Robotic ADaptation to Humans Adapting to Robots
PATIENTENINFORMATIE

Robotic ADaptation to Humans Adapting to Robots
(RADHAR)
Beste ouders,
1.

Achtergrond van het onderzoek

Dit onderzoek, waarvoor we jullie medewerking vragen, heeft als doel een elektrische
rolstoel te ontwerpen die de gebruiker ondersteunt bij het rijden. Deze ondersteuning
wordt geboden op 2 manieren: enerzijds door de signalen van de bestuurder te
registreren en te interpreteren. Anderzijds brengt het systeem de omgeving in kaart
en helpt het de gebruiker om er zich veilig in te verplaatsen.
2.

Belang van het onderzoek

Zich zelfstandig kunnen voortbewegen is voor velen vanzelfsprekend, maar als ouder
van een rolstoelgebruiker zal u hier misschien een andere mening over hebben. Met
dit onderzoek willen we een systeem ontwikkelen dat personen helpt die
moeilijkheden ervaren bij het rijden in een elektrische rolstoel waardoor meer
personen ervoor in aanmerking komen en daarbij minder problemen zullen
ondervinden.
Wat houdt deelname aan het onderzoek in?
Voorbereiding:
Na het doornemen van dit document zal u gevraagd worden of uw zoon of dochter
mag deelnemen aan dit onderzoek. Indien u daartoe bereid bent zal er vervolgens
een moment afgesproken worden waarop een eerste test wordt afgelegd. Deze
testen maken geen deel uit van het eigenlijke experiment, maar zijn bedoeld om na
te gaan of uw zoon of dochter in aanmerking komt om er aan deel te nemen.
De testen bestaan uit:
1. het afleggen van 2 vooraf bepaalde trajecten met de eigen rolstoel (maximum 5
minuten).
2. het uitvoeren van een planningsopdracht. Er wordt gevraagd een taak (b.v.
zoeken van plaats/object) uit te voeren in de gebouwen van Windekind. Om deze
taak uit te voeren wordt gebruik gemaakt van de eigen rolstoel. De
rolstoelgebruiker bepaalt zelf waar hij naartoe gaat en welke weg gevolgd wordt.
Een begeleider kan hierbij helpen. (maximum 35 minuten)
3. het rijden van een parcours in Wheelsim, een simulatieprogramma voor het rijden
met een elektrische rolstoel. (maximum 35 minuten)
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4. het rijden van een kort, vooraf bepaald parcours in de school met de
testrolstoel. (maximum 20 minuten)
Enkel indien bij het uitvoeren van test 1 aan de kenmerken van de doelgroep voor dit
onderzoek voldaan wordt, zal gevraagd worden om test 2 af te leggen enzovoort. Per
dag wordt slechts 1 test afgelegd. Indien tijdens of na deze testen vastgesteld wordt
dat de rolstoelgebruiker niet in de doelgroep past, wil dat in geen geval zeggen dat
hij of zij gefaald heeft of niet goed genoeg is. Het betekent alleen dat het rijgedrag op
dit moment niet de specifieke kenmerken vertoont die wij, binnen de beperkte
tijdspanne van dit project, kunnen bestuderen. Indien het geobserveerde rijgedrag
wel aan de voorwaarden van dit project voldoet, zal opnieuw een moment
afgesproken worden waarop het eerste deel van het eigenlijke experiment afgelegd
wordt.
Het eigenlijke experiment:
Het eigenlijke experiment bestaat uit 2 of 3 verschillende sessies verspreid over
verschillende dagen. De eerste 2 sessies bestaan uit het rijden van een parcours
met de testrolstoel in de gang en de lokalen van de school: één keer zonder en één
keer met een assisterend navigatiesysteem, RADHAR genaamd. Een eventuele
derde sessie bestaat uit het uitproberen van de testrolstoel met het assisterende
systeem gedurende een hele dag.
-

Sessie 1 en 2
Beide sessies zullen hetzelfde verlopen maar één sessie gebeurt zonder en één
sessie met het assisterende RADHAR systeem. De volgorde is willekeurig.
Tijdens elke sessie worden een aantal gegevens verzameld die we nadien met
elkaar vergelijken. Op die manier kunnen we opmeten of de gebruiker beter met
de rolstoel met of zonder het assisterende systeem kan rijden en waar er zich
eventueel problemen voordoen.
Nadat uw zoon of dochter heeft plaatsgenomen in de testrolstoel wordt deze zo
goed mogelijk aangepast aan hun lichaamsbouw en zithouding. Alvorens het
testen van start kan gaan, wordt hen gevraagd om op een schaal van 0 tot 10
weer te geven hoe ze zich op dat ogenblik voelen. Nadien krijgen ze de kans om
zich wat te verplaatsen met de testrolstoel en er zo wat aan te wennen, de
therapeut heeft zo de kans om te kijken of alles goed werkt.
Als dit achter de rug is kan de test beginnen. Eerst wordt het te rijden parcours
getoond. Een therapeut leidt de gebruiker doorheen het parcours terwijl hij/zij
mondelinge instructies geeft. Vervolgens kan de deelnemer zelf het parcours
rijden met zo weinig mogelijk instructies van de therapeut.
Er zullen de hele tijd minstens 2 therapeuten aanwezig zijn. Eén van hen zal
nota’s nemen en de tijd opnemen terwijl het parcours afgelegd wordt. De andere
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heeft een draadloze noodstop in de hand zodat tijdig ingegrepen kan worden in
gevaarlijke situaties. Indien u uw toestemming geeft worden er video-opnames
gemaakt. Deze beelden worden enkel gebruikt om feedback te geven aan de
ingenieurs die het systeem ontwikkelen indien de therapeuten dit zinvol achten.
Een sessie zal maximum 45 minuten duren.
Na beide sessies wordt, aan de hand van een vragenlijst, gepeild naar de
mening van de gebruiker met betrekking tot het rijgedrag.
Na grondige analyse van de data en de vragenlijst kan geoordeeld worden of het
nuttig is sessie 1 en sessie 2 te herhalen alvorens naar sessie 3 over te gaan.
Indien dit het geval is, en mits uw uitdrukkelijke goedkeuring, zullen hernieuwde
experimenten gepland worden.

-

Sessie 3 (eventueel)
Deelname aan sessie 1 en 2 betekent in geen geval een verplichting tot
deelname aan sessie 3.
Dit houdt in dat uw zoon/dochter een hele dag in de testrolstoel zit.
Bij het begin van de schooldag neemt de gebruiker plaats in de testrolstoel die
uitgerust is met het assisterende RADHAR systeem. Verder verloopt deze dag
zoals een gewone schooldag, behalve dat er de hele tijd een therapeut aanwezig
is. Zijn/haar rol is enkel het observeren van het systeem, en hij/zij zal dus slechts
op de achtergrond aanwezig zijn. Zo kunnen de voor- en nadelen van het
assisterend systeem vastgesteld worden tijdens het gewone, dagdagelijkse
gebruik ervan. Aan het einde van de dag gaat de gebruiker weer in zijn eigen
rolstoel zitten en beantwoordt vragen die peilen naar de ervaringen met het
systeem.
Ook hier worden er af en toe video-opnames gemaakt indien u daar uw
toestemming voor geeft.

3.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen?

Er zijn geen duidelijke of directe voordelen verbonden aan deelname aan dit
onderzoek, behalve dat u een bijdrage levert aan het ontstaan van een systeem dat
mensen die problemen ervaren bij het rijden met een elektrische rolstoel kan helpen.
Het kan ook een plezierige ervaring zijn voor je kind om zich zelfstandig te
verplaatsen .
Mogelijke nadelen zijn dat het wat tijd en energie vraagt om deel te nemen. De kans
op ongelukken wordt zo klein mogelijk gehouden door de verplaatsingen met de
rolstoel te laten uitvoeren aan een opgelegde lage snelheid, door op de rolstoel een
draadloze noodstop en een bumper te voorzien waarbij deze stilvalt bij een botsing.
4.

Vertrouwelijkheid van gegevens
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In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische
wet van 22 augustus 2002 zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd.
De gegevens die in het kader van dit onderzoek verzameld worden zullen
vertrouwelijk worden behandeld. In de teksten en artikels die volgen uit dit onderzoek
zullen de namen van de deelnemers niet terug te vinden zijn. Foto’s of videobeelden
die mits uw toestemming bekomen werden, zullen eveneens verwerkt worden, zodat
er geen mogelijkheid is tot herkenning door derden.
5.

Weigering of stopzetting van deelname aan de studie

Deelname aan dit onderzoek vindt alleen plaats indien u daarvoor uitdrukkelijk
toestemming verleent. De deelname van uw zoon of dochter is uiteraard geheel
vrijwillig. U kunt dus vrijelijk en op ieder ogenblik besluiten hen niet verder aan dit
onderzoek deel te laten nemen. De onderzoekers hebben eveneens het recht, ook
zonder uw toestemming, deze studie of deelname eraan op ieder moment te
stoppen. Wanneer u besluit uw zoon of dochter niet verder deel te laten nemen of
hen vroegtijdig terug te trekken uit het onderzoek zal dit geen verdere gevolgen
hebben.
Aansprakelijkheid
De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval
van schade en/of letsel tengevolge van deelname aan deze studie. Voor dit
doeleinde is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de
wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik
kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar.
6.

Administratieve gang van zaken

Dit onderzoek is voorgelegd aan en goedgekeurd door het centraal ethisch comité
van het UZ Leuven.
7.

Nadere informatie

Mocht u voor of tijdens het onderzoek nog nadere informatie willen ontvangen of hebt
u bepaalde vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerders van het
onderzoek: Anne Gelin(paramedisch verantwoordelijke 016 24 11 10) en Katrien
Vanopdenbosch (ICT verantwoordelijke 016 24 11 17)
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