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Professionele tools

















Tools voor patiënten



Outils patients











Medische tools





Objets connectés

• Razendsnelle groei van het aanbod, het gebruik
hinkt achterop

• Niet betrouwbaar, beveiligd, relevant genoeg
• Melanomen …
• Buechi, . « Evidence assessing the diagnostic performance of medical 

smartphone apps: a systematic review and exploratory meta-analysis ». BMJ 
Open 7, no 12 (14 décembre 2017). 



Big data
� Sensor + toepassing + netwerk + opslag + analyse

� Epidemiologie: risicofactoren identificeren
� Geneesmiddelenbewaking
� Genomica
� Digitale kopie











Echt nuttig?

� Onveranderlijkheden in de geneeskunde
� Competenties van huisartsen
� Toegankelijkheid
� Medisch beroepsgeheim



Echt nuttig?

� Toegankelijkheid
� Opleiding
� Apps integreren
� Coördinatie tussen

professionals
� Klinische interpretatie?
� Signaalmoeheid



� Tabak, alcohol, fysieke activiteit, risico op vallen, arteriële
hypertensie, opsporing van kanker, diabetes

� Preventie en follow-up HIV
� Angsten
� Melanomen
� Post-operatieve opvolging
� Aanvaardbaar en doenbaar, maar bescheiden resultaten



Vierkant van White (1961-73-77-2003)



De onveranderlijkheden



Echt nuttig?

� Hupmiddel in de strijd tegen territoriale ongelijkheid
� Eerder voor welzijn, gezondheidseducatie, sensibilisering, 

gezondheidspromotie
� Soms voor monitoring
� Dit zijn niet echt medische tools
� Vult een leemte op qua gezondheidsgebruik



Aandachtspunten
� Aanvaardbaarheid
� Toegankelijkheid: drempel van het geschreven woord, 

overgang naar het gesproken woord?
� Angst



Aandachtspunten
� Garbage in � garbage out
� Verkeerde correlaties
� Angst



Ethische aandachtspunten
� Wijzigingen in het gebruik van het medisch beroepsgeheim
� Veiligheid of Toezicht?
� Geneeskunde
� Preventief => overmedicalisering?
� Voorspellend => lacune in verzekeringen?
� Gepersonaliseerd => kwantitatief vs. kwalitatief
� Participatief => techno-centrisme?

« Empowerment van patiënten kan een manier worden om de 
verantwoordelijkheid en het schuldgevoel van het individu te 

stimuleren"



Wat met de communicatie tussen
arts en patiënt?



Mésinformation ?





� "Zo zijn de zaken duidelijk
tussen ons, maar het 
schept ook helderheid voor
het medisch dossier van de 
patiënt en de opvolging’"

� Vraag of u een technologie 
mag gebruiken: maak van 
uw patiënt een bondgenoot

� Gebruik technologie ter 
ondersteuning (zoals een
tekening)



Aandachtspunten
� Technisch kader
� Juridisch kader
� Opleiding

"Men kan technofiel zijn en toch niet 
in een datacratie willen leven."

V. Kokoszka



Uitdagingen
� Epidemiologisch
� Preventief/Curatief
� Specialisatie
� Technisch
� Ethisch

� Vertrouwelijkheid: begrip ‘privéleven’
� Recht op vergetelheid

� Juridisch
� Wet over patiëntenrechten (+ plichten)

� Professioneel



Jullie zijn de 
onontbeerlijke
experten om het 
gebruik te definiëren
en de kennis samen
te vatten



Bedankt!


