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• Ons zorgsysteem staat 
onder druk 

• Vergrijzing 
• Chronische ziekten: multi-

morbiditeit, 70-80% van 
de zorgkosten 

• Extramurale zorg 
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• Maar: eHealth vereist ook 
mentaliteitsverandering 

• Nieuwe (digitale) manier 
van werken 

• Ingebed in opleidingen 
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• Consumenten willen 
gemak en service 

• Iets simpels als afspraken 
maken: ZocDoc, 
Docplanner, en 
Doctena.nl in Nederland 

• CareToGo: eerste 
inloopkliniek van 
Nederland 

• Beeldbellen in opkomst: 
plaats en tijd 
onafhankelijk zorg 

 



• Consument: meer tools om gezondheid en welzijn te 
monitoren 

• Wordt mainstream: in iPhone 5 zit een M7 processor 
die nauwkeurig beweging meet 

• Merken als Apple en Samsung ontwikkelen apps en 
wearables 

• Wordt onderdeel van consumententechnologie: 
standaard in smartphones 
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• Smartphone wordt medisch hulpmiddel of werkt 
samen met medische hulpmiddelen 

• Binnen bereik van zorgconsument 
• Smartphone wordt otoscoop (OTOhome), ECG-

apparaat (AliveCor), thermometer (Kinsa) 



• Van medische beeldvorming naar diagnostisch 
apparaat: Scanaflo (urine-test) en Dario (glucose-
meter) 

• Trend: medische hulpmiddelen zijn of worden app-
based, smartphone als logisch ecosysteem 
 



• Camera en tablet: hulpmiddelen voor zorg-op-
afstand. Dicht bij belevingswereld consument 
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• Met onze smartphones zijn we altijd verbonden 
• Connected: smartphone niet in isolement, maar 

ecosysteem van data en diensten 
• Vergelijk traditionele bloeddrukmeter met connected 

meter van Withings: ecosysteem van data met o.a. 
bloeddruk en gewicht 
 



• Connected betekent ook: nieuwe verdienmodellen 
en diensten 

• AliveCor: ECG doorsturen naar een cardioloog, 
binnen 2 uur reactie 

• Propellor Health: mobile health platform en 
opzetstukje voor astma inhalator met GPS, meer 
inzicht in luchtkwaliteit en medicatie  

• Connected: activity tracker gebruiken voor 
competitie, context  
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• Tijdperk van data: oceanen van data 
• Door sensoren en medical devices ontstaat er een 

explosie van data 
• In verschillende domeinen, waar bedrijven proberen 

aparte diensten en producten mee te maken (en 
verdienmodellen op te baseren) 

• Soms voor een heel specifiek probleem of doelgroep 
(Glow – app voor vrouwen) of een breder data 
platform zoals Practice Fusion Insight (inzicht in 
voorschrijfgedrag van Amerikaanse artsen) 
 



• ResearchKit: in 2015 gelanceerd door Apple 
• Onderzoeksplatform voor medisch onderzoek  
• Ontwikkeld met Amerikaanse UMC’s en 

onderzoekscentra, eerste apps gericht op o.a. 
Parkinson, astma en diabetes 

• ResearchKit werkt met toestemming van de 
gebruiker/patiënt en gebruikt sensoren in 
smartphone (GPS, gyroscoop, versnellingsmeter en 
microfoon) 

• Smartphone = tool voor medisch onderzoek 
 
 





• IBM: Dokter Watson 
• Expert-systeem gebaseerd op kunstmatige 

intelligentie 
• Verschillende tech. trends komen samen: cloud en 

Internet als drivers, meer databronnen en digitale 
denkkracht van computers 

• Data van patiënt (DNA) aangevuld met duizenden 
pagina’s tekstboeken, klinische studies, 
behandelrichtlijnen 

• Watson geeft advies voor behandeling 
 
 



• Rond die data ontstaat een wereld van bedrijven 
voor opslag, beheer, beveiliging, data-visualisaties, 
etc. 

• (Inter)nationale aanbieders: IBM, Microsoft, maar bv. 
ook Euretos als hulpmiddel voor onderzoekers 

• Strijd om de platformen 
• Radboud & Philips (Salesforce): zelfmanagement app 

en community 
• Concurrentie van grote bedrijven in tech wereld. 

Microsoft band, Apple Watch (veel gesloten 
systemen) 
 
 
 



• Data verzamelen, data delen, data analyseren 
• Alivecor: Geen abnormale ritmes herkent in jouw 

ECG 
• Trend: smartphone wordt dominant (voor 

consumentengebruik) 
• Trend: device zal in toenemende mate waarde 

krijgen door ecosysteem /datasysteem waarin het 
leeft 
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