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Nederland vergrijst in rap tempo, er is onvoldoende zorgpersoneel. Inzet van zorgrobots zou een deel
van de oplossing kunnen zijn, maar gebruik ervan wordt door zorgverleners in de ouderenzorg
grotendeels afgewezen, vanwege ethische bezwaren. Zorgverleners vinden dat het gebruik van een
sociale zorgrobot, over het algemeen, meer kwaad dan goed zou kunnen doen. Zorgverleners vrezen
dat ze niet in staat zijn om ‘goede zorg’ te leveren, als een robot enkele zorgtaken zou overnemen.
Het is belangrijk te beseffen dat elke interventie die een vermindering van menselijk contact of
menselijke aanraking als resultaat heeft, een gruwel is in de ogen van zorgprofessionals. Als
zorgverleners zelf ervaren dat het nog steeds mogelijk is om zogeheten goede zorg te leveren,
inclusief menselijk contact, omdat een zorgrobot andere taken uitvoert die de werklast verlicht, dan
zal dat het gebruik van deze vorm van technologie bevorderen. Naast het faciliteren van deze
ervaring voor het huidige zorgpersoneel, is een zeer belangrijke en praktische aanbeveling die we
kunnen geven het advies aan MBO én HBO beroepsopleidingen om deze rechtstreekse ervaringen
mogelijk te maken. Het inrichten van zogeheten Living Labs en het aanbieden van lessen in ethiek
versus zorgtechniek in het curriculum van beroepsopleidingen in de zorg kunnen onderdeel zijn van
een doordachte introductie van deze nieuwe en zeer snel ontwikkelende vorm van zorgtechnologie.
Mijn onderzoek laat zien dat het gebruik van robottechnologie de zorg niet hoeft te ontmenselijken,
maar juist eerder deze menselijkheid weer terug kan brengen in de zorgrelatie.

