = $this->normalizeInputArray([ 

            ['name' => 'question_date', 'type'=>JEF_TYPE_TEXT], 
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            ['name' => 'question_time', 'type'=>JEF_TYPE_TEXT], 

            ['name' => 'question_text', 'type'=> JEF_TYPE_TEXT], 

            ['name' => 'question_resident_id', 'type'=> JEF_TYPE_INT], 

            ['name' => 'question_answer_id', 'type'=> JEF_TYPE_INT, 'default' => null] 

        ]); 

        /** @var User $residentUser */ 

        $residentUser = $this->getRepoFactory()->userRepo-

>getOneById($input['question_resident_id']); 

        if($residentUser === null) { 

            throw new NotFoundException("No such resident"); 

        } 

 

        if($input['question_answer_id'] !== null) { 

            /** @var QuestionAnswer $answer */ 

            $answer = $this->getRepoFactory()->questionAnswerRepo-

>getOneById($input['question_answer_id']); 

            if ($answer === null) { 

                throw new NotFoundException('No such answer'); 

            } 

        } 

 

        $question_date = new \DateTime($input['question_date']); 

        $time = explode(':', $input['question_time']); 

        $question_date->setTime($time[0], $time[1]); 

 

        try { 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->beginTransaction(); 

            $question = new Questions(); 

            $question->question_date = $question_date-

>format(ARepo::DATETIME_FORMAT);; 

            $question->question_text = $input['question_text']; 

            $question->question_resident_id = $input['question_resident_id']; 

            $question->question_answer_id = $input['question_answer_id']; 

            $question->question_id = $question->insert(); 

            getLogger()->addInfo("Adding new question: question=".print_r($question, true)); 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->commit(); 

            return $question; 

        } catch (\Exception $e) { 

            getLogger()->addInfo("@fail question_id=".print_r($question->question_id, true)); 

 

            getLogger()->addInfo("Failed adding new question ".$e->getMessage(), $e-

>getTrace()); 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->rollback(); 

            throw $e; 

        } 

    } 

 

    /** 

     * @return Questions 
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     * @throws \Throwable 

     */ 

    public function putIndex(){ 

        getLogger()->addInfo("Editing question".json_encode($this->parseInput())); 

        $input = $this->normalizeInputArray([ 

            ['name' => 'question_id', 'type' => JEF_TYPE_INT], 

            ['name' => 'question_answer_id', 'type' => JEF_TYPE_INT] 

        ]); 

 

        /** @var User $questionAnswer */ 

        $questionAnswer = $this->getRepoFactory()->questionAnswerRepo-

>getOneById($input['question_answer_id']); 

        if($questionAnswer === null) { 

            throw new NotFoundException("No such question answer"); 

        } 

 

        /** @var Questions $question */ 

        $question = $this->getRepoFactory()->questionsRepo-

>getOneById($input['question_id']); 

        if($question === null) { 

            throw new NotFoundException("No such question"); 

        } 

 

        try { 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->beginTransaction(); 

            $question->question_answer_id = $input['question_answer_id']; 

            $question->update(); 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->commit(); 

        } catch (\Throwable $e) { 

            getLogger()->addInfo("Failed updating the question ".$e->getMessage(), $e-

>getTrace()); 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->rollback(); 

            throw $e; 

        } 

 

        return $question->question_answer_id; 

    } 

 

    /** 

     * @param $id 

     * @return bool 

     * @throws NotFoundException 

     * @throws \Throwable 

     */ 

    public function deleteIndex($id) { 

        /** @var Questions $question */ 

        $question = $this->getRepoFactory()->questionsRepo->getOneById($id); 

        if(!$question) throw new NotFoundException('Question not found'); 
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        try { 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->beginTransaction(); 

            $question->delete(); 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->commit(); 

            return true; 

        } catch (\Throwable $e) { 

            $this->getRepoFactory()->questionsRepo->rollback(); 

            throw $e; 

        } 

 

    } 

} 

 

QuestionAnswerController.php 

 

<?php 

 

namespace controllers; 

 

/** 

 * Class QuestionAnswerController 

 * @package controllers 

 */ 

 

class QuestionAnswerController extends AController { 

 

    /** 

     * @return \data\model\QuestionAnswer[] 

     * @throws \Exception 

     */ 

    public function getList() { 

        return $this->getRepoFactory()->questionAnswerRepo->getManyBy([]); 

    } 

 

    public function getIndex($questionAnswerId) { 

        return $this->getRepoFactory()->questionAnswerRepo-

>getOneById($questionAnswerId); 

    } 

} 

 

Questions.php 

 

<?php 

 

namespace data\model; 

use data\AEntity; 
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class Questions extends AEntity { 

    const TABLE = "question"; 

    const KEYS = ['question_id']; 

 

    public $question_id = null; 

    public $question_date; 

    public $question_answer_id; 

    public $question_resident_id; 

    public $question_text; 

 

} 

QuestionAnswer.php 

 

<?php 

 

namespace data\model; 

use data\AEntity; 

 

class QuestionAnswer extends AEntity { 

    const TABLE = "question_answer"; 

    const KEYS = ['question_answer_id']; 

 

    public $question_answer_id = null; 

    public $question_answer_name; 

 

} 

 

QuestionsRepo.php 

 

<?php 

 

namespace data\repo; 

 

use data\ARepo; 

use data\model\Questions; 

 

 

class QuestionsRepo extends ARepo 

{ 

    const ENTITY = Questions::class; 

} 

 

QuestionAnswerRepo.php 

 

<?php 

 

namespace data\repo; 
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use data\ARepo; 

use data\model\QuestionAnswer; 

 

 

class QuestionAnswerRepo extends ARepo 

{ 

    const ENTITY = QuestionAnswer::class; 

} 
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P: Frontend Code 

The Frontend code consists of all code generated for the frontend. At the top of the code box 

in bold font the title of the file is stated. The code is ordered in the order they are mentioned in 

the thesis 

question-guidance.compoment.html 

 

<div class="row edit_user_columns add_padding"> 

  <app-patient-side-info class="col-md-2 column_detail_user d-none d-md-inline-block" 

[patient]="patient"></app-patient-side-info> 

  <div class="col-md-10 column_actions_user"> 

    <form name="form" [class.submitted]="submitted" (ngSubmit)="f.form.valid && 

save()" #f="ngForm" novalidate> 

      <div class="row"> 

        <div class="col-md-12 calendar_activity calendar_internal_box"> 

          <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

              <h2 i18n>Planning a new question</h2> 

              <h4 class="subtitle mb-3 grey-message" i18n>A <strong>Question</strong> is 

something that the caregiver would like to ask the client. 

                The client can answer with yes or no. 

                </h4> 

            </div> 

            <div class="col-md-12"> 

              <h3 i18n><strong>Step 1.</strong> Set a date and time for the question </h3> 

              <div class="row submenu_navigation"> 

                <div class="col-md-12 edit_calendar"> 

                  <div class="row"> 

                    <div class="col-md-6 action_calendar"> 

                      <div class="label_field" i18n>Date:</div> 

                      <div class="input_field"> 

                        <p-calendar required="true" dateFormat="dd MM yy" name="startDate" 

readonlyInput="true" 

                          [(ngModel)]="model.Date" [minDate]="minDate" 

[locale]="monthTranslations" [showIcon]="true"></p-calendar> 

                        <span style="margin-left:35px"></span> 

                      </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-6 action_calendar"> 

                      <div class="label_field" i18n>Time:</div> 

                      <div class="input_field"> 

                        <p-calendar required="true" [(ngModel)]="model.Time" 

                                    name="startTime" icon="pi pi-clock" [timeOnly]="true" 

[showIcon]="true"></p-calendar> 

                        <span style="margin-left:35px"></span> 

                      </div> 
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                    </div> 

                  </div> 

                </div> 

              </div> 

            </div> 

 

            <div class="col-md-12 calendar_reminder"> 

              <h3 i18n class="mt-3"><strong>Step 2.</strong> Write the Question Tessa should 

ask.</h3> 

              <div class="row submenu_navigation mt-3"> 

                <div class="col-md-12 edit_calendar"> 

                  <div class="row"> 

                    <div class="col-2"> 

                      <label for="success-message" i18n>Question:</label> 

                     </div> 

                    <div class="col-10"> 

                      <input #question_text="ngModel" id="success-message" class="success-

message" required="required" 

                        [(ngModel)]="model.question_text" i18n i18n-placeholder 

placeholder="Write the Question that Tessa will say." 

                        name="success" type="text"> 

                    </div> 

                  </div> 

                </div> 

              </div> 

            </div> 

          </div> 

        </div> 

      </div> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

 

<app-back-button> 

  <ng-template> 

    <div class="col-md-3 offset-md-6 action_calendar"> 

      <button i18n [disabled]="loading || saved" class="save_calendar" (click)="submitted = 

true; f.form.valid && save()" 

        type="submit">{{saved ? 'Done' : 'Save'}} 

        <i [hidden]="!loading" class="fa fa-spinner fa-spin" aria-hidden="true"></i> 

      </button> 

    </div> 

  </ng-template> 

</app-back-button> 

 

 

<!--col-md-3 action_calendar save_calendar --> 
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question-guidance.component.ts 

 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { 

  Patient, 

  Question, 

} from '../../../../../models'; 

import { PatientService } from '../../../../../services/patient.service'; 

import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router'; 

import { QuestionService, AdlEventService } from '../../../../../services'; 

import { MessageService } from 'primeng/components/common/messageservice'; 

import { Observable, zip } from 'rxjs'; 

import { I18n } from '@ngx-translate/i18n-polyfill'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-question-guidance', 

  templateUrl: './question-guidance.component.html', 

  styleUrls: [], 

  providers: [MessageService] 

}) 

export class QuestionGuidanceComponent implements OnInit { 

 

  patient: Patient; 

  loading = false; 

  saved = false; 

  submitted = false; 

  model: Model; 

  msgs = []; 

  minDate = new Date(); 

 

  question: Question; 

 

  monthTranslations: any; 

 

  constructor( 

    private route: ActivatedRoute, 

    private patientService: PatientService, 

    private questionService: QuestionService, 

    private adlEventService: AdlEventService, 

    private messageService: MessageService, 

    public i18n: I18n, 

    private router: Router 

  ) { 

    this.model = new Model(); 

  } 

 

  ngOnInit() { 

    console.log('calling ngOnInit on component QuestionGuidanceComponent', this.loading, 

this.msgs); 
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    this.monthTranslations = { 

      firstDayOfWeek: 0, 

      dayNames: ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 

'Saturday'], 

      dayNamesShort: ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'], 

      dayNamesMin: ['Su', 'Mo', 'Tu', 'We', 'Th', 'Fr', 'Sa'], 

      monthNames: [ 

        this.i18n('January'), 

        this.i18n('February'), 

        this.i18n('March'), 

        this.i18n('April'), 

        this.i18n('May'), 

        this.i18n('June'), 

        this.i18n('July'), 

        this.i18n('August'), 

        this.i18n('September'), 

        this.i18n('October'), 

        this.i18n('November'), 

        this.i18n('December') ], 

      monthNamesShort: [ 'Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 

'Dec' ], 

      today: 'Today', 

      clear: 'Clear', 

    }; 

    zip( 

      this.route.parent.params, 

      this.route.params 

    ).subscribe( 

      ([patientData, questionData]) => { 

        this.patientService.getPatient(patientData.id).subscribe(patient => { 

          this.patient = patient; 

        }); 

        if (questionData.id) { 

          this.questionService 

            .getQuestionForPatient(patientData.id, questionData.id) 

            .subscribe(question => { 

              this.question = question; 

              this.initModel(); 

            }); 

        } else { 

          this.initModel(); 

        } 

      }, 

      err => { 

        console.log(err); 

      } 

    ); 

  } 
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  initModel() { 

    if (this.question && this.question.question_id) { 

      this.model.question_text = this.question.question_text; 

    } else { 

      this.model.single = false; 

      this.model.repeated = true; 

 

      this.question = new Question(); 

      this.model.question_text = ''; 

    } 

  } 

 

  save() { 

    this.submitted = true; 

    this.loading = true; 

    const question = this.question; 

    question.question_text = this.model.question_text; 

    question.question_date = this.model.Date.getFullYear() + '-' + 

(this.model.Date.getMonth() + 1) + '-' + this.model.Date.getDate(); 

    question.question_time = this.model.Time.getHours() + ':' + 

this.model.Time.getMinutes(); 

    question.question_resident_id = this.patient.user_id; 

 

    this.questionService.saveQuestion(question) 

      .subscribe( 

      data => { 

        this.msgs = []; 

        this.loading = false; 

        this.saved = true; 

        this.msgs.push({ 

          severity: 'success', 

          summary: this.i18n('New Question saved'), 

          detail: 

            this.i18n('The new question has been saved, you will be shortly redirected to 

summary') 

        }); 

        setTimeout(() => { 

          this.router.navigate(['../'], { relativeTo: this.route }); 

        }, 5000); 

        return true; 

      }, 

      error => { 

        this.msgs = []; 

        switch (error.status) { 

          case 500: { 

            this.msgs.push({ 

              severity: 'error', 

              summary: this.i18n('Processing Error'), 
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              detail: 

                this.i18n('An Error has occurred while processing request, try again later or 

contact the support team') 

            }); 

            break; 

          } 

          case 422: { 

            this.msgs.push({ 

              severity: 'error', 

              summary: this.i18n('Validation Error'), 

              detail: error.error.message 

            }); 

            break; 

          } 

          case 409: { 

            this.msgs.push({ 

              severity: 'warning', 

              summary: this.i18n('Overlapping Question'), 

              detail: 

                this.i18n('Oops, there is an other Question that is overlapping with this, check the 

Active Goals') 

            }); 

            break; 

          } 

        } 

        this.loading = false; 

        return false; 

      } 

    ); 

  } 

} 

 

class Model { 

  goal_name: string; 

  single: boolean; 

  repeated: boolean; 

  Date: Date; 

  Time: Date; 

  question_text: string; 

} 

 

question-list.component.html 

 

<!--<app-sub-menu-navigation></app-sub-menu-navigation>--> 

<div class="row edit_user_columns add_padding"> 

    <app-patient-side-info class="col-md-2 column_detail_user d-none d-md-inline-block" 

[patient]="patient"></app-patient-side-info> 

    <div class="col-md-10 column_actions_user"> 
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        <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

                <a class="add-goal" routerLink="question"> 

                    <span class="fa-stack fa-lg"> 

                        <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i> 

                        <i class="fa fa-plus fa-stack-1x fa-inverse"></i> 

                    </span> 

                    Add New Question 

                </a> 

                <p-dialog class="ml-2" i18n-header header="Help Dialog" 

[(visible)]="dialogs.addDialog" i18n> 

                    The button Questions is used to add a new question for the client 

                </p-dialog> 

                 

                <button type="button" (click)="dialogs.addDialog = true" pButton icon="pi pi-

info-circle"></button> 

            </div> 

            <div class="mt-2 col-md-12"> 

                <table class="table goal-table"> 

                    <thead> 

                        <tr> 

                            <th i18n>Questions</th> 

                            <th i18n>Dates</th> 

                            <th i18n>Times</th> 

                            <th i18n>Answer</th> 

                            <th></th> 

                        </tr> 

                    </thead> 

                    <tbody> 

                        <tr *ngFor="let question of questions"> 

                            <td [title]="question.question_id">{{question.question_text}}</td> 

                            <td>{{question.question_date}}</td> 

                            <td>{{question.question_time}}</td> 

                            <td>{{question.answer ? question.answer.question_answer_name : '-

'}}</td> 

                            <td> 

                                <button (click)="deleteQuestion(question)" class="fa fa-trash" aria-

hidden="true"></button> 

                                <!--<button *ngIf="canEdit(question)" [routerLink]="['..','activity-

guidance',question.goal_id]" class="fa fa-pencil mr-1"--> 

                                    <!--aria-hidden="true"></button>--> 

                                <!--<button *ngIf="canEdit(question)" (click)="deleteGoal(question)" 

class="fa fa-trash" aria-hidden="true"></button>--> 

                                <!--<button *ngIf="!canEdit(question)" disabled="disabled" class="fa 

fa-lock" aria-hidden="true"></button>--> 

                            </td> 

                        </tr> 

                    </tbody> 

                </table> 
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            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

<app-back-button></app-back-button> 

 

question-list.component.ts 

 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import {Patient, Question} from '../../../../../models'; 

import { ActivatedRoute } from '@angular/router'; 

import { PatientService, QuestionService} from '../../../../../services'; 

import { I18n } from '@ngx-translate/i18n-polyfill'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-question-list', 

  templateUrl: './question-list.component.html', 

  styleUrls: [] 

}) 

export class QuestionListComponent implements OnInit { 

  patient: Patient; 

  questions: Question[]; 

 

  dialogs: any = {}; 

 

  constructor( 

    private route: ActivatedRoute, 

    private patientService: PatientService, 

    private questionService: QuestionService, 

    private i18n: I18n 

  ) {} 

 

  ngOnInit() { 

    this.route.parent.params.subscribe(data => { 

      this.patientService.getPatient(data.id).subscribe(patient => { 

        this.patient = patient; 

        this.readQuestions(); 

      }); 

    }); 

  } 

 

  readQuestions() { 

    if (this.patient) { 

      this.questionService 

        .listQuestionForPatient(this.patient.user_id) 

        .subscribe(questions => { 

          this.questions = questions; 

        }); 
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    } 

  } 

  deleteQuestion(question: Question) { 

    this.questionService 

      .deleteQuestion(question) 

      .subscribe(() => this.readQuestions()); 

  } 

 

  // canEdit(question: Question) { 

  //   return ( 

  //     new Date(question.date + 'T' + question.time) >= 

  //     new Date() 

  //   ); 

  // } 

 

} 

 

question.service.ts 

 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { environment } from '../../environments/environment'; 

import {GoalMessage, GoalTemplate, Question, QuestionAnswer} from '../models/index'; 

import {Observable, from, of} from 'rxjs'; 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { DateTime } from 'luxon'; 

import { AdlEventService } from './adl-event.service'; 

import {GoalMessageType} from '../models/goal-message-type.model'; 

import {map, flatMap, toArray, shareReplay, filter} from 'rxjs/operators'; 

import {I18n} from '@ngx-translate/i18n-polyfill'; 

 

@Injectable() 

export class QuestionService { 

  typesCacheObservable: any[] = []; 

  goalMessageTypeCache: Observable<GoalMessageType>[] = []; 

 

  constructor( 

    private http: HttpClient, 

    private i18n: I18n 

  ) {} 

 

  saveQuestion(question: Question) { 

    if (question.question_id) { 

      return this.updateQuestion(question); 

    } else { 

      return this.insertQuestion(question); 

    } 

  } 
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  insertQuestion(question: Question) { 

    return this.http.post( 

      environment.endpoint + '/questions', 

      question 

    ); 

  } 

 

  updateQuestion(question: Question) { 

    return this.http.put(environment.endpoint + '/questions', question); 

  } 

 

  deleteQuestion(question: Question) { 

    return this.http.delete( 

      environment.endpoint + '/questions/' + question.question_id 

    ); 

  } 

/* 

  listPatientQuestion(patientId, date: Date): Observable<Question[]> { 

    const formatDate = DateTime.fromJSDate(date).toFormat('yyyy-LL-dd'); 

    return this.http 

      .get( 

        environment.endpoint + 

        '/questions/list/' + 

        patientId + 

        '/' + 

        formatDate 

      ) 

      .pipe( 

        map(data => Question.many(data)), 

        flatMap(data => from(data)), 

        flatMap(goal => 

          this.adlEventService.getAdlType(goal.goal_adl_type_id).pipe( 

            map(type => { 

              goal.goal_adl_type = type; 

              return goal; 

            }) 

          ) 

        ), 

        toArray(), 

        map(data => data.sort((a, b) => a.goal_id - b.goal_id)) 

      ); 

  } 

  */ 

 

  listQuestionAnswers(): Observable<QuestionAnswer[]> { 

    return this.http.get(environment.endpoint + '/questionanswer/list/').pipe( 

      map(data => QuestionAnswer.many(data)), 

      // flatMap(answers => from(answers)), 

    ); 
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  } 

 

  listQuestionForPatient(patientId): Observable<Question[]> { 

    return this.http 

      .get(environment.endpoint + '/questions/list/') 

      .pipe( 

        flatMap((datas: any[]) => from(datas)), 

        map((data: any) => new Question(data)), 

        filter(q => q.question_resident_id === patientId), 

        flatMap((question: Question) => { 

          if (question.question_answer_id === undefined) { 

            return of(question); 

          } else { 

            return this.listQuestionAnswers().pipe( 

              map(answers => { 

                const answer = answers.find(a => a.question_answer_id === 

question.question_answer_id); 

                question.answer = answer; 

                return question; 

              }) 

            ); 

          } 

        }), 

        toArray(), 

        map(data => data.sort((a, b) => { 

          return new Date(a.question_date + 'T' + a.question_time) 

          >= new Date(b.question_date + 'T' + b.question_time) 

            ? -1 : 1; 

        })), 

      ); 

  } 

 

  getQuestionForPatient(patientId, questionId): Observable<Question> { 

    return this.http 

      .get(environment.endpoint + '/question/' + patientId + '/' + questionId) 

      .pipe( 

        map(data => new Question(data)) 

      ); 

  } 

 

  getGoalMessageForGoal(patientId, goalId): Observable<GoalMessage[]> { 

    return this.http 

      .get(environment.endpoint + '/goal/message/list/' + goalId) 

      .pipe(map(data => GoalMessage.many(data))); 

  } 

 

} 

 


