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De angst sloeg
Patrick (52) gis-
teren om het
hart. Letterlijk.
Want de joviale
Limburger

kampt met hartritmestoornissen,
waarvoor hij door een cardioloog
wordt behandeld. ‘Ik voelde me
plots heel slecht’, zegt hij. Normaal
zou een hartpatiënt als Patrick
naar de spoedafdeling van het zie-
kenhuis zijn geracet. Maar Patrick
haalde alleen zijn iPhone uit z’n
broekzak.
Op die smartphone opende hij een
app. Hij legde zijn vinger op de
lens van de camera en met behulp
van de flash detecteerde de app
zijn hartritme. Een slim algoritme
analyseerde de gegevens en merk-
te een afwijkend patroon op. Toch
kon Patrick op beide oren slapen,

want hij kreeg onmiddellijk tele-
foon van Pieter Vandervoort, zijn
cardioloog. Die zag de meting van
Patrick op zijn computer binnen-
lopen. Zijn conclusie vanop af-
stand: ‘Niets ernstig aan de hand.
Niet nodig om binnen te komen’.

Gemoedsrust

Dokter Vandervoort is niet alleen
cardioloog, hij is ook een van de
drijvende krachten achter ‘Future
Health’, een gloednieuwe onder-
zoeksafdeling van het Ziekenhuis
Oost-Limburg (ZOL) in Genk
waar de gezondheidszorg van de
toekomst wordt getest. Dat onder-
zoek wordt ook begeleid door de
Mobile Health Unit, een onder-
zoeksgroep aan de UHasselt die
focust op mobiele gezondheids-
toepassingen.
Volgens de arts bevinden we ons
op een kantelpunt. ‘De gezond-
heidszorg heeft de afgelopen de-
cennia een razendsnelle technolo-
gische ontwikkeling gekend’, zegt
hij, gehuld in een witte doktersjas.
‘Maar die innovaties waren voor-

namelijk gericht op de acute fase
in het ziekenhuis. Vandaag vinden
die technologische revoluties in
de gezondheidszorg ook de weg
naar ons persoonlijke leven.’ Het
is een revolutie die door wijlen
Apple-baas Steve Jobs in gang is
gezet: het smartphone-tijdperk.
De app die hartpatiënt Patrick ge-
bruikt, kondigt die toekomst aan.
Fibricheck, heet ze. Ze wordt ont-
wikkeld door Qompium, een Lim-
burgse start-up. Fibricheck bevat
een slim algoritme dat hartritme-
stoornissen met een nauwkeurig-
heid van 96 procent kan detecte-
ren. Binnenkort moet dat 98 pro-
cent worden. Het beloftevolle be-
drijfje kreeg al ondersteuning van
het Vlaamse onderzoekscentrum
iMinds en van de farmagigant
Bayer. Over enkele maanden moet
het zijn Europees CE-keurmerk
voor ‘medical device’ op zak heb-
ben. Daarna volgt een Amerikaan-
se FDA-certificering. Als het zover
is, kunnen cardiologen hun pati-
enten ‘de app voorschrijven.’
Volgens dokter Vandervoort heeft

DE SMARTPHONE-REVOLUTIE 
IN DE GEZONDHEIDSSECTOR

die applicatie ontzettend veel
voordelen. Patiënten kunnen ac-
curater en met grotere regelmaat
worden opgevolgd. ‘Soms melden
mensen zich op de spoed aan die
een beroerte hebben’, zegt Vander-
voort. ‘Ze lopen ermee rond zon-
der het te beseffen. Door mensen
op regelmatige basis te screenen,
kunnen we dat voorkomen en dat
kan met deze app perfect.’
Bovendien is het kostenefficiënt,
want er zullen minder patiënten
onnodig naar spoed komen. En de
app zorgt voor een grote gemoeds-
rust bij de patiënt. ‘Ik voel me veel
veiliger’, zegt hartpatiënt Patrick
overtuigd. ‘Ik vertrouw dit sys-
teem voor 100 procent.’

Future Health

De revolutie gaat veel verder dan
hartmonitoring alleen. Zo worden
in het ZOL ook zwangerschappen
opgevolgd vanop afstand. Met
Belli, bijvoorbeeld, een toepassing
van Bloom Technologies. Dat is
een spinoff van het Leuvense on-
derzoekscentrum Imec, die nu

‘In de toekomst 
zullen dokters hun
patiënten vanuit 
een controlekamer
vanop afstand 
kunnen monitoren’

De dokter 
schrijft een 
app voor

Maakt de smartphone 
binnenkort een zeldzaamheid
van doktersbezoek? Apps en 
sensoren kunnen constant 
onze gezondheid monitoren 
en waarschuwen wanneer het
écht nodig is om je naar 
spoedgevallen te haasten. 
‘Mijnheer, binnen zes uur zult
u een hartinfarct krijgen.’

Cardioloog Vandervoort en de ontwikkelaars van de hartritme-app, samen met een patiënt.  © Brecht Van Maele
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‘Ik voel me veel veiliger dankzij Fibricheck’, zegt hartlijder Patrick. © bvmLucien Engelen checkt zijn gezondheid met de Scanadu.  © bvm

Cardioloog Pieter Vervoort gelooft in de smartphone-revolutie. © bvm

BRUSSEL | Wist u dat de helft van alle
mannen ouder dan veertig ooit problemen 
krijgt met de urinewegen? LUTS, zo heet 
het containerbegrip voor tal van sympto-
men van de lagere urinewegen, die gaan 
van frequent urineren tot nadruppelen. 
Het vaststellen en opvolgen van LUTS ge-
beurt vandaag tijdens een onderzoek in 
het ziekenhuis, waarbij de plas van een 
patiënt wordt geanalyseerd met een 
‘uroflow-test’.
Minze Health, een jonge start-up uit Ant-
werpen, wil die test naar de thuisomge-
ving brengen. Hij ontwikkelde een Uro-
flow-toestel dat met een houdertje in het 
toilet kan worden bevestigd. Voor kleine 
kindjes is er een potje waar de sensor in 
past, want ook 5 tot 7 procent van de jon-
ge kinderen kampt met problemen met de 
urinewegen.
Via bluetooth stuurt de sensor gegevens 
naar een app op de smartphone, die ze 
vervolgens naar het dashboard van de be-
handelende arts stuurt. Op dit ogenblik 
wordt het product getest, onder meer door 
prof. Stefan De Wachter, hoofd urologie, 
en dr. Gunter De Win, kinderuroloog, 
allebei verbonden aan het Universitair Zie-
kenhuis Antwerpen. Beide experts hebben 
het product mee ontworpen.
‘Wanneer de patiënt de test doet in een 
ziekenhuis, dan gebeurt die in een artifici-
ele omgeving’, zegt dokter de Win. ‘Daar-
door interpreteren we gegevens die eigen-
lijk geen natuurlijk beeld geven. Als de 
test thuis kan gebeuren, is het resultaat 
veel natuurlijker.’
Gilles Tas (27), co-oprichter van Minze 
Health, kan zich er iets bij voorstellen. 

‘Telkens wanneer ik in het ziekenhuis 
kom, schrik ik ervan hoe vervreemdend 
het lokaaltje is waar patiënten zo’n test 
moeten uitvoeren’, zegt hij.
Bijkomende voordelen zijn dat de metin-
gen over een langere periode kunnen wor-
den opgevolgd, in tegenstelling tot een 
eenmalige test in het ziekenhuis. Zo kun-
nen de metingen ook geïnterpreteerd wor-
den in functie van het plasvolume. De app 
heeft ook een ingebouwde functie om een 
‘plasdagboek’ bij te houden. ‘Iemand die 
een ingreep heeft ondergaan, kan hiermee 
ook van thuis uit worden opgevolgd’, zegt 
co-oprichter Jiri Vermeulen (28). ‘Zo moet 
hij niet helemaal naar het ziekenhuis ko-
men.’

Complementair

Het concept van Minze Health zit momen-
teel nog in een prototype-fase. Binnenkort 
gaan ze op zoek naar investeerders en te-
gen het einde van dit jaar moeten de eer-
ste veldtesten van start gaan. Het team 
hoopt dat het product eind volgend jaar 
op de markt kan komen.
Dokter De Win gelooft sterk in deze aan-
pak, omdat het de behandeling van LUTS-
patiënten en kinderen met plasproblemen 
efficiënter en aangenamer maakt. Het zal 
het doktersbezoek niet vervangen denk hij, 
maar eerder complementair zijn. 
‘Ik ben beducht voor een geneeskunde 
waarbij we behandelen op basis van para-
meters en waarbij we niet meer met de 
patiënt zelf bezig zijn’, zegt hij. ‘Want als 
je met een patiënt praat en hem onder-
zoekt, dan krijg je veel informatie die een 
sensor je nooit zou kunnen geven.’ (kls)

Thuis je plasstraal analyseren 

>>> Lees verder op blz. E6

haar hoofdkwartier in Silicon Val-
ley heeft. Met een pleister op de
zwangere buik kan Belli contrac-
ties meten en daarover feedback
aan de moeder bezorgen via een
smartphone-app. In de toekomst
moet het product de zwanger-
schap zo nauwkeurig kunnen op-
volgen dat complicaties vermeden
worden.
Dorien Lanssens, doctoraatsstu-
dente aan de Universiteit Hasselt,
werkt op de Future Health-afde-
ling aan een verhandeling over
zwangerschapsmonitoring op af-
stand. Onder de noemer ‘Premom’
onderzoekt ze hoe telemonitoring
van de bloeddruk, het gewicht en
de activiteitsgraad van de moeder
zwangerschapsvergiftiging kan
detecteren. Bij zo’n vergiftiging
moet het kindje onmiddellijk wor-
den geboren om het leven van de
moeder niet in gevaar te brengen,
wat leidt tot een premature ge-
boorte.
Voor definitieve conclusies is het
nog te vroeg, ‘maar we zien wel al
dat moeders met mogelijke zwan-
gerschapsvergiftiging er vroeger
worden uitgepikt’, zegt Lanssens.
‘Door dan met een behandeling te
starten, kunnen we de zwanger-
schap rekken. Bovendien voelen
de moeders zich ook meer gerust.’
Vandaag zitten de meeste van de-
ze gezondheidsapps nog in een
testfase, maar cardioloog Pieter
Vandervoort is ervan overtuigd
dat dit het model van de toekomst
is. ‘Het is niet ondenkbaar dat elke
afdeling intensieve zorgen van
een ziekenhuis een ruimte zal
hebben waar opgeleide mensen

niets anders doen dan dashboards
monitoren’, zegt hij. Een soort van
‘controlekamer’, waar data bin-
nenkomen van metingen die aller-
hande apps en sensoren bij de pa-
tiënt thuis uitvoeren. ‘En waarbij
de patiënt dan per sms of per tele-
foon wordt ingelicht of verdere
opvolging noodzakelijk is.’

Slimme pleisters

Lucien Engelen lacht wanneer hij
hoort van het toekomstbeeld van
de ‘controlekamer’. ‘Doe Pieter
mijn groeten, en zeg maar dat hij
hier volgend jaar eens komt kij-
ken.’
Engelen werkt in het academisch
ziekenhuis van de Radboud-uni-
versiteit in Nijmegen. In wat vroe-
ger de oude intensieve-zorgafde-
ling was, runt hij ‘Reshape’, een di-
visie die intussen wereldfaam ge-
niet op het vlak van onderzoek
naar ‘de nieuwe gezondheidszorg.’
De ‘controlekamer’ die zijn colle-
ga Pieter Vandervoort voorspelt,
is hier al in aanbouw. In 2016
wordt er gestart met de bouw van
de ‘Virtual Clinic’, die het zieken-
huis samen met Philips ontwerpt.
Het zal permanent worden be-
mand door dokters en verpleeg-
kundigen, die dashboards moni-
toren en zo vanop afstand patiën-
ten opvolgen.
De gegevens daarvoor komen van
tal van sensoren en apps. Van
slimme pleisters die hartslag en
ademhaling meten tot Scanadu,
het apparaatje van de Belg Walter
de Brouwer dat met een druk op
de knop tal van lichaamsdata ver-
zamelt. Al die data komen in de
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DE KIJK VAN 
VAN DYCK
FONS VAN DYCK

Minister van Onderwijs Hilde 
Crevits moest enkele weken 
geleden het antwoord schul-
dig blijven toen De Zondag 
haar vroeg om een reactie op 
het voornemen van de Vlaam-
se regering om in te zetten 
op de disruptieve economie. 
‘Disruptief?’, klonk het wat 
onzeker. Iets wat we niet 
vaak van haar gewend zijn. 
Gelukkig bracht een verta-
lend woordenboek snel raad 
en zo blijkt disruptief in mooi
Nederlands gewoon ‘ont-
wrichtend’ te heten.
Algemeen wordt aangenomen 
dat de nieuwste internetge-
dreven technologiegolf uit Si-
licon Valley disruptief werkt 
in veel traditionele economi-
sche sectoren: van de banken 
over de handel en de media 
tot zelfs de taxi’s. Niemand 
die nog durft te ontkennen 
dat de aan gang zijnde trans-
formatie ingrijpend is. Maar 
nu blijkt dat de digitale revo-
lutie ook serieuze groeipijnen 
bij veel technologiebedrijven 
zelf veroorzaakt.
De voorbije weken versche-
nen er in deze krant veront-
rustende berichten over on-
der meer Zalando en Netflix. 
Zo heeft Zalando te kampen 
met een te hoge kostenstruc-
tuur (bestellingen die onbe-
taald worden teruggestuurd 
door klanten), wat zwaar 
drukt op de winstmarges. In 
de mate dat het om een 
structureel probleem gaat, 
staat verder ongebreideld 
groeien gelijk aan verder ver-
lies maken. Heel wat starten-
de technologiebedrijven wor-
den vandaag geconfronteerd 
met de harde realiteit dat er 
een groot verschil bestaat tus-
sen het succesvol in de markt 
zetten van een aanstekelijk 
idee bij opiniemakers en ear-
ly adopters, en de uitbouw 
van een onderneming die kan 
doorgroeien tot een groot pu-
bliek en op termijn winstge-
vend blijft.
Ook Twitter, de lieveling van 
vele journalisten en opinie-
makers in de wereld, is een 
beetje in hetzelfde bedje ziek. 
De groei van het aantal ge-
bruikers lijkt te stagneren en 
de reclame-inkomsten zijn 
voorlopig onvoldoende om de 
kosten te dekken. Gevolg: een 
nieuw management dat 336 
medewerkers aan de deur 
dient te zetten. Voor Twitter 
is de boodschap duidelijk: het 
bedrijf zal zich fundamenteel 
moeten heruitvinden of het 
dreigt te marginaliseren.
In sommige gevallen blijkt de 
digitale revolutie slachtoffer 
te worden van het eigen suc-
ces. Dat geldt voor de opmars 
van sociale media: van Face-
book tot YouTube. Zelden 
heeft een nieuw medium op 
zo’n korte tijd een massapu-
bliek weten te verleiden. Ui-

teraard ook omdat het aan-
bod gratis is en de onderne-
mingen worden gefinancierd 
door reclamegelden.
Maar soms wordt ‘trop te 
veel’. In 2012 toonde een on-
derzoek van YouGov in de 
Verenigde Staten en het Ver-
enigd Koninkrijk al aan dat 
met de stijging van de recla-
me op het internet ook de ir-
ritatie over die reclame recht 
evenredig toenam. Het ver-
klaart in ruime mate het 
spectaculaire succes bij inter-
netgebruikers van zogeheten 
Adblockers. Een op de vier 

internetgebruikers in België 
heeft volgens recente cijfers 
al zo’n reclame werende app 
geïnstalleerd en hun aantal 
groeit met de dag. Adblockers 
is een treffende illustratie van 
de ontwrichtende impact van 
een nieuwe technologie in de 
wereld van …nieuwe techno-
logieën. Het lijkt er sterk op 
dat de digitale revolutie bezig 
is haar eigen kinderen op te 
eten.
Het wedervaren van Twitter 
en andere bedrijven maakt 
duidelijk dat in de nieuwe 
economie vooral het principe 
geldt van ‘the winner takes it 
all’. In vele markten zal er in 
de toekomst maar plaats zijn 
voor één of twee grote spe-
lers, die de grote koek onder 
elkaar verdelen. In de markt 
van sociale media zijn dat 
megaconcerns zoals Google 
en Facebook.
Het is overigens geen feno-
meen dat eigen is aan de 
technologiesector alleen. In 
een heel andere, traditionele 
sector voltrok zich de voor-
bije weken eenzelfde scena-
rio: de overname door AB In-
Bev van SAB Miller. Dit 
wordt een wereldspeler zon-
der voorgaande in de geschie-
denis. Maar daarnaast blijft 
er gelukkig ook nog heel veel 
plaats voor speciale bieren, 
lokale bieren en zelf gebrou-
wen bieren. Wie niet groot is, 
moet vooral slim zijn.

Het lijkt er 
sterk op dat 
de digitale 
revolutie bezig 
is haar eigen 
kinderen 
op te eten

Fons Van Dyck is managing 
director bij Think BBDO.

ONTWRICHTEND
controlekamer samen op één
overzichtelijk dashboard, dat ‘He-
re is my data’ heet.
Ook de patiënt zélf zal toegang tot
zo’n dashboard hebben. Op die
manier wordt hij voor het eerst ei-
genaar van al zijn eigen lichaams-
gegevens. ‘De patiënt zal ook in
toenemende mate een grotere rol
krijgen in zijn eigen gezondheids-
zorg’, klinkt het. ‘Medici denken
vaak dat ze weten wat de patiënt
wil, maar dat is niet zo. Patiënten
willen eenvoudige dingen, zoals
naar hun kinderen toe gaan na
een behandeling. De technologie
kan hier een grote hulp zijn.’

Kapotte wasmachine

Die technologische revolutie is
meer dan een gimmick, weet En-
gelen. Ze is simpelweg noodzake-
lijk. ‘De zorgvraag gaat de komen-
de jaren verdubbelen, maar de
budgetten zullen dat patroon niet
volgen’, zegt hij. ‘Vandaag gaat het
gros  van de hulpverlening naar
aandoeningen die vanzelf gene-
zen. Het komt erop aan om de rest,
waarbij hulp echt nodig is, eruit te
halen.’
Telemonitoring, aan de hand van
nieuwe technologieën, kan voor
die efficiëntiewinst zorgen. ‘In dit
ziekenhuis hebben we vandaag
duizend bedden. Als binnen tien
jaar vijfhonderd bedden niet vol-
staan, dan hebben we iets ver-
keerd gedaan.’
Permanente monitoring zal de
zorg bovendien beter maken.
Slimme algoritmes kunnen vele
aandoeningen voorspellen. ‘Een
probleem dat zich niet voordoet,
moet je ook niet oplossen’, zegt
Engelen. Hij maakt de vergelij-
king met slimme wasmachines
van Miele, die weten wanneer ze
stuk aan het gaan zijn en zelf een
technicus laten komen. ‘Zo gaat er
in de toekomst misschien ooit een
ambulance voor je deur stoppen.
“Wij komen voor uw hartinfarct”,
zal de ambulancier zeggen. En als
je dan antwoordt dat je je kiplek-
ker voelt, weten zij: “Nu nog wel,
maar binnen zes uur niet meer.”’
Deze technologische revolutie is
niet meer te stoppen, klinkt het in
Nijmegen. Maar als de patiënt lie-
ver op consultatie komt dan een
app te gebruiken, blijft dat zijn
goed recht. De patiënt zal zelf
kunnen kiezen hoe hij opgevolgd
wil worden. 
Maar zal ook de dokter kunnen
kiezen? En willen zij wel allemaal
mee op die digitale trein? 
‘Als wij dit niet doen, dan zal er
een grote partij komen die het
zaakje overneemt’, waarschuwt
Engelen. ‘Zoals Uber met de taxi-
sector doet. Want wat houdt een
gigant als Apple tegen om een
zorgverzekering aan te bieden en
eigen dokters aan te werven? En
waarom zou een Amazon geen
apothekers aannemen en medicij-
nen bezorgen?’
Dokters kunnen volgens Engels
niet anders dan mee evolueren.
Want waarom zou een patiënt nog
kiezen voor een arts die hem zes
keer per jaar op controle laat ko-
men, terwijl een andere, meer
tech-savvy collega die opvolging

met een app zo veel vlotter maakt?
‘Geloof me vrij’, zegt Engelen. ‘Als
een dokter in zijn wachtkamer
steeds meer lege stoelen begint te
tellen, zal hij zich wel aanpassen.
Je kan wel tegen mij gekant zijn,
je kan tegen Apple en Google zijn,
of tegen de technologie. Maar je
kan niet tegen je patiënt zijn.’
Zo is er een nieuw tijdperk aange-
broken in de gezondheidszorg.
Maar Engelen beklemtoont dat
het belangrijk blijft om steeds de
nodige ethische vraagtekens te
blijven stellen. ‘Want als we alles
kùnnen doen’, zo vraagt hij zich af,
‘wil dat dan ook zeggen dat we al-
les moéten doen?’

BRUSSEL | Je hebt een vlekje op je huid waar je je 
zorgen over maakt? Met de app ‘Skinvision’ maak je er 
een foto van, waarna de app je vertelt of er iets eigen-
aardigs mee aan de hand is. ‘Huidkanker groeit chao-
tisch’, zegt Dick Uyttewaal, ceo van de gelijknamige Am-
sterdamse start-up. ‘Het algoritme kan zo niet-natuurlij-
ke groei opsporen. Bij chaotische groei is er iets mis.’
De app geeft geen diagnose. Ze zal niet zeggen dat je 
huidkanker hebt. Wel zal ze melden dat je je plekje best 
eens laat controleren door een dermatoloog. 
De bedoeling is dus niet dat de app een patiënt uit de 
dokterspraktijk houdt, integendeel. 
‘Slechts 5 procent van de bevolking laat zich controleren 
bij een huidspecialist’, zegt Uyttewaal. ‘En jaarlijks over-
lijden in België pakweg 400 mensen aan een melanoom. 
Daarom willen we het aantal mensen dat zich laat on-
derzoeken verhogen.’
De app laat ook toe om een vlekje op te volgen en in de 
gaten te houden of het patroon ervan na verloop van tijd 
verandert. 

Accuraatheid

Het algoritme werd ontwikkeld door een wiskundige aan 
de universiteit van Boekarest en de app werd in 2013 
uitvoerig getest aan de universiteit van München. Daar-
uit bleek dat de accuraatheid bij ‘rood’ alarm op 75 pro-
cent lag. Bij rood en oranje samen was het 92 procent. 
Dat is niet perfect, maar volgens Uyttewaal is een der-
matoloog dat ook niet. ‘Van tien moedervlekken die een 
dermatoloog wegneemt, is er gemiddeld eentje een mela-
noom. Ook een dermatoloog gebruikt een foutenmarge.’
Volgens hem is de app dan ook puur complementair aan 
de taak van de huidspecialist. ‘We willen dat mensen 
sneller, en beter voorbereid, naar een arts trekken.’
De app van Skinvision is de prototypefase intussen al 
ontgroeid. Ze heeft de nodige medische certificaten op 
zak en is commercieel beschikbaar via een abonnements-
formule. Daarbij betaal je 4,99 euro per maand. (kls)

Huidkanker kun je 
opsporen met app

‘Telemonitoring 
aan de hand van 
nieuwe technolo-
gieën kan voor 
grote efficiëntie-
winst zorgen. 
In dit ziekenhuis 
hebben we van-
daag duizend 
bedden. Als bin-
nen tien jaar vijf-
honderd bedden 
niet volstaan, dan
hebben we iets 
verkeerd gedaan’

>>> Vervolg van blz. E5


