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Zorg JoopPremier heeftCOPD.Op zijn iPadhoudt hij bij hoe
hij zich voelt. Als het nodig is, kan hij beeldbellenmet een

verpleegkundige. eHealthwordt groot, zeggenexperts. P6-7
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Mammoeten zijn er niet meer om op te jagen
maar die oerdrift hebbenmannen nog wel.
Wat moet je ermee in deze tijd? P�

Deman isnog
steedseen jager

TESTOSTERON

Gezond eten leer je thuis. Toch? Omdat er zo
veel kinderenmet overgewicht zijn, blijkbaar
niet. De leraren nemen het nu over. P�

Gezondeten
begintopschool

VOEDING



VRIJHEID

Zelfstandigkunnen reizendankzij eendigitale gids
Zo zat er een andere
chauffeur achter het
stuur, dan weer verscheen
het taxibusje op een ver-
keerd tijdstip. ,,Veel ritjes
waren helemaal niks’’,
zegt de inmiddels 18-ja-
rige Stefanie Knaven. Ze
leeft met autisme en heeft
moeite zelfstandig te rei-
zen. Jarenlang was ze
aangewezen op het aan-
geboden vervoer van de

gemeente.
Knaven is blij met de app
‘GoOV’ die is ontwikkeld
voor mensen met een ver-
standelijke handicap. ,,Ik
programmeer waar ik
heen wil. Een kaart toont
me de looproute naar een
halte of perron en ik lees
hoe laat de bus, tram of
trein vertrekt. Ik zie waar
ik ga uitstappen en welke
route ik daarna afleg tot

mijn eindbestemming.’’
Dankzij landelijke dekking
via gps, met uitzondering
van de Wadden, weet ze
wanneer ze moet in- en
uitchecken of op de stop-
knop moet drukken.
,,In het begin oefende ik
met mijn ouders, die zelf
ook trainden. Vanuit huis
konden zij mijn reis vol-
gen. Week de bus af van
zijn route, dan belde ik

een hulplijn en voltooide
de rit. Geregeld reis ik in-
middels zonder de app: zo
vertrouwd ben ik met be-
paalde routes.’’
GoOV zet ook in op reizi-
gers met dyslectie, senio-
ren en slechtzienden.
Woordvoerder Marije van
der Windt: ,,Gemeenten
besparen op deze manier
veel geld op de vervoers-
kosten.’’
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E
-Health gaat groot
worden, voorspelt
trendwatcher Richard
van Hooijdonk. In
vakkringen wordt ge-
sproken over een
revolutie in de ge-

zondheidszorg.
,,Nu al gebruiken artsen en ver-

pleegkundigen apps en computerpro-
gramma’s om diagnoses te stellen of
patiënten te informeren of te volgen.
Zorgverleners kijken al mee met een
patiënt via sensoren of een monitor.
Kijk niet raar op als huisartsen straks
contact opnemen met hun patiënten,
en niet andersom’’, zegt de trendwat-
cher.

Ziek of gezond: we staan nog maar
aan het begin van een nieuwe golf,
want de mogelijkheden van digitale
medische zorg zijn onbeperkt, meent
Van Hooijdonk. Hij schetst een toe-
komstbeeld waarin baby’s en bejaar-
den luiers dragen met sensoren die
aangeven wanneer die moeten wor-
den vervangen. Slimme pillen reizen

eHealthOnzemedische zorg digitaliseert in hoog tempo. Via
internet en apps komt er ‘betere hulp tegen lagere kosten’. Daar
moetenweaanwennen. ,,Kijk niet raar op als de huisarts straks
contactmet jou opneemt in plaats van andersom.” Vijf voorbeelden
vaneHealth.

zorg
...op afstand

Zinnige, zuinige

In maart is een trombosebeen bij mij geconsta-
teerd. Ik moest een steunkous dragen. Ik had
meer last van de kous dan gemak, dus deze
draag ik niet meer. Mijn ene kuit is niet dikker
meer dan de andere. Aan mijn arts heb ik ge-
vraagd hoe lang ik bloedverdunners moet blij-
ven slikken. Hij vertelde mij dat ik ze altijd moet
blijven nemen. Daar heb ik moeite mee, omdat
de kwaal weg is. Wat kan ik het beste doen?

B ij een trombosebeen ontstaat een bloed-
stolsel in de bloedvaten die het bloed van-
uit uw voeten, kuit, knieholte en bekken

naar uw hart laten terugstromen. Dit stolsel sluit
één van de bloedvaten af waardoor het onderbeen
dik en pijnlijk kan worden. Vaak is het ook glan-
zend, rood en warm. U kunt ook een trombose-
been krijgen zonder dat u er iets van merkt. Door
een echo kan dit worden aangetoond. Een trombo-

sebeen wordt meestal
behandeld met bloed-
verdunners en compres-
sietherapie (zwachtelen
of steunkousen). Dat
helpt toename van de
klachten, een stolsel in
de longen en terugkeren
te voorkomen. Maar als
blijkt uit echo-onder-
zoek dat de trombose al-
leen in het onderbeen
zit, dan kunt u er in

overleg met uw eigen huisarts ook voor kiezen om
herstel af te wachten. Wel krijgt u compressiethe-
rapie en een controle-echo. In alle andere gevallen
moet wél met bloedverdunners worden behan-
deld.

Maar de duur van de behandeling hangt af van
risicofactoren. Een trombosebeen noemt men
‘secundair’ na een operatie, bij een trauma van het
been, tijdens pilgebruik, bij zwangerschap of in
het kraambed. Het betekent dat deze risicofactoren
nog kunnen worden weggenomen. Zonder deze
risicofactoren wordt het ‘idiopathisch’ genoemd.
De behandelingsduur bij een secundair trombo-
sebeen is drie maanden, bij een idiopathisch trom-
bosebeen zes maanden. Daarna kan met de bloed-
verdunners worden gestopt. In sommige gevallen
is het wenselijk de behandeling voort te zetten.
Bijvoorbeeld bij een stollingsziekte of kanker. Een
echo maken tijdens of na een behandeling heeft
weinig zin omdat bij een goede behandeling geen
stolsel meer wordt waargenomen.

Voor steunkousen geldt het advies om deze
twee jaar te dragen. Eventueel kan in overleg
worden besloten ze na een jaar af te doen, mits de
klachten weg zijn en de benen slank blijven. Mijn
advies: bespreek nogmaals met uw arts waarom u
levenslang bloedverdunners moet gebruiken.

Reageren? hartenziel@persgroep.nl

Vraaghetdedeskundige

Levenslang
bloedverdunners

Huisarts
Rutger Verhoeff

beantwoordt
lezersvragen

De duur van de
behandeling
van trombose
hangt af van
risicofactoren

wereldwijd naar schatting 3 miljard
apps geïnstalleerd waarmee mensen
aan hun gezondheid konden werken.

Thuis
De zorg digitaliseert om de kosten te
beheersen. De overheid geeft jaarlijks
tientallen miljarden euro’s uit en dat
wordt meer, omdat we veel ouder
worden en dus kwetsbaarder voor
ziektes. Het kabinet wil de kosten in-
dammen: bijvoorbeeld door senioren
te stimuleren langer thuis te wonen.
eHealth komt daarbij van pas. Net als
bij de geestelijke gezondheid van
eenzame, depressieve of licht de-
mente mensen. Op afstand contact
houden en dagprogramma’s bieden,
lukt bijvoorbeeld via ‘Day Navigator’.

Volgens minister Edith Schippers
en staatssecretaris Martin van Rijn
van het ministerie van Volksgezond-
heid leidt meer (internet)technolo-
gie tot extra ruimte en aandacht voor
mensen. Dankzij betere samenwer-
king en informatie-uitwisseling zou-
den zorgverleners terug kunnen naar
een luisterend oor en een persoonlijk
gesprek met de patiënt.

op eigen houtje door het menselijk
lichaam om informatie te verzame-
len. Medische hulpmiddelen – of or-
ganen – worden met 3d-printers op
maat gemaakt voor die ene patiënt.

Mensen krijgen meer technologie
in handen om hun gezondheid te
meten en volgen. Of ze kunnen via
apps worden aangespoord zelf aan
hun gestel te werken. Dat gebeurt
ook al. Vorig jaar zijn er volgens on-
derzoeksbureau Research2guidance

eHealth is het gebruik van nieuwe
informatie- en communicatietech-
nologieën, en met name internet-
technologie, om gezondheid en ge-
zondheidszorg te ondersteunen of te
verbeteren. Via elektronische uitwis-
seling helpt eHealth mensen heel
gericht om gezond te blijven en om
bij ziekte betere begeleiding en of
nazorg te krijgen.

Revolutie in de zorg

WAT ISHET?

RUTGERVERHOEFF
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� Joop Premier heeft een longziekte en kan altijd
beeldbellen met verpleegkundigen als er een lon-
gaanval dreigt. FOTOKOENVERHEIJDEN Joop Premier (64)

heeft sinds zes jaar
zeer ernstige COPD,
een longziekte met
een groot risico op
onverwachte aanval-
len. ,,Al vaker bracht
een ambulance me
acuut naar het Slin-
geland Ziekenhuis in
Doetinchem.’’
De specialisten vroe-
gen zich af: kunnen
we onze patiënten
niet anders en vooral
eerder hulp bieden,
om achteruitgang en
zware ongemakken te
voorkomen?
Het bedrijf FocusCura
en thuiszorgorganisa-
tie Sensire bedachten
de inzet van een app:
ThuisMeten COPD.
Sinds 2013 vult Pre-

mier twee keer per
week via internet vra-
gen in over emoties,
lichamelijke klachten
en conditie: hoe vaak
voelde u zich in de af-
gelopen week korta-
demig gedurende li-
chamelijke oefening?
Het Medisch Service
Centrum van Sensire
verwerkt de scores.
Verpleegkundigen en
ook verzorgenden be-
waken de patiënten
thuis en houden hen
zo uit het ziekenhuis.
Premier: ,,Een afwij-
kende score kan een
signaal zijn van een
aanstaande longaan-
val. Een verpleegkun-
dige zal dan snel met
me beeldbellen. Ze
ziet hoe ik me ge-

draag en vraagt door.
Een blauwige huids-
kleur kan duiden op
weinig zuurstof in het
bloed. Is er meer aan
de hand, dan heb ik
binnen het uur beeld-
contact met de des-
kundige in het zieken-
huis.’’
De aanpak leidt tot
een kwart minder
spoedeisende bezoe-
ken en een dalend
aantal ligdagen in zie-
kenhuizen. Ook Joop
en zijn vrouw voelen
zich geruster. ,,Ik weet
nu beter hoe ik met
COPD moet omgaan.
Omdat ik in de gaten
word gehouden, weet
ik dat koorts me waar-
schuwt voor een na-
derende aanval.”

Sensorsdie je
ouders volgen
Zijn demente stiefvader Bob
Prins (82) was al enkele malen
gevallen. Het is een schrik-
beeld voor Peter Heeren:
,,Straks neemt hij mijn 87-jarige
mantelzorgende moeder nog
mee in zijn val.’’
Zijn ouders wonen zelfstandig
en krijgen thuiszorg. ,,Maar nu
hun geheugen en mobiliteit ach-
teruitgaan, geeft dat mij meer
zorg. Mijn zus en ik belden al da-
gelijks meermalen om te horen
hoe het gaat. Maar vaak verga-
ten ze hun mobiele telefoon mee
te nemen of zetten die niet aan.’’
Het was voor de volwassen kin-
deren reden om anderhalf jaar
geleden onopvallende, intelli-
gente sensoren in het apparte-
ment te plaatsen, onder meer op
de koelkastdeur en de buiten-
deur en in de badkamer en
woonkamer. Niet alleen ter ge-
ruststelling van Peter en zijn zus,
maar ook om moeder meer lucht
en bewegingsvrijheid te geven.
,,De sensoren zijn van het bedrijf
Sensara. Ze zijn onderdeel van
een systeem dat op afstand in-
formatie geeft over leefpatro-
nen, denk aan voeding, slaap en
activiteit. Beelden worden er niet
gemaakt, dat is niet eerlijk in dit
stadium. Maar worden ze niet
wakker? Verlaten ze op een och-
tend het huis niet, volgen ze hun
ritueel niet om hun krantje te
kopen? Het systeem constateert
dat, analyseert dit en geeft ons
een signaal via een duidelijke
app. Dan bel ik mijn ouders op.
Als het nodig is, kan ik dankzij
gps snel bij ze zijn.’’

OEFENEN

Arts traint net als piloot
in eensimulator
Om piloot te kunnen wor-
den, breng je verplicht
stressvolle trainingsuren
door in een vluchtsimula-
tor. Waarom traint de medi-
sche wereld alle studenten
en artsen niet op dezelfde
wijze, vroeg Stephanie Klein
Nagelvoort Schuit zich af.
Zij is afdelingshoofd spoed-
eisende hulp in het Erasmus
MC in Rotterdam. Zij ziet
startende artsen in een
acute situatie staan. Hun
opleiding was lang en goed.
,,De werkelijke spanning van
‘behandeluur U’ ontbreekt.
Daar moet toch meer mee
te doen zijn?’’
Maar hoe creëer je die
spanning wél in trainings-
sessies? Klein Nagelvoort
Schuit liet de zogeheten se-
rious game ‘abcdeSIM’ ont-
wikkelen die zich baseert
op een wiskundig model van
de mens.
,,Wanneer geef je als arts
extra adrenaline aan een
hevig bloedende patiënt?
Na één minuut, na tien? En
in welke dosis? Hoe emotio-
neel reageer je dan als een

patiënt opeens begint te
schuimbekken en de rust-
gevende piep op de hart-
monitor verandert?’’
Het spel traint niet alleen
artsen in het Erasmus MC,
maar ook (huis)artsen en
verpleegkundigen in ruim
50 ziekenhuizen in binnen-
en buitenland. Van studen-
ten tot ervaren specialisten.
In een muisklik tovert de si-
mulator iemand met bijvoor-
beeld brandwonden tevoor-
schijn. ,,Zo dalen de trai-
ningskosten. Dure artsen
hoeven minder vaak voor de
klas te staan. Zij kunnen
hun kostbare tijd aan pa-
tiënten besteden.’’

Minder vaak indeambulance

Al zo’n 30 jaar heeft Gerry Hij-
mans (63) artrose. ,,Door slijtage
aan mijn gewrichten ben ik vaak
geopereerd. In de brochures las
ik wat me te wachten stond. Nut-
tige informatie. Maar als ik iets
specifieks wilde weten, moest ik
flink bladeren en zoeken.’’
Dat dit effectiever kan, weten in-
middels 28 zorgcentra in ons land.
Hun patiënten gebruiken de ‘Pa-
tient Journey’-app die hen op het
juiste moment informeert over een
logische volgende stap in het be-
handelproces. Elke organisatie
geeft aan de app overigens zijn
eigen naam en logo.
Eerder dit jaar werd Gerry Hijmans
in orthopedisch centrum ViaSana
in Mill geopereerd aan een teen en
schouder. Ze downloadde ‘Viasana
Voorlichter’ en ontving de stan-
daardinformatie die haar naar de
volgende stap in het proces bege-
leidde.
,,Moest ik over een dag naar het
ziekenhuis? Dan werd me dat ge-
meld. Had ik behoefte aan een aan-
vullend instructiefilmpje? Ik vond
het in een mum van tijd. Ook mijn
echtgenoot had de app ge-
download.’’
Binnenkort kunnen de patiënten
persoonlijke gegevens uitwisselen
met hun zorgverleners en mantel-
zorgers. Zijn er twijfels over een
hechting of de genezing van de
wond? Even een foto opladen en
binnen een uur zal de zorgverlener
een kundige reactie geven.

Dure artsen
hoeven minder
vaak voor de klas
te staan
—StephanieKlein
Nagelvoort Schuit


