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Het grote

ZORAZORA



May the force be 
with you ZORA!

Heel lang geleden 
in een galaxy 

niet zo ver weg
...  West-Vlaanderen

Fabrice en Tommy 
ontdekken Star Wars. 

Een science-fiction film met 
...je raadt het al... Robots.
Een passie was geboren!

Die dag is de droom onstaan 
dit ooit zelf te kunnen.

Vandaag is het hen gelukt, 
watch out R2D2. 



VOORAF

met een robot. 
Pure science-fiction, 

Senioren die samenleven

zegt u?
Integendeel: vandaag is dit reeds de realiteit. 
Ons bedrijf, QBMT bvba, gevestigd in 
Oostende, maakt dit mogelijk!

Robotica belooft veel te kunnen veranderen 
op het gebied van opereren, diagnosticeren, 
protheses, therapieën, monitoring en 
ondersteuning. Maar waar ligt de vooruitgang 
als het gaat om persoonlijke zorg en het meer 
toegankelijk en efficiënter maken van de zorg 
met robots? Waar ligt de vooruitgang op het 
vlak van thuiszorg?  Het langer kunnen 
thuisblijven van mensen in een veilige en 
zorgzame omgeving?

Veel vragen waarop QBMT 
een passend antwoord biedt met ZORA, 
de perfecte kandidaat:

•  Zora is volledig programmeerbaar
• Zora ziet, hoort, beweegt 

en reageert autonoom
• Zora heeft een grote aaibaarheidsfactor 



ZORA is een 
interactieve aanvulling 
voor de zorgverleners en op het 
zorgmateriaal dat vandaag al 
dagelijks ingezet wordt

ZORA, Zorg Ouderen Revalidatie en 
Animatie is een 57 centimeter grote 
programmeerbare humanoïde robot 
die over allerlei sensoren beschikt. 
Het is voor het eerst ter wereld dat een 
humanoïde robot wordt ingezet voor 
revalidatie, valdetectie en animatie van 
senioren.

WIE IS ZORA?

“ZORA is een “ZORA is een 

Ons project wordt een combinatie van 
helpen in zorg en/of diagnosestelling bij 
hospitalisatie én bij thuiszorg. In de 
thuiszorg zal de robot de perfecte buddy 
worden. De hulp die er altijd is, altijd 
wakker is, niks vergeet, nooit moe wordt en 
zich nooit negatief emotioneel zal 
gedragen. Doordat de robot autonoom kan 
beslissen en reageren zal de patiënt beter, 
vlugger en persoonlijkere zorg/hulp krijgen.



DANS MET BEWEGING

• Gangnam Style
• Caravan Place 
• Eviva 
• Row Row
• Te Pego
• Thriller 
• Vangelis
• Macarena 
•  ...

INTERACTIEVE 
SPELLEN

• Wiskunde vragen
• Raad de sport 
• Dierenkaartspel
• Hand op hand
• Bingo
•  ...

ALGEMEEN

• Revalidatie 
met de stok

• Revalidatie 
met de voeten

• Voorlezen van nieuws
• Chatten met Zora
• Koran bidtijden 
• Wandelen met Zora 
• Zora wandelt alleen 
• Wifi-adhoc 
• Telenet afstands-

bediening gebruiken 
• Autonoom kanaal kiezen 

van digibox(corder) 
Telenet 

• ...

Wat kan Zora?

IN ONTWIKKELING

• Verhelpen bij dwaalgedrag 
• Interactie bij intergene-

rationele communicatie 
• Werken rond dementie 
• Autisme gerelateerde 

applicaties 
…  

WIE IS ZORA?



ZORA AAN HET WERK

Bij de ouderen is Zora actief als motivator 
bij allerhande revalidatie- en bewegings-
oefeningen. Daarnaast is Zora ook een 
volleerde animator, aangenaam gezelschap 
en informatiebron.  Dat Zora de gedroomde 
assistent is voor het verzorgend personeel 
getuigen de vele reacties in dit boek.

De bewoners zijn zo 
enthousiast over het ‘raad een dier’ 
spel, dat ze er nu een 
snelheidswedstrijd 
van maken”“

Kinesisten
 Oreande Ramakers en Sylvie Mahieu

revalidatie met ouderen



Samen met onze gekende partner U-Gent doen 
wij onderzoek naar het inzetten van Zora bij 
revaliderende kinderen. Met de steun van de 
Vlaamse regering zijn wij in staat te onderzoeken 
in welke mate Zora volledig autonoom een kind 
kan bijsturen tijdens het revalideren. 

ZORA AAN HET WERK
revalidatie met kinderen

Zora is supercool!
Ze kan meer kunstjes dan 
Djings mijn hond.”“ Maarten (8)



Heterogene klassen zijn 
vandaag de dag een must. 

Samen met Zora kunnen de 
leerkrachten kinderen die net 

dat ietsje meer aandacht nodig 
hebben, beter bijstaan. Is het 
nu door speels educatieve of  

gedragssturende applicaties...
Zora assisteert en wordt door  

iedereen graag gezien.

ZORA AAN HET WERK
kinderen met leerachterstand



Ik kan meer de mensen 
individueel begeleiden  

terwijl ZORA de oefeningen 
voortoont.

Heidi Helderberg,  
Hoofd kinesitherapie WZC St-Jozef

Het is een zeer goed voor 
compagnie (gezelschap) 

en van alles en ik krijg er 
vriendschap van.

bewoonster Lea 
wzc Haerlebout middelkerke

De bewoners moesten de 
oefeningen gewoon nadoen en 

ik kon mij volledig toespitsen op 
de begeleiding.

Etienne Moscou,  
Hoofd Kinesitherapie WZC St-Anna

Zora werd onmiddellijk  
door de bewoners  

in hun hart gesloten
Sandra Verhaeghe, Kinesist

Ik wil accentueren dat ZORA het 
personeel niet zal vervangen 

maar het zal zeker  
een meerwaarde zijn in de 

begeleiding van de bewoners.
Linda Dumarey 

verantwoordelijke Sociaal Huis de Boarebreker

Wanneer mensen Zora 
vastpakken roept het positieve 

emoties van in de tijd dat ze 
nog kleine kinderen hadden

Arlette Muldermans,  Kinesist

ZORA AAN HET WERK
mensen spreken’

’

’

’

’
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ZORA IN DE PERS
Over goed 10 jaar zal de 

robotsector groter zijn dan 
de huidige PC-markt.

Koppen reportage

Wandelende computer 
helpt zieke kinderen.

De Standaard

Robot Zora leert  
bejaarden danspasjes en 

bingo spelen.
Het Nieuwsblad

Oudjes nu al verzot  
op Zora.

Het Laatste Nieuws

Zora leert kindjes hoe ze correct 
bewegingen moeten uitvoeren en 
helpt hen oefeningen te herhalen.

Het Nieuwsblad

Zorgrobot Zora  
heeft ook een  

Facebook-account.
Het Laatste Nieuws

Dansende robot Zora  
houdt bejaarden in beweging  

en speelt quizmaster.
De Morgen

Tegen eind dit jaar 
honderd Zora’s in 

rusthuizen wereldwijd.
Krant van West-Vlaanderen

Zora  
brengt mensen samen.

 



INGRID LIETEN  

 JEAN MARIE PFAFF

JEAN VANDECASTEELE PRESIDENT VAN ROMPUY

SJEIKH IBRAHIMPHILIP  D’HAESE

PRESIDENT HOLLANDE JOHN CROMBEZ

GUY JANSSENS

AMBASSADEUR VAN MALAWI

BASKET OOSTENDE

ZORA IN DE PERS
on tour



‘Ik ben niet anders,’ zegt Mira steeds, ‘ik ben 
gewoon Mira.’ Maar daar is ze de laatste tijd 
niet meer zo zeker van. Het stormt in haar 
hoofd en op school loopt het steeds fout. 
Hoe hard ze ook haar best doet om ‘gewoon’ 
te zijn, het lukt haar niet. Gewoon zijn is 
moeilijk. En als je autisme hebt, lijkt het wel 
onmogelijk. ‘Het is genoeg geweest,’ denkt 
ze nu ,’ geen school meer voor mij.‘ Maar 
dan ontmoet ze Zora. De nieuwste uitvinding 
van haar buurman. ‘Ik ga met je mee,’ zegt 
Zora. ‘Ik help je wel ‘gewoon’ te zijn.’  Maar 
mag een robot wel naar school? En kan een 

robot haar echt leren om een meisje als 
alle anderen te zijn?

 

ZORA IN DE PERS
het boek

Anja Cocquyt,
auteur van o.m.

‘Een genie met dyslexie’



ZORA AMBASSADEURS



ZORA AMBASSADEURS
peterschapsproject

De peterschapsbox
Peter worden van Zora is een ‘two-way-
story’. Wie peter wordt van zo’n ambitieus 
project met een sterke toekomstvisie laat 
dit natuurlijk graag aan zijn relaties weten. 
Zora heeft voor elke peter een kick-off box 
met tal van tools en promotie-ideeën om 
uw verhaal kracht bij te zetten.

Peterschap
... de kracht van een positief verhaal!

QBMT werkte een peterschapsproject uit 
rond Zora. Via een leasingcontract kan u 
als bedrijf een robot sponsoren die dan 
zeer actief ingezet wordt in een 
zorginstelling of revalidatiecentrum. Een 
volledig gepersonaliseerde robot tovert er 
365 dagen per jaar een blije glimlach op 
vele gezichten. Een visibiliteitspakket 
helpt uw positieve boodschap uitdragen.
Als ambassadeur van Zora bent u 
top-of-mind én u volgt de ontwikkelingen 
vanop de eerste rij!



ZORA 2.0

Onze visie strookt met 
de conclusie van 
McKinsey. Als innovatief 
bedrijf willen we een 
pioniersrol spelen in 
deze ontwikkelingen.
Dit is pas het begin.

McKinsey-rapport 
van mei 2013 : 
‘De roboticamarkt 
in 2025 zal groter zijn 
dan de huidige Pc-markt’!

Wordt dit Zora 2.0?



QBMT

Samenleven met een robot. Pure science 
fiction? Integendeel! Dankzij het 
Oostendse bedrijf Qbmt is dit de realiteit. 
Qbmt staat voor innovatieve en creatieve 
oplossingen. Hun humanoïde robots 
worden onder meer gebruikt bij patiënten 
die revalideren, bij de begeleiding van 
bejaarden en van kinderen met autisme of 
leerproblemen. Het toekomstbeeld van 
humanoïde robots die ten dienste staan 
van de mensheid is vandaag al een feit!
 

creative solutions



QBMT

Tommy Deblieck                                               
Zaakvoerder
Managing Director

+32 479 30 29 72  

         
td@qbmt.be
skype tommy.deblieck

 

Fabrice Goffin                                               
Zaakvoerder

Managing Director

+32 484 38 45 30                                            

fg@qbmt.be                                                  
skype fabrice.goffin



Innoveren doe je niet alleen. Hiervoor kan 
QBMT reeds rekenen op diverse partners. 

Naast onderzoekspartners heeft de 
onderneming reeds diverse kwaliteits-
labels in ontvangst mogen nemen.  



creative solutions

facebook.com/zora.qbmt
www.qbmt.be
www.zorarobot.be
www.ikwordpetervanzora.be
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