Pim Haselager
Pim Haselager, professor Theoretische cognitieve wetenschappen bij het Donders
Institute for Brain, Cognition and Behaviour aan de Radboud Universiteit zal zijn
visie geven op de technologische ontwikkelingen en de ethische en sociale gevolgen van sociale robots. Met de robot heb je zo een band, welke gevolgen heeft
dat? Een boeiende reflectie op het anderhalf jaar durend onderzoek van de Zorgalliantie naar Tessa de sociale robot onder meer dan 70 dementerende ouderen
en mensen met een verstandelijke beperking.

Proeftuin Tinybots
Hoe de sociale robot Tessa kan ondersteunen bij de zorg voor ouderen met dementie en mensen met
een verstandelijke beperking, wordt duidelijk aan de hand van de eindresultaten van de proeftuin Tinybots. Annie Schubert, Karin van Boxtel en haar moeder vertellen wat Tessa voor de mantelzorger en
dementerende oudere betekent.
Het gesprek over waarde en implementatie bevorderende en belemmerende factoren voeren we met alle betrokken deelnemers
van de proeftuin: vrijwilligers en professionals van Sterker Sociaal Werk, Pleyade, BrabantZorg, Driestroom, de ondernemers
van de firma Tinybots en dr. Marian Adriaansen van het lectoraat Innovatie in de Care.

iXperium
Het iXperium Health presenteert de bijdrage die de HAN kan leveren aan technologie vraagstukken in
de zorg. Het biedt een platform voor professionals en onderzoekers in zorg en welzijn voor inspiratie,
experiment en implementatie rondom zorgtechnologie. Laat technologie deze middag tot je verbeelding spreken, want er is volop ruimte om zelf met de technologie in het iXperium Health kennis te maken. Heb je altijd al een keer een VR-bril op willen hebben? Ben je geïnteresseerd in robots en zou je
er graag een keer een in het echt willen zien? Wil je mee vormgeven aan een uitwisselingsplatform in
iXperium Health? Kom dan vooral!
Het open huis wordt georganiseerd in het kader van e-healthweek. De e-healthweek is een campagne
gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de
zorg. In deze week staan de patiënten/cliënten/gebruikers van de zorg centraal, dit is namelijk de uiteindelijke doelgroep waar e-health zo waardevol voor kan zijn.

