
Is het gedrag van mensen nog verre 
van volledig bekend, de relatie 
tussen mens en computer is nog 
nagenoeg geheel onontgonnen 
terrein. Universiteit Twente 
heeft Vanessa Evers, hoogleraar 
robotica, aangetrokken om de 
mogelijkheden van robotica in met 
name de gezondheidszorg verder 
te onderzoeken. Het inzetten van 
robots die service kunnen leveren 
aan patiënten, vereist dat robots 
moeten kunnen omgaan met 
menselijk gedrag. Een overzicht van 
de stand van zaken in robotland 
aangevuld met een gesprek met 
Vanessa Evers. Is de toekomst aan de 
autonome robot?

DOOR: SANDER KORTHOF  
(FREELANCE JOURNALIST)

Robot 
op zoek  
naar de mens
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Onderzoekers van de Universiteit Twente presen-
teerden onlangs een prototype van een robotje dat 
is geïnspireerd op een spermacel. Om het te laten 
bewegen als zo’n cel, zit in de kop een magneetspoel 
die, wanneer de stroom in deze spoel van richting 
verandert, de microrobot de slingerende beweging  
van een spermacel geeft. Voor dit slingerend kunst-
zaad (Magnetosperm geheten) zijn de nodige 
toepassingen denkbaar. Het kan geneesmiddelen in 
het lichaam toedienen op plekken die anders moei-
lijk te bereiken zijn. Of weefsel afnemen. Of het is in 
te zetten bij IVF-behandelingen of oog- en hersen-
operaties. De microrobots worden de komende 
jaren nog verder uitontwikkeld. Nu nog hebben ze 
een lengte van 322 micrometer en dat is zes keer 
groter dan een spermacel. Daarmee zijn ze nog te 
groot. Ook moet deze minirobot nog worden voor-
zien van een track-device waardoor is te zien waar 
hij zich precies in het lichaam bevindt.
De minirobot is een van de vele initiatieven die op 
het ogenblik worden ontplooid om de grote handen 
van chirurgen uit het lichaam van een patiënt te 
houden: minimal-invasieve chirurgie laat patiënten 
sneller genezen. De wat grotere Da Vinci 2 robot 
is al wat verder uitontwikkeld en wordt nu al in de 
meeste ziekenhuizen ingezet bij operaties waarin 
heel precies en heel nauwkeurig moet worden 
gewerkt, bijvoorbeeld bij keeloperaties.

Ofwel, robots zijn er in soorten en maten. De term 
robot is voor het eerst gebruikt in het toneelstuk 
R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) uit 1920. De 
schrijver Karel Čapek beschreef in het stuk een 
maatschappij waarin de echte mens wordt bediend 
door harteloze, nagemaakte mensen. Čapek 
noemde de nagemaakte mensen robots, naar het 
Tsjechische woord robota wat dienaar of slaven-
arbeid betekent. Het toneelstuk was destijds uiter-
mate populair. Niet alleen door het thema van 
mens vormige dienaren, maar ook door de afloop. 
De robots komen uiteindelijk in opstand en maken 
een einde aan het menselijk ras.
Čapeks toneelstuk was een inspiratiebron voor 
generaties van robotbouwers. Opeens leek de 
droom van een mechanische butler die nooit 
klaagde en met één hand de bank optilde om 
eronder te stofzuigen binnen handbereik. Andere 

science fiction schrijvers zoals Isaac Asimov 
werkten dit idee verder uit, inclusief het apocalyp-
tische toekomstscenario. Zo ver als de verhalen 
van Čapek en Asimov beschrijven, zijn we nog niet 
gekomen. Robots staan nu vooral in de fabriek, 
verrichten lopendebandwerk of zijn robots voor in 
huis. 

Lange aanloop
De ontwikkelingen lijken anno 2015 snel te 
gaan, maar kennen nagenoeg allemaal een lange 
voor geschiedenis. De bouw van mechanische 
wezens – de voorlopers van de robot – is al een 
paar eeuwen aan de gang. Sinds de Griekse oudheid 
bouwen uitvinders al mechanische eenden, hanen 
en poppen. Beroemd is de robot ontworpen door 
Leonardo da Vinci, waarvan de mechaniek-
tekening – een robot in een middeleeuws Italiaans 
harnas – nog steeds een inspiratiebron is voor 
uitvinders en onderzoekers. De mechanische 
apparaten kunnen nu overigens veel makkelijker 
werken dan vroeger. Zijn mechanieken nu elek-
trisch te voorzien van energie, vroeger moesten 
apparaten bij ontstentenis van stopcontacten zich-
zelf bewegen. Mensen bouwden daarom nood-
gedwongen automaten die eenmaal in beweging, 
dit bleven doen. De meest bekende automaten 
zijn klokken en horloges die werken dankzij een 
mechaniek van tandwieltjes en radertjes. Maar het 

Om met mensen om te 
kunnen gaan moet een robot 
begrip hebben van taal en 
kunnen praten.  
Een robotbutler die onze 
orders niet begrijpt is nou 
eenmaal niet zo goed in 
zijn werk.
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kon ook anders. In de vierde eeuw voor Christus 
beschreef Heron van Alexandrië mechanieken die 
werden aan gedreven door stromend water, vallende 
gewichtjes en stoom. Rond deze tijd begonnen 
Chinese uitvinders automaten te bouwen die op 
levende wezens leken en die op die manier hun 
energie kregen. Hun machines varieerden van 
vissende otters tot hele orkesten die voor de keizers 
muziek maakten. Zo rond het jaar 1000 begon men 
ook in Europa automaten te bouwen.

Automaten
De springveer die in de vijftiende eeuw werd uitge-
vonden, bracht alles in een stroomversnelling. 
Kleine, lichte apparaten konden nu in beweging  
worden gezet zonder al het gedoe met stromend 
water en stoommachines. Uit de 18e eeuw stamt 
de mechanische eend van uitvinder Jacques 
Vaucanson. Dit beest kan zijn nek buigen, flap-
peren met zijn vleugels en zelfs eten. Populair was 
ook de Japanse theeschenker uit de 19e eeuw. Dit 
was een karakuri pop die als het een kopje thee in 
de handjes kreeg, dit naar een gast droeg. Pakte die 
het kopje aan dan stopte de automaat met bewegen. 
Zodra de drinker genoeg had gaf hij zijn kopje terug 
aan de pop. Het gewicht van het kopje zorgde dat  
de automaat een rondje draaide en terugliep naar  
de gastheer.
Elektriciteit was de volgende doorbraak. Met de 
komst daarvan werden de automaten langzaam 
anders. Waar uitvinders eerst lollige mechanische 
diertjes bouwden, zagen ze stap voor stap de moge-
lijkheid om de automaten de mens te laten helpen. 

Menselijk domein
Robots verlaten langzamerhand de fabrieken en 
komen meer in het domein van mensen terecht. 
Vooral in Japan zijn er fanatieke robotbouwers die 
robots meer met mensen willen laten samenwerken 
of zelfs beter willen laten zijn dan mensen. Ze orga-
niseren bijvoorbeeld kampioenschappen om uit te 
maken wiens robot de beste vechtrobot ter wereld 
is. Ook het Westen ziet steeds meer mogelijkheden 
in deze tak van wetenschap. In Nederland wordt 
jaarlijks de Robocup gehouden. Dit is een inter-
nationaal toernooi voor robotbouwers. Hier spelen 
robots voetbalwedstrijden tegen elkaar. Het doel is 

voor 2050 een team robots bouwen dat een mense-
lijk voetbalteam van de mat veegt.

Industriële robots zijn vaak de simpelste loten van 
de robotstam. Hoewel ze er zeer divers uit zien 
beschikken ze allemaal over tenminste vijf onder-
delen: sensoren, effectoren, actuatoren, proces-
soren en armen. De fabrieksrobots hoeven ook niet 
ingewikkeld te zijn. Ze krijgen één klusje te doen 
dat vaak bestaat uit maar één handeling. Maar die 
handeling moet wel telkens op dezelfde, perfecte 
manier worden uitgevoerd. Dit soort industriële 
robots is op de meest uiteenlopende plaatsen terug 
te vinden: bij het laden en lossen van container-
schepen tot het routinematig behandelen van keel-
kanker. 

Buiten de fabriek en het laboratorium wordt de klus 
voor robotbouwers een stuk lastiger. Hier past de 
omgeving zich namelijk niet aan de robot aan, zoals 
in de fabriek gebeurt, maar moet de robot zijn werk 
doen in moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld 
via de bloedvaten en de darmen in ons lichaam. Of 
op de bodem van de oceaan op kilometers diepte. 
Of in de ruimte op Mars of de maan om daar 
bodem  onderzoek te doen. 
Soms gaat het er ook helemaal niet om robots nuttige 
dingen te laten doen en hebben onder zoekers gewoon 
een leuk idee voor een originele robot in de vorm van 
een slang, mier of sprinkhaan. Andere robots lopen 
over zand of rollen heuvelopwaarts. 

De mens nadoen
De grootste wens van de onderzoekers is nog steeds 
om een werkende, niet van echt te onderscheiden 
mensvormige robot te bouwen. Die droom ligt nog 
niet bepaald binnen handbereik. Robots kunnen 
weliswaar al lopen en kunnen al iets met hun handen 
doen, ze krijgen zelfs soms ‘hersencellen’ mee omdat 
een robot ook slim moet zijn wil hij op een mens 
lijken, verder dan dat zijn ze nog niet. Het is lastig het 
menselijk brein na te bouwen. Robots voorzien van 
kunstmatige intelligentie waardoor ze emoties kunnen 
onderkennen of misschien wel zelf emoties kunnen 
tonen, staan nog niet eens in de kinderschoenen. 
Om met mensen om te kunnen gaan moet een 
robot begrip hebben van taal en kunnen praten. 
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Een robotbutler die onze orders niet begrijpt is 
nou eenmaal niet zo goed in zijn werk. Behalve 
taal moeten robots rekening kunnen houden met 
hoe mensen zich gedragen. Een robot die een zieke 
bejaarde wil helpen met het toedienen van medi-
cijnen, kan nuttig werk verrichten, maar kan toch 
een moordenaar blijken te zijn als de arm van de 
robot zich onverhoeds bij het aanreiken van de pil 
in de keel van de bejaarde wringt. 

Social Robotica
Vanessa Evers verricht aan de Universiteit Twente 
onderzoek naar hoe gestructureerde apparaten als 
robots kunnen functioneren in de veelal zeer onge-
structureerde wereld van de mens. ‘Robots kunnen 
veel alledaagse taken van mensen overnemen of hen 

daarbij helpen. De technologie hoeft zich overigens 
niet te presenteren als een mens of een hond. Veel 
robotica is bijvoorbeeld nu al ingebouwd in zieken-
huisbedden waardoor patiënten makkelijker in en 
uit bed geholpen worden, of maakt onderdeel uit 
van de auto en helpt de chauffeur met het achteruit 
inparkeren. Zelf heb ik laatst mogen lopen in een 
exoskelet die mensen met een verlamming weer laat 
lopen. Deze LOPES-11 robot meet voortdurend hoe 
de patiënt loopt en geeft alleen ondersteuning als de 
patiënt de loopbeweging niet goed uitvoert, maar 
ziet er niet uit als een robot.’

Als de robot steeds meer taken wil en kan over-
nemen, moet hij kunnen samenwerken met 
mensen. Evers geeft het voorbeeld van een robot 
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die gehandicapten kan helpen bij het eten. ‘Zo’n 
robot bracht eerst in een bepaald tempo een volle 
lepel omhoog naar de mond van de gehandicapte. 
Maar niet iedere gehandicapte eet volgens een voor-
geprogrammeerd tempo. Ze stoppen ook wel eens 
even. De robot die nu wordt gebruikt is in staat om 
rekening te houden met het eigen tempo van de 
gehandicapten.’ Ofwel, om veilig en goed robots in 
een menselijke omgeving te laten werken, moeten 
ze emoties en gedrag van mensen herkennen. Evers: 
‘We staan wat dat betreft pas aan het begin. Mensen 
weten door hun opvoeding of omgang met mensen 
bijvoorbeeld hoever ze van anderen af moeten staan 
als ze met een ander willen communiceren. Gaan ze 
te dichtbij staan, dan schrikt dat af. Maar hoe weet 
een computer dat? En hoe weet een robot of iemand 
met hem wil praten? Bij speeddating hebben we 
onderzocht wanneer mensen telefoonnummers met 
elkaar gaan uitwisselen. Alles hebben we meege-
nomen, van lachen tot intelligentie, maar het enige 
criterium dat werkelijk voorspellende waarde 
had was de variatie in afstand die twee mensen 
aan een tafeltje onderling hadden. Hoe meer deze 
waarde varieerde, hoe vaker men van elkaar af ging 
zitten om daarna weer dichter bij elkaar te komen, 
afstoten en aantrekken dus, des te hoger de kans dat 
er telefoonnummers werden uitgewisseld.’

Volgens Evers is het niet voldoende om het gedrag 
van mensen te kopiëren. Robots moeten ook leren 
omgaan met emoties. Maar wat zijn dat eigen-
lijk, emoties? Evers: ‘Mensen die een nieuwe auto 
kopen, voelen zich thuis in een auto of niet. Maar 
waarom sluit de ene auto meer aan bij iemand dan 
een andere auto. Een mens ruikt, proeft, voelt en 
een robot moet daarin mee kunnen gaan wil hij 
diensten aan mensen kunnen leveren. Zo niet, dan 
zal de robot eenzaam ergens in een hoekje blijven 
staan.’ 
In het Europese Accompany project (Acceptable 
Robotics Companions for Ageing Years) wordt 
onderzocht hoe bestaande servicerobots als de 
Care-o-bot 3 zodanig zijn te ontwikkelen dat ze in 
de toekomst assistentie kunnen leveren aan ouderen 
opdat die langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Evers, ze heeft zelf een robot die haar helpt om de 
Legostenen van haar kinderen op te ruimen in de 

daarvoor bestemde dozen: ‘Behalve vragen over 
interactie tussen mens en robot willen we graag 
weten wat er met mensen gebeurt als ze gedurende 
langere tijd gezelschap hebben van een robot. 
Wordt dat dan een vriendje, een metgezel, iemand 
om ruzie mee te maken, om gesprekken mee te 
voeren?’ Het onderzoek in dit project heeft al laten 
zien dat er een scala van oorzaken kan zijn waar-
door ouderen hun zelfstandigheid verliezen. Robots 
kunnen niet al die oorzaken wegnemen en kunnen 
daarmee ook niet de oplossing zijn voor alle zorg-
problemen. Op basis van de uitkomsten wordt er nu 
gewerkt aan een robot die initiatief kan nemen, die 
ouderen kan monitoren en kan helpen problema-
tische activiteiten in de eigen omgeving weer uit te 
voeren, zoals het lopen door een kamer.’
Maar is ze niet bang dat de robot werk gaat over-
nemen van mensen waardoor de werkloosheid 
alleen maar zal toenemen? Evers: ‘Robots die met 

Vanessa Evers is hoogleraar Robotica aan de Universiteit Twente 
en studeerde Informatica. Ze werkte als consultant bij Boston 
Consulting Group en was onderzoeker aan de Universiteit van 
Amsterdam en Stanford University.
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mensen acteren waren er eerst in games en komen 
nu stap voor stap de fysieke wereld binnen en gaan 
bijvoorbeeld helpen in laboratoria bij het bestrijden 
van gevaarlijke infectieziekten als ebola. Er zullen 
tal van nieuwe toepassingen komen voor robots 
omdat ze nauwkeuriger kunnen werken, omdat ze 
in gevaarlijke omgevingen kunnen werken, omdat 
ze op microniveau daar kunnen werken waartoe 
de mens geen toegang heeft. Ik geloof in techno-
logie en de vooruitgang die daardoor mogelijk is. 
Technologie maakt nieuwe dingen mogelijk en 
maakt ook dat we op een andere manier naar werk 
kunnen kijken. We besteden nu veel aandacht 
aan werk, maar misschien zouden we veel meer 
aandacht moeten besteden aan onze relaties. 
Technologie geeft de kans om ook hierin betere 
keuzes te maken.’

Cobot vraagt mens om hulp
Manuela Veloso, professor aan de Carnegie Mellon 
University in Pittsburg, gaat ervan uit dat robots 
het voorlopig nog heel moeilijk zullen vinden om 
taken zelfstandig uit te voeren, al dan niet in nauwe 
samenwerking met de mens. Veloso ontwerpt 
daarom robots die geheel autonoom taken kunnen 
vervullen. Als hij iets niet kan uitvoeren, dan vraagt 
zo’n robot de mens om hulp. Wie bij Veloso op 
bezoek gaat, wordt bij de receptie opgewacht door 

een robot die met bezoekers meegaat om hen naar 
haar kantoor te brengen. Dat moet met de lift. De 
robot drukt niet zelf op de knopjes in de lift, maar 
vraagt de bezoekers dit te doen: ‘Please press 7’. 
Veloso heeft de robot Cobot genoemd en die heeft 
geen armen, handen en geen uitgebreide woorden-
schat. Cobot brengt pakjes rond op afdelingen van 
de universiteit en begeleidt bezoekers. Als Cobot 
even niet meer weet hoe hij iets moet doen en er 
zijn geen mensen in de buurt om hulp te vragen, 
dan stuurt hij een e-mail uit naar iedereen op het 
kantoor. ‘I need to pick something up. Can you 
help me?’ Het werkt in de praktijk prima, zo blijkt. 
Het lijkt Veloso eenvoudiger om robots zodanig 
te programmeren dat ze om hulp kunnen vragen, 
dan ze te voorzien van geavanceerde tools waarmee 
ze taalvaardig kunnen worden of complexe taken 
kunnen uitvoeren.

Hoe de robotica zich ook gaat ontwikkelen, de kans 
is groot dat robots over honderd jaar een normaal 
verschijnsel zijn in huis, op straat of achter de kassa 
bij de Albert Heijn. Er komt een dag dat technologie 
niet langer de grootste hindernis is voor de intro-
ductie van robots in onze maatschappij. Maar zijn 
we het dan eens over de rollen die robots spelen in 
onze levens? Evers: ‘Naast het sociale kader, dient 
de robot ingepast te worden in onze juridische 
maatschappij. Als een robot iemand gaat helpen 
met elektronisch bankieren, en er wordt een fout 
gemaakt, wie is dan verantwoordelijk? De robot?’ 
Er is aan de Universiteit Utrecht een afdeling die 
zich met dit soort juridische vraagstukken bezig-
houdt. �

Additionele bron: wikipedia, kennislink.nl, emerce

Er zullen tal van nieuwe 
toepassingen komen 
voor robots omdat ze 
nauwkeuriger kunnen werken, 
omdat ze in gevaarlijke 
omgevingen kunnen werken, 
omdat ze op microniveau daar 
kunnen werken waar de mens 
geen toegang toe heeft.
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