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'Ethiek draait niet alleen om de vraag of een technologie
goed of fout is,' stelt Femke N'rjboer. 'Bij gebruikersonderzoek ligt de nadruk vaak op technische aspecten
en de gebruiksvriendelijkheid van technologie. lk ben
ju¡st geïnteresseerd in de ethische randvoorwaarden.'
'Onze Brain Computer lnterfaces geven locked-in patiênten
de mogelijkheid om te bewegen en te communiceren: dat is
makkelijk te rechtvaardigen. Gebruikers zelf dragen echter
ethische kwesties aan die gaan over praktische zaken. Kunnen anderen mijn gedachten lezen? Word ik straks constant
in de gaten gehouden? Komen de elektroden in of op mijn
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hoofd?
Als een bedrijf een product ontwikkelt, is er een hele afde-

ling marketing die zich buigt over het draagvlak en de markt
voor een product. Ons vakgebied bestaat uit ingenieurs en
neurowetenschappers die daar niet per se oog voor hebben
Wat w¡j bedenken, komt daardoor vaak niet op de markt.
Hoe kun je, met de ethische vragen van gebruikers in het
achterhoofd, het draagvlak voor een product groter maken,
zodatje de technologie verkoopt?

Meningsverschillen
Patiënten verschillen soms van mening met de neurowetenschappers. Neurowetenschappers vinden elektroden
op het hoofd bijvoorbeeld veilig en minder permanent.
Veel patiënten willen de elektroden juist graag aan de binnenkant van hun hoofd, omdat je de elektroden zo altijd bij
je hebt, en je geen geen kapje op hoeft. De technologie is
bedoeld om mee te kunnen doen in de samenleving, maar

met zo'n kapje kan je juist vreemd worden aangekeken.
Aan ingenieurs kan ik dat soms makkelijker uitleggen dan
aan neurowetenschappers. lngenieurs zijn meer gewend
om hun ontwerp aan te passen aan de voorkeuren van de
consument. Aan hen moet ¡k ethische kwesties juist weer
vaker toelichten.
Mijn onderzoek is vooral informatief. Het belangrijkste is
dat alle partijen hun verwachtingen uitspreken. Zo kun je
die verwachtingen beter op elkaar afstemmen en wordt het

ontwerpproces heel anders.
Mijn technische collega's houden van doorpakken. Ze bouwen snel een prototype en gaan testen. lkzelf ben meer
gericht op het opbouwen van degelijke experimenten met
een goede controlesituatie en statistiek erachter. De samenwerking gaat heel goed, vooral doordat we onze onderlinge
verschillen met veel humor benaderen.'

