
 

Titel van het onderzoeksproject: Mensen met afasie van Broca interacteren met een sociale 
robot: Onderzoek naar de interactie en perceptie. 

 

Informatiebrief voor mensen met afasie 
 

 

Titel van het onderzoek:  

Communiceren met een sociale robot:  

Hoe gaat dat? Hoe was dat om te doen? 

 

Achtergrond van het onderzoek: 

Mensen met afasie moeten veel oefenen met taal. 

Maar mensen met afasie zijn vaak alleen. 

Dan is oefenen met taal erg lastig. 

Misschien dat sociale robots kunnen helpen met extra 

oefenen. 

Sociale robots kunnen communiceren op een menselijke 

manier. 

 

Dit onderzoek gaat over hoe u communiceert met een 

sociale robot. 

Hierover is nog niet zoveel bekend. 

Ik hoop na dit onderzoek te weten wat een robot moet kunnen 

bij mensen met afasie. 

 

Wie kan meedoen aan dit onderzoek? 

Voor dit onderzoek zoek ik mensen met afasie van Broca. 

De afasie mag licht tot matig zijn. 

Verder moet u 18 jaar of ouder zijn. 

U kunt goed onthouden. 

U kunt uw aandacht goed ergens op richten. 
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U kunt zich een half uur goed concentreren. 

U heeft geen psychiatrische problemen. 

U kunt goed horen. 

U kunt verstaanbaar spreken. 

Dit kunt u navragen bij uw afasie therapeut. 

 

Wat houdt deelname in? 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. 

In deel 1 heeft u een gesprek met de robot. 

Dit duurt 15 tot 20 minuten. 

In deel 2 stel ik u 14 vragen over dit gesprek 

Ook vraag ik naar uw naam en uw geboortejaar. 

En naar uw geslacht en uw opleidingsniveau. 

 

Door de corona crisis gebeurt dit onderzoek via Skype. 

Ik wil het gesprek graag opnemen op video. 

 

Wat gebeurt er met de videobeelden? 

Ik gebruik de videobeelden en uw antwoorden op de vragen om 

2 dingen te onderzoeken: 

1. Hoe het gesprek met de robot ging. 

2. Hoe u vond dat dit gesprek ging.  

 

De videobeelden worden alleen gebruikt voor dit 

onderzoek. 

De videobeelden worden 10 jaar bewaard. 

Uw naam wordt apart bewaard van de andere gegevens. 
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Op deze manier blijft u anoniem. 

Dit wordt bewaard op een speciale computer op de universiteit 

van Tilburg. 

U mag uw beelden van het onderzoek altijd bekijken. 

Ook mag u zeggen als u vindt dat ze moeten worden 

weggegooid. 

 

Wanneer vindt het onderzoek plaats? 

Van half oktober 2020 tot en met eind november 2020. 

 

Extra informatie over het onderzoek 

Deelname is vrijwillig. 

U mag altijd stoppen met het onderzoek. 

U hoeft dan niet te vertellen waarom u wilt stoppen. 

Dit heeft geen gevolgen voor u. 

 

Er zitten geen nadelen aan meedoen aan het onderzoek. 

Maar ook geen directe voordelen. 

 

Ik heb toestemming van de ethische commissie van de 

Universiteit van Tilburg voor dit onderzoek. 

 

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek? 

Als u mee wil doen, ga dan naar de bijlage 

In de bijlage zit een toestemmingsformulier. 

Deze kunt u invullen. 

U kunt toestemming geven voor deelname aan dit onderzoek. 



 

Titel van het onderzoeksproject: Mensen met afasie van Broca interacteren met een sociale 
robot: Onderzoek naar de interactie en perceptie. 

 

U kunt ook toestemming geven voor 

deelname aan meer onderzoeken met robots in de toekomst. 

 

Het toestemmingsformulier met handtekening kunt u  

e-mailen naar: 

P.A.Vogt@tilburguniversity.edu 

of naar: 

p.vanminkelen@tilburguniversity.edu 

  

 

Contactgegevens 

Als u een vraag heeft over dit onderzoek, dan kunt u mailen 

naar p.vanminkelen@tilburguniversity.edu  

Of u kunt bellen naar 06-40 77 34 68 

 

Als u een klacht heeft over dit onderzoek, dan kunt u mailen 

naar tshd.redc@tilburguniversity.edu 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Peggy van Minkelen (onderzoeker) 

Paul Vogt (hoofdonderzoeker) 

 

Bijlage: toestemmingsformulier 
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