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Summary

Given the ongoing development of robotics and the increasing demand for care assis-

tance, both from a quantitative as from a qualitative perspective, in light of an aging 

society, the potential robots can have in increasing the quality of care is relevant and 

necessary. The main objective of this study was to develop and evaluate care interven-

tions using socially assistive robots, focusing on intramural psychogeriatric care.

First a systematic literature review was conducted to assess the published effects 

and effectiveness of robot interventions aiming at social assistance in elderly care. 

We searched, using Medical Subject Headings terms and free words, in the CI-

NAHL, MEDLINE, Cochrane, BIOMED, PUBMED, PsycINFO, and EMBASE data-

bases. Also the IEEE Digital Library was searched. No limitations were applied for 

the date of publication. Only articles written in English were taken into account. 

Collected publications went through a selection process. In the first step, publica-

tions were collected from major databases using a search query. In the second step, 

3 reviewers independently selected publications based on their title, using pre-

defined selection criteria. In the third step, publications were judged based on their 

abstracts by the same reviewers, using the same selection criteria. In the fourth 

step, one reviewer made the final selection of publications based on complete  

content. Finally, 41 publications were included in the review, describing 17 studies 

involving 4 robot systems. Most studies reported positive effects of compan-

ion-type robots on (socio)psychological (e.g., mood, loneliness, and social connec-

tions and communication) and physiological (e.g., stress reduction) parameters. 

The methodological quality of the studies was, mostly, low. Although positive 

effects were reported, the scientific value of the evidence was limited.

Following the systematic literature review we performed a desk research into the 

state of the art in Socially Assistive Robots (SAR) for application in long term elderly 

care. A desk research in both the formal and grey literature was conducted. A web 

based search for SAR systems in databases (CORDIS, IEEE), journals and proceed-

ings of, HRI, RIA, ICORR, ICRA, ROMAN, IEEE and IFRR conferences was carried 

out. Further a free Google and Google scholar based search was executed. A collec-

tion of systems was built in 4 steps. In the first step all interactive robot systems 

were brought together. In the following steps socially assistive robots were selected 
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based on their suitability for application in (long term) elderly care. Finally a set of 

25 socially assistive robots potentially suitable for elderly care was selected. Despite 

the vast amount of research and prototype development in this field only a limited 

number of socially assistive robots are actually available to be put to use within 

elderly care. The seal robot Paro seemed to be the most promising robot available.

The actual application of social robots in the provision of daily care depends on 

demonstrated added value of such systems. The availability of a technical system 

as such is insufficient for achieving added value. Rather, care interventions need 

to be defined in terms of the goal, target group, environment, and how care staff 

should act to pursue effective application of a robot system. For the seal robot Paro 

three such interventions have been developed in collaboration with psychogeriatric 

care professionals. These interventions also outline the application of Paro in care 

for the subsequent effectiveness study.

The interventions were categorized into three main groups:

1. Application of Paro for therapeutic purposes. Depending on individual needs 

Paro can stimulate perception, psychological functioning, psychosocial well-be-

ing, and social behavior. For patients at risk, Paro can reactivate the person at 

the individual level. 

2. Application of Paro to facilitate daily care activities, making use of the attention 

focused on Paro or its comforting ability. For care providers the presence of 

Paro during daily care activities could enhance patients’ well-being and thus 

facilitate the required care activities. For some patients these daily activities can 

cause anxiety or stress and make the task of the caregiver more difficult. 

3. Application of Paro in support of social visits. Because of progressing dementia, 

the attractiveness of family visits to dementia patients is difficult to maintain. 

The activating qualities of Paro on the patient could be used to provide a shared 

focus point for the patient and the patient’s family member(s) and thus raise 

the attractiveness of such visits.

Before performing a large scale effectiveness study we first investigated how the 

interventions could best be implemented in daily care practice, and what the 

experiences of care staff, informal caregivers and patients were when doing so. In 

addition we wanted to evaluate the experienced added value of these interventions.
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Summary

Paro was used according to individualised interventions, aiming at predefined 

specific care problems, during a three week period. Selected residents, from Small 

scale care units (8-10 residents each) in three Dutch care institutions for intramural 

psychogeriatric care, were offered Paro ones or twice a week. A total of 23 demen-

tia patients, 22 female and 1 male, participated. All three intervention types were 

applied, one for therapeutic purposes, one for facilitating daily care activities and 

one to support social visits. The experiences of care staff, informal caregivers and 

patients with Paro were registered qualitatively by means of a registration form in 

which each occasion of Paro use was briefly reported. Additionally, care staff was 

interviewed using a semi-structured qualitative questionnaire. The 23 residents 

were involved in 36 individually defined interventions, and in total 71 sessions were 

carried out. In the majority of cases, care staff and patients considered the Paro 

interventions to be of added value for the care provided. The pilot showed that the 

use of Paro can be well individualised to the needs of patients, the resulting indi-

vidual Paro intervention can be well implemented in day to day care and Paro may 

have added value when used in a well-directed way.

Finally the outcomes of the developed Paro interventions, applying the robot in 

psychogeriatric care, were evaluated. A multicenter quasi-experimental time series 

ABAB study (n=91) with within-subject comparison was conducted to assess both 

the short-term effects of the Paro interventions. Spread over 6 different locations in 

3 Dutch care institutions for intramural psychogeriatric care, a total of 91 patients 

with dementia in all stages of dementia participated. Two user-centered interven-

tion types were applied, one for therapeutic purposes and one for the facilitation 

of daily care activities. Effectiveness was measured with a goal attainment scale 

(IPPA) and a mood scale (Coop/Wonca), by means of a registration form. A total 

of 106 user-specific interventions were defined for 91 participants; 71 participants 

completed the study, 14 were men and 57 were women. The therapeutic interven-

tions show a significant effect (p < .001), for the care support interventions howev-

er a significant effect was not shown.

Paro should be seen as a tool for care staff and not as a replacement of care. Suc-

cessful implementation of Paro in daily intramural psychogeriatric care practice can 

increase the quality of care and the quality of life for the elderly.
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Samenvatting

De voortdurende ontwikkeling van robots en de toenemende vraag naar zorgonder-

steuning, zowel vanuit een kwantitatief als een kwalitatief perspectief, in het licht 

van een vergrijzende samenleving, maken de vraag naar de bijdrage die robots kun-

nen hebben in het verhogen van de kwaliteit van zorg niet alleen relevant maar ook 

noodzakelijk. Het hoofddoel van deze studie was het ontwikkelen en evalueren van 

zorginterventies, gebaseerd op sociaal ondersteunende robots, voor de intramurale 

psychogeriatrische zorg.

Eerst is een systematische literatuurstudie uitgevoerd, om de gepubliceerde ef-

fecten en de effectiviteit van robotinterventies gericht op sociale ondersteuning in 

de ouderenzorg in kaart te brengen. Diverse databases zijn daarbij geraadpleegd, 

waaronder CINAHL, MEDLINE, Cochrane, BIOMED, PUBMED, PsycINFO, EM-

BASE en de IEEE Digital Library. Alleen Engelstalige artikelen, ongeacht publica-

tiedatum, zijn daarbij geraadpleegd. De verzamelde publicaties zijn middels een 

selectieproces gefilterd. In de eerste selectiestap zijn publicaties verzameld uit 

de grote databases, met behulp van een zoekopdracht. In de tweede stap zijn de 

publicaties door 3 beoordelaars onafhankelijk van elkaar beoordeeld op basis van 

de titel, met vooraf gedefinieerde selectiecriteria. In de derde stap zijn de overge-

bleven publicaties beoordeeld op basis van een samenvatting, wederom onafhanke-

lijk door dezelfde 3 beoordelaars, waarbij dezelfde selectiecriteria zijn gehanteerd. 

In de vierde stap is de definitieve verzameling van publicaties samengesteld, door 

1 beoordelaar op basis van de volledige inhoud van de publicaties. Uiteindelijk 

zijn 41 publicaties opgenomen in de review, waarin 17 studies zijn beschreven met 

4 verschillende robotsystemen. De meeste studies rapporteerden positieve effecten 

van gezelschapsrobots op (sociaal-)psychologisch (o.a. stemming, eenzaamheid en 

sociale verbanden en communicatie) en fysiologisch (o.a. stressreductie) vlak. De 

methodologische kwaliteit van de onderzoeken was meestal laag. Hoewel positieve 

effecten werden gerapporteerd, leek de wetenschappelijke waarde van het bewijs-

materiaal beperkt.

Volgend op de systematische literatuurstudie is een deskresearch uitgevoerd naar 

de state-of-the-art ten aanzien van Sociaal Assisterende Robots (SAR) in de langdu-

rende ouderenzorg, in zowel de formele als de grijze literatuur. Een webbased zoek-
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tocht naar SAR-systemen in databases (Cordis, IEEE), tijdschriften en conference 

proceedings van HRI, RIA, Icorr, ICRA, ROMAN, IEEE en IFRR is uitgevoerd, verder 

aangevuld met informatie verzameld via Google en Google-scholar. De verzamelde 

robotsystemen zijn middels een selectieproces, bestaande uit 4 stappen, gefilterd. 

In de eerste stap zijn alle robotsystemen verzameld die primair gericht zijn op 

interactie. In de volgende stappen is de verzameling systemen uitgedund tot een 

verzameling sociaal assisterende robots geschikt voor de (langdurende) ouderen-

zorg. Uiteindelijk zijn 25 robotsystemen geselecteerd die potentieel geschikt zijn 

om gebruikt te worden in de (langdurende) ouderenzorg. Ondanks de enorme hoe-

veelheid onderzoek en prototypeontwikkeling op dit gebied, is slechts een beperkt 

aantal sociaal ondersteunende robots daadwerkelijk beschikbaar om te worden 

ingezet binnen de ouderenzorg. De zeehondrobot Paro leek de meest veelbeloven-

de beschikbare robot.

De daadwerkelijke toepassing van sociaal ondersteunende robots in de context van 

de dagelijkse zorgpraktijk is, uiteraard, sterk afhankelijk van hun aantoonbare prak-

tische meerwaarde. De beschikbaarheid van een technisch systeem als zodanig, is 

onvoldoende om een eventuele meerwaarde aannemelijk te maken. Zorginterven-

ties moeten gedefinieerd worden, waarbij de zorgvraag, het doel, de doelgroep, de 

omgeving en de rol van het verzorgend personeel eenduidig beschreven is, tenein-

de een zinvolle toepassing van robots in de zorgpraktijk te bewerkstelligen. 

Voor de zeehondrobot Paro zijn drie zorginterventies ontwikkeld in nauwe samen-

werking met zorgprofessionals uit de intramurale psychogeriatrische zorgpraktijk.

De drie interventies werden ingedeeld in drie categorieën:

1. Toepassing van Paro voor therapeutische doeleinden. Afhankelijk van de indi-

viduele behoeften kan Paro perceptie, psychisch functioneren, psychosociaal 

welzijn en sociaal gedrag stimuleren. Voor patiënten met een (te) laag beweg-

ingsritme kan Paro activatie stimuleren op individueel niveau.

2. Toepassing van Paro in de ondersteuning van dagelijkse zorghandelingen, geb-

ruikmakend van de aandacht die Paro vraagt (afleiding) en zijn vermogen om 

mensen gerust te stellen. Voor de zorgverleners kan de aanwezigheid van Paro 

bij de dagelijkse zorghandelingen het welbevinden van patiënten verbeteren en 

daarmee de benodigde zorg vergemakkelijken. Voor sommige patiënten kunnen 



123

Samenvatting

deze dagelijkse zorghandelingen gevoelens van angst of stress veroorzaken en 

zo de zorgtaak van de verzorger bemoeilijken.

3. Toepassing van Paro ter ondersteuning bij familiebezoek. Het progressieve 

karakter van dementie blijkt in sommige gevallen een complicerende factor te 

zijn voor familieleden om een waardevolle invulling te geven aan de familieb-

ezoeken. De aantrekkelijkheid van de bezoeken komt daardoor soms onder druk 

te staan. De activerende eigenschappen van Paro op de patiënt kunnen gebruikt 

worden om gedeelde aandacht voor de patiënt en de familie te realiseren, Paro 

fungeert dan als een soort intermediair tussen familie en bewoner, om zo de 

aantrekkelijkheid van de bezoeken te verhogen.

Deze zorginterventies gaven ook richting aan de toepassing van Paro in de intra-

murale ouderenzorg in de uiteindelijk uitgevoerde effectiviteitsstudie. Voordat het 

grootschalige effectiviteitsonderzoek werd uitgevoerd is eerst onderzocht hoe de 

interventies het beste in de dagelijkse zorgpraktijk uitgevoerd konden worden, en 

wat de ervaringen van het verzorgend personeel, de mantelzorgers en de patiënten 

daarbij waren. Daarnaast wilden we de ervaren toegevoegde waarde van de inter-

venties evalueren.

Paro werd gebruikt volgens geïndividualiseerde interventies gericht op vooraf be-

paalde specifieke problemen, gedurende drie weken. Geselecteerde bewoners van 

kleinschalige zorgunits (8-10 bewoners elk) in drie Nederlandse zorginstellingen 

voor intramurale psychogeriatrische zorg, kregen 1 à 2 keer per week Paro aange-

boden. In totaal hebben 23 bewoners, 22 vrouwen en 1 man, deelgenomen. Uit alle 

drie de categorieën zijn interventies toegepast. De ervaringen van het verzorgend 

personeel, de familieleden en de bewoners werden kwalitatief geregistreerd middels 

een registratieformulier waarin per interventie de inzet van Paro kort werd gerap-

porteerd. Daarnaast werd het verzorgend personeel geïnterviewd met behulp van 

een semigestructureerde kwalitatieve vragenlijst. Voor de 23 bewoners zijn 36 indi-

viduele zorginterventies gedefinieerd en in totaal zijn 71 sessies uitgevoerd. In de 

meeste gevallen werden de Paro-interventies door het verzorgend personeel van 

toegevoegde waarde geacht. De pilot toonde aan dat de Paro-interventies afge-

stemd kunnen worden op individuele zorgvragen van de bewoners. De geïndividua-

liseerde zorginterventies konden goed ingebed worden in de dagelijkse zorgpraktijk 

en toonden voldoende potentieel te hebben bij gerichte inzet.
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Ten slotte zijn de ontwikkelde interventies in de zorgpraktijk toegepast, teneinde 

in een grootschalige effectiviteitsstudie de effecten te evalueren. Een multicenter 

quasi-experimenteel time series ABAB onderzoek (n = 91) met within-subject verge-

lijking is uitgevoerd, om de kortetermijneffecten van de Paro-interventies te meten. 

Verdeeld over 6 verschillende locaties in 3 Nederlandse zorginstellingen voor 

intramurale psychogeriatrische zorg, hebben in totaal 91 patiënten, met dementie 

in alle stadia, deelgenomen. Twee user-centered interventietypen zijn toegepast, 

een gericht op therapeutische doelen en een gericht op het faciliteren van dagelijk-

se zorghandelingen. Effectiviteit werd gemeten met een aangepaste goal attain-

ment scale (IPPA) en een mood-scale (Coop / Wonca). In totaal zijn 106 specifieke 

interventies gedefinieerd voor 91 deelnemers; 71 deelnemers hebben het onderzoek 

voltooid, waarvan 14 mannen en 57 vrouwen. Een significant effect (p <0,001) werd 

gemeten voor de therapeutische interventies, voor de zorgondersteunende inter-

venties daarentegen werd geen significant effect gemeten.

Paro moet worden gezien als een instrument voor het verplegend personeel en niet 

als vervanging van de zorg. Succesvolle implementatie van Paro in het dagelijks 

intramurale psychogeriatrische zorgpraktijk kan de kwaliteit van de zorg en de kwa-

liteit van leven van de bewoners verhogen.




