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INNOVATIE

 MOBIELE ZORGTECHNOLOGIE IS EEN KWESTIE VAN TIJD 

‘ Twee keer
per dag een app’
Artsen schrijven in de toekomst net zo 
makkelijk een geneesmiddel voor als een 
medische app, voorspellen de early adopters. 
De zorgprofessionals zelf zijn huiverig. Wie 
garandeert de kwaliteit?
tekst Mark van Dorresteijn  beeld iStock

I
n de app store en in google
Play staan duizenden medische 
apps. Tegelijkertijd zijn veel 
zorgprofessionals huiverig om 
deze apps in te zetten of aan hun 
patiënten voor te schrijven. Zij 
kunnen de kwaliteit niet contro-

leren, maar dragen wel de verantwoor-
delijkheid als het misgaat. ‘Door dit 
soort onzekerheden weg te nemen, kan 
het gebruik van mobiele technologie en 
apps in de zorg fl ink toenemen’, denkt 
Richard Faas, Innovatie & Business 
developmentmanager bij VvAA mobiel. 

‘Onlangs hebben wij een onderzoek 
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat ruim 60 
procent van de (para)medici verwacht 
dat nieuwe (mobiele) technologieën de 
communicatie en samenwerking tus-
sen zorgprofessionals zal verbeteren. 
Dit kan een behoorlijke impact hebben 
op kwaliteit en toegankelijkheid van 
de zorg.’ 

Beperkt aantal taken

De kleine softwareprogramma’s voor 
mobiele telefoons en tablets excelleren 
in het uitvoeren van een beperkt aantal 

taken. Ze zijn daardoor snel, eenvoudig 
te bedienen en gebruiksvriendelijk. Een 
goed voorbeeld is de IP Plaslijst van 
Synappz, een alternatief voor de papie-
ren plaslijst van de uroloog. De app 
won in 2012 de Health App Award. ‘We 
hebben vooraf goed nagedacht welk 
probleem deze app moest oplossen’, 
vertelt Erik van der Zijden, medeop-
richter van Synappz. ‘Hoe meer func-
ties worden toegevoegd, hoe meer 
mensen in de war raken. Het moet zo 
makkelijk zijn dat mensen niet hoeven 
na te denken bij het gebruik. Boven-
dien kan een app altijd en overal 
 gebruikt worden.’ 
Een goed voorbeeld van een app voor 
artsen is NeuroMind van Pieter Kub-
ben, neurochirurg in opleiding in het 
Maastricht Universitair Medisch Cen-
trum. Hij maakte in 2010 zijn eerste app 
voor coderingen en classifi caties in de 
neurologie. Sinds 2012 is klinische 
beslisondersteuning toegevoegd. In-
middels is de app ruim 170.000 keer 
gedownload. ‘Het voordeel van apps is 
dat je mensen alleen die informatie 
kunt geven die voor hen van belang is. 
Vergelijk het met het aangifteprogram-
ma van de belastingdienst. Die software 
laat de gebruiker alleen de opties zien 
die van toepassing zijn, de rest blijft 
achterwege.’ Volgens Kubben moeten 
medische apps op dezelfde manier 
ontworpen worden. ‘Medische richtlij-
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VOORDEEL VAN APPS VOOR DE ARTS Voor artsen is het belangrijk dat apps controleerbaar zijn, stelt Kubben, neurochirurg in opleiding in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. 
‘Om goede apps met beslisondersteuning te ontwikkelen, zouden beroepsverenigingen, waar mogelijk disciplineoverstijgend, samen moeten 
werken. Een overkoepelende app kan een groot aanbod aan richtlijnen inclusief 
beslisondersteuning bieden. Door bij elk resultaat een controleknop toe te 
voegen, hebben artsen de mogelijkheid om de uitkomst te controleren door 
een referentie naar de richtlijnen of literatuur. Of denk aan een knop waarmee 
artsen aangeven of de uitkomst klopt. Uiteindelijk kunnen de richtlijnen ook in 
eenvoudige vorm voor patiënten beschikbaar gesteld worden.

nen kunnen prima omgezet worden 
naar apps door gebruik te maken van 
fl owcharts. Artsen hoeven dan niet 
meer de complete richtlijn door te 
nemen, maar krijgen alleen de infor-
matie die zij nodig hebben.’ Kubben 
kent de veelgehoorde kritiek dat beslis-
singshulp voor ‘kookboekgeneeskunde’ 
zou zorgen. Artsen gaan recepten vol-
gen en denken zelf niet meer na. ‘Maar 
de ondersteuning is geen vervanging 
van een arts. Zij moeten nog steeds zelf 
na blijven denken. Net als bij wiskunde. 
Daar kan een calculator gebruikt wor-
den, maar de gebruiker moet nog 
steeds blijven meedenken of er bijvoor-
beeld geen nulletje te veel is ingetoetst. 
Het betekent niet een ontslag van ach-
tergrondkennis.’

Kiezen voor kwaliteit

Ook de zorginstellingen zien de voor-
delen van een app. Menigeen wil een 
eigen app. Toch is het belangrijk om 
niet te haasten, maar te kiezen voor 
kwaliteit. ‘Het moet passen binnen de 
strategie van de organisatie, er moet 
een plan zijn en een businesscase’, stelt 
Van der Zijden. ‘Technologische ont-

wikkelingen gaan een steeds belangrij-
kere rol spelen in de zorg. Wie daar niet 
op hoog bestuursniveau op inspeelt, 
mist de boot. Sommige raden van be-
stuur zijn bij de investering in mobiele 
technologie afhankelijk van personen 
die geen zicht hebben op de complete 
organisatie, dan ga je ad-hocbeslissin-
gen nemen. Daarnaast spelen veilig-
heid en privacy van data een hele grote 
rol in de zorg. Dat is begrijpelijk, maar 
het botst met de snelle innovaties op 
het gebied van mobiele technologie. De 
wereld gaat vooruit door mensen die 
zeggen: “ik snap dat het een uitdaging 

is, maar toch ga ik het doen.” Een voor-
beeld daarvan zijn de  Mobile Doctors.’

Mobile Doctors

De oprichting van Mobile Doctors is een 
idee van VvAA. De groep Mobile Doc-
tors bestaat uit zo’n 150 (para)medici 
met een bovengemiddelde interesse in 
digitalisering en geloof in de potentie 
van mobile health. De groepsleden de-
len ervaring en kennis binnen een plat-
form op LinkedIn en komen regelmatig 
bijeen om ideeën uit te wisselen. Hun 
uiteindelijke doel is om mobiele techno-
logie breed geaccepteerd te krijgen in de 
gezondheidszorg, legt Faas uit. ‘Om dat 

te bereiken moeten we veiligheid en 
kwaliteit garanderen. Dat willen we als 
volgt doen: In mei presenteert VvAA een 
mobiel-telefoonabonnement voor de 
zorgprofessional. Wij leggen hiermee de 
basis, want we zien smartphones, ta-
blets en apps als nieuwe instrumenten 
om de zorg te verbeteren. Naast een 
goed toestel is het belangrijk dat de 
gebruiker altijd de maximaal mogelijke 
datasnelheid heeft. Deze garantie geven 
we. Als het toestel kwijtraakt, ontvangen 
gebruikers binnen vier uur een vervan-
gend toestel. Op korte termijn zal VvAA 
mobiel ook de mogelijkheid bieden om 

de data op het toestel op afstand te 
wissen om gevoelige informatie te be-
schermen. VvAA-mobielgebruikers 
krijgen toegang tot de app ‘Arts en Apps’. 
Door in de app de beroepsgroep te 
selecteren, krijgen de gebruikers een 
overzicht van apps die voor hen relevant 
zijn. Deze apps worden, in samenwer-
king met de artsenfederatie KNMG, 
gereviewd door de zorgprofessionals, 
zodat artsen van elkaar horen hoe de 
app bevalt. We hebben circa 500 zorg-
professionals gevonden die willen revie-
wen. Een volgende stap is een keurmerk 
dat we ook samen met de KNMG ont-
wikkelen. Momenteel onderzoeken we 
op welke wijze een keurmerk voor me-
dische apps ontwikkeld kan worden. 
Begin juli zullen we daar meer over 
kunnen vertellen. Een groot voordeel 
van het keurmerk is dat we de kwaliteit 
garanderen. Wanneer een door ons 
gekeurde app het keurmerk heeft ont-
vangen, valt het onder onze aansprake-
lijkheidsdekking. Door al deze stappen 
hopen we de drempels weg te nemen, 
de adoptie van nieuwe mobiele techno-
logieën te versnellen en een impuls aan 
innovatie in de zorg te geven.’ 

Zelf de kwaliteit beoordelen

Tot het keurmerk er is, moeten artsen en 
patiënten zelf de kwaliteit beoordelen. 
Daar zijn al enkele richtlijnen voor. 
Wettelijk verplicht is de CE-markering, 
dat aangeeft dat het product voldoet aan 
de daarvoor geldende regels binnen de 
Europese Economische Ruimte. Verder 
gelden de Wet bescherming persoons-
gegevens en Wet BIG ook voor medische 
apps. De vraag is of deze wetten afdoen-
de zijn om het gebruik van medische 
apps veilig te maken. De CE-markering 
garandeert dat de app goed gebouwd is 
en iedere keer dezelfde uitkomsten 
geeft. Over de kwaliteit van uitkomsten, 
zegt de markering niets. Toch heeft 
Van der Zijden zo’n 300 uur gestoken 

VOORDEEL VAN APPS VOOR DE PATIËNT 

Apps voegen informatie toe aan het verhaal dat de patiënt aan de arts 

vertelt. Wanneer een patiënt zijn bloeddruk laat meten in het 

ziekenhuis, is dat vaak hoger door het wittejasseneff ect. ‘Maar als een 

patiënt over een langere periode dagelijks zijn bloeddruk meet, ontstaat 

er een totaalplaatje dat heel interessant is voor artsen. Pas dan zie je de 

echte bloeddruk’, stelt Erik van der Zijden, medeoprichter van Synappz. 

‘Om patiënten zover te krijgen dat ze ook dagelijks hun metingen doen, 

kun je gebruik maken van persuasieve technologie. Mensen gebruiken 

Facebook omdat ze wat terugkrijgen, zoals likes, reacties en updates 

van de omgeving. Patiënten zouden ook meer waarde terug moeten 

krijgen, dan ze er zelf insteken.’ 

>

ZVM_13_06_p18-22_HealthTips.indd   19ZVM_13_06_p18-22_HealthTips.indd   19 5/22/2013   4:47:26 pm5/22/2013   4:47:26 pm



20  ZORGVISIE MAGAZINE 6  juni 2013

INNOVATIE

om de CE-markering te krijgen. 
‘De wettelijke verplichting maakt de 
CE-markering belangrijk. Je kunt de 
CE-markering negeren, maar als je in de 
frontlinie wilt zitten en echt wilt mee-
spelen, moet je minimaal aan de wette-
lijke eisen voldoen. Maar we zien wel 
dat de CE-markering onvoldoende zegt 

over dataveiligheid of over de waarde 
van de uitkomsten.’ Volgens Kubben is 
het om die reden belangrijk verder te 
kijken. ‘Is de inhoud correct, klopt de 
programmacode, is de app gebruiks-
vriendelijk, blijft de app ook op lange 
termijn interessant of is het een hype? 
Gebruikers kunnen een initiële hoge 
score geven omdat de app er mooi uit-
ziet, maar na drie maanden komen zij 
misschien tot een andere conclusie. Tot 
slot moet de app alleen werken met de 
laatste updates.’
 
Nieuwe mogelijkheden

Mobiele telefoons zullen steeds krach-
tiger worden, waardoor nieuwe moge-
lijkheden ontstaan. Van der Zijden 
denkt aan diagnostiek, waarbij een app 
foto’s beoordeelt. ‘Bijvoorbeeld huid-
kanker-apps die moedervlekken beoor-
delen. Dat werkt nu nog heel slecht, 
maar in de toekomst wordt dat onge-
twijfeld beter.’ De smartphone zal 
 mogelijk ook dienen als klein 

 laboratorium. ‘Door het scherm van 
een goede telefoon gaan elektrische 
stroompjes. Er zijn onderzoekers die nu 
testen of deze stroompjes in staat zijn 
om de bio-eiwitten in bloed te meten, 
waardoor meetbaar wordt of iemand 
malaria heeft.’ Op technologisch gebied 
ziet Van der Zijden toekomst in weara-
bles, implantables en injectables (kleine 
chips die je draagt op of implanteert of 
injecteert in het lichaam, red.) die data 
genereren om mensen gezonder te 
houden. Zorgverzekeraars zouden 
mensen kunnen belonen die meetbaar 
gezond gedrag vertonen. Uiteindelijk is 
het voor de maatschappij belangrijk dat 
mensen gezonder worden en de zorg-
kosten dalen. Daar zullen we uiteinde-
lijk allemaal blijer van worden.’  �
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De Health App Award 2013 wordt 
op 19 juni gekozen op het congres 
Apps4Health. Zie ook www.artsennet.nl 

Advertentie

� De IP 
Plaslijst 
won in 2012 
de Health 
App Award

Patiënt-/cliëntveiligheid is een belangrijk thema waar u structureel aan moet 
werken. De eerste stap is het creëren van veiligheidsbewustzijn bij alle medewer-
kers. U vraagt uw medewerkers namelijk ongewenste gebeurtenissen te melden, te 
onderzoeken en de risico’s en incidenten te analyseren.

Met iTask haalt u één systeem in huis voor het melden, analyseren en verbeteren 
van incidenten, klachten en/of verbeterideeën. Het biedt u controle over de voort-
gang en geeft u de regie. Verantwoordelijkheden en taken kunt u op een effectieve 
en consequente manier vastleggen, beheren en afhandelen.

Kijk voor meer informatie over ons meldsysteem op www.infoland.nl/veiligheid  

kwaliteitsmanagement  |  veiligheidsmanagement  |  risicomanagement  |  auditmanagement  |  procesmanagement

Creëer veiligheidsbewustzijn
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