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Virtual Agents for Human Communication:

Emotion Regulation and Involvement-Distance Trade-Offs 
in Embodied Conversational Agents and Robots

Matthijs Pontier

Nederlandse Samenvatting

Er is een groeiende interesse in het ontwikkeling van embodied conversational agents (ECAs) en 
robots.  Ze  kunnen  spelletjes  interessanter  maken,  eenzame  mensen  gezelschap  houden,  online 
instructies aantrekkelijker maken, en gebruikt worden voor coaching en zelf-help therapie.
Tot nu toe werden ECAs en sociale robots met name ontwikkeld vanuit een technisch oogpunt.(e.g., 
ELIZA Weizenbaum,  1966).  Het  ontwikkelen  van  ECAs  en  robots  is  echter  niet  alleen  een 
technische  zaak.  Theorieën  en  modellen  van  menselijk  gedrag  zijn  belangrijk  om 
communicatieregels, sociale interactie, perceptie en de beoordeling van bepaalde sociale situaties te 
verklaren. In gemedieerde interpersoonlijke communicatie  en media psychologie spelen emoties 
een belangrijke rol, en vormen een belangrijk onderzoeksveld. Moderne technologieën maken het 
steeds beter mogelijk om op verfijnde wijze emoties te communiceren via elektronische apparaten 
en schermen, tussen mensen onderling én tussen mensen en computers (mens-computer interactie) 
(Konijn & Van Vugt, 2008).
Het  idee  dat  mens-computer  interacties  kunnen worden versterkt  door  het  gebruik van emoties 
wordt versterkt door herhaalde bevindingen dat mensen, zelfs ervaren computergebruikers, geneigd 
zijn hun computers natuurlijk en sociaal te behandelen als mensen en dat ze op affectieve wijze met 
computers  communiceren   (Brave  &  Nass,  2002;  Reeves  &  Nass,  1996).  Ze  voelen  zich 
bijvoorbeeld gevleid door complimentjes van hun computer, ook al is het maar een machine. Verder 
zijn mensen beleefd tegen computers zoals ze dat zijn tegen mensen. Aan de andere kant kunnen ze 
zich ook verontwaardigd voelen door een onbeleefde computer, bijvoorbeeld een virtueel mens dat 
van het scherm verdwijnt zonder afscheid te nemen.
Ontwikkelaars  van  robots  hebben  de  uitdaging  om ECAs  te  ontwikkelen  die  oprecht  affectief 
gedrag begrijpen en kunnen simuleren. Bestaande ECAs kunnen vaak wel affectief vertonen tijdens 
een  gesprek,  maar  zijn  niet  emotioneel  intelligent.  Hoewel  ik  niet  geloof  dat  computers  al 
emotioneel intelligent kunnen zijn, ben ik het wel eens met de uitvinder van het onderzoeksveld 
affective computing  Picard (1997) dat computers zich tenminste emotioneel kunnen gedragen.
Het idee van affective computing is dat computers doen alsof ze emoties hebben, en emoties van de 
gebruiker  herkennen  en  begrijpen,  zodat  ze  gepast  op  de  gebruiker  kunnen  reageren.  Virtuele 
mensen die emoties tonen kunnen de waardering voor een systeem verhogen. De positieve effecten 
van het tonen van empathische emoties zijn herhaaldelijk gedemonstreerd in mens-mens interactie 
(e.g.,  Konijn  &  Van  Vugt,  2008).  Zulke  positieve  effecten  zouden  er  ook  kunnen  zijn  in 
communicatie met een virtueel mens. Gebruikers zouden zich emotioneel verbonden kunnen voelen 
met virtuele mensen die emoties tonen, en interacteren met zulke 'emotionele' computersystemen 
zouden  hun  percepties  van  de  menselijkheid,  betrouwbaarheid  en  geloofwaardigheid  van  het 
systeem kunnen verhogen.  Een studie  van Brave  et  al.  (2005)  toonde  dat  virtuele  mensen  die 
empathische  emoties  toonden  in  een  blackjack  computerspelletje  positiever,  aardiger  en 
betrouwbaarder   beoordeeld  worden.  Verder  zou  frustratie  gereduceerd  kunnen  worden  als 
computers rekening houden met de emoties van de gebruiker (Konijn & Van Vugt, 2008).
In dit promotietraject heb ik diverse modellen van emotioneel menselijk gedrag bekeken. Samen 
met  mijn mede-onderzoekers heb ik  deze modellen geformaliseerd,  zodat  computers ze kunnen 
gebruiken  on hun 'eigen  emoties'  te  berekenen,  en  zich  emotioneel  menselijk  te  gedragen.  De 
bestaande modellen beschrijven elk belangrijke onderdelen van menselijk emotioneel gedrag, maar 
geen van hen is alomvattend. In dit project hebben we gekeken waar de bestaande theorieën aan 



elkaar  toevoegen,  en  hoe  ze  geïntegreerd  kunnen  worden.  Verder  moesten  veel  gedetailleerde 
ontwerpkeuzes  gemaakt  worden  om een  werkend  computationeel  systeem te  ontwikkelen,  een 
uitdaging die  de  originele  ontwikkelaars  van  de  theorieen  nooit  aan  hebben hoeven gaan.  Het 
toevoegen van precisie, en het expliceren van verborgen assumpties mag gezien worden als een 
contributie  aan  emotie  theorie.  De  nieuw  ontwikkelde  theorie  en  het  formele  model  kunnen 
geïmplementeerd  worden  worden in  ECAs en robots  om hen emotioneel  intelligent  gedrag te 
kunnen laten vertonen. Dit kan van pas komen in allerlei toepassingen, zoals bijvoorbeeld zelfhulp 
therapie (zie bijboorbeeld Hoofdstuk 5).

CoMERG,  het  Computationele  Model  van  Emotie  Regulatie  gebaseerd  op  Gross  zijn  theorie, 
beschreven in Deel 2  van deze dissertatie, integreert kwantitatieve, dynamische aspecten (zoals 
niveaus  van  emotionele  respons)  en  kwalitatieve  aspecten  (zoals  de  beslissing  om  emotie  te 
reguleren).  Het model is  adaptief,  en maakt het mogelijk een simpel emotie regulatie proces te 
simuleren,  inclusief  effecten  van  therapieën  en  trauma's,  zoals  beschreven  in  Hoofdstuk  2.  De 
patronen die dit model produceert bleken consistent met de beschrijvingen van menselijk gedrag 
door Gross (1998, 2001).
Hoofdstuk  3  beschrijft  een  virtuele  omgeving  met  een  aantal  ECAs  die  uitgerust  waren  met 
CoMERG. Om het gedrag van het model te testen in de prototyping fase werden de simulaties 
gevisualiseerd in een grafische omgeving. De resulterende filmpjes toonden een eerste indicatie dat 
de emotie regulatie strategieën zoals beschreven door Gross correct geïmplementeerd waren.
In Hoofdstuk 4 hebben we het gedeelte van CoMERG dat te maken heeft met de herbeoordeling 
van situaties vergeleken met empirische data. Met behulp van parameter tuning technieken werden 
optimale fits van het model gevonden op menselijke zweten. De gevonden fouten bleken relatief 
klein. Bovendien bleken ze in een vergelijking substantieel kleiner dan de fouten die geproduceerd 
werden door een primitievere versie van het model, waarbij het adaptieve gedeelte was weggehaald. 
Dit duidt erop dat het toevoegen van het adaptieve gedeelte de bestaande theorie verbetert.
Door  het  implementeren  van  Gross  zijn  theorie,  zoals  beschreven  in  Hoofdstuk  2,  en  het  te 
vergelijken met empirische data (zie Hoofdstuk 4) heeft dit onderzoeksproject het inzicht dat we 
hebben in het proces van emotie regulatie vergroot. Gross beschreef informeel een aantal emotie 
regulatie strategieën,  en hoe deze de niveaus van emotie beïnvloeden. Wij hebben deze relaties 
vertaald  in  wiskundige  formules,  die  de  relaties  in  meer  detail  beschrijven.  Ook  hebben  we 
variabelen toegevoegd om een werkend computationeel model te maken. Hierdoor hebben we de 
theorie van Gross verfijnd tot een gedetailleerdere versie. Verder hebben we adaptiviteit aan het 
model toegevoegd, aangezien het niet plausibel lijkt dat we een set 'ideale' karakteristieken hebben 
die  in  alle  omstandigheden  toepasbaar  zijn.  Experimenten  toonden  aan  dat  het  model  met 
adaptiviteit beter past op empirische data. Hoewel dit duidelijk geen uitvoerig bewijs is dat het 
model  correct  is,  is  het  een  belangrijke  indicatie  dat  herbeoordeling  van situaties  door  mensen 
inderdaad een adaptief  proces is,  zoals gepostuleerd is  in huidige modellen van herbeoordeling 
(Kalisch, 2009).
Hoewel emotie regulatie uitgebreid onderzocht is  (e.g.,  Gross,  1998, 2001; Ochsner and Gross, 
2005; Thompson, 1994), wordt de mogelijkheid om een computationeel model te ontwikkelen niet 
vaak beschreven. Tot nu toe worden vooral specifieke aspecten van het proces op een gedetailleerd 
(neurologisch) niveau beschreven (e.g., Thayer and Lane, 2000), of worden emoties in software 
agenten geïmplementeerd, waarbij de nadruk ligt op de elicitatie van emoties (e.g., Armony et al., 
1997; Bates, 1994; Velasquez, 1997). Deel 2 van deze dissertatie kan gezien worden als een eerste 
stap om een brug te bouwen tussen deze twee richtingen. Het formaliseert een bestaande theorie van 
emotie  regulatie  op  een  hoog abstractieniveau,  maar  alsnog gedetailleerd  genoeg om bruikbare 
simulaties te kunnen genereren.

Deel 3 van deze dissertatie richt zich op de ontwikkeling van I-PEFiCADM, een computioneel model 
van de perceptie en ervaring van fictionele karakters, en hoe deze gebruikt worden om beslissingen 
te maken op basis van zowel rationele als affectieve input (Van Vugt et al., 2009). In Hoofdstuk 6 



wordt  het oorspronkelijk informeel  beschreven I-PEFiC model  geformaliseerd.  Hiermee werden 
twee belangrijke resultaten behaald. Ten eerste lieten simulatie experimenten zien dat het model 
adequaat is voor het simuleren van de tradeoff tussen betrokkenheid en distantie. Ten tweede werd 
gevonden dat positieve eigenschappen distantie kunnen verhogen, en dat negatieve eigenschappen 
betrokkenheid  kunnen  verhogen.  Hoewel  deze  bevinding  tegen  intuïtief  mag  lijken,  komt  hij 
overeen met empirische bevindingen in bijvoorbeeld  Van Vugt, Hoorn et al., (2006); Van Vugt, 
Konijn et al., (2006).
Met  het  formaliseren  van  I-PEFiC  hebben  we  al  de  informeel  beschreven  relaties  in  het 
oorspronkelijke model verfijnd in wiskundige formules. Het feit dat simulaties geproduceerd door 
deze  gedetailleerdere  theorie  overeenkomen  met  empirische  bevindingen  duidt  erop  dat  deze 
verfijnde theorie  correct  is,  en daarmee de bestaande theorie  verbetert.  Dit  geeft  aanleiding tot 
specifiekere hypotheses voor toekomstig onderzoek.
In  Hoofdstuk  7  wordt  het  computationele  I-PEFiC  model  (zie  Hoofdstuk  6)  uitgebreid  met 
doelgerichte oordeelvorming (Hoorn et al., 2007) en het maken van affectieve beslissingen, vandaar 
I-PEFiCADM. Op deze manier worden de nogal passieve, verborgen reacties beschreven door de I-
PEFiC theorie uitgebreid met meer actieve en openlijke acties. Bovendien heeft de ECA hierdoor de 
beschikking over doelen en overtuigingen over hoe deze te bereiken of voorkomen. We hebben 
simulatie experimenten uitgevoerd om het gedrag van dit model te testen. De hypothese was dat 
gebruikers en andere agenten door de ECA als middel gebruikt zouden worden om een doel te 
bereiken.  Onze  experimenten  lieten  zien  dat  dit  inderdaad  het  geval  was,  en  robots  rationele 
overwegingen met affectieve overwegingen kon combineren. Tot dusver werden ECAs en software 
systemen slechts als instrument gebruikt voor mensen om menselijke doelen te bereiken, zonder dat 
de robots een eigen 'aard' hebben.
In Hoofdstuk 8 hebben we het resulterende model van affectief beslissen zo uitgebreid dat agenten 
hun (gesimuleerde) percepties en overtuigingen over andere agenten kunnen aanpassen wanneer 
acties uitgevoerd worden. Verder zorgt de uitbreiding ervoor dat specifieke emoties zoals woede 
gesimuleerd kunnen worden. We hebben simulatie experimenten uitgevoerd om te laten zien hoe 
acties de agenten beïnvloeden. Deze resultaten zijn zoals verwacht zou worden op basis van de 
theorie (Hoorn et al. 2007, Van Vugt et al. 2006, Van Vugt 2008). Dit duidt erop dat de ontwikkelde 
uitbreidingen  de  bestaande  theorie  verfijnen.  In  de  originele  theorie  werdt  immers  niet 
gespecificeerd hoe acties percepties, overtuigingen en specifieke emoties zoals woede beïnvloeden. 

Op dit punt hadden we twee logisch consistente modellen, maar deze modellen waren nog losse 
stukjes.  De connectie  ertussen  was  nog  niet  in  detail  uitgewerkt.  Bovendien  had  met  name  I-
PEFiCADM nog een uitgebreidere vorm van validatie nodig. Daarom richt Deel 4 van deze dissertatie 
zich op het integreren van de modellen in het uitgewerkte computationele model Silicon Coppélia 
en de ecologische validatie van de  integratie.
In Hoofdstuk 9 lieten we de connecties passen en waren we in staat een implementatie van Silicon 
Coppélia te presenteren. Silicon is een combinatie van CoMERG (zie Deel 2), I-PEFiCADM (zie Deel 
3) en een versimpelde vorm van EMA (Marsella  & Gratch,  2009).  In  het  geïntegreerde model 
simuleren de agenten overtuigingen die aan doelen gerelateerd zijn, die leiden tot emoties. Om meer 
specifiek te zijn: de agenten simuleren overtuigingen over de verantwoordelijk van andere agenten 
voor  het  al  dan  niet  bereiken  van  doelen,  en  over  hun  prijswaardigheid  op  basis  van  deze 
verantwoordelijkheid. De agenten simuleren ook overtuigingen over de waarschijnlijkheid van het 
behalen van doelen. Deze overtuigingen zijn gebaseerd op de overtuigingen dat bepaalde dingen 
gelden in de situatie, en dat deze dingen het al dan niet behalen van een bepaalde staat in de wereld 
beïnvloeden. De overtuigingen beïnvloedden samen met de andere factoren in het systeem de zeven 
emoties in het systeem die 'ervaren' werden door de agenten: blijheid, verdriet, hoop, angst, woede, 
schuld en verassing.  Deze emoties werden samengesmolten tot  een algemene gemoedstoestand. 
Verder konden de ECAs uitgerust met het systeem emotie regulatie strategieën uitvoeren op basis 
van CoMERG en EMA.
Simulatie experimenten lieten zien dat Silicon Coppélia rijker gedrag kon simuleren dan elk van de 



oorspronkelijke  modellen  op  zich.  CoMERG  en  I-PEFiCADM konden  geen  veranderingen  van 
overtuigingen over de verantwoordelijkheid van andere agents voor het al dan niet behalen van 
doelen, of de waarschijnlijkheid tot het behalen van deze doelen berekenen, terwijl EMA niet in 
staat  is  irrationele  beslissingen te  maken.  Dit  duidt  erop  dat  met  het  integreren  van  bestaande 
theorieën een nieuwe theorie hebben ontwikkeld die een completer beeld geeft.
Hoofdstuk 10 beschrijft  een affectieve virtuele agent die boter kaas en eieren speelt.  Omdat hij 
uitgerust is met Silicon Coppélia kan hij emotioneel menselijk gedrag vertonen. Op basis van of de 
agent zijn doelen bereikt of niet (winnen of verliezen), de waarschijnlijkheid van deze doelen, en de 
verassendheid van het gedrag van de gebruiker en de uitkomst van het spel, worden de emoties 
blijheid, verdriet, hoop, angst en verassing gesimuleerd en getoond door de agent door middel van 
gezichtsuitdrukkingen. We hebben vijf verschillende agenten gemaakt, elk met andere parameter 
instellingen, om het gedrag onder verschillende condities te testen.
In  Hoofdstuk  11  hebben  we  een  speed-dating  toepassing  ontwikkeld  waarin  een  menselijke 
gebruiker met een affectieve agent kon communiceren door multiple-choice vragen op een website 
te beantwoorden. Door de emotioneel geladen setting van een speed-date is deze toepassing een 
goed testplatform voor emotiemodellen. We rustten de virtuele speed-dating partner, genaamd Tom, 
uit  met  Silicon Coppélia.  Als een geavanceerde,  impliciete versie van een Turing Test (Turing, 
1964) lieten we participanten een speed-dating sessie met Tom uitvoeren (zie Hoofdstuk 12), en 
vroegen  we  hen  hoe  ze  dachten  dat  Tom  hen  ervaarde  gedurende  de  speed-date.  Wat  de 
participanten niet wisten, was dat in de ene conditie Tom uitgerust was met Silicon Coppélia, terwijl 
in de andere conditie Tom werd bestuurd door een mens. Een nieuw element in dit experiment was 
dat participanten gevraagd werd zich voor te stellen hoe Tom over hén dacht. Voor zover ik weet is 
er  geen  enkel  ander  onderzoek  waarin  participanten  gevraagd  wordt  de  percepties  van  een 
kunstmatige interactiepartner in te schatten.

We hebben gekeken naar eerder onderzoek naar menselijke cognitieve processen, zoals menselijke 
perceptie  mechanismen,  emotie  generatie  en  emotie  regulatie  mechanismen  (e.g.,  Gross,  2001; 
Marsella & Gratch, 2009; Van Vugt et al., 2009). Hierbij keken we naar hoe de mens 'werkt' als  
machine met een 'bio-fysische geest' en hebben we deze kennis gebruikt om een 'geest van silicium' 
te fabriceren. Toen we deze geest van silicium in ECAs stopten, bleek dit een behoorlijk adequate 
simplificatie van de menselijke bio-fysische geest te zijn.
 Het  speed-dating  experiment  fungeerde  als  de  eerste  ecologische  validatie  van  het  model. 
Participanten  ervaarden  geen verschillen  tussen  de   agent,  of  hij  nou gecontroleerd  werd  door 
Silicon Coppélia of door een mens, als het om de geïsoleerde effecten van de variabelen gemeten 
door  de  vragenlijst  ging.  Niet  dat  ze  geen  effect  hadden,  ze  verschilden  gewoon  niet  tussen 
condities.  Dus,  binnen  de  grenzen  van  de  gelimiteerde  interactie  mogelijkheden  zagen  de 
participanten Tom als even goedhartig, even relevant, even happig op een nieuwe ontmoeting en ga 
zo maar door, of hij nou door een mens of door ons model werd bestuurd. Ook werden de emoties 
en  de  beslissingsmechanismen  van  tijdens  de  speed-date  onder  beide  condities  vergelijkbaar 
beoordeeld. Dit is goed nieuws voor de ontwikkelaar doe het model wilt gebruiken om ECAs of 
robots te  maken die met  mensen interacteren.  Al met  al  zien de participanten geen belangrijke 
verschillen tussen Tom als bestuurd door ons model en door een mens op allerlei verschillende 
aspecten.
Je zou kunnen zeggen dat mensen 'ook maar machines'  zijn van koolwaterstoffen in plaats van 
silicium. Op basis hiervan kun je je afvragen in hoeverre onze emoties en ons emotioneel gedrag 
'echt' is, en in hoeverre we een 'slaaf' zijn van de bio-fysische processen die zich afspelen in onze 
hersenen. Op basis  van dit  onderzoeksproject kunnen we daar  weinig over zeggen.  We kunnen 
alleen zeggen dat we met behulp van de simplificatie van een mens bekeken als machine, die we 
ontwikkeld hebben tijdens dit project, participanten geen duidelijke verschillen herkennen tussen 
menselijk gedrag en gedrag gesimuleerd door een computer tijdens het speed-dating experiment. Op 
basis  hiervan  kunnen  we  concluderen  dat  we  'de  mens  machine'  op  dit  domein  aardig  dicht 
bereiken.



Echter,  wanneer  we  kijken  naar  de  relaties  tussen  verschillende  variabelen,  zien  we  dat 
participanten  wel  verschillen  in  de  cognitieve  structuur  verantwoordelijk  voor  de  percepties  en 
emoties te zien tussen Tom gecontroleerd door ons model en door een mens. Dit is slecht nieuws 
voor de cognitieve wetenschapper die menselijk affectief functioneren na wil bouwen. Hoewel het 
niet expliciet herkend wordt door de participanten, zien ze impliciet wel verschillen in de cognitieve 
structuur  verantwoordelijk  voor  de  percepties  van  Tom  gecontroleerd  door  mens  en  machine, 
alhoewel meer bewijs nodig is om hier definitieve uitspraken over te doen.

Met de resultaten die  we hierboven hebben beschreven beantwoordt dit  promotie-onderzoek de 
vraag of virtuele karakters uitgerust met een combinatie van cognitieve modellen menselijk gedrag 
kunnen vertonen. Gebaseerd op het feit dat er geen verschillen gevonden worden tussen mens en 
machine  in  het  besturen  van Tom op de  losse  variabelen,  maar  wel  in  de  cognitieve  structuur 
kunnen we concluderen dat we in de buurt zijn van menselijke simulatie van emoties, maar we er  
nog  niet  helemaal  zijn.  We  hebben  theorie  ontwikkeld  die  menselijk  gedrag  behoorlijk  goed 
verklaard. Door het toevoegen van meer detail en het integreren van de gedetailleerdere theorieën 
hebben we een bijdrage geleverd aan de theorie van emotie-psychologie,  media psychologie en 
communicatiewetenschap.  De cognitieve  structuur  verantwoordelijk  voor  het  emotionele gedrag 
behoeft echter nog verbetering. 
Door een ECA uit te rusten met Silicon Coppélia en de effecten op gebruikers hiervan te vergelijken 
met  dezelfde  ECA,  maar  dan  gecontroleerd  door  een  mens,  hebben  we  bijgedragen  aan  een 
completer  en  accurater  beeld  van  de  psychologische  processen  tijdens  gemedieerde 
interpersoonlijke en mens-computer interacties. Daarmee hebben we de mechanismen die succes en 
falen van virtuele mensen bepalen verder onderzocht.  Het toepassen van perceptiemechanismen 
principes  uit  mens-computer  interactie  aan  virtuele  mensen heeft  ons  geholpen de  reacties  van 
mensen hierop beter te begrijpen. Zo heeft ons speed-dating experiment bijvoorbeeld laten zien dat 
het mogelijk is menselijk gedrag te herkennen in iets waarvan verteld wordt dat het een machine is, 
en het impliciet te onderscheiden van gedrag   geproduceerd door een mens, ondanks de beperkte 
interactie  mogelijkheden.  Dit  duidt  erop  dat  voor  het  ontwerpen  van een  virtueel  karakter  dat 
emotioneel menselijk is, de interactie mogelijkheden misschien niet zo belangrijk is als voorheen 
werd aangenomen.

Door computermodellen te ontwikkelen en ze te integreren in één systeem hebben we bestaande 
emotie theorieën verbeterd. Experimenten hebben aangetoond dat deze modellen gebruikt kunnen 
worden om behoorlijk succesvol menselijk gedrag kunnen simuleren. Verder duidt het erop dat het 
belangrijk is om ECAs emotioneel intelligent te laten lijken als je wilt dat ze als menselijk ervaren 
worden. De nieuwe inzichten verworven door dit onderzoek kunnen gebruikt worden om mens-
machine interactie te verbeteren. Als we dit succesvol doen kunnen we in de toekomst wellicht 
concluderen dat de theorieën waarop Silicon Coppélia gebaseerd is  niet  alleen gebruikt kunnen 
worden om menselijk gedrag te verklaren, maar om het te reproduceren in virtuele mensen. 

In  verder  onderzoek  hopen  we  de  toegevoegde  waarde  van  de  verschillende  onderdelen 
geïntegreerd in Silicon Coppélia te bepalen. We zijn van plan om drie versies van Silicon Coppélia 
te vergelijken: (1) Silicon Coppélia zoals beschreven in deze dissertatie, (2) Silicon Coppélia zonder 
Gross  zijn  emotie  regulatie  strategieën,  en  (3)  Silicon  Coppélia  zonder  deze  strategieën  én  de 
generatie van specifieke emoties zoals gedaan wordt in EMA. Om dit te kunnen doen zullen we een  
verbeterd testplatform ontwikkelen waarin al  het mogelijke gedrag van de individuele modellen 
nodig is om emotioneel intelligent gedrag te vertonen. We verwachten dat het weghalen van delen 
van Silicon Coppélia de waardering van de gebruiker voor de robot zal doen afnemen.
 Geïnspireerd door Aernout Mik's AAP, een levensgrote orang oetang robot die boter kaas en eieren 
speelt als hij daar zin in heeft, zijn we van plan om onze ECA die ook boter kaas en eieren speelde  
(zie  Hoofdstuk  10)  te  verbeteren.  De  ECA zal  vervangen  worden  door  een  robot-chimpansee, 
uitgerust met Silicon Coppélia. De chimpansee zal rationele en affectieve overwegingen kunnen 



combineren, om bijvoorbeeld de gebruiker te laten winnen als hij die aardig vindt. Om dit mogelijk  
te maken wordt de chimpansee uitgerust met verschillende sensors, zodat de gebruikers hem kunnen 
aanraken en aaien, om affectie te tonen. De chimpansee zal dit als input gebruiken om op zijn beurt 
affect voor de gebruiker te tonen. Behalve als testplatform zal de chimpansee ook bruikbaar zijn als  
gezelschapspartner om het welzijn van mensen die langdurig in een zorginstelling verblijven te 
verhogen.

Het modelleren van menselijk gedrag in kunstmatige systemen, zoals in de chimpansee hierboven 
beschreven, can nuttig zijn voor allerlei  toepassingen, zoals games,  educatieve systemen, en als 
virtuele coaches of therapeuten. Ook kan het gebruikt worden door systemen om de emoties van 
hun gebruikers te voorspellen, zodat het systeem zijn gedrag hierop kan aanpassen.
De maatschappij vergrijst en individualiseert. Hierdoor worden mensen emotioneel en sociaal meer 
geïsoleerd (Killeen, 1998). In reactie hierop, ontwikkelen wetenschappers ECAs die als vriendjes 
voor eenzame mensen kunnen fungeren. Sommige van deze ECAs kunnen verhaaltjes vertellen, 
waarin de karakters realistisch gedrag vertonen, en de gebruiker de verhaallijn kan beïnvloeden. 
Virtual storytelling is een hot topic geworden in verschillende onderzoeksvelden, zoals kunstmatige 
intelligentie,  mens-computer  interactie  en  cognitieve  wetenschappen.  De  industrie  toont  ook 
interesse, met name wat betreft game en scenario design (Romano et al., 2007).
Een van de trends in virtual storytelling is dat men steeds vaker afstapt van vaste verhaallijnen naar 
verhaallijnen  die  zichzelf  ontwikkelen:  verhalen  waarbij  alleen  een  aantal 
(persoonlijkheids)variabelen worden ingesteld en het script zich vervolgens zelf ontwikkelt (Aylett, 
1999).  Dit  vermindert  niet  alleen  het  werk  voor  scriptschrijvers,  maar  maakt  het  verhaal  ook 
onvoorspelbaar.
Deze ontwikkeling brengt ook met zich mee dat de persoonlijkheden van de karakters minder vlak 
en  complexer  worden,  bijvoorbeeld  door  de  toevoeging  van  'theory  of  mind'.  Om  dit  te 
bewerkstelligen zijn onderzoekers begonnen deze karakters uit te rusten met cognitieve modellen.
Silicon Coppélia kan gezien worden als een volgende stap in deze richting. Het maakt het mogelijk 
voor de karakters om gevoelens van betrokkenheid en distantie te ontwikkelen tegenover de andere 
karakters. De karakters kunnen deze gevoelens combineren met de meer rationele intenties om de 
andere  karakters  te  'gebruiken'  om  hun  doelen  te  bewerkstelligen,  oftewel  om  hun  eigen 
beslissingen  te  maken.  De  karakters  kunnen  emoties  simuleren  en  deze  zowel  opwaards  als 
neerwaards reguleren door middel van diverse emotie regulatie strategieën.
ECAs die verhalen kunnen vertellen zijn niet alleen nuttig om bejaarden zich minder eenzaam te  
laten  voelen.  Virtual  storytelling  heeft  zich  ook  nuttig  bewezen  in  klinische  settings,  voor  de 
behandeling van gedragsproblemen, gezinstherapie en training (e.g., Painter, Cook & Silverman, 
1999), het leren van een nieuwe taal (Schlosser & Loyd, 1993), en het overtuigen van mensen (e.g., 
Lee & Leets, 2002). De motivatie voor het ontwikkelen van robots die virtuele verhalen vertellen 
kan  variëren  van  pure  entertainment  (zoals  bijvoorbeeld  computerspelletjes)  tot  educationele 
toepassingen  (bijvoorbeeld  trainingsomgevingen)  tot  overtuiging  (bijvoorbeeld 
gezondheidscommunicatie) of klinische therapieën.
In het bijzonder kunnen ECAs een belangrijke rol spelen in de interactie tussen mens en computer  
in een internet context. Een van de toepassingsgebieden die we voorzien is zelfhulp therapie, waarin 
mensen met psychologische problemen ondersteund worden door toepassingen die beschikbaar zijn 
op internet en in online communities  van personen met  vergelijkbare problemen.  Een ECA die 
uitgerust is met Silicon Coppélia kan empathisch reageren op de gebruiker. Samen met de kennis 
van experts kan de ECA het model gebruiken om zich emotioneel intelligent te gedragen en 'de 
juiste  reactie  op  het  juiste  moment'  te  geven,  voor  zover  die  bestaat.  Bovendien  kan  Silicon 
Coppélia gebruikt worden om de ECA een model te laten hebben van de gebruiker op verschillende 
momenten,  aangezien  Silicon  Coppélia  gebaseerd  is  op  menselijke  emotieprocessen.  Het  kan 
verschillen in percepties bijhouden, en deze informatie gebruiken in interactie met de gebruiker 
(bijvoorbeeld  het  geven  van  complimentjes,  of  op  andere  wijze  extra  ondersteuning  geven  op 
momenten dat dat nodig is.



In het SELEMCA project zullen we 'Caredroids' ontwikkelen: menselijke robots om het welzijn van 
gebruikers en zorgverleners te verhogen. Deze Caredroids zullen fungeren als coaches en lifestyle 
adviseurs, assisteren met het invullen van formulieren, zorgen voor entertainment en patiënten aan 
zorgverleners en vrijwilligers koppelen die het beste kunnen voorzien in hun behoeften.
  Deze  Caredroids  zullen  affectief  met  hen  communiceren,  en  een  persoonlijke  band  met  ze 
opbouwen.  Om  dit  te  kunnen  doen  zullen  de  Caredroids  gevoel  voor  (ongeschreven)  sociale 
regeltjes, menselijke perceptie en de beoordeling van bepaalde situaties moeten hebben. Hiervoor 
zullen we de Caredroids uitrusten met ethische redeneermethoden en expertkennis, zodat ze zich 
'ethisch correct'  en als  experts  kunnen gedragen.  Het  gegeven dat  de gebruikers vaak door een 
lastige periode heen gaan en emotioneel kwetsbaar kunnen zijn maakt dit extra belangrijk. Als de 
Caredroids  een  ethisch  complexe  situatie  herkennen  moeten  ze  hun  eigen  vermogens  niet 
overschatten en een zorgverlener waarschuwen om de situatie onder handen te nemen.
Privacy en veiligheid zijn ook belangrijke zaken om rekening mee te houden. De Caredroids zullen 
gebruik maken van gevoelige persoonlijke data over bijvoorbeeld hun persoonlijkheid,  zodat ze 
zich aan hun behoeften kunnen aanpassen. Mensen denken misschien dat een kunstmatige therapeut 
hun informatie vertrouwelijk behandeld, maar het is gewoon een stuk software, dat net als elke 
andere  gebruikt  kan  worden  voor  zowel  goede  als  kwade  doeleinden.  Als  ECAs of  robots  de 
mogelijkheid  krijgen  om  de  gevoelens  van  hun  gebruikers  te  monitoren,  zouden  ook 
ongeautoriseerde personen geïnteresseerd kunnen zijn in deze informatie. Dit brengt de grote en 
belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee de privacy van de gebruikers veilig te stellen. In 
huidige toepassingen worden al een hoeveelheid gevoelig liggende persoonlijke informatie in vaak 
onderling verbonden databases opgeslagen die groter is dan menigeen zich kan voorstellen. Dit 
maakt  het  nodig dat  deze  gegevens  extreem goed beveiligd  dienen te  worden.  Iets  wat  op dit  
moment eigenlijk nauwelijks gebeurt, gezien de vele datalekken die al dan niet het nieuws halen. 
Behalve een tiptop beveiliging dienen gebruikers ook de mogelijkheid te krijgen in te zien welke 
informatie over hen bewaard wordt, en wijzigingen of verwijderingen in de database aan te vragen 
als ze daar behoefte toe hebben.
De Caredroids die we in het SELEMCA project gaan ontwikkelen zullen natuurlijk niet volledige 
gelijk zijn aan mensen. Het Turing Test experiment (zie Hoofdstuk 12) toonde echter al aan dat, 
binnen een beperkt domein, gedrag van de agent al nauwelijks onderscheidbaar was van menselijk 
gedrag  op verscheidene  aspecten.  In  de  toekomst  zal  het  echter  mogelijk  zijn  om androids  te 
ontwikkelen: robots die niet te onderscheiden zijn van echte mensen. Wat als we zo'n robot maken? 
Zijn we dan goed bezig? Verbetert het onze levenskwaliteit? 
Het is belangrijk om je te realiseren dat androids die affectief met mensen communiceren, net als  
elke andere techniek die we ontwikkelen,  zowel met goede als  slechte doeleinden gebruikt kan 
worden. Als het gebruikt wordt met de verkeerde doeleinden, of fouten gemaakt worden in het 
ontwikkel-  of  productieproces,  kunnen negatieve  effecten  zich  voordoen.  Technieken die  nuttig 
lijken kunnen grote nadelen hebben waar in het enthousiasme makkelijk overheen gekeken kan 
worden (atoombom, anyone?).
Op dit moment worden er al ECAs en robots ontwikkeld waarvan gezegd kan worden dat mensen er 
persoonlijke  relaties  mee  opbouwen  (bijvoorbeeld  robothondjes  die  gebruikt  worden  om 
eenzaamheid te voorkomen, zoals in Wada & Shibata, 2006). Het ligt in de lijn der verwachting dat 
deze mens-robot relaties steeds persoonlijker worden naarmate de tijd vordert. David Levy (2007) 
voorspelt zelfs partner-robots waar mensen verliefd op worden, seks mee hebben, en mee zullen 
trouwen. Als dit gebeurt, wat voor effect zal dit dan hebben op ons als mensheid? Zullen mensen 
minder onderling persoonlijk contact hebben, omdat robots geoptimaliseerd zijn om de gebruiker 
een prettige interactie te laten ervaren? Kun je je robot-partner terugbrengen naar de fabriek als het 
interesse in je verliest? Of, als het zijn eigen doelen heeft, zal het dreigen de gebruiker te verlaten of 
de  gebruiker  anderlings  manipuleren  om deze  te  bereiken?  Androids  die  affectief  met  mensen 
communiceren hebben het potentieel om mensen te misleiden. Als ze, al dan niet per ongeluk, zo 
geprogrammeerd worden, kunnen ze perfect liegen, door precies de emoties te tonen die ze zouden 



tonen als de leugen waarheid zou zijn. Deel van dit probleem zou opgelost kunnen worden door 
androids te bouwen die de gebruiker onvoorwaardelijk liefhebben. Maar zal de gebruiker de robot 
dan als slaafje gebruiken, of op andere wijze mishandelen? En als dit gebeurt, wat voor gevolgen 
zal dit hebben voor de manier waarop we andere mensen mishandelen? De androids zijn immers 
niet te onderscheiden van 'echte' mensen. En als de robots mishandeld worden, zouden ze dan het 
recht moeten hebben om zichzelf te verdedigen? En zo nee, wanneer dan wel?
De eerste van de bekende drie wetten van Asimov, die stelt dat een robot nooit  een mens mag 
kwetsen, of verzuimen in actie te ondernemen om te voorrkomen dat een mens gekwest wordt 
(Asimov, 1976). Deze wet wordt echter al lang geschonden. Er bestaan zelfs al robots die mensen 
kunnen vermoorden. Sterker nog, er worden al robots ontwikkeld met dit specifieke doel, zoals de 
MQ-1 Predator drone vliegtuigen, bewapend met Hellfire missiles. Deze onbemande vliegtuigen 
zijn gebruikt door het leger van de VS en Israël om zowel militanten als burgers te doden (Galasco 
et  al.,  2009;  Grier,  2009).  Sommige mensen stellen  dat  het  gebruik  van autonome vechtrobots 
oorlog humaner maakt (Arkin, 2009). De drempel om een oorlog te beginnen wordt hierdoor echter 
wel verlaagd, omdat de 'levens' van machines in plaats van die van mensen worden geriskeerd.
Verder,  gegeven  dat  machines  worden  ontwikkeld  die  vormen van  bewustzijn  vertonen  (Holland, 
2003),  wordt  de  mogelijkheid  dat  we  'gedomineerd'  zullen  worden  door  machines,  waarvoor 
gewaarschuwd wordt in diverse boeken en films, een zorg om serieus rekening mee te houden. Als we 
machines ontwikkelen die we zelf maar half begrijpen, wie zegt dat ze ons niet tot slaaf maken of 
uitroeien? Het is belangrijk om te reflecteren op ons onderzoek, en daarmee zeker te stellen dat de  
stap die genomen waard echt een stap voorwaarts is, die de levenskwaliteit van mensen verbetert, en 
niet een stap in een valkuil blijkt te zijn!


