
Monitor uw eigen gezondheid 
met deze tien apps
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Apps: ze zijn een ideaal hulpmiddel. 

Sinds de intrede van de iPhone - inmiddels ruim tien jaar geleden - is de smartphone ermee 

verworden tot het Zwitserse zakmes van het digitale tijdperk. Inmiddels zijn er nauwelijks 

nog onderdelen van ons leven waar deze geen rol speelt. Er zijn apps waarmee wij navigeren 

(GPS-diensten, kaarten en reisplanners), apps waarmee we ons leven organiseren (tal 

van to-do-apps), apps waarmee we ontspannen (games, video’s en andere vormen van 

entertainment) en er zijn apps waarmee wij communiceren met onze medemens (e-mail, 

berichtendiensten en sociale netwerken). En dit is nog maar het topje van de ijsberg. In 

de Play Store, het meestgebruikte kanaal waarmee gebruikers apps downloaden op het 

Android-besturingssysteem, stonden begin dit jaar ruim drie miljoen apps[1]. Ongeveer 

evenveel waren er op dat moment te vinden in de Apple App Store, die gebruikt wordt door 

eigenaren van iPhones en iWatches[2].



3Patientline Whitepaper, gezondheidsapps februari 2019

Met oog op dit fenomeen van ‘app-ification’ van allerlei aspecten van de samenleving 

is het niet vreemd dat ook gezondheid en de gezondheidszorg hieronder vallen. De 

‘smartphonedichtheid’ van Nederland is tegenwoordig 84 procent[3]. En daarmee heeft het 

overgrote deel van de bevolking toegang tot apps die hen helpen gezond te worden of te 

blijven. Een vrij simpele app als een stappenteller kan een breed publiek al helpen meer te 

letten op gedrag dat de gezondheid beïnvloed. Andere apps zijn iets nadrukkelijker gericht 

op bepaalde groepen, bijvoorbeeld patiënten die zich in het ziekenhuis bevinden, daar 

binnenkort opgenomen worden of juist het ziekenhuis verlaten.

Sentean, onderdeel van Patientline, ontwikkelt op dit moment een applicatie die patiënten 

voorbereid op een ziekenhuisbezoek en hen tijdens het verblijf ondersteunt. Deze app 

zal verschillende functies bevatten die gebruikers wegwijs maken in het proces dat hen 

te wachten staat. Onder meer een koppeling aan een voedingsprogramma dat past bij 

hun specifieke ziektebeeld zal hen een helpende hand bieden. Door adviezen te koppelen 

aan het elektronisch patiëntendossier van de gebruiker is het mogelijk zeer gericht te 

ondersteunen. Ook aan zaken als entertainment en een agendafunctie is gedacht, evenals 

korte voorlichtingsanimaties waardoor je als patiënt op ieder moment precies weet waar je 

aan toe bent. Een geruststellende gedachte. 

De ene app is de andere niet 

Bij het bespreken van ‘zorg-apps’ is het noodzakelijk een scheiding aan te brengen tussen typen 

apps en gebruikers. Zo kan een standalone oplossing zoals de genoemde stappenteller, een 

slaapanalyse-app of een programma dat helpt met het stoppen met roken een oplossing zijn 

voor consumenten die niet per definitie heel zorgbehoevend zijn. Veelal helpen ze van dag tot 

dag ons gedrag te verbeteren door middel van een stukje bewustwording. Een heel andere 

categorie zijn de apps voor intra- en extramurale zorg. Het gaat hier om groepen patiënten 

en zorgconsumenten die ook zonder app al te maken zouden hebben met zorgverleners en nu 

extra hulp krijgen in de vorm van een app. De winst zit soms in onverwachte gebieden. Neem 

het voorbeeld van vrijwilligers die in het ziekenhuis op gezette tijden met de koffiekan langsgaan. 
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Heb je als patiënt die ronde net gemist, zou je door middel van een app zelf een kopje koffie 

kunnen bestellen. Hetzelfde geldt uiteraard voor hulp bij het openen van gordijnen of het 

brengen van een extra hoofdkussen. Door apps meer in de zorgketen te verwerken, krijgt de 

patiënt meer controle over het eigen zorgproces, maar is het ook mogelijk de keten als geheel 

efficiënter te organiseren en daarmee de kwaliteit te verhogen.

Het gebruik van apps in de zorg neemt toe, zeker in de gevallen waarin de zorgverlener er 

baat bij heeft een eigen app te gebruiken in het zorgproces. Een voorbeeld hiervan is het 

Medisch Spectrum Twente, dat de ‘Gastvrij MST’ app gebruikt om patiënten een helpende 

hand te bieden. Dit is een gebruiksvriendelijk patiëntenportaal, vooralsnog intramuraal. 

De app helpt bij zaken als het transport naar huis en het bestellen van (gezonde en 

gepersonaliseerde) voeding. Door patiënten ook extramuraal ‘aan te lijnen’, wordt het 

zorgproces beter georganiseerd en voorkomt het ziekenhuis dat zij na hun opname in een 

zwart gat terechtkomen. Zeker voor wie niet terug kan vallen op familie of vrienden is het een 

prettige gedachte dat een helpende hand beschikbaar is met een druk op de knop. De winst 

in de gezondheid is dat deze ondersteuning helpt een terugval te voorkomen. De druk op 

de toch al drukke artsen wordt bovendien verminderd door een beeldbel-functie. Hierdoor 

hoeven patiënten na hun opname niet voor elke klacht de tocht naar de wachtkamer te 

maken. 

Mogelijkheden van apps in de zorg 

De zorgsector - zorgaanbieders, maar ook verzekeraars - staan steeds meer open voor 

het inpassen van apps. Verzekeraars zien in apps een middel om efficiënter te budgetteren 

met de gemiddeld 140 euro aan inkomsten per maand per consument. Voorwaarde voor 

het gebruik, is voor hen echter wel een maximale implementeerbaarheid. Er zijn veel lokale 

oplossingen op dit moment, van bijvoorbeeld een app die gebruikers herinnert om medicijnen 

op tijd te nemen tot een Internet-of-Things (IoT)-oplossing die door de patiënt zelf gemeten 

gegevens doorgeeft aan de medisch specialist. Het wachten is eigenlijk op de oplossing die 

de ‘service-bus’ legt, waar al deze oplossingen op aanhaken waardoor ze een enkel portaal 
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vormen in plaats van allemaal afzonderlijke (punt)oplossingen. Bovendien spelen privacy en 

gegevensbescherming een rol. Koppelingen naar zaken als een elektronisch patiëntendossier 

vragen om professionele ontwikkelaars. Het zijn namelijk juist deze koppelingen die het 

verschil maken van een generiek advies naar werkelijk persoonlijke ondersteuning om de 

patiënt cq. zorgconsument heen. 

In opdracht van Patientline deed Panelwizard onderzoek onder circa duizend consumenten. 

Hieruit komt naar voren dat 49 procent van de Nederlanders al één of meer 

gezondheidsapps in gebruik heeft. Het betreft hier overigens vooral de hiervoor besproken 

puntoplossingen. Op zich is dit niet verrassend; een generieke app zal altijd populairder zijn 

dan een app die zich richt op een bepaalde zorgverlener, groep gebruikers en/of ziektebeeld. 

Sommige van de genoemde apps zijn bovendien al standaard geïnstalleerd op smartphones, 

waarbij met name Apple opvalt als bedrijf dat actief is in het ‘health’-segment. 

De top-10 gezondheidsapps 

We bespreken hieronder de top-10 gezondheidsapps (tussen haakjes het percentage 

ondervraagden met de app):

1. STAPPENTELLER (23,3%)

Als je een (recente) iPhone of iWatch hebt, zit er standaard een 

stappenteller ingebouwd. Doordat deze voorzien is van een zogenaamde 

motion processor, een chip die sensordata verzamelt van de 

versnellingsmeter, gyroscoop en het digitale kompas, kan jouw device al je bewegingen 

monitoren. Sommige mensen vinden het gewoon leuk om te weten welke afstand ze afleggen 

op een dag, maar voor anderen is een stappenteller een effectief hulpmiddel om voldoende 

lichaamsbeweging te krijgen. Meer dan de helft van de Nederlanders voldoet namelijk niet 

aan de nieuwe Nederlandse Norm Gezond Bewegen[4]. Deze norm stelt dat je minimaal 150 

minuten per week matig intensieve lichamelijk activiteit moet verrichtten en twee keer per 

week aan spier- en botversterkende activiteiten moet doen. Als jij de hele dag achter een 
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bureau op kantoor zit en aan het einde van de dag zie je maar vijfhonderd stappen op de 

teller, word je bewust van het feit dat meer beweging nodig is om een gezonde levensstijl te 

onderhouden. 

2. VOEDINGSAPP (10,8%)

(Gezonde) voeding is voor veel mensen een heikel punt. Er zijn dan 

ook apps in allerlei soorten en maten die gebruikers helpen bewuste 

voedingskeuzes te maken. Sommige van deze apps geven inzicht in je 

voedingspatroon, andere houden je calorie-inname bij en helpen je bij je dieetplannen, terwijl 

weer andere apps je verrassen met lekkere, gezonde recepten en je tips geven over hoe 

je voedingsmiddelen het best kunt bewaren. Veel van deze apps maken je bewust van wat 

je als consument allemaal tot je neemt, wat weer kan helpen bij afvallen, gezond blijven en 

gevarieerder eten. 

3. EHBO-APP (9,2%)

Dankzij de verschillende EHBO-apps kun je snel handelen in noodgevallen. 

Wat moet je bijvoorbeeld doen als je jeuk ervaart na contact met 

Berenklauw? Of nog ernstiger: hoe kun je iemand helpen die zich verslikt? 

Ook zijn er handige apps waarbij je na het invullen van je klachten en enkele vragen erachter 

kunt komen of een bezoek aan de huisarts, of misschien zelfs het ziekenhuis, noodzakelijk is. 

Als een acuut noodgeval plaatsvindt (zoals een hartaanval, vergiftiging of hevige bloeding) 

zijn er bovendien apps die je direct instructies geven over hoe je bijvoorbeeld hartmassage 

en mond-op-mondbeademing geeft. Deze instructies kun je lezen, maar ook afluisteren. Dat 

laatste is uiteraard essentieel om je handen vrij te houden in zulke gevallen. Ook kun je via de 

app direct het alarmnummer bellen en het dichtstbijzijnde AED-apparaat vinden. Op deze 

manier is het mogelijk sneller te handelen bij calamiteiten, wat voor de 15.000 tot 16.000 

mensen die jaarlijks door een hartstilstand worden getroffen buiten het ziekenhuis, het 

verschil tussen leven of dood kan betekenen[5].
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4. FITBIT-APP (8,2%)

De Fitbit-app laat zien welke informatie jouw Fitbit-tracker allemaal 

heeft verzameld. Het hangt van het type Fitbit af, maar vaak heb je de 

mogelijkheid om via deze activity tracker stappen te tellen, het aantal 

verbrande calorieën bij te houden, voeding te registreren en sportactiviteiten op te slaan. 

Ook kun je vaak je hartslag, stressniveau en slaappatroon meten. Voor vrouwen zijn er sinds 

kort specifieke functies bijgekomen; zo kunnen zij nu bijhouden hoe hun maandelijkse cyclus 

verloopt. Al deze functies verschaffen inzicht in je algehele gezondheid en helpen je gezonder 

te leven. Ook kun je samen met je vrienden die ook een fitbit hebben, uitdagingen aangaan 

voor een bepaalde periode. Dit kan net dat beetje extra motivatie opleveren. Zo kun je 

bijvoorbeeld de challenge aangaan: ‘Wie zet dit weekend het meeste aantal stappen?’  

5. SLAAPANALYSE-APP (8,1%)

Een goede nachtrust is een van de belangrijkste facetten van de algehele 

gezondheid. Apps die je slaappatroon monitoren, doen dit vaak aan de 

hand van de ademhaling en andere via sensoren verzamelde informatie. 

Zo kun je bijhouden hoe lang en diep je geslapen hebt en hoe hoog de kwaliteit van je 

slaap was. Zo’n app kan helpen bij het constateren van slaapproblemen, zoals slaapapneu; 

een aandoening waar circa zes tot twaalf procent van de volwassenen in Nederland aan 

lijdt[6]. Een analyse van de nachtrust kan de huisarts voorzien van belangrijke informatie 

die de behandeling ten goede komt. Uit onderzoek blijkt dat de apps je wel kunnen vertellen 

wanneer je in slaap viel en hoe lang je hebt geslapen, maar dat ze niet betrouwbaar zijn als 

het aankomt op het weergeven van de kwaliteit van je slaap.[7] Een slaapanalyse-app is 

dus vooral handig om slaappatronen te ontdekken en erachter te komen hoeveel slaap je 

gemiddeld krijgt. 
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6. HARTFUNCTIE-APP (7,0%)

De meeste apps waarmee je je hartslag kunt meten en bijhouden, worden 

recreatief gebruikt, maar voor patiënten met hartritmestoornissen, bijna 

200.000 in Nederland, kan zo’n app ook erg nuttig zijn[8]. Dankzij de app 

kunnen patiënten de hele dag door zelf hun hartslag monitoren, terwijl de uitslag naar hun 

dokter wordt doorgestuurd. Zo zijn er meer gegevens beschikbaar over hun conditie dan 

wanneer zij slechts een enkele meting bij de dokter doen. Er zijn nu ook apps op de markt 

die data verzamelen over het hartritme van zoveel mogelijk mensen, wat uiteindelijk kan 

bijdragen aan het eerder opsporen van ernstige hart- en vaatziekten. 

7. MINDFULNESS-APP (5,2%)

Buddhify, Headspace, Smiling Mind: het credo ‘bewuster leven’ is zeker 

van deze tijd en dat zie je terug in de hoeveelheid mindfulness-apps die 

verkrijgbaar zijn. Deze apps stellen meditaties beschikbaar die het mogelijk 

maken om meer in het moment te leven. Voor beginners en gevorderden, op school of op 

het werk; er is voor ieder een app of meditatieles die bij hem of haar past. Vaak gaan deze 

apps gepaard met berichtjes op je telefoon om je eraan te herinneren even een rustmoment 

te pakken en mindful te zijn. Dankzij de meditatie en de berichtjes je hierbij helpen word je je 

bewuster van je eigen gesteldheid, waardoor je bijvoorbeeld een naderende burn-out sneller 

opmerkt. Op deze manier kan zo’n app preventief werken en kan er op tijd hulp ingeschakeld 

worden.  

8. THUISARTS-APP (5,1%)

Griep, hoofdpijn of kneuzingen: met de thuisarts-app kun je snel 

onafhankelijke informatie vinden over klachten of ongemakken die je 

op dat moment ondervindt. Je kunt onder meer lezen over specifieke 

aandoeningen, symptomen en de oorzaken ervan. Ook zijn er zelftests beschikbaar om te 

bepalen of een bezoek aan de huisarts gewenst is, wat zowel de huisarts als de gebruiker 

veel tijd (en ellende) kan besparen. Daarnaast biedt Thuisarts ondersteuning voor, tijdens 
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en na een bezoek aan de huisarts waardoor je het optimale uit je bezoek aan de huisarts 

haalt. De Thuisarts.nl-app is niet meer (als app) beschikbaar, want hij is vervangen door 

de nieuwste versie van de website die volledig is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. 

Daarom staat deze ‘app’ wel in deze lijst.

9. STOPPEN-MET-ROKEN-APP (2%)

Mensen die het al eens hebben geprobeerd, weten hoe moeilijk het kan 

zijn om te stoppen met roken. In 2017 stak 17,2 procent van de mensen 

van achttien jaar en ouder dagelijks een sigaret op[9] en kwamen de 

maatschappelijke kosten van roken in 2013 neer op 33 miljard euro, oftewel 2000 euro 

per inwoner per jaar[10]. Een beetje extra begeleiding en ondersteuning is vaak meer dan 

welkom. Een stoppen-met-roken app is een laagdrempelige manier om hulp te zoeken bij 

het stoppen, maar kan de nodige motivatie opleveren om door te zetten. Zo is er een app 

(Stopstone) speciaal voor jongeren, die informatie geeft over de voordelen van stoppen. Ook 

kun je via een noodknop tips krijgen om je door moeilijke moment heen te slepen. Een andere 

app genaamd Quit Buddy houdt nauwkeurig bij hoe lang je geen sigaret meer hebt gerookt. 

Vervolgens kun je dit als status delen op Facebook. Ook behaal je steeds nieuwe prestaties 

(‘100 sigaretten niet gerookt’) en leer je welke gezondheidsvoordelen daarmee samenhangen 

(‘Alle nicotine is nu uit je lijf’ of ‘Je bloeddruk is weer genormaliseerd’). 

10. HULP OP ZAK-APP (1,4%)

De Hulp op Zak-app biedt snelle hulp bij nood op vakantie. Via deze app 

kun je uitgebreide informatie en tips vinden over een groot aantal ziekten 

en aandoeningen in een bepaald vakantieland en kun je meteen checken 

of je vooraf inentingen nodig hebt. Deze medische informatie is natuurlijk altijd handig om op 

zak te hebben. Mocht je nou toch een ziekte of andere aandoening hebben opgelopen tijdens 

je vakantie, kun je gebruikmaken van het medisch woordenboek (beschikbaar in negen talen) 

om dit aan de buitenlandse arts uit te leggen. Ook heb je via deze app direct de nummers 

van de Nederlandse alarmcentrales paraat en heb je je verzekeringsgegevens, foto’s en 

documenten altijd bij de hand, waardoor je snel geholpen kunt worden. 
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Generieke apps, positieve invloed 

De meestgebruikte gezondheidsapps zijn voornamelijk generieke apps die vooral de 

bewustwording vergroten en inzichten en handvatten bieden om het onwenselijk gedrag te 

veranderen. Toch kan het op zak hebben van deze apps een positieve invloed hebben op de 

gezondheid van de gebruiker. Ook voor deze apps geldt dat een portaal uitkomst kan bieden, 

want het is juist de koppeling tussen de verschillende apps die de gebruiksvriendelijkheid 

en het gemak vergroten. Stel dat jouw voedingsapp is gekoppeld aan een app voor 

boodschappenlijstjes. Dan krijg je niet alleen een menu vol gevarieerd, gezond eten 

aangeboden, maar kun je het meteen op je boodschappenlijst zetten en direct bestellen. Dit 

voorkomt ellenlange supermarkt uitstapjes, die voor ouderen en mensen met een beperking 

überhaupt al lastig zijn. Het is deze koppeling die van een generiek advies, echte persoonlijke 

ondersteuning mogelijk maakt. 

Als de ‘app-ification’ ook voor specifieke groepen patiënten en voor de intra- en extramurale 

zorg aanhoudt, zal uiteindelijk niet alleen de patiënt meer controle over zijn eigen zorgproces 

krijgen, maar kan ook de keten als geheel efficiënter worden gemaakt. Ook in de zorg zal de 

koppeling tussen verschillende apps het zorgproces voor een hoop patiënten aangenamer 

maken. Denk bijvoorbeeld aan extramurale patiënten die via één app alle zorghulpmiddelen 

bij de hand hebben. Zo kunnen zij via deze app bijvoorbeeld beeldbellen met de verpleging, 

hebben zij een overzicht van al hun zorggegevens en kunnen zij informatie vinden over hun 

aankomende operatie. Dit zorgt niet alleen voor gemoedsrust voor de operatie, maar kan ook 

een betere nazorg opleveren. Zo heeft de patiënt te allen tijde belangrijke telefoonnummers 

bij de hand, kan er na de operatie direct een taxi geregeld worden om hen naar huis te 

brengen en kunnen ze thuis controleren welke medicatie en voeding zij moeten innemen. Zo 

zal de zorg verder reiken dan het ziekenhuis en staat de zorgconsument er niet alleen voor.   
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