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Wonen in een robot



Wonen in een robot

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar Ambient Robotics

aan de Universiteit van Amsterdam
op  november 

door

prof. dr. ir. Ben J.A. Kröse



Dit is oratie , verschenen in de oratiereeks van de Universiteit van Amsterdam.

Opmaak: JAPES, Amsterdam

© Universiteit van Amsterdam, 
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Geachte Rectores Magnifici van de Universiteit van Amsterdam en de
Hogeschool van Amsterdam,
Mijnheer de decaan van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica,
Mijnheer de voorzitter van het domein Media Creatie en Informatie,
Geachte leden van het curatorium,
Geacht bestuur van de Stichting Beta Plus,
Zeer geachte collega’s, studenten, vrienden en familie,

Ongeveer vijf en een half jaar geleden gaf ik op de Hogeschool van Amsterdam
een Openbare Les ter gelegenheid van mijn benoeming als Lector ‘Digital Life’.
In die lezing gaf ik een overzicht van de stand van de techniek, de maatschap-
pelijke ontwikkelingen en de onderzoeksvragen. Ik presenteerde een onder-
zoeksplan voor de vijf jaar die er op volgde op het gebied van de Digital Life,
de ICT in de woonomgeving.

Mede dankzij de Hogeschool ben ik begin dit jaar tot bijzonder hoogleraar
‘Ambient Robotics’ aan de Universiteit van Amsterdam benoemd. En vandaag
sta ik weer achter het katheder om in mijn oratie uit te wijden over mijn plan-
nen op het gebied van onderzoek naar Ambient Robotics. Het is vanzelfspre-
kend dat ik hierbij inhaak op de plannen die ik vijf en een half jaar geleden had
voor mijn lectoraat aan de Hogeschool.

Maar allereerst wil ik iets zeggen over het onderwerp van onderzoek waar ik
me mee bezig houdt: robotica, ambient intelligence en de relatie met digital
life.

Het woord ‘robot’ werd in  door de Tsjechische schrijver Karel Čapek
in zijn toneelstuk R.U.R. (Rossum’s Universele Robots) () geïntroduceerd
als zijnde een universele werkmachine. Figuur  laat zien dat dergelijke robots
meer lijken op wat we ook wel ‘Androids’ noemen, sterk op mensen gelijkende
robots. In de vijftiger jaren kwamen de eerste industriele robots. Joseph En-
gelberger startte in  hun bedrijf met als product de Unimate, die wel wordt
gezien als de eerste industriële robot (Kurfess, ). Industriele robots – als
zijnde automatisch aangestuurde herprogrammeerbare manipulatoren hebben
in de industriele automatisering zeker hun plaats bewezen. Landen die een
jaar of vijftig geleden op grote schaal robots inzetten als Japan, de VS en Duits-
land zijn in staat gebleken goedkoop en flexibel te kunnen produceren. Er is op





dit gebied een enorme hoeveelheid kennis ontwikkeld zowel op het gebied van
de regeltechniek, de planning en de sensor technologie. Figuur  toont twee
robots die flessen champagne inpakken.

Figuur : Rossum’s Universele Robots, Karel Čapek, 

Figuur : Fanuc robots, gebruikt voor het inpakken van champagne

Het ligt voor de hand om te gaan kijken of dergelijke technologie ook buiten
de fabrieksvloer gebruikt kan worden. Op welke gebieden zouden robots ook
buiten de fabriek ons leven makkelijk kunnen maken, of processen efficienter?
Welke taken zouden kunnen worden overgenomen?

    



Een robot als algemene hulp in de huishouding zou natuurlijk ideaal zijn.
Een enkele robot die strijkt en veegt en de was opvouwt. Dit is het cliche
beeld dat er in veel gevallen bestaat over robots in het huis. Maar dit is niet
hoe robots in fabrieken zijn ingezet. Daar hebben we niet een enkele robot die
in z’n eentje een auto in elkaar zet. De fabricage wordt gedaan door een groot
aantal samenwerkende robots, elk met een gespecialiseerde taak. Zo iets zullen
we in de woonomgeving ook gaan zien. De apparaatjes worden gespecialiseerd,
zoals een stofzuiger, of een robot arm op een rolstoel. In het World Robotics
rapport  wordt voorspeld dat het aantal persoonlijke en huishoudrobots
zoals stofzuigers, grasmaaiers of entertainment robots zal groeien van . mil-
joen in  tot nog eens . miljoen in de vier jaar daarna. Behalve de zojuist
getoonde Roomba robot hebben ook Philips en Samsung inmiddels een stof-
zuiger op de markt gebracht. Waar we naartoe gaan is een samenspel van
intelligente machines, van vaatwasser tot automatische stofzuiger. Dat is wat
ik bedoel met ‘ambient robotics’.

Figuur : Verkoop van household en entertainment robots. Bron: World Robotics rap-
port 

En hier is het maar een kleine stap naar de ambient intelligence: de slimme
omgevingen met sensoren en cameras die de activiteiten van de personen kun-
nen bepalen en op basis daarvan de verlichting, verwarming of geluid kunnen
aanpassen, zoals getoond in figuur . Of een stofzuigrobot sturen als iemand er
een troep van heeft gemaakt. En juist over deze ambient intelligence vertelde ik
vijf en een half jaar geleden: over nieuwe technologie, snelle netwerken, en

 . . .  .. 



nieuwe vormen van media en communicatie. En ik vertelde over de vraagstu-
ring: waarom doen we dit onderzoek, en wat hebben we aan deze ontwikkelin-
gen?

Ik wil vandaag drie onderwerpen bespreken. Ik begin met de eerder ge-
noemde vraagsturing en maatschappelijke trends. Dan vertel ik over ons on-
derzoek op het gebied van technologie, en vervolgens bespreek ik de manier
van onderzoek doen en de relatie met onderwijs.

Figuur : Intelligent huis met 'Ambient’ sensoren

Maatschappelijke ontwikkelingen

In de vijf en een half jaar dat ik op dit gebied van slimme huizen en slimme
apparaatjes onderzoek doe zijn er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen
geweest waarvan er twee heel duidelijk een sterke invloed hebben op het on-
derzoek dat ik nu uitvoer. In de eerste plaats is dit de vergrijzing van de bevol-
king en in de tweede plaats de grote veranderingen in ons sociale leven, door
de digitalisering van de media en communicatie.

Laat ik beginnen met de vergrijzende bevolking. Door de betere gezond-
heidszorg en werkomstandigheden is de gemiddelde leeftijd van de Neder-
landse bevolking de afgelopen tien jaar gestegen. Deze trend zal zich de ko-
mende jaren nog verder voortzetten. Tegelijkertijd is de bevolkingsaanwas in
Nederland een stuk lager dan vijftig jaar geleden. Het gevolg is dat de leeftijds-
opbouw van de Nederlandse bevolking flink aan het veranderen is. Het CBS

    



(Centraal Bureau voor Statistiek, ) geeft een langetermijnvoorspelling
waarin we zien dat in het jaar  een duidelijk ander patroon zal ontstaan
dan dat in  (figuur ). Was de verhouding tussen het aantal werkenden en
gepensioneerden in  nog circa  procent, in  zal dit gestegen zijn tot
circa  procent.

Figuur : Verdeling Nederlandse bevolking over de leeftijden in  en 

Van speciaal belang hier is de groep -plus, de zogenaamde ‘vierde leeftijd’,
die potentieel zorg nodig heeft. De toename van deze groep is tamelijk goed
voorspelbaar, met name voor de komende vijftien jaar. In een rapport van het
zorginnovatieplatform is geschat dat er in  een kloof is tussen zorgvraag
en aanbod van ca. . zorgverleners (H. Klein Breteren et al., ). Ook
op kortere termijn is geschat dat de zorgvraag snel omhoog gaat. Vanuit een
rapport van de SIGRA is bijvoorbeeld voor de regio Amsterdam duidelijk dat
de komende vijf jaar de tekorten in de ouderenzorg zullen verdrievoudigen
(SIGRA,).

Het is natuurlijk van belang dat we deze tekorten oplossen door meer per-
soneel voor de zorg beschikbaar te maken. Dat kan door maatregelen te treffen
op het gebied van onderwijs, maar ook door het ondersteunen van zorginstel-
lingen met programma’s die zich richten op het optimaliseren van de arbeids-
omstandigheden, zoals goede kinderopvang en flexibele werktijden. Daarnaast
echter moeten we ons realiseren dat we in de toekomst meer voor onszelf
moeten gaan zorgen. En het liefst doen we dat in onze eigen woonomgeving.

 . . .  .. 



En dit is waar de intelligente woningen van pas kunnen komen. We noemen
dit Ambient Assisted Living. Meer daarover straks.

Een tweede belangrijke verandering is de rol die ICT heeft op ons sociale
leven, met name door de digitalisering van media en communicatie. Media
groeien naar elkaar en worden door elkaar gebruikt. Audiovisuele media en
gedrukte media komen door de digitalisering op elkaars domeinen door de-
zelfde infrastructuren en apparaten aan te spreken voor hun dienstverlening.
En belangrijker: iedereen is in staat om de media te beheren, met elkaar te
delen. Maar wat betekent dit in ons dagelijks leven?

Op de Ambient Intelligence conferentie die ik vorige week in Amsterdam
organiseerde kwam Albrecht Schmidt, een van de keynote speakers met het
volgende voorbeeld van de veranderingen. Hij liet een aantal vormen van
communicatie zien die vijfentwintig jaar geleden nog heel gewoon waren. Zo
toonde hij een afbeelding van een telefoonboek. Voor de jongeren onder ons
die functie alleen maar kennen als app op een smartphone: ooit kon je de con-
tactgegevens alleen in een papieren boek vinden. Hierin was voor elke per-
soon gekoppeld aan een unieke identificatiecode, die je kon gebruiken om de
toetsen op de telefoon te gebruiken. Bij het opzoeken van de code behorende
bij mijn naam ging dat snel, maar voor mensen die Jansen heetten was dit een
een crime. Muziek werd gedraaid via een platenspeler en voor het boeken van
een reis ging men naar een reisbureau.

Figuur : Veel traditionele vormen van communicatie zijn vervangen door apps op een
smartphone

    



We leven nu in een wereld waarin al deze media en communicatie digitaal
worden gerepresenteerd, en als bedieningsapparaat wordt alleen maar een
smartphone of tablet gebruikt (figuur ). De meeste van u in de zaal heeft zo’n
ding. Daarnaast zien we momenteel dat ook nog andere informatie door de
sensoren van de smartphone kan worden gemeten. Intel is bijvoorbeeld bezig
met technologieen om stemmingen of gezondheidstoestand af te leiden van de
sensoren op de smartphone, en ontwikkelt apps die op basis hiervan advies
geven als zijnde een psychiater of een medisch expert (Morris et al ).

Maakt deze robotisering van de samenleving de mensen in het werk over-
bodig? Is de dame van het reisbureau al ontslagen, kunnen we psychiaters ver-
vangen door apps? Zijn we in de toekomst aangwezen op onze apparaten?
‘Left to our own devices’ was de titel van Margareth Morris van Intel Labs op
de al eerder genoemde AmI vorige week.

Aan het eind van mijn lezing zal ik hierop terug komen, meer eerst ga ik iets
vertellen over de techiek, het onderzoek en het onderwijs.

Werk tot nu toe

Als onderzoeker binnen een informaticagroep hou ik me al lang bezig met
intelligente systemen, robots, en met name de waarnemingssystemen. Na mijn
start als lector aan de HvA heb ik daar met een grote groep onderzoekers en
studenten aan gewerkt.

Activiteitenherkenning

Allereerst het onderzoek naar activiteitenherkenning. Als we een intelligent
huis of bijvoorbeeld winkelcentrum willen maken zullen we moeten weten
welke activiteiten zich in de omgeving afspelen.

Het oudste en langstlopende project is het gebruik van sensoren in woon-
zorgcentrum Naarderheem. Dankzij het enthousiasme van Marco Wisse, de
directeur van dit expertisecentrum, en en enkele docenten van het Instituut
voor Information Engineering in Almere is er vijf jaar geleden een start ge-
maakt met gebruik van sensoren om de activiteiten van bewoners te meten.
Met als belangrijkste aanleiding het voorziene gebrek aan zorgverleners in de
toekomst is er in de psychogeriatrische afdeling een systeem geïnstalleerd om
in de nacht te kijken of er mensen lopen te dwalen. Rond die periode was er
een nieuwe technologie ontstaan, de zogenaamde ‘draadloze sensornetwerken’
waarbij kleine door batterij gevoede eenheden konden detecteren of er een
deur of kastje open was gegaan en of er beweging in de kamer was. Samen

 . . .  .. 



met studenten van de hogeschool en onderzoekers van de universiteit is on-
derzocht of we op basis van deze sensorwaarden een uitspraak konden doen
over de activiteiten in de nacht: liggen de bewoners rustig te slapen; zijn ze de
gang opgegaan en zijn ze al een tijdje niet naar hun bed teruggekeerd? Op
basis van gesprekken met verzorgers kon een eenvoudig stukje software wor-
den gemaakt waarmee we een uitspraak konden doen over de mate van alar-
mering en kon de juiste uitvoer worden gegeven op een scherm voor de ver-
zorgers in de nachtdienst, zoals getoond in figuur .

Figuur : Een deurschakelaar (linksboven), een bewegingsmelder (rechtsboven) en een
fragment van het alarmeringsscherm (onder)

In een tweede experiment, ook in Naarderheem, zijn we verder deze richting
opgegaan. Het meten met simpele sensoren is natuurlijk van belang voor de
alarmeringsfunctie, maar kan ook gebruikt worden om te evalueren hoe goed
iemand nog zelfstandig kan wonen. In de verzorging wordt hiertoe – door
zorgdeskundigen – bekeken hoe goed iemand in staat is de ADL’s, de Algeme-
ne Dagelijkse Levensverrichtingen uit te voeren. Dit zijn activiteiten als eten,
drinken, in en uit bed komen. De spannende vraag is nu of we aan de hand
van de simpele sensoren zoals schakelaars op kastjes en bewegingsmelders,
ook dergelijke activiteiten kunnen herkennen en ook kunnen herkennen hoe
goed ze worden uitgevoerd. We hebben hiertoe een aantal vrijwilligers gevon-
den in de aanleunwoningen ‘de Flank’ waar we appartementen hebben uitge-
rust op kastjes, deuren en keukenapparaten En dit levert een enorme hoeveel-
heid gegevens op. In het onderzoek van Tim van Kasteren, die vorig jaar

    



promoveerde op het proefschrift ‘Activity recognition for health monitoring of
elderly using temporal probabilistic models’ werden verschillende mathemati-
sche modellen bestudeerd om op basis van de sensordata te herkennen welke
activiteiten worden uitgevoerd. De resultaten lieten zien dat een herkenning-
percentage van ongeveer % gehaald kan worden (van Kasteren, ).

Behalve observatiesystemen die gebruik maken van simpele sensoren heb-
ben we ook veel onderzoek gedaan naar observatie door middel van camera’s.
Een voorbeeld is het multicamera surveillance werk. Op de universiteit had ik
een onderzoek lopen waarin ik met meerdere camera’s, die in verschillende
plekken in de omgeving waren opgehangen, de trajecten van de bezoekers kon
meten (Zajdel, ). Hier doet zich het ‘correspondence’ probleem voor: is
een persoon met een rode trui die op een bepaald tijdstip door een camera
gezien wordt, dezelfde persoon als en persoon in een rode trui die net iets
eerder door een andere camera was gezien. We hebben dit destijds opgelost
door een probabilistisch netwerk waarin we de overgangskansen tussen de ca-
mera’s leerden, en ook de verschijningsvormen op basis van eenvoudige kleur-
kenmerken. Een patent op dit idee werd verkregen en er ontstond nauwe sa-
menwerking met het bedrijf Eagle Vision.

Door deze samenwerking zijn we ons steeds meer gaan richten op het ge-
bruik van zogenaamde ‘stereosystemen’; camera’s met twee lenzen, die in staat
zijn ook diepte-informatie uit het beeld te halen. Deze diepte-informatie stelt
ons in staat om de verschijningsvormen van de passanten veel beter te model-
leren, zoals getoond in figuur .

Figuur : Door gebruik te maken van twee camera’s vlak naast elkaar (stereo) kan ook
diepte geschat worden

 . . .  .. 



Het werk van Tim van Oosterhout aan de HvA richt zich vooral op dit aspect.
Gebruikmakend van een aanpak die door Gwenn Englebienne ontwikkeld is
aan de UvA doet hij op dit moment onderzoek naar het gebruik van stereoca-
mera’s voor het tellen van mensen in moeilijke omstandigheden. In figuur 
ziet u een voorbeeld van activiteiten aan de ingang van een popfestival, waar
de organisatoren wilden weten hoeveel mensen naar binnen waren gegaan. We
gebruikten stereocamera’s die de hoogte meten. Voor een correcte telling moet
je natuurlijk weten of er andere objecten, bijvoorbeeld vuilnisbakken, in het
blikveld staan. Door een zogenaamd ‘achtergrondmodel’ te leren was er be-
kend welke gedeelten van het beeld bezet werden door statische objecten.
Door een model van een mens over het beeld te halen en te vergelijken waar
het past, kunnen we vijfentwintig keer per seconde het aantal mensen meten.

Figuur : Oorspronkelijk beeld van passanten (linksboven), dieptebeeld (rechtsboven),
dieptebeeld van de achtergrond (linksonder) en model van een passant om mensen te
tellen (rechtsonder)

Ook op het toepassingsgebied van de zorg bestuderen we het gebruik van ca-
mera’s. Op dit moment kijken we naar valdetectie. Valongevallen zijn de meest
voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Er zijn wel
alarmsystemen met bijvoorbeeld een alarmknop of hanger, maar die blijken
toch vaak vergeten te worden. Camera’s in de opgeving zouden een uitkomst
kunnen zijn. Inmiddels zijn we samen met verschillende organisaties uit de
zorg, zoals het epilepsiecentrum Kempenhaeghe, het AMC, zorggroep Almere

    



bezig om een samenwerkingsverband op te zetten op het gebied van houdings-
herkenning, en specifiek valherkenning op basis van camera’s.

Acceptatie

Behalve onderzoek naar technologieen is er in mijn groep de afgelopen tijd
ook veel onderzoek verricht naar acceptatie van dergelijke techniek. Sluit de
techniek wel aan bij de behoeften van mensen? Kan iemand wel met een appa-
raat omgaan? Ik ga hierbij even terug naar de robotjes.

Philips lanceerde de sprekende robotkat in  als een researchproject om
meer inzicht te krijgen in de interactie tussen mens en robot. In die tijd was
men bij Philips heel erg bezig met ambient intelligence en men vroeg zich af of
een robot niet een geschikte vorm zou zijn waarmee gebruikers met de intelli-
gente omgeving kunnen communiceren. Zo zou het denkbaar zijn dat verzor-
gingshuizen robotdieren inzetten om ouderen aan het innemen van medicij-
nen te herinneren, of bij een val contact te maken met de hulpdiensten.

Figuur : De iCat zoals gebruikt in de experimenten naar acceptatie van robots door
ouderen

Voordat het zover is moeten ouderen het robodier wel accepteren. Marcel
Heerink was als onderzoeker verbonden aan mijn groep in het Instituut voor
Information Engineering in Almere. In zijn onderzoek heeft hij zich gericht op
de aspecten die van belang zijn voor de acceptatie van een dergelijk stuk tech-
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nologie. Hij onderzocht niet alleen de robot, maar ook verschillende virtuele
figuren op een scherm (Heerink, ).

In dat onderzoek heeft hij op basis van een groot aantal experimentele ses-
sies met ouderen een model ontwikkeld dat een voorspelling doet over de in-
tentie om iets te gebruiken als functie van een aantal andere eigenschappen
van de techniek. Zo is er bijvoorbeeld een relatie tussen deze intentie en de
perceived ease of use: de mate waarin de gebruiker denkt dat het makkelijk is
het ding te bedienen. En een relatie tussen de social influence en de intentie:
wat vindt de omgeving van de oudere?

De resultaten van zijn onderzoek lieten zien dat het gevonden model duide-
lijk afwijkt van dergelijke modellen voor bijvoorbeeld het gebruik van andere
consumentenelectronica. Het ‘sociale’ karakter van het interface heeft hier dui-
delijk mee te maken.

Geleerde lessen

Wat hebben we nu geleerd van het onderzoek de afgelopen jaren? We hebben
gemerkt dat er grote behoefte is aan het herkennen van acties, activiteiten en
gedrag door middel van sensoren. We zijn hiertoe benaderd door zowel tech-
nologiepartijen als instellingen die zich met zorgverlening bezig houden. Door
de combinatie van UvA en HvA kunnen we de fundamentele kennis combine-
ren met de toepassingen. Ook hebben we veel geleerd van het acceptatie on-
derzoek. Zonder dit type onderzoek zou er teveel vanuit de technologie wor-
den gedacht. En tenslotte: de werkelijkheid is weerbarstiger dan het lijkt, zeker
voor academici.

De agenda voor de komende vijf jaar

De komende jaren zal ik doorgaan op de ingeslagen weg. De mogelijkheden
van nieuwe sensorsystemen zijn de afgelopen vijf jaar enorm gestegen. Denk
aan de smartphone, die een scala aan sensoren bevat. Denk aan de Kinect,
waarbij bewegingen schijnbaar moeiteloos kunnen worden geregistreerd.
Denk aan de radar sensoren die dankzij de automobielindustrie verschrikkelijk
goedkoop zijn geworden. Sensoren in overvloed, maar nog niet alles is opge-
lost. Ik ga hier dieper in op drie wetenschappelijke vragen die voor mij van
groot belang worden,
– Veel sensoren: robot, gebruiker en omgeving
– Hoe krijgen we een consistente representatie?
– Veel sensoren: veel gegevens

    



– Hoe herkennen we activiteitenpatronen?
– Ontwerp en acceptatie
– Hoe betrekken we de gebruiker?

Data associatie

Om die stap te maken dienen er nog enkele problemen te worden opgelost. In
de eerste plaats het al eerder genoemde probleem van de data associatie. Dit
probleem van de verschillende camera’s die ergens op verschillende plekken in
een gebouw hangen treedt in nog sterkere mate op als de camera’s niet vast
zitten maar mobiel zijn, zoals bijvoorbeeld een camera op een robot stofzuiger
en een camera aan het plafond. Wonen in een robot betekent dat alle appara-
ten, moeten weten dat ze het over de zelfde dingen hebben als ze iets waar-
nemen. We hebben hier in het verleden onderzoek naar gedaan. Neem bij-
voorbeeld het beeld dat vanuit een camera uit een rijdende robot is genomen
en het beeld dat door een vaste camera is genomen. Als we het hebben over
een stukje van de omgeving dat wordt waargenomen door de ene camera dan
is de vraag of dit hetzelfde stukje is als waargenomen door de andere camera.
Dit probleem is onderdeel van het promotieonderzoek van Olaf Booij, een van
mijn promovendi, die over twee dagen (vrijdag  november) zijn proefschrift
verdedigt (Booij, ). Hij heeft een methode ontwikkeld die de foute asso-
ciaties er uit gooit door de relatieve positie van de camera’s te schatten zie
bijvoorbeeld figuur .

Figuur : Met lokale kenmerken kan de associatie gemaakt worden tussen onderdelen
van het beeld
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Eenzelfde soort probleem gaan we nu ook onderzoeken in het Accompany
project. Hierbij kijken we niet naar vaste structuren zoals een deur in een ge-
bouw, maar naar mensen en activiteiten. In het project combineren we de ca-
mera’s op de robot met een camera aan het plafond, en alle andere sensoren
in het huis (figuur ). Ook hier weer willen we activiteitenherkenning doen
met sensoren. Een extra uitdaging hierbij is dat de twee camera’s extra ver-
schillen. Een camera is een gewone camera met een groothoeklens die aan het
plafond hangt, maar de andere camera, die op de robot is gemonteerd, meet de
afstand. We krijgen dus een afstandsplaatje en een plaatje dat van bovenaf is
genomen. De methode die we hier gaan toepassen is het gebruik maken van
modellen zoals u eerder zag in de popfestival video en we kijken dan wat de
meest waarschijnlijke houding of activiteit is gegeven alle waarnemeningen.

Figuur : Care-o-bot als gebruikt in het Accompany project

Een derde project waar we te maken krijgen met diezelfde correspondentie
problematiek is het SCAN project, dat we uitvoeren met Philips. Hierbij gaat
het om intelligente straatverlichting die zich aanpast aan de activiteiten op
straat. Hiertoe wordt de straatverlichting uitgerust met camera’s. Ook hier
hebben we te maken met verschillende camera’s die naar een scene kijken.
Het probleem dat we hier gaan aanpakken is het automatisch bepalen van de
relatieve positie van de camera’s. Het blijkt namelijk dat de kosten van dit
soort systemen niet zozeer liggen in de componenten maar in de aanleg en
calibratie..

    



Herkenning

Tot op nu besprak ik maar een klein stukje van de puzzel: het maken van een
consistente representatie. Een ander stuk van die puzzel gaat over de herken-
ning van al die gegevens in de tsunami van gegevens die we krijgen. Dit kun-
nen eenvoudige aan/uit signalen zijn zoals een bewegingsmelder in een verzor-
gingshuis, maar kunnen ook erg ingewikkelde signalen zijn zoals de beweging
van een persoon die een stabiliteitsoefening doet, waargenomen met camera’s.

Om te herkennen wat deze gegevens nu precies betekenen, of, in mijn geval,
wat voor soort activiteiten worden uitgevoerd, is een patroonherkennende
software nodig. Deze automatische patroonherkenners kunnen hun werk
doen dankzij de kennis die er in zit, bijvoorbeeld regels. Maar wat zijn nu de
goede regels? In eenvoudige gevallen, als bijvoorbeeld de PG van Naarderheem
kunnen deze zijn afgeleid van menselijke expertise. Maar in ingewikkelder ge-
vallen, bijvoorbeeld herkennen of iemand cognitief achteruit gaat, is dit moei-
lijker van te voren in te programmeren. De enige manier om dit op te lossen is
om patroonherkenners te maken die leren van de gegevens (figuur ).

Figuur : Patroonherkennend systeem voor sensordata

Om dit te doen hebben we in het algemeen heel veel voorbeelden nodig. Heel
veel voorbeelden van bijvoorbeeld sensorsignalen die horen bij de activiteit
‘afwassen’. Of heel veel voorbeelden van een val van een oudere. Het probleem
is dat dit soort voorbeelden er niet zijn. In het verleden hebben we gewerkt
met zogenaamde ‘geannoteerde’ datasets, waarbij de bewoner zelf bijhield op
welke tijdstippen bepaalde activiteiten worden uitgevoerd.

Waar we aan de HvA en UvA nu aan gaan werken is het krijgen van infor-
matie uit grote hoeveelheden data zonder dat er expliciete voorbeelden moeten
worden gegenereerd. Saskia Robben gaat bestuderen of er in deze grote hoe-
veelheden data zogenaamde ‘clusters’ optreden; groepen met patronen die erg
veel op elkaar lijken. Als dat zo is, is er blijkbaar een betekenisvolle activiteit
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die veel voorkomt. Als dat geconstateerd wordt, kan er contact met de bewo-
ner worden gezocht om de hypothese daadwerkelijk te verifiëren. We noemen
dit ‘active learning’. De ander onderzoeker, Ahmed Nait Aicha, gaat bestude-
ren of er automatisch gedetecteerd kan worden of er meerdere mensen in het
huis zijn en of een ingewikkelde activiteit kan worden geleerd aan de hand van
simpele.

Behalve dat we willen weten WAT de mensen doen, willen we ook weten
HOE GOED iemand de activiteiten uitvoert. In een recentelijk opgestart on-
derzoek waarin we nauw samenwerken met het domein Gezondheid van de
HvA, vergelijken we onze sensorpatronen met de evaluaties door een ergothe-
rapeut. Op die manier hopen we correlaties te vinden zodat ook op afstand iets
gezegd kan worden over de gezondheidstoestand.

Figuur : Co-design sessie met ouderen voor het ontwerp van een ambient monitoring
systeem

Ontwerp en acceptatie

Ook de komende periode blijven we doorgaan met onderzoek op het gebied
van acceptatie en willen gebruikerswensen meenemen in het ontwerp. In veel
apparaten in de zorg zien we een erg technologie gedreven aanpak. Zoals ik
straks zal vertellen levert een ontwikkelmethode waarbij er continue geevalu-
eerd wordt met de eindgebruikers een product of dienst op dat beter getest is
en een hogere kans van succes heeft. Maar dan moet er wel een methodologie
zijn om dat te onderzoeken. Op het gebied van ambient intelligence bijvoor-

    



beeld, waarbij de huizen zijn uitgerust met ‘onzichtbare’ sensoren, is het voor
ouderen heel moeilijk vatbaar wat zo’n systeem nou precies doet. Aan de HvA
heeft Marije Kanis een methode geintroduceerd waarbij een maquette van de
woning, inclusief sensoren, wordt gebruikt om samen met de toekomstige ge-
bruiker de eisen vast te stellen (Kanis et al. ). Wat mag er wel gemeten
worden en wat niet? En wie mag dat allemaal zien?

Onderzoek en onderwijs

Het derde onderdeel van mijn lezing richt zich op onderzoek, methodiek en
onderwijs. Ik wil met name iets vertellen over de vernieuwing die we hebben
ingezet op het gebied van de methodiek van het onderzoek, de zogenaamde
‘Living Labs’, waar we veel positieve ervaringen mee hebben.

Living labs

Heel veel onderzoek, zeker in de technische en exacte richtingen, wordt uitge-
voerd in laboratoria. Hier is men in staat om bepaalde variabelen constant te
houden, bijvoorbeeld de verlichting in een lab voor cameratoezicht, en andere
variabelen, bijvoorbeeld het aantal mensen dat door de camera gezien wordt,
onder gecontroleerde omstandigheden te veranderen. In mijn onderzoek doe
ik ook experimenten in dit soort settings. Aan de UvA hebben we recentelijk
een speed-date experiment gedaan, onder gecontroleerde omstandigheden.
Met een groot aantal camera’s, versnellingsmeters en microfoons hebben we
gemeten hoe jonge mannen en vrouwen zich gedragen tijdens en speeddate,
en of relaties zijn tussen kenmerken uit de camera’s en sensoren enerzijds en
het succes van de date anderzijds. Aan de HvA hebben we een bejaardenwo-
ning nagebouwd, en de ruimte ingericht met allerlei camera’s en sensoren.
Hier doen we onder gecontroleerde omstandigheden onderzoek naar valdetec-
tie. Dit soort lab onderzoek is van grote waarde, maar de stap naar succesvolle
toepassingen vereist tevens een ander soort onderzoek, dat dichter tegen de
werkelijke wereld aanstaat.

Dit is het onderzoek dat in een ‘Living Lab’ plaatsvindt. Hier hebben we de
afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan, en zal een belangrijke rol blijven
spelen in de toekomstige projecten. Een ‘living lab’ is een onderdeel van een
nieuwe methode om producten of diensten te ontwikkelen waarbij een cyclisch
proces gevolgd wordt waarbij een nieuw prototype steeds in de praktijk getest
wordt, en waarbij toekomstige klanten of eindgebruikers in het ontwikkelpro-
ject zijn geïntegreerd. Waarom is dit nu zo belangrijk?
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Het is aangetoond dat slechts % van de nieuwe producten of diensten die
op de markt worden gebracht sustainable is (daadwerkelijk op de markt blij-
ven) (Feurstein, ). Ondernemers hebben de neiging om producten te ont-
wikkelen voornamelijk op basis van de technologische mogelijkheden, en min-
der op basis van de beleefwereld van de klanten. Dit resulteert dan in een
nieuw product of dienst waarbij de technische oplossing niet aansluit bij de
eindgebruiker of het beroepenveld. Een cyclisch proces, waarbij prototypes
worden getest in een werkelijke omgeving, en in nauwe samenwerking met
eindgebruikers en klanten die ook daadwerkelijk meedoen in het opstellen van
de eisen is een voorwaarde voor succes.

Helaas is dit experimenteren in het wild moeilijk en duur, en veel kleinere
bedrijven hebben niet de mogelijkheid om dit op grote schaal uit te voeren.
Daarom streven we in de regio naar een aantal living labs ten dienste van het
beroepenveld. Een succesvol living lab is een samenwerkingsverband tussen
bedrijven, publieke organisaties en onderzoeksorganisaties waarin de deelne-
mers op kosten-effectieve wijze nieuwe producten, diensten, verdienmodellen
en technologieën kunnen uittesten in een werkelijk omgeving met werkelijke
gebruikers.

Op dit moment werken we vanuit de UvA en de HvA met een aantal van
deze omgevingen. Het eerste living lab is het al eerder genoemde Vivium
Naarderheem in Naarden, waar we in de aanleunwoningen de sensorsystemen
geinstalleerd hebben en met deelnemers uit de zorg de werking evalueren. Be-
gin volgend jaar zal een ondernemer ook zijn eerste dienst daar uittesten. Een
tweede living lab op het gebied van de zorg dat binnenkort gebruikt gaat wor-
den is een zorgcentrum onder de hoede van Amsta: nl. de Keyzer. Hier worden
een aantal appartementen uitgerust met sensoren en gaan we een virtuele co-
ach uittesten. Hier ziet u een voorbeeld van onze bijna onzichtbare sensoren
die door een bewoner al worden gebruikt als haakje voor een dromenvanger.
Daarnaast werken we nauw samen met de bibliotheek Almere, waar we onder-
zoek doen naar interactieve schermen. Het scherm in de bibliotheek staat er al
bijna een jaar en het wordt door onderzoekers samen met bedrijven gebruikt
om de reactie van de bezoekers op verschillende soorten media te bestuderen.

Voor de academische partijen die meedoen aan deze living labs is de waarde
van een dergelijke onderzoeksopzet dat er een grote hoeveelheid realistische
data beschikbaar komt. Dat is nodig om goede algoritmen te vinden voor de
problemen, en goede tests. In nog heel veel gevallen worden nieuwe methoden
slechts uitgetest op studenten en onderzoekers. En dat levert een beperkte kijk
op de werkelijkheid. Ik liet u eerder een filmpje zien van een val, maar dit is
natuurlijk niet representatief voor een val van een oudere.

    



Figuur : Living lab ‘de Keyzer’, in samenwerking met Amsta

Figuur : Living lab in samenwerking met de Nieuwe Bibliotheek Almere

Voor het bedriijven die deelnemen aan een dergelijk lab is de waarde dat er in
een vroeg stadium producten kunnen worden uitgetest, de toekomstige eind-
gebruikers en klanten kunnen kijken of de nieuwe technieken waardevol zijn
voor hun proces.

Tenslotte merk ik dat er een grote impact is op de studenten en het onder-
wijs. De studenten kunnen tijdens hun studie al in aanraking komen met de
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problemen en de multidisciplinaire samenwerkingsverbanden die hun in een
latere praktijk ook te wachten staat.

En hiermee ben ik gekomen tot de onderdeel waarin ik iets vertel over de
uitdagingen van mijn onderzoek voor het onderwijs.

Onderwijs

In de eerste plaats merk ik dat studenten het gewoon LEUK vinden om aan
een project te werken dat te maken heeft met de werkelijke wereld. Het bete-
kent niet dat ze alleen zitten te knutselen of te bouwen, nee, fundamentele
zaken als bijvoorbeeld padplanning in de robotica, gaming of onderzoeksme-
thoden worden gewoon helderder als het tastbaar wordt. Ze krijgen te maken
met het ontwerpen voor specifieke doelgroepen en met echte gebruikers van
de ontwikkelde ICT. In de tweede plaats kunnen de data en problemen uit de
living labs direct worden ingezet in het onderwijs. Wij doen dat bij de vakken
Machine Leren en Intelligente Systemen.

Een tweede ding dat ik geleerd heb heeft te maken met de problemen waar
ik het aan het begin van mijn lezing over had: de vergrijzing van de bevolking
en de digitalisering van de media. Dergelijke problemen kunnen alleen maar
opgelost worden door professionals in een multidiscipinaire setting. Neem als
voorbeeld de sensoren in de zorg. Pas als de zuster de problemen uitlegt aan
de installateur en de installateur zegt wat kan en niet kan, en als er dan ge-
meenschappelijk wordt ontwikkeld, krijgen we creatieve oplossingen. En zo
iets gebeurt alleen maar als men al in het onderwijs op de hoogte raakt van
elkaars wereld. Het is niet zo dat we programmerende verzorgers moeten krij-
gen, maar wel projecten waarin de twee typen studenten elkaars problemen
leren kennen. Het beste voorbeeld vind ik nog steeds de minor Digital Health
and Wellbeing opgezet aan het IIE in Almere samen met de HvA gezondheid.
Hier hadden we  ICT’ers en  ergo-en fysiotherapeuten die een half jaar een
in groepjes van  in een zorginstelling of technologiebedrijf een project uit-
voerden. De eerste week waren het totaal vreemden voor elkaar maar na 

weken bleek het kwartje toch te gevallen te zijn en kwamen er pareltjes van
resultaten.

Ook binnen het domein Media, Creatie en Informatie van de HvA en het
CCCT aan de UvA zie mogelijkheden. De marketing docent van de mode op-
leiding ziet de mogelijkheden van cameratoezicht om de kleuren trends mee te
meten. De interactieve media studenten werken bij ons in het lab aan iPad
applicaties voor ouderen die zicht geven op de sensor. Het zou een gemiste

    



kans zijn als we – in de deze regio waar de creatieve industrie in Nederland een
zwaartepunt heeft – zo monodisciplinair blijven opleiden.

En daarmee ben ik weer aan het begin. Bij de ineensmelting van communi-
catie, media en ict, en de opkomst van de smartphone. Gaan we nu eigenlijk
nog wonen in een robot, en worden we overgelaten aan onze apparaten?

Ten slotte

Als we kijken naar de ontwikkeling op het gebied is het inderdaad zo dat we
ons steeds meer op apparaatjes gaan richten. Om de juiste bestemming te vin-
den in een stad, vertrouwen we meer op onze Tom Tom dan om iemand de
weg vragen. Communicatie was altijd direct, via telefoon of later email, maar
wordt publiek, via twitter en facebook. Dat zal ook gevolgen hebben voor onze
inputs en outputs, waar netwerken van sensoren en camera’s onze sociale net-
werken gaan aanvullen, en kleine schermpjes plaats gaan maken voor publieke
schermen. De smartphone verandert in een omgeving die is uitgerust met
smart clothes, smart stofzuigers, smart screens, en meegedragen voelbare input
en output apparaten.

We gaan inderdaad meer van de techniek en minder van elkaar verwachten.
En verdwijnt door die robotizering van de persoonlijke omgeving ook de

mens uit beeld? Sherry Turkle schetst in haar boek ‘Alone together’ de vereen-
zaaming die ontstaat door de verslaving aan de apparaatjes. En hoe houden we
de sociale cohesie, hoe vookomen we dat we straks in een stedelijke omgeving
zitten met  miljoen mensen ‘Left to their own devices’? Technologie afschaf-
fen bestaat niet. Wel zullen we ons bewust moeten zijn dat we technologie ook
anders kunnen gaan inzetten. Aan de UvA werkt Hayley Hung in mijn groep
aan een project waar architecten betrokken zijn en waar we cameratechnologie
gebruiken om te kijken of er wel directe, face to face communicatie is. Aan de
HvA werkt Mettina Veenstra aan schermen om ook in wijken en in stedelijke
omgevingen de cohesie in stand te houden. En met studenten informatica, ga-
ming en interactieve media kijken we naar het gedrag van ouderen.

De nieuwe professionals zullen zich bewust moeten zijn van het feit dat wat
zij nu bedenken, de nodige maatschappelijke consequenties zal hebben. En dat
kan alleen door studenten op te leiden die een breed blikveld hebben voor
technologie en maatschappij.
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Noten

. De term 'Android' wordt tegenwoordig meer gebruikt voor het operating systeem
voor mobieltjes, gemaakt door Google.

. World Robotics: Service Robots, International Federation of Robotics Statistical
Department, www.worldrobotics.org, .
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