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Patiënten met een chronische aandoening 
helpen gezond te blijven



Patiënten met een chronische 
aandoening ervaren aanzienlijke 
beperkingen in hun leven
● Patiënten hebben matig toegang tot en zeer 

weinig inzicht in al hun eigen (ziekte-specifieke) 
data 
- weinig eigen regie

● Onnodig lang vooruit geplande polikliniek 
bezoeken
- ook wanneer patiënt geen klachten 
heeft
- stigma en taboe
- kost vrije dagen

● Het managen van een chronische ziekte kost tijd 
en energie
- informatie bijhouden
- recepten regelen etc.
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De Happi App: kunnen we 
chronische patiënten helpen 
gezonder te blijven?
● Empowerment van de chronische zieke patiënt 

door goede informatie (o.a. HVN-nieuws), 
reismodule, foto’s opslaan en recepten bestellen

● Koppeling tussen Happi en EPD om zorgtransitie 
van het ziekenhuis naar de patiënt thuis te 
realiseren

● Gerichte ondersteuning op realiseren van 
gezondheidsdoelen, o.a. door patiënten te 
ondersteunen in voorbereiden van consulten
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https://youtu.be/rJIwaGzxOIo


De eerste resultaten zijn positief, tegelijkertijd nog veel 
werk aan de winkel

Bereik en conversie Actieve gebruikers



ZIBS als basis voor 
een schaalbaar 
‘datalab’
- Uitbreiding naar 

Duitsland i.s.m. EPD 
leverancier

- Doorontwikkeling voor 
chronische huidziekten

- Verbetering van ‘Data 
Stewardship’

- User panels

https://www.draw.io/?page-id=JSBh9Y6R6RpMP2FL02Q_&scale=auto#G1seB7v9jKAWpm4rM4A_klKcOFZoj9v6sb


Ter illustratie een aantal vraagstukken die nu spelen
● Hoe kunnen we gebruikers/patiënten stimuleren om regelmatig zelf-metingen te doen (vragenlijsten), b.v. meer 

geïntegreerd in zorgproces (b.v. elk kwartaal)?

● Hoe krijgen we beter inzicht in bias in dataverzameling die o.a. wordt veroorzaakt door user-interface?
→ Kwaliteit van leven vragenlijst begint bij thema depressie → meeste ingevuld, maar waarschijnlijk niet 

omdat dit bewust een thema is

● Wat is het ‘waarheidsgehalte’ van continue metingen, b.v. binnen 5 minuten verschillende antwoorden op dezelfde 
vraag?

● Hoe kunnen we gebruikers ondersteunen om meer therapietrouw te blijven aan het medicatie regime?
→ Gamification?



Plenaire discussie aan de hand van stellingen



We verwachten teveel 
van eHealth apps, het 
heeft tijd nodig om zijn 
waarde te bewijzen



Door zelf-gemeten 
data toe te voegen 
aan klinische data 
kunnen we 
patiënten beter 
helpen.



eHealth apps hebben 
meeste kans van slagen 
door zich te richten op 
ziektemanagement ipv 
gezondheidsmanagement 



Zorginformatiebouwstenen 
gebruiken zonder 
data stewardship 
heeft beperkte meerwaarde



Meer weten?
Daniel Kapitan <dkapitan@mediquest.nl>
Joop Arends <joop@happiapp.nl>


