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Neurochirurg

in opleiding
Pieter

Kubben
(azM/Maastricht

UMC+)
staat in

de top 10 van
smartdokters,

wereldwijd. Zijn
app NeuroMind is

inmiddels meer
dan 150.000 keer

gedownload.
De specialist met

de smartphone als
assistent gaat een

normaal beeld
worden in

de spreekkamer,
voorspelt Kubben.

door Bart Ebisch

DD e patiënt in het zie-
kenhuis klaagt sinds
enkele uren over
hoofdpijn. De neuro-
chirurg tegenover

hem stelt hem medische vragen
en voert de antwoorden in op
zijn iPad. De computer filtert de
informatie en berekent een advies
volgens actuele richtlijnen. Met
spoed een CT scan, suggereert het
scherm.
Pieter Kubben (34) voorspelt dat
doktoren bij het stellen van dia-
gnoses en het geven van adviezen
massaal de smartphone of de ta-
bletcomputer gaan gebruiken. Het
werkt snel, laat hij zien met Neu-
roMind, de app die hij zelf ont-
wikkelde.

Veel sneller dan dikke boeken of
oneindige databanken raadple-
gen, zeker in het geval van zeldza-
me aandoeningen waar de specia-
list zelden mee te maken krijgt.
„En de app komt met een nauw-
keuriger advies, durf ik te bewe-
ren.”
Kubben, opgegroeid in Munsterge-
leen, maakt graag de vergelijking
met het elektronisch aangiftesys-
teem van de fiscus. Hij herinnert
zicht hoe zijn moeder vroeger
thuis zat te worstelen met het in-
vullen van de belastingpapieren.
Bijna geen beginnen aan. Menig
huishouden schakelde er zelfs de
boekhouder voor in. Anno 2012
gaat dat veel gemakkelijker én
sneller via de pc. De computer
van de fiscus stelt enkele beginvra-
gen, schrapt overbodige vervolg-
vragen en berekent de uitkomst

op basis van de verstrekte informa-
tie door de belastingbetaler.
NeuroMind, zoals de app van Kub-
ben heet, werkt op dezelfde ma-
nier. Een berg aan kennis zit ver-
stopt achter de vragen. De compu-
ter verbindt de input aan elkaar en
komt met een advies.
Een zegen voor alle vakgenoten,
vindt Kubben.
De richtlijnen voor het verrichten
van operaties zijn uiteraard geba-
seerd op kennis. En die kennis
neemt spectaculair toe. Een specia-
list kan de toevoer niet behapstuk-
ken, zelfs niet een klein gedeelte
ervan. „In de geneeskunde ver-
schijnen jaarlijks meer dan
700.000 artikelen”, zegt Kubben.
„Het gaat erom dat de techniek de
arts een handje helpt. Met als enig
doel: de patiënt zo goed mogelijk
helpen.”
NeuroMind slaat wereldwijd aan.

In de internetshop van Apple
prijkt de gratis app aan de top met
inmiddels meer dan 150.000 down-
loads. Dat laatste is de medische
website internetmedicine.com
niet ontgaan. De redactie zette
Kubben eind vorig jaar in de top
tien van internet-smartdokters we-
reldwijd. Het betreft medici die
met internet en aanverwante tech-
nologieën hun vak een stap voor-
uithelpen.
Kubben – ‘arts met IT-genen’,
schreef een vakblad - staat op een
keurige vierde plek. Hij bouwde
de app in zijn vrije tijd. Verdient
er geen dubbeltje mee, maar
bouwt er wel naamsbekendheid
mee op. En helpt er doktoren mee
in arme landen.
Zelf spreekt hij van een uit de
hand gelopen hobby. „Ik ben ge-
neeskunde gaan studeren en daar-
na neurochirurgie. Ergens heb ik
een IT-tic opgelopen. Mijn eerste

website bouwde ik in 1996, inter-
net moest nog doorbreken. Ik leer-
de mezelf programmeertaal. Zo-
doende heb ik NeuroMind kun-
nen maken.”
Van vakgenoten uit de hele wereld
ontvangt de neurochirurg in oplei-
ding complimenten. Vleiend,

Pieter KubbenPieter Kubben in top 10
smartdokters wereldwijd

vindt hij, maar liever spart hij met
collega’s om de tekortkomingen
van NeuroMind te ontdekken en
de app aan te vullen en te perfec-
tioneren.
Stel je voor, wordt Kubben voorge-
legd, de chirurg toetst onjuiste ge-
gevens in op zijn iPad, met als ge-
volg een verkeerde diagnose en ad-
vies. De spoedoperatie van de
man bij de dokter bijvoorbeeld

was achteraf helemaal niet nodig
geweest.
„Dat is de reden waarom ik pleit
voor een keurmerk voor apps.
Want met NeuroMind houdt het
niet op. Dit is pas het begin. Er
moet een stempel op komen, zo-
dat de arts weet dat de informatie
betrouwbaar is.”

ubben in top 10

Tijdens congressen merkt Kubben
dat het lastig is om zijn vakgeno-
ten te overtuigen van de toegevoeg-
de waarde van de smartphone.
De argwaan is groot. „Medici wil-
len het liefst alle kennis bij de
hand hebben. Erg veel om te be-
hapstukken, maar dan hebben ze
het idee dat ze de informatie kun-
nen controleren. Met alleen een
app voelen ze zich toch onthand.

Alle informatie zit ver-
stopt achter een
scherm. Dat vinden ze
akelig. En het idee dat
een app advies geeft.
Hoe vaak ik het
woord kookboekge-
neeskunde niet hoor.
Dan gaan de hakken
in het zand. Terwijl
de meeste patiënten
het helemaal niet
vreemd vinden dat
de specialist ver-
trouwt op een app.”
Hij vervolgt: „In
mijn hele verhaal
praat ik over een be-
slissingondersteu-
nend systeem, en
bewust niet over
een beslissingne-
mend systeem.
Met NeuroMind
kun je sneller bij
de informatie ko-
men die belang-
rijk is voor de pa-
tiënt die gehol-
pen moet wor-
den. De app
geeft een advies.
Daarnaast speelt
ervaring een rol
en het onder-
buikgevoel. Dat
is en blijft de
kunst van het
dokter zijn. Be-
redeneerd af-
wijken mag
en moet soms

zelfs. Daarom geloof ik niet
in beslissingnemende systemen,
maar wel in beslissingondersteu-
nende systemen. Zo moet u Neu-
roMind zien.”
De app heeft binnen de medische
wereld wel iets in beweging gezet,
bespeurt Kubben. Zo is hij bena-
derd door een gynaecoloog, die
ook heil ziet in in een app als me-
disch assistent. En hij zit in een
landelijke IT-werkgroep van de Or-
de van Medisch Specialisten.
Wat hem het meeste trekt, zijn
vak of toch de computer? „De si-
tuatie waar ik me het meest com-
fortabel voel, is in een brugfunctie
tussen geneeskunde en IT. Als je
goed wilt zijn in één ding dan
moet je daarin grensverleggend
goed zijn. Dat ben ik niet. Het
grensverleggende bij mij zit in de
combinatie van twee vakgebieden.
Alleen het programmeren, dat
moet ik over gaan laten aan ande-
ren. Dat kost te veel tijd.”

Meer informatie:
InternetMedicine.com,
http://DigitalNeurosurgeon.com,
kubben.nl
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Neurochirurg in
opleiding, Pieter Kubben:
„Ik geloof niet in
beslissingnemende
systemen, maar wel
in beslissingondersteu-
nende systemen”.
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