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O

 GEZONDHEIDSAPPS

OP DOKTERSVOORSCHRIFT?  

 DE APP DE APP

O
 DE APP

O
 DE APP

THEEK  OTHEEK  O

 Apps om je gezondheid te 
monitoren of te verbeteren, 

de digitale winkels staan 
er bol van. Een groot voor-
deel: dokter Smartphone 

houdt altijd spreekuur. Maar 
hoe onderscheiden we de 
echte doktersassistenten 

van de kwakzalvers? En zit 
meneer doktoor überhaupt 
te wachten op een virtueel 
verlengstuk? Dit is wat je 
moet weten over digitaal 

thuisdokteren. 
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Prof. dr. Koen Kas, moleculair oncoloog 
(UGent), gezondheidsfuturoloog en 
CEO van Healthskouts
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pmerkelijk nieuws uit wetenschapsland: 

smartwatches en andere wearables weten al 

dat je ziek wordt nog voordat jij dat zelf 

voelt. De gadgets zouden zelfs corona kunnen opsporen 

nog voor hun dragers enig symptoom vertonen. Fitbit, de 

maker van onder meer smartwatches en fitnesstrackers, 

beweerde al in augustus dat hun slimme sporthorloges 

ware coronasuperspeurneuzen zijn. Daarvoor baseerde 

het merk zich op een onderzoek onder duizenden dra-

gers van Fitbit-gadgets: in de helft van de gevallen werd 

het virus een dag voor het optreden van symptomen al 

geïdentificeerd aan de hand van parameters als de 

ademhalingssnelheid, de hartslag in rust en hartslagvari-

abiliteit. En ook de Apple-smartwatch zou een positieve 

COVID-19-diagnose kunnen stellen nog voor het virus 

detecteerbaar is met de huidige PCR-tests. Dat ontdekten 

Amerikaanse wetenschappers van de Mount Sinai School 

of Medicine. Ze hebben hun onderzoek intussen uitge-

breid en gaan nu na wat slimme gadgets en apps ons 

kunnen vertellen over onze algemene gezondheid. De 

University of California werkt dan weer aan een intelli-

gente pleister, die uitgerust is met sensoren die de bloed-

druk en het glucoseniveau meten en via ons zweet het 

alcohol- en cafeïnegehalte in ons lichaam zou kunnen 

 bepalen. Via een app zou al die informatie makkelijk 

 monitorbaar worden. Weet je smartphone binnenkort 

meer dan de dokter? Die vraag blijkt lichtjes achterhaald. 

‘Een app die een hartaanval aankondigt nog voor hij zal 

plaatsvinden, je migraineaanval kan voorspellen of de 

oorzaak van je rugpijn detecteert via je smartphoneca-

mera? Het is geen verre toekomstmuziek, maar realiteit. 

Dergelijke apps bestaan namelijk al: ze heten FibriCheck, 

Migraine Buddy en Kaia Health’, vertelt gezondheidsfu-

turoloog Koen Kas (UGent). ‘Het zijn allemaal voorbeel-

den van mobile health, oftewel manieren waarop de 

gezondheidszorg, computertechnologie en smartphones 

met elkaar verenigd worden.’

HET KAF EN HET KOREN
Een speurtocht in de digitaleappwinkels leert dat er heel 

wat applicaties zijn die claimen iets voor onze gezondheid 

te doen: zo’n 160.000 ongeveer. Hoe onderscheiden we de 

echte doktershulpjes van de charlatans? Om mensen op 

weg te helpen, zette prof. Kas de website  digitalhealth.be 

op. ‘Daar kan je alle apps terugvinden die gecertificeerd 

zijn: ze werden goedgekeurd door de Amerikaanse 

gezondheidswaakhond FDA, of kregen een Europese 

CE-markering. Dat willen zeggen dat ze dezelfde strenge 

controles ondergingen als medicijnen en honderd 

procent veilig zijn in gebruik – ook op privacyvlak.’ In 

verhouding met het immense aanbod is het lijstje met 

goedgekeurde apps wel vrij beperkt: vandaag staat de 

 teller op 214.

‘Kunnen vertrouwen op technologie is de belangrijkste 

voorwaarde om ze te kunnen gebruiken’, legt de trend-

watcher uit. De lijst is niet heilig – ook apps zonder 

certificaat kunnen medisch nuttig zijn – maar zo’n label 

kan consumenten en artsen wel over de streep trekken. 

Tot voor kort werd de digitale gezondheidszorg nogal 

wantrouwend bekeken vanuit de medische wereld. 

Enerzijds omdat onbekend natuurlijk onbemind maakt. 

Anderzijds omdat ze vreesden voor een soort ‘dokter 

Google-fenomeen’ waarbij patiënten foute diagnoses aan-

gepraat werden. Toegegeven: tussen de eerste generatie 

gezondheidsapps die op de markt kwamen, zaten een 

paar kwakzalvers. Zo circuleerden er vijf jaar geleden al 

Servaas Bingé, sportarts, huisdokter 
en cofounder van online gezondheids
platform emma.health

KRIJG IK MIJN GEZONDHEIDS-
APP TERUGBETAALD?
Sinds begin dit jaar komen medische apps in aanmerking 

om terugbetaald te worden door het RIZIV. De wachtrij 

telt momenteel 26 kandidaten. Partena Ziekenfonds 

voorziet al een terugbetaling van 20 euro per medische 

app per jaar, waaronder FibriCheck en Epihunter.  

Koen Kas: ‘België hanteert een m-health-piramide met 

drie niveaus. Enkel apps die CE-gecertificeerde medi-

sche hulpmiddelen zijn – en dus aan de Europese kwali-

teitsnormen voldoen – komen in de eerste laag  terecht. 

Om het tweede niveau te halen, moeten apps ook veilig 

geconnecteerd zijn: dat wil zeggen dat ze op een secure 

manier met data omgaan en privacygewijs helemaal 

waterdicht zijn. Terugbetaling kan pas als de apps de 

top van de piramide bereiken. Daarvoor moeten ze eerst 

aantonen dat ze hun geld waard zijn, of mooi verwoord: 

dat ze een sociaal-economische meerwaarde hebben. 

Maar om dat bewijs te leveren, is een heleboel onder-

zoek en data nodig. Om die reden laat de democratise-

ring van medische apps nog even op zich wachten.’



66

>> een viertal apps die allemaal claimden huidkanker te 

kunnen opsporen op basis van een foto. Slechts één 

ervan kon die belofte ook echt waarmaken. Om maar 

te onderstrepen hoe belangrijk een degelijk controle-

mechanisme is.’ 

 NOOIT MEER ZIEK
 Door die ietwat valse start bleven gezondheidsapps 

lang onder de radar van de klassieke geneeskunde. 

Tot maart vorig jaar. 

‘De coronacrisis heeft de digitalisering van de genees-

kunde een enorme boost gegeven. Voor de pandemie 

uitbrak, kende ik geen enkele arts die teleconsultaties 

deed. Inmiddels hebben al drie miljoen patiënten het 

digitale dokterskabinet bezocht. Nog nooit was de 

nood aan betrouwbare online tools zo groot. Op die 

vraag spelen techbedrijven van eigen bodem handig 

in. Zo ontwikkelde de start-up Byte� ies ‘CovidCare@

Home’, een soort box die medische meetinstrumen-

ten en een app bevat. Wie slechts milde symptomen 

heeft, kan hiermee vanuit zijn eigen huiskamer 

nauwgezet opgevolgd worden door het medische 

personeel uit het ziekenhuis.’

 Al in zijn boek  Nooit meer ziek , dat in 2014 verscheen, 

voorspelde Koen Kas dat technologie een sleutelrol 

zal spelen in de zorg van de toekomst. ‘Het zal wel’, 

kreeg hij vaak te horen. De eerste pandemie in digita-

le tijden bracht daar verandering in. Plots was online 

dokteren geen futuristisch gegeven meer, maar een 

must.  ‘Mensen willen zo lang mogelijk thuisblijven 

wanneer ze ziek zijn. De smartphone maakt dat 

 mogelijk: via allerlei digitale tools kunnen patiënten 

zelf heel wat gezondsheidsgegevens verzamelen en 

doorsturen naar hun arts, zonder dat er fysiek con-

tact of een verplaatsing aan te pas komt.’

Dat die afstand ook afstandelijkheid in de hand 

werkt, ontkent de trendwatcher met klem. 

‘Het tegendeel is waar: het maakt de gezondheidszorg 

juist persoonlijker. Niet alleen kan de patiënt zelf zijn 

data beheren, de dokter kan hem ook beter opvolgen. 

Van de manier waarop je je smartphone vasthoudt 

tot de uitspraak van bepaalde klinkers: apps kunnen 

alarmsignalen sneller en gerichter helpen detecteren. 

Het zijn geen dubieuze dokter Googles, maar handige 

tools die de gaten in ons gezondheidssysteem opvul-

len: naast een jaarlijkse check-up bij je huisarts kan 

je jezelf nu 365 dagen per jaar laten monitoren.’ n

DE FUNCTIES VAN DOKTER APP
Pas als applicaties echt een impact hebben op onze ge-
zondheid, spreken we over mobile health. Apps uit deze 
categorie doen aan ziektepreventie, stellen diagnoses of 
genezen bepaalde aandoeningen met gerichte therapie. 
Sommige zijn alleen op doktersvoorschrift te verkrijgen. 

 PREVENTIE 

 • FibriCheck

 Deze app richt zich vooral op patiënten met (kans op) 

hartritmestoornissen: door simpelweg je vinger zestig 

seconden op het zaklampje van je smartphone te hou-

den, kan je de gezondheid van je hart controleren. 

• Migraine Buddy

Dit is een soort slim dagboek, dat niet alleen peilt naar 

de duur, frequentie en hevigheid van je migraine-

aanvallen, maar ook gewoontes als slaaphygiëne, 

 alcoholgebruik en beweging in kaart brengt. Hoe meer 

data de app heeft, hoe gerichter hij de triggers van je aanval kan 

identificeren.  De Belgische tegenhanger heet MigraineManager.

 DIAGNOSE 

•  Epihunter 

 Epihunter signaleert absences, een type epilepti-

sche aanvallen die moeilijk op te merken zijn en vaak 

 onterecht afgedaan worden als verstrooidheid. Bij kin-

deren die herhaaldelijk absences krijgen in de klas, kan 

dat tot leerachterstand leiden. Je kan ook de duur van een aanval 

aflezen en notities ingeven. 

• Sway Medical

Met simpele evenwichts- en reactietests kan deze app 

snel een hersenschudding opsporen. Sway vraagt je 

bijvoorbeeld om je smartphone op een bepaalde manier 

te bewegen, of over een lijn te lopen: op basis van je 

reflexen en je coördinatie stelt het tijdelijk gestoorde hersenfunctie 

vast. De app is vooral ontwikkeld voor sporters: zo lopen voetballers 

door botsingen of kopspel bijvoorbeeld soms ongemerkt een her-

senschudding op. 

• TytoCare

Dit bedrijf maakt allerlei opzetstukjes voor je smartp-

hone,  zoals een digitale stethoscoop. De patiënt hanteert 

de accessoires zelf, de dokter kijkt en luistert vanop af-

stand mee via de bijhorende app.

• Sway Medical

reflexen en je coördinatie stelt het tijdelijk gestoorde hersenfunctie 
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EN MENTAAL?  

 Ook in de geestelijke gezondheidszorg beweegt er wat op 

digitaal vlak. 

Met Woebot installeer je een digitale therapeut op je smart-

phone. De gratis app werd ontwikkeld door de universiteit 

van Stanford. Woebot is een robotje dat altijd klaarstaat voor een goede 

babbel en je op een laagdrempelige manier over je gevoelens leert 

 praten. Zodra hij merkt dat het echt diep zit, zal hij je naar een echte 

 psycholoog doorverwijzen. 

  THERAPIE  

 ‘Digital therapeutics zijn een nieuw domein binnen de digitale gezond-

heidszorg: het zijn apps die het genezingsproces bevorderen.’

• MoveUP

 MoveUP komt binnenkort in aanmerking voor terugbetaling. 

Met deze tool kunnen patiënten na een knie- of heupopera-

tie of vermageringsingreep dagelijks gecoacht en gemoni-

tord worden bij hun revalidatie. Het succes van zo’n ingreep 

hangt namelijk voor een groot deel af van wat er buiten het ziekenhuis 

gebeurt: gebruikers worden gestimuleerd om opnieuw te bewegen en 

gezonder te gaan leven. 

• Kaia Health 

 Kaia Health is eigenlijk een bewegingscoach. Met een algo-

ritme brengt de app je houding in kaart, om die vervolgens 

bij te sturen. Klinische studies hebben uitgewezen dat de 

tool wel degelijk werkt: door mensen anders te leren bewe-

gen en zitten, helpt Kaia Health mensen van hun lage rugpijn af. 

Koen Kas: ‘Inmiddels werkt het bedrijf aan een nieuwe app die ingezet 

kan worden bij de longziekte COPD, ook wel ‘rokerslongen’ genoemd. 

Het voornaamste kenmerk van die aandoening is dat de longinhoud 

verkleint. Kaia Health claimt dat het die opnieuw kan vergroten, door 

mensen met een app de juiste oefeningen te laten uitvoeren.  To be 

continued!’  

hangt namelijk voor een groot deel af van wat er buiten het ziekenhuis 

WAT ZEGT 
DE DOKTER ZELF?
  Servaas Bingé, sportarts en huisdokter : 

‘Apps maken datgene mogelijk wat de art-

sen uit het oude Griekenland in hun tijd al 

ambieerden: een preventieve in plaats van 

een reactieve geneeskunde. Hippocrates zei 

het zelf: ‘Laat medicijn je voedsel zijn, en laat 

voedsel je medicijn zijn.’ Daarmee bedoelde 

hij dat je door gezond te eten en te leven 

heel wat kwalen kan voorkomen. Controleren 

of je je aan die regel houdt, is er dankzij de 

smartwatch en co alleen maar makkelijker op 

geworden. Op digitaal vlak evolueert onze 

samenleving met rasse schreden. Maar voor 

mij mag het zelfs nog sneller gaan. Vandaag 

de dag stel ik vast dat mensen meer weten 

over hun auto dan hun eigen lichaam. Als we 

de motor starten, zien we op ons dashboard 

meteen hoe het met onze bolide gesteld 

is. Voor zowat elk probleem bestaat er een 

lampje, een icoontje of wijzertje. Dankzij die 

technologische snufjes weten we perfect 

wanneer we naar de garage moeten. Hoe 

geweldig zou het zijn als iedere patiënt 

zo’n persoonlijk dashboard in zijn zak zou 

hebben, waarop hij 24/7 gepersonaliseerd 

en medisch gevalideerd gezondheidsadvies 

krijgt over voeding, beweging, nachtrust en 

mentale weerbaarheid?’ 

‘Bij patiënten merk ik dat die interesse er 

zeker is: zij willen hun gezondheid steeds 

meer in eigen handen nemen. De toene-

mende populariteit van allerlei meet-en-

weetapps is daar het grote bewijs van. Als 

arts kan ik dat alleen maar toejuichen: ik 

heb liever een geëngageerde patiënt voor 

me die kritische vragen stelt dan iemand die 

lusteloos op de stoel ploft en verwacht dat ik 

met een pilletje om het even welk probleem 

zal oplossen. Technologie zal de huisdokter 

nooit vervangen, maar het dwingt hem wel 

om zichzelf heruit te vinden: in plaats van 

te genezen, komt de nadruk op voorkomen 

te liggen.’ 


