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Abstract  
 
Demographic statistics show that the number of older adults (65+) continues to grow 

globally, while the working support group (below age 65), is becoming smaller. As 

the population ages, the incidence of age related ailments such as dementia result in 

a higher demand on healthcare services. A solution to lessen the discrepancy 

between available healthcare services and demand, is the use of assistive 

technology. In the current study, we investigate to what extent a social robot 

integrated with a sensor system can aid older adults with dementia in their day to 

day activities by giving reminders. We performed a focus group to investigate the 

first impressions and expectations of important stakeholder formal caregivers, and 

their opinion on design requirements for a social robot. Results show personalisation 

is considered important, and several individual factors influence how the robot is 

personalized. Second, a field study was conducted to explore the expectations and 

experiences of informal caregivers and older adults with dementia. Technology was 

placed inside homes of care receivers for three weeks, and pre- and post-interviews 

based on the TAUM (Sponselee, 2013) were performed. Mixed results were found in 

the success rate of robot reminders; a more extensive sensor network is needed to 

tell with certainty whether tasks are performed. Participants wanted and expected 

more interaction between care receiver and robot, and the context in which the robot 

was used was important when offering reminders. Combined data from stakeholders 

provided several findings: personalisation was considered important by all 

participants. In general, (in)formal caregivers were positive about the technology, 

while care receivers saw less need for it. We conclude that in order for the social 

robot to aid older adults with dementia in daily life, more interaction is desirable, a 

more extensive sensor network is recommended, and the robot needs to be 

adaptable to the user.  
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1. Introduction 

 

Demographic statistics show that the number of older adults (65+) continues to grow 

globally, while the working support group (below age 65), is decreasing in all 

developed countries (Kulik, Ryan, Harper & George, 2014). As the population ages, 

the incidence of age related ailments increases (Ritchie & Kildea,1995), resulting in a 

higher demand on healthcare services but a lower amount of healthcare workers 

available.  

A proposed solution to lessen the discrepancy between available healthcare 

services and demand, is the use of various forms of assistive technology. One of the 

largest obstacles to introduce and implement these technologies is the lack of user 

acceptance (Broens, Huis in’t Veld, Vollenbroek-Hutten, Hermens, van Halteren & 

Nieuwenhuis, 2007). In order for technologies to reach their potential, concrete 

evidence for the benefits of stakeholders: older adults, and formal and informal 

caregivers, is required (Schwiegelshohn, Hubner, Whener, Gohringer, 2017). 

Research aiming to gain insights on the expectations and demands of important 

stakeholders in practical, real-life situations is essential. However, while researchers 

who study emerging technologies are increasingly conducting research outside of 

the laboratory, many are accustomed to controlled experiments and thus prefer 

laboratory settings (Munteanu, Sadownik, 2016). Laboratory studies have the 

disadvantage that no experiences in real-life settings are examined.  

To fill the need for more studies outside of a lab setting, the current thesis 

explores the expectations and experiences of stakeholders for assistive technology 

in a one month long-term field study. We investigate a possible role assistive 

technology could play in aiding older adults suffering from dementia, a common age 
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related ailment, with their day to day activities. First, a theoretical background on 

dementia, forms of assistive technology, and technology acceptance is given.  

1.1 The aging population  

In 1950, the amount of older adults above 65 was as small as 8%, while today this is 

about 16%. This change in composition of the population is caused by two trends. 

First, life expectancies are increasing; people are living healthier lifestyles, and there 

has been a reduction in deaths from infectious and parasitic diseases. Second, the 

effectiveness of birth control is improving, leading to a decline in fertility rates (Kulik, 

Ryan, Harper & George, 2014). In addition, the large groups of now aging children 

born after World War II, also known as “baby boom” generations, are also leading to 

an increased percentage of older adults (Bloom, Boersch-Supan, McGee, Seike, 

2011).  

According to a prognosis made by the Planbureau voor Leefomgeving (2013), 

in the worst case scenario, the relative working population will decrease with about 

14% between 2010 and 2040. The expected amount of people aged 65+ in the 

Netherlands by 2040 is about 26%. This number is above the global average of 

21.1% persons aged 60+ by 2050 (United Nations, 2013). 

Associated with the ageing population, there is an increase in the prevalence 

of age-related ailments (Ritchie & Kildea,1995). As a result, there will be a higher 

demand on healthcare, social care, and social pensions (Beard & Bloom, 2015). 

Combined with the shifts in demographic formation, healthcare services fail to keep 

up with the demand (Oliver, Foot & Humphries, 2014). A significant concern is that 

many countries will face severe health workforce shortages in the future (Beard & 

Bloom, 2015). The Netherlands alone will, according to a prognosis by ActiZ (2017), 

need 20,000 extra formal caregivers (individuals who are paid for caregiving 

services) in home care and nursing positions each year to prevent further shortages. 

1.2. Dementia in daily life  

With the increasing burden on healthcare systems, one proposed solution in The 

Netherlands (Rijksoverheid, 2014) is to let older adults live at home longer through a 

reform of long-term care. This solution is not only advantageous to decrease the 

burden on healthcare systems, it also meets with the desire of older adults: many 



 6 

older adults value independence, and prefer aging at home (Robinson, Macdonald, 

Kerse & Broadbent, 2013). However, age-related ailments often make it harder to 

live independently. Dementia is one of the major causes of dependency and 

disability among older adults across the globe (WHO, 2017). It is estimated that by 

2050, 131.5 million people in the world will be affected by Alzheimer’s disease, which 

is the most common cause of dementia, alone (Prince, 2015). 

The word dementia refers to a broad category of brain diseases, all causing 

deterioration in cognitive ability, affecting memory, thinking, language, judgement, 

and behaviour (Robinson et al., 2013). The cognitive impairments caused by 

dementia decreases the ability to perform day-to-day activities, such as preparing 

food, bathing, and toileting (Blankevoort, van Heuvelen, Boersma, Luning, de Jong & 

Scherder, 2010).  

These day-to-day activities are also called activities of daily living (ADLs) and 

instrumental activities of daily living (IADLs). ADLs consist out of basic self-care 

tasks: feeding, toileting, grooming, putting on clothes, and bathing. IADLs are more 

the complex skills such as managing medication, preparing meals, and housework 

(Lawton, 1990).      
As dementia progresses, people suffering from the disease will make 

mistakes, or forget (how) to perform (I)ADLs. This may lead to dangerous crisis 

situations, such as older adults becoming dehydrated and malnourished, or failing to 

take life-saving medication.  

When older adults with dementia live at home, assistance with (I)ADL and 

emotional support are often offered by informal caregivers (people who do not get 

paid for caregiving services) like a friend, spouse, or child, by for example doing 

laundry, and checking if one eats and drinks properly (Hughes, Black, Albert, Gitlin, 

Johnson, Lyketsos & Samus, 2014). However, informal caregivers may live far away, 

and have a job next to caregiver activities.  

Being a caregiver to a loved one with dementia is often both time consuming 

and emotionally difficult, and informal caregivers often experience a heavy burden 

and high levels of stress (Adelman,Tmanova, Delgado, Dion & Lachs, 2014). 

According to Van Exel, de Graaf and Brouwer (2008), demands on informal 

caregivers are expected to rise in Western populations in the coming years. Causes 

for this include the increasing pressure on diminishing the rise of healthcare budgets, 

the relative amount of people able and willing to provide informal care will likely 
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decline due to population aging, changing family structures, and emancipation. With 

healthcare systems unable to keep up with demands, and informal caregivers 

stressed, overworked, and potentially unwilling or unable to be a caregiver, an 

important area of research is the use of technology in healthcare (Bouwhuis, 

Meesters & Berentsen, 2008).  

1.3 Assistive technology  

According to Gibson (2015), various forms of assistive technology are commercially 

available, and these everyday household technologies include telephones, kitchen 

appliances or simply whiteboards and post-it notes. There are over the counter 

assistive technologies, such as dementia-friendly signage, clocks, telephones and 

remote controls. Finally, there are devices which can be accessed via healthcare 

services, such as GPS location monitoring equipment, and telecare.  

‘Telecare’ is defined as remote care, or care at distance (Sponselee, 2013), and is 

expected to play a large role in helping older adults live safely at home now and in 

the future. Any technology that is used to overcome distance to provide services falls 

under telecare (Sponselee, 2013). This includes the alarms, but also other types of 

monitoring, such as life pattern monitoring and the use of care robots.  

Care robots are defined by Bouwhuis (2016) as robots designed to fulfill 

specialized care tasks. They are seen as a potential solution to provide care for older 

adults, and can have a broad range of functionalities. Bouwhuis (2016), categorises 

robots in care into three types of robots: (i) physically assistive robots (ii) medically 

assistive robots and (iii) socially assistive robots.  

Physically assistive robots are relatively large and heavy-weight and can lift 

and transport people who have limited mobility. Although medically assistive robots 

are mostly absent in current developments, there are simple and frequently occurring 

medical actions that could be done by a robot, such as measuring blood pressure. 

Finally, the great majority of care robots offer some type of social assistance. 

Care robots are often not used in isolation - their functionality can be boosted 

by other technology. Heerink, Kröse, Evers & Wielinga (2010) describe an example: 

the social RoboCare robot. This is a cylinder shaped robot which can move on 

wheels, and can produce pre-programmed speech. It is connected to a sensor and a 

camera network. Via its connection to the network and its contextual knowledge, it 
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serves as both an interface to the ‘smart home’ and an autonomous agent. It can, for 

example, remind a user to take the right medication at the right time, or function as a 

fitness trainer.  

Combining a social robot with sensors creates new possibilities, such as the 

robot using context-aware reminders to help stimulate elderly to perform ADLs. 

Earlier research with the RoboCare robot shows a robot can potentially be helpful to 

elderly in their home (Torta, Werner, Johnson, Juola, Cuijpers, Bazzani, 

Oberzaucher & Lemberger, 2014). 

However, a concern for the introduction of assistive technologies, is the lack 

of user acceptance (Broens et al., 2007). Available technologies are not put to 

practice on a large scale due to a lack of readiness of older adults to adopt new 

technologies (Peek, 2016). Formal caregivers are often confronted with new 

technologies in their work, however, their added value is not always clear, or they 

are too complicated leading to less support and willingness to use them (Alpay, 

Verhoef & van Wely, 2015). In order for new technologies to be introduced and 

implemented successfully, the right attitude of older adults and caregivers is of great 

importance (Alpay, Verhoef & van Wely, 2015).  

1.4 Stakeholders 

While assistive technology has the potential to help older adults live independently 

longer and safer, the implementation is not always easy. Older adults are often 

considered technophobic (Sponselee, 2013). According to Bouwhuis (2003), a 

potential reason for this is an increased awareness of impending limitations and/or 

even death. This makes it necessary for any added element, such as technology, to 

immediately be rewarding as long term rewards become less important. Given the 

speed with which new technologies are developed, it is often complex for older 

adults to successfully integrate the technology into their lives and reap the benefits.  

 As the older adults with dementia, (in)formal caregivers are also often 

considered technophobic (Sponselee, Schouten, Bouwhuis & Willems, 2008). Their 

reluctance can partly be attributed to their caring characteristics: for someone who 

chose to take care of a loved one, or nursing as a profession, giving away personal 

contact in favor of technology may sound unappealing (Sponselee, 2013). When 

technology is specifically created for ‘cost-cutting’, caregivers may also believe the 
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technological solution will lower the quality of care (Sponselee, Schouten, Bouwhuis 

& Willems, 2008).  

In the case of informal caregivers, it must be noted becoming a caregiver is 

not necessarily considered a choice, rather something that ‘happens’ when a loved 

one falls ill. In the Netherlands, laws regarding informal care changed in 2015 

(Rijksoverheid, 2015). In the new situation, each local authority investigates the 

personal situation of older adults who require care via an interview. From this 

investigation, it is decided what type and quantity of care the social network 

(volunteers and informal caregivers) of the older adult can perform. Some informal 

caregivers care for a loved one twenty four hours a day, and can not simply quit 

(Mezzo, 2017).  

Despite informal caregivers not necessarily choosing to care for a loved one, 

they may still be considered wary of technology. According to Sponselee (2013), 

next to unwillingness to give away personal contact, a general lack of experience 

and skill with technology is prevalent among caregivers. This may lead to 

unsureness and make the implementation time consuming, all causing reluctance to 

use technology. Moreover, if a technology’s added value is not clear or experienced, 

this may also lead to it not being supported by formal caregivers (Alpay, Verhoef & 

van Wely, 2015).  

Taking into consideration the care receivers and caregivers, a new 

technology’s effectiveness depends strongly on the acceptance of and willingness to 

use it by both these groups (Sponselee, Schouten, Bouwhuis & Willems, 2008). 

1.5 Technology Acceptance Models 

The most commonly applied theory to measure acceptance of technology and 

predict use, is the Technology Acceptance Model (TAM). The first TAM was 

developed by Davis (1989) and was mostly used to predict and explain acceptance 

of ICT in a working environment. It is an economic model, which does not include 

specific external factors besides usefulness and ease of use, and provides evidence 

that a relationship exists between the aforementioned factors and actual system 

usage.  

Since the TAM, different technology acceptance models have been 

developed. One prominent applied model is the unified theory of acceptance and use 
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of technology (UTAUT), developed by Venkatesh, Morris, Davis and Davis (2003). 

The UTAUT holds that direct determinants of use intention and actual usage are 

performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating 

conditions. Gender, age, experience and voluntariness of use are posed as 

moderators.  

While the UTAUT has been used for research with robots, it was validated in 

the working environment. Other models may be more appropriate to measure 

acceptance of social robots used at home (de Graaf, Ben Allouch, van Dijk, 2017).  

Heerink, Kröse, Evers & Wielinga (2010) developed a model which could be 

applied to older aged users: the Almere model. This model is specifically designed to 

predict the acceptance of assistive social agents by older users, and was tested with 

older people and social agents. The model was adapted from the UTAUT, and 

explained intent to use not only with variables related to functionality, but also 

variables related to social interaction.  

The Almere model was specifically developed for socially interactive agents in 

eldercare facility context, but it was not validated for social robot use in a domestic 

environment (de Graaf, Ben Allouch, van Dijk, 2017). 

According to Sponselee (2013), various stakeholders (at the very least the 

care receivers, caregivers, and technology designers) play a role in the acceptance 

of telecare, which is technology used in a domestic environment. In order to predict 

and understand telecare acceptance by care receivers and caregivers, the Telecare 

Acceptance and Use Model (TAUM) was made (Sponselee, 2013) as depicted in 

figure 1.  

 

 
Figure 1: The TAUM model (Sponselee, 2013) 
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The model includes constructs Needs & Dependence and Benefits, and moderators 

Accessibility, Facilitating conditions and Personal variables to predict Use.  

 Benefits are dependent on personal needs, and needs are expected to 

determine the added value of technology. If there is no need, then technology will not 

be used. A main finding from the study by Sponselee (2013), was that benefits had 

to be fit to personal needs. Especially people who were widowed or divorced, and/or 

limited in their daily activities benefitted from the telecare use explored in the study. If 

limited to no benefits were experienced, this leads to low or no telecare use. Fun and 

enjoyment resulted in higher usage.   

 Moderator Accessibility include design elements such as learnability, 

efficiency, memorability, errors and satisfaction, but also investments (costs) both 

timewise and moneywise. Accessibility is more process oriented, compared to 

benefits. Factors such as support by organisations involved and/or family members 

and effective communication (a good explanation of the technology) fall under 

Facilitating Conditions.  

Finally, while the effect of personal variables was limited in the study by 

Sponselee (2013), several personal variables were found to influence the effect of 

accessibility. Personal variables may also have an effect on needs, as personal 

situation may affect the dependency level of a person.  

In the current study, the TAUM model developed by Sponselee (2013) was 

used, as it was specifically created for telecare, and designed to take into account 

different stakeholders. The TAUM was also chosen due to the nature of the project. 

The Dutch expertise centre on long-term care ‘Vilans’, which initiated the telecare 

project ‘eWare’ (eWare project, 2017) of which the current thesis is also part, uses 

the TAUM. All research related to the same project using the same model makes 

results easy to compare.  

1.6 Research Aims 
 
The current study looks at the concept of integrating two types of telecare: a social 

robot with life pattern monitoring.  

The social robot used in the current study can speak but is not mobile. It has 

animated LED-eyes (blinking), and can not move, thus only has limited ability to 

show emotion. It is being developed to assist older adults by offering reminders of 



 12 

ADLs, but also to be a talking and listening partner. Due to its purposes of being a 

buddy, and its concentration on the well-being of a person, the robot used in the 

current study falls under the subcategories ‘talking robot’ and ‘companion robot’ as 

described by Bouwhuis (2016). 

Life pattern monitoring is a network of sensors which are placed in homes, 

and track movements and activities. It can alert caregivers that a care receiver is not 

following his or her usual pattern, for example showing an abnormal increase in toilet 

use, which can point at a bladder infection. Research by Nap, Lukkien & Cornelisse 

(2016) shows that life pattern monitoring helps older people with dementia live more 

independently as there is less need for home visits, and they are given more 

adequate care.   

 The aim of this study is to answer the question ‘to what extent can a social 

robot integrated with lifestyle monitoring sensors help older adults perform ADLs?’  

An important first step to answer that question, is to gain insight on expectations of 

and experiences with using a social robot and lifestyle monitoring of all stakeholders, 

in the actual context the technology will be used in.  

The current research consists out of several steps. First a literature research 

is conducted to investigate communication requirements for interacting with older 

adults with dementia. Dementia is a disease which causes cognitive impairment 

affecting communication, therefore needs and requirements in communication may 

differ from the general, healthy population. As a social robot will be interacting with 

older adults with dementia, communication requirements need to be mapped.   

 Second, to gain the perspective of professionals on design requirements for a 

social robot in dementia care, a focus group with dementia health care case 

managers will be done. 

 Finally, insight will be gained on the technology acceptance of the end user 

groups via in-depth interviews and a field study, and the social robot and lifestyle 

monitoring will be tested in real life context by placing them in users’ homes. 

Interview questions regarding expectations and experiences will be based on the 

TAUM model (Sponselee, 2013).  
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2 Communication requirements  
 

In order to make a social robot converse with or speak to an older adult with 

dementia, it is important to explore how different forms of dementia affect 

communication, and what practical steps can be taken in communication to 

compensate for the cognitive impairments caused by the disease.  

First, it must be noted that ‘older adults with dementia’ is not a homogenous 

group, considering dementia refers to a variety of diseases with different symptoms 

and progressions (American Psychologist Association, 2010). Each individual may 

have their own difficulties with ADLs and communication, and different needs in 

terms of assistance. However, there is also an overlap of symptoms in all dementia 

patients. In order to map these differences and similarities, an overview of 

information provided by the American Psychiatric Association (2010) on dementia is 

given below, followed by recommendations found in literature on communicating with 

older adults with dementia. 

2.1 Types of Dementia 
 
According to the American Psychiatric Association (2010), the most common form of 

dementia is Alzheimer’s disease, and accounts for 50-75% of all cases. There are, 

however, many other types of dementia, including vascular dementia, Lewy bodies, 

and frontotemporal dementia. Vascular dementia likely accounts for 5%-20% of 

cases of dementia, and mixed dementia (Alzheimer’s combined with vascular 

dementia) has at least the same prevalence as vascular dementia.  

The symptoms of some of the more common types of dementia are described 

in the practical guideline the treatment for patients with Alzheimer’s disease and 

other dementias by the American Psychiatric association (2010). 

Alzheimer’s typically starts with deficits in recent memory. After several years, 

aphasia, visuospatial perceptual impairments, apraxia, and agnosia also follow. 

Another sign that often is seen in early stages, is deficits in executive functioning (for 

example performing tasks with multiple steps). 

For vascular dementia there is no specific cognitive profile. However, 

executive and attention deficits may be more noticeable than short-term memory 
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impairments It is common for individuals who show signs of Alzheimer’s to also have 

cerebrovascular disease. 

Lewy bodies is clinically similar to Alzheimer's, but with Lewy Bodies, visual 

hallucinations appear earlier in the disease course, and tend to be more prominent. 

Parkinsonian symptoms, such as postural instability and falling also appear early. 

And finally, when suffering from frontotemporal dementia, also known as 

Pick’s disease, individuals show changes in personality, executive dysfunctioning, 

significant apathy, deterioration of social skills, emotional blunting, behavioural 

disinhibition, and pronounced language abnormalities, early in the disease course. 

These early changes in personality, behaviour, and/or early language abnormalities 

sets this group apart from Alzheimer’s. Difficulties with memory, apraxia and other 

signs of dementia usually follow later.  
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Table 1 offers an overview of the different types of dementia, comparing them to the 

most common form: Alzheimer’s disease. 

 
Dementia type Brief description    Compared to Alzheimer 
 
Alzheimer’s 
disease 

 
Starts with deficits in recent memory. 
aphasia, visuospatial perceptual 
impairments, apraxia, and agnosia 
after several years 

 
n/a 

 
Vascular 
dementia 

 
No specific cognitive profile exists. 
Executive and attention deficits may be 
more prominent than short-term 
memory impairments  

 
It is common for individuals who 
show signs of Alzheimer’s, to also 
have cerebrovascular disease. 
 
 

 
Lewy bodies 

 
Clinically similar to Alzheimer's 

 
Visual hallucinations appear earlier 
in the disease course. 
Parkinsonian symptoms, such as 
postural instability and falling also 
appear early. 
 

 
Frontotemporal 
dementia 
 

 
Changes in personality, executive 
dysfunctioning, significant apathy, 
deterioration of social skills, emotional 
blunting, behavioural disinhibition, and 
pronounced language abnormalities, 
early in the disease course. Difficulties 
with memory, apraxia and other signs 
of dementia usually follow later.  

 
Early changes in personality, 
behaviour, and/or early language 
abnormalities sets this group apart 
from Alzheimer’s.  
 

Table 1: Differences in types of dementia, according to APA (2010 
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2.2 Recommendations 

  
In order to find recommendations for communicating with people with early to middle 

stage dementia, we performed a literature study. Databases used were PSYCHinfo, 

Google Scholar, Web of Science, Google (for information pages about dementia by 

e.g. health institutes specialized in dementia), and the APA website. No time period 

limitation was set.  

Articles were initially found via a general search on “communication” “dementia” and 

“dementia communication strategies,” after which related articles and cited articles 

were also investigated. Only articles which offered concrete recommendations were 

considered for the tables. The literature was mostly aimed at Alzheimer’s disease, at 

an early and/or moderate stage, therefore these results are mostly aimed at 

Alzheimer’s disease.  

Not all recommendations found in literature could be applied to the social 

robot used in the current study, due to its limited functions. Some recommendations 

were not relevant for the robot. Table 4 and 5 offer an overview of recommended 

communication strategies found in literature, suitable to use given the robot’s 

functions for early and middle stage dementia respectively. Table 2 and 3, which 

offer an full overview of recommended communication strategies for early and 

middle strage dementia, can be found in Appendix A. 
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3 Focus group 
 
To gain the first impressions and expectations of formal caregivers, and their opinion 

on design requirements for a social robot, a focus group with health care supervisors 

working in dementia care was held. The health care supervisors who participated in 

the focus group will be working with the social robot introduced in the near future, 

therefore their first reactions to- and expectations of the role and functionalities of the 

robot were valuable to investigate. 

After the focus group, a thematic analysis (Braun & Clark, 2006) was 

conducted to find themes and design principles for implementing the social robot as 

a memory aid for older adults with dementia. 

3.1 Participants 

Health care supervisors from the ZZG zorggroep were selected as participants for 

the focus group, because they have ample experience with caring for people with 

dementia, and can make an informed estimation of requirements for this target 

group. The participants will also be working with the social robot introduced in the 

focus group in the near future.  

The focus group was planned directly after a monthly meeting between health 

care supervisors of the ZZG zorggroep, and was announced via e-mail. The 

supervisors were informed they could stay after the meeting for a focus group (not 

mandatory), and would receive a reward (VVV gift certificate of 10 euros) for their 

participation.  

In total, data from seven participants was collected and used for the thematic 

analysis. The sample included 5 females and 2 males. The age of the participants 

ranged from 54 to 63. The average age of the participants was 58.57 (SD =2.94).  

3.2 Location and Equipment 
 
The location of the focus group  was the main building of Pro Persona in Nijmegen, 

as this was also the meeting place of a ZZG zorggroep health supervisor meeting. 

The focus group took place immediately after the meeting, which made it low-
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threshold for supervisors to stay an hour longer.  

The room contained a P.C. and a beamer to display the questions. The 

presentation was made with Google Slides. Post-its were handed out to use when 

answering some of the questions. The Tinybot was presented to the participants. A 

Blue Yeti microphone connected to a Macbook Pro laptop was used to record the 

focus group. The social robot used during the focus group, and shown to the 

participants, was the Tinybot.  

Tinybot 
 
The Tinybot (figure 2) is a small, stationary, social robot built for older adults with 

mild to moderate dementia, and their (in)formal caregivers. The robot can offer 

structure in day-to-day life by delivering spoken verbal reminders, suggestions, and 

music. The timing and content is decided by informal carers. Informal carers control 

a Tinybot, which is connected to their personal user-account, via their mobile- or 

computer application. 

 
figure 2: Tinybot. Retrieved September 20th 2017, from 
http://www.noviotechcampus.com/sites/default/files/styles/ntc_cases_detail_large/public/tessa-
background%5B1%5D.jpg?itok=ucu6NCkJ 
 
Tinybot runs on a Linux-based operating system, and requires a 2.4 GHz internet 

connection to connect to the cloud backend via WiFi. The Tinybot uses the 

Acapela™ voice “Jasmijn.”  
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3.3 Procedure 
 
The focus group was divided into five sections: Introduction, Main discussion, and 

Summary. The full focus group scheme can be found in appendix B. Figure 3 and 4 

show an overview of the focus group setting. Two moderators were present, as 

performing all the tasks of a focus group (handing out the materials, taking notes, 

presenting topics, and maintaining flow of the discussion, and checking the 

recording) formed a high workload for one person. Moderator 1 mostly performed all 

the tasks. Moderator 2, who also had more experience as a moderator, assisted 

when it was needed. There was one guest from the ZZG zorggroep present, who 

observed the focus group but did not participate.  
 

 
Figure 3. Overview of the focus group setting (moderator, participants, and guests) 
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Figure 4:  Picture of the focus group setting (moderators & participants) 
 
 
During the introduction, the moderators introduced themselves to the participants, 

and gave a description of the topic of the focus group and its structure. Participants 

were only aware of the general topic, so no arguments and opinions could be 

prepared beforehand. Then, the participants were presented with an informed 

consent form, in which a brief explanation of the study procedure was given, and 

permission for taking audio recordings and photographs during the focus group was 

asked. After the participants all signed the informed consent, the recording and the 

main discussion started.  

Part one of the main discussion was about first impressions of the Tinybot. 

The robot was presented to the participants. They were asked to fill out positive and 

negative aspects of the robots on coloured post its, after which a discussion on what 

they had written down followed.  

 Part two of the main discussion was focused on the functions of the Tinybot, 

more specifically the suggestions and reminders. The functions of the Tinybot were 

explained via a scenario, as found in Appendix B. After the scenario, participants 

were asked to write down situations in which they thought the robot could be helpful 

and unhelpful on coloured post-its, followed by a discussion.   

 During part three of the main discussion, the voice of the Tinybot was 

demonstrated. Questions were asked regarding the suitability of the robot’s voice 
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and syntax when interacting with older adults with dementia.  

 Finally, the moderator gave a summary of the entire focus group discussion. 

The participants were given the chance to correct the summary and/or to add some 

final thoughts. Then, the participants were thanked for their time and given their VVV 

gift certificate. In total, the focus group took around sixty minutes.  

3.4 Focus Group Results  
 

In this section, the results of the focus group are discussed. We conducted a 

thematic analysis using the grounded theory approach (Braun & Clark, 2006) to 

analyse the data. First, we transcribed the focus group, and hypotheses were 

formulated based on patterns found in the data. Second, we coded the transcription, 

which entails summarizing pieces of text into keywords. Third, the codes were used 

to iteratively review and define themes. Finally, in order to validate patterns found, 

we tested the hypotheses against the data in an iterative process, and based on this 

comparison, refined them into final hypotheses.  

Six final hypotheses were formed. Six final themes were defined: 

Personalisation, Appearance Tinybot, Voice Tinybot, Functions Tinybot, Individual 

factors, and Lifestyle.  Figure 5 shows all the themes defined in the thematic 

analysis. The focus group was held in Dutch, and the questions, quotes, and themes 

have been translated into English for this thesis.  
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Figure 5. Overview of the Focus Group  themes, codes, and interactions  
 

As seen in figure 5, the theme which connected the other themes was 

personalisation. Individual factors include some criteria which may make the Tinybot 

more or less suitable for usage, such as a tendency to get fearful or suspicious, and 

stage of dementia. Lifestyle is a sub-theme of Individual Factors, including the more 

practical factors such as how a user’s life is structured, what their daily activities are, 

and their living conditions. A user’s Individual factors influence what kind of an 

appearance they may prefer, what thev Tinybot’s voice should sound like (this 

includes: tone, volume, dialect and word use), and what kind of functions the Tinybot 

should fulfill (e.g. what the user needs to be reminded of, when and how). There are 

also a few factors which were considered universally good or bad about the Tinybot’s 

appearance, voice, and functions.  

 

In the following paragraphs, the themes and hypotheses defined during the thematic 

analysis will be discussed in detail.  
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3.4.1 Appearance Tinybot 
 
The first topic of the focus group was first impressions of the Tinybot. This topic was 

focused on appearance, as the participants did not get an explanation of its 

functionalities yet. All participants reported that they thought the Tinybot looked 

friendly and cute: 

 

“He looks cosy, and I estimate that clients won’t find it scary and will want to put it in 

the living room.” P3, Female, 60 years of age  

 

However, the flower on top of its head was also considered inappropriate by all but 

one participant. Arguments included it being too childish and/or possibly coming 

across as condescending: 

 

“When you put him on the table I thought: yes, that is a nice thing. Cute. Then the 

flower came and I thought...oh.” P7, Male, 57 years of age 

 

“The flower is a bit childish.” P4, Female, 63 years of age 

 

The risk of people watering the ‘flower’ was also mentioned.  

 

Another topic that came up was the possibility of personalising the shape of the robot 

to fit the person: 

 

“My uncle might like this, but my dad would think it was horrible.” P1, Female, 54 

years of age 

 

With the information from the participants, the final hypothesis was: “the clothing and 

accessories of the Tinybot need to be adapted to the user.” 

 

In practice, the options to customise the Tinybot are still limited. The flower, which 

participants predicted could be inappropriate and possibly childish and/or 

condescending to some care receivers, could be left out on request. For care 

receivers who are in a more advanced stage of dementia, the flower may need to be 
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removed in order to avoid them ‘watering’ the plant. In addition, the clothing can be 

changed to match the taste of the care receiver.  

3.4.2 Functions Tinybot 

 
The second part of the focus group introduced the functions of the Tinybot. 

Participants were asked to write down situations in which they thought the Tinybot 

could be useful, and situations it could not be useful, and to describe positive and 

negative aspects regarding the use of the Tinybot.  

 

Participants considered the Tinybot useful to provide structure into a person’s life 

through reminders.  

 

“I think offering orientation, activation, or structure would be a good function, and that 

can be very broad. It depends on what the specific person needs…” P2, Male, 60 

years of age 

 

Participants emphasised the importance of the Tinybot supporting healthcare 

workers, but also stated  that it could not be a replacement for personal contact: 

 

“I see it as support. Home care, for example, comes by three times a day now. The 

Tinybot could take over one time as a reminder. I could imagine that.” P7, Male, 57 

years of age 

 

Also, the risk of the Tinybot saying something which was not true (for example at 

which time the healthcare workers would arrive because sometimes they are 

delayed), was mentioned. This was also tied with the Tinybot being less suitable to 

give reminders of unexpected and infrequent situations. A care receiver may get 

confused if the Tinybot suddenly talks about something that is not a part of their 

regular routine.  

 

To summarize: the Tinybot was considered useful to give reminders to events that 

are common (daily), but not useful for unknown or uncommon situations (e.g. 

announcing a cousin who rarely visits will be on the user’s doorstep). This lead to 
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final hypothesis: “The Tinybot is suitable to give reminders of frequent day to day 

activities, but not of unexpected or infrequent activities.” 

3.4.3 Voice Tinybot  

 
The third topic of the focus group was about the Tinybot’s voice and dialogue. 

Participants were given a demonstration of the Tinybot’s voice, and asked whether 

they thought the voice was appropriate for the target group. In addition, they were 

asked for input regarding how the robot should speak.  

 

All participants agreed that the voice of the robot was considered adequate for the 

target group: understandable, neutral, and calm. The volume and speed may need to 

be adjusted, depending on the person. 

 

“A bit monotonous, but that is what makes it neutral.” - P2, Male, 60 years of age 

 

“Maybe for a few people it will have to be a bit slower.”-  P6, Female, 62 years of age 

 

One participant suggested changing the voice of the Tinybot into the voice of a 

trusted person to diminish the potential fearful or suspicious reaction triggered by a 

stranger’s voice. This customization is not yet available for the current research, but 

may be interesting to keep in mind for the future.   

 

Due to the nature of dementia and the cognitive impairments the disease causes, 

participants emphasised the need to capture attention of care receivers first before 

offering a reminder. Otherwise, one may run the risk that half the message, or the 

whole message, is lost to the care receiver.  

Several options to capture attention were mentioned by participants. Shortly 

playing music a user likes (or a short tune), or saying e.g. good morning plus the 

name of the user were considered effective ways of capturing attention; a 

personalized greeting.  

 

“....I think personalised greetings are the best way to get attention.” P5, Female, 56 

years of age 
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Eye-contact and making sure you are visible to the user have also been mentioned 

as important. However, for the Tinybot this would mean making the user look at it - it 

cannot move into the visual area of the user.  

 

When the Tinybot gives reminders and/or while in dialogue with a care receiver, 

education level, dialect, culture, and catch phrases should be taken into account: 

 

“I’m thinking about someone who still sends me emails and they always end with 

‘kind regards.’ She is thinking in english every now and then… Later, you could use 

that kind of language every now and then. But that’s all personalised.” P2, Male, 60 

years of age 

 

Participants agreed that dialogue: sentence structure, what the Tinybot will say and 

how strongly depends on the person. Furthermore, a care receiver may need a 

reminder to be repeated. And one user may need to be reminded about diner, while 

another needs to be reminded about medication. 

 

For this topic, three final hypotheses were formed: “The Acapela voice ‘Jasmijn’ is 

considered good for the Tinybot”, “Attention needs to be captured before the 

reminder is given”, and “The Tinybot’s dialogue should be personalised to fit the 

user(s).” 

3.4.4 Individual factors and Lifestyle  

 
Individual factors and Lifestyle was not a topic of the focus group, but rather a theme 

that emerged and came back within all other topics.  

 

According to participants, the suitability of the Tinybot for users depended on 

multiple individual factors, which can be split into into lifestyle factors, and personal 

factors.  

 

The Tinybot was considered more useful for people who have a structured life and 

are not too active (e.g. spend much time outside of the house). It was also 
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considered more suitable for people who live alone, and do not have a house with 

multiple floors. Furthermore, the practical issues of having active people (who may 

often not be home and/or not in the same room as the Tinybot), and having multiple 

people living in the same house, was mentioned.  

 

There are also personal factors that need to be considered, such as users being 

afraid or suspicious of the Tinybot. Anxious care receivers are considered less likely 

and willing listen to the Tinybot and follow suggestions.  

 

In addition, care avoiders are hard to predict: it is unclear whether they will follow 

reminders of the Tinybot or not and that may differ from case to case. All in all, the 

robot was considered unsuitable for people who get anxious, are easily 

overstimulated, or are at a later stage in their dementia (and thus don’t understand 

instructions anymore): 

 

“I’m thinking about a client with vascular dementia. He is quickly overstimulated, and 

I think he’ll throw him out of the door within two, three days. Because it’ll start to 

annoy him. A voice that suddenly says something.” P2, Male, 60 years of age  

 

For care receivers in the beginning stages of dementia however, participants noted 

that they may find seeing the Tinybot in their home difficult in itself too, as the idea of 

needing memory support is confronting. 

 

The final hypothesis that was formed for this topic was: “The home situation, activity 

level, and nature and stage of dementia of the care receiver need to be considered, 

before deciding to use the Tinybot” as observing the personal situation of a care 

receiver before implementation can already give an idea as to how well the Tinybot 

will suit them.  
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4 Field Study 
 
After studying the first impressions, expectations and opinions on design 

requirements of formal caregivers, a field study was done to explore care receiver 

and informal caregiver expectations of- and experiences with the Tinybot and sensor 

technology.  

4.1 Participants  

The participants were older adults (65+), and their (in)formal caregivers. In total, four 

older adults of which one without dementia, and three with mild to moderate 

dementia participated. Two of the participants were female and two were male, their 

average age was 82.25 years (SD = 5.1), and their age range was 80 to 91.  

Four (in)formal caregivers participated, of which three were informal 

caregivers and one was a formal caregiver. Two of the participants were male, two 

were female. Their age ranged from 55 to 71, and their average age was 63 years 

(SD =6.6).  

4.2 Materials 
 
The Tinybot robot as shown in chapter 3, was used for this field study.  

An overview of the pre-interview and post-interview questions, which were 

based on the TAUM (Sponselee, 2013), can be found in Appendices D and E. 

Interviews were recorded using a Macbook Pro Laptop and Quicktime Video/Audio 

recording  software. Moreover, Sensara lifestyle monitoring sensors were used to 

form the eWare system for this field study.  

4.2.1 Sensara 
 
The Sensara lifestyle monitoring system consists of a network of small movement 

sensors, which are placed in an older adult’s home, and operate using ZigBee, which 

is low-cost, low-power wireless network standard, and can be used to create 

personal area networks.  

Informal carers can use a mobile app (figure 6) to see what is going on in the 

home (where a person was last seen, and events such as toileting), and receive 
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alerts when necessary. For example: when an older adult uses the toilet more 

frequently than expected based on past sensor data (the system has a self-learning 

algorithm), which can point to a bladder infection, a warning is given.   

 

 
 

Figure 6:  Sensara application 

 

4.2.2 The eWare System 
 
The eWare system is a combination of the Tinybot and Sensara system as described 

in the previous paragraphs. The eWare system integrates the Tinybot and the Sensara 

sensors, using an eWare cloud, and an eWare Application programming interface 

(API), which is a set of functions and procedures that allow communication between 

software components, to connect the two technologies (figure 7).  
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Figure 7:  Overview eWare (from the eWare research proposal from Vilans- DoW description of work eWare) 
 
During the current study, the eWare API was still in development. Therefore, the 

researcher took the place of the API, forming the bridge between the Tinybot and the 

Sensara system during the field study (figure 8). 

 
Figure 8: Overview of the field study system.  
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Messages were manually typed into the Tinybot’s system, based on information 

provided by the Sensara system.  

 

4.3 Procedure 
 
The field study consisted out of three parts. The pre-interviews, the intervention, and 

the post-interviews. An overview is given in figure 9.  

 

 
Figure 9: Field study timeline 
 

4.3.1 Pre-interview 
 
Informal caregivers were interviewed. One older adult who did not have dementia, 

and therefore did not have an informal caregiver, was also interviewed. The pre-

interviews took place at locations chosen by the participant. Three out of four pre-

interviews took place at home, one interview took place at the informal caregiver’s 

workplace.  

First, all the participants, including the older adults with dementia, were 

presented with an informed consent for the entire study, and were asked for some 

demographical information. After the participants signed, the Tinybot was installed in 

people’s homes and tested. For two out of four care receivers the robot remained 

switched off for the first week, giving the older adults with dementia time to get used 

to its presence. For the other two care receivers, this step was deemed unnecessary 

by informal caregivers and skipped.  

Second, we conducted semi-structured interviews, using a pre-determined set 

of open questions, with informal caregivers regarding expectations of the Tinybot 
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and the sensors. These interviews were recorded.  

Third, the informal caregiver was asked for input regarding goals for 

improvement of ADL performance of their care receiver. Assisted by the researcher, 

the informal caregiver provided the tasks/goals, the time during which reminders 

should be played, and the text for the messages spoken by the Tinybot, all 

personalised to their care receiver’s preferences and needs. The caregiver could 

choose two to three tasks, and goals for these tasks were concretised by using a 

Goal Attainment Scale (GAS). A description of the tasks chosen and its GAS scales 

can be found in appendix H.  

4.3.2 Goal Attainment Scaling 

Goal Attainment Scaling is a method often used in healthcare and rehabilitation 

(Turner-Stokes, 2009). The GAS makes it possible to compare very diverse and 

personalised goals between participants by standardizing them. In addition, the GAS 

makes the extent of improvement in ADL performance quantifiable.  

 

The version of the GAS (Turner-Stokes, 2009) used in this study was set up as 

follows:   

 

-3[worse than current situation]  

-2[the current situation/baseline] 

-1[an improvement is observed, but the goal is not reached] 

0 [goal reached] 

1 [better than the goal]  

2 [much better than the goal]  

4.3.3 Intervention 
 
After one week, the researcher visited the participant’s home (see fig. 10). The robot 

was switched on, and the sensors were placed. The intervention started the day after 

the sensors were placed, as the first Tinybot messages were scheduled early in the 

morning.  
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Fig 10: A participant with the Tinybot (image is used with permission from the depicted participant) 
 
Based on information from the sensors it was decided whether a Tinybot message 

would be played or not, and/or repeated or not. Sensor data, which indicated 

whether a participant performed an ADL or not, was manually registered by the 

researcher. The rules for whether a reminder by the Tinybot was played or not were 

as following: 

 

- A message would not be played if sensor information indicated the participant 

had already performed the ADL task requested by the message within an 

hour before.  

- A message would not be played if the participant was not present in the room 

where the Tinybot was situated.  

- An ADL task was considered performed if the sensors indicated the required 

movement interpreted by the researcher within 15 minutes.  

- A message was repeated after an amount of minutes specified by the informal 

caregiver, if the participant had not performed the ADL task within 15 minutes. 

 

The care receivers and the healthy older participant were offered two opportunities to 

change the content of the Tinybot’s messages and the exact times messages would 

be played. The researcher approached the participants by phone. The first 

opportunity was offered on day 6 of the intervention, the second opportunity on day 
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14 of the intervention. Goals could not be altered.  

4.3.4 Post-interview  
 
On the 22nd day of the intervention, the researcher visited the homes of the 

participants for the third and final time. Both care receivers and caregivers were 

present during this visit. The sensors were removed. The robot was removed in two 

cases, and left in two cases. This was due to the current study being combined with 

another study (which did not interfere) by the Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), 

which continued after the current study ended.  

 Semi-structured interviews about experiences and to what extent ADL goals 

were reached were conducted with both caregiver and care receiver, and recorded.  

 After the interview, participants were given the opportunity to ask some final 

questions. Then the participants were then thanked for their participation and given a 

box of Merci chocolates. This marked the end of the field study.  

4.4 Field Study Results 

4.4.1 Thematic analysis results 
 
A thematic analysis (Braun & Clark, 2006) was performed on the data collected from 

the pre- and post-interviews. The approach was similar to the one used for the focus 

group. First, we transcribed the interviews. Second, we coded the transcriptions, and 

iteratively reviewed and defined themes based on what was found in the data. The 

interviews were all held in Dutch, and quotes and themes have been translated into 

English for this thesis 

 The resulting framework, depicted in figure 11, has two main themes: 

‘experiences’ and ‘expectations.’ These themes connected the unique themes for 

this field study, based on TAUM constructs (Sponselee, 2013), with each other as 

pre- and post-interviews were conducted and (future) expectations influenced 

experiences and vice versa.  
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Figure 11: Overview of themes and interactions, fitted to the TAUM 
 

As can be seen in the legend of figure 11, diamonds refer to main themes, 

rectangles refer to sub-themes of the main themes, and all the other themes 

belonging to a main theme or sub-theme are depicted as circles, giving figure 11 a 

hierarchical structure.  

 The darker the color of the theme, the more frequently it occured.  

Some themes only applied to care receivers, and some themes only applied to 

caregivers. For example: the theme ‘don’t see the need’ was only mentioned by care 

receivers.  

The themes under construct ‘Needs & Dependency’ only apply to caregivers 

as these themes were based on pre-interviews, which only caregivers took. Since 

the participant without dementia took the pre- and post-interview himself and 

answered questions from a caregiver’s point of vie, he was considered a caregiver 

for this analysis.  

Other themes included in figure 11 applied to at least three out of five 

(in)formal caregivers, and/or two out of three care receivers, except for the negative 
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experiences with its appearance, which as included due to the importance formal 

caregivers from the focus group placed on it. The codes which were used for the 

themes, and their frequency, can be found in appendix G.  

 

A detailed explanation of each theme will be given below, using the TAUM 

constructs (Sponselee, 2013) as a guide.     

4.4.1.1 Needs & Dependency  

 
Three out of five informal caregivers mentioned reminders of eating and drinking as 

being useful:.  

 

“Mostly for the primary needs.” P3, male, informal caregiver, 63 years of age 

 

And aiding with taking medication on time was a task mentioned by three out of the 

four participants interviewed:  

 

“We joined Tessa for improving medicine use. It’s less than optimal, and we hope 

that Tessa can help.” P7, male, informal caregiver, 65 years of age 

 

Appointments were less frequently mentioned than medication, but were still 

mentioned by two out of four informal caregivers.  

 

All participants expected the Tinybot and sensors would fit in both their own life, and 

all informal caregivers agreed it would fit in the life of their care receivers:  

 

“Yes. She’s living in an apartment. So those sensors [....] They’re not so hard to 

place because she’s always in the living room. And yes, she’s always going from the 

bedroom to the living room. It’s always the same.” P5, female, informal caregiver, 55 

years of age.  

4.4.1.2 Benefits  

Two out of three care receivers described the robot’s presence as pleasant. One 

care receiver was very negative about the Tinybot throughout the interview, 
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mentioning the robot being ‘annoying’ when it talked about tasks she’d already done 

and ‘no help’, but this participant later on in the interview also said she thought it was 

pleasant when it spoke.  

 

“My experiences. I mean, I think it’s funny. But whether I do exactly as she says? I 

acknowledge it, and otherwise I just live my own life. ‘Giving structure’ isn’t 

something I need yet. However, I can imagine that a Tessa in the room, who 

instructs someone to ‘go rest for an hour’ could be nice for people who are more 

limited.” P6, female, care receiver, 80 years of age 

 

When asked what kind of added value the robot had, all (in)formal caregivers and 

some care receivers agreed they saw it taking a supportive role. A device that can 

aid the (in)formal caregiver in what they are already doing; helping the care receivers 

remember day-to-day activities: 

 

“It’s really supportive of what you’re already doing. Of what the client is already used 

to.” P4, female, formal caregiver joining on behalf of informal caregiver P3, 71 years 

of age 

 

After gaining experience with the technology, it was not seen as a solution or adding 

something that was not possible. Rather it was seen by both caregivers and care 

receivers as helping with structuring and organising daily life for ‘people’ (care 

receivers did not always count themselves under ‘people who need the technology’ 

they mostly spoke of ‘other people’): 

 

“Get your life a bit more organised. When you’re confused. Thank God I can’t 

imagine what that’s like yet, but I believe more help is needed in that case. Because 

you can’t let your life depend on what a computer tells you every now and then.” P6, 

female, care receiver, 80 years of age 

 

I certainly believe that it helps give structure and certainly for people with very mild 

dementia. I believe they can be helped by Tessa. P5, female, informal caregiver, 55 

years of age 
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The sensors were reported to be a reassurance, as it offered the possibility to check 

on a care receiver and whether they’re okay while not physically being at the house.  

 

While all caregivers were positive about the robot from the start, the healthy 

participant (older adult without dementia) was initially sceptical. At the end of the 

experiment he said he saw potential benefits: 

 

“At first I thought: this is nonsense. Those were my first thoughts. Yes, that’s why I 

said I want to do this! I’d like to see what this joke is all about. Now I have different 

thoughts about it (the robot). [...] It can be very useful.” P1, male, older adult without 

dementia, 87 years of age 

 

An interesting experience came from the formal caregiver who joined the study in the 

place of an informal caregiver due to the holidays. She emphasized how working 

together was crucial during the study, mostly referring to how we coordinated the 

Tinybot’s reminders and made sure there would be bread in the fridge at the 

appropriate times together via telephone contact.  

 

“I think if you want to use Tessa, you really need to make good combinations. If you 

say there’s bread for you in the fridge then there needs to be bread in the fridge. 

Else it’s pointless and people only get restless.” P4, female, formal caregiver joining 

on behalf of informal caregiver P3, 71 years of age 

 

4.4.1.3 Accessibility  
 
Two caregiver/care receiver dyads reported no problems with the robot: 

 

“No, with something this simple I don’t have problems.”  P6, female, care receiver, 

80 years of age 

 

“With experiences in the house? Not really.” P8, female, care receiver, 84 years of 

age 

 

However, the robot’s plug was pulled a few times one participant during the first 
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week, when he, according to the caregiver, still needed to get used to the 

technology. This was solved by checking with each visit and plugging it back in. This 

participant also tried to pull the sensors off the wall at the beginning of the 

experiment, but also stopped doing this after roughly a week.  

 

Another care receiver pulled the plug of the sensors several times. According to the 

informal caregiver, this was caused by the sensors being too visible. It looked messy 

and needed to be cleaned it up:  

 

“The technology is too visible, which forms a risk for people not knowing what it’s for 

and taking it off.” P7, male, informal caregiver, 65 years of age 

 

The care receiver herself reported not remembering pulling the plug. The care 

receiver attempted to solve the problem by putting a post-it note ‘don’t touch’ on the 

plug. There were no further incidences after the post-it was placed. 

 

With two participants, one or multiple sensors fell down from the wall, although only 

one reported this as a problem. This was solved by sticking them back on. One 

informal caregiver also reported missing some contextual information from the 

sensors. Since sensors for example don’t show whether a front door or a back door 

is being opened, it can’t be said whether the a resident went to the garden, or 

outside at the front door. This was a cause for concern for him, and he expected this 

to be solved in the future.  

 

Participants were asked what functions were expected from the Tinybot in the future. 

Two informal caregivers mentioned the Tinybot wouldn’t need additional functions for 

the time being unless their care receiver’s health would deteriorate further: 

 

“If he becomes more forgetful, it would be great if he gets reminders, then he can 

follow them.” P3, male, informal caregiver, 63 years of age 

 

 The participant without dementia (P1) was viewing this question more from a formal 

caregiver’s perspective as well, mentioning it would be convenient of the Tinybot was 

mobile, so it could help people wandering in the hallway find their way: 
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“I’ve ran into a woman who lives at the sixth house (P1 lives in an assisted living 

facility, and referred to another apartment on his floor). She’s parading around [...]. 

She rings the doorbell at 3am. [...] That this woman would know where she should 

be and where she shouldn’t be.” P1, male, older adult without dementia, 87 years of 

age 

 

According to P1, residents getting lost inside his building was a common occurrence. 

This participant also reported not being home often, and did not lead a structured 

life, leading to him to not hearing the Tinybot’s reminders often: 

 

“Well, I’m not around often, but in the morning I got warned about my medication” 

P1, male, older adult without dementia, 87 years of age  

 

All caregiver/care receiver duos agreed on wanting more dialogue and interaction 

from the robot in the future:  

 

““If you answer yes: did you take your medication: yes. Good! Well done. Something 

like that. That you get an answer to your yes or your no.” Sister of P5, female, 

informal caregiver 
 

One care receiver in particular experienced it as a big problem the robot didn’t talk 

back after she had answered its question, frequently stating it made the Tinybot ‘no 

help.’ For other participants, wanting more dialogue was more phrased as something 

that would be nice in the future.  

 

When asked what kind of functions they would like if anything was possible, most  

participants, both (in)formal caregivers and care receivers, would like the robot to be 

able to move: 

 

“Personal caretaking. If that were also possible... that would really be a big wish. If 

the robot could move [..] then it would really become a buddy. That’s how I imagine 

it.” P3, male, informal caregiver, 63 years of age 
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A heard unrealistic wish was for the robot to be able to make a meal: 

  

“She can make a nice meal in the kitchen.” P6, female, care receiver, 80 years of 

age 

Over half of the participants, both (in)formal caregivers and receivers, mentioned in 

the first week the care receivers had to get used to the robot’s presence. One 

participant did not understand where the voice came from:  

 

“He didn’t understand where that voice suddenly came from, and he thought that 

was a bit scary. But I think he’s a bit used to it now. And now we often make jokes 

about it.” P4, female, formal caregiver joining on behalf of informal caregiver P3, 71 

years of age 

 

Another care receiver said it was like ‘getting any new device such as a new washing 

machine in the house; you have to get used to it’ although she did not perceive this 

as a problem. Finally, one care receiver misinterpreted the functions of the robot, 

referring to a lady ‘calling’ her on the phone. 

 4.4.1.5 Facilitating conditions  

 
All caregivers were positive about the robot from the beginning, and remained 

positive throughout the field study. One ‘caregiver’ (the healthy participant without 

dementia) was intially skeptical, but became positive with experience. Care receivers 

thought the robot was useful, and it was great for their care receiver to get reminders 

in their daily lives because they were getting forgetful:  

 

In response to asking whether the technology fit into the daily life of their care 

receiver: “Yes, absolutely! I think so. Look, it’s not just about eating and drinking, you 

can get very creative. [...] If informal caregivers, formal caregivers, and clients know 

what Tessa’s possibilities are and how to use her then I think you can do a lot with 

this. I really think so.” P4, female, formal caregiver joining on behalf of informal 

caregiver P3, 71 years of age 

 

At the end of the field study, the (in)formal caregivers stated they would like to 
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continue using the robot: 

 

“[....] It’s simply nice and it’s already been used in a great way. It would be a shame if 

we would stop now.” P4, female, formal caregiver joining on behalf of informal 

caregiver P3, 71 years of age 

 

One informal caregiver did explicitly mention ‘only if their care receiver agreed: 

 

“[...] The client has to be open to it. But in itself I think this device is a perfect help. 

And the sensors too because then you can see what happens.” P7, male, informal 

caregiver, 65 years of age 

 

All participants were satisfied about the voice: 

 

“It’s clear. Very clear. I can even hear it in the bathroom.” P1, male, older adult 

without dementia, 87 years of age 

 

Most participants said the appearance was satisfactory, except one caregiver/care 

receiver dyad who mentioned they thought it looked a bit childish: 

 

“I personally find it a bit childish. And that’s also what the client said. Now I don’t 

hear him about it anymore, but yeah, what could you do? [...] Maybe you should just 

give it a robot appearance.” P4, female, formal caregiver joining on behalf of informal 

caregiver P3, 71 years of age 

 

“Sure. It’s fine. I think it’s a nice little egg.” P6, female, care receiver, 80 years of age 

4.4.1.6 Personal Variables  

 
There was a prominent discrepancy between the perspective of caregivers and care 

receivers regarding the robot and sensors, which came back in all of the interview 

topics. While all caregivers generally were positive, they also mentioned their care 

receiver thought of the technology as unnecessary: 
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“Yes… she thinks it’s all not necessary. That was very clear.”  P5, female, informal 

caregiver, 55 years of age 

 

“She doesn’t want any other physical help. No home care, or anything. So here is a 

good inbetween solution to see how far it can go.” P7, male, informal caregiver, 65 

years of age 

 

In terms of fitting in day-to-day life, there was also clear difference in the answers 

from care receivers and informal and formal caregivers. All but one care receiver 

reported being ‘too good’ for the robot and still being able to take care of themselves, 

while (in)formal caregivers either admitted there were some memory problems, or 

fully disagreed: 

 

“She thinks she’s still ‘too good’ to get help, and if she needs help then she doesn’t 

want to go on anymore. [...] But she doesn’t realise that she just needs help. [...] It’s 

good that she still wants to be independent, except she doesn’t want to accept that 

sometimes she’s not.” P7, male, informal caregiver, 65 years of age 

 

Care receivers mostly reported still structuring their own day and not needing the 

robot in their day-to-day life.  

 

P6’s response to being asked whether or not she would want to use the robot in the 

future: “Not yet. In the future, maybe. When I need more structure. I don’t know. I 

actually hope not.” P6, female, care receiver, 80 years of age 

 

Care receivers also stated they wouldn’t use the robot because it’s not necessary: 

 

“I don’t need Tessa. If I need anything -- if I’m hungry than I go to the store because 

thank God I can still do that.” P8, female, care receiver, 84 years of age 

 

One caregiver mentioned the fact that the care receiver would not have to handle the 

robot or sensors was a positive factor:  

 

“Look, as long as she doesn’t need to do anything for it, and she doesn’t, it’ll work. 
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And for me, yes, I only need to control the Tessa.” P7, male, informal caregiver, 65 

years of age 

 

4.4.2 Goal Attainment Results  
 
Goals for improvements in ADL performance were set, using Goal Attainment Scales 

(GAS) (Turner-Stokes, 2009). During the post-interview, a couple of interview 

questions were asked about the GAS. These questions included to what extent they 

felt the set goal was achieved on the GAS scale, what the most important factors 

were that lead to reaching or not reaching the goal, and what they felt the role of the 

robot was in reaching the goal. These questions can be found in Appendix F. 

4.4.2.1 GAS scores per scale according to interviews 
 
 Overall, the scores to the Goal Attainment Scales, which can be found in 

detail in appendix I, varied from -2 (no improvement) to 0 (goal reached), with only 

one instance of -2, three instances of -1 (an improvement is seen but the goal is not 

reached), and two instances of 0. No score was given due to insufficient information 

in two instances. No ADL goals were set for the healthy P1 (who did not suffer from 

dementia), therefore no goals were set and information on whether goals were being 

reached was actively collected.  
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4.4.2.2 Sensor data and GAS scores per scale according to sensor data 

 

Table 6 shows the GAS scores of all goals, based on the sensor data. The complete 

GAS scales can be found in appendix I.  

 
Participant numbers Goal GAS Score according to 

sensor data  
 

2, 3 & 4 Eating -1 

2, 3 & 4 Drinking -2 

5 & 6 Watering plants -1 

5 & 6 Medicine use -3 

5 & 6 Drinking -2 

7 & 8 Drinking -2 

7 & 8 Medicine use -3 

7 & 8 Eating -3 
 
Table 6: GAS goal and scores 
 

The sensor data collected during the field study for each participant dyad and triad 

are found in figure 12-19. In the figures depicted, week one refers to day 1-6, week 

two refers to day 7-13 and week three refers to day 14-21. This was done due to the 

oppertunities to alter interactions taking place on day 6 and 13. A ‘no’ indicates there 

was no activity shown from the sensors within fifteen minutes. A ‘yes’ means the 

expected sensor activity was shown within fifteen minutes. A ‘maybe’ means there 

was sensor activity shown within fifteen minutes, but not necessarily activity that 

points at an ADL task being performed. ‘No data’ refers to either the participant not 

having heard the reminder, or the sensor network was disconnected.  

 Figure 12, 13 and 16 are shown and described in this chapter. The other 

figures can be found in appendix G. This was done because for P7 and P8, a 

significant portion of the sensor data was lost due to the internet disconnecting and 

the plug of the technology being pulled by the care receiver. Likewise, for the other 

figures for dyad 5 & 6 and triad 2, 3 & 4, sensor data for the ADL task was difficult to 

obtain and therefore placed in appendix G.  
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Figure 12: Sensor data participant 2,3 4, goal drinking 
 

The baseline was established as the care receiver drinks twice a day for the goal 

‘drinking’ for triad P2, 3 & 4. As seen in figure 12, instances of ‘yes’ dropped 

significantly from week 1 to week 2, and increased slighgly from week 2 to week 3.  
 
 

 
Figure 13: Sensor data participant 2, 3 & 4, goal eating 
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The baseline for task ‘eating’ lunch was established by the formal caregiver of triad 

P2, 3 & 4 to be two times a week. As seen in figure 13, the task ‘eating’ was 

performed two times in the first week, increased to five times in the second week, 

and decreased to one time in the third week.  

 
Figure 16: Sensor data participant 5 & 6, watering plants 
 
Informal caregiver P5 indicated P6 did not water the plants, making the baseline ‘0 

times’ for this ADL task, as shown in Figure 16. In week 1, week 2, and week 3, this 

number changed to 2, 3 and 1 time(s) respectively. 

5 Discussion 
 
Given the expected shortage of healthcare workers in the future, and the need for 

and desire of older adults to live at home longer, assistive technological solutions 

such as telecare are an important area of research.  

One of the largest obstacles to implement technologies is the lack of user 

acceptance (Broens, Huis in’t Veld, Vollenbroek-Hutten, Hermens, van Halteren & 

Nieuwenhuis, 2007). Research gathering insights on the expectations and demands 

of important stakeholders, to determine to what extent assistive technology solutions 

can be of assistance, is crucial.  
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In the current thesis, several sources were used to collect data. We did a 

literature study to index communication requirements for older adults with dementia. 

Data on the expectations of formal caregivers was collected via a focus group. Via a 

human api controlled field study with interviews, data was collected on expectations 

and experiences of informal caregivers and people with dementia. Results of the 

focus group and field study are discussed in the following sections. 

5.1 Comparison between Focus group and Field Study 
Participants 
 
In this section, the results of the focus group and field study interviews are 

compared. Several similarities and differences in opinions, expectations, and 

requirements for the Tinybot were found. First, an overview of the most important 

findings are given, then the findings are discussed in more detail, guided by the 

TAUM framework. Since focus group participants only had expectations and no 

experiences like field study participants, the heading ‘benefits’ is excluded. 

5.1.1 Summary of most important findings 

 
● Personalisation was considered important by all participants, but more so on 

the level of ‘when’ and ‘how’, rather than ‘what.’ ADL tasks chosen were very 

similar, but timing and messages differed.  

● The Tinybot’s voice was universally liked, and its appearance was considered 

adequate. Focus group participants focused on its appearance more than field 

study participants.   

● The Tinybot was considered less suited for care receivers leading an 

unstructured life, and for houses with multiple inhabitants and multiple floors. 

This was confirmed in the field study.  

● Field study participants wanted and expected more interaction between care 

receiver and Tinybot. This element did not come forward as prominently in 

focus group.  
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5.2.1 Needs & Dependency 

While personalisation was considered important by formal caregivers, there was 

significant overlap the ADL tasks selected by informal caregivers during the field 

study. Primary needs such as eating and drinking were chosen by all the informal 

caregivers. These needs were also the ones they reported worrying about most. In 

addition, medicine use was also selected as important by both informal caregivers 

and the healthy participant. 

The ADL assistance requested by informal caregivers in the current study, are 

in  line with assistance the MOBISERV project aims to provide for older adults. Nani, 

Caleb-Solly, Dogramadzi, Fear and van den Heuvel (2010) state the MOBISERV 

project aimed to integrate a personal service robot with wireless sensors, localisation 

(cameras) and communication technologies, smart textiles and clothing, and 

wearable monitoring equipment in order to support older adults live independently. 

Scenarios created for the MOBISERV project also included eating and drinking 

behaviour and medication management/being reminded to take medication as 

important ADLs for older adults suffering from forgetfulness or dementia.  

5.2.2 Accessibility  

Formal caregivers considered the Tinybot more suitable for care receivers who live 

alone, and who do not live in a house with multiple floors. Results from the field 

study confirm these expectations. In practice, participants did not always hear a 

reminder due to being on the first floor. Sensor data was difficult to interpret when 

there were multiple people in the home, given that the movement sensors can’t 

differentiate between people passing it.  

A frequently recurring theme, which was named by all informal caregivers and 

care receivers, was the need for more interaction between the social robot and the 

care receiver. Specifically: informal caregivers expected that the robot would be able 

to reply after the care receiver responded to the reminder, and hold small 

conversations in the future. Previous research shows that social robots do not 

provide needed services, but also have the potential to improve quality of life of older 

adults with dementia by socially engaging (Chu, Khosla, Khaksar & Nyugen, 2017).  
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The need for more dialogue did not come forward as prominently from the 

focus group; formal caregivers did not mention a conversation/holding a dialogue as 

one of the functions they could see the Tinybot fulfilling in detail.  

During the focus group, formal caregivers stated the Tinybot would not be 

suitable for care receivers who were not home often and generally lead an 

unstructured life. The same result could be seen from the field study. One care 

receiver without dementia participated, and while this participant lived in a care 

facility, he had a rich social life and was not frequently found in his home during the 

day, and often at unpredictable times. This lead to the participant reporting he did not 

hear the Tinybot’s reminders often, even after attempting to play the reminders at 

times he predicted he would be home.  

Formal caregivers were concerned the Tinybot would be considered childish 

by the older adults with dementia, and would like to see personalisation options 

including for clothing and shape. Overall, however, appearance did not appear to be 

a problem to informal caregivers and care receivers. None of the informal caregivers 

stated they would like to change its appearance. One care receiver indicated he 

thought the robot looked childish but also cute.  

Results from the focus group with formal caregivers did not align with field 

study results, which emphasized appearance much more. Responses from informal 

caregivers and care receivers hint at the personalisation of the Tinybot’s appearance 

being more of a potential wish rather than a design requirement. The Tinybot’s 

appearance appeared to be deemed at least ‘acceptable’ by participants, and during 

interviews not much attention was spent on customization options, indicating it was 

not a priority.  

Several options to capture attention were given during the focus group, and it 

was considered important attention was captured before a reminder would be given 

by the Tinybot. Considering a short tune was played before the reminder by default 

during the field study, there is no information on what would happen if attention was 

not captured first.  

5.2.3 Facilitating Conditions  

 
The voice of the Tinybot was unanimously liked, found appropriate, and easy to 

understand to all participants. All care receivers were able to repeat reminders the 
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Tinybot had given them to either the researcher or informal caregivers, and showed 

understanding of the actions the Tinybot tried to prompt them to perform. In line with 

literature, verbal audio prompts are shown to be successful for people with dementia 

(Boyd et al, 2011). However, in agreement with results from the focus group, Boyd et 

al. (2017) emphasize the importance of using language appropriate for the individual 

in order to make it meaningful.  

 There was an agreement between participants from the focus group and the 

participants from the field study that the Tinybot was considered cute and friendly. 

However, ‘childish’ was also named by one caregiver/care receiver dyad.  

5.2.4 Personal Variables 

 
Contrary to research by Sponselee (2013), formal caregivers saw the use of the 

Tinybot as an enrichment and helpful, not as an element that will lower the quality of 

care. Informal caregivers also did not show concern about the quality of care with the 

Tinybot, and saw it as additional support rather than a replacement. Considering the 

methods with which participants for the focus group and field study were recruited 

however, there could be a participation bias. Only those interested in the study would 

react to an ad/agree to join, and there were many other potential participants who 

refused to participate and did not like the idea of the robot.  

Barriers such as a care receiver being afraid, easily overstimulated, unable to 

understand reminders, or suspicious of the robot, were not reported in any of the 

field study interviews; these traits did not apply to participants of the current study.  

 During the focus group, formal caregivers noted it was difficult to predict how 

care avoiders would respond to the Tinybot. One participant in the field study was 

described by formal caregivers and an informal caregiver as being a care avoider. 

Although ADL goals were not reached for this participant, the informal caregiver did 

note he thought he saw improvement. It must also be noted that the Tinybot was 

tolerated in the house, unlike other forms of care. The care receiver refused any type 

of care from humans. 

Formal caregivers stated care receivers may find seeing the Tinybot in their 

home difficult: the idea of needing memory support is confronting. Care receivers 

who were interviewed generally said they did not need memory support, while their 

informal care receivers disagreed. According to van Vliet, de Vught, Bakker, 
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Koopmans, Pijnenburg, Vernooij-Dassen and Verhey (2011), it is common for people 

who are at the beginning stages of dementia to deny something is wrong, cover up 

cognitive deficits and hiding problems experienced. It is also possible an accurate 

picture of reality is not presented because persons with dementia are less able to 

reflect on their functioning.  

5.2 Sensor data 
 
In this section, sensor data is compared to field study interview data. First, a general 
discussion is given, then results are discussed per participant.  

5.2.1 General discussion 
 
All informal caregivers who chose drinking and eating more as a goal reported that it 

was difficult to check whether their care receiver actually drank or ate when the robot 

reminded them of it. This lead to two out of three (in)formal caregivers not giving an 

answer to what score they would give on the GAS scale, and two participants 

choosing -1 (improvement without reaching the goal) as an estimation, while 

emphasising they did not know for sure  

 When comparing GAS scores according to the interviews with scores 

according to the sensor data, the scores given in the interview generally better than 

the ones found from the sensor data. An overview of GAS scores for each ADL task 

is depicted in table 7.  
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Participant 
numbers 

Goal GAS Score 
according to 
interview 

GAS Score 
according to 
sensor data  

2, 3 & 4 Eating -1 -1 

2, 3 & 4 Drinking -1 -2 

5 & 6 Watering plants 0 -1 

5 & 6 Medicine use 0 -3 

5 & 6 Drinking No score given -2 

7 & 8 Drinking -1 -2 

7 & 8 Medicine use -2 -3 

7 & 8 Eating No score given -3 
 

Table 7: GAS goal and scores, according to interviews and sensor data 
 

For participant dyad 2,3 and 4, the GAS score for eating from the interview data 

aligned with the GAS score according to the sensor data, indicating the robot aided 

the care receiver with more consistently eating lunch. The result could be verified, as 

homecare indicated the daily sandwich left in the fridge had been eaten. It must be 

noted however, that due to the vacation period groceries had not been done, 

resulting in no sandwich being placed in the fridge for a few days (unspecified how 

many days).  

For the  task ‘drinking’, the care receiver gave a hesitant -1 as she stated she 

found it difficult to check drinking behaviour but felt like the robot had helped, while 

sensor data indicate the care receiver did not drink enough due to reminders of the 

robot for a -1 score. As sensor data was also difficult to check – the kitchen sensor 

was located on the fridge did not take into account drinks that did not come from the 

fridge- no final answer can be given on which score is correct for this task.  

The interview GAS scores for participant dyad 5 & 6 were excellent, with two out of 

three goals having been reached. For the goal ‘drinking’ the same problem occured 

as for participant triad 2,3 & 4, and no conclusive answer can be given as for what 

the GAS score is on this task.  

There is a large difference between the sensor and interview GAS scores for 

the medicine task of participant dyad 5 & 6. However, for this participant dyad, 

medicine use was checked by the informal caregiver who confirmed all medication 
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had been taken as required. The 0 score reported during the interview is verified and 

correct. 

 In addition, we were also able to confirm the improvement the robot offered 

for the ‘watering the plants’ task, by checking the status of the balcony plants at the 

end of the three weeks (all alive). The plants (hydrangeas) were known for needing a 

lot of water to stay alive, and rainfall had no influence as there was a roof covering 

the balcony. There was no conlusive evidence on whether the interview GAS score 

of 0 or the -1 score indicated by the sensor data was correct.  

For participant dyad 7 and 8, the goal ‘drinking’ and ‘eating’ were indicated by 

the caregiver to be difficult to check. As these tasks were also difficult to check from 

sensor data, no conclusive answer can be given as for what the GAS score is on this 

task. The care receiver was able to check medicine use, and scored this on -2, no 

improvement. The lack of improvement was attributed to the care receiver being a 

care refuser. Moreover, for the care receiver of dyad P7 and 8 the medicine cabinet 

was upstairs, and the distance and steps between the Tinybot and medicine may 

have been too large for the working memory of someone suffering from dementia. In 

other words: the context in which the reminder was offered may have been 

suboptimal, which brings us to section 5.3.  

5.3 The Tinybot in context 

 
Based on results from the field study, the context in which the Tinybot is used is 

important for older adults with dementia. One formal caregiver and two informal 

caregivers specifically mentioned the ‘when and where’ the Tinybot gave reminders 

were crucial to determine its success. According to interview data, appropriate context 

was another reason why some goals in the current study were more successful than others.  

In the case of participant dyad 7 & 8 as described in the previous section, the 

informal caregiver stated his care receiver needed to directly see the medication 

when the Tinybot spoke. If she had to perform multiple steps: walking upstairs, going 

to her bedroom, find the medication, and check whether she’d already taken it, the 

reminder would likely fail.  

In another case, an informal caregiver stated their care receiver needed ADL 

task reminders which were immediately doable, else they would lose the information, 
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and fail to follow instructions. The task could also not be complicated, and needed to 

be described as specifically as possible. This was also seen in the results of the 

current study, where the ADL goal ‘eat lunch every day’ was scored as successful for 

this care receiver, due to the instruction being highly specific (‘the bread is in the 

fridge’), and not uncomplicated (the care receiver was only required to open the 

fridge and find the already prepared meal). 

Previous research about the nature of dementia are in line with the results of 

the current research. As previously mentioned: dementia is a broad category of brain 

disease, which causes deterioration in cognitive ability, affecting memory, thinking, 

language, judgement, and behaviour (Robinson, Macdonald, Kerse & Broadbent, 

2012). A typical problem associated with impairments in especially short-term 

memory, is easily losing track of where one is within a task, or being unable to 

remember how to continue a task. While ran older adult with dementia may still be 

able to carry out separate stages of a task, performing a sequence of steps in the 

right order can be challenging (Boyd et al, 2011).  

Unlike the notable pattern of similar ADLs being selected by informal 

caregivers, the timing of the reminders was personalised and varied among 

participants. Previous research supports the findings of the current study; the 

context, the ‘when and where’ matters when giving reminders to older adults with 

dementia. In their research, Werthon and Monk (2010) refer to reminders as 

prompting technology; technology designed to prompt a person to perform an action. 

Providing a prompt at an inappropriate time can be confusing. For example: when a 

task has already been performed. Individual routines are also important when 

offering prompts: the prompt should not interfere or intrude on existing pattern of 

behaviour, or try to make people change their already existing routines and habits 

(Nani, Caleb-Solly, Dogramadzi, Fear & van den Heuvel, 2010).  

Hwang et al, (2015) researched how ambient assisted living (AAL), which 

consists out of information and communication technology in an environment to 

support mostly elderly in living independently, could complement the care given by 

informal caregivers to older adults with dementia. Similar to the current research, 

personalisation was considered important in Hwang et al.’s (2015) study. The 

authors interpreted personalisation as meaning appropriate prompt type (in the 

current study: the ADL task type), prompt content (in the current study: the message 

of the reminder), and triggers. Triggers refer to a specific action from the care 
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receiver (e.g.  an error is made or a certain amount of time has elapsed), which 

signals the AAL system that a prompt is needed.  

From evaluation studies that are not yet published, a challenge for the Tinybot 

is offering prompts at an appropriate trigger; for example, in these studies the person 

had already performed the task, leading to non-relevant prompts (H.H. Nap, personal 

communication, November 9, 2017). An interesting difference between these studies 

and the current study, is that participants of the current study have not mentioned 

prompts being meaningless or non-relevant. However, there is still room for 

improvement based on the results of the current study.  

A prompt being offered at a certain action, suggests that it is given when a 

care receiver is attempting to perform a task. Similarly, the Tinybot offering a 

reminder when an older adult is performing an erroneous action, such as leaving the 

bedroom without taking medication, may be useful. Moreover, the Tinybot could 

exclusively give reminders of tasks that can immediately be executed, explained in 

simple, short steps. Finally, based on the results of the current study, needing to 

immediately be able to perform a task is also potential requirement to add to the 

communication requirements for the eWare project in chapter 2 of the current thesis.  

5.4 Reflection and Limitations  
 
This section reflects on the current research, and offers a description of interesting 

situations, things that were said ‘between the lines’ (not during interviews or a focus 

group), and factors that played a role in the proceedings of the current research. 

When reflecting on the field study’s design and materials, there were also several 

limitations that could be identified.  

5.4.1 Practical factors 
 
A formal caregiver mentioned introducing a new technology during the holidays was 

difficult due to the regular employees going on vacation; the staff is not present to 

receive an explanation on what the robot is, and what its purpose is. This was the 

case during the current study as well: a large portion of the formal care, who could 

not directly be reached by the researcher, not exactly knowing what the assistive 

technology was for and therefore could not facilitate its use. The same formal 
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caregiver predicted older adults would spend more time inside during the winter 

period, and thus would hear the Tinybot more. This was confirmed by an older adult 

who said he thought the Tinybot speaking was pleasant, but sometimes he had just 

stepped outside and could not hear the reminders.  

 Informal caregivers going on vacation caused difficulties during the field study 

as well. It lead to practical problems such as groceries not being done, and 

reminders of eating becoming non-relevant.  

5.4.2 Participant behaviour  

 
According to Mack, Woodsong, Macqueen, Guest & Namey (2005), observation of 

behaviour is useful for checking what people say during interviews and focus groups, 

given the possible disparity between what people say and what they do.  

For older adults, behaviour and what was said in interviews did not always 

line up. For instance, one older adult stated several negative evaluations about the 

Tinybot during the final interview. Her behaviour, however, implied otherwise. The 

informal caregiver of this participant told the researcher she had a tendency to pull 

the plug from electronic devices (telephone, alarm devices, and so on), including the 

Sensara sensors during the field study. The Tinybot, however, was a notable 

exception. For the full duration the Tinybot was installed, the participant never pulled 

the plug once. This was considered very exceptional by the informal caregiver. In 

addition, the older adult showed mixed reactions when the Tinybot spoke according 

to the informal caregiver. Sometimes she reacted annoyed, other times she followed 

instructions. During the interview, this older adult’s reaction about the Tinybot also 

ranged from neutral, to positive, to negative.  

Another older adult reported different evaluations of the Tinybot to a formal 

caregiver than to the researcher. When the researcher asked what he thought of the 

appearance of the robot, this participant stated it was ‘fine’ and nothing needed to be 

changed. Later, a formal caregiver said he had mentioned to her he thought the 

robot looked childish. This older adult also ranged from mostly positive evaluations to 

sometimes telling formal care he did not like the Tinybot speaking.  

The third older adult told her informal caregiver she thought she was still ‘too 

good’ for this system and only joined the field study to help the researcher. An 

unexpected effect was this participant turning it into a competition of sorts. She was 
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actively trying to perform an ADL before the Tinybot spoke. The informal caregiver 

said sometimes looking at the Tinybot was enough to stimulate her into doing 

something, and that the Tinybot overall was stimulating for her to take action.  

However, in another case the care receiver was pointedly not stimulated. This 

older adult was certain she had taken her medication every day, however, when the 

medicine cabinet was checked it was shown this was not true. This older adult did 

not follow the Tinybot’s reminder because she was convinced she had already taken 

her medication.  

5.4.3 Ethical considerations  

Introducing technology to a group of people who may no longer be able to decide 

whether they need and want it or not, raises several questions of ethics. Care 

receivers who joined the current study did not feel they needed the technology, but 

occasionally were coerced into it by informal caregivers who were more enthusiastic 

and convinced it was needed.   
For these sensitive questions, it is important for an expert on ethics to be involved in 

the process of introducing and implementing assistive technology such as the 

Tinybot and Sensara sensors.  

 Moreover, an exit strategy needs to be considered. Removal of technology 

can cause discomfort, given that it may have brought significant improvements in 

daily life of older adults. Questions regarding the impact of implementing and 

withdrawing technology must be considered when performing research with this 

target group.  

5.4.4 Design limitations  
 

The robot and sensors were placed in people’s homes, meaning some factors 

could not be controlled as carefully as in a lab setting. Not all participants were 

unfamiliar with the robot at the start of the experiment; one caregiver/care receiver 

duo had already had the robot in their home and knew its functionalities. These 

experiences influenced the expectations reported during the pre-interview as the 

caregiver could already indicate he wished for more dialogue. Experience however, 

did not seem to influence the ADL goals chosen for the experiment. Moreover, 
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performing a study in real life situations greatly enhanced the ecological validity of 

the study and simultaneously formed one of its biggest strengths.  

 The researcher asked informal caregivers to select their top three most 

important ADLs, leading to similar ADL goals being chosen by all participants. This 

meant the effect of the Tinybot on only a small range of ADL behaviours were tested 

during the current research. However, this also meant that care receivers and their 

behavioural reaction to the assistive technology were easier to compare to each 

other. During the experiment, goals could not be altered, however, in practice goals 

will likely be defined on the fly by caregivers, and flexible. 

5.4.5 Software and hardware limitations 

Tinybot  

The mobile application of the Tinybot where commands for reminders were issued, 

did not show whether the robot was switched on or off. As a result of that it could not 

be determined whether the reminders were actually played by the Tinybot. In order 

to know whether the robot had spoken, the researcher asked (in)formal caregivers to 

report when the plug had been pulled (thus switching the robot off) and to switch the 

robot back on after such an event instead. While (in)formal caregiver could not know 

at what exact moment during their absence the plug was pulled, it was never longer 

than a few hours, and only one participant had pulled the plug a few times during the 

first week of the experiment. 

Sensara sensors 

Data from the Sensara sensors was collected by hand. The sensor data logs were 

not stored at the Sensara company due to their client privacy policies, therefore the 

researcher had to rely solely on notes taken during the experiment. The researcher 

was at times not available to write down the sensor data, due to other obligations.  

Movements detected by the sensors were difficult to interpret. Sensors could 

not distinguish between different persons in the home, making it unclear whether the 

participant or a visitor caused sensor activity. In addition, there were too few sensors 

to fully cover information on all the goals that were set. For example: the kitchen 

sensor was placed on the fridge and could measure the fridge door being opened. 

This sensor was used to measure how often participants drank. However, 
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participants may drink water from the tap or make coffee/tea. The consequence of 

the limitations in data collected from the Sensara sensors lead to no objective 

measurements whether ADL goals were reached.  

5.5 Future research 
 
In this section, recommendations for future research are given. 
 
An element that was missing from the current research due to it taking place in a 

natural environment rather than a laboratory setting, was direct observational 

information on care receivers’ interaction with the Tinybot. While sensors were utilized 

as a means to observe how care receivers reacted to the Tinybot, we did not directly 

observe the interaction. 

Considering dialogue was a very important aspect of the Tinybot according to 

informal caregivers, implementing more dialogue and observing how people with 

dementia interact with the robot would be beneficial to its development. Previous 

research by Chu et al. (2017) shows social robots have proven useful in improving 

quality of life for people with dementia. In the study by Chu et al, (2017) an iterative 

approach was taken. Older adults with dementia interacted with the robot, were asked 

for their feedback for improvements. Improvements were made, and older adults 

subsequently interacted again with the robot with improved functionality. A similar 

approach could be taken to shape and improve future dialogue for the Tinybot.  

Considering current robots are only capable of having simple conversations, for 

situations in which the Tinybot is unable to offer meaningful replies or ‘converse’, 

results from this study indicate making a statement rather than posing a question may 

be better received. Moreover, in future research a larger amount of ADL tasks, as this 

set was limited in the current study, could be tested.  

5.6 Conclusion 
 

The current study took a qualitative approach, using a literature study, a focus group 

with formal caregivers, and semi-structured interviews based on the TAUM model 

(Sponselee, 2013) with informal caregivers and care receivers to gain insight on 

expectations of and experiences with a social robot integrated with lifestyle monitoring. 
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It has taken the first steps to answer the question to what extent it could help older 

adults with dementia perform (I)ADLs.  

 In general, (in)formal caregivers are positive about the Tinybot and lifestyle 

monitoring, and believe this technology can assist them and their care receivers in 

their daily life. Some participants showed a discrepancy between expectations and 

experiences. Mixed results, negative and positive, were found and attributed to 

perceived benefits of the care receiver, the context in which the reminder was given, 

and the current functionalities of the Tinybot.  

 Several recommendations can be given from the results of the current research. 

In homes with multiple floors, a way for the Tinybot to be heard upstairs is desirable. 

For example: multiple Tinybots. The need to further customize the appearance and 

voice of the Tinybot was not considered critical, and a frequently occurring theme was 

the need for more dialogue between care receiver and Tinybot. Context and timing for 

ADL reminders need to be meaningful and relevant; they should align with a care 

receiver’s already established habits and strengthen them rather than introduce new 

ones, and tasks need to be simple and immediately performable. If a task requires 

several steps, these steps must also be offered in a way so they are immediately 

performable.  

We recommend more elaborate and more specific sensors in order to get a 

complete overview of whether ADL tasks are performed, and possibly a way to 

differentiate between who triggers the sensors.  

The current study offers insights to (in)fomal caregiver and care receiver 

demands, experiences, and expectations of telecare. Its findings and 

recommendations contribute to being able to make substantiated decisions around not 

only the implementations of the Tinybot, but of social robots in elderly care in general. 

The knowledge gained brings us one step closer to shifting the widespread use of 

telecare for older adults with dementia from a futuristic scenario to a daily one. 
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Appendices 
 

A Communication Recommendations  
 

Early stage dementia 
 

 Category     Strategy        Explanation/Example      
 

SPEECH 
MODIFICATIONS 
(Rate, pitch, tone, 
speed) 
 

Avoid elderspeaka 
 
 

Give time to respondb 
 
Avoid extraneous noisec 
 
Set and maintain a positive tonef  

Over-nurturing; patronizing tone, 
inappropriate terms of endearment 
(‘honey’ ‘dear’)a 

LANGUAGE 
(Syntax) 
 

Avoid elderspeaka 
 

Use active sentencesc 
 
Avoid passive voicec 
 
Avoid pronounsd 
 

Reduce use of subordinate, 
embeddede, and conjoined noun 
phrasese 
 

Use of diminutives and pronoun 
substitutionsa 
 
‘Please take your medicine’ 
 
‘The dog was chased by the boy’ 
 
‘Your husband came by’, instead of 
‘he came by.’ 
 
Subordinate clause: I’m always 
ready to learn, but I don’t like being 
taught (italics is subordinate) 
 
Embedded clause: the nurse, who 
was very sweet, gave me a shot 
(italics is embedded) 
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Conjoined noun phrase: The boy 
and the girl carry the doll. 
 

CONVERSATION 
 

Approach the person from the frontf 
 
Use touch to get attentionf 
 
Use short sentencesb 
 
Use concrete and specific wordse 
 
Offer step-by-step instructionsc 
 
Establish and maintain eye contactk 
 
Avoid arguingj  
 
Respond to emotion firstf 
 
Use positive and biographical 
statementsj 

 
 
 
 

Four to six wordsc 
 
Avoid vague words like ‘this’ or 
‘that’  

QUESTIONS 
 

Address semantic rather than episodic 
memoryg 
 
 

Use of yes/no and choice questions, if 
open “How” “Why” and other WH- 
questions are not understoodc 
 

Example semantic: “do you want 
tea?” 
 
Example episodic: “did we eat 
potatoes for dinner yesterday?” 
 
Wh- questions: what, who, where, 
when, why 

REMINDERS 
 

Repetitionb 
 
Simplificationh 
 
 

Paraphraseh 
 

Remind of the topici 
 
Rephrasej 

Repeat the exact same words 
 
Remove embedded clauses and 
subordinate clausesg 
 

E.g. change sentence from ‘more 
threatened’ to ‘greater threat.’  
 
 

‘I was not unhappy’ to ‘I was happy’ 

 
Table 2: general conversation recommendations for an early stage of dementia 
 
a(Williams, Herman Gajewski & Wilson, 2009). b(Small & Gutman, 2002). c(Weirather, 
2010). d(Almor, Kempler, MacDonald, Andersen, & Tyler, 1999). e(Kempler, Almor, 
MacDonald & Andersen, 2002). f(Dougherty,2015)g(Small & Perry, 2005) 
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h(Savundranayagam & Orange, 2014). i(Smith et al., 2011).j(Eggenberger, Heimerl & 
Bennett, 2013). k(National institute on Aging, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middle stage dementia 
 

 Category     Strategy    Explanation/Example 
 

SPEECH 
MODIFICATIONS (Rate, 
pitch, tone, speed) 
 

Avoid elderspeaka 
 
 
 

Allow time to respondb 
 
Speak slowly and 
clearlyc  
 

Avoid elevated pitch 
and volumec 
 

Avoid extraneous 
noisec 
 
Set and maintain a 
positive tonef  

Over-nurturing; patronizing tone, and 
inappropriate terms of endearment (‘honey’ 
‘dear’)a 
 
 
 

Elongating vowels, but keep intonation the 
samec 
 
Distorts acoustic signal.c Possible exception 
for individuals with hearing problemsc  
 

LANGUAGE (Syntax) 
 

Avoid elderspeaka 
 

Use simple, active 
sentencesc 
 
Avoid pronouns; use 
nounsd 
 
 

Avoid passive voicec 
 
One verb per 
sentencec 

Use of diminutives and pronoun substitutionsa 
 
‘Please take your medicine’ 
 

‘Your husband came by. Your husband said 
hi.’ instead of ‘Your husband came by. He 
said hi.’  
 
‘The dog was chased by the boy’  
 
‘The nurse is skilled. The nurse will help you 
shower’ instead of ‘the nurse is skilled and 
will help you shower.’  
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Avoid before-after 
constructionse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Before going to bed, she wiped the floor’ 
 

Category Strategy  Explanation/Example 

CONVERSATION 
 

Approach the person 
from the frontf 
 
Use touch to get 
attentionf 
 
Establish and 
maintain eye contactm 
 
Use short sentencesc  
 
Use literal languagee 
 

Offer step-by-step 
instructionsc  
 
Keep the message 
simplef 
 

Use concrete, specific 
and simple wordsg 
 
Respond to emotion 
firstf 
 
Use positive and 
biographical 
statementsk 

 
 
 
 
 
 
 

Sentences with four to six wordsc  
 
No use of idioms. ‘She is very happy’ instead 
of ‘she is over the moon.’  
 
 
 

Get to the point and avoid giving too much 
information. 
 
Avoid vague words like ‘this’ and ‘that’  

QUESTIONS 
 

Ask one question at a 
timec  
 

 

Example semantic: “do you want tea?” 
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Address semantic 
rather than episodic 
memoryh 
 
 

Use closed yes/no 
and choice questionsc  

 
Example episodic: “did we eat potatoes for 
dinner yesterday?” 
 
Choice question: ‘would you like tea or 
coffee?’ 
 

REMINDERS 
 

Use exact repetitionc 
 
Reduce use of 
paraphrasingi 
 
Remind of the topic j 
 
Rehprasek 
 
Simplifyl 

Repeat the exact same words.  
 
Less effective in moderate dementia 
 
 

‘I was not unhappy’ to ‘I was happy’ 
 
Remove embedded clauses and subordinate 
clausesh 

 
Table 3: general conversation recommendations for the middle stage of dementia 
 
a(Williams, Herman Gajewski & Wilson, 2009). b(Small & Gutman, 2002). c(Weirather, 
2010). d(Almor, Kempler, MacDonald, Andersen, & Tyler, 1999). e(Jones,2007). 
f(Dougherty, 2015). g(Kempler, Almor, MacDonald & Andersen, 2002).h(Small & Perry, 
2005), i(Small, Gutman, Makela & Hillhouse, 2003). j(Smith et al., 
2011).k(Eggenberger, Heimerl & Bennett, 2013).l(Savundranayagam & Orange, 
2014). m(National institute on Aging, 2012). 
 
 
 

B Focus group scheme 
 
Introductie 
 
Welkom iedereen. Fijn dat jullie er zijn voor deze focusgroep. Ik ben Eva, een master 
student bij de TU Eindhoven en een afstudeerder bij het eWare project bij Vilans. Mijn 
begeleider bij Vilans is Henk Herman Nap. Goed om even een kort voorstelrondje te doen. 
 
Inleiding; allerlei technologie wordt tegenwoordig gebruikt in de zorg voor mensen met 
dementie bijvoorbeeld:  
 
Voorbeeld 1: E-health. Zorg op afstand is mogelijk door beeldbellen, of toezicht met 
camera’s. Ook bestaat apparatuur om (ver)dwalen te voorkomen door middel van een 
polsbandje met zender of locatiebepaling via GPS.  
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Voorbeeld 2: de zeehond robot PARO. De PARO heeft 5 sensoren en reageert onder 
andere op aanrakingen met geluid en staart- en oogbewegingen. De robot kan de 
voorkeuren van de gebruiker leren en reacties daarop aanpassen. PARO verminderd stress 
bij zowel patiënten als hun mantelzorgers.  
 
Voorbeeld 3: ZORA. Dit is een klein humanoïde robotje die door de (mantel)zorg op afstand 
bestuurd kan worden. De ZORA robot kan onder andere communiceren, dansen, spelletjes 
spelen en voorlezen. Deze robot kan een aanvulling zijn voor het verzorgende personeel en 
diens werkdruk verlagen door repetitieve taken uit te voeren, zoals het menu van de dag 
meedelen of de krant voorlezen.  
 
Ik zou jullie graag wat vragen willen stellen, in kader van een onderzoek dat ik wil doen waar 
ik straks ook iets meer over zal vertellen.  
Focus group 
Participation form + Informed Consent  
 
Hierbij wordt ook demografische informatie gevraagd, tenminste de leeftijd en het geslacht is 
noodzakelijke informatie. In het informed consent formulier wordt ook uitgelegd dat er audio 
opnames gemaakt zullen worden en er wordt gevraagd of er foto’s genomen mogen worden.  
 
Zijn er vragen over het informed consent? Zo nee, dan zou ik nu graag met de eerste vraag 
willen beginnen. Verder wilde ik even benadrukken dat dit niet een test of experiment is en 
er geen goede of foute antwoorden zijn. Jullie mening en inzichten zijn juist belangrijk. Met 
jullie goedkeuring wil ik ook graag een audio opname maken om het gesprek later nog na te 
kunnen luisteren.  
 
Papier wordt uitgedeeld om op te schrijven. Schrijf je gedachten op wanneer je wil.  
Vraag 1: Uiterlijk/Eerste Indruk 
 
Deel post-its uit (groene voor positieve en rode voor negatieve meningen). 
 
Schrijf op de gekleurde post-it wat jullie eerste indruk is van de Tinybot. Schrijf positieve 
punten op de groene post-it en negatieve op de rode.  
 
Wat was jullie eerste indruk van de robot? Benoem deze indrukken nu hardop. (Thinking 
aloud sessie/discussie over wat er op de post-its staat) 
Vraag 2: Herinneringen/studie 
 
Ik heb begrepen dat de meeste van jullie al bekend zijn met de sensoren van Sensara en 
leefstijlmonitoring. Klopt dit?  
 
Zo nee: Leefstijlmonitoring bestaat uit een netwerk van sensoren in verschillende ruimtes in 
huis. Deze sensoren geven de mantelzorger inzicht in dagelijkse activiteiten van de persoon 
met dementie, bijvoorbeeld frequentie van toiletgebruik.  
 
Een nieuw concept is het gebruik van een pratende sociale robot, de Tinybot, samen met de 
leefstijlmonitoring sensoren van Sensara. Met informatie van sensoren kan (de mantelzorger 
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via) de robot relevante herinneringen en suggesties geven aan de persoon met dementie, 
ter ondersteuning in het dagelijkse leven; een soort van extra geheugensteuntje.  
 
Voor dit onderdeel zou ik graag eerst een case voorleggen: 
     
Scenario	1:	Serving	the	user	-	The	eWare	system	at	Ronald’s	place	(verkorte	versie)	
      
Ronald is vorige week 79 geworden. Soms vergeet hij wat hij tijdens de dag gepland heeft, 
daarom heeft zijn dochter Susan voor hem het eWare systeem aangeschaft. 
Maandagochtend wordt Ronald wakker. Hij gebruikt zijn eWare planning en kijkt naar zijn 
agenda. Er is is een item gepland door zijn dochter, die ook gesynced is met haar eigen 
digitale agenda.  
 
“Susan komt om 10 uur langs voor koffie, dan moet ik nu douchen en ontbijten.” Ronald 
neemt een douche en kleed zich aan. Hij ziet de krant liggen en gaat lezen in zijn schoel. 
Het eWare leefstijlmonitoring systeem merkt op dat Ronald de koelkast niet open gemaakt 
heeft en seint dit naar de eWare Tinybot robot. “Vergeet je niet iets Ronald?” “Wat bedoel 
je? Oh, ik heb wel wat honger… ah, ik moet nog ontbijten.” Via het eWare systeem kan 
Susan ook zien wat er gebeurd, en ze kan ook bijvoorbeeld automatisch geïnformeerd 
worden als Ronald vergeet te ontbijten.  
 
Bij de studie is het de bedoeling dat deze Tinybot bij cliënten thuis geplaatst wordt en daar 
herinneringen geeft aan dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld: een cliënt heeft al drie uur lang 
niks gedronken. Dan kan een Tinybot een suggestie uitspreken zoals: “heeft u geen dorst?” 
als een geheugensteuntje. Deze herinneringen en/of suggesties worden bepaald aan de 
hand van de behoeftes van de cliënt en doelen worden gesteld. Bijvoorbeeld van 1x iets 
drinken naar 4x iets drinken te gaan met behulp van herinneringen. Hier volgt een 
demonstratie om het helderder te maken:  
 
Een demonstratie van de stem van de Tinybot wordt nu gegeven (in het kader van het 
onderzoek).  
 
Deel post-its uit (gele en blauwe) 
 
Schrijf op de gele post-it situaties waarbij de Tinybot van pas komt, en op de blauwe 
situaties waarbij zij juist niet van pas komt.  
 

(Wat voor doelen/taken in de verbetering van dagelijkse activiteiten kan ik 
verwachten in kader van het onderzoek?) 

  
Noem positieve punten en noem negatieve punten voor gebruik van de Tinybot. 
 

(Wat moet zij kunnen om haar echt te kunnen gebruiken? Wat moet zij juist niet 
kunnen?) 

 
Vraag 3: Stem/dialoog  
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Een demonstratie van de stem van de Tinybot wordt nu nogmaals gegeven en herhaald op 
verzoek.  
 
Denken jullie dat deze robot goed verstaanbaar is voor de ouderen met dementie in kader 
van het onderzoek?  
 

Snelheid? 
Toon(hoogte)? (ook qua gevoel) 
Volume / luidheid?  

 
Er zal bij het experiment, zoals eerder genoemd, herinneringen gegeven worden door de 
robot aan de cliënt. Er blijkt vaak dat iedereen specifieke wensen heeft voor de robot 
(waarschijnlijk is dit uit vraag 2 voor deze focusgroep ook gebleken).  
 
Wat betekent dit voor de Tinybot als deze gaat praten en voor wat ze zegt (en hoe)? 
 

Zinsstructuur aanpassen? 
Herhalingen van de boodschap? 
Persoonlijk aanspreken (bij naam noemen, of een persoonlijke boodschap)?  
De tijd aangeven (voor elke herinnering)?  

 
Zijn er verder nog dingen die zo te binnen schieten over de Tinybot en de rol die ze kan 
spelen bij mensen thuis?  
Samenvatting  
 
Hier geef ik een samenvatting van alle belangrijke punten die tot nu toe naar voren zijn 
gekomen. 
 
Kunnen jullie je in deze samenvatting vinden?  
Zijn er verder nog laatste toevoegingen?  
Afsluiting 
 
Hartelijk bedankt voor jullie deelname! Een giftbon van de VVV/Bol.com wordt nu uitgereikt. 
(10 euro) 
 
In de komende drie maanden zou ik graag een studie willen uitvoeren met de Tinybot en 
herinneringen, zoals omschreven in deze focusgroep. Dit zou ik graag willen doen met 
sommige van jullie cliënten en hun mantelzorger.  
 
Het onderzoek houdt eerst een interview in van ongeveer een uur met zowel cliënt als 
mantelzorger om persoonlijke wensen en doelen vast te stellen. 
 
 Daarna wordt de Tinybot gedurende een week of een paar weken bij de cliënt thuis 
neergezet. Daar hoeft de mantelzorger verder niks mee te doen en de cliënt ook niet want ik 
bestuur deze. Wanneer ik de robot op kom halen dan houden we een gesprek over hoe het 
ging en over ervaringen.  
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Ik hoor het graag als er interesse is. Misschien een papier doorgeven voor e-
mailadressen/telefoonnummers? 
 
 
 

C Focus group transcription & codes 
 
Aan overview of the frequency for codes for themes is given. Some codes which did not 
seem to connect to any others or were less relevant (e.g. joking) were not included.  
 
Theme Codes Frequency 
Individual Factors Ease of overstimulation 2 
Individual Factors Suspicion 4 
Individual Factors Fearfulness 7 
Individual Factors Care avoider hard to predict 4 
Individual Factors Stage of dementia (+ not 

understanding the message) 
5 

Lifestyle Activity level (less suited for 
active people) 

2 

Lifestyle Structure of life 1 
Lifestyle House Type/living conditions 3 
AppearanceTinybot Friendly 4 
AppearanceTinybot Cute 7 
AppearanceTinybot Confronting 5 
AppearanceTinybot Condescending 3 
AppearanceTinybot Flower; risk of watering 1 
AppearanceTinybot Flower; unsuitable 8 
Functions Tinybot Unsuitable for unpredictable 

activities 
2 

Functions Tinybot Suitable for common and 
predictable activities 

1 

Functions Tinybot Reminding 4 

Functions Tinybot Activating 5 
Functions Tinybot Offering structure 8 
Functions Tinybot Orientating 2 
Functions Tinybot Alert 4 
Voice Tinybot Neutral 2 
Voice Tinybot Calm 1 
Voice Tinybot Well understandable 4 
Voice Tinybot Appropriate pitch 1 
Voice Tinybot Fearful/suspicious reaction 

stranger’s voice 
1 
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Personalisation Personalisation Appearance 
(clothing and shape) 

10 

Personalisation Personalisation Voice (pitch, 
volume, speed, messages) 

20 

Personalisation Personalisation Functions 
(reminders, repetitions) 

10 

 
 
 
 
 

Who Transcript Codes 

Eva Misschien is het leuk om 
met de toppers te beginnen. 
We kunnen misschien een 
rondje maken van wat jullie 
hebben opgeschreven. 

 

7 Schatje 
 

Cute Appearance 

6 Leuk, vriendelijk.  Friendly Appearance 

5 Hij is niet overheersend 
groot.  

The Right Size 

1 Mooie maat.  The Right Size 

5 Als je hem ergens neerzet 
dat ja, een beetje 
onopvallend maar wel 
vriendelijk.  

Discrete 
 
Friendly Appearance 

4  Past redelijk in het interieur 
van ouderen. [gelach].  

Fits Interior Elderly 

3 Ik heb ook hij ziet er gezellig 
uit en ik schat in dat cliënten 
het niet eng vinden en toch 
wel in de huiskamer neer 
willen zetten. 

Fits Interior Elderly 
 
Friendly Appearance 

Eva Ja, ook heel belangrijk.   

2 Ik heb niks meer toe te 
voegen verder. 

 

1 Ik vind het wel schattig met 
dat bloemetje.  

Cute Appearance 
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6 Ja   

Eva Dan kunnen we naar de 
missers. Ik denk dat er dan 
uitkomt dat hij schattig is, 
vriendelijk is en goed in het 
interieur zou passen van de 
toppers. Dan kunnen we 
naar de missers. 

 

7 Weg met die bloem! Dan 
kunnen ze hem ook geen 
water gaan geven. [gelach] 

Flower Unsuitable 
 
Flower Risk of Watering 

6 Bloemetje [onverstaanbaar] 
ik weet niet, ik vind het ook 
wat kinderachtig.  

Flower Unsuitable 

7 Toen je hem net op tafel 
zette dacht ik. Ja is een leuk 
ding. Schattig. Toen kwam 
die bloem en dacht ik tja 
[gelach] 

Cute Appearance 
 
Flower Unsuitable 

5 Ja bloemetje vind ik ook iets 
minder. 

Flower Unsuitable 

4 Ja, kinderachtig.  Flower Childish 

3 Precies hetzelfde ja Flower Childish 

Henk Herman En dan specifiek het 
bloemetje  

 

Meerderen Nee toch het bloemetje.   

4 Of een kastje.  Different Shape  

2 Zo is het ook goed.   

Eva  Een kastje?  

4 Ja gewoon uh ja bij wijze 
van spreken-- waarom moet 
het een figuur hebben?  

Different Shape  

?? mhmh.   



 85 

3 Ik had al gezegd haha 
beetje overdreven.  

 

2 Ik neig dan toch om vanuit 
de cliënt te kijken en ik denk 
dat er ook cliënten zijn 
waarbij ik denk deze heel 
goed maar die dit als heel 
confronterend zullen 
ervaren.  

Confronting 

Eva Confronterend?  

2 Confronterend van eh ja ik 
ben toch niet gek zo’n mal 
ding hier zomaar neerzetten.  

Confronting 

7  Maar dan kijk je dus vanuit 
doen we ook zonder 
bloemen. 

 

2 Ook zonder bloemen.   

2 Het heeft natuurlijk ook een 
bepaalde impact voor de 
cliënt en dat is niet altijd te 
onderschatten.  

 

Eva Dat is waar  

2 Wat het beeld doet, ja.  

2 Maar even los van de 
gedachte want dat is denk ik 
dat je die boodschappen 
kunt combineren en dat 
communiceren ja.  

 

4 Het had ook een kastje 
kunnen zijn. 

Different Shape  

2 Ja het had ook een kastje 
kunnen zijn.  

Different Shape  

6 [onverstaanbaar]  

2 Ik denk dat het van de cliënt 
dat blijft eigenlijk 
[onverstaanbaar] 
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1 Ik had eh, ik vond het 
bloemetje wel schattig.  
[gelach] 

Flower Cute 

1 Ik zie wel het risico dat ze 
het water gaan geven. Maar 
ik vroeg me wel af uh, mag 
het um maatwerk zijn?  

Personalised Shape 

7 Ja.  

1 Mijn oom zou dit misschien 
leuk vinden maar mijn vader 
zou dit verschrikkelijk 
vinden. Die denkt wat een 
tuttig ding.  

Personalised Shape 

7 Ja  

1 Dus ik wou qua vorm en 
aankleding vragen mag het 
maatwerk zijn. Dat je kunt 
kiezen uit vier prototypen of 
zo. 

Personalised Clothing 
 
Personalised Shape 

Henk Herman Ze hadden als eerst een 
mannetje. Die had een 
zwarte outfit.  

 

1 Het zou niet zoveel werk 
moeten zijn om te bedenken 
oh ja ik ik wil graag een rood 
jasje  
 

Personalised Clothing 

4 Zouden mensen hem zelf 
aan mogen kleden?  

Personalised Clothing 

3 Of zonder kleren gewoon.   

7 Ja bijvoorbeeld. Naakt! 
[gelach]  

 

1 Ja maar zeg maatwerk. 
[instemmende geluiden] 

Personalised Clothing 
Personalised Shape 

Eva Bedankt. [instructies vraag 
2] Dan zou ik graag weer 
een rondje willen doen.  
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1 Wat ik me wel voor zou 
kunnen stellen is dagelijks 
voorspelbare activiteiten. 
Maar ook weer aangepast 
aan het individu. 
Bijvoorbeeld de een zul je 
moeten herinneren ook aan 
het ontbijten de andere hoef 
je bijvoorbeeld alleen maar 
te herinneren van “goh je 
dochter komt zo zet je 
koffie?”  Dat zal afhangen 
van de persoon en van de 
mate van dementie. En uh ik 
zou uh qua geluid ook een 
beetje vriendelijk. 
Vriendelijke geluid he? Ik 
weet niet hoe uh vriendelijk 
Tinybot is. Of dat echt een 
computer stem is of dat dat 
een vriendelijke dame is.  
 
Ik denk donts: hele 
onverwachte of onbekende 
boodschappen. Weet je dat 
er komt een tante uit 
Maastricht ofzo die nooit 
komt. Dat iemand denkt wie 
komt er dan? 

Suitable for Predictable 
Activities 
 
Offer Structure 
 
Personalised Functions 
 
Unsuitable for Unpredictable 
Activities 
 
Unsuitable for Uncommon 
Activities 
 
 

2 Ja uh ik denk vooral functie 
van oriëntatie activering of 
het bieden van structuur en 
dat kan ongelooflijk breed 
zijn, net waar de betreffende 
persoon behoefte aan heeft. 
Maar dat kan ook zijn 
activering tot maaltijd 
medicatie de deur open 
doen de krant of post 
pakken net waar iemand 
behoefte aan heeft maar ik 
denk vooral in die zin. 

Offer Structure 
 
Activate 
 
Help with Orientation 
 
Personalised Functions 

1 Maatwerk 
 

Personalised Functions 
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2 Maatwerk. Maar vooral 
activering structuur 
oriëntatie. En ik zie vooral bij 
mensen die passief zijn en 
wat neigen tot apathie. En ik 
vraag mezelf af.  
 
Dont: dat is dan meer de 
blauwe kant hoe dat werkt 
voor mensen die eigenlijk 
heel actief zijn en misschien 
niet doelbewust of 
doelgericht actief maar wel 
bezig zijn. En ik vraag me af 
ik zit ook aan een cliënt te 
denken met een vascular 
beeld die heel snel 
overprikkeld is en volgens 
mij gooit hij hem naar twee 
drie dagen de deur uit. 
Omdat het begint te irriteren. 
Zo’n stem die ineens iets 
zegt. Ik denk dat mensen 
die snel overprikkeld zijn eh 
vraag ik me ook een beetje 
af of die daar van betekenis 
zou kunnen zijn.  

Suitable for Passive People 
 
Less Suitable for Active 
People 
 
Unsuitable for People who 
are Easily Overstimulated 
 

3 Ik had inderdaad ook als 
cliënten inderdaad herinnerd 
moeten worden aan 
bepaalde handelingen of 
afspraken etc. En cliënten 
willen inderdaad ook 
geactiveerd worden, 
gestimuleerd om even naar 
buiten te gaan wandelingetje 
maken of iemand op te 
bellen. Activering.  

Offer Structure 
 
Activate 
 
 

Eva En minder gewenst?   

3 Als cliënten angstig worden 
van een stem die ineens 
ergens vandaan komt. Een 
vreemde stem. Of als ze het 
te betuttelend vinden.  

Fearful of unfamiliar voice 
 
Condescending 
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Eva Wanneer denkt u dat ze het 
betuttelend kunnen vinden?  

 

3 Mensen die inderdaad bij 
vasculaire dementie kan 
heel wisselend zijn. In 
bepaalde periodes kunnen 
ze zich daar heel goed van 
bewust zijn van eh wat dat 
voor vreemd ding is en 
waarom wij denken dat ze 
dat nodig hebben.  

 

5 Nou er zijn 
Alzheimerpatiënten die 
helemaal niks meer weten 
van hun ziekte.  

 

1 Dat meer in de beginfase 
van de dementie dat iemand 
nog in staat is kennis te 
maken met het ding. Zonder 
dat daar zelf iets ma--- 
verder in de dementie bent 
dat de wereld er anders uit 
gaat zien met zo’n ding. De 
vraag is of dat er wel in kan 
passen.  

Confronting 

4 Ja in het begin. Mensen die 
alles willen ontkennen. En 
zoiets hebben van eh wat 
moet nou met zo’n ding? Ik 
kan het toch allemaal prima 
zelf? [wordt bijgevallen door 
anderen die soortgelijke 
opmerkingen maken]. 

Confronting 

2 Ja. Ik weet niet of dat het 
doel is.  

 

4 Ik had eh sturing en 
structuur aanbrengen. Op 
de been brengen. 
Reactiveren. En vooral ik 
kom veel mensen tegen die 
slecht eten en drinken. Ook 
echt uh levensbelang 

Offer Structure 
 
Activate  
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gedrag te stimuleren. 
Stimuleren tot eten en 
drinken.  

Eva Stimuleren of activeren  

1 Of attenderen. [wordt 
bijgevallen door anderen die 
instemmen] 

Alerting 

4 Maar ook zo van mensen 
die die helemaal niet drinken 
ofzo. Om die op het idee te 
brengen ga nou eens een 
glaasje water pakken. Want 
dat is volgens mij echt een 
groot probleem.  

Activate 

Eva Ook verder nog de blauwe 
kant eh dingen die nog niet 
genoemd zijn? 

 

6 Schrikreactie.  Fearful Reaction  

4 Als mensen verder dement 
zijn, de opdracht niet meer 
snappen. Dan heeft het echt 
geen zin meer. En als er 
meerdere mensen in huis 
zijn.  

Not Understanding The 
Message 
 
Unsuitable with Multiple 
People in the House 

Eva Meerdere mensen in huis?  

4 Nou als het een echtpaar is.   

Eva Oh, ja.   

- [hier gaan twee 
participanten weg. Nummer 
1 & nummer 4]  

 

5 Ja ik had ook niet praktisch 
gedacht uh ik denk dat ie 
geschikt kan zijn voor 
iemand die alleen woont. En 
het is altijd bij het inzetten 
van een hulpmiddel van eh 
je moet toch even ervaren 
hoe iemand erop reageert 

Suitable for People who Live 
Alone 
 
Effectiveness Depends on 
Person 
 
Suspicion   
 
More Suitable for Mild 
Dementia 
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he. Reageert iemand op de 
instructies van de tinybot. 
Om bijvoorbeeld wat we net 
gezegd hebben over het 
eten en drinken. Mijn 
ervaring is als de 
mantelzorger of de partner 
zegt tegen iemand van he je 
moet nog wat te drinken 
pakken he of wat te eten 
pakken uh of zelfs als het 
voor hen neergezet wordt. 
Dat dan ja mensen nog 
vergeten te eten en te 
drinken. Dus ik denk ja dat 
lijkt me wel een moeilijk 
item. En eh het is een 
kwestie van uitproberen of 
het lukt. En natuurlijk moet 
iemand ook nog snappen 
wat eh wat de tinybot zegt. 
En ik had ook jullie zeiden 
van iemand wordt angstig 
ervoor ik had zelfs 
achterdochtig. En het heeft 
inderdaad ook te maken met 
de fase van de dementie. Ik 
denk in de beginfase dat ie, 
ja beter ingezet kan worden 
dan wat later in het process.  
 

 
Fearful Reaction 
 
Not Understanding The 
Message 

6 Ik had eh positief is dat je in 
ieder geval waar hij van pas 
zou komen bij herinneringen 
aan medicatie, eten drinken 
activiteiten. En dat kan ja 
persoonlijk afhankelijk van 
[onverstaanbaar]. Ehm ik 
denk als iemand angstig is 
eh onbekende zaken die 
wordt zeg maar 
achterdochtig 
[onverstaanbaar]. Als 
mensen verder heen zijn in 
de dementie eh is het maar 
de vraag of ze het sowieso 

Offer Structure 
 
Not Understanding The 
Message 
 
Fearful Reaction 
 
Suspicion 
 
Care Avoiders, Hard to 
Predict Reaction 



 92 

ook kunnen volgen. En 
vragen en herinneren en 
advies. En ik had wel mijn 
vraagtekens bij zorgmijders. 
Omdat je daar vaak juist 
veel achterdocht ziet. Of die 
dat wel accepteren. 
Misschien werkt het juist wel 
heel positief maar misschien 
ook wel heel negatief.  

Eva Ook een kwestie van 
uitproberen misschien. 
[instemmende geluiden] 
 

 

6 Het zou wel interessant zijn 
om het uit te proberen. Maar 
het zou mooi zijn als je 
daarmee wel een ingang 
zou hebben. Maar ik vraag 
het me wel af.  

Care Avoiders, Hard to 
Predict Reaction 

7 Bij de groene heb ik niet zo 
veel toe te voegen. Ik heb 
eigenlijk hetzelfde. Ik had 
verschillende herinneringen 
zijn denk ik. Maar wel bij 
een beginnende fase van 
dementie lijkt me. En ik zie 
het vooral als monitoring. Ik 
zou het nooit zo kunnen zien 
als vervanging van 
persoonlijk contact he. Wat 
genoemd wordt van ja als 
het iemand achterdocht 
geeft of angstig maakt dan 
heeft het denk ik geen zin. Ik 
denk het het juist bij 
demenentering persoonlijk 
contact belangrijk is. Als je 
dat kunt verweven kan dat 
zeker een bijdrage leveren. 
Eens een keer herinnering 
van Tiny en een keer een 
herinnering van ons kom je 
denk ik een heel eind. Maar 

More suitable for Mild 
Dementia 
 
Monitoring 
 
No Replacement Personal 
Contact 
 
Suspicion  
 
Fearful Reaction 
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alleen maar eh zie ik niet als 
een reële optie. Dat zal 
misschien in heel 
uitzonderlijke gevallen zo 
zijn. Dat.  

Eva Zijn er nog toevoegingen?  

5 Ja ik heb ook wel van die 
cliënten die bijvoorbeeld, ik 
heb nou een meneer die 
woont alleen. En die gaat 
dus heel veel fietsen. Die is 
veel van huis. Dus dat het 
zou wel geschikt zijn om ‘s 
ochtends bijvoorbeeld de 
medicatie aan te geven 
maar eh iemand moet ook 
wel een beetje een vaste 
structuur hebben om te 
kunnen zeggen van eh dat 
bijvoorbeeld de Tinybot zegt 
om 1 uur van eh loop naar 
de koelkast of hoe dan ook 
iemand zou willen aansturen 
om iets te eten en drinken te 
pakken. Er zijn ook van die 
mensen die die structuur 
niet meer hebben en dus 
veel weg zijn.  

More Suitable for People 
With Structure in Daily Life 
 
Stimulate 
 
Offer Structure 
 
 

6 Ja of zeg maar als mensen 
nog in een heel huis wonen 
nogmaals en dat ding staat 
wel in de huiskamer maar 
iemand is bijvoorbeeld altijd 
boven op een kluskamertje 
bezig. Hoe gaat dat dan? Ja 
maarja dan staat hij niet 
beneden als ze beneden 
zijn. Maar bijvoorbeeld 
medicijnen staan 
[onverstaanbaar] snap je? 
Hoe ga je daarmee om?  

Less Suitable for Houses 
with Multiple Floors  

3 Zou ie toch moeten lopen 
he. Achter je aan komen. 
[gelach]  

 



 94 

6 Nou misschien dat je een 
soort microfoontje naar 
boven ik weet het niet. Nou 
dat je een soort maar uh 
microfoon systeem hebt dat 
ook boven is uh.  

 

2 Kunt er misschien twee 
neerzetten.  

 

Eva & Esther [Instructies vraag 3 en Esther 
geeft aan dat er Tinybots in 
gebruik zijn bij verstandelijk 
gehandicapten in Lindenholt] 

 

7 Ik zou het vooral als 
ondersteuning zien. Als ik 
het nu dan denk nou ja 
thuiszorg komt bijvoorbeeld 
drie keer per dag nu en dan 
valt 1x weg omdat de 
Tinybot het overneemt als 
herinnering. Dat zou ik me 
voor kunnen stellen.  

Supportive of Health Care 
Staff 

2 Maar ook als mededeling 
het is nu kwart voor twaalf 
over een kwartier komt de 
wijkverpleging de medicijnen 
brengen. Dat is iets wat ik 
ook bijvoorbeeld heel sterk 
vind. [instemmende 
geluiden]  

Alert  

7 Ja dat zou kunnen. Dat vind 
ik wel een gevaarlijke want 
ik ben er niet om kwart voor 
twaalf.  [mensen zeggen ja 
enzo door elkaar] 

Danger of Untrue Messages 

2 Ik denk meer aan de 
wijkverpleging komt altijd op 
vrij vaste momenten. Ik zit 
toevallig bij een mevrouw 
komen ze vier keer per dag. 
Daar zou dan een bijdrage 
kunnen leveren van haar 
attenderen van er komt zo 
meteen iemand binnen.  

Alert 
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Henk Herman Alles is nog mogelijk, het 
zou ook real time kunnen 
zijn.  

 

2 Dat is weer te 
programmeren?   

 

Henk Herman Ja ja ja.   

Eva [uitleg over de werking van 
de app op de telefoon + 
geroezemoes van mensen 
door elkaar die zeggen dat 
het mooi is etc]  

 

6 Sommige mensen hebben 
alleen maar de herinnering 
nodig aan bijvoorbeeld de 
medicatie. 

 

7 Nou ja dat leuke probleem 
van dat eh mensen gaan 
naar een dagopvang, 
thuiszorg komt en die gaan 
weer en die tijd tussen 
thuiszorg tot dat die bus 
voorrijdt gaan mensen weer 
vanalles doen. 
[onverstaanbaar] dan 
hebben dan toch niks te 
doen.  

 

6 Oh kan je boodschappen 
doen. 
 

 

7 Maar dat zou mooi bij die 
Tinybot kunnen vallen. Dat 
ie nog een keer benoemd 
van dat iemand opgehaald 
wordt. Dan is er feitelijk nog 
iemand uh leerbaar wat je 
onderzoekt. Of iemand nog 
leerbaar is.  

Test Learning Ability 
 
Alert 

2 Ja want je kunt er ook 
muziek op afdraaien. Je zou 
ook een bepaald vast 
melodietje kunnen koppelen 

Test Learning Ability 
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aan opgehaald worden. Ik 
zit nu hardop te denken. 
[instemmende geluiden] 

2 Dan ga je in dat emotionele 
leren zitten he. Liedje van 
elvis presley oh wacht even 
ik wordt met de bus 
gehaald. Dan krijg je een 
soort leer ding.  

Emotional Learning through 
Music 

Esther Ik dacht juist aan busje komt 
zo. [gelach] 

 

7 Dat gaat mensen irriteren  

7 Ja maar dat inderdaad.   

5 Ik zou het wel mooi vinden 
als de stem aangepast kan 
worden. Stem van een 
vertrouwd persoon 
ingesproken kan worden. 

Personalise Voice 

3 Ja want hoe is dat nu? Is het 
een echte stem of een 
computerstem? 

 

Eva Ik zal een demonstratie van 
de stem geven.  

 

5 Ik denk dat dat toch wel 
belangrijk is.  

 

Eva [vraag 4 - voorbeeld 
demonstraties met de stem 
van de robot worden hier 
gegeven]  

 

5  Ja…  

2 Ik denk dat het wel goed 
verstaanbaar is  

Understandable Voice 

Meerderen Ja vind ik ook. Is wel 
duidelijk 

Understandable Voice 

7 Sommige mensen met een 
dementie moet je eerst de 
aandacht vangen en geef je 

Capture Attention Before the 
Message 
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pas de boodschap. En je 
krijgt hier de boodschap 
meteen. En ik kan me 
voorstellen dat mensen “oh!” 
en dan is de helft van de 
boodschap al weg.  

5 Ja dat is wel van die mooie 
dag. 

 

7 Ja die als enige wel  

3 Dan krijgt iemand wel… 
denk dat dat de aandacht 
trekt in de ruimte.  
 

 

Eva [geeft extra uitleg over dat 
de Tinybot wel een geluidje 
maakt en dan de tijd zegt 
voordat hij een herinnering 
geeft] 

 

7 De eerste boodschap was 
redelijk complex. Boodschap 
en boodschappenlijstje. Dan 
zijn mensen de helft alweer 
vergeten. Dat gaat denk ik… 

Complex Messages less 
Suitable 

2 Maar het is wel iemand die 
nog een boodschappenlijstje 
kan maken.  
 

Personalised Messages 

7 Ja dat kan ja maar je moet 
wel je bedenken dat zeg 
maar de boodschap heel erg 
op cliënten gericht is.  
 

Personalised Messages 

5 Het gaat niet alleen om de 
stem 

 

2 Maar de stem is denk ik 
goed [instemmende 
geluiden] 

Understandable Voice 

2 Wel wat monotoon maar dat 
maakt het juist dat het 

Neutral Voice 
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neutraal is. Er zit ook geen 
lading… 

Eva Qua gevoel?  

Meerdere mensen tegelijk: Neutraal. Heel neutraal.  Ja Neutral Voice 

7 Maar dat is goed neem ik 
aan. 

 

5 Daar gaat het nu ook om.   

Eva En het volume?  

3 Dat is waarschijnlijk 
instelbaar toch? 

 

Eva Inderdaad. Maar een idee 
hoe hard? 

 

3 Heel wisselend. Heel 
wisselend.  

Personalised Voice Volume 

7 Je kan heel hard.  

2 Ja en het stem niveau is ook 
niet hoog. Want is vaak de 
hoge tonen waarvoor het 
toch al minder wordt. De 
vrouwenstem dan niet 
maar.. Maar wel heel goed 
verstaanbaar? 

Understandable voice 
 
Pitch is good  
 
 

Eva En qua snelheid?  

3 Misschien iets langzamer 
maar dat hangt helemaal 
van de persoon af.  

Personalised Voice Speed 

Meerderen Ja  

6 Ik vond het juist wel rustig.  Calm Voice 

Eva Kunnen jullie je vinden in het 
iets langzamer? Of echt 
persoonsgebonden?   
 

 

6 Ik zou ja misschien dat je bij 
een enkeling wel langzamer 

Personalised Voice Speed 
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zou moeten [instemmende 
geluiden]  

Eva [vraag 5 plus instructie]  

5 Persoonlijk aanspreken, ja 
Met de voornaam als 
mensen dat willen  

Personal Greeting 
 
Address with First Name 

2 Ja  

5 Dialect.  Dialect 

3 Ik werk in Goesbeek. 
[gelach] 

 

3 [onverstaanbaar] taal   

6 Qua niveau, accent  Education Level 

2 Dat zou inderdaad moeten 
aansluiten bij de cultuur 
maar inderdaad juist bij de 
voornaam. 

Culture 
 
Adress with First Name 

Henk Herman Complexiteit aan hand van 
zinsbouw. 
 

 

3 Het opleidingsniveau Education Level 

2 Het opleidingsniveau dat 
bedoel ik eigenlijk. 
 

Education Level  

7 Dat is ook op maat denk ik 
[instemmende geluiden] 
 

Personalised Messages 

3 Jullie of dat geld digitaal dat 
er informatie ingevoerd 
wordt? Of kan de 
mantelzorger zelf dingen 
inspreken? 

Personalised Messages 

Eva Zoals het nu is zou een 
mantelzorger niet in kunnen 
spreken maar wel bepalen 
wat voor woorden en 
zinsstructuur. 
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2 Het zou ook in dialect 
kunnen.  
 

Dialect 

3 Als je dat kan typen 
 

 

Eva Het zou ook in dialect 
kunnen als je een beetje 
creatief bent inderdaad  
 

 

 [onverstaanbaar]  

3 Of plat Nijmeegs.  

2 Nou ja ik zit aan iemand te 
denken die stuurt me nog 
mails maar die eindigd altijd 
met kind regards he. Die zit 
af en toe in het engels. Ik 
denk dat zou bij die 
mevrouw nu nog niet maar 
later zou je dat soort 
taalgebruik er natuurlijk wel 
tussendoor kunnen doen. 
Maar dat is allemaal op 
maat.  

Adapt Language Use 
 
Personalised Messages 

Henk Herman En herhaling?  

2 Dat zou ook bij sommige 
cliënten ook zeker zinvol zijn 
om de boodschap te 
herhalen. Om tijd te geven 
om de informatie te 
verwerken. 

Personalised Repetitions 

3 Kun je dat ook vragen aan 
de tinybot? Dat ie 
bijvoorbeeld zegt zal ik het 
herhalen en als je dan ja 
zegt dat ie het dan nog een 
keer herhaald?  

Personalised Repetitions 

Eva [Uitleg over dat die functie 
bestaat maar ik heb hem 
nog niet getest]  
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3 Dan kan zelfs zal ik het 
herhalen? Nee ik dat hoeft 
niet ik heb het nu wel 
gehoord.  
 

Personalised Repetitions  

5 Ja want als je bijvoorbeeld 
standaard na 5 minuten 
herhaald dan heeft hij 
misschien al gegeten en 
gedronken. [gelach] 

Personalised Repetitions 

5 Was je alweer vergeten dat 
je [gelach] 

 

3 Dan wordt ie een beetje 
boos van nou dat heb ik net 
al gehoord 

 

Eva Daar gaat de Tinybot  

7  Ja ja 
 

 

Eva En om de aandacht te 
trekken? 
 

 

5  Begroeting 
 

Capture Attention with 
Greeting 

7 Ja, goedemorgen 
goedemiddag goedenavond 
 

Capture Attention with 
Greeting 

7 Ik weet niet 
 

 

5 Een muziekje misschien.  Capture Attention with 
Standard Musical Tune 

2 Standaard melodietje of 
toontje net als op het station 
“tingdongtingdong” 
goedemiddag de stoptrein 
van [mensen door elkaar] 
 

Capture Attention with 
Standard Musical Tune 

2 Bij sommige cliënten--   
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7 Hoe wij in het openbaar ook 
geattendeerd worden.  
 

Capture Attention Like We 
Are Alerted in Public 

2 Ja 
 

 

7 Dat sluit denk ik het beste 
aan op de belevingswereld. 
 

 

5 & 7 Ja heel neutraal. 
 

 

Henk Herman Hoe doen jullie dat bij een 
cliënt?  

 

2 Je stelt je voor. 
 

Introduce Self 

2 Of je zorgt dat je in beeld 
bent. 
 

Be Visible 

7 Maar je zorgt wel dat je in 
het aangezicht bent en dat 
je oogcontact hebt.  
 

Be Visible 
 
Eye Contact 

2 Daar is toch meer dan 
aandacht voor dan even bij 
de buurvrouw binnenlopen 
bij wijs van spreken.  

 

2 Het is allemaal niet zo heel 
bewust maar ik denk dat we 
daar wel anders mee 
omgaan.  
 

 

2 Want je wil de aandacht 
hebben 
 

 

7 Ja in het gezichtsveld.  Be Visible 
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2 En het moet meteen positief 
overkomen. Da’s ook 
belangrijk.  

Immediate Positive 
Impression 

5 Ik heb ook een foldertje dat 
trouwens ook zei dat je 
bijvoorbeeld zegt 
goedemorgen Jan of Piet of 
na de boodschap en eh wat 
er zijn misschien ook 
mensen die wat verder in 
het process zijn. Ik heb ook 
een vrouw en dan bel ik aan 
de voordeur aan en zie haar 
dus bijvoorbeeld de telefoon 
pakken. En dan eh er zijn 
mensen die dan wel een 
geluid horen maar niet meer 
weten waar dat vandaan 
komt. En dan ja 

More Suitable Mild 
Dementia 

2 Is het dan nog zinvol? 
 

 

Meerderen Ja precies 
 

 

5 Dat is misschien dan nog 
wel een voorwaarde dat in 
zo’n situatie het niet meer 
ingezet zou kunnen worden. 
Maar ik denk dat het 
persoonlijk aanspreken dat 
dat het beste de aandacht 
trekt. 
 
 

Personal Greeting  

6 Ik denk dat je met sommige 
mensen kun je ook nog 
goed overleggen wat ze fijn 
vinden. [onverstaanbaar] 

Personalised Capturing 
Attention 

Eva  Die dat nog goed zelf 
kunnen bepalen  
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6 Ja. Die zelf aan kunnen 
geven wat ze wel of niet 
willen. 
 

 

 [einde relevant deel]  

 
Contents of post-its handed out during focus group 
 
 

Colour post-it Content Codes 

Pink (negative first 
impression) 

Mag het wat 
fleuriger/levendiger (blauw-
geel) 
 
Kan het op maat 
aangekleed worden 
 
Niet voor iedere cliënt 
schattig (kan ook 
confronterend betuttelend 
overkomen). 
 
Ik vind het plantje erin wat 
overbodig 
 
Weg met die bloemen 
 
Bloemetje maakt het wat 
belachelijk 
 
Beetje kinderachtig 
 
Tiny moet aanvullend zijn; 
niet vervanging van 
menselijk contact 
 
Geen bloemetje 

Personalise clothing 
 
 
 
Personalise clothing 
 
 
Confronting 
Condescending 
 
 
 
No flower 
 
 
No flower 
 
No flower 
 
 
Childish  
 
 
No replacement for human 
contact 

Yellow (positive first 
impression) 

Schatje 
 
Is niet overheersend groot.  
 
Kan meerwaarde hebben in 
bepaalde situaties 
 
Past redelijk in het interieur 
van oudere mensen 
 

Cute 
 
Appropriate Size 
 
 
 
 
Fits Interior Elderly 
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Ziet er leuk uit 
 
Vriendelijk 
 
Ziet er gezellig uit, ik denk 
dat cliënten haar niet eng 
vinden en leuk vinden om in 
huis te hebben. 
 
Als het de client past is het 
top. 
 
Schattig inderdaad 
 
Schattig met bloemetje 

Cute 
 
Friendly 
 
 
Fits Interior Elderly 
 
 
 
Good if it fits Client 
 
 
Cute 
 
Cute with Flower 

Blue (unhelpful situations) Bij angst voor onbekenden 
 
Achterdocht 
 
Te ver heen om advies te 
kunnen volgen 
 
Zorgmijders? 
 
Kan nooit vervanging zijn 
voor persoonlijk contact. 
 
Alleen voor monitoring. 
 
Iemand die achterdochtig 
wordt van Tinybot. 
 
Iemand die niet begrijpt wat 
Tinybot zegt 
 
Fase dementie 
 
Onverwachte of onbekende 
boodschappen (bijvoorbeeld 
dat iemand komt die hij niet 
meer kent) 
 
Ik denk bij cliënten die al 
actief zijn in huis,  
 
Cliënt snel overprikkeld 
(Vasculair beeld) 
 
Niet bij cliënten die een 
vreemde stem uit een 
apparaat beangstigend 
vinden of cliënten die zich 
erdoor betutteld voelen. 

Fearful of unknown 
 
Suspicion  
 
Do Not Understand the 
Message 
 
Care Avoiders? 
 
Can Never be Replacement 
of personal contact 
 
For Monitoring Only 
 
Suspicious  
 
 
Do Not Understand the 
Message 
 
Dementia Stage 
 
Unexpected or Unknown 
Messages 
 
 
 
Clients who are active 
 
 
Easily Overstimulated 
 
 
 
Fearful Reaction 
 
Condescending 
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Schrikreactie.  
 
Als mensen verder dement 
zijn en de opdracht niet 
meer snappen 
 
Meerdere mensen in huis 

 
Fearful Reaction 
 
 
Do Not Understand the 
Message 
 
Multiple People in the House 
 
 
 
 
 

Green (helpful situations) Herinneren aan medicatie, 
eten, drinken, activiteiten 
(bewegen, boodschapjes, 
vuilnis etc.) 
 
Verschillende herinneringen. 
Medicatie etc.  
 
Bij iemand die alleen woont 
 
Iemand die reageert op 
instructies Tinybot 
 
Iemand die het snapt wat er 
gezegd wordt 
 
Dagelijkse voorspelbare 
activiteiten 
 
Aangepast aan individu: de 
een vaker bv ontbijt-koffie-
lunch-bezoek etc. De ander 
alleen bezoek of gezellige 
dingen. 
 
Oriëntatie  
 
Structuur (heel breed wc, 
maaltijd, met…) 
 
Activering 
 
Bij apathie. 
 
Herinneringen aan 
handelingen, afspraken etc. 
Stimuleren om bv te gaan 
wandelen, iemand te bellen. 
 
Structuur: sturing geven aan 

Remind of Daily Activities 
 
 
 
 
Different Reminders 
 
 
 
People who Live alone 
 
People who react to 
messages 
 
People who understand 
what is said 
 
Predictable daily acitivities 
 
 
Different Reminders 
 
 
 
 
 
Orientation 
 
Structure (very broad) 
 
 
Activate 
 
Apathy 
 
Different reminders 
 
Stimulating 
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een dag.  
 
Op ideeën brengen. 
Stimuleren tot eten of 
drinken.  

 
Offering Structure 
 
 
Stimulating 

 
 

D Focus group informed consents & demographic info form 

 
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 voor te 
leggen bij 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)  
 
 
 
________________________________   ________________________ 
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Handtekening Deelnemer      Datum 

 
Demografische informatie 

 
Voor uw deelname aan de focusgroep: ‘Sociale robotica in de langdurige zorg’ 
 
 

Participant nummer:   

Geboortedatum:  

Geslacht:  

 

E Field Study Interview Questions Pre 
 
Interview Verwachtingen en Doelen (pre) 
 
Demografische informatie 
Bewoner: 
 
Geboortedatum: 
 
Woonplaats: 
 
Geslacht: 
 
Burgelijke staat:  
 
Hoogst afgeronde opleiding: 
 
Voormalig beroep: 
Mantelzorger: 
 
Geboortedatum: 
 
Geslacht:  
 
Relatie tot persoon waarvoor hij/zij zorgt: 
  
Woonplaats: 
 
Noodzaak/Nut/Toepasbaarheid          
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Noem situaties waarbij u denkt dat de sensoren en de robot van pas kunnen komen voor: 

- Uw zorgontvanger 
- Uzelf 

 
Denkt u dat de robot en de sensoren passen in het dagelijkse leven van:  

- Uw zorgontvanger? Waarom wel/niet? 
- Uzelf? Waarom wel/niet? 

 
Meerwaarde 
 
Wat voor toegevoegde waarde denkt u dat de robot en de sensoren voor u en uw 
zorgontvanger kan hebben in het dagelijkse leven? Omschrijf deze meerwaarde.   
  
Zijn er bepaalde mogelijkheden die de robot en de sensoren op dit moment nog niet 
aanbieden, maar die wel wenselijk zouden zijn? Bij mogelijkheden kunt u denken aan 
bijvoorbeeld ondersteuning bieden voor meer/andere taken in huis. Zo ja, kunt u deze 
omschrijven?  
 
Doelen   
   
Ondersteunde functies  
 
Zoals eerder verteld (tijdens de demonstratie en het uitproberen), de functies die worden 
ondersteund door het systeem zijn: 
 
Slaapgedrag (bijv. bedtijd) 
 
Frequentie toiletbezoek 
 
Activiteit in de keuken (bijv. eten, drinken) 
 
Activiteitsniveau in het algemeen (bijv. een wandelingetje maken) 
 
Naar buiten gaan 
 
Loopsnelheid 
 
Deze functies kunnen vertaald worden naar concrete doelen. 
<uitleg over functies en het naar doelen vertalen van functies volgt hier>  
 
Selecteer 3 doelen die u het belangrijkste vind van de lijst, met het meest belangrijke doel 
als doel nummer 1. 
 
Categorie Doel 1: 
Omschrijving …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………….. 
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Categorie Doel 2: 
Omschrijving …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………….. 
 
Categorie Doel 3:  
Omschrijving …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………….. 
 
Doel 1 
Op welke dagen zou u willen dat een herinnering/suggestie voor doel 1 wordt aangeboden? 
 
Ma  
Di  
Wo 
Do  
Vrij  
Za  
Zo 
Elke dag  
 
Op welke tijd(en) wordt deze herinnering/suggestie aangeboden? 
 
Altijd op dezelfde tijd(en) 
Anders, namelijk: 
 
Zou de herinnering/suggestie herhaald moeten worden?  
 
ja/nee 
Zo ja, hoe vaak.  
En om de hoeveel minuten?  
 
 
Welke woorden zal Tessa uitspreken (wat zijn de exacte woorden dat u wil dat Tessa zegt)? 
 
GAS Doel 1 (Goal Attainment scale)  
<uitleg over hoe een goal attainment scale werkt volgt hier> 
 
Beste uitkomst …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Betere dan verwachte uitkomst  …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Verwachte uitkomst …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Minder gunstige uitkomst…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
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Minst gunstige uitkomst…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Doel 2 
Op welke dagen zou u willen dat een herinnering/suggestie voor doel 2 wordt aangeboden? 
 
Ma  
Di  
Wo 
Do  
Vrij  
Za  
Zo 
Elke dag  
 
Op welke tijd(en) wordt deze herinnering/suggestie aangeboden? 
 
Altijd op dezelfde tijd(en) 
Anders, namelijk: 
  
 
Zou de herinnering/suggestie herhaald moeten worden?  
 
ja/nee 
Zo ja, hoe vaak.  
En om de hoeveel minuten?  
 
 
Welke woorden zal Tessa uitspreken (wat zijn de exacte woorden dat u wil dat Tessa zegt)? 
 
GAS Doel 2(Goal Attainment scale)  
 
Beste uitkomst …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Betere dan verwachte uitkomst  …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Verwachte uitkomst …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Minder gunstige uitkomst…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Minst gunstige uitkomst…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Doel 3 
Op welke dagen zou u willen dat een herinnering/suggestie voor doel 3 wordt aangeboden? 
 
Ma  
Di  
Wo 
Do  
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Vrij  
Za  
Zo 
Elke dag  
 
Op welke tijd(en) wordt deze herinnering/suggestie aangeboden? 
 
Altijd op dezelfde tijd(en) 
Anders, namelijk:  
  
 
Zou de herinnering/suggestie herhaald moeten worden?  
 
ja/nee 
Zo ja, hoe vaak.  
En om de hoeveel minuten?  
 
 
Welke woorden zal Tessa uitspreken (wat zijn de exacte woorden dat u wil dat Tessa zegt)? 
 
 
GAS Doel 3 (Goal Attainment scale) 
 
Beste uitkomst …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Betere dan verwachte uitkomst  …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Verwachte uitkomst …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Minder gunstige uitkomst…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
Minst gunstige uitkomst…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
 

F Field Study Interview Questions Post 
 
Interview Ervaringen en Behalen Doelen(post) 
 
[introductiepraatje - u moeder/vader/mw/mn/client heeft nu robots in huis gehad… om te 
helpen met doelen in huis behalen. Ik wil het graag hebben over ervaringen, barriers, 
doelen, voordelen]  
 
Hoe is het gegaan de afgelopen paar weken, vanaf het begin van het gebruik van de robots 
en sensoren in huis tot nu?  
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Hoe heeft u het gebruik van de robot en sensoren in huis ervaren?  
 

- Kunt u een aantal opvallende ervaringen per week benoemen? 
- Waren er verschillen over de tijd in uw ervaringen met de robot en sensoren van 

week tot week?  [expliciet opsplitsen. Verwacht? Begin? Einde?] 
 
Zijn er problemen voorgekomen voor u als mantelzorger of voor uw zorgontvanger tijdens 
het gebruik van de robot? Zo ja, welke problemen? Hoe hebben jullie deze problemen 
opgelost, mits dit mogelijk was?   
 
Na een paar weken ervaring opgedaan te hebben met de robot en de sensoren: vindt u dat 
deze technologie past in het dagelijkse leven van u en uw zorgontvanger? Waarom wel/niet? 
 
Wat voor toegevoegde waarde hebben de robot en de sensoren voor u en uw zorgontvanger 
gehad tijdens het gebruik? Omschrijf deze meerwaarde.  

- Konden de robot en de sensoren iets voor u betekenen wat voorheen niet mogelijk 
was? 

- Konden de robot en de sensoren een oplossing bieden voor iets waar voorheen nog 
geen oplossing voor was?  

 
Zijn er bepaalde mogelijkheden die de robot en de sensoren op dit moment nog niet 
aanbieden, maar die wel wenselijk zouden zijn? Bij mogelijkheden kunt u denken aan 
bijvoorbeeld ondersteuning bieden voor meer/andere taken in huis. Zo ja, kunt u deze 
omschrijven?  
 
Na het gebruik van de robot, is er iets wat u aan het uiterlijk en/of de spraak zou willen 
veranderen? En waarom?  
 
Stel u voor dat alles mogelijk is, wat zou u dan willen veranderen aan de robot en/of de 
sensoren? En waarom? 
 
Zou u de robot en/of de sensoren willen gebruiken na dit onderzoek? (Zo ja of nee, vanwege 
welke voornaamste reden(en)?) 
 
Doelen (herhaald voor ieder doel) 
 
Tijdens ons gesprek aan het begin van deze studie verwachte u dat de robot u kon helpen 
bij [omschrijf hier wat ze het eerste interview gezegd hebben]. Is dat ook gebeurd de 
afgelopen paar weken, tijdens het gebruik van de robot en de sensoren?  
 
Met het blik op de doelen die opgesteld zijn tijdens ons eerste interview, zou ik graag per 
doel willen vragen tot in hoeverre u vindt dat deze behaald is.  
 
<hier haal ik de Goal Attainment Scales van de desbetreffende participant erbij en laat ik 
deze zien om zo te vergelijken> 
 
Met het blik op de GAS die opgesteld is tijdens ons eerste interview, tot in hoeverre is naar 
uw mening het gestelde doel behaald? 
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Heeft u het idee dat de robot meegeholpen heeft? 
 
Heeft u het idee dat de doelen te moeilijk of te makkelijk waren? 
 
Wel gehaald? Wat denkt u dat de belangrijkste factoren waren die een rol gespeeld hebben 
in het behalen van het doel?  
 
Had de robot naar uw mening iets nog beter/anders kunnen doen om het behalen van het 
doel nog beter te ondersteunen? 
 
Deels gehaald? Wat denkt u dat de belangrijkste factoren waren die een rol gespeeld 
hebben in het deels behalen van het doel?  
 
Wat had de robot  naar uw mening beter/anders kunnen doen om het behalen van het doel 
beter te ondersteunen? 
 
Niet gehaald? Wat denkt u dat de belangrijkste factoren waren die hebben geleid tot het 
minder goed behalen van het doel?  
 
Wat had de robot naar uw mening beter/anders kunnen doen om het behalen van de doelen 
beter te ondersteunen? 
 

G Field study transcriptions & codes 
 
In the following table, the codes which formed the themes for the field study are shown, 
including frequency, which group(s) the theme applies to, and how many caregivers and 
care receivers mentioned codes related to the themes.  
 
Theme Codes Group  
 
Useful for 
primary 
needs 
 
 
 

(4 codes) 
 
Drinken en eten wat eerste levensbehoeftes zijn het 
belangrijkste 
 
Tinybot; voor medicijnen 
 
Tessa voor medicijngebruik (secuurder) 
 
Voldoende voeding en vocht 
 

 
3/5 
caregivers  

 
Useful as 
memory aid 
 
 

(7 codes) 
 
Herinnering als iemand iets vergeet 
 
Voor vergeetachtigheid 
 

 
3/5 
caregivers 
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Mantelzorger kan zich nut voorstellen 
 
Puzzels oplossen, of de krant gaat halen. 
 
Planten water geven 
 
Meer bewegen 
 
Nuttig voor mensen met geheugenverlies 
 
 

 
Unrealistic 
wishes 
 
 

(18 codes) 
 
Als de robot beweegt wordt het echt een maatje 
 
Persoonlijke verzorging door robot is een wensdroom 
 
Beweging Tinybot zou handig zijn.  
 
Tinybot om dingen aan te geven 
 
Tinybot is plaatsgebonden, dit is een beperking 
 
Zorgontvanger wil dat Tessa eten maakt. 
 
Een robot die eten/drinken kan brengen is prachtig.   
 
Persoonlijke verzorging maakt robot nog leuker 
 
Tinybot maaltijd klaar kunnen maken 
 
Tinybot spullen ophalen in de AH en maaltijd maken. 
 
Tessa kan niet helpen bij complexe taken 
 
Tinybot voor persoonlijke verzorging 
 
Zou willen dat de robot mobiel was 
 
Participant wil dat Tessa drinken komt brengen 
 
Interactie maakt  Tinybot bijna menselijk 
 
Tessa biedt geen emotionele steun - wat is het nut? 
 
Ziet Tessa als andere mensen bij hun baan helpen 
 
Tessa voor mensen die dwalen. 
 

 
3/5 
caregivers 
 
3/3 care 
receivers 

 
More 
Dialogue 
 
 
 

(26 codes) 
 
een dialoog functie (meer interactie mogelijkheid) 
 
Tinybot; meer wisselwerking, meer dialoog.  
 

 
5/5 
caregivers 
 
2/3 care 
receivers 
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Andere Tinybot gebruikers zeggen ook dialoog. 
 
Robot dialoog aan kunnen gaan  
 
Robot emoties kunnen begrijpen.  
  
Robot gesprekje aangaan als iemand verdrietig is 
 
Zorgontvanger vindt dat Tinybot meer mag spreken 
 
Tinybot meer interactie 
 
Relevant antwoord op ja/nee. 
 
Krijgt geen antwoord van Tinybot 
 
Kan geen antwoord geven 
 
Wil antwoord geven maar dit kan niet  
 
Kan de Tinybot niet antwoorden 
 
Geen antwoord Tessa leidt tot onrust 
 
Geen antwoord kunnen geven aan Tessa is raar 
 
Geeft geen antwoord want hoort niks terug. 
 
Herinnering zou anders gesteld moeten worden (niet als 
vraag) 
  
Zegt dat Tessa nooit antwoord geeft  
  
Onduidelijkheid door gebrek antwoord 
 
Tinybot maakt zinnen niet af. 
 
Zorgontvanger vindt geen antwoord Tinybot storend 
 
Tinybot antwoord geven 
 
Antwoord prettig, dan gaan dementerenden praten met 
Tinybot. 
 
Antwoord prettig, dan gaan dementerenden praten met 
Tinybot. 
 
Tinybot  klein gesprekje 
 
Interactie is wenselijk 
 
Tinybot (wordt als ‘dame’ gezien) antwoord niet. 
 
 

 (34 codes)  
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Practical 
problems 
 
 

 
Stekker werd er in het begin uitgetrokken 
  
Participant ging prutsen aan sensoren. 
  
Participant merkte op dat de sensoren er “niet hoorde” (liet 
ze later zitten) 
 
Weinig thuis geweest. 
 
Nooit op de kamer 
 
Participant was in het begin verward over sensoren. 
 
Participant begreep niet waar de stem vandaan kwam; vond 
dit eng. 
 
In het begin was aanwezigheid Tinybot onrustig; viel samen 
met familie op vakantie en vrouw overleden wat vrij heftig 
was. 
 
Meer tijd had erin gestoken moeten worden bij installatie bij 
participant 
 
Vakantieperiode is lastig om een project te beginnen 
  
Tinybot was er plotseling; niet genoeg voorbereidingstijd 
voor thuiszorg 
 
Controleren of eten/drinken gebeurd is moeilijk.  
 
Thuiszorg is maar kort bij mensen thuis; overzicht houden is 
moeilijk. 
 
Drinken is moeilijk te controleren; geen garantie dat het goed 
gaat.  
 
Herinneringen komen soms uit te lucht vallen voor 
participant; niet het goede moment.  
  
Moment herinnering Tinybot valt soms niet samen met actie. 
 
Drinkmomenten zijn lastig in te schatten. 
  
Drinken viel niet te controleren, alleen door sensoren.  
 
Meer controle momenten zijn nodig voor drinken. 
 
Problemen in vakantie met eten; randvoorwaarden zoals 
beleg of brood aanwezig niet altijd gehaald. 
 
Losse apperatuur en draadjes zijn onhandig.  
 
Losse kastjes worden weggewerkt 
 

3/5 
caregivers 
 
2/3 care 
receivers 
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Sensoren zijn naar beneden gekomen 
 
Mantelzorger; sensoren lagen eruit; worden weggehaald 
  
Sensoren liggen te veel in het zicht.  
 
Sensor in toilet is gevallen.  
 
Sensor in de woonkamer was kapje eraf gevallen.  
 
Niet duidelijk welke deur open is.  
 
Onduidelijkheid welke toilet gebruikt wordt. 
  
Sensara app makkelijk om per ongeluk te bellen. 
 
Zorgontvanger heeft aan sensoren heeft gezeten. 
 
Avondeten is moeilijk te controleren.  
 
Persoon met dementie weet niet waar het sensordoosje voor 
dient. 
  
Mogelijk spullen klaargezet door Tinybot maar weer 
vergeten.  
 

 
Appearance 
(Tinybot, 
negative) 
 

(6  codes) 
 
Thuiszorg vind dat mensen op het verkeerde been worden 
gezet door niet-robot uiterlijk.  
 
Thuiszorg vindt robot een beetje kinderachtig 
  
Zorgontvanger heeft ook gezegd dat hij de robot 
kinderachtig vond. 
 
Tinybot zou een robot uiterlijk moeten hebben; niet proberen 
te verstoppen. 
 
Participant vindt Tinybot nog niet helemaal nodig (daarom 
kinderachtig) 
 
ZORA uiterlijk duidelijker dat het techniek is. 
 
 

 
2/5 
caregivers 
 
1/3 care 
receivers  
 

 
Don’t see 
need 

(14 codes) 
 
Participant zou robot niet gebruiken want heeft geen 
aansturing nodig 
 
Participant: geen hulp nodig bij doel medicijnen 
 
Zorgontvanger vind structuur nog niet nodig. 
 

 
3/3 care 
receivers 
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Tinybot kan leven niet bepalen. 
 
Zorgontvanger vindt dat Tinybot nu nog niet past, in de 
toekomst mogelijk wel 
 
Vindt de tinybot nog niet nodig 
 
Kan zichzelf nog redden en vind Tessa niet nodig (4x) 
. 
 
Ik vind het zinloos 
 
Vindt de Tinybot geen hulp 
 
Vindt dat Tessa niks oplevert 
 
Mensen die echt hulp nodig hebben, hebben er niks aan 
 
Tessa biedt geen extra steungevoel. 
 
Onduidelijk wat Tessa in dagelijkse leven moet. 
 
Zorgontvanger vindt zichzelf nog te goed voor hulp. 
 
 

Pleasant (15 codes) 
 
Plezier gehad met Tessa. 
 
Tinybot als plezierig ervaren 
 
Tinybot is gezellig 
 
Participant lacht om robot; hij vind het leuk. 
 
Niet als vervelend ervaren  
 
Zorgontvanger zegt tegen thuishulp dat het gezellig is 
 
Zorgontvanger vond Tinybot grappig 
 
Zorgontvanger is gewend alleen te zitten; leuk als een robot 
wat zegt. 
 
Zorgontvanger vond het leuk als Tessa wat zei. 
 
Mantelzorger vond dat het gezelligheid bracht 
 
Zorgontvanger is gewend alleen te zitten; leuk als een robot 
wat zegt 
 
Gezellig 
 
Vindt herinnering prettig 
 

 
3/3 care 
receivers  
 
2/5 
caregivers 
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Participant maakt grapjes over herinneringen. 
 
Mantelzorg vermoed robot gaat gemist worden 
 

Offers 
structure 

(16 codes) 
 
Tinybot heeft meer structuur aangebracht 
 
Tessa hulpmiddel bij ritme erin slijten. 
 
Tessa voor mensen die datum en tijd kwijt zijn 
 
Tinybot voor mensen die de weg kwijt zijn 
 
Tinybot voor mensen die dingen vergeten 
 
Tinybot als ondersteuning, in stand houden van wat iemand 
al gewend is. 
 
Tinybot kan rust brengen aan onrustigere ouderen 
 
Tinybot om leven geordener te krijgen 
 
Tinybot werkt goed voor structuur.  
 
Tessa voor mensen met structureel hetzelfde problem 
 
Tinybot kan kalenderafspraken herhalen 
 
Tinybot herinnering aan alarm. 
 
Tinybot kan mensen helpen herinneren naar de wc te gaan. 
 
Tinybot zou een uitkomst zijn bij client die helpt herinneren 
aan medicatie. 
 
Tinybot kan herinneren aan rusten. 
  
Tinybot kan herinneren aan thee. 
 

 
4/5 
caregivers 
 
1/3 care 
receivers 
 

Supportive (11 codes) 
 
Tinybot als uitstel voor hulp op bepaalde vlakken. 
 
Thuiszorg doet wat in het zorgplan staat; Tinybot kan daar 
makkelijk bij aansluiten 
 
Tinybot kan participant opwekken bij achteruitgang. 
 
Participant herhaalde zinnen die de robot zei  
  
Mantelzorger ziet dat zinnen een aanhaakpunt vormen 
 
Tinybot ondersteunt wel in drinken als het vergeten is 
 

 
5/5 
caregivers 
 
1/3 care 
receivers 
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Snel taak doen voordat Tessa het zegt 
 
Tinybot kan mensen op het goede been zetten 
 
Pakt door Tessa extra drinken. 
 
Technologie past bij mensen met geheugenproblemen 
 
Tinybot is een ondersteuning om participant te helpen goed 
thuis te blijven wonen. 
 

Voice 
(Tinybot) 

(10 codes) 
 
Duidelijke Stem 
 
Duidelijke Stem 
 
Goed verstaanbaar 
 
Stem wordt plezierig ervaren 
 
Zorgontvanger vindt stem goed 
 
Stem en uiterlijk prima. 
 
Duidelijke stem 
 
Aardige stem 
  
Goede stem 
  
Duidelijke stem 

 
5/5 
caregivers 
 
3/3 care 
receivers 
 

Appearance 
(Tinybot, 
positive)  

(5 codes 
 
Stem en uiterlijk prima 
 
Tinybot gezellig eitje 
 
Tinybot; lief  
 
Tinybot; vriendelijk 
  
Geen negatieve punten 
 

 
4/5 
caregivers 
 
2/3 care 
receivers 

Attitude 
caregiver 
(positive) 

(18 codes) 
 
Negatieve eerste indruk flauwekul/een grap; na ervaring 
positieve gedachten 
 
Perfect hulpmiddel 
 
Tessa is een handig hulpmiddel  
 
Tinybot handiger dan bellen 

 
5/5 
caregivers 
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Mantelzorger gelooft in Tessa.  
 
Tinybot goede hulp 
 
Thuiszorg enthousiast over resultaat eten. 
 
Tinybot werkt samen met thuiszorg, niet in plaats van. 
 
Thuiszorg ziet meer mogelijkheden dan alleen eten en 
drinken. 
 
Hogere verwachtingen toekomst, als participant verder 
achteruit gaat.  
  
Meer mogelijkheden in de toekomst, als participant achteruit 
gaat. 
 
 Tinybot is leuk en mooi ingezet. 
  
Tinybot is luxe 
 
Er is al een hoop energie in de Tinybot gestoken, dit moet 
uitgebreid worden. 
 
Mantelzorger ziet bij achteruitgang geheugen toenemend 
voordeel. 
 
Zou de robot aanraden voor mensen met 
geheugenproblemen 
 
Nutting voor mensen in tehuizen.  
 
Tinybot helpt mensen met zeer lichte dementie. 
 

 

 
 
 
 
Pre interview participant 1 
 

Wie Tekst Code 

INT Als eerste zou ik u 
willen vragen naar 
uw demografische 
gegevens 

 

PAR1 [geeft demografische  
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gegevens] 

INT Eerste vraag: kunt u 
situaties voorstellen 
waarbij deze robot 
van pas zou kunnen 
komen? (de 
participant had 
moeite met de vraag 
en verdere uitleg 
over de functies van 
de robot volgt) 

 

PAR1 Dat zou ik zo niet 
weten 

Weet geen situaties 
voor Tinybot 

INT Nee? Nog niet 
meteen. Dan schrijf 
ik dat op.  

 

INT De tweede vraag die 
ik wil vragen: denkt 
u dat deze sensoren 
en deze robot in het 
dagelijkse leven van 
mensen zouden 
passen? 

 

PAR1 Ik denk het wel ja.  Past in het dagelijkse 
leven 

INT En waarom?  

PAR1 Ja...Waarom? Ja er 
zijn verschillende 
mogelijkheden he. 
[lange stilte] 

 

PAR1 Altijd bereikbaar. Ik 
zou het gewoon niet 
weten waarom. Ik 
zou het gewoon niet 
weten. Nee.  

 

INT Bijvoorbeeld iemand 
die wel eens kan 
vergeten om iets te 
drinken 
bijvoorbeeld. Dat is 
een manier waarop 
die het zou kunnen 
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doen. 

PAR1 Ja, ja. Iemand die z’n 
herinnering maar dat 
ie iets vergeet ofzo. 
Of iets laat liggen. 
Ja. Ja. Dat kan.  

Herinnering als 
iemand iets vergeet 

INT Ja. Dat soort situaties 
eigenlijk. 

 

PAR1 Ja. Iemand die 
vergeetachtig is.  

Voor 
vergeetachtigheid 

INT Dan zal ik doorgaan 
naar de volgende 
vraag. Ik begrijp dat 
het voor u iets 
mogelijk is 
aangezien u geen 
problemen heeft met 
uw geheugen. De 
volgende vraag is 
eigenlijk wat voor 
toegevoegde waarde 
denkt u dat de robot 
kan hebben eigenlijk 
in het dagelijkse 
leven? Zo’n 
geheugensteuntje.  

 

PAR1 Wat voor 
toegevoegde 
waarde?  

 

INT Het kan hebben 
inderdaad. Voor 
mensen. In het 
dagelijkse leven.  

 

PAR1 [zucht] Da’s bij mij 
heel moeilijk. [lange 
stilte] Ja je hebt hier 
mensen en heel veel 
verschillende. Die op 
een gegeven moment 
niet weten waar ze 
zijn. Die heb je. Hier 
binnen ben ik een 
vrouw 
tegengekomen die 
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woont op het zesde 
huis. [??] naar de lift. 
Die loopt hier te 
paraderen. Die kom 
in ‘s nachts om half 
drie komt zij aan de 
deur bellen hoor. 
Echt waar. Dat eh, 
zo’n vrouw zou zo… 
dat ze weet waar ze 
moet zijn en waar ze 
niet moet zijn. Die 
gaat bijvoorbeeld als 
we zo direct gegeten 
hebben he pakt ze de 
rollator en ze heeft 
een dochter ergens 
buiten Nijmegen 
wonen. Dan pakt ze 
de rollator gaat ze 
verschillende tassen 
ophangen, vier 
jassen in haar hand, 
want dan wordt ze 
zogenaamd 
opgehaald wat 
helemaal niet waar 
is. En daar heb je 
hier niet één maar 
verschillende hoor. 

INT En dan kan Tessa -- 
wat zou ze dan daar 
bijvoorbeeld aan 
kunnen doen?  

 

PAR1 Ja.   

INT Wat denkt u dat ze 
daar bijvoorbeeld 
aan zou kunnen 
doen?  

 

PAR1 Ja. Nou, kijk wij 
gaan ze niet voor de 
gek houden. Dat 
doen we niet maar 
we helpen ze. Voor 
twee lees ik het 
menu voor en help 

Wil geen misleiding 
 
 



 126 

ze aanschuiven met 
stoelen. Ik ben hier 
net een verzorger. 
Ah vind ik niet erg. 
Beter te kunnen 
helpen dan geholpen 
moeten worden.  

INT Dat is zeker waar.   

PAR1 Maar ze hebben me 
wel moeten helpen. 
[praat over 
hartoperatie en 
andere dingen 
ongerelateerd aan 
Tessa] 

 

INT En daar wilde ik 
eigenlijk meteen op 
aanhaken. Want 
bijvoorbeeld deze 
robot kan 
bijvoorbeeld 
bepaalde dingen nog 
niet zeg maar. Hij 
kan bijvoorbeeld niet 
naar de hal toe lopen 
om deze mevrouw te 
helpen. 

 

PAR1 Nee nee nee, dat kan 
ie niet. 

 

INT Kunt u zich 
misschien 
mogelijkheden 
voorstellen die de 
robot nu nog niet zou 
kunnen, maar die in 
het vervolg 
misschien wel mooi 
zouden zijn?  

 

PAR1 Nou lopen. We 
hebben er bij die 
hebben een 
longziekte, die 
hebben het benauwd 
en uhh wat hebben 

Zou willen dat de 
robot mobiel was 
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we dan nog meer, 
och. Ja hier kom je 
vanalles tegen hoor. 
Ik bijvoorbeeld, ik 
heb een nier die niet 
voldoende werkt. Ik 
heb een long die niet 
voldoende werkt. Ik 
heb namelijk gauw 
vermoeidheid. 
Kortademigheid heb 
ik ja. [verhaal over 
naar de Adi gaan en 
hoe dat gaat met 
rusten onderweg plus 
andere medische 
kwalen] 

INT Nu we het iets langer 
over gehad hebben, 
kunt u zich u 
misschien nu wel 
situaties voorstellen 
in dit gebouw waar 
Tessa van pas zou 
kunnen komen?  

 

PAR1 Die man die we net 
in de dinge 
tegenkwamen die is 
94 jaar.  

 

INT Ja, meneer 
Verheijen.  

 

PAR1 Meneer Verheijen. 
Die heeft tot op 
vorige week heeft 
die… die is altijd ‘s 
morgens om zeven 
uur op om te 
wandelen. Kwam hij 
om half negen terug. 
Vroeg ik waar ben je 
geweest. Zegt hij ik 
ben bij de campus 
geweest. Bij de 
universiteit. Daar 
liep hij naar toe. En 
wat ga je daar dan 
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doen ‘s morgens 
vroeg. Zegt ie oh ik 
moet de studenten 
helpen met huiswerk 
maken. MAar die de 
ene keer met lopen i 
hij hier op het station 
is hij in mekaar 
gezakt en in een 
rolstoel gekomen. 
Het lopen is 
afgelopen voor hem. 
Och die hebben we 
er wel meer ja. Mijn 
vriendin die heeft 
twee versleten 
knieen. Die heeft 
altijd pijn in haar 
benen, altijd. Het 
gezichtsvermogen is 
ook bijna nihil. Maar 
daar kan Tessa niks 
aan doen.  

INT Daar kan Tessa 
inderdaad niks aan 
veranderen ben ik 
bang, maar uh, wat 
ze eigenlijk wel kan 
is dus echt inderdaad 
gemaakt voor 
mensen die 
geheugenproblemen 
hebben.  

 

PAR1 Oh die hebben we er 
hier zat! Maar 
meneer Verheijen 
niet. 

 

INT Maar voor deze 
mensen, kunt u zich 
verplaatsen in deze 
mensen. In hun 
situaties.  

 

PAR1 Dat kan ik heel goed.   

INT Dan is mijn vraag als 
u zich in hun situatie 
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verplaatst, waarvoor 
zou tessa dan handig 
kunnen zijn?  

PAR1 Tsja, geheugen 
teruggeven dat kan 
ie niet.  

 

INT Maar hij kan wel als 
een extern geheugen 
functioneren 
eigenlijk. 

 

PAR1 Ja. Nee, ze zeggen 
dat wel eens tegen 
mij. Ja ik snap dat 
niet. [hier praat de 
participant over hoe 
goed zijn geheugen 
is. En dat hij 
boodschappen doet 
zonder lijstje en geen 
telefoonnummers op 
hoeft te schrijven. En 
verhalen over waar 
hij met zijn vriendin 
geweest is en meer 
niet gerelateerd aan 
de Tessa]  

 

   

INT Dat waren al mijn 
vragen. Heeft u nog 
iets toe te voegen als 
laatste opmerkingen? 
Misschien andere 
situaties met mensen 
met 
geheugenklachten 
die voor kunnen 
komen in dit 
gebouw? Die fout 
kunnen gaan?   

 

PAR1 Wat hier heel veel 
voorkomt is vallen.  

Vallen komt veel 
voor 

INT En hoe lossen 
mensen in Boszicht 
dit op? 
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PAR1 Ik heb er zelf ook 
aan meegedaan. We 
hebben een 
valpreventie gedaan 
met de 
fysiotherapeut erbij. 
Ik heb meegelopen 
zonder rollator 
zonder iets. Maarja, 
dat komt hier heel 
veel voor.   

 

INT Hoe lang zou u 
zeggen dat het duurt 
tot er een verzorger 
bij is? 

 

PAR1 Dat duurt niet lang, 
nee. Als je dan belt 
dan zijn ze er zo 
hoor. Ja.  

 

INT Hoe werkt dat bellen 
dan?  

 

PAR1 [laat koord met 
alarm zien] Ik ben 15 
maanden hier ik heb 
hem nog niet 
gebruikt. 

 

INT Mooi dat het niet 
nodig is!  

 

PAR1 Ja maar dan zijn er 
ook heel veel 
mensen die 
bijvoorbeeld half 
acht geholpen 
moeten worden en 
de zorg is er nog niet 
om vijf over half 
acht dan lopen ze 
aan dat koord te 
jengelen. Nee ben 15 
maanden hier ik heb 
hem nog niet 
gebruikt. 

Mensen bellen als 
zorg niet snel genoeg 
is. 

INT Fijn dat u wel het 
geduld heeft.  
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PAR1 Vanmorgen ook. 
Normaal wordt ik 
tegen half 8 
geholpen met 
insmeren voor de 
eczeem. Om 8 uur 
waren ze er nog niet, 
maar dan ga ik niet 
bellen. Dan zet ik 
klassieke muziek op 
en dan wacht ik wel 
tot ze komen hoor. 
Daar heb ik helemaal 
geen moeite mee. Ik 
ben heel makkelijk. 
Af en toe wel eens te 
makkelijk zeggen ze.  

 

INT In ieder geval 
bedankt, dat waren al 
mijn vragen.  

 

   
 
 
Pre interview participant 2 (accidentally not recorded) 
 
 
Interview notities 
 
De bewoner vond de robot goed/er leuk uit zien, en vond deze ook goed verstaanbaar. 
 
 
Noem situaties waarbij u denkt dat de sensoren en de robot van pas kunnen komen 
voor: 
 
Hij zag vooral nut van Tessa voor het drinken en eten wat eerste levensbehoeftes zijn. Dat 
vond hij duidelijk het allerbelangrijkste; de eerste levensbehoeftes.  
 
De mantelzorger zag graag een dialoog functie (meer interactie mogelijkheid) en was erg 
enthousiast in het algemeen over het gebruik van de robot en de sensoren.  
 
Denkt u dat de robot en de sensoren passen in het dagelijkse leven van:  
 
De mantelzorger merkte ook op dat het gebruik van de sensoren toch een stuk geruststelling 
zal bieden in het leven, en ook dat het wel in zijn leven zou passen (met een korte aarzeling).  
 
Wat voor toegevoegde waarde denkt u dat de robot en de sensoren voor u en uw 
zorgontvanger kan hebben in het dagelijkse leven?  
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De mantelzorger merkte ook op dat het gebruik van de sensoren toch een stuk geruststelling 
zal bieden in het leven. 
 
Zijn er bepaalde mogelijkheden die de robot en de sensoren op dit moment nog niet 
aanbieden, maar die wel wenselijk zouden zijn? 
 
De mantelzorger zag graag een dialoog functie (meer interactie mogelijkheid) en was erg 
enthousiast in het algemeen over het gebruik van de robot en de sensoren.  
Een extra ding die meneer had bedacht is de robot voorstellen dat de participant puzzels 
oplost, of de krant gaat halen.  
 
Doelen 
 
Slechts twee doelen. Uiteindelijk is besloten echter niet meer interacties te gebruiken, 
aangezien er zo met de twee doelen al potentieel 10 interacties per dag zouden zijn. Meneer 
vond ook dat het anders misschien iets te veel zou worden. 
 
 
 
 
 

Wie Tekst Code 

INT Demografische 
informatie? 

 

PAR3 [demografische 
informative] 
 

 

INT Wat is uw eerste 
indruk van deze 
robot? 

 

PAR3 Ja, leuk ding! Ziet er 
lief uit.  

Tinybot; lief 

INT En positieve en 
negatieve 
indrukken? 

 

PAR3 Hij ziet er 
vriendelijk uit. En 
negatief kan ik nog 
even niet zeggen.  

Tinybot; Vriendelijk 
 
Geen negatieve 
punten 

INT Ik heb de robot net al 
laten horen. Denkt u 
dat deze robot goed 
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verstaanbaar is? 

PAR3 Ja, ik dacht zelf oei 
da’s hard maar hij 
knipoogt zelfs. Zij 
knipoogt zelfs. Maar 
voor haar is dat goed 
want ze moet ook 
een gehoorapparaat 
dus nee is prima. 
Dus hij mag wel 
hard staan.  

Tinybot; knipoogt 
 
Volume goed 

INT Ook qua snelheid 
toonhoogte? 

 

PAR3 Ja, prima.  Snelheid prima 
 
Toonhoogte prima  

INT Kunt u situaties 
noemen waarin deze 
robot van pas zou 
kunnen komen? 

 

PAR3 Voor mijn moeder 
zou dus inderdaad 
fijn zijn als ze op tijd 
haar medicijnen 
inneemt, dat ze 
geregeld eet, dat ze 
de planten water 
geeft, dat ze op tijd 
wat drinkt. [stilte] Ik 
zou zeggen dat ze 
ook wat beweegt. 
Maar dat zal ze ook 
denken als Tessa 
zegt heeft u al een 
rondje gelopen van 
waar bemoei je je 
mee daar heb ik geen 
zin in. Of ik ben 
moe.  

Tinybot; voor 
medicijnen 
 
Planten water geven 
 
Meer bewegen  
 
 
Bewegen wordt 
mogelijk niet goed 
ontvangen  

INT  Ja, maar dat is ook 
een goed antwoord. 
Dat mag. Tessa is 
geen hoe zeg je dat 
tiran die zegt je 
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moet.  

PAR3 Nee, nee. Dat zijn zo 
de dingen die wel op 
kan noemen.  

 

INT Ik denk dat het ook 
belangrijk is om in 
gedachten te houden 
dat wat erin staat 
volledig bepaald 
wordt door de 
mantelzorg. Dus als 
die weet dat iemand 
zoiets heeft van waar 
bemoei je je mee, 
dan weet je dat al 
van tevoren. En dan 
hoef je dat er niet in 
te zetten. 

 

PAR3 Andere dingen zal ze 
ook wel grappig 
vinden denk ik. Zo 
van medicijnen? Oh 
ja. Dat weet ik best 
wel, maar toch is het 
grappig.  

Schat in participant 
het grappig vind.  

INT Denkt u dat situaties 
waarin het handig is 
verschilt voor uw 
moeder en u? Dat u 
moeder er misschien 
een andere mening 
over zal hebben 
waarvoor het handig 
is?  

 

PAR3 Ja… zij vindt dat 
allemaal niet echt 
noodzakelijk. Dat 
was wel heel 
duidelijk.  

Participant vind 
robot niet nodig.  

INT Zij zal het vooral 
zien als ik help je 
met je afstuderen.  

 

PAR3 Prima. Niks meer 
aan doen.  
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INT Denkt u dat de robot 
en sensoren passen 
in het dagelijkse 
leven van uw 
moeder. Zo ja/nee, 
waarom? 

 

PAR3 Ja. Ze woont nu in 
een appartement. 
Dus die sensoren. Ik 
weet niet die worden 
nog geplaatst 
natuurlijk. Maar dat 
is ook niet zo heel 
moeilijk plaatsen 
want het is in de 
woonkamer is ze 
gewoon altijd. En 
van de slaapkamer 
naar de woonkamer 
ja daar komt ze 
natuurlijk ook altijd. 
Het is altijd 
hetzelfde. Het is niet 
dat ze beneden of 
boven blijft. Ik denk 
dat het ook qua 
ruimte heel goed is. 
Ja zeker.  

Praktisch past 
Tinybot en sensoren 
goed.  

INT En voor uzelf? Als u 
bijvoorbeeld zoiets 
in zou moeten 
vullen. Zou dat 
passen? Dan bedoel 
ik vooral vanaf het 
mantelzorger 
oogpunt. Dat u 
dingen in de robot 
zet.   

 

PAR3 Oke dat ik hem 
hanteer. Ja. Ja ik kan 
me wel voorstellen 
dat je dan na die vier 
weken zegt God da’s 
wel een handig ding. 
Zou wel mooi zijn 
om aan te kunnen 
houden zo. Als je dat 

Mantelzorger kan 
zich nut voorstellen  
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bedoeld. Jawel dat 
kan ik me wel 
voorstellen. Om bij 
bepaalde dingen te 
helpen herinneren.  

INT De laatste vraag: zijn 
er mogelijkheden die 
de robot op die 
moment nog niet 
aanbiedt maar die 
misschien wel 
wenselijk zouden 
kunnen zijn. En bij 
mogelijkheden zou 
je dan kunnen 
denken aan 
bijvoorbeeld andere 
of meer taken in 
huis. [verdere uitleg 
en voorbeelden]  

 

PAR3 Nee ik denk dan dan 
zou ze nog verder 
achteruit moeten. Ik 
denk dat dit 
voldoende zou zijn 
voor haar. Een 
geheugensteuntje. Ja, 
ik denk dat dat 
voldoende is. Ik zie 
nog niet echt dat de 
robot bij haar in huis 
echt iets zal doen. 
Nee dat denk ik nog 
niet.  

Mantelzorger; Voor 
andere functies moet 
participant verder 
achteruit.  
 
Mantelzorger; Robot 
hoeft (nog) niks in 
huis te doen. 

INT Ze kan het allemaal 
nog zelf wel 
overzien. 

 

PAR3 Ja.  
 
 
 
 
 
 
Pre-interview participant 7 
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Wie Tekst Code 

INT Kunt u situaties 
noemen waarin u 
denkt dat de robot 
en/of de sensoren 
van pas zullen 
komen?  

 

PAR7 Allebei? In 
combinatie dus. 

 

INT Ja.  

PAR7 Met name want daar 
hebben we eigenlijk 
ook Tessa 
meegedaan voor de 
proef voor het 
medicijngebruik. Dat 
laat wat wensen 
over. En we hopen 
dat Tessa kan 
helpen. Dat ze wat 
secuurder is met 
medicijngebruik. En 
daarnaast ook gelijk 
dat ze voldoende 
voeding 
binnenkrijgt, 
voldoende vocht ook 
binnenkrijgt. Daar 
krijgt ze ook 
herinneringen voor 
via de Tessa. Tessa 
draait nu ruim een 
week. We hopen dat 
daar dus wat 
positieve invloed 
vandaan komt ja.  

Mantelzorger; Tessa 
voor 
medicijngebruik 
(secuurder) 
 
 
Mantelzorger; 
voldoende voeding 
en vocht 
 
 
 
 

INT Verder nog 
toevoegingen?  

 

PAR7 Eigenlijk niet. Niet 
op dit moment nee.  

 

INT Denkt u dat deze 
sensoren en robot 
passen in het 
dagelijkse leven van 
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uzelf en mevrouw 
Drost.  

PAR7 Ja, in principe wel. 
Kijk, zolang zij er 
maar niks aan hoeft 
te doen en dat hoeft 
niet en dus gaat dat 
goed. En voor 
mezelf, ja ik hoef 
alleen de Tessa aan 
te sturen. En dat daar 
af en toe de dingen 
inkomen die er in 
moeten en met de 
afspraken ofzo die 
zet ik er ook in. En 
dat gaat opzich goed.  

Tinybot past zolang 
participant er niks 
aan hoeft te doen.  
 
 
Mantelzorger 
inplannen afspraken 
gaat goed.  

INT Wanneer doet u dat 
erin zetten? 

 

PAR7 Net wanneer het 
uitkomt. Ik ben thuis 
over het algemeen. 
En ja net wanneer 
het uitkomt zet ik er 
wat in.  

 

INT Wat voor 
toegevoegde waarde 
denkt u dat het heeft, 
dit systeem? 

 

PAR7 Wat ik eigenlijk 
toestraks al zei dat ze 
wat nauwkeuriger 
met haar 
medicijngebruik om 
kan gaan. En dat ze 
eraan herinnerd 
wordt van he ‘s 
morgens vroeg al 
van he Cathy heb je 
je medicijnen al 
ingenomen? Er is 
iemand anders ook 
die doet de 
medicijnen verdelen, 
dus die houdt dat 

Participant 
nauwkeuriger met 
medicijngebruik. 
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ook bij maar Tessa 
met name die kan 
dan ‘s morgens in 
ieder geval haar 
eraan helpen 
herinneren. Of dat 
werkt nou dat is nu 
nog te kort om er 
wat van te zeggen. Ik 
heb wel de indruk 
dat met name ook 
over de dag krijgt ze 
meldingen van heb 
je al wat koffie of 
thee of water 
gedronken. Dat ze 
dat wel doet want 
sinds Tessa hier staat 
en ik kom hier heeft 
ze meestal wat te 
drinken staan. Dat 
had ze voor die tijd 
niet. Dus, ik denk dat 
het nog te vroeg is 
om wat te zeggen dat 
het door Tessa komt 
maar het is wel 
opvallend. En nou ja 
als dat al positief 
effect is is mooi 
meegenomen denk 
ik. Want ze wil geen 
andere fysieke 
begeleiding. Geen 
thuishulp, of wat dan 
ook. Dus hier zit een 
mooie 
tussenoplossing om 
te kijken van hoe ver 
het kan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinybot 
tussenoplossing want 
participant weigert 
andere hulp.   

INT Ik had al begrepen 
dat mevrouw wat 
zorgmijdend was.  

 

PAR7 Ja zeker. Je moet 
haar echt begeleiden 
ook daarin. Huisarts 
en vanalles en nog 
wat daar moet je echt 

Participant is 
zorgmijder. 
 
Participant moet 
begeleid worden bij 
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in begeleiden dat ze 
het doet en ze heeft 
last van haar 
schildklieren en ze 
moet de medicijnen 
op tijd innemen. 
Doet ze dat niet dan 
zijn de bloedwaardes 
iedere keer weer 
volstrekt anders. En 
dus vandaar dat het 
medicijn gebruik 
toch goed moet zijn.  

huisarts e.d.  
 
 

INT Zijn er 
mogelijkheden die 
robot en de sensoren 
op dit moment niet 
aanbieden die 
misschien wel 
wenselijk kunnen 
zijn?  

 

PAR7 Ja, de sensoren weet 
ik dus niet precies 
want die registeren 
alleen maar. Tessa 
zou mooi zijn want 
ja nee dat is al iets 
dat je kunt zien dat 
ze de vraag gehoord 
heeft. He want dan 
krijg je een melding, 
of tenminste ik zie 
dan of ze ja of nee 
gezegd heeft dat is al 
aardig. Maar het zou 
mooier zijn als ze 
wat meer 
wisselwerking zou 
kunnen zijn he.  

Tinybot; meer 
wisselwerking, meer 
dialoog.  

INT Meer dialoog?  

PAR7 Ja. Ik denk dat zij dat 
zelf ook leuk zou 
vinden. Ik heb ook 
van anderen al 
gehoord dat die dat 
eigenlijk ook wel 

Andere Tinybot 
gebruikers zeggen 
ook dialoog.  
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ervaren hadden dat 
het een dialoog kon 
zijn.  

INT U heeft contact met 
andere mensen die 
ook een Tessa in 
huis hebben? 

 

PAR7 Nou ik heb het via 
via gehoord. Via 
Sheila van Pleyade. 
Dat die vraag dus 
ook wel meer is 
gekomen. En ja daar 
zijn ze mee bezig en 
dat dat maarja. 
Wanneer sloft 
vooruit natuurlijk.  

 

INT Dat is altijd lastig 
met 
spraakherkenning in 
robots. 

 

PAR7 Ja dat hoor je ook bij 
Tessa. Hoewel want 
ze leert he. Dat de 
zinnetjes die ze vaak 
zegt daar hoor je ook 
dat het steeds beter 
eruit komt. Wel 
grappig dat ja.  

Mantelzorger 
observeert 
verbetering in 
Tessa’s spraak 

INT Ook dat woorden 
van de mensen beter 
herkend kunnen 
worden over de tijd.  

 

PAR7 Ja. Ja. Ze zegt nooit 
ja of nee, er zit altijd 
een heel verhaal 
eromheen. En dan ik 
heb haar 1 keer 
gehoord en dan was 
ik er toevallig bij dat 
Tessa vroeg van zegt 
u ja of nee en toen 
zei ze ja omdat ik 
erbij was maar in de 

Participant zegt nooit 
ja/nee, altijd een heel 
verhaal. 
 
Tinybot moet 
explicit ja/nee 
antwoord vragen.  
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eerste instantie was 
het een heel verhaal. 
Of je moet het echt 
heel expliciet 
vragen. 

 
Tinybot post interview participant 1 
 

Wie Tekst Code 

INT U heeft de afgelopen 
paar weken de 
Tinybot in huis 
gehad. En nu zou ik 
graag wat vragen 
hierover willen 
stellen. Over hoe dat 
gegaan is en hoe u 
het ervaren heeft. 
Om deze robot in 
huis te hebben. De 
eerste vraag is 
eigenlijk heel 
algemeen [vraag 1] 

- 

PAR1 Goed.   

INT [vraag 1 herhaald; 
hoe heeft u de robot 
ervaren?] 

- 

PAR1 Nou ik ben er heel 
weinig maar ‘s 
morgens werd ik 
gewaarschuwd voor 
de medicijnen. Maar 
ik ben heel weinig 
boven geweest he. Ik 
ben heel weinig 
boven, laat ik het zo 
zeggen. Maar eh het 
lijkt me echt wel iets 
voor mensen die aan 
geheugenverlies 
lijden bijvoorbeeld 
daar lijkt het me wel 
echt iets nuttigs voor 
hoor.  

Weinig thuis 
geweest.  
 
Nuttig voor mensen 
met geheugenverlies.  
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INT Zijn er ook 
opvallende dingen 
gebeurd, misschien 
iets wat u u nu kan 
herinneren.  

- 

PAR1 Niet dat ik weet.  Geen opvallende 
gebeurtenissen 

INT En [vraag over 
problemen]  

- 

PAR1 Ook niet.   

INT Geen technische 
storing? Geen 
momenten dat ie iets 
zei dat het niet 
handig was, 
bijvoorbeeld dat u 
niet in de kamer 
was? 

- 

PAR1 Nee, nee.   

INT Dus eigenlijk het 
enige probleem dat 
er echt geweest is is 
dat u niet op uw 
kamer was, wat niet 
per se een probleem 
is maar-- 

- 

PAR1 Ik ben nooit op de 
kamer. Ik ben ook 
nog vanmorgen om 
tien voor half acht 
ben ik al beneden. 
En nu bent u hier en 
dan krijg ik om 11 
uur komt m’n 
kleinzoon die komt. 
Vanmiddag hebben 
we beneden het 
gebakje van de 
maand. En dan zijn 
we tot een uur of vijf 
ben ik tot half zes 
altijd beneden.  

Nooit op de kamer 

INT Dat had ik inderdaad - 
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ook gezien bij de 
sensoren 

PAR1 En tussendoor 
boodschappen doen 

 

INT En heeft u er 
uiteindelijk nog iets 
aan gehad dat u aan 
de sleutels herinnerd 
werd? Want dat had 
u zelf verzonnen na 
een week, dat die 
herinnering erbij 
kwam, over de 
sleutels.  

- 

PAR1 Oh ja! Ja dat zijn 
dingen dat - ik heb 
die sleutels altijd in 
m’n zak maar als 
nou bijvoorbeeld dan 
laat ik ze op tafel 
liggen  

 

INT [vraag over vindt u 
dat deze technologie 
zou passen van 
iemand die 
geheugenproblemen 
heeft]  

- 

PAR1 Ja. Zeer zeker.  Technologie past bij 
mensen met 
geheugenproblemen 

INT Kunt u ook 
beschrijven waarom? 

- 

PAR1 Nou als wat ik zie 
hier. Er zijn er hier 
een hoop die af en 
toe wel eens wij 
noemen dat de weg 
kwijt die de weg 
naar de kamer niet 
meer weten. [verhaal 
over een mevrouw 
die de weg kwijt is 
en die hij naar de lift 
helpt - ze gaat ook ‘s 

Tessa voor mensen 
die dwalen.  
 
Tessa voor mensen 
met structureel 
hetzelfde probleem 
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nachts wandelen]. 
Van die mensen heb 
je. Daar kunnen die 
mensen niks aan 
doen, maar het is wel 
zo. Neem 
bijvoorbeeld -- die 
heeft familie buiten 
hier wonen. De 
dochter woont buiten 
hier. En die denkt 
iedere middag na het 
eten dat ze gehaald 
wordt. Dan heeft ze 
de rollator Heeft ze 
een tas vol 
snoepgoed voor de 
kinderen. Maar die 
wordt helemaal niet 
gehaald hoor. Maar 
die is altijd in de 
veronderstelling dat 
ze gehaald wordt. 
Vier jassen neemt ze 
dan mee.  Dat maak 
je hier mee [wat 
grappen die niet 
relevant zijn]. 

INT Zijn er behaalde 
mogenlijkheden 
[vraag]. 
Bijvoorbeeld zoals u 
net noemde, voor 
mensen die over de 
gang wandelen. De 
Tinybot staat 
natuurlijk in de 
woonkamer. En kan 
niet lopen, dus dat 
zou bijvoorbeeld iets 
kunnen zijn dat hij 
ook op de gang iets 
zou kunnen zeggen. 

- 

PAR1 Dat is wel het 
probleem dat ik hier 
meemaak. En je hebt 
nog mensen die niet 
meer weten. Die 

Tessa voor mensen 
die datum en tijd 
kwijt zijn 



 146 

mevrouw die naast 
mij zit, als die ‘s 
morgens die komt 
wel later beneden als 
wij. Maar die vraagt 
wat is het voor 
vandaag voor dag. 
Ze weet echt niet wat 
voor dag het is. 

INT  Dat zegt de Tinybot 
wel elke keer. Hoe 
laat het is en welke 
dag het is. Na het 
gebruik van deze 
robot: is er iets wat u 
aan de spraak en/of 
uiterlijk zou willen 
veranderen?  

- 

PAR1 Nee. Nee. Hij is 
goed duidelijk. Ja.  

Duidelijke Stem. 

INT  Ook niet 
bijvoorbeeld een 
mannelijk stem? 
Sommige mensen 
vinden dat fijner.  

- 

PAR1 Nee, heel duidelijk is 
ie. Heel duidelijk. Ik 
hoor m in de 
badkamer.  

Duidelijke Stem. 

INT  En is ie in de 
badkamer dan ook 
nog steeds goed 
verstaanbaar? 

- 

PAR1 Ja goed verstaanbaar 
ja. Heb ik met de 
medicijnen 
meegemaakt. Waren 
ze me aan het 
douchen en zegt ze 
goedemorgen 
meneer de Leeuw 
het is tijd voor u 
medicijnen. Toen ik 
in de badkamer was. 

Goed verstaanbaar 
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Kon ik in de 
badkamer ook 
gewoon horen.  

INT IS het ook toevallig 
gebeurd dat u in de 
slaapkamer was en 
dat ie toen wat zei?  

- 

PAR1 Nou, de slaapkamer 
is naast de 
woonkamer. Ja, dat 
is geen afstand. Maar 
van de woonkamer 
naar de badkamer 
dat is een afstand. 
Maar woonkamer 
naar slaapkamer dat 
is geen afstand.  

 

INT U kunt hem overal in 
huis horen?  

 

PAR1 Ja  

INT Toen u aan het 
experiment begon 
[verwachtingen 
uitgekomen?]  

- 

PAR1 Ik wist niet zo goed 
waar hij voor was. 
Als ik geweten had 
dat het was voor 
geheugensteuntje en 
dergelijken. Dat heb 
ik eigenlijk niet 
nodig. Dan was ik er 
misschien niet aan 
begonnen.  

Onduidelijkheid 
mogelijkheden 
Tinybot.  

INT Ik heb wel expres 
iemand genomen die 
gezond is, dat bent u 
dan. Er wordt ook 
wel eens gesproken 
om een robot te 
introduceren bij 
iemand die geen 
enkele problemen 
hebben. Mocht er 

- 
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dan iets gebeuren 
dan zijn mensen er al 
aan gewend.  

PAR1 [onderbreking, 
meneer werd gebeld]  

- 

INT [verder over 
verwachtingen] u zei 
dat u niet wist dat 
het een 
geheugensteuntje 
was. Waar dacht u 
dat de robot voor 
was? Of wist u dat 
op dat moment nog 
niet?  

- 

PAR1 Ik dacht dat het een 
experiment was om 
uit te proberen  

 

INT Ja, dat is het 
inderdaad ook. Maar 
het is inderdaad wel 
de bedoeling dat 
deze robot ingezet 
gaat worden met 
mensen die 
geheugenproblemen 
hebben. Maar bij het 
toepassen komt een 
hoop kijken.  

- 

PAR1 Ik heb hier nog wel 
een voorbeeld voor 
u. Ik doe wel eens 
belastingsaangifte. 
Een man hier heeft 
mij gevraagd om te 
helpen met zijn 
aangiften. Hij weet 
niet hoe laat het is en 
de dag weet hij niet. 
Dan hebben zijn 
kinderen of 
kleinkinderen of ik 
weet niet wie die 
hebben alles van 
hem zoekgeraakt. 
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[verhaal over 
belasting aangifte 
doen voor deze 
meneer en 
formulieren die 
daarbij horen die niet 
relevant is].   

INT Hoe zou de robot in 
dit geval precies 
helpen bij mensen 
die bijvoorbeeld 
problemen hebben 
met de belasting. 
Hoe ziet u dat voor 
u?  

- 

PAR1 Nou ja die robot die 
kan daar niet mee 
helpen. Ze kan wel 
zeggen denk aan uw 
aangiften.  

Herinneren aan 
aangiften 
 
Tessa kan niet 
helpen bij complexe 
taken.  
 
 

INT Dat kan ie wel 
zeggen. Dat is wel 
vrij gecompliceerd 
dus dat is denk ik 
eerder dat die 
meneer eraan moet 
denken om hulp te 
vragen bij zijn 
aangiften. Want hij 
kon het zelf niet 
meer.   

- 

PAR1 Het is een heel 
moeilijk geval zo. 
Voor iemand die het 
niet meer weet en eh. 
Kijk, het is iemand 
hij is [achtergrond 
informatie over deze 
man. Hij heeft alleen 
een contactpersoon, 
en ik mag niet 
zomaar iets doen qua 
belasting. Ik moet 
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wel zijn 
toestemming 
hebben.] 

INT Ik wilde toch nog 
een keertje terug. U 
zei dat u dacht dat de 
robot voor een 
experiment was. 
MAar wat voor 
experiment zag u 
dan precies voor u? 

- 

PAR1 Ja zoals ik zei 
mensen die de weg 
kwijt zijn enzo. Maar 
ik dacht eerst da’s 
flauwekul. Dat 
waren m’n eerste 
gedachten. Ja 
daarom zei ik ook ik 
wil dat wel doen! 
[lacht] Dit geintje 
wil ik wel 
meemaken.  

Negatieve eerste 
indruk: 
flauwekul/een grap 

INT En wat vindt u er nu 
van? Is dat 
veranderd of vindt u 
het nu eigenlijk nog 
steeds flauwekul.  

- 

PAR1 Nee nee, ik heb nou 
hele andere 
gedachten erover. 
Want dit is echt voor 
die gevallen zoals ik 
net genoemd heb. Er 
zijn er hier wel meer, 
niet alleen hier maar 
ook in andere 
tehuizen. Kan heel 
nuttig zijn.  

Na ervaring 
positieve gedachten 
 
Nutting voor mensen 
in tehuizen. 

INT Bijvoorbeeld mensen 
helpen die de weg 
kwijt zijn. Hij is ook 
om structuur aan te 
brengen. Nu wilde ik 
teruggaan naar 

- 
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veranderingen die 
misschien wel 
handig kunnen zijn. 
Stel dat alles 
mogelijk was, zou u 
dan iets willen 
veranderen?  

PAR1 Nee, ik zou niks 
willen veranderen. 

Wil niks veranderen 
aan Tinybot 

INT Ook niet om de 
manier van 
bijvoorbeeld mensen 
op de gang-- 

- 

PAR1 Lopen dat kan ie niet 
leren  

 

INT Nee, maar ik zei wel 
als alles mogelijk is. 
Inclusief lopen, 
praten, een dialoog 
voeren. Als alles 
mogelijk zou zijn, 
zou u dan iets willen 
veranderen?  

- 

PAR1 Nee...nee.   

INT Nog een laatste 
vraag. [zelf 
gebruiken na het 
onderzoek?] 

- 

PAR1 Nou, ik heb hem 
voorlopig nog niet 
nodig!  

Heeft Tinybot niet 
nodig. 

INT Dus eigenlijk nee 
omdat u hem niet 
nodig heeft.  

- 

PAR1 Nee, ik heb m echt 
niet nodig. 
[voorbeelden over 
hoe goed zijn 
geheugen is, 
fotografisch 
geheugen- is niet 
relevant voor het 
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onderzoek]  

INT Nog 1 ding: zou u 
deze robot aanraden 
voor andere mensen? 
Na het gebruik  

- 

PAR1  Zeer zeker. Zoals ik 
net heb genoemd die 
voorbeelden daar 
zou ik hem zeer 
zeker voor aanraden.  

Zou de robot 
aanraden voor 
mensen met 
geheugenproblemen  

INT U zei dat u in het 
begin eigenlijk het 
een beetje flauwekul 
vond.  

- 

PAR1 Dan moet u het zo 
dan bij de introductie 
moet goed uitleggen 
waar het voor is. Ik 
wist helemaal niet 
waar het voor was, 
ik dacht ok dat wil ik 
wel doen.   

Goede uitleg 
belangrijk 

INT Hoe zou u dat dan 
bijvoorbeeld 
uitleggen? 

- 

PAR1 Zeggen dat dit 
apparaat is voor 
mensen met dingen 
die ze vergeten 
herinneringen 
brengen. Dat ze 
overal aan moeten 
denken. Dat ze niet 
moeten vergeten dit 
of dat te doen. Ja. En 
als ze de weg kwijt 
zijn de weg vragen.  

Tinybot voor mensen 
die dingen vergeten 
 
Tinybot voor mensen 
die de weg kwijt 
zijn. 

INT [uitleg over hoe de 
robot vaak gebruikt 
moet worden voordat 
mensen zien dat het 
handig is] Als je dan 
binnen komt zijn 
mensen nog wel eens 

- 
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sceptisch  

PAR1 Je hoorde ook wel 
toen wij bezig waren 
dat de verzorger 
erbij kwam. En we 
zeiden het is een 
geheugensteuntje en 
toen zei zij ooh maar 
dat heeft hij niet 
nodig.  

Verzorging zag geen 
meerwaarde 

INT Maar dus goed 
uitleggen wat de 
voordelen zijn. 

- 

PAR1 Ja ja, een goede 
uitleg geven. Echt 
voor goed uitleggen 
wat de 
mogelijkheden zijn 
waar het voor nodig 
is.  

Noodzaak goed 
uitleggen 
 
Mogelijkheden goed 
uitleggen.  

INT En voor mensen die 
het liefste eigenlijk 
niet toegeven dat ze 
iets hebben? Heeft u 
daar misschien 
gedachten voor, hoe 
ik het die het kan 
uitleggen? 

- 

PAR1 Dat heb ik hier nog 
niet meegemaakt. Ze 
komen overal voor 
uit [verhaal over zijn 
eigen ervaringen die 
niet relevant is]. Ik 
maak er maar 
geintjes van.  

 

INT Zou u zeggen dat 
andere mensen dat 
ook doen? Met 
geheugenproblemen? 
Die maken er grapjes 
over? 

- 

PAR1 Er zijn zat mensen 
die het er erg zwaar 
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mee hebben hoor. Ik 
maak er maar 
geintjes mee.  
[verhalen over 
achtergrond die niet 
relevant zijn].  

INT U zou niet zeggen 
dat mensen hier hun 
probleem ontkennen 
maar wel dat ze het 
er zwaar mee 
hebben/  

- 

PAR1 Nou ja… 
schaamtegevoel. 

 

INT Ja, want dat is met 
zo’n robot natuurlijk 
wel zo. Maar dat kan 
als iemand denkt dat 
iemand denkt dat zij 
dat nodig hebben 
dan kan dat redelijk 
confronterend zijn.  

- 

PAR1 Maar dat 
schaamtegevoel, 
weet u bij welke 
mensen dat heel veel 
voorkomt? Die 
incontinentie 
hebben. Daar komt 
het heel veel bij 
voor.  

Schaamtegevoel 
meer bij 
incontinentie dan 
geheugenproblemen.  

INT Dus u zou zeggen 
meer bij 
incontinentie dan bij 
problemen met het 
geheugen?  

- 

PAR1 Ja. Ja.   

INT Want vaak proberen 
mensen dat 
inderdaad ook nog te 
verbloemen dat er 
iets is. Want ik heb 
vooral bij 
geheugenproblemen 

- 
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als iemand dan zegt 
dat ze iets nodig 
hebben dan zo’n 
robot. Wat ik dan 
meegemaakt heb is 
dat mensen dan als 
mensen zeggen dat 
ze zo’n robot nodig 
hebben dan zeggen 
ze onzin. Dat is 
helemaal niet zo. En 
bij dat soort mensen 
is het introduceren 
erg moeilijk. Ze 
geven niet toe dat ze 
een probleem 
hebben. 

PAR1 Dat geven ze niet 
toe, nee dat klopt.  

Mensen geven 
geheugenproblemen 
niet toe. 

INT Heeft u daar tips 
voor wat ik daar 
tegen zou kunnen 
zeggen?  

- 

PAR1 Dat weet ik ook niet. 
Ik zou het niet weten 
hoe ik die mensen 
aan zou moeten 
pakken die daar niet 
voor uit durven te 
komen zo.  

Aanpak ontkenners 
moeilijk 

INT Mensen die daar wel 
voor durven uit te 
komen maar 
misschien een extra 
zetje nodig hebben 
die gewoon een 
goede uitleg geven.  

- 

PAR1 Ja ja.   

INT Wat wij vaak 
proberen te 
benadrukken is dat 
het is voor 
zelfstandigheid te 

- 
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bevorderen. En dat 
wil iedereen 
eigenlijk denk ik 
wel.  

PAR1 Weet je hoe ik 
erachter kom? [niet 
relevant aangifte 
verhaal] 

 

INT Dat waren eigenlijk 
al mijn vragen. Ik 
wilde alleen nog 
vragen of u nog 
opmerkingen heeft.  

 

PAR1 Ik zou niet weten 
wat. Ik heb er wel 
plezier mee beleefd.  

Tinybot als plezierig 
ervaren  

INT Dat is ook wel 
belangrijk denk ik, 
dat het leuk is. 

- 

PAR1 Maar ik zeg ik wist 
in het begin echt niet 
waar het voor was, 
anders had ik 
misschien wel niet 
meegedaan. Maar ja.  

Had niet meegedaan 
indien hij wist dat 
het voor het 
geheugen was.  

INT Zoals ik eerder zei: 
soms proberen we 
dit bij gezonde 
mensen te 
introduceren en dan 
is het heel moeilijk 
om iemand dat aan te 
bieden.  

- 

PAR1 Mij had u het niet 
aan hoeven te 
bieden.  

Geen ervaren 
meerwaarde voor 
gezonde participant 

INT Maar die kunnen dan 
mogelijk 
overgehaald worden 
door te zeggen dat 
het leuk is.  

- 

PAR1 Ja ja. Ja, ik heb er Taken al uitgevoerd 
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wel plezier mee 
gehad. Toen ik onder 
de douche was. Het 
is tijd voor uw 
medicijnen- had ik 
allang op!  

voordat Tessa het 
zei.  
 
Plezier gehad met 
Tessa.  

 
Post interview participant 2 
 

 
Wie 

Tekst Code 

INT Hoe vindt u dat het 
gegaan is met het 
gebruik van de robot 
en de sensoren? 

 

PAR3 Nou, hij - het werkt 
wel goed. Hij vindt 
het een bepaalde 
vorm van 
gezelligheid ook 
wel. En ja dat is 
natuurlijk wel 
normaal. En die 
herinneringen dat is 
op zich alleen maar 
goed hoewel hij 
natuurlijk wel ja 
persoonlijke 
verzorging en het 
eten daar- Nou goed, 
dat doet hij nog wel 
he. Dat zit er nog in 
dus. Maargoed dat is 
alleen maar goed dat 
je herinnerd wordt 
daaraan dus.  

Tinybot is gezellig 
 
Eten gaat nog goed, 
maar herinnering wel 
nuttig.  

INT In het begin heeft u 
gezegd dat u 
verwachtte dat de 
robot kon helpen bij 
vooral het herinneren 
aan eten en drinken. 
Zou u zeggen dat dit 
ook gebeurd is zoals 
u verwacht heeft?  
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PAR3 Ja jaja.  Verwachting 
Tinybot is 
uitgekomen 

INT Heeft u wat 
opvallende 
ervaringen 
meegemaakt de 
afgelopen week?  

 

PAR3 Niet zo direct. Het 
enige wat me nu te 
binnen springt is dat 
ie het wel leuk vind 
zeg maar. Hij moet 
erom lachen.  

Participant lacht om 
robot; hij vind het 
leuk.  

INT Dus niet als 
vervelend ervaren 
of? 

 

PAR3 Nee nee nee in 
tegendeel zelfs.  

Niet als vervelend 
ervaren 

INT Dus het was voor 
hem vooral een 
stukje gezelligheid in 
huis? 

 

PAR3 Ja, ja. Staat ook in de 
rapportages he. Hij 
zegt dat het dus ook 
tegen de thuishulp.  

Participant zegt 
tegen thuishulp dat 
het gezellig is 

INT Zijn er misschien 
problemen 
voorgekomen? 

 

PAR3 Nee. Nee hoor. 
Helemaal niet.  

Geen problemen 
voorgekomen.  

INT Vindt u dat de robot 
en de sensoren 
passen in uw leven 
en in dat van uw 
zorgontvanger?  

 

PAR3 Ja. Ja. Ik denk ook 
op termijn alleen 
maar nog meer. 
Weet ik eigenlijk 

Mantelzorg vindt de 
robot en sensoren 
passen.  
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wel zeker.  

INT Kunt u dat verder 
toelichten? 

 

PAR3 Als ie nog 
vergeetachtiger 
wordt dan, dan is het 
prachtig als hij 
daarin toegesproken 
wordt dan kan ie dat 
opvolgen.  

Mantelzorger ziet bij 
achteruitgang 
geheugen toenemend 
voordeel.  

INT Want u heeft wel het 
idee dat het 
opgevolgd wordt?  

 

PAR3 Ja. Ja ja. Ja. Hij zegt 
ook wel eens, ja 
maakt er nog wel 
eens een lolletje van. 
Dat hij wel een 
biertje lust, maar oh! 
Ik moet weer wat 
drinken weet je wel.  

Participant maakt 
grapjes over 
herinneringen.  

INT Wat voor 
toegevoegde waarde 
heeft u ervaren 
tijdens het gebruik 
van de robot en de 
sensoren?  

 

PAR3 Nou, hij- Nou ja 
goed, wat de 
sensoren betreft is 
het dat je zicht krijgt 
op- Ja ik- waar hij 
komt. [iets 
onverstaanbaars over 
uitslagen]. Hij moet 
wat vaker naar het 
toilet. Hij kijkt weet 
niet hoe vaak buiten 
of er post is geweest. 
Ja dat zie ik dan 
weer terug dat die 
deur gaat open en 
dicht. Je gaat op een 
gegeven moment 

Sensoren bieden 
zicht op gedrag.  
 
Sensoren 
waarschuwen voor 
raar gedrag  
 
Sensoren laten 
vergeetachtigheid 
zien (e.g. 4x achter 
elkaar de deur 
controleren). 
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denken verrek- het is 
ogenschijnlijk een 
beetje raar gedrag 
maar dat is dan dat 
weet ik omdat hem- 
ook toen mijn 
moeder ziek was en 
in het ziekenhuis lag 
en ook toen met die 
na het overlijden 
[onverstaanbaar] 
gebleven. Dan weet 
ik dat. Dat hij dat 
doet. Dan lijkt het bij 
die sensoren op 
vreemd gedrag maar 
dan denk ik oh ja dat 
kan natuurlijk wel. 
Dan vergeet hij dat 
hij al gekeken heeft 
en dan kan er vier 
minuten tussen zitten 
en dan weet hij het 
niet meer en dan gaat 
hij weer kijken of er 
post is.  

INT Zijn er bepaalde 
mogelijkheden die 
de robot en/of 
sensoren nog niet 
aanbieden maar die 
wel wenselijk 
zouden zijn?  

 

PAR3 Ja nou even nog om 
terug te komen op de 
vorige vraag is het 
natuurlijk wel je ziet 
dat die ook weer 
terugkomt he. Want 
als ie naar buiten 
gaat en hij komt 
twee uur later weer 
binnen dan zou je je 
af kunnen vragen of 
er iets aan de hand 
is. In zoverre dat ie 
dan weer terugkomt 
maar dat je dat 

Sensoren laten zien 
als er mogelijk iets 
mis is.  
 
Sensoren zijn 
geruststelling. 
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realiseerd is voor ons 
natuurlijk wel een 
geruststelling. Ben ik 
alleen de volgende 
vraag kwijt.  

INT [herhaald vraag]  

PAR3 Ik verwacht daar in 
de toekomst nog wel 
wat meer, wat meer 
van zeg maar. Als 
het geheugen nog 
verder achteruit gaat. 
Als hij dan herinnerd 
wordt maar. Wat er 
nog meer kan. Ja. Ik 
vind het al een hele 
luxe toestand.  

Hogere 
verwachtingen 
toekomst, als 
participant verder 
achteruit gaat.  
 
Meer mogelijkheden 
in de toekomst, als 
participant achteruit 
gaat. 
 
Tinybot is luxe 

INT Dus eigenlijk dat de 
robot meer in huis 
kan doen op het 
moment dat uw 
vader achteruit gaat?  

 

PAR3 Ja ik zie de 
voordelen nu ook 
wel hoor, maar die 
worden veel groter 
als het verder 
achteruit gaat. Dat 
zal de boel wel eens 
wat op kunnen 
wekken zeg maar.  

Ziet voordelen 
Tinybot. 
 
Tinybot kan 
participant op 
wekken bij 
achteruitgang.  

INT Na het gebruik van 
de robot, is er iets 
wat u aan de spraak 
en/of uiterlijk zou 
willen veranderen.  

 

PAR3 Nee nee. Nee hoor, 
die stem is- ik zie 
ook dat hij het als 
plezierig ervaart dus- 

Stem wordt plezierig 
ervaart.  

INT En het uiterlijk? Ik 
hoorde van de 
verzorging dat 
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meneer had gezegd 
dat hij het wat 
kinderachtig vond in 
het begin.  

PAR3 Ja dat zal hij 
misschien wel een 
keer gezegd hebben 
maar ja. Dat zal ook 
een beetje komen 
doordat ie- het hoeft 
eigenlijk nog niet 
helemaal zeg maar 
he. Want hij doet de 
was. Wassen en eten 
en drinken dat zit er 
nog wel in. Alleen 
voor komende week 
moeten we even wat 
afspraken in want 
die zet ik dan wel op 
de kalender maar het 
is handig natuurlijk 
als Tessa dat even 
een keer herhaald 
zeg maar. Dat er 
bezoek komt zeg 
maar voor hem. Hij 
krijgt nog wel eens 
bezoek zo links en 
rechts natuurlijk. En 
er een keer op uit en. 
Casemanager en 
noem maar op.  

Participant vindt 
Tinybot nog niet 
helemaal nodig.  
 
Wassen, drinken en 
eten doet participant 
zelf nog. 
 
Tinybot kan 
kalenderafspraken 
herhalen.  

INT Zoiets had u ook 
gezegd. Dat het dan 
wel op de kalender 
staat maar niet altijd 
aan komt.  

 

PAR3 Nee, dat vergeet hij 
heel snel en ja als dat 
1 of 2 keer herhaald 
kan worden zeg 
maar van tevoren. 
Hij kijkt wel op die 
kalender maar ja dan 
kijkt hij misschien 
maar de datum heeft 

Afspraken vergeet 
participant snel; 
datum niet paraat. 
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hij niet altijd paraat 
zeg maar. Dat het 
vandaag de 20ste is 
bijvoorbeeld. En dan 
kijkt hij terug en. 
Dus afspraken dat 
zou ook wel prima 
zijn als dat er bij in, 
maar goed dat 
moeten we even zelf 
doen.  

INT Stel u voor dat alles 
mogelijk zou zijn, 
wat zou u dan willen 
veranderen aan de 
robot en/of 
sensoren? 

 

PAR3 Hij zegt zelf dat ze 
het drinken komen 
brengen. Dat zei hij 
vanmiddag nog. 
Maar dat is 
natuurlijk lulkoek. 
Dan moet het een 
beweegbare robot 
worden. Of ie eten 
klaarmaakt bij wijze 
van spreken. Dat 
gebeurd nu door de 
thuishulp maar  

Participant wil dat 
Tessa drinken komt 
brengen.  
 
Participant wil dat 
Tessa eten maakt.  

INT Dus in principe dat 
de robot eten en 
drinken ook klaar 
kan maken en naar 
meneer toe kan 
brengen?  

 

PAR3 Ja, ja. Dat zou 
prachtig zijn. En 
misschien kan het 
wel in de toekomst.  

Mantelzorger vindt 
robot die 
eten/drinken kan 
brengen prachtig.  

INT Dus misschien 
beweging als iets 
wat handig zou 
kunnen zijn. 
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PAR3 Ja, ja.  Beweging Tinybot 
zou handig zijn. 

INT Maar dan vooral 
voor het eten en 
drinken maken, of 
ook andere redenen? 

 

PAR3 Ja, voor eten en 
drinken en misschien 
dingen aangeven. 
Hoewel… nu kan hij 
dat nog he. Nou ja 
eten maken drinken 
maken. Ja, z’n rug 
wassen misschien. 
[lacht] maar dan 
wordt ie nog 
duurder.  

Tinybot om dingen 
aan te geven. 
 
Tinybot voor 
persoonlijke 
verzorging.  
 
Meer functies is 
duurder.  

INT [nogmaals 
herinnering dat alles 
kan] 

 

PAR3 Ja ja dan wordt het 
nog leuker. 
Persoonlijke 
verzorging. Als dat 
ook nog eens een 
keer zou kunnen dan. 
Dat zou wel een 
wensdroom zijn. Als 
die robot bewegelijk 
zou worden dan zou 
het voor die mensen 
die de ziekte hebben. 
Dan wordt het een 
echt maatje 
natuurlijk stel ik me 
zo  voor.  

Persoonlijke 
verzorging maakt 
robot nog leuker 
 
Persoonlijke 
verzorging door 
robot is een 
wensdroom. 
 
Als de robot beweegt 
wordt het echt een 
maatje 

INT In het begin heeft u 
ook gezegd dat u een 
dialoog wel prettig 
zou vinden. 

 

PAR3 Ja. Dat ie wat terug 
zou kunnen zeggen.  

Robot dialoog aan 
kunnen gaan 

INT Waar voor iets zou 
hij bijvoorbeeld 
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terug kunnen 
zeggen? 

PAR3 Ja dat ie iets zou 
kunnen begrijpen en 
bij wijze van spreken 
verdrietig is dat zo’n 
robot dan zou 
kunnen vragen- 
opzich moet je dat 
allemaal zelf doen 
maar het zou, als hij 
zo’n vraag zou 
stellen van Piet ben 
je verdrietig dan dat 
er dan een gesprekje 
komt zeg maar.  

Robot emoties 
kunnen begrijpen.  
 
Robot gesprekje 
aangaan als iemand 
verdrietig is 

INT Of desnoods iemand 
bellen. 

 

PAR3 Ja, dat kan natuurlijk 
ook. Als er iets aan 
de hand is of wat dan 
ook. Dat ie dan, dat 
de mogelijkheid er is 
dat er iemand gebeld 
wordt ja.  

Robot mogelijkheid 
bieden om iemand te 
bellen.  

INT Zou de robot en/of 
sensoren willen 
gebruiken na dit 
onderzoek? 

 

PAR3 Ja. Het is natuurlijk, 
kijk als het minder 
wordt. Als iemand 
eraan herinnerd 
wordt als hij zich 
vergeet te wassen of 
weet ik wat dan zou 
het nut natuurlijk 
groter worden als dat 
het nu is natuurlijk. 
Zo’n oh ja achtig 
iets. Dat ie dan naar 
boven gaat en zich 
toch gaat wassen.  

Als participant zich 
vergeet de wassen 
(meer vergeetachtig 
wordt) vergroot het 
nut.  
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Post interview participant 4 
 

Wie Tekst Code 

INT Hoe is het gegaan 
met de sensoren en 
de robot in huis de 
afgelopen paar 
weken? 

 

PAR4 Ja, ik vond het 
eigenlijk een 
ontzettend leuk 
project en ik merkte 
dat meneer ja dat hij 
wel dacht van gut 
wat is dat nou toch? 
Wat zit er nou toch 
aan de koelkast? En 
wat zit er nou ja dat 
heb ik er toch niet 
aangemaakt. Hoe 
komen die dingen 
hier? En dan vertelde 
ik dat dat dan dat dat 
met de Tessa robot te 
maken had, en dat 
was dat ding dat in 
de keuken stond. Oh 
ja, oh ja die praat af 
en toe zei meneer 
dan. Ik zei ja dat 
klopt. Dan vroeg ik 
van weet u dan ook 
wat ie dan zegt? Ja ja 
iets van dat ik maar 
lekker moest gaan 
eten. Hij maakte ook 
een paar keer echt 
herhaalde hij de zin 
die Tessa zegt. Dat is 
de zin die de zoon 
verzonnen heeft. Ik 
weet hem niet meer 
uit m’n hoofd. Dat 
vond ik heel leuk om 
te merken. Dat dat 
ergens toch een 
bodem krijgt. Of een 
aanhaakpunt. In het 

Participant was in 
het begin verward 
over sensoren.  
 
Participant herhaalde 
zinnen die de robot 
zei  
 
Mantelzorger ziet dat 
zinnen een 
aanhaakpunt vormen 
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begin stond de robot 
in de huiskamer. 
Maar ja, daar zit 
meneer nooit. Toen 
hebben we hem in de 
keuken gezet. In het 
begin trok hij ook 
nog wel regelmatig 
de stekker eruit. 
Want ja werd hij er 
een beetje 
zenuwachtig van. Hij 
begreep het niet, 
waar die stem nou 
ineens vandaan 
kwam. En dat vond 
hij dan eigenlijk een 
beetje eng. Maar ik 
denk dat hij er nu 
toch wel een beetje 
aan gewend is. En nu 
maken we er vaak 
een grapje over. En 
dan zeg ik van: en? 
Heeft Tessa nog 
gezegd dat u een 
boterham moest 
eten? Ja ja, zegt hij 
dan. En dat het dan 
klaar staat in de 
koelkast. Ik zeg ja 
precies! Dat is 
gewoon leuk.  

 
 
 
 
Stekker werd er in 
het begin 
uitgetrokken 
 
Participant begreep 
niet waar de stem 
vandaan kwam; vond 
dit eng.  
 
Participant is nu aan 
de robot gewend.  
 
 
 

INT Dus het is wel goed 
aangekomen 
allemaal? 

 

PAR4 Ja, ik geloof het wel. 
Ik denk dat het een 
heel handig 
hulpmiddel is.  

Tessa is een handig 
hulpmiddel  

INT Hoe hebben jullie 
dat ervaren, de robot 
en sensoren in huis?  

 

PAR4 In het begin was het 
onwennig en 
onrustig. En de 

In het begin was 
aanwezigheid 
Tinybot onrustig; 
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onrust die zat hem 
denk ik niet eens zo 
heel erg in het feit 
dat Tessa in huis was 
gekomen. Ook, maar 
ik denk ook heel erg 
door dat de familie 
op vakantie was. En 
dan is natuurlijk net 
zijn vrouw overleden 
allemaal heel kort na 
elkaar en dat is ook 
allemaal heel snel 
gegaan. Dat was zo 
heftig dus ja meneer 
is natuurlijk al best 
op leeftijd. 95. Er 
was sprake van dat 
hij naar een 
verpleeghuis zou 
moeten. Nou, dat is 
gelukkig niet 
gebeurd. En ik denk 
van helemaal nu de 
familie weer terug is 
dat het wat meer het 
ritme er een beetje in 
gaat slijten. Dat hoop 
ik. En ik denk dat 
Tessa daar een mooi 
hulpmiddel bij is. 
Maar ik denk wel dat 
als je Tessa wilt 
gebruiken. Dat je 
echt goede 
combinaties moet 
maken van als je 
zegt er staat brood 
voor je klaar in de 
koelkast dan moet er 
inderdaad ook brood 
staan anders dan 
heeft het totaal geen 
zin en dan worden 
mensen daar juist 
onrustig van. Van 
waar is dat brood 
dan? Dan bereik je 
het 

viel samen met 
familie op vakantie 
en vrouw overleden 
wat vrij heftig was. 
 
 
Tessa hulpmiddel bij 
ritme erin slijten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goed opletten: 
Tinybot moet geen 
onjuiste dingen 
zeggen; leidt tot 
onrust.  
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tegenovergestelde. Is 
dat een beetje wat je 
wil weten?  

INT Ik wil gewoon weten 
hoe het gegaan is. 
Zijn er ook 
opvallende 
ervaringen geweest? 
Ik zag bijvoorbeeld 
dat er een sensor los 
lag bij de deur toen 
ik ze op kwam halen.  

 

PAR4 Nou het kan zijn, 
meneer heeft in het 
begin wel gedacht 
van wat zijn dat nou 
voor dingen en waar 
komt dat nou 
vandaan en dan ging 
hij er inderdaad ook 
een beetje aan 
prutsen. Wou hij het 
eraf halen. Maar dan 
zei ik van nee laat 
maar zitten want dat 
heeft allemaal met 
Tessa te maken die 
beneden staat. En 
dan liepen we naar 
beneden en dan liet 
ik het hem zien 
bijvoorbeeld en dan 
was hij het wel weer 
even kwijt maar ja 
dat blijft dan toch 
een beetje in 
iemand’s systeem 
zitten. Van he daar 
zit iets wat er niet 
hoort en dan blijven 
ze daar over bezig. 
Maar ik geloof dat 
hij daar later niet 
meer aan heeft zitten 
frummelen.  

Participant ging 
prutsen aan 
sensoren. 
 
Participant merkte 
op dat de sensoren er 
“niet hoorde” 
 
Participant liet ze 
later zitten 

INT Hij heeft mij 
vandaag inderdaad 
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ook nog een keer 
gevraagd wat het 
was en waar het voor 
diende inderdaad. 
Maar toen ik het aan 
het installeren deed 
hij dat ook. Waren er 
verschillen in 
ervaringen van week 
tot week?  

PAR4 Er was gewoon echt 
iets nieuws in huis 
en dat is gewoon op 
de een of andere 
manier heel voelbaar 
aanwezig. Want het 
hoeft niet zo 
opvallend te zijn 
maar toch voel je dat 
het er is. En ik denk 
dat mensen met 
dementie daar ook 
gevoelig voor zijn. 
Dus daarom is het 
denk ik gewoon heel 
belangrijk dat dat 
vooral in het begin 
gewoon goed 
begeleid wordt. En 
dat is denk ik wel 
een beetje jammer 
dat toen het 
geinstalleerd is, dat 
de familie toen 
eigenlijk al op 
vakantie ging. En ik 
denk als ze nou 
gewoon iets langer 
de tijd hadden gehad 
en daar iets meer tijd 
in hadden kunnen 
steken, dan was het 
denk ik wat 
vloeiender gegaan. 
En dan had je er 
denk ik meer uit 
kunnen halen. In 
denk dat we nu pas 

Goede begeleiding in 
het begin belangrijk. 
 
 
Meer tijd had erin 
gestoken moeten 
worden bij installatie 
bij participant 
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zijn op het punt waar 
je misschien in de 
eerste week al op 
had kunnen zitten. 
En dan hadden we de 
Tessa uit kunnen 
breiden met nieuwe 
opdrachten.  

INT Ik had al door dat het 
een moeilijke 
periode was, 
vakantie periode. 

 

PAR4 Misschien is het ook 
wel goed om dat echt 
in je verslag echt te 
benoemen dat als je 
wilt dat je echt kans 
van slagen hebt en er 
alles uit wil halen 
wat Tessa te bieden 
heeft dat je het dan 
meteen de eerste 
week goed in moet 
zetten.  

Kans van slagen is 
grootst als eerste 
week Tinybot goed 
ingezet is.  

INT Ik had inderdaad ook 
begrepen dat de 
eerste indruk echt 
goed moet zijn. 

 

PAR4 En het is vooral als 
je dan thuiszorg erbij 
betrokken bent dan 
is het heel moeilijk 
om iedereen een 
beetje daarin mee te 
krijgen om uit te 
leggen wat is nou de 
bedoeling en wat 
gaan we ermee doen 
en wat wordt er van 
jullie gevraagd. En 
dat was in het begin 
ook eigenlijk een 
beetje. Dan komt het 
samen. Dan gaat en 
zo’n familie op 
vakantie en dan 

Thuiszorg betrekken 
bij installatie; wat is 
de bedoeling? 
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weten wij niet goed 
wat de bedoeling is 
en gaan we ook nog 
eens de vaste 
mensen op vakantie 
en dan heb je- dat is 
eigenlijk jammer 
want dan gaan er zo 
veel dingen, dan is 
het zo moeilijk om 
de boel gewoon goed 
op te zetten. En 
eigenlijk lukt dat dan 
ook niet omdat je er 
dan eigenlijk aan alle 
kanten net een beetje 
langs schiet zeg 
maar. Het is wel heel 
goed uitgelegd door 
Erna hoor. Wat dan 
de bedoeling was. 
Maar je kan eigenlijk 
geen voorwaarden 
meer scheppen. Je 
staat eigenlijk ineens 
voor een feit. En 
daar heb je het dan 
eigenlijk mee te 
doen. En toch is dat 
jammer. Dus 
eigenlijk heb je iets 
meer 
voorbereidingstijd 
nodig. En ik denk 
ook gewoon goede 
informatie vooraf en 
even een paar korte 
afspraken van nou zo 
gaan we het doen dat 
ook de zorg 
gewaarborgd blijft. 
Dat de zorg op tijd 
komt. Dat die in elk 
geval kan zorgen 
zoals in het geval 
van meneer dat er 
een boterham en 
drinken klaarstaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantieperiode is 
lastig om een project 
te beginnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinybot was er 
plotseling; niet 
genoeg 
voorbereidingstijd 
voor thuiszorg 
 
 
 
Duidelijke afspraken 
moeten gemaakt 
worden over Tinybot 
met thuiszorg.  
 
 
 



 173 

INT Overigens heeft ie 
dat de eerste week 
niet gezegd, met die 
koelkast.  

 

PAR4 Ja ja, we hadden 
gewoon geen idee of 
hij nou wel of niet at. 
En soms at hij 
helemaal niet en 
soms gewoon wel 
maar dan weer op 
gekke tijdstippen. 
Dus er is wel meer 
structuur gekomen.  

Tinybot heeft meer 
structuur 
aangebracht.  

INT De mantelzorg had 
gezegd dat de robot 
kon helpen bij eten 
en drinken. Is dat 
ook gebeurd voor je 
gevoel?  

 

PAR4 Ja. Ja ik denk het 
wel. Daar is moeilijk 
achter te komen 
want je bent er niet 
op dat moment. 
Soms had hij al 
gegeten. Dat hoor ik 
dan wel eens van als 
je daar dan wel eens 
naar vraagt. Maar 
hoe dat dan die 
andere momenten 
gaat. 

Controleren of 
eten/drinken gebeurd 
is moeilijk.  

INT Bijvoorbeeld was het 
broodje weg aan het 
einde van de dag?  

 

PAR4 Ja, dat wel. Meestal 
wel. Een enkele keer 
niet. Dan is hij of 
buiten of ja ik weet 
het ook niet. Heb je 
natuurlijk niet zoveel 
zicht op je bent er 
maar kort he. 
Eigenlijk. Maar ‘s 

Thuiszorg is maar 
kort bij mensen 
thuis; overzicht 
houden is moeilijk.  
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avonds komen we 
om de maaltijd warm 
te maken en dan zie 
je of het broodje weg 
is of niet.  

INT Hoe vaak per week 
zou je zeggen dat het 
broodje weg was? 

 

PAR4 Nou ik denk. Een 
week heeft 7 dagen. 
Op 7 dagen is ie 
misschien 1 of 2 keer 
niet opgegeten.  

 

INT Dat is wel netjes.  

PAR4 Dat is keurig! Ik was 
er in ieder geval erg 
enthousiast over.  

Thuiszorg 
enthousiast over 
resultaat eten.  

INT Het drinken was 
alleen iets moeilijker 
te controleren?  

 

PAR4 Ja, dat klopt. Maar 
als je het klaarzet op 
het aanrecht. Want 
hij vraagt ook altijd 
is dat voor mij? Zeg 
ik ja dat is voor u, 
dat is voor tussen de 
middag. Dan zeg ik 
erbij dat het ranja is 
en dan zegt hij oh 
jammer dat het niet 
iets sterkers is. Ik 
zeg ja het is bessen 
maar zonder alcohol. 
Ja zo. Dus ja ik 
denk- ik heb daar 
wel vertrouwen in 
dat hij dat dan wel 
opdrinkt. Maar ja 
garanties dat heb je 
natuurlijk niet.  

Drinken is moeilijk 
te controleren; geen 
garantie dat het goed 
gaat.  

INT Maar dat komt dan 
niet door de robot, of 
wel? 
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PAR4 Ja, maar ik zeg het 
ook als er een 
broodje staat. Dat 
zeg ik dan ook. Ik 
zeg altijd van: er 
staat een broodje 
afgedekt in de 
koelkast. En dan laat 
ik het hem vaak even 
zien. En dan zegt hij: 
ah nah helemaal 
geweldig! En dat is 
drinken, dat is ook 
voor tussen de 
middag, voor als je 
het broodje eet. Maar 
ja, wat daar van 
overblijft weet ik 
natuurlijk niet. Maar 
ik heb niet het idee 
dat het in de 
gootsteen verdwijnt. 
Of dat hij het dan 
maar niet drinkt.  

 

INT En de twee drink 
momenten dat jullie 
er niet zijn? 

 

PAR4 Ik denk niet dat hij 
makkelijk koffie zet 
voor zichzelf. Soms 
zegt meneer wel 
eens van soms zegt 
ze wat maar ja dan is 
het voor hem 
misschien niet goed 
duidelijk, tenminste 
dat is een beetje wat 
ik uit zijn verhaal 
opmaak, wat dan 
eigenlijk de 
bedoeling is. Omdat 
hij dan net binnen 
komt of dan komt 
het voor hem uit de 
lucht vallen. Dan 
valt het niet samen 
met een goed 
moment. Ik denk dat 

 
 
 
 
 
 
 
Herinneringen 
komen soms uit te 
lucht vallen voor 
participant; niet het 
goede moment.  
 
 
Moment herinnering 
Tinybot valt soms 
niet samen met actie.  
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we daar misschien 
nog wel eens naar 
zouden kunnen 
kijken. Hoe je het 
wel in zou kunnen 
kleden. Of dat je het 
gewoon beter weg 
kan laten en dat je 
het alleen bij het 
lunch moment laat. 
Dat je weet dat hij in 
elk geval wat drinkt. 
En bij het ontbijt.  

INT Heb je daar een idee 
over? Hoe dat beter 
aan kan sluiten bij 
het goede moment?  

 

PAR4 Ja nou ja ik dacht als 
we weten hoe laat hij 
ongeveer beneden is. 
Dat de sensor 
registeerd wanneer 
Piet beneden is. Dat 
Tessa dan zegt 
goedemorgen Piet, 
heb je lekker 
geslapen? Ik denk 
dat hij dan nog wel 
moet lachen. Neem 
maar een boterham. 
En zet een kopje 
koffie. Dat durf ik 
niet want senseo 
hebben zij maar dat 
is een hele 
ongelukkige senseo. 
Elke keer is er wat 
met dat ding. Dan is 
ie kapot, dan is er 
een kalkgebeuren. 
Dus niet zo’n senseo 
die je gewoon lekker 
indrukt en je hebt je 
senseo’tje. En dan 
ben ik bang, kijk en 
dan wil dat niet en 
dan gaat hij ermee 
prutsen en dan is het 

Tinybot kan een 
persoonlijke 
begroeting geven bij 
wakker worden. 
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dit en dan is het dat 
en dan verliest hij 
eigenlijk alles uit het 
oog. En dan drinkt 
hij ook niet meer. En 
al helemaal geen 
koffie natuurlijk. 
Dan heb ik liever iets 
neutraals. Ik steek 
liever in op iets wat 
dan echt kans van 
slagen heeft dan een 
beetje dubieus iets.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herinneringen alleen 
geven als er echt 
kans van slagen is; 
taak is zeker niet te 
moeilijk. 

INT [praat over sensoren 
en privacy en het 
mogelijke gebruik 
van zendertjes om 
aan te geven wie wie 
is]  

 

PAR4 Je zou eens aan de 
familie kunnen 
vragen hoe zij 
daarover denken. Ik 
denk dat meneer het 
wel grappig vindt. 
Dat is zo mijn eerste 
idee. Ik denk niet dat 
hij het heel erg naar 
zou vinden. Maar 
daar kan ik me heel 
erg in vergissen.  
[wat gepraat over de 
familie niet relevant]  

 

INT Ja, hij had ook over 
Tessa gezegd: kan ie 
niet meer zeggen.  

 

PAR4 Oh ja ja, dat heeft de 
zoon gezegd maar 
dat kan ik ook wel 
eens gezegd hebben. 
Ze zegt een beetje 
weinig zegt hij dan.  

Participant vindt dat 
Tinybot meer mag 
spreken.  
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INT De zoon zei 
inderdaad ook dat hij 
het wel gezellig 
vond.  

 

PAR4 Dat ligt ook aan je 
insteek. Als je er 
eigenlijk al negatief 
tegenover staat als 
omstanders dan kan 
je het ook niet een 
beetje de goede kant 
op boetseren zeg 
maar  

Omstanders zijn 
belangrijk acceptatie 
Tinybot 

INT Nee dat is een 
barriere. Als mensen 
het idee niet 
snappen. Zou je me 
misschien kunnen 
vertellen hoe de 
thuiszorg daarin 
staat? Wat ze over 
Tessa zeggen?  

 

PAR4 Ik heb eigenlijk bijna 
niemand erover 
gehoord. Alleen 1 
collega, maar die zit 
ook niet zo lekker in 
haar vel, dat moet je 
ook even meenemen, 
die had wel zoiets 
van, ja wordt dit nou 
de toekomst. Dat 
meneer een robot 
krijgt in plaats van 
zorg. En toen heb ik 
uitgelegd van nee het 
is niet in plaats van. 
Het is een 
ondersteuning voor 
meneer. Zo moet je 
het zien. We willen 
gewoon graag dat 
meneer toch een 
beetje redelijk goed 
thuis kan wonen. 
Gewoon naar 
omstandigheden 

Thuiszorg heeft niks 
gezegd over de 
robot. 
 
 
 
 
 
1 verzorgende was 
sceptisch; dus we 
krijgen een robot in 
plaats van zorg? 
 
 
 
 
Tinybot is een 
ondersteuning om 
participant te helpen 
goed thuis te blijven 
wonen. 
 
Tinybot werkt samen 
met thuiszorg, niet in 
plaats van.  
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goed thuis kan 
blijven wonen. Daar 
moeten we ons voor 
inzetten, dat het hem 
ook gaat lukken. Dus 
daar moet je dan 
voorwaarden voor 
scheppen en daar 
helpt Tessa ons mee. 
Niet in plaats van, 
maar met ons. Heeft 
ze niks meer over 
gezegd. Maar ik 
weet niet hoe de 
anderen daar over 
denken weet ik 
eigenlijk niet zo 
goed. Die hebben het 
denk ik ook niet zo 
heel erg 
meegekregen omdat 
ze nu inderdaad met 
vakantie zijn. En ik 
ben zo’n beetje de 
enige die er nu is. 
Met alle invallers. 
Dat is aan de ene 
kant best heel handig 
van Tessa want als je 
niet weet dat er met 
Tessa gewerkt 
wordt, dan maakt dat 
eigenlijk ook niet uit 
want dan hoef je 
alleen maar te doen 
wat er in het 
zorgplan staat. 
Namelijk eten in de 
koelkast zetten, 
drinken klaarzetten 
en dat soort dingen. 
Dan kan het gewoon 
doorgaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuiszorg doet wat 
in het zorgplan staat; 
Tinybot kan daar 
makkelijk bij 
aansluiten.  
 
 
 

[praat] [niet relevante praat]  

PAR4 Maar van mijn 
andere collega’s zou 
ik het niet zo goed 
kunnen zeggen. 

Niet iedereen in 
thuiszorg reageert op 
alle instructies.  
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Want we hebben in 
onze medewerkers 
portaal dan zegt Erna 
bijvoorbeeld wel 
eens van oh dit of 
dat of let daar even 
op en daar reageert 
ook niet altijd 
iedereen op.   

INT Ik zal verder gaan 
met de volgende 
vraag. Vindt u dat 
deze technologie 
past in het dagelijkse 
leven van de client. 

 

PAR4 Ja zeker! Ik denk 
dat. Kijk, het hangt 
niet alleen met eten 
en drinken samen, je 
kan heel creatief 
eigenlijk daarmee 
omgaan. Alleen ja, 
ik denk dat je 
gewoon. Dat een 
mantelzorgers, 
clienten, en werkers 
in de zorg als die 
goed weten wat de 
mogelijkheden zijn 
van Tessa en waar ze 
Tessa voor zouden 
kunnen gebruiken, 
dan denk ik dat je 
daar heel veel mee 
kan doen. Dat denk 
ik echt.  

Thuiszorg ziet meer 
mogelijkheden dan 
alleen eten en 
drinken. 
 
 
Samenwerking 
mantelzorger, client 
en werkers zorgt 
voor de meeste 
mogelijkheden.  

INT Zou het ook in jullie 
leven passen als 
verzorgers?  

 

PAR4 Ja zeker! Ja, Zoals 
het nu bij meneer 
Simonides, ja, dat is 
gewoon leuk.  

Thuiszorg vindt het 
passen in het 
professionele leven.  

INT [praat over overzicht 
en wat er te zien is in 
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de Tessa account 
voor iedereen] 

PAR4 Maar weet je, dan 
komen we wel op 
een struikelblok van 
een van jouw eerste 
vragen want dan is 
het nog weer iets wat 
wij als verzorgenden 
erbij moeten doen. 
En wij zitten gewoon 
heel krap in tijd. We 
hebben eigenlijk 
gewoon geen tijd. 
We komen meestal 
tijd tekort bij de 
mensen. Als je dat 
dan zou willen doen. 
Ik zou er dan voor 
kiezen laat dat de 
familie doen.  

Thuiszorg heeft geen 
tijd de robot te 
programmeren.  
 
 
Thuiszorg vindt 
programmeren taak 
van de familie.  

INT Maar dat jullie wel 
weten wat er gezegd 
wordt. 

 

PAR4 Ja! Dat wel. Zoals 
we het nu hebben 
gedaan eigenlijk bij 
de familie 
Simonides, maar dan 
iets beter uitgevoerd 
he. Als je iets beter 
weet van hoe en wat. 
Dat de familie weet. 
Want je hebt 
eigenlijk nodig dat je 
goed weet van hoe 
het dag nacht ritme 
van zo’n persoon 
eruit ziet. En daar 
heb je familie voor 
nodig. Want dat is 
heel prettig. Dan kan 
je als verzorgende 
wel tips of ideeen 
geven en daar kan je 
in vergaderingen 
wel. Want dan moet 

Familie weet het 
ritme van client het 
beste. 
 
 
Thuiszorg geeft tips, 
maar de familie 
besluit welke 
herinneringen en 
wanneer.  
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je niet zomaar tegen 
die familie zeggen 
van nou ik zou het 
prettig vinden dat 
jullie nog een 
drinkmoment 
inlassen. Want dan 
zegt een volgende 
nee ik wil dat 
drinkmoment eruit. 
Dat moet je niet 
doen. Dan moet je 
gewoon even in een 
teambespreking even 
overleggen van goh 
gewoon even kort. Ja 
hoe gaan de eet en 
drink momenten 
zoals die nu gepland 
zijn. Kan er nog iets 
in veranderd 
worden? En dan kan 
je dat doorgeven aan 
de familie van nou 
we hebben het 
erover gehad en het 
leek ons handig als 
het goedemorgen 
moment erin komt. 
Ik noem maar wat. 
Dan kunnen ze dat 
invoeren precies op 
de manier zoals 
meneer of mevrouw 
dat gewend is. Maar 
ik denk niet dat je 
het bij verzorgenden 
moet leggen. Dan is 
het weer iets wat 
weer op de 
schouders van 
verzorgenden komt. 
We hebben allemaal 
best goedwillende 
mensen. Ze willen 
het echt allemaal wel 
proberen, maar het 
gaat gewoon niet. 
Dat zijn de dingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuiszorg heeft geen 
tijd om de robot  in 
te programmeren 
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die er het eerste 
afgaan. Dat heeft 
niet met directe zorg 
te maken. Het komt 
niet direct aan het 
lijf. Het heeft niet 
met medicijnen te 
maken. Heeft niet 
met wondverzorging 
te maken. Dusja, dat 
gaat er dan af.  

INT Volgende vraag: 
toegevoegde waarde. 
Konden ze iets 
betekenen voor de 
client?  

 

PAR4 [stilte]. Dat vind ik 
een beetje lastig te 
zeggen want ik denk 
dat het- ja het heeft 
wel een toegevoegde 
waarde. Maar ik 
denk niet dat als 
Tessa er niet zou 
zijn, dat dingen dan 
niet zouden 
gebeuren. Ik denk 
niet dat het van 
Tessa afhankelijk is. 
Zo bedoel ik het.  

Er is geen 
afhankelijkheid van 
Tinybot.  

INT Wat is dan wel de 
meerwaarde van 
Tessa?  

 

PAR4 Dat het echt een 
ondersteuning is in 
dat wat je al doet. Of 
wat meneer of 
mevrouw al gewend 
zijn. Een soort in 
stand houden van.  

Tinybot als 
ondersteuning, in 
stand houden van 
wat iemand al 
gewend is.  

INT Kan het een 
oplossing bieden 
voor iets waar eerst 
geen goede 
oplossing voor was? 
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PAR4 Ja, maar dat is 
natuurlijk ook heel 
erg client 
afhankelijk.  

Of Tinybot een 
oplossing is, is client 
afhankelijk.  

INT Dat kan: maatwerk.  

PAR4 Dan zeg ik ja. Maar 
dan wel met de 
kanttekening maar 
zeer client 
afhankelijk.  

 

INT Bij meneer 
simonides?  

 

PAR4 Nee. nee. Zo ver zou 
ik geloof ik niet 
willen gaan. Ik denk 
niet dat het echt een 
oplossing is.  

Bij deze participant 
was Tinybot geen 
oplossing.  

INT Heb je een voorbeeld 
van een client waar 
het wel zo is?  

 

PAR4 Een meneer maar 
daar twijfel ik ook 
erg over. Dat is een 
meneer en die is- die 
heeft ontzettende 
hartproblemen en die 
valt heel snel. Daar 
gaat het eigenlijk 
ook niet zo goed 
mee. Die raakt soms 
als het ware een 
beetje weg. En wij 
komen nu om 
medicatie aan te 
reiken. Dat hebben 
we van hem 
overgenomen. Maar 
ik denk in zijn geval 
zou het kunnen zijn 
dat Tessa daar 
uitkomst zou kunnen 
bieden door hem te 
helpen herinneren 
van je moet even je 

Tinybot zou een 
uitkomst zijn bij 
client die helpt 
herinneren aan 
medicatie.  
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medicijnen innemen.  

Pauze De participant wilde 
een pauze om 
drinken te halen.  

 

INT Zijn er 
mogelijkheden die er 
niet zijn maar die 
wel wenselijk 
zouden kunnen zijn?  

 

PAR4 Naar de wc gaan. Er 
zijn ook mensen die 
vergeten om naar de 
wc te gaan. Dan zou 
je kunnen zeggen 
van. Het is niet goed 
hoor maar: het is elf 
uur dus even een 
momentje om naar 
de wc te gaan. Ik 
noem maar wat. Je 
zou het ook kunnen 
gebruiken als 
wekker. Het opstaan. 
Maar Tessa is 
natuurlijk wel 
plaatsgebonden. Dus 
je moet eigenlijk 
kijken- Dat is 
eigenlijk wel een 
beetje een beperking. 
Want dan moet je 
eigenlijk kijken van 
voor welk moment 
wil je het gebruiken. 
En waar plaats je 
hem dan.  

Tinybot kan mensen 
helpen herinneren 
naar de wc te gaan. 
 
 
Tinybot als wekker.  
 
 
Tinybot is 
plaatsgebonden, dit 
is een beperking.  

[praat] [aansluitend bij de 
literatuur studie: 
praat over hoe er niet 
te veel stappen 
moeten zitten in de 
instructie en het niet 
te lang moet zijn] 

 

PAR4 Tessa kan ook 
zeggen vergeet je 

Tinybot herinnering 
aan steunkousen. 
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steunkousen niet. Of 
vergeet je alarm niet. 
Voordat iemand naar 
beneden gaat.  

 
Tinybot herinnering 
aan alarm.  

INT Na het gebruik van 
deze robot, is er iets 
wat u aan het 
uiterlijk en/of de 
spraak zou willen 
veranderen?  

 

PAR4 De spraak daar kan 
ik niks over zeggen 
want ik heb hem nog 
niet echt gehoord. Ik 
zou gewoon een 
normale vriendelijke 
stem gebruiken. Het 
uiterlijk, ja ik vind 
hem persoonlijk wel 
een beetje 
kinderachtig. En dat 
hoor ik ook van 
meneer. Nu zegt hij 
er niks meer over 
maar ja wat zou je 
dan moeten doen. 
Misschien gewoon 
dat mensen het toch 
herkennen als- want 
nu is het alsof het 
een beetje verstopt 
is. Niet een stiekem 
gevoel dat is niet het 
goede woord, maar 
ik weet even geen 
ander woord. Maar 
je kunt gewoon 
eigenlijk open en 
bloot laten zien dat 
dat een robot is. 
Misschien moet je 
het gewoon een 
robot uiterlijk geven.  

Spraak heeft 
thuiszorg niet 
gehoord.  
 
 
 
Thuiszorg vindt 
robot een beetje 
kinderachtig. 
 
Participant heeft ook 
gezegd dat hij de 
robot kinderachtig 
vond.  
 
 
 
Tinybot zou een 
robot uiterlijk 
moeten hebben; niet 
proberen te 
verstoppen.  

INT Sommige mensen 
hebben de bloem 
eruit gehaald.  
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PAR4 Ik denk als ik zo 
naar mijn clienten 
kijk dat er weinig- 
misschien wel 
mensen die het leuk 
vinden maar als ze 
weten dat het een- ik 
denk dat de meeste 
mensen dan liever 
zien wat ze voor zich 
hebben. En nu 
worden ze eigenlijk 
een beetje op het 
verkeerde been 
gezet. En ik merk 
aan mensen dat ze 
dat wel- dat vinden 
ze vervelend. Ze 
willen liever gewoon 
iets dat ze zien dat 
iets is wat het is.  

Thuiszorg vind dat 
mensen op het 
verkeerde been 
worden gezet door 
niet-robot uiterlijk.  

INT Wat houdt een robot 
uiterlijk in?  

 

PAR4 Ja dat is een goede 
vraag. Of een 
speakertje ofzo. Dat 
mensen zien. Maar 
dan hebben ze 
misschien weer het 
gevoel dat ze 
bespied worden. Dat 
is ook niet leuk. 
Misschien zou ik dan 
toch omdat er ook 
oogjes in zitten. 
Want die zijn ook 
ergens voor he?  

Speaker als uiterlijk 
robot; geeft mogelijk 
het idee dat ze 
bespied worden. 
 
 
Functie ogen niet 
bekend  

INT Die oogjes zijn 
ledlampjes om het 
meer levend te laten 
lijken. Oogcontact  

 

PAR4 Maar je hebt toch 
ook die ZORA. 
Want ZORA is toch 
eigenlijk ook echt 
wel een soort 

Tinybot in ZORA 
uiterlijk.  
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robotje. Maar dan 
hoef je niet die 
intelligentie van 
ZORA te gebruiken, 
maar dan kan je 
gewoon het van de 
Tessa daarop toe 
kunnen snijden.  

INT Dus een ZORA 
robot vorm? 

 

PAR4 Ja dat mensen wel 
kunnen zien dat het 
een actieve pop is. 
En dat het niet 
zomaar een pop is. 
Maar dat het wel 
echt iets met 
techniek te maken 
heeft. Dat lijkt mij 
wel een duidelijk 
beeld.  

ZORA uiterlijk 
duidelijker dat het 
techniek is.  

INT En als ze zien dat het 
techniek is? Willen 
ze het dan nog 
steeds?  

 

PAR4 Ja niet teveel 
techniek. Gewoon 
een beetje. Eigenlijk 
net zoiets als de 
bloempot alleen dan 
als robot vorm.  

Bloempot als robot 
vorm.  

INT Als alles mogelijk is 
wat zou je 
veranderen?  

 

PAR4 Waar we het net over 
hadden, het uiterlijk. 
En ik zou het leuk 
vinden als je het 
door het hele huis 
zou kunnen 
gebruiken en dat 
Tessa gekoppeld is 
ook door de sensoren 
aan de persoon. Dus 

Koppeling Tessa en 
Sensoren wenselijk. 
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dat zodra meneer 
beneden komt dat 
Tessa kan 
waarnemen van oh 
hij is beneden. Dan 
zeg ik goedemorgen. 
Dan heb je meteen 
interactie zeg maar. 
Dat zou ik wel- dat 
lijkt mij wel wat.   

 
 
 
 
 
 
Interactie is 
wenselijk.   

INT Zou de de robot 
en/of de sensoren 
willen gebruiken na 
het onderzoek 
afgelopen is? 

 

PAR4 Ja! Omdat het 
gewoon leuk is 
omdat het nu al zo 
mooi is ingezet. Dat 
het nou eigenlijk 
jammer is als je het 
nu af zou bouwen. 
Dat het eigenlijk 
leuk is om er nu mee 
verder te gaan. 
Omdat je er eigenlijk 
al een hoop in hebt 
gestopt aan energie. 
En ja dan is het 
jammer als dat dan 
gewoon weg is. Dus 
is het leuk om het 
voort te zetten en 
ook uit te breiden.   

Tinybot is leuk en 
mooi ingezet.  
 
 
Er is al een hoop 
energie in de 
Tinybot gestoken, dit 
moet uitgebreid 
worden.  

INT [doelen] Eerste doel 
ging over drinken.  

 

PAR4 Ja en dat weet ik 
eigenlijk niet. Voor 
mij zijn die 
drinkmomenten heel 
lastig inschatten. Ik 
heb gewoon 
eigenlijk geen idee 
van. Maar ik weet 
dan wel dat tussen de 
middag moment ik 

Drinkmomenten zijn 
lastig in te schatten. 
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denk dat hij dat wel 
doet. En ‘s ochtends 
als wij komen dan 
bieden we hem ook 
altijd drinken aan. 
Maar ja dat is dan 
niet door Tessa. En 
tussen de middag ja. 
Ik denk wel dat dat 
wat helpt. Het geeft 
wel ondersteuning 
natuurlijk.  

 
 
 
 
Tinybot ondersteunt 
wel in drinken als 
het vergeten is.  

INT Voor het geval dat 
het vergeten is. 

 

PAR4  Ja  

INT  Dus op die manier 
wat heeft de robot 
bijgedragen? 

 

PAR4 Ja ik denk wel 
ondersteuning. En 
dan wil je een cijfer 
he? Dat vind ik zo 
lastig. Dat weet ik 
niet. Doe maar -1. 
Dat denk ik. Maar ik 
durf daar niet mijn 
hand voor in het 
vuur te steken.  

 

INT Denkt je dat het doel 
te hoog lag?  

 

PAR4 Ik denk meer omdat 
het niet te 
controleren viel. 
Alleen door de 
sensoren en eigenlijk 
ook niet omdat je 
dan die binnen hebt 
en dan die.  

Drinken viel niet te 
controleren, alleen 
door sensoren.  

INT Als de robot iets 
beter of anders 
kunnen doen? 

 

PAR4 Ik denk met dat 
drinken dat is lastig 

Meer controle 
momenten zijn nodig 
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he. Ik denk gewoon 
dat hadden we dan 
beter af moeten 
stemmen. Van een 
controle. Door ons 
een controle 
moment. Of door de 
familie een controle 
moment. Maar 
omdat we daar 
natuurlijk maar twee 
keer komen. Dan 
loop je dat al mis. 
Dat is gewoon heel 
moeilijk te 
achterhalen. En op 
basis daarvan zeg ik 
ook van -1 omdat die 
keren dat dan eten en 
drinken weg is dan 
neem ik aan dat hij 
dat inderdaad heeft 
opgedronken hem 
enigszins kennende. 
Maarja van die 
andere momenten ik 
heb werkelijk geen 
idee of ie dan 
drinken pakt of dat 
dan ook doet.  

voor drinken.  
 
 
 
 
 
 

INT Belangrijkste 
factoren die 
meespelen bij het 
behalen van zo’n 
doel? 

 

PAR4 Goede 
communicatie. Dat is 
van essentieel 
belang. En 
informatie. 
Informatie en 
communicatie. Het is 
niet te controleren en 
om te voorkomen dat 
iedereen niet weet 
waar Tessa voor is 
en maar wat gaat 
doen, ja dan schiet je 

Goede communicatie 
belangrijk bij 
behalen doel.  
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je doel voorbij. Dus 
je moet gewoon 
weten waarom Tessa 
komt, wat het doel 
van Tessa is en dan 
moet je proberen om 
daarnaar te werken. 
Om de 
randvoorwaarden 
duidelijk te maken. 
En ook uit te voeren. 
Dus dan moet je 
kijken of dat past. En 
dat past niet altijd. 
Maar goed dan kan 
je kijken hoe het dan 
wel kan. En dan kan 
je daarop Tessa weer 
een andere 
boodschap laten 
inspreken bij wijze 
van spreken 
bijvoorbeeld.  

 
 
Iedereen moet weten 
waarvoor de Tinybot 
is om doelen te 
behalen.  
 
Randvoorwaarden 
stellen om doelen te 
halen.  
 

INT Tweede doel; eten.  

PAR4 De afgelopen week 
ging gewoon 
eigenlijk bijzonder 
goed. Denk ik. Als 
het niet goed ging 
had het denk ik toch 
met een 
communicatiedingetj
e te maken dat het 
niet was klaargezet 
of weet ik veel wat. 
En die week 
daarvoor ook. Ging 
het eigenlijk ook 
steeds beter. Alleen 
omdat dan de 
randvoorwaarden 
niet voldoende zijn 
zoals niet voldoende 
brood of geen beleg. 
En dan heeft dat doel 
gewoon geen zin. 
Dan ga je eigenlijk 
voorbij aan wat er 

Eten ging bijzonder 
goed.  
 
 
Problemen in 
vakantie met eten; 
randvoorwaarden 
zoals beleg of brood 
aanwezig niet altijd 
gehaald.  
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nodig is om het doel 
te behalen.  

INT Maar de keren dat 
het brood er lag was 
het weg?  

 

PAR4 Ja en dan een keer 
omdat het 
beschimmelt was. 
Dus eigenlijk ook 
bijzonder knap dan 
is het wel gepakt 
maar gezien dat er 
schimmel op zat en 
toch niet opgegeten.  

 

INT Dus de keren dat het 
niet lukte was het 
omdat er geen 
broodje lag of er 
schimmel op zat? 
Maar de keren dat 
het er lag ging het 
goed? 

 

PAR4 Ja volgens mij wel. 
Het was ook 
makkelijk uit te 
voeren. Gewoon 
goed te doen. Dat je 
gewoon iedereen 
zegt van jongens als 
we komen even een 
broodje voor tussen 
de middag, dat was 
eigenlijk al een doel, 
en ondersteuning van 
Tessa.  

 

INT Dit doel was te 
moeilijk? Te 
makkelijk? Of 
precies goed?  

 

PAR4 Precies goed.  Doel eten was 
precies goed.  

INT Heeft de robot iets 
bijgedragen? 
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PAR4  Ja zeker. Ik denk dat. 
Ja misschien dat 
meneer wel eens 
dacht van ja hij vindt 
eten niet zo 
belangrijk omdat hij 
er niet zoveel zin 
meer in heeft. Als je 
verdriet hebt dan heb 
je gewoon geen trek 
in eten. MAar als het 
dan klaarstaat dan is 
het alweer anders. 
En als je dan 
eigenlijk geen zin 
hebt dan ben je snel 
vergeten dat je 
eigenlijk moet eten 
omdat je dan 
eigenlijk het gevoel 
hebt van nah ik hoef 
nog helemaal niet te 
eten. MAar als Tessa 
dan zegt van denk je 
aan je boterham en 
het staat in de 
koelkast. Nou dan 
denkt meneer ach 
weet je ik ga eens 
even in die koelkast 
kijken. Even kijken 
waar ze het over 
heeft.  

Participant vindt eten 
niet belangrijk, maar 
gaat toch even kijken 
als de Tinybot het 
zegt.  

INT FActoren die 
belangrijk zijn? Als 
ik het goed begrijp 
laagdrempeligheid.  

 

PAR4 Ja. Ja. Het moment 
en de actie klopten 
met elkaar en dat is 
eigenlijk wat je moet 
hebben. Als het te 
vroeg of te laat is 
dan werkt het niet. 
Bij mensen die 
misschien heel goed 
zijn. Die nog een wat 
langere termijn 

Laagdrempeligheid 
belangrijk halen 
doel.  
 
 
Opdracht Tinybot 
moet meteen uit te 
voeren zijn.  
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geheugen hebben 
maar mensen die een 
korte 
termijngeheugen 
hebben die moet je 
eigenlijk meteen de 
opdracht en dat ze 
hem ook meteen uit 
kunnen voeren.  

INT Was er bij dit doel 
iets anders gekund 
hebben? 

 

PAR4 Ik zou het niet 
weten. Ik denk dat 
het zo gewoon prima 
was. Misschien dat 
de eerste keren dat 
het dan handig was 
geweest als iemand 
erbij was geweest. 
En dat diegene kon 
kijken van goh wat 
gebeurt er nou 
eigenlijk.  

Meer controle 
momenten nodig om 
te zien hoe 
participant reageert 
op Tinybot.  

INT [eind praatje]  

 
 
 
 
Post interview participant 5&6 
 

Wie Tekst Code 

INT [introductiepraatje] 
Hoe hebben jullie 
het ervaren de 
afgelopen paar 
weken met Tessa in 
huis? 

 

PAR6 Mijn ervaringen. Uh 
ja, het was wat ik 
zei, ik bedoel ik vind 
het wel grappig. 
Maar dat ik nou 
precies luister wat ze 

Participant vond 
Tinybot grappig. 
 
Participant luistert 
niet precies naar wat 
Tinybot zegt.  
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zegt. Daar neem ik 
kennisgeving aan en 
voor de rest leef ik 
gewoon mijn eigen 
leventje. Dus dat he 
dat structuur geven 
dat heb ik eigenlijk 
nog niet nodig. Maar 
ik kan me 
voorstellen dat het 
wel voor mensen die 
die dus ja wat 
beperkter zeg maar 
moeten leven dat het 
wel lekker is als er 
dus een Tessa in de 
kamer staat die zegt 
ga nou maar eens 
een uurtje rusten. Of 
ga gezellig zitten 
met een kop thee. Je 
kunt ook doelloos 
rondlopen en doen 
en dat zie je dan wel 
eens met ouderen. 
Dan zit er geen rust 
meer in. Ze weten 
niet goed meer of ze 
rechts of linksaf 
moeten. En dat kan 
ik me voorstellen ja.  

 
Participant vind 
structuur nog niet 
nodig.  
 
Participant kan zich 
gebruik voorstellen 
bij beperktere 
mensen.  
 
Tinybot kan 
herinneren aan 
rusten. 
 
Tinybot kan 
herinneren aan thee. 
 
Tinybot kan rust 
brengen aan 
onrustigere ouderen.  

INT [richt tot PAR5] 
hetzelfde? Mee eens 
of iets toe te voegen?  

 

PAR5  Ik heb daar wel wat 
op toe te voegen ja. 
Ik denk dat het 
sowieso veel 
gezelligheid bracht 
voor jou in huis. Jij 
vond het wel leuk als 
Tessa wat zei tegen 
je. 

Mantelzorger vond 
dat het gezelligheid 
bracht. 
 
Participant vond het 
leuk als Tessa wat 
zei.  

PAR6 Oh ja [lacht] oke.   

PAR5  Toch? Dat liet je mij 
in ieder geval wel 

Leuk als Tinybot wat 
zei over medicijnen 
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weten. Dat wel zo’n 
stem af en toe in 
huis. En ook dat het 
ook wel leuk was om 
voor jou van: oh 
maar die medicijnen 
die heb ik al 
ingenomen. Dus 
meer een beetje  

die al ingenomen 
waren.  

PAR6 Ja nou ja, het is alsof 
je -- je bent er 
onderhand aan 
gewend om in je 
eentje te zitten. En 
dan is er toch nog 
iets iets een robotje 
die wat zegt.  

Participant is 
gewend alleen te 
zitten; leuk als een 
robot wat zegt.  

PAR5  Ja. Dus ik denk ook 
qua structuur dat ie 
heel goed werkt. 
Tessa.  

Tinybot werkt goed 
voor structuur.  

INT Vonden jullie ook 
dat het verschilde 
van week tot week? 
Bijvoorbeeld dat de 
eerste week nog wat 
wennen was en de 
tweede week anders 
was dan de eerste 
week?   

 

PAR6 Sowieso natuurlijk. 
He dat is met alles 
voor het eerst in je 
leven vaatwasser 
aanschaft dan is dat 
ook even wennen. 
Ja.  

Participant vond 
Tinybot de eerste 
week wennen.  

INT  Week 1 reageert u 
anders op Tessa 
omdat u nog aan 
Tessa moest wennen 
of viel dat wel mee? 

 

PAR6 Nee dat niet. Het 
was in het begin 

Reactie op Tinybot 
veranderde niet van 
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alleen ja opeens 
plotseling een stem 
horen. In het laatst 
wist ik precies 
wanneer ze kwam 
[lacht].  

week op week. 
 
In het begin was 
Tinybot plotseling, 
aan het einde 
voorspelbaar.  

INT Zijn er problemen 
voorgekomen tijdens 
het gebruik van deze 
robot?  

 

PAR6 Nee, kan me niet 
voorstellen wat voor 
problemen hij kan-- 
Ze gaat er alleen mee 
kunnen stoppen. Nou 
ja, dan kijk je of de 
stekker erin zit  

Geen problemen; 
participant kan zich 
geen problemen 
voorstellen.  

INT Ik heb wel eens 
mensen gehad die de 
stekker eruit trokken. 
Vanwege het onweer 
waarschijnlijk.  

 

PAR5 Nee, maar bij jou 
heeft het geen 
problemen gegeven  

Mantelzorger stemt 
in geen problemen.  

tegelijk [onverstaanbaar]  

INT De sensoren zijn 
naar beneden 
gekomen, ja ja.  

 

PAR5 Maar dat was alleen 
de sensoren  

Sensoren zijn naar 
beneden gekomen 

PAR6 Ja, nou ja, die kon ik 
mooi terugkrijgen 
maar toen viel ie er 
weer af. De volgende 
dag. En dan ga je 
denken oke een 
stukje cellotape en 
dan heeft het wat 
extra  

Participant heeft 
sensoren 
teruggeplakt met 
tape.  

PAR5 Maar verder gaf het 
geen problemen.  
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PAR6 Nee, voor zoiets 
simpels heb ik 
verder geen 
problemen mee.  

Tinybot/sensoren 
zijn simpel; geen 
problemen.  

onderbreking [per ongeluk opname 
uitgezet gedurende 
een paar seconden] 

 

INT Ervaarde u het niet 
als een probleem dat 
u op een gegeven 
moment precies wist 
wat Tessa ging 
zeggen. Dat het 
misschien wat saai 
wordt?  

 

PAR6 Welnee! Ik heb er 
zelf grapjes over 
gemaakt. Je weet dat 
[mensen praten door 
elkaar 
onverstaanbaar]  

Participant maakt 
grapjes over 
Tinybot.  

INT Denkt u dat deze 
technologie past in 
uw dagelijkse leven 

 

PAR6 Nu nog niet. In de 
toekomst misschien 
wel ja. Als ik meer 
structuur nodig heb. 
Weet ik niet. Ik hoop 
het eigenlijk niet. 
Nee. Maar het is in 
ontwikkeling. Ik had 
er wel al over 
gelezen. Ik heb er 
ook wel over 
gehoord. Vraag me 
niet waar en hoe. Ik 
wist dat er iets van 
een Tessa-- ook de 
naam kwam me 
bekend voor. Dus eh  

Participant vindt dat 
Tinybot nu nog niet 
past, in de toekomst 
mogelijk wel.  

INT  [uitleg over hoe 
Tessa op tv is 
geweest]  
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PAR6 Ik zal het wel 
meegekregen hebben 
ja.  

 

PAR5 Ik sluit me wel bij 
mama aan.  

Mantelzorger: 
Tinybot nu nog niet 
nodig in de toekomst 
misschien wel.  

INT [Onderwerp kwam 
op de robot en 
uitvallen. Praat over 
de robot en feedback 
loop over hoe als de 
robot uit is het niet 
zichtbaar is]  

 

PAR5 [niet geheel 
verstaanbaar, maar 
iets in de trant van: 
Ik denk dat mijn 
mama dan wel iets 
had gezegd] 

 

PAR6 Als er echt iets was 
geweest wat ik niet 
begreep--  

 

PAR5 Dat was de eerste 
avond kan ik me nog 
herinneren dat jij zei 
de oogjes zijn dicht 
of tewijl dat brandde 
niet meer. 

Verwarring over 
Tinybot ogen uit.  

PAR6 Dat weet ik niet. Ja 
maar- 

 

PAR5 Maar toen heeft ie 
ook niks meer 
gezegd. De volgende 
ochtend deed ie het 
weer. Dat zei ik nog 
van- 

 

PAR6 Ja maar 10 uur   

[niet participant] Ze gaat gewoon 
slapen.  

Tinybot gaat slapen 
(ogen uit).  

INT [uitleg hoe de ogen  
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uitgaan als ie update]  

PAr5 Ja ja, dat vroegen wij 
ons toen ook af. Van 
nou als ie 
morgenochtend het 
maar weer doet en 
anders moet je even 
bellen.  

 

PAR6 Je realiseerd je ook 
dat ie dat ie niet 
continu werkt. 
Gewoon een poos 
uit. Klaar.   

Tinybot werkt niet 
continu (gaat 
slapen).  

INT Eigenlijk hoort ie 
wel zoveel mogelijk 
aan te staan 
natuurlijk.  

 

PAR6 Ik heb er eigenlijk 
niet op gelet, hoe 
laat ‘s morgens die 
oogjes weer 
begonnen.  

 

INT Als het goed is zijn 
ze niet uit geweest. 

 

PAR6 Nee, elke avond om 
een uur of 10 waren 
de oogjes dicht.  

 

INT Oh, dan hebben ze 
dat misschien 
veranderd. Ik zal het 
een keer navragen.  

 

PAR6 Ja, ja. Tessa ging 
eerder naar bed dan 
ik.  

 

INT Ze heeft wat meer 
slaap nodig. Ze is 
nog in ontwikkeling. 
Volgende vraag 
[toegevoegde waarde 
van de robot?]  

 

PAR6 Gewoon, je leven Tinybot om leven 
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wat georderener 
krijgen. Als je 
geestelijk in de war 
bent. Maar ik kan me 
daar godzijdank nog 
niks bij voorstellen. 
Maar ik geloof dat er 
dan ook sowieso al 
meer hulp nodig is. 
Want je kunt toch 
niet je leven laten 
afhangen van wat 
een computertje af 
en toe verteld.  

geordener te krijgen.  
 
 
Tinybot kan leven 
niet bepalen.  

[niet participant] Ik denk dat je 
daarmee misschien 
wel kunt uitstellen 
om hulp te krijgen. 
Op bepaalde 
vlakken. Als jij je 
structuur bent in een 
dag.  

Tinybot als uitstel 
voor hulp op 
bepaalde vlakken.  

PAR6 Ik zie dat nog niet. 
Als ik mevrouw 
Jansen meemaak die 
toch redelijk dement 
is al. En je vrolijk 
groet en geen idee 
heeft wie ik ben, 
elke keer weer 
opnieuw. Maar die 
heeft geen 
computertje nodig 
om haar op streek te 
helpen. Ik weet niet 
hoe dat- Ik heb geen 
idee. Kan heel goed 
zijn. Het kan ook 
wat minder zijn. En 
daar zal het wel heen 
gaan in de 
gezondheidszorg. 
Dat we allemaal 
overgeleverd worden 
aan een computertje.  

 
Meer dement 
persoon heeft geen 
computertje nodig.  
 
 
Toekomstbeeld 
allemaal 
overgeleverd aan 
computers als 
negatief.  
 

INT Dat is nooit echt de 
bedoeling van Tessa 
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geweest, om het echt 
compleet over te 
nemen van mensen 
[voorbeeld met 
thuiszorg die 2x in 
plaats van 3x kan 
komen] 

PAR5 Ik geloof erin. Ik 
geloof wel in Tessa.  

Mantelzorger gelooft 
in Tessa.  

Niet participant Ik ook. Ja zeker.   

PAR5 Ik weet zeker dat het 
structuur geeft en 
zeker voor mensen 
met zeer lichte 
dementie. Geloof ik 
erin dat ze geholpen 
kunnen worden door 
Tessa. 

Tinybot helpt 
mensen met zeer 
lichte dementie.  
 
 

INT Zoals mevrouw 
Jansen die is te ver.  

 

PAR5 Ja, die is te ver al.   

PAR6 Ik heb geen idee hoe 
ver ze is. Want ik 
weet er nog weinig 
van.  

 

INT Zijn er bepaalde 
mogelijkheden die 
de robot nu nog niet 
aanbiedt maar die 
wel wenselijk 
zouden kunnen zijn? 
[met uitleg]  

 

PAR6 Ze mag in de keuken 
een lekkere maaltijd 
klaarmaken.  

Tinybot maaltijd 
klaar kunnen maken.  

Niet participant Antwoorden op ja en 
nee.  

Tinybot antwoorden 
op ja nee.  

INT Wat meer interactie?  

Niet participant Ja. Inderdaad. Als jij 
ja als antwoord 

Tinybot meer 
interactie.  
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geeft: heb je je 
medicijnen 
ingenomen: ja. 
Goedzo. Goed 
gedaan. Zoiets. Dat 
je antwoord krijgt op 
je ja en op je nee.  

 
Relevant antwoord 
op ja/nee.  

PAR5 Dan wordt het bijna 
menselijk he. Ze zijn 
ook al aardig ver met 
computers geloof ik.  

Interactie maakt  
Tinybot bijna 
menselijk  

INT [uitleg dat het 
inderdaad mogelijk 
is, maar dat het ook 
mogelijk is dat 
mensen dan gaan 
denken dat de robot 
slimmer is dan ie is] 

 

PAR6 Kijk er waren nu een 
paar dingen die je 
erin hebt gezet. Maar 
er kan dus veel meer. 
Je kunt er veel meer 
inzetten. En dan als 
jij dus een keer ohja 
dat heb ik vergeten 
of he. Dat je dan 
toch op het goede 
been wordt gezet.  

 
 
Tinybot kan meer 
dan in het 
experiment.  
 
Tinybot kan mensen 
op het goede been 
zetten.  

PAR5 Daarom lijkt het mij 
dus een heel goede 
hulp.  

Tinybot goede hulp 

INT Is er iets wat jullie 
aan het uiterlijk of de 
spraak zouden willen 
veranderen?  

 

PAR6 Is wel goed. Dat is 
jouw stem geloof ik 
he?  

Participant vind stem 
goed.  

INT Nee, nee dat is niet 
mijn stem. 

 

PAR5 Ik vond hem prima. 
Uiterlijk ook prima. 

Mantelzorger stem 
en uiterlijk prima.  
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INT Ook het plantje?   

PAR6: Dat is een 
bijkomstigheid he. 
Het is er zo uit te 
halen. Dus al zet ik 
er een kop koffie in. 
Dus, nee.  

Participant vindt 
plantje 
bijkomstigheid.  

PAR5 Of merci 
chocolaatjes ofzo.  

Mantelzorger stelt 
voor merci 
chocolaatjes in plaats 
van bloemetje.  

PAR6 Ik vind het zelfs niet 
de moeite waard om 
erover te praten. 

Participant vind 
uiterlijk niet 
belangrijk.  

PAR5 Jij vindt m gewoon 
goed zo.  

 

PAR6 Tuurlijk. Prima zo. 
Ik vond het een 
gezellig eitje.  

Tinybot gezellig 
eitje.  

INT En als alles mogelijk 
was om te 
veranderen [die 
vraag] 

 

PAR6 Nouja maaltijd 
maken is natuurlijk 
wat belachelijk maar   

 

Niet participant Het zou wel 
makkelijk zijn! 

 

PAR6 Ja, maar je moet dan 
toch de spullen halen 
enzo. Ga nou eerst 
maar eens naar de 
Arbert Heijn en haal 
de spullen op en 
maar dan de maaltijd 
maar klaar.  

Tinybot spullen 
ophalen in de AH en 
maaltijd maken. 

PAR5 Want daar heb je 
geen zin meer in? 

 

Niet participant Dat is dan je 
opdracht. Dan maakt 
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zij het klaar.  

PAR5 Iets anders nog?  

PAR6 Nee hoor, zou het 
niet weten.  

 

INT En terug naar dingen 
die misschien nu al 
eerder mogelijk 
kunnen zijn? 

 

PAR5 Wat we net al 
zeiden: dat ie 
antwoord geeft.  

Mantelzorger: 
Tinybot antwoord 
geven 

Niet participant Dat ie op bepaalde 
dingen antwoord 
geeft. Als ie een 
vraag stelt en je zegt 
inderdaad ja of nee 
dat ze daar dan een 
response op geeft. 
En gesprekken gaat 
wat moeilijker maar. 
Dat is ik denk als je 
wat licht 
dementerend bent 
wel fijn is. Dat er 
iets van een 
antwoord terug 
komt. Dan gaan ze 
helemaal praten met 
het eitje.   

Mantelzorger: 
Tinybot  klein 
gesprekje.  
 
Mantelzorger: 
antwoord prettig, 
dan gaan 
dementerenden 
praten met Tinybot.  

PAR5 Ja, dat weet ik zeker. Mantelzorger: 
antwoord prettig, 
dan gaan 
dementerenden 
praten met Tinybot. 

PAR6 Ja, nou, ik ben 
benieuwd hoe de 
ontwikkeling zal 
verlopen. Het zal 
allemaal nog wel een 
hele poos duren.  

 

Niet participant Nou, het kan sneller 
gaan als dat je denkt.  
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INT Het kan sneller gaan 
of langzamer. 

 

PAR6 Omdat ze al heel ver 
zijn vermoedelijk.  

 

Niet participant Je hebt hem tenslotte 
hier al gehad. Dus 
het ei bestaat. Nou 
het inwendige nog. 
Maar dat gaat mijn 
pet te boven.  

 

PAR5 Ja mijne ook, ik ben 
niet zo technisch.  

 

Niet participant Ik denk dat je dit op 
allerlei vlakken kunt 
uitbreiden en 
toepasbaar kunt 
maken.  

 

INT Zouden jullie de 
robot na dit 
onderzoek nog 
willen gebruiken? 

 

PAR6 Nou, nee. Ik hoef 
momenteel niet 
gestuurd te worden. 
Dat doe ik nog 
steeds zelf.  

Participant zou robot 
niet gebruiken want 
heeft geen aansturing 
nodig.  

INT Ook niet voor de 
gezelligheid? 

 

PAR6 Nah, nee dan ga ik 
wel eventjes dat m’n 
dochter nog even 
extra aankomt. En 
Meta even komt 
enzo. En- 

Participant heeft 
liever dochter voor 
gezelligheid.  

Niet participant Die vraag die moet 
je over een klein 
weekje stellen. Als 
Tessa weg is.  

 

PAR6 Ja nou ja maar ik --  

Niet participant Ik denk dat je dan Mantelzorger: 
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het antwoord krijgt 
van ja ik heb ze toch 
wel gemist.  

vermoed robot gaat 
gemist worden 

INT Ik vond het toch wel 
jammer toen ik hem 
uit m’n kantoor weg 
moest brengen, toen 
ie naar participanten 
ging.  

 

PAR6 Ja nou ik vind dit 
een beetje ver- 

 

PAR5 Het is ook geen 
schande he om te 
zeggen. Je zei zelf 
toch ook al van goh 
wel jammer als ie 
weg gaat.  

 

PAR6 Ja nou het is een kaal 
plekje. Daar heeft 
Tessa gestaan. Maar 
dat zo is het nou 
eenmaal altijd. 
Bepaalde dingen die 
veranderen.  

Participant: Tinybot 
laat een kaal plekje 
achter 

PAR5 En het gaat gewoon 
puur en alleen wat je 
gevoel zegt. Zo van 

 

PAR6 Ja, wat dat betreft… 
Ik heb niet iemand 
nodig die ‘s morgens 
zegt en nou is het 10 
uur heb je nu je 
medicijnen al 
ingenomen. Een 
uurtje later heb je 
wat gedronken? Zo 
was het nu. He. En 
soms hoorde ik het 
niet eens. Dat ik al 
weg was. Of met iets 
ja, en dan kom je 
thuis, staat ze weer 
te knipogen. [lacht] 
Ja maar ik heb. 

Participant: vind 
Tinybot niet nodig; 
kan dingen zelf nog 
herinneren.  
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Nouja ik zal het wel 
vertellen over een 
weekje of ik hem 
mis of niet.   

INT [deel over de doelen. 
Doel 1] U zei net 
over de medicijnen 
dat voordat Tessa het 
zegt u het eigenlijk 
al gedaan heeft. Of 
al bezig was.  

 

PAR5 We zitten op +2 
denk ik.  

 

INT Dat betekend dat het 
7/7 dagen in de week 
goed is gegaan.  

 

PAR6 Ja, het is prima.   

INT Had u het gevoel dat 
het doel te makkelijk 
was? Omdat u het 
eigenlijk al deed?  

 

PAR6 Hoe bedoel je te 
makkelijk? 

 

Niet participant Dat je er niet aan 
herinnerd hoefde te 
worden.  

 

PAR6 Nee, dat hoef ik ook 
niet.  

Participant: geen 
hulp nodig bij doel 
medicijnen.  

INT Dat is dus eigenlijk 
0, dat het doel 
behaald is. Heeft u 
het idee dat de robot 
daarbij geholpen 
heeft? 

 

PAR6 Nee. Ik hoefde niet 
geholpen te worden. 
Want ik weet door 
ervaring en door m’n 
dochters hoe 
belangrijk het is om 

Participant: geen 
hulp nodig bij doel 
medicijnen.  
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ze op tijd in te 
nemen. Anders 
wordt er goed op me 
gemopperd. Ik zat 
even een paar dagen 
zonder maar dat is 
alweer een hele poos 
geleden. Dan zeggen 
ze “Je mag het nooit 
vergeten!”  

Niet participant Het is gewoon 
medicatie die je niet 
over mag slaan. 

 

PAR5 Ja want medicatie 
krijg je niet voor 
niks.  

 

PAR6 Maar ik hoef er niet 
aan herinnerd te 
worden. Dat is, 
tenminste, nog niet 
gelukkig. 

 

PAR5 Nee, maar je moet 
zelf heel eerlijk 
toegeven dat en dat 
was dan wel ook in 
sterksel, en da’s nog 
niet zo heel lang 
geleden dat jij wel 
eens zei. Oeh ‘s 
avonds m’n 
medicijnen niet 
genomen.  

Mantelzorger zegt: 
medicijnen werden 
wel eens vergeten  

PAR6 Ja nou ja als ik weg 
was gegaan  

 

PAR5 Ja maar ook gewoon 
als je thuis was.  

 

PAR6 Ik neem 
tegenwoordig geen 
medicijnen in als ik 
ergens naartoe ga. 
En gisterenavond. 
Nee. Maar dan zei ik 
dan eet ik een 
banaan als ik 
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thuiskom.  

PAR5 Dat is geen 
medicatie mam.  

 

PAR6 En dan neem ik 
daarna, dat is voor 
m’n maag, het 
handeltje in wat nog 
klaarligt.  

 

INT Oh ja, als een 
bodempje. Tessa 
heeft het ook over de 
planten gehad.  

 

PAR6 Ja, planten water 
geven.  

 

INT Hoe is dat gegaan?  

PAR6 Jawel soms had ik 
het al gedaan en 
soms moest ik het 
ook nog doen. En 
soms dacht ik van ik 
heb er helemaal geen 
zin in. En dan was 
het de volgende dag 
een beetje slapjes. 
Dus dan ging ik 
rennen met het 
gietertje. Voordat 
Tessa weer kwam 
met haar opmerking 
over de planten. 
Maar dat moest wel 
want  

Participant: snel taak 
doen voordat Tessa 
het zegt.  

PAR5 Anders hingen ze er 
heel zielig bij.  

 

PAR6 Ja die Hortensias 
zijn niet zo 
makkelijk. Nu is het 
geloof ik goed.  

 

INT Hoe vaak per week 
zou u zeggen dat de 
planten water gehad 
hebben de afgelopen 
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drie weken?  

PAR6 Elke dag.   

Niet participant Behalve als je er 
geen zin in had.  

 

PAR6 Nou, dat is bijna niet 
voorgekomen.  

 

INT Maar ze hangen er 
niet meer slap bij. 

 

Meerderen Nee  

Niet Participant Ze staan er goed bij  

PAR6 Hebben jullie even 
gecontroleerd? Nou 
Hortensias die 
hebben heel veel 
water nodig.  

 

Niet participant  Ik weet het. Maar die 
[andere naam plant] 
die er stond ook. En 
die ging dood. 

 

INT Waar zal ik de schaal 
op zetten? [noemt op 
wat we besproken 
hebben voor doelen] 

 

PAR6 Ligt er helemaal aan 
wat voor planten het 
zijn.  

 

PAR5 Het gaat over jouw 
balkon.  

 

PAR6 Gewoon elke dag 
wat nodig is. Dit 
vind ik nou typisch 
vragen die niet nodig 
zijn.  

 

Niet participant JA maar het gaat er 
nu alleen maar over 
dat TEssa jou helpt 
herinneren aan 
planten water geven. 
En of je het ook echt 
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elke dag gedaan 
hebt.  

PAR6 Ja  

PAR5 En die vraag heb ik 
erin gezet omdat 
jouw planten alsmaar 
dood gingen op het 
balkon. En Eva 
vroeg aan mij, toen 
we met dit 
onderzoek begonnen, 
geef wat- en toen 
heb ik dat erin laten 
zetten. 

 

PAR6 Mijn planten alsmaar 
dood gingen dat was 
gewoon omdat het 
hier toch tegenvalt 
op het balkon zonder 
zeg maar regen van 
boven. En en- 

 

PAR5 Daarom hebben ze 
ook echt water uit de 
gieter nodig.  

 

PAR6 Dat sommige planten 
hier dus gewoon niet 
willen.  

 

Niet participant Nee, ze willen wel 
maar het is een 
balkon. Met een dag 
erboven. Dus moet je 
ze water geven.  

 

PAR6 Ja nou, dat hebben 
we dan gedaan.  

 

PAR5 0 denk ik he.  

INT Ja, dan zal ik hem 
daarop zetten. Heeft 
u het idee dat de 
robot hierbij 
meegeholpen heeft? 

 

PAR6 Mm. Het kan best Participant: door 
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zijn dat ik dan toch 
even om het hoekje 
keek hoe ze erbij 
stonden. Dat kan 
meegeholpen 
hebben.  

Tessa naar planten 
gekeken.  

INT Er was nog een doel 
over, het drinken. 

 

PAR6 Dan hoef ik alleen 
maar naar m’n 
armen te kijken.  

 

INT Deed u daarbij wel 
eens al TEssa het 
voorstelde wat 
drinken? Want soms 
had u het al gedaan. 

 

PAR6 Ja, maar dan denk ik 
er nog extra aan. Of 
dan denk ik laat ik 
nog een glas pakken. 
En in de loop van de 
avond drink ik dat 
wel weg.  

Participant: pakt 
door Tessa extra 
drinken.  

 [doel is niet ergens 
op gezet omdat het 
erg moeilijk te 
controleren was bij 
het drinken, durfde 
ze eigenlijk niks 
over te zeggen - al 
besproken via de 
telefoon]  

 

 
 
 
  
 

Wie Tekst Code 

INT [introtext]. Eerste vraag: 
hoe is het gegaan met de 
sensoren en robot in huis?  
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PAR8 Ja, ik heb er geen last van 
gehad. Ja, als hij langs 
komt staat alles weer goed.  

Participant heeft 
geen last van robot.  

PAR7 Nee, die robot daar he. 
Tessa. Die af en toe wel 
eens zegt van dat je ergens 
aan moet denken ofzo.  

 

PAR8 Oh die die staat er nog dan 
he.  

 

PAR7 Die staat er ook. Die blijft 
ook staan.  

 

PAR8 Alleen maakt ze haar 
zinnen niet af.  

Participant; Tinybot 
maakt zinnen niet af.  

INT Ze maakt haar zinnen niet 
af?  

 

PAR8  Nee, dan zegt ze Cathy heb 
je dat gedaan en dan 
verder niks. Dan zit ik braaf 
ja te schudden maar dat 
helpt natuurlijk ook niet. 
Dus ik vraag me af als ze 
mij een vraag stelt en niet 
wacht op een antwoord wat 
voor een doel het dan heeft. 
Want ze vraagt wat: heb je 
dat of dat gedaan. Nou, ik 
ja wel niet. En ik krijg geen 
antwoord, of zij dat 
ontvangt. Dus dat vind ik 
een beetje zwakjes.  

Participant schudt ja 
op vraag Tinybot.  
 
Participant vindt 
geen antwoord 
Tinybot storend.  

INT Er is inderdaad wel een 
manier waarop ze een 
antwoord kan opnemen. 
Maar echt antwoorden dat 
zit er nog niet in.  

 

PAR8 Dus ik zeg ik praat. Ik 
antwoord op wat ze vraagt. 

 

INT Dus dat mist u eigenlijk.   
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PAR8 Of er nog wat anders 
gevraagd had moeten 
worden. Dat weet ik niet. Je 
praat met niks. Ik geef 
antwoord met niks. Dat is 
natuurlijk een opname, dat 
mag gerust. 
[onverstaanbaar] met 
opnames. Maar het sluit 
niet af. Ik weet niet of het 
goed is, of ik het goed 
gedaan heb of niet.  

Participant; 
herinnering zou 
anders gesteld 
moeten worden 
 
 
Participant; 
onduidelijkheid door 
gebrek antwoord  

INT Zegt ze ook nooit na een 
tijdje “oke” of zoiets?  

 

PAR8 Nee, niks. Ik ga nog even, 
ik zeg nog even als 
antwoord he: nou ik heb je 
gehoord en dan daag. Maar 
als ze niet wil praten dan wil 
ze niet praten. MAar het 
moet natuurlijk wel goed 
uitkomen dat ik dingen 
betaal die ik moet betalen. 
[het verhaal gaat over 
dingen ongerelateerd aan 
Tessa over rekeningen]  

Zegt dat Tessa nooit 
antwoord geeft 

PAR7 Maar dat heeft niks met 
Tessa te maken he. Of met 
die sensoren.  
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PAR8 Nee, ik heb. Als ik mensen 
door heb of waar ik iets van 
moet hebben, dan ben ik 
echt helemaal aanwezig. Ja 
goed, ik heb dingen die ik 
vergeet, nou dan komt er 
altijd weer iemand die zegt 
ja dat moet je doen. Maar 
het is niet zo dat ik al in een 
inrichting hoor. Al zouden 
ze dat misschien wel willen, 
maar dat zal nooit kunnen. 
Ik heb m’n eigen dingen. Ik 
heb genoeg pillen om in te 
slikken en dan gaat ze 
maar in de kist met mij. 
Niks in een dinge. Want je 
hebt geen idee hoeveel 
mensen mij nog willen 
andere dingen die nog 
helemaal nergens op slaan. 
[niet relevante 
gespreksdeel over mensen 
die proberen haar spullen 
proberen te verkopen die ze 
niet wil]. Maar dit hebben 
we samen gedaan. En dat 
is goed, als je er tenminste 
wat aan hebt.  

 

INT Dat sowieso. [idee van het 
onderzoek uitgelegd, om 
feedback te krijgen].  

 

PAR8 Ja, ik doe wat zij vraagt, 
maar dat is dan, dat gaat 
allemaal geluidloos. Kan 
net zo goed een ander aan 
de andere kant zitten. Dat 
weet ik niet, dat kan ik niet 
zien. Ik ken ze niet. Ze 
stellen zich ook niet voor. 
Maar dat is deze tijd he. Je 
moet het zo maar weten en 
anders dan ben je niet goed 
bij je kop. Nou die zit nog 
best goed hoor. Die kop 
van mij. 

Participant doet 
geluidloos wat 
Tinybot vraagt.  
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INT Ja, Tessa heeft zich 
volgens mij 1x voorgesteld 
als je haar opstart, maar dat 
is alweer een tijdje geleden. 
Ik denk dat ik eerder aan u 
[PAR7] moet vragen hoe 
het gegaan is met de 
sensoren.  

 

PAR7 Je hebt het zelf gezien he, 
dat een aantal keren dat ze 
eruit lagen. Dat ze teveel in 
het zicht liggen en daardoor 
het risico loopt dat mensen 
niet weten waar het voor is 
en dus weggehaald wordt.  

Mantelzorger; 
sensoren lagen eruit; 
worden weggehaald 
 
Sensoren liggen te 
veel in het zicht.  

INT Maar dat is vooral bij het 
kastje achter de bank 
gebeurd? 

 

PAR7 Nee, alleen die in de toilet 
is er helemaal in het begin 
af gevallen. En hier deze op 
de hoek (in de woonkamer) 
was er een keer af 
gevallen. Die lag ook echt 
op de grond. Het was alleen 
het kapje. Die in de wc daar 
was het het hele aparaat 
met achterkant en al. 
Maarja dat valt ie op de 
grond ligt alles uit elkaar.  

Sensor in toilet is 
gevallen.  

PAR8 En dat kan bij wijze van 
spreken als de deur hard 
dichtslaat. Dat die door die 
dreun dan eraf valt.  

Sensor valt vanwege 
harde dreun deur.  

PAR7 Ja, want ik had het idee dat 
die in het begin misschien 
net zo hing dat je dat 
makkelijk he als je de deur 
uitgaat met je shoulder er 
tegenaan loopt ofzo. Later 
heb ik hem iets hoger 
boven het- en daar heeft ie 
al die tijd gehangen. En ja 
deze hier ook was alleen 
het kapje eraf. En de 
batterijen dus maar- want 
dat wat op de kast zat dat 
zat nog goed vast.  

Sensor in de 
woonkamer was 
kapje eraf gevallen.  
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PAR8 En ik denk dat kan omdat 
de deur is dichtgevallen. En 
het zit er tegenaan. Het is 
allemaal na oorlogsspul. Als 
iemand hoest dan beweegt 
er al iets. Dus ja. Dat 
gebeurd. Als je daar iets 
zet, dicht bij die deur. Want 
die staat dan even open. 
Ben ik met de kat bezig 
klapt die deur dicht omdat 
die andere deur openstond. 
Dat waait dan door. Ik 
probeer dat altijd te 
vermijden, maar die kat die 
heeft van die ideeen om 
dan die deur verder open te 
persen. 

Type huis maakt 
doordreunen (en 
sensoren vallen) 
waarschijnlijk.  
 
Deur waait soms 
dicht - geeft 
sensormelding.  

INT En verder dingen die te zien 
waren op de app. Daar 
ervaringen mee? 

 

PAR7 Nou ja inderdaad dat 
toiletgebruik deur in deur 
uit, nou we hadden toen in 
het begin al even van welke 
deur is het nou, want het is 
waarschijnlijk die hordeur 
geweest he dat die open 
dicht open dicht. Dus dat 
zie je dan en  

Niet duidelijk welke 
deur open is.  

PAR8 Ja nou staat er geen wind 
denk je. Zet je die deur 
open, staat nou ook open 
en als er vlug die wind 
achter komt dan klapt ie 
ook dicht.  

 

INT Dus zo is het telkens EEN 
deur is open. 
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PAR7  Ja, ook zo met het toilet. 
Welk toilet? Boven 
beneden? En in de app die 
telefoon. Nu vanmiddag ook 
want ik had m in de hand. 
Want ik voelde m ook gelijk 
trillen. En ik denk he wacht 
even ik had weggedrukt 
maar toen had jij dus al het 
signaal binnen. Want hij 
ging, volgens mij ging ie 
niet eens over maar je krijgt 
meteen een gemiste 
oproep. Dus die app die is 
erg gevoelig, laat ik het zo 
zeggen. Of dat telefoontje 
moeten ze naar boven 
zetten dat je er niet zo 
makkelijk op komt.  

Onduidelijkheid 
welke toilet gebruikt 
wordt. 
 
Sensara app 
makkelijk om per 
ongeluk te bellen.  

INT Zijn er verder nog 
problemen voorgekomen 
tijdens het gebruik van de 
robot en de sensoren?  

 

PAR8 [onverstaanbaar] erg groot 
en heel gezellig. 

Gezellig 

PAR7 Ik denk in ervaringen in huis 
opzich niet he.  

 

PAR8 Nee. Nee.  Participant: Geen 
problemen met robot 

INT Dus met de robot niet echt?  

PAR7 Nee. Nee. Mantelzorger: Geen 
problemen met robot 

PAR8 Ik ben in die hoek niet 
geweest. Ik was verbaasd 
over al die snoeren die je 
daar hebt ontwikkeld hoe 
die daar gekomen zijn. 
Want er zit toch niks aan?  

Participant; zegt niet 
aan snoeren gezeten 
te hebben  

PAR7 Nu niet meer. Nou is alles 
weg.  
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PAR8 En wat was er dan aan? 
Met al die dingen? Want ik 
heb ze wel zien liggen ik 
denk oh daar moet ik niet 
aankomen.  

 

PAR7 Ja nou ja je hebt er een 
paar keer wel aan gezeten 
want dan lag alles eruit en 
lag het een keer op de bank 
met een kussen 
eroverheen.  

Mantelzorger; zegt 
dat participant wel 
aan sensoren heeft 
gezeten.  

PAR8 Ja die was los. Die heb ik -  

PAR7 Toen heb je alles daar 
weggehaald. Wanneer was 
het nou? Vorige week.  

 

PAR8 Ja degene die het altijd 
gedaan heeft dat ben ik. 
Dat ben ik wel gewend he. 
Alles wat verkeerd is 
gegaan is door mij gebeurd. 
Vind ik helemaal niet erg. 
Als het maar weer gemaakt 
wordt. En of ik het nou 
kapot gemaakt heb ik weet 
het niet. Ik heb ook nog een 
kat die heel erg overal 
geweldig aan wil hangen. 
Doet ie zelfs aan deze 
schemerlamp, dan denk ik 
wat is dat dan. [niet relevant 
verhaal over de kat en meer 
verhalen uit het verleden]. 

Participant; zegt dat 
het haar schuld wel 
weer zal zijn geweest 

[verhaal] [verhaal dat niet over Tessa 
gaat] 

 

INT Vindt u het goed als ik de 
volgende vraag stel? Na 
een paar weken ervaring 
opgedaan te hebben. Vindt 
u dat Tessa in uw 
dagelijkse leven past? 

 

PAR8 [onverstaanbaar] Wat had 
ie in m’n dagelijkse leven 
gemoeten? 

Participant; 
onduidelijk wat Tessa 
in dagelijkse leven 
moet.  
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INT Hij staat er--  

PAR8 Dat ie er stond? Nee hoor 
daar heb ik geen last van. 

 

INT Oh nee, ik heb het over 
Tessa. Het pratende dame 
in de woonkamer. 

 

PAR8 Oh dat ding. Die heb ik niet 
gezien. En daar heb ik ook 
niet naar gekeken. 
Geluisterd opzich. Ja, toe 
nou maar. Of ik doe het 
niet. Ik vond het een irritant 
geval. Dat was wel de 
bedoeling dat zij dat vroeg 
allemaal en ik heb zo wel 
antwoord gegeven maar ik 
denk wat een systeem 
tegenwoordig. Ze weet niet 
eens of ik degene ben die 
ze gebeld heeft. Kan wel 
een ander zijn. Ik vind het 
helemaal niet praktisch. 
Want dat is meestal de 
[onverstaanbaar] van geld 
die je nog moet betalen. De 
rekening die ze sturen. 
Maar dan denk ik dat moet 
je toch een beetje anders 
doen. Ja ik zeg het niet 
meer. Dat zei ik vroeger 
met m’n grote bek wel. Ik 
heb nooit vrienden 
gemaakt, meer vijanden.  

Participant; luistert 
niet naar Tessa.  
 
Participant; Tessa 
irritant.  
 
Participant: Tessa 
niet praktisch (wat 
als ze de verkeerde 
herinnerd?) 

INT Maar Tessa zegt niks over 
rekeningen voor zover ik 
weet.  

 

PAR8 Nee nee nee, over iets 
doen.  

 

PAR7 Tessa vraagt of je water 
gedronken hebt, of je koffie 
gedronken hebt, of je je 
medicijnen ingenomen 
hebt. 
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PAR8 Ja maar daar geef ik geen 
antwoord op. Want dat heb 
ik geprobeerd maar dan 
hoor ik helemaal niks. Ik 
denk nouja 

Participant: geeft 
geen antwoord want 
hoort niks terug.  

PAR7 Nee je hoeft daar ook geen 
antwoord op te geven. Zij 
helpt jou herinneren of jij 
bepaalde dingen gedaan 
hebt.  

 

PAR8 Dat was prettig. Meestal als 
ik het al gedaan heb ja. 
Nou, ik vind het best. Er 
mogen er wel 10 bellen. Ik 
neem altijd de hoorn op.  

Participant: vind 
herinnering prettig 
 
Participant: heeft 
vaak de taak al 
gedaan 

PAR7 Ze belt niet. Ze praat 
gewoon zelf.  

 

PAR8 Ja dan krijg ik eerst een 
seintje *doet geluid van 
Tessa na*. En dan komt 
weer 

 

PAR7 En dan komt er een 
boodschap ja. Daarom wist 
je dat ik en Eva vanmiddag 
ook kwam. Omdat ze dat 
gezegd had.  

Mantelzorger: 
gebruik Tessa 
bezoek aankondigen 

PAR8 Ja, nou ja maar dat vind ik 
ook daar ga ik niet tegenin. 
Dat vind ik niet erg ze 
mogen alles zeggen. Ik 
hoef niet voor alles 
antwoord te geven.  

Participant; vind niet 
dat ze altijd antwoord 
hoeft te geven.  

PAR7 Nee, je hoeft ook geen 
antwoord te geven. Zij heeft 
ook geen vragen. Ze zegt 
alleen maar dingen.  

 

PAR8 Ja en dan is er iets niet 
waar. Bijvoorbeeld dat weet 
ik nou niet, ik ga dat niet 
allemaal. Ik leg de hoorn 
neer en het is goed hoor.  

 



 224 

PAR7 Je hoeft de hoorn niet op te 
pakken want ze praat zo. Je 
denkt aan iets anders.  
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PAR8 Ze houdt ook vanzelf op. En 
dan denk ik nou dat hebben 
we ook weer gehad. Ik vind 
het een irritant wezen. Maar 
als ze dat op die manier- 
Het gekke is ze vraagt iets 
en ze kunnen niet luisteren 
naar een antwoord want dat 
is nog niet aangesloten. 
Dan denk ik met wat voor 
een idioten heb ik in 
godsnaam te doen? Wat 
halen ze daar uit? Jij stelt 
mij de vraag. Hoe vind je 
dat ik hier bij jou zat en dat 
gelul van jou aan moet 
horen en ik zie je niet en ik 
ben- wat moet ik dan 
zeggen? Je vraagt iets, of 
je zegt iets. En ik kan geen 
antwoord geven. Nou, dat 
vindt ik raar. Dat is een 
vernietiging van normale 
informatie. Als ik informatie 
krijg en neem ik aan dat dat 
goed is maar ik hoef geen 
ja ik hoef geen nee te 
zeggen. En dan denk ik nou 
ben ik dan zo gek? Of is dat 
zo normaal? Ik ben 
natuurlijk van een andere 
generatie. Ik ben helemaal 
niet zo kapot van al die 
nieuwe dingen die er zijn 
maargoed, het is- als de 
mensen van nu ermee om 
kunnen gaan, dan is dat 
prima. Maar als ik het zo 
van links en rechts bekijk, 
en ik duik er nog wel eens 
in dan is het heel erg slecht 
geslaagd. En op dit moment 
slecht in de communicaties. 
Ze worden allemaal 
aangenomen en er wordt 
geen pest meer gedaan. Nu 
heb ik het niet over mezelf 
maar over het ding.  

Participant: Tessa is 
irritant 
 
 
Participant: geen 
antwoord kunnen 
geven aan Tessa is 
raar.  
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[verhaal] [niet relevant verhaal voor 
het onderzoek over mensen 
aan de deur die deur aan 
deur verkopen] 

 

INT Vindt u de robot passen in 
uw dagelijks leven [aan 
PAR7] 

 

PAR7 Ja, dat inprogrammeren dat 
is alleen in het begin even 
wat tijd geweest. En af en 
toe eens een keer een 
boodschap erin zetten dat. 
Het hoeft niet zozeer in mijn 
leven te passen. Het is 
meer hier dat het de 
inbreuk doet. Zo wordt het 
kennelijk dus ervaren. Hoor 
ik nou.  

Mantelzorger; 
belangrijker dat 
Tessa bij participant 
aansluit dan bij hem 
 
 
 
Mantelzorger; Tessa 
is een inbreuk 
(volgens participant).  
 
Mantelzorger; 
inprogrammeren kost 
alleen in het begin 
tijd 

PAR8 Nee hoor want ik ben- Jij 
vertaald sommige dingen 
van mij en dat zal mijn 
schuld wel zijn op een 
andere manier.  

 

PAR7 Maar ik heb daar verder 
geen problemen mee om af 
en toe eens een boodschap 
in te zetten. Is alleen maar 
handig. Want anders moet 
je bellen en dan is iemand 
er niet he. Dus nou zet je m 
erin en kunt nog een paar 
keer herhalen van dat ze 
het niet vergeet.  

Mantelzorger: 
Tinybot handiger dan 
bellen 
 
Mantelzorger: 
boodschap inzetten 
geen probleem 
 
Mantelzorger: 
herhalingen zodat 
participant het niet 
vergeet 

INT En de sensoren, heeft u 
daar nog vaak op gekeken? 
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PAR7 Ik heb daar. Nou ja behalve 
afgelopen weekend want 
toen kwam ik er later achter 
dat die er al een tijd uit 
lagen. Maar voor de rest 
heb ik af en toe eens even 
kijken, nieuwsgierig van wat 
er of ze het doen en wat ie 
registeert he.  

Mantelzorger: 
nieuwsgierig bij 
sensoren 
 
Bijhouden wat deze 
registeert  

INT [vraag toegevoegde 
waarde] 

 

PAR8 Ik weet helemaal niet dat ik 
een robot heb.  

 

INT Dat is Tessa. Die zo nu en 
dan een keer een 
opmerking maakt over 
bijvoorbeeld een kopje 
koffie drinken.  

 

PAR8 Oh ja die. Nou, ik moet er 
meestal om lachen. En dan 
zeg ik ja hoor. Ik denk niet 
want want hij komt net 
altijd, ja een kwartier later 
ofzo. Dat heb ik net eten op 
dan wenst hij mij een 
prettige maaltijd. Dat vind ik 
niet erg. Mag ie blijven 
doen. Maar of het van 
waarde is voor mij, nee. Ik 
heb geen extra steungevoel 
daarvoor. En dan ja want 
dat kan niet want zij of hij 
vraagt alleen maar. Heeft 
geen melding en dan zeg ik 
ja ik kan geen antwoord 
geven want dat doet het 
niet. Waarom dan die 
vragen?   

Participant lacht om 
Tessa.  
 
Tessa in huis niet erg 
 
Tessa biedt geen 
extra steungevoel.  
 
Vraagt zich af 
waarom Tessa 
dingen vraagt.  
 

INT Doet u wel eens wat Tessa 
vraagt?  

 

PAR8 Ja maar dan hebben ze 
geen antwoord gekregen. 
En wat doen ze dan met al 
die vragen?  

Participant; wat doet 
Tessa als er geen 
antwoord komt 

INT [voorbeeld: Tessa vraagt of 
u al een kopje koffie gehad 
hebt dan denkt u misschien 
oh ja ik heb nog geen koffie 
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gehad!]  

PAR8 Ik schreeuw altijd ja hou je 
mond nou ik heb alles al op. 
Nee maar hij blijft het doen. 
Hij mag het blijven doen. Ik 
luister en dan denk ik ach 
God, degene die dat doet 
die moet ook z’n geld 
verdienen. En als dat nou is 
door dat belletje mogen ze 
mij ook tot 12 uur ‘s avonds 
bellen. Dat vind ik niet erg. 
Als ze er geld mee kunnen 
krijgen, als dat hun baan is 
kan ik ze wel helpen ermee.  

Participant; ziet 
Tessa als andere 
mensen bij hun baan 
helpen 

[gesprek] [niet relevant gesprek]  

INT [legt uit hoe sensoren 
werken in huis] 

 

PAR8 Dat is niet zo’n geweldig 
systeem dan. Want dat is 
vaak noodloos omdat te 
doen. Dat kan je toch heel 
anders in deze 
maatschappij. 

 

INT Hoe zou u dat dan doen?  

PAR8 Met de telefoon. Met die 
zendertelefoon. Van nou als 
ik drie keer bel dan moet je 
echt antwoorden. En gaat 
dat ding twee keer over dan 
laat maar zitten. Ik noem 
maar iets he. Daar kun je 
allerlei dingen voor 
verzinnen om dat te doen. 
Maar niet zoals het nu is. 
Dat vind ik een waardeloos 
systeem.  

Participant: wil 
telefoon in plaats van 
het systeem zoals 
het nu is 

INT Kunt u ook omschrijven 
waarom u dat vindt? 
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PAR8 Nou je vraagt- bericht 
iemand van iets. En 
verwacht geen antwoord. 
Dat is niet in onze land zo 
gemaakt. Vragen en 
antwoorden. En als je geen 
antwoord wil geven dan 
moet je vantevoren zeggen: 
ik heb u gehoord maar dan 
niet nu bij die ene in het 
hele totaal. Je kunt deze 
systeem kun je bellen maar 
je krijgt geen antwoord. Dan 
weten ze -- het is een 
tijdloos iets. Je laat mensen 
bellen met je, maar je kan 
niet antwoorden. Krijg je 
geen antwoord. Krijg je 
alleen maar onrust.   

Participant; geen 
antwoord Tessa leidt 
tot onrust  

Verhaal [niet relevant verhaal]  

INT Zijn er dingen die Tessa op 
die moment niet kan maar 
die wel wenselijk zouden 
zijn? Zoals bijvoorbeeld 
zoals u net noemde een 
gesprek voeren.  

 

PAR8 Maar dat kan dus kennelijk 
niet want er komt tuut-tuut 
en dan komt die juffrouw 
weer aangestemd. En dan 
kun je niet antwoorden.  

Participant: Kan de 
Tinybot niet 
antwoorden 

INT Zijn er nog meer van dat 
soort dingen?  
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PAR8 Nee, nee nee. Het gaat 
erom tenminste dat denk ik 
dat het uit jullie dinge is. 
Om contact met mensen te 
houden van in geval van 
nood oh dat is daar die en 
die [onverstaanbaar]. Maar 
het is zo’n af- Ze ze vind 
iets in die stem dat de 
mensen al oeh daar hoef ik 
niks tegen te vertellen want 
ik krijg toch geen antwoord. 
Want ze belt he, tuut ze 
belt, en dan komt die stem 
he. Aardige stem, goede 
stem, duidelijke stem. En 
dan denk je wat moet ik 
daarmee? En dan heeft ze 
haar gesprek gedaan. Ik 
kan geen antwoord geven. 
Dus dan denk ik nou ja ze 
heeft dr tijd gedaan. Wat ze 
dan gezegd heeft 
interessert me niet eens 
meer. En dat zal niet alleen 
bij mij zijn. Kijk, ik kan me 
godzijdank nog redden. Ik 
ben een vervelend mens 
als ik iets wil hebben wil ik 
het hebben. Dan ben ik niet 
te genieten. Maar het idee 
van Tessa voldoet niet. De 
mensen krijgen dat 
antwoord en dan? Wat dat 
zijn mensen die zich 
daarmee verbinden. Die 
zitten in de kreukels. Dus 
die moeten een antwoord 
hebben. Dat kan Tessa niet 
weten. Die gaat gewoon 
zeggen wat op dat moment 
in haar regeltjes staat. Is 
wel goed bedoeld maar 
degenen die echt hulp 
willen hebben die heeft er 
niets aan. Ik lach alleen 
maar oh God wat slooft ze 
zich weer uit. Dan is het 
weer afgelopen. Maar dat 
zijn die mensen die zijn 
daar helemaal van onder de 
indruk. Die heeft mij gebeld. 
En ik heb erin gesproken. 
En ik zeg wat dacht je ja ze 

Participant; duidelijke 
stem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aardige stem 
 
Goede stem 
 
Duidelijke stem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participant: denkt dat 
mensen zich gaan 
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hebben niet meer 
teruggebeld. Ook niet 
gekomen. Ik zeg nee maar 
dat was ook niet de 
bedoeling. Die mensen 
hebben een andere indruk 
van oh, er is iemand die 
zich in mijn dingen zal 
verdiepen.  

verbinden aan 
Tinybot 
 
 
 
 
 
Participant: Mensen 
die echt hulp nodig 
hebben, hebben er 
niks aan 
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INT Bedoeld u dat mensen 
misschien te hoge 
verwachtingen zullen 
hebben van Tessa?  

 

PAR8 Ja. In ieder geval nadat zij 
gesproken heeft. En dan is 
dat af. Dus een zo’n 
vrouwtje tegen mij: ja ik 
wou d’r nog wat vragen 
maar ze was er niet meer. 
Ik zeg: ze was er ook niet 
om antwoord te geven. Dat 
kun je mensen niet 
wijsmaken. En het gebeurd 
ook niet want het is 
natuurlijk gigantisch he. De 
klap die je over je heen 
krijgt als iedereen mag 
zeggen of vragen doet u dat 
voor mij. Dat dat gebeurd, 
dat kan niet. Maar je zou 
een centrum kunnen 
hebben. Waar dan genoeg 
personeel zit dat is al een 
probleem die vragen die 
dus zinnig lijken om die te 
ontplooien. Dus zeg maar 
nou we zullen die mensen 
bellen en vragen wat voor 
arts ze hebben. En dat ze 
daar naartoe kunnen. En 
als ze dat niet durven dat zij 
dan bemiddeling kunnen 
doen. Dat is mensenhulp. 
Maar niet zomaar in een 
tuptuptuptuptup ja en dan 
gaat ze weer weg. Dat vind 
ik bijna een onzinnig iets.  

Participant; Tinybot 
(wordt als ‘dame’ 
gezien) antwoord 
niet. 

[verhaal] [meer niet relevant verhaal]   

PAR8 Maar als je werkelijk in de 
problemen zit dan wil je 
antwoord hebben. Ja, ik 
zou dat anders invullen.  

 

INT Bent u het daar ook mee 
eens? [par7] 
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PAR7 Nee ik denk dat Cathy een 
heel ander idee heeft nu 
van wat Tessa kan en doet. 
Want Tessa is een hulpje 
om je dingen te helpen 
herinneren. En het is geen 
sociale partner die 
gesprekken met je voert en 
dat is ook niet de bedoeling 
geweest van Tessa.  

Mantelzorger: Tessa 
is een hulpje om je 
dingen te helpen 
herinneren 
 
 
Mantelzorger: Tessa 
is geen sociale 
partner voor 
gesprekken 

PAR8 Maar Tessa kan je niet 
ergens aan herinneren als 
ze niet eens weet waaraan.  

 

PAR7 Ze herinnert je iedere dag 
aan een aantal dingen.  

 

PAR8 Dat levert niks op. Want 
dan  

Participant: Vindt dat 
Tessa niks oplevert 

PAR7 Dat kan dat kan.   

PAR8 Degene die daarop 
gefocust is, van mij mag ze 
naar huis, maar die daar 
werkelijk naar luisteren die 
worden niet geholpen.  

Participant: mensen 
die werkelijk luisteren 
worden niet geholpen 

PAR7 Als Tessa aan jou vraagt: 
heb je je medicijnen 
genomen, dan is dat een 
geheugensteuntje of jij je 
medicijnen hebt genomen.  

 

PAR8 Dat weet ik.   

PAR7 Of als Tessa vraagt heb je 
al wat gegeten is dat een 
geheugensteuntje van of je 
al wat gegeten hebt.  

 

PAR8 Dat is geen hulp.  Participant; vindt de 
Tinybot geen hulp 
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PAR7 Als jij de hulp wil die jij die 
ik beluister dan zou hier dus 
een juffrouw om 7 uur 
komen, die komt jou uit bed 
helpen, die komt jou 
gezelschap houden, die 
doet jou vragen stellen en 
dat is dan iemand die hier 
24 uur per dag aanwezig is. 
Dat soort hulp zou je dus 
dan willen hebben. 

 

PAR8 Ja het gaat over de vraag: 
heb je al gegeten. Heel 
belangrijk. Mensen die 
alleen zitten die verdriet 
hebben die eten niet. En 
dat kan Tessa zo. Die kan 
je Tessa vragen. Nee ik heb 
nog niet gegeten. En wat 
doet Tessa dan?  

 

PAR7 Niks.  

PAR8 Nee. Dus wat heeft dat voor 
nut? 

Participant; Tessa 
biedt geen 
emotionele steun - 
wat is het nut? 

PAR7 Dat is ook niet de 
bedoeling. De bedoeling is 
dat Tessa jou helpt 
herinneren: heb je al wat 
gegeten of gedronken.  

 

PAR8 Ja dat weten ze al he. Ze 
hebben niks gegeten.  

 

PAR7 Ja en dan wordt ze er nog 
eens aan herinnerd en als 
jij dat dan denkt van bemoei 
je er niet mee, ja dat is jouw 
eigen verantwoordelijkheid. 
Het is een hulpmiddel om 
jou te helpen dingen te 
herinneren die je anders 
zou vergeten.  

 

PAR8 Ja maar je geeft ze een 
halve dinge. Van je hebt mij 
nou gebeld en ik weet dat je 
niet hebt gegeten, omdat je 
niet kon eten of omdat je 
niet wil eten- 

Participant; 
verwarring over 
functionaliteit 
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PAR7 Nee, dat weet ze niet. Het 
is gewoon een standaard 
boodschap: heb je al 
gegeten. En dat is bedoeld 
om jou te herinneren dat je 
wat eet, en als je het niet 
doet- 

 

PAR8 Maar als je mij vraagt heb 
je al wat gegeten dan moet 
ik antwoord geven dat kan 
niet.  

Participant: wil 
antwoord geven 
maar dit kan niet 

PAR7  Je hoeft geen antwoord te 
geven.  

 

PAR8 Ik vind het zinloos. Voor mij 
niet, ik red me wel.  

Participant: Ik red me 
wel.  
 
Participant: Ik vind 
het zinloos 

PAR7 Nee maar kijk als jij daar 
niks mee doet met zo’n 
boodschap, ja dat is jouw 
eigen verantwoordelijkheid. 
Zij helpt jou en net zoals op 
een kalender, je schrijft wat 
op de kalender om dat niet 
te vergeten. Nou, Tessa 
helpt jou ook om dingen 
niet te vergeten.   

Mantelzorger: 
Verantwoordelijkheid 
ligt bij de mensen 
zelf 
 
Mantelzorger: Tessa 
alleen 
geheugensteuntje als 
een kalender 

PAR8 Nou wat ik van Tessa heb 
gehoord dat was eigenlijk 
allemaal onzin. Want da’s 
niet die vraag dingen waar 
je geen antwoord op kan 
geven wel  

Participant: kan geen 
antwoord geven 

PAR7 Je hoeft er geen antwoord 
op te geven. 

 

PAR8 Dat heeft wel de klank dat 
je een antwoord - heeft u al 
gegeten? Dan zeg ik hier 
hardop nee bemoei je er 
niet mee. Maar dat heeft 
geen zin. Dat helpt een 
ander niet. Ik lach erom. 
Om die onzin.  

Participant: antwoord 
tegen Tessa ‘nee 
bemoei je er niet 
mee’  
 
Participant antwoord 
in zinnen (niet ja/nee) 

PAR7 Dan is het waarschijnlijk 
een zinloos experiment bij 
jou. Dat kan. 
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PAR8 Ja, ik kan me wel redden 
maar die mensen die met 
vragen zitten die worden 
gedwongen een antwoord 
te geven he.  

Participant; vindt dat 
ze zichzelf wel kan 
redden 

PAR7  Het is een open vraag. Je 
kunt er wel of geen 
antwoord op geven.  

 

PAR8  Nee ze willen er geen 
antwoord op geven. Want 
ze krijgen daar ook niet- 
want als ze dan zeggen heb 
je al gegeten en je zegt 
nee, wat dan?  

 

PAR7 Nou dan wordt dat 
geregisteerd dat je nee 
doet. Dat je nee gezegd 
hebt,  

 

INT En als ik het nou anders 
zou stellen. Als het niet als 
een vraag gesteld zou 
worden. Als Tessa 
bijvoorbeeld zou zeggen 
het is vijf uur, het is 
etenstijd. Als het geen 
vraag is, maar het is een 
mededeling. Zou u het dan 
anders zien?  

 

PAR8 Ja want dan zou je het op 
het probleem komen het is 
etenstijd en waar moet ik 
het dan halen? Het zijn de 
zwakkeren- 

Participant: mensen 
weten niet waar eten 
vandaan te halen na 
herinnering 

INT Maar dat kan ook. Ze kan 
ook zeggen het is etenstijd 
in de keuken staat eten.  

 

PAR8 Ja als ze dat kan weten dat 
daar eten kan staan, dan is 
dat natuurlijk best.  

 

PAR7 Ja maar dan komt het er 
toch op neer dat jij iemand 
om je heen zou willen 
hebben die dus continu met 
jou meekijkt letterlijk.  
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PAR8 Nee. Ik weet nog waar ik 
wezen moet. Dat probeer ik 
jullie uit te leggen. Maar de 
mensen om me heen die 
het niet weten die hulpeloos 
zijn als ik dat woord even 
mag gebruiken, die hebben 
de power niet om  

Participant: ik kan 
mezelf nog redden 

PAR7  Maar dit zijn vragen voor 
jou. Niet voor een ander. 
Zoals jij het ervaart. 

 

PAR8 Maar het zijn zinloze 
vragen. Heb je al gegeten? 
Ja dat gaat je toch geen 
pest aan. Dat ze het anders 
doet dat weet ik niet want ik 
luister de helft van de tijd- 
ze staat altijd aan en tut tut 
tut en dan komt ze weer 
met dr stem en dan denk ik 
ja het is elke dat hetzelfde 
dus doe maar.  

 

INT Zou u liever wat afwisseling 
willen hebben? 

 

PAR8 Nou nee, vraag aan als je 
dan toch zo’n systeem 
opzet zeg dan- 

Participant: vindt 
afwisseling in 
berichten niet nodig 

PAR7 Wat zou Tessa aan jou 
moeten vragen? Wat jij een 
zinvolle vraag vindt? Of een 
opdracht.  

 

PAR8 Tessa zou moeten zeggen 
van heeft u nog problemen 
waar u zelf geen raad mee 
weet? Bel ons dan apart. 
En dan kunnen ze daardoor 
naar een-- 

 

PAR7 Daar is Tessa niet voor.   

PAR8 Ja maar wat moet Tessa 
mij vertellen dan? Ik kan er 
nog een hele hoop bij 
zetten dat Tessa niet weet.  
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PAR7 Maar wat zou je dan van 
Tessa? Kijk wat jij dus zegt 
dat Tessa jou vraagt van 
heb je hulp nodig.  

 

PAR8 Nee dat vraagt ze me niet 
he.  

 

PAR7 Maar ik vraag wat zou 
Tessa jou kunnen vragen, 
wat voor mededeling zou ze 
jou kunnen geven die jij 
nuttig vindt? 

 

PAR8 Nou ik zou dus proberen te 
zeggen, te leiden naar 
iemand die haar werk 

 

PAR7 Nee nee, Tessa is voor jou 
bedoeld. Niet voor iemand 
anders. Ze is voor jou.  

 

PAR8 Nou dan en dat zeg ik 
regelmatig bedankt voor het 
belletje maar ik heb je niet 
nodig. En toch blijven ze 
doorbellen. Elke dag.  

 

PAR7 Ja dat gaat automatisch 
door.  

 

PAR8 Nou- nou ben ik een rare. Ik 
druk niet zo snel op de 
knop. Maar ik vind het een 
onzinnig iets dat ik elke dag 
te horen krijg of ik wel aan 
het eten heb gedacht  

Participant: vind het 
onzinnig te horen of 
ze wel aan eten heeft 
gedacht  

PAR7 Nou ik zal Tessa vragen of 
ze de komende paar dagen 
haar mond dichthoudt.  
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PAR8 Ja, mag best. Ik hoef Tessa 
niet te hebben. Als ik iets 
moet hebben, als ik honger 
heb dan ga ik naar de 
winkel dan godzijdank kan 
ik dat nog. He, ik ben nog 
niet zo he wankel dat ik niet 
kan eten omdat ik het niet 
kan kopen. Dat ik het niet 
kan halen. Maar daar zijn 
telefoons voor. Bedrijven 
zijn allemaal bezig het thuis 
af te leveren. Dat zou nog 
wel kunnen. Maar eh ja, het 
karakter van Tessa dat doet 
niet veel goed voor 
mensen. Ja het is goed 
bedoeld. 

Participant: kan 
zichzelf nog redden 
en vind Tessa niet 
nodig 

PAR7 Nee voor jou. Het gaat niet 
om mensen het gaat om 
jou. 

 

PAR8 Ja ik heb al vaak gezegd 
dat ze niet meer hoeft te 
bellen maar doet ze toch. Ik 
moet het dus iedere avond 
maar aanhoren nou. Ik ga 
de keuken niet in dus wat 
dat betreft ik luister gewoon 
niet aan dr. Dan zet ik de 
radio even uit of waar ze 
dan ook op komt dat trek ik 
er dan even uit he. Totdat 
ze uitgezwamt is. Maar ik 
heb dat gezegd. Besteed je 
aandacht aan iemand die 
het nodig heeft. Ik heb je 
nog niet nodig. Krijg geen 
antwoord want dat 
antwoord willen ze niet 
horen. Het is ja of nee. Bij 
die dingen. Die zitten op 
een machientje. En dat gaat 
klik. Die moet ja of nee 
zeggen. Verder niet. Maar 
ja ze hoeven ook niet te 
doen wat ik zeg, maar dan 
moeten ze me wel met rust 
laten. Dat heb ik al vaker 
gezegd. 

Krijgt geen antwoord 
van Tinybot 
 
Vindt Tinybot niet 
nodig  
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INT Is er een manier waarop u 
het wel fijn zou vinden? Als 
alles mogelijk was?  

 

PAR8 Nee. Ik heb nog niet te tijd 
nodig die bij een ander 
belangrijk is. Ik kan gelukkig 
alles nog zelf bedenken. En 
als ik iets verkeerd gedaan 
heb of iets verkeerd 
uitgedacht heb dan denk ik 
nou ik ben een sufferd. En 
dan kan ik dat weer 
eventjes veranderen. Maar 
ik wil zelf die hulp niet. Die 
aangedwongen hulp. Ik heb 
heel veel van die 
gesprekken gehad van ja 
maar als je het nou nodig 
hebt. Ik heb het nog niet 
nodig dus is het zonde van 
de tijd.  

Vindt de tinybot nog 
niet nodig  

INT Als u het wel ooit nodig zou 
hebben, zou u dan wel zo’n 
robotje gebruiken?  
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PAR8 Nee dan zou ik kijken wat 
er in de omgeving is aan 
mensen. En niet dat ding. 
En dan ga ik als het om 
eten gaat dan bel je naar 
zo’n meneer ik heb 
vandaag zin in appelmoes 
en dan brengen ze dat 
thuis. Moet je wel betalen 
maar dat geeft natuurlijk 
niet. Zo kan er een hele 
hoop thuisgebracht worden. 
Als je zelf niet meer kunt. 
En als ik vergeet dat ik nog 
eten moet ja daar kan 
niemand wat aan doen. 
Kunnen ze zeggen he heb 
je nog gegeten vandaag 
maar dan weet ik dat niet. 
Kan ik geen antwoord op 
geven. Nou, dat is een 
inleiding tot een langzame 
dood. Ik hoef- als ik mijn 
moeder achterna ga dan 
wordt ik 99. Dat is nog 15 
jaar en dat is een heel end. 
Nu zijn er duizenden 
mensen die zeggen je moet 
het zo doen je moet het zo 
doen je moet het zo doen. 
Het wordt steeds slechter. 
Ik ga gewoon dood en als 
het te lastig wordt voor m’n 
omgeving dan versnel ik die 
dood. Het is niet zo moeilijk. 
Had ook een zus die deed 
dat. Ja, met al onze 
medewerking. Als jij genoeg 
bent op deze aardkloot, en 
als niemand je daaraan kan 
helpen dan ga je er zelf 
aan. Dat vind ik niet zo 
slecht. Het is niet verboden 
he. Als ik hier dood in bed 
lig wat kan hij eraan doen? 
Kunnen me niet levend 
praten. En je kunt ook niet 
zeggen ja ze had dit of dat 
of dat dat had niet 
gemoeten. Dan moet jij 
zeggen luister eens ik ben 
een zwager  

Participant: heeft 
liever mensen in de 
omgeving dan robot 
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[verhaal] [niet relevant verhaal]  

INT Zelfde vraag voor PAR7: of 
u deze robot en/of sensoren 
nog zou willen gebruiken na 
zo’n onderzoeksperiode. 

 

PAR7 In principe wel, maar alleen 
dan moet dus de cliënt zeg 
maar daar wel voor 
openstaan. Maar opzich 
vind ik het apparaat anzich 
een perfect hulpmiddel. En 
ja die sensoren in principe 
ook omdat je dan ziet wat 
er gebeurd. Maar je hebt 
gelijk dat als je echt 
datgene wil zien dat je dan 
heel diep in de privacy 
duikt. Maar toch een paar 
globale dingen. De keuken.  

Mantelzorger: 
participant moet 
openstaan voor 
hulpmiddel 
 
 
Perfect hulpmiddel 
 
Privacy zorgen  

PAR8 Jij had voor mij een bel 
apparaat. Wat onder iets 
geschreven was.  

 

PAR7 Ja daar ben ik mee bezig. 
Een telefoon met een 
display, ja.  

 

PAR8 Dat is zat. Daarna heb ik 
niks meer nodig. 

 

PAR7 Ja, hij is alleen wat 
ingewikkeld in gebruik dus 
ik moet nog eventje kijken 
hoe jij daar het makkelijkste 
mee om kan gaan. Maar 
dat is een heel ander 
verhaal.  

 

[verhaal] [niet relevant verhaal voor 
het onderzoekl] 

 

Interview met 
alleen [PAR7 
aan de telefoon 
in het andere 
document] 

-  

 
 
Post telephone interview participant 7 
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Wie Tekst Code 

INT [recap doelen] 
Medicijnen eerst. 
Dat doel was niet 
gelukt had ik al 
begrepen van eerdere 
gesprekken. 

 

PAR7 Nee dat klopt 
inderdaad. Want van 
de week is nog weer 
bijgevuld en het 
bleek dat weer zes 
keer overgeslagen te 
zijn. Dus dat heeft 
z’n doel voorbij- nou 
nee zo kun je het niet 
zeggen. Ja dat heeft 
een beetje dat 
probleem met die 
vergeetachtigheid. 
Heeft ze het wel 
ingenomen heeft ze 
het niet ingenomen.  

Medicijnen niet 
gelukt.  
 
Participant vergeet 
of medicijnen wel of 
niet ingenomen zijn. 

INT Dan kan de robot het 
wel zeggen maar als 
mevrouw dan denkt 
dat ze het al gedaan 
heeft dan gaat ze niet 
naar boven om het te 
doen want  

 

PAR7 Precies. Ze zegt ik 
word wakker, ik 
neem gelijk de pillen 
in en ja daar is ze 
ook niet vanaf te 
brengen. Kijk 
aantoonbaar is dat 
dat niet altijd 
gebeurd, maar dat 
weet ze dan niet of 
ze heeft er 
verhaaltjes omheen 
ofzo. Terzijde is dat 
het gewoon een 
aantal keer 
overgeslagen wordt. 

Participant overtuigd 
dat ze altijd pillen 
inneemt.  
 
 
Verhaaltjes omheen 
verzonnen als het 
niet gebeurd is.  
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Daar is geen 
verbetering in 
gekomen helaas.  

INT Dus dat is eigenlijk 
op de uitgangs 
situatie gebleven?  

 

PAR7  Ja. Ja.   

INT Nu hebben we de 
factoren die daarin 
meespelen al een 
beetje besproken. 
Misschien niet per se 
aan de robot 
gerelateerd of wel? 

 

PAR7 Nee. Ik denk wat ze 
gisteren zelf ook al 
aangaf dat ze niet 
eens meer luistert 
naar de robot. Nou is 
dat niet waar want ik 
bleef gister nog even 
achter en toen ging 
Tessa nog weer voor 
het he of ze 
gedronken had en 
dergelijken. En de 
eerste keer was het o 
daar heb je het weer. 
Dat rare mens he. Zo 
op die toer. En tien 
minuten later ofzo 
komt ze weer met 
die herhaling en daar 
ging ze niet op in. 
Zei ze goh moet je 
nog koffie of thee 
dus kennelijk is er 
dan toch wel iets wat 
dan haar op een idee 
brengt. Maarja dat is 
maar even gissen 
hoor. Ja ze hoort het 
en of het irriteert 
haar of ze zegt het of 
ze negeert het dus 
drie kansen he.  

Participant zegt dat 
ze niet luistert; niet 
helemaal waar.  
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INT Had u het idee dat 
dit doel niet behaald 
is omdat ie iets te 
moeilijk was, iets te 
hoog gegrepen?  

 

PAR7 Ja ik denk het wel. 
Kijk het staat er 
[onverstaanbaar] met 
de medewerking van 
de client in dit geval. 
En als die zich daar 
niks gelegen aan laat 
liggen ja dan helpt 
niks in feite. En dat 
is een beetje het 
probleem. Soms wil 
ze wel geholpen 
worden en meestal 
wil ze niet geholpen 
worden. En ook niet 
door een robot.  

Medicijn doel te 
hoog gegrepen. 
 
Medewerking van 
participant is nodig 
om robot te laten 
slagen.  

INT Wat ik een beetje uit 
de gesprekken op 
kon maken is dat op 
het moment dat ze 
hulp accepteert dat 
ze denkt dat het 
bergafwaarts is.  

 

PAR7 Ja. En zij vindt 
zichzelf nog te goed 
om hulp te krijgen en 
als dat zover zou zijn 
dan hoeft het voor 
haar niet meer he. 
Dat is een beetje de 
tendence die ze 
hanteert op het 
moment. Alleen ja ze 
realiseert zich niet 
dat ze gewoon hulp 
nodig heeft. En 
tegenwoordig in 
deze tijd kun je dat 
niet afdwingen dus 
dan moet je gewoon 
wachten tot dat er 
eens iets gebeurd 

Participant vindt 
zichzelf nog te goed 
voor hulp. 
 
Mantelzorger vindt 
dat participant wel 
hulp nodig heeft.  
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waarop je wel moet 
ingrijpen en daar 
hebben we het al met 
de huisarts over 
gehad dus dat is ook 
helaas zo. En ze is 
vrij eigenwijs wat 
dat betreft. Het is 
goed dat ze nog 
onafhankelijk wil 
zijn, alleen ze wil 
niet aanvaarden dat 
dat niet altijd zo is.  

INT Dus voor medicijn 
gebruik is in dit 
geval de robot niet 
echt behulpzaam.  

 

PAR7 Nee nee dat - voor 
het medicijn gebruik 
zeker niet.  

 

INT Het volgende doel 
was het drinken 
[recap]  

 

PAR7 Ja. Ik heb de indruk 
van wel maar ja het 
is niet te meten dus 
dat blijft gissen. Net 
wat ik al zeg van 
gister kwam Tessa 
dus met de 
boodschap. De eerste 
reactie is van o daar 
heb je dr weer. En 
dan de tweede 
reactie is dan goh wil 
je koffie ofzo naar 
mij toe. Dus 
kennelijk is daar wel 
wat binnen 
gekomen. En hoe ze 
daar normaal op 
reageert ja dat weet 
ik niet. Daar ben ik 
dan niet bij he.  

Soms reageert 
participant 
geïrriteerd, soms 
neutraal.  

INT  Als u een inschatting  
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zou moeten maken 
zou u dan denken dat 
2 keer van de 4 keer 
gehaald zou worden? 

PAR7 Ik denk dat we dan 
voor de zekerheid op 
1 van de 4 keer 
zouden moeten gaan 
zitten.  

 

INT Is er iets wat u denkt 
dat de robot beter 
had kunnen doen? 

 

PAR7 Mja, weet ik niet. 
Weet ik niet. Kijk 
zoals ze gisteren al 
reageerde op de 
robot, vrij negatief, 
vraag ik me af of het 
echt zo zou kunnen. 
Dat ie echt voor haar 
iets echt zou kunnen 
betekenen.  

Participant is 
negatief; 
mantelzorger vraagt 
zich nut af.  

INT Maar ze luistert 
soms wel naar wat 
Tessa zegt? 

 

PAR7 Ja. Indirect of 
onbewust dat ze wel 
wat oppakt maar 
nogmaals zoals ze 
dat gisteren ook 
verwoordde heb ik 
mijn twijfels. Maar 
ja dat is heel 
moeilijk in te 
schatten. Je hebt 
geen echte controle 
punten. Ik wacht net 
nu nog eventjes af 
want want gisteren 
was ze gewoon de 
hele tijd een beetje 
ja. Beetje tegen de 
draad in om het maar 
zo te zeggen. Dus ik 
wacht het gewoon 

Onbewust of indirect 
doet participant wel 
eens wat Tinybot 
zegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie van de 
persoon met 
dementie op Tessa 
wisselt 
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eventjes af. Ik had 
haar vanochtend 
weer even aan de 
telefoon en toen 
hoorde ik Tessa ook 
op de achtergrond 
zeggen want dat ging 
dan over de lunch en 
toen zei ze wacht 
even wat zegt ze 
nou? En ja oh ja ik 
moet lunchen weet je 
wel. En daar 
reageerde ze 
eigenlijk weer heel 
normaal op. Maar 
dat hoorde ik zo aan 
de telefoon weet je 
wel. Dan zit ze er 
vlak voor. Dus ik 
wacht gewoon nog 
heel eventjes hoe ze 
er verder op gaat 
reageren. Het blijven 
geheugensteuntjes 
voor dr. Of ze er wel 
of niks mee doet. Ja 
meer heb je op het 
moment gewoon 
niet. En ik heb eind 
September heb ik 
weer met Erna 
Lamers van Pleyade 
weer contact. En dan 
zullen we het ook 
daarover hebben. En 
met name ook voor 
dat medicijn gebruik. 
Dat er echt zo’n 
robot komt die 
medicijnen uitdeelt 
op bepaalde 
tijdstippen. En die 
blijft piepen tot de 
medicijnen eruit 
gehaald zijn. Als dat 
ook niet werkt dan 
weet ik het ook niet 
meer.  



 249 

INT Dan moet het bijna 
gewoon een persoon 
zijn die het doet. 

 

PAR7  Dat werkt ook niet, 
die schopt ze 
gewoon de deur uit. 
Dat heeft ze al een 
paar keer gedaan en 
dat is juist het hele 
vervelende.  

Mensen worden de 
deur uitgeschopt, 
Tinybot niet.  

INT De vooruitgang hier 
is dan dat Tessa niet 
direct de deur 
uitgeschopt wordt 
omdat Tessa niet een 
persoon is. 

 

PAR7 Precies. En dan 
ondanks het feit dat 
ze gisteren heel 
negatief was wat ik 
al zeg tussen de 
middag aan de 
telefoon oh jaja ze 
zegt dat ik moet 
lunchen. Ja ik kijk 
straks wel even. 
Nouja dan gaat ze 
weer door waarvoor 
ze belde. Dan is dat 
weer een hele andere 
soort reactie. Ik laat 
hem nog heel even 
staan totdat ze echt 
zegt wanneer gaat ze 
weg ik wil dat ze 
weggaat. Want dan 
haal ik m ook weg.  

Participant reactie 
wisselend (negatief 
tot enigszins 
positief). 
 
Participant heeft niet 
expliciet gezegd dat 
de robot weg moet.  

INT Want dat zei ze 
gisteren ook niet 
inderdaad. 

 

PAR7 Nee precies dat. 
Nogmaals ze had 
gisteren een beetje 
een bui van niet 
helemaal zoals ze 
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normaal was. Beetje 
dwarsliggen zo.  

INT Maar ze zei nog niet 
dat ie de deur uit 
moet. En mevrouw 
leek me niet een type 
die het niet zou 
zeggen. 

 

PAR7 Nee precies, want 
dan trekt ze heb echt 
van de muur af en 
dan belt ze van haal 
dat ding hier weg en 
met Tessa die laat ze 
ook heel netjes in het 
stopcontact zitten de 
hele tijd. Met andere 
dingen loopt ze altijd 
te slepen en net zoals 
met die Sensara 
sensoren weet je wel. 
Die daar achter.  

Tinybot blijft, in 
tegenstelling tot 
andere apparatuur, in 
het stopcontact 
zitten.  

INT Daarvan is het ook 
niet meteen duidelijk 
wat ze doen. 

 

PAR7 Ja en het knippert. 
En wat moet dat 
daar. En dat ligt daar 
op de grond. En ja 
dan heeft ze er 
allemaal ideeën bij 
waar je gewoon niet 
achter komt en maar 
bij Tessa doet ze dat 
niet want die laat ze 
netjes in het 
stopcontact zitten al 
die tijd nog dus dat 
verbaasd me ook 
wel. 

Persoon met 
dementie weet niet 
waar het 
sensordoosje voor 
dient. 
 
Mantelzorger is 
verbaast dat Tessa in 
het stopcontact blijft 

INT Dat zegt misschien 
onbewust ook wel 
iets. 

 

 PAR7 Ja precies. Het is  
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toch ja zo af en toe 
even een stem door 
de kamer heen he.  

INT Bij dit doel had u het 
idee dat dit doel te 
moeilijk te makkelijk 
of precies goed was? 

 

PAR7 Ik denk dat dat iets 
te hoog gegrepen 
was ja. Wat had je 
moeilijk geloof ik 
he. De keuzeopties.  

 

INT Dus iets te hoog 
gegrepen maar het 
heeft wel iets 
uitgemaakt in dit 
geval. 

 

PAR7 Ja ja, precies.   

INT Dan is er nog 1 doel 
over het avondeten 
[recap]    

 

PAR7 Ja ook dat is moeilijk 
meetbaar he. Ik weet 
alleen. Ik heb de 
gegevens zo niet 
meer bij de hand of 
er rond die tijd 
inderdaad ook altijd 
die keuken in gegaan 
is. Ik had het idee dat 
ze af en toe al eerder 
in die keuken was of 
aanzienlijk later. 
Want ik ben ook in 
de tussentijd was ik 
een keer inderdaad 
aan het begin van de 
avond bij dr en was 
ze ook aan het koken 
op dat moment. Toen 
had Tessa al een paar 
uur eerder die 
boodschap gegeven 
he. Dat was om een 

Avondeten is 
moeilijk te 
controleren.  
 
Mogelijk spullen 
klaargezet door 
Tinybot maar weer 
vergeten.  
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uur of zeven of half 
acht geloof ik dat ik 
er was. Stond ze 
aardappels te 
schillen. En dat is 
dan duidelijk niet 
door Tessa gekomen. 
Of ze heeft de 
spullen klaargezet 
door Tessa en is daar 
later - dat weet je 
dus gewoon niet he.  

INT Als u een inschatting 
zou moeten maken 
[recap doel]  

 

PAR7 Ik vind het heel 
moeilijk om daar iets 
zinnigs over te 
zeggen wat dat is 
puur gokken en 
misschien de wens 
van de gedachte dat 
je hoopt dat ze dat 
gedaan zou hebben 
maar ik weet het 
niet. Maar ik weet 
het gewoon niet. Ik 
denk dat de sensoren 
meer inzicht zou 
kunnen geven. Want 
als ik er iets over zou 
zeggen is dat puur 
gokwerk dat weet ik 
niet.  

Eten; doel behaald is 
gokwerk.  
 
Sensoren kunnen 
meer inzicht op eten 
geven.  

INT IS er nog iets wat u 
mij nu wil vertellen 
of vragen? 

 

PAR7 Nou we hadden het 
er gisteren even over 
dat de clienten zoals 
mevrouw Drost dat 
is die losse 
apparaatjes he. Dat 
daar iets op 
verzonnen zou 
moeten worden. Ik 

Losse apperatuur en 
draadjes zijn 
onhandig.  
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weet niet of je dat 
wel vaker 
meegemaakt hebt 
want ik dacht dat je 
dat ook bij 1 client 
ook hebt gehad he?  

INT 1 client trok de 
stekker eruit omdat 
er onweer was. 
Waarschijnlijk. 
[ongelerateerd 
verhaal over een 
andere client]  

 

PAR7 Nouja het is in ieder 
geval voor clienten 
waar we het nu over 
hebben dus ja zaak 
om al die losse 
kastjes weg te 
werken. Maar nou 
heeft zij altijd dat 
probleem gehad. Dat 
had ik je ook verteld 
met dat internet 
gebeuren toestand. 
En dat was ook 
iedere week was dat 
hopeloos. Daar heeft 
zij een tick mee. 
Daarom verbaasd het 
me al dat ze Tessa de 
hele tijd met rust 
laat. Want voor de 
rest heeft ze altijd 
die tick van kabels 
weg draadjes weg. 
Dan hangt ze er weer 
iets anders neer waar 
ook draadjes aan 
zitten net zoals die 
kerstboom met dat 
dunne draad. En die 
heeft ze er dan 
neergezet ineens. 
Waarom ik weet het 
niet maar. Dat is een 
beetje inherent aan 
het ziektebeeld van 

Losse kastjes worden 
weggewerkt door 
participant.  
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de mensen.  

verhaal [vanaf hierna niet 
meer relevant]  

 

 
 
 
 
 

H Field study sensor graphs 
 

 
Figure 12: sensor data participant 2,3 4, goal drinking 
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Figure 13. Sensor data participant 2, 3 & 4, goal eating 
 

 
Figure 14: sensor data participant 5 & 6, goal medicine use     
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Figure 15. sensor data participant 5 & 6, goal drinking 
 

 
Figure 16. sensor data participant 5 & 6, watering plants 
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Figure 17. Sensor data participant 7 & 8, goal drinking 
 

 
Figure 18. sensor data participant 7 & 8, goal eating 
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Figure 19. sensor data participant 7 & 8, goal medicine use 
 
 

I Field study Goal attainment scales  
 

GAS P2,3, and 4 
 
Bewoner: 
Geboortedatum: 25 -04 -1926 
Woonplaats: Arnhem 
Geslacht: man 
Burgerlijke staat: Weduwnaar 
Hoogst afgeronde opleiding: Leermeester gezel 
Voormalig beroep: Bedrijfsleider 
 
Mantelzorg: 
Geboortedatum: 16-12-1954 
Geslacht: man 
Relatie tot persoon waarvoor hij/zij zorgt: zoon 
Woonplaats: Duiven 
 
Thuiszorg: 
Geboortedatum: 13-01-1946 
Geslacht: vrouw 
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Relatie tot de persoon waarvoor hij/zij zorgt: thuiszorg 
Woonplaats: Doesburg  
 
Description participant: 
 
Participant 2 lived in a two-floor house. On the first floor, one sensor was placed in 

the upstairs bathroom. Initially the Tinybot was placed in the living room. But after 

day one formal caregivers indicated the participant was usually sitting in the kitchen, 

therefore the Tinybot was moved to the kitchen. Participant 2 did not receive an 

official dementia diagnosis yet, however, scores on tests indicated he suffered from 

short term memory impairments that pointed at beginning dementia. This was also 

confirmed by informal caregivers, who stated their care receiver had lost much of 

their short term memory. The participant had recently lost his wife, and during the 

experiment family members were on holiday. In addition, it was holiday period for 

formal caregivers too, meaning many of the regular staff members were not working. 

A formal caregiver stated the experiment would likely have been more successful, 

had circumstances been more favorable.  

 
Goal 1; Eating  
 

Score Goal description 

-3  Eats lunch less than 2 times a week 

-2 Eats lunch 2 times a week 

-1 Eats lunch 3 times a week 

0 Eats lunch 4 times a week 

1 Eats lunch 5 times a week.  

2 Eats lunch more than 5 times a week. 
 
 
Goal 2; Drinking  
 
 

Score Goal description 

-3 Drinks less than 2 times a day 
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-2 Drinks 2 times a day 

-1 Drinks 3-4 times a day. 

0 Drinks 5 times a day.  

1 Drinks an additional 1-2 times a day without instruction.  

2 Drinks an additional  2-3 times a day without instruction.  
 
 

GAS P5 and 6 
 
Bewoner:  
Geboortedatum:  08-12-1937 
Woonplaats: Venray 
Burgerlijke staat: Weduwe 
Opleiding: MULO 
Mantelzorger 
Geboortedatum: 19 - 04 - 1962 
Geslacht: vrouw 
Relatie tot persoon waarvoor hij/zij zorgt: dochter  
Woonplaats: Bergeijk  
 
Description participant: 
 
Participant 6 lived in a single floor apartment. Participant 6 had recently received a 

recommendation to see a geriatrist due to their memory problems, and beginning 

dementia was suspected. The informal caregiver indicated their care receiver had 

trouble with tasks such as keeping plants alive, and sometimes with medicine use.  

The Tinybot was placed in the living room. One of the goals for this participant 

was to water plants on the balcony, which was found connected to the living room. 

However, the informal caregiver indicated the balcony door was usually open, which 

made it impossible to measure sensor data which is reliant on the door opening and 

closing. The choice was made to place the door sensor at the storage, where the 

watering can was stored.  

The door sensor is meant to be placed on the front door, however, in this set-

up the hall sensor functioned as a means to check whether the participant had left 

their home. If the participant was seen passing the hall sensor (or toilet sensor) and 

there was no activity after for hours, it was assumed the participant was not home.   
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Goal 1; Household chore  
 

Score Goal description 

-3 The plants die (do not get water) 

-2 The plants die (do not get water) 

-1 Plants get water 1-2 times a week 

0 Plants get water 3 times a week 

1 Plants get water 4-6 times a week 

2 Plants get water every day  
 
 
 
Goal 2; Medicine use  
 

Score Goal description 

-3 Participant takes medication less than 5 days a week 

-2 Participant takes medication 5 days a week 

-1 Participant takes medication 6 days a week 

0 Participant takes medication 7 days a week 

1 - 

2 - 
 
 
Goal 3; Drinking  
 

Score Goal description 

-3 Participant drinks 0 times a day due to a reminder from Tessa  

-2 Participant drinks 0 times a day due to a reminder from Tessa  

-1 Participant drinks 1 time a day due to a reminder from Tessa  

0 Participant drinks 2 times a day due to a reminder from Tessa  
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1 Participant drinks 1-2 times a day extra without instruction  

2 Participant drinks 2-3 times a day extra without instruction 
 
 

GAS P7 and 8 

 

Bewoner: 

Geboortedatum: 14 maart 1933 

Woonplaats: Arnhem 

Geslacht: Vrouw 

Burgelijke staat: Weduwe 

Hoogst afgeronde opleiding:Universitair 

Voormalig beroep: Juridisch adviseur arbeidsrecht 

Mantelzorg: 

Geboortedatum: 17-10-1952 

Geslacht: Man 

Relatie tot persoon waarvoor hij/zij zorgt: zwager 

Woonplaats: Arnhem 

 

Description participant: 

 

Participant 8 lived in a two floor house. Participant 8 suffered from mild to moderate 

dementia. Participant 8 was described by (in)formal caregivers as a care avoider. 

She did not tolerate homecare, and generally did not accept any specifically assistive 

technology in the house (e.g. a personal alarm; a television and a phone for example 

were accepted) before the Tinybot. Most sensors were placed on the ground floor. 

Two sensors, a hobby room sensor and a bathroom sensor, were placed on the first 

floor. These sensors were placed to know when the participant was upstairs, rather 

than checking whether an ADL goal was reached.  

 
Goal 1; Medicine Use 
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Score Goal description 

-3 Participant takes medication less than 4 days a week 

-2 Participant takes medication 4 days a week 

-1 Participant takes medication 5-6 days a week. 

0 Participant takes medication every day 

1 - 

2 - 
 
Goal 2; Drinking 
 
 

Score Goal description 

-3 - 

-2 Participant drinks 0 times due to a reminder from Tessa  

-1 Participant drinks 1 time due to a reminder from Tessa  

0 Participant drinks 2 times due to a reminder from Tessa  

1 Participant drinks 3 times due to a reminder from Tessa  

2 Participant drinks 4 times due to a reminder from Tessa  
 
Goal 3; Eating  
 

Score Goal description 

-3  Eats dinner less than 3 times a week 

-2 Eats dinner 3 times a week 

-1 Eats dinner 4-5 times a week 

0 Eats dinner 6 times a week 

1 Eats dinner more than 6 times a week 

2 Eats dinner more than 6 times a week 
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J Field study informed consent  
 

Caregivers 
 

   
	

Instemming onderzoeksdeelname 
Dit	document	geeft	u	informatie	over	het	onderzoek	‘Sociale	robot	en	leefstijlmonitoring	
voor	dagelijkse	activiteiten.’	Voordat	het	onderzoek	begint	is	het	belangrijk	dat	u	kennis	
neemt	van	de	werkwijze	die	bij	dit	onderzoek	gevolgd	wordt	en	dat	u	instemt	met	
vrijwillige	deelname.	Leest	u	dit	document	a.u.b.	aandachtig	door.		
	
Doel en nut van het onderzoek 
Het	doel	van	dit	onderzoek	is	om	te	meten	of	een	sociale	robot	samen	met	
leefstijlmonitoring	kan	helpen	als	geheugensteuntje	bij	het	uitvoeren	van	dagelijkse	
activiteiten.	De	verkregen	informatie	wordt	gebruikt	om	mensen	te	helpen	langer	
zelfstandig	te	blijven	en	meer	onafhankelijkheid	te	bieden.		
	
Het	onderzoek	wordt	uitgevoerd	door	E.S.	de	Jong,	student	onder	supervisie	van	P.A.M.	
Ruijten	van	de	Human-Technology	Interaction	group.	
	
Procedure  
Tijdens	het	onderzoek	zal	er	voor	gedurende	vier	weken	een	robot	in	huis	komen	te	
staan,	en	voor	gedurende	drie	weken	leefstijlmonitoring	sensoren.	De	mantelzorger	kan	
teksten	invoeren,	waardoor	de	robot	verbaal	suggesties	op	basis	van	deze	tekst	kan	
geven	(bijvoorbeeld:	iets	drinken	of	eten).	De	sensoren	kunnen	bewegingen	
waarnemen,	bijvoorbeeld	in	welke	kamer	iemand	zich	bevindt.		
	
Aan	het	begin	van	de	tweede	week	zal	de	onderzoeker	u	thuis	bezoeken	voor	een	
gesprek	(op	afspraak)	van	ongeveer	een	uur	tot	anderhalf	uur.		
	
Aan	zowel	het	begin	van	de	derde	als	vierde	week	zal	de	onderzoeker	u	telefonisch	(op	
afspraak)	benaderen	om	de	mogelijkheid	te	bieden	het	gedrag	van	de	robot	aan	te	
passen	(bijvoorbeeld:	de	tijden,	welke	woorden	gebruikt	worden	en	het	aantal	
herinneringen).		
	
Aan	het	einde	van	het	onderzoek	volgt	een	laatste	gesprek	(op	afspraak)	van	ongeveer	
een	uur	tot	anderhalf	uur.	
	
Meer	informatie	over	het	onderzoek	is	uitgelegd	door	de	onderzoeker.		
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Risico’s 
Tijdens	het	onderzoek	zal	de	robot	suggesties	geven	voor	activiteiten	in	huis.	Voor	
sommige	van	deze	suggesties	is	het	nodig	om	te	lopen.	Hierbij	is	er	een	kans	op	vallen.		
	
Duur 
Het	onderzoek	duurt	ongeveer	4	weken.	
	
Vrijwilligheid 
Uw	deelname	is	geheel	vrijwillig.	U	kunt	zonder	opgaaf	van	redenen	weigeren	mee	te	
doen	aan	het	onderzoek	en	uw	deelname	op	welk	moment	dan	ook	afbreken.	Ook	kunt	u	
nog	achteraf	(binnen	24	uur)	weigeren	dat	uw	gegevens	voor	het	onderzoek	mogen	
worden	gebruikt.	Dit	alles	blijft	te	allen	tijde	zonder	nadelige	gevolgen.	
	
Vertrouwelijkheid 
Wij	delen	geen	persoonlijke	informatie	over	u	met	mensen	buiten	het	onderzoeksteam.	
Tijdens	de	interviews	zullen	audio	opnames	gemaakt	worden.	Data	die	verzameld	
wordt	tijdens	dit	onderzoek	zal	uitsluitend	bekeken	worden	in	het	bijzijn	van	de	
onderzoekers	en	wordt	uitsluitend	gebruikt	voor	wetenschappelijke	analyse.	Alle	data	
die	verzameld	wordt	tijdens	dit	onderzoek	zal	verwerkt	en	anoniem	gerapporteerd	
worden.		
	
Nadere inlichtingen  
Als	u	nog	verdere	informatie	wilt	over	dit	onderzoek,	dan	kunt	u	zich	wenden	tot	E.S.	de	
Jong	(email:	e.s.d.jong@student.tue.nl)	of	Dr.	H.H.	Nap	(h.nap@vilans.nl)	
	
Voor	eventuele	klachten	over	dit	onderzoek	kunt	u	terecht	bij	de	docent,	P.A.M.	Ruijten	
(p.a.m.ruijten@tue.nl).		
	

Instemming onderzoeksdeelname 
Bij	dezen	verklaar	ik,	(NAAM)……………………………………………………………………………	dat	ik	
dit	document	heb	gelezen	en	begrepen	en	dat	ik	de	gelegenheid	heb	gehad	om	vragen	te	
stellen.	Ik	stem	ermee	in	om	vrijwillig	deel	te	nemen	aan	dit	onderzoek	van	de	
onderzoeksgroep	Human-	Technology	Interaction,	Technische	Universiteit	Eindhoven.	
	

De	robot	is	in	staat	het	antwoord	op	een	ja/nee	vraag	te	registreren	en	op	te	nemen.	
Verder	zal	de	robot	geen	audio	opnames	maken.		Ik	geef	toestemming	dat	er	audio	
opnames	gemaakt	mogen	worden	door	de	robot	tijdens	het	onderzoek.		
	
ja			/			nee	 	 	 	 (omcirkel	wat	van	toepassing	is)		
	
Ik	geef	toestemming	dat	geanonimiseerde	beeldmateriaal	gemaakt	tijdens	het	
onderzoek	gebruikt	mag	worden	voor	wetenschappelijke	presentaties:	
	
ja			/			nee	 	 	 	 (omcirkel	wat	van	toepassing	is)		
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Handtekening 
Participant Datum 
 

 

Care receiver 
 

   
	

Instemming onderzoeksdeelname 
Dit	document	geeft	u	informatie	over	het	onderzoek	‘Sociale	robot	en	leefstijlmonitoring	
voor	dagelijkse	activiteiten.’	Voordat	het	onderzoek	begint	is	het	belangrijk	dat	u	kennis	
neemt	van	de	werkwijze	die	bij	dit	onderzoek	gevolgd	wordt	en	dat	u	instemt	met	
vrijwillige	deelname.	Leest	u	dit	document	a.u.b.	aandachtig	door.		
	
Doel en nut van het onderzoek 
Het	doel	van	dit	onderzoek	is	om	te	meten	of	een	sociale	robot	samen	met	
leefstijlmonitoring	kan	helpen	als	geheugensteuntje	bij	het	uitvoeren	van	dagelijkse	
activiteiten.	De	verkregen	informatie	wordt	gebruikt	om	mensen	te	helpen	langer	
zelfstandig	te	blijven	en	meer	onafhankelijkheid	te	bieden.		
	
Het	onderzoek	wordt	uitgevoerd	door	E.S.	de	Jong,	student	onder	supervisie	van	P.A.M.	
Ruijten	van	de	Human-Technology	Interaction	group.	
	
Procedure  
Tijdens	het	onderzoek	zal	er	voor	gedurende	vier	weken	een	robot	in	huis	komen	te	
staan,	en	voor	gedurende	drie	weken	leefstijlmonitoring	sensoren.	De	mantelzorger	kan	
teksten	invoeren,	waardoor	de	robot	verbaal	suggesties	op	basis	van	deze	tekst	kan	
geven	(bijvoorbeeld:	iets	drinken	of	eten).	De	sensoren	kunnen	bewegingen	
waarnemen,	bijvoorbeeld	in	welke	kamer	u	zich	bevindt.		
	
Meer	informatie	over	het	onderzoek	is	uitgelegd	door	de	onderzoeker.		
	
Risico’s 
Tijdens	het	onderzoek	zal	de	robot	suggesties	geven	voor	activiteiten	in	huis.	Voor	
sommige	van	deze	suggesties	is	het	nodig	om	te	lopen.	Hierbij	is	er	een	kans	op	vallen.		
	
Duur 
Het	onderzoek	duurt	ongeveer	4	weken.	
	
Vrijwilligheid 
Uw	deelname	is	geheel	vrijwillig.	U	kunt	zonder	opgaaf	van	redenen	weigeren	mee	te	
doen	aan	het	onderzoek	en	uw	deelname	op	welk	moment	dan	ook	afbreken.	Ook	kunt	u	
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nog	achteraf	(binnen	24	uur)	weigeren	dat	uw	gegevens	voor	het	onderzoek	mogen	
worden	gebruikt.	Dit	alles	blijft	te	allen	tijde	zonder	nadelige	gevolgen.	
	
Vertrouwelijkheid 
Wij	delen	geen	persoonlijke	informatie	over	u	met	mensen	buiten	het	onderzoeksteam.	
Tijdens	de	interviews	zullen	audio	opnames	gemaakt	worden.	Data	die	verzameld	
wordt	tijdens	dit	onderzoek	zal	uitsluitend	bekeken	worden	in	het	bijzijn	van	de	
onderzoekers	en	wordt	uitsluitend	gebruikt	voor	wetenschappelijke	analyse.	Alle	data	
die	verzameld	wordt	tijdens	dit	onderzoek	zal	verwerkt	en	anoniem	gerapporteerd	
worden.		
	
Nadere inlichtingen  
Als	u	nog	verdere	informatie	wilt	over	dit	onderzoek,	dan	kunt	u	zich	wenden	tot	E.S.	de	
Jong	(email:	e.s.d.jong@student.tue.nl)	of	Dr.	H.H.	Nap	(h.nap@vilans.nl)	
	
Voor	eventuele	klachten	over	dit	onderzoek	kunt	u	terecht	bij	de	docent,	P.A.M.	Ruijten	
(p.a.m.ruijten@tue.nl).		
	

Instemming onderzoeksdeelname 
Bij	dezen	verklaar	ik,	(NAAM)……………………………………………………………………………	dat	ik	
dit	document	heb	gelezen	en	begrepen	en	dat	ik	de	gelegenheid	heb	gehad	om	vragen	te	
stellen.	Ik	stem	ermee	in	om	vrijwillig	deel	te	nemen	aan	dit	onderzoek	van	de	
onderzoeksgroep	Human-	Technology	Interaction,	Technische	Universiteit	Eindhoven.	
	

De	robot	is	in	staat	het	antwoord	op	een	ja/nee	vraag	te	registreren	en	op	te	nemen.	
Verder	zal	de	robot	geen	audio	opnames	maken.		Ik	geef	toestemming	dat	er	audio	
opnames	gemaakt	mogen	worden	door	de	robot	tijdens	het	onderzoek.		
	
ja			/			nee	 	 	 	 (omcirkel	wat	van	toepassing	is)		
	
Ik	geef	toestemming	dat	geanonimiseerde	beeldmateriaal	gemaakt	tijdens	het	
onderzoek	gebruikt	mag	worden	voor	wetenschappelijke	presentaties:	
	
ja			/			nee	 	 	 	 (omcirkel	wat	van	toepassing	is)		
	
	
	
	

Handtekening 
Participant Datum 
 

 


