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Leergang ontwikkelen voor het gebruik van gezondheidstechnologie-in-huis voor de 

stadsdorpen van Amsterdam 

1. Aanleiding 

Veel stadsdorpsbewoners zijn zich bewust van het bestaan van gezondheidsapps. Mede dank zij de 

jaarlijkse iPad-cursussen en -workshops zijn veel bewoners in staat om zelf apps te vinden en te 

installeren op hun iPad of iPhone (of andere platforms). Alhoewel het nut en de  noodzaak van 

gezondheidsapps (zie toelichting in bijlage) langzamerhand wel duidelijk is, wil het met de implementatie 

niet erg vlotten. Dat schrijven wij toe aan het volgende: 

a. De huivering om communicatietechnologie te gebruiken voor alledaagse handelingen. Je 

temperatuur opnemen met een klassieke thermometer is geen probleem, maar dat doen met 

een Kinsa thermometer die je met een iPhone verbindt is griezelig. Dit wordt dan gevolgd door 

de retorische vraag “waar is dat nou voor nodig?”. 

b. De vrees dat de medische gegevens die je op je iPhone of iPad zet onvoldoende beveiligd zijn. De 

storm van publicaties over onveilige (medische) apparaten werkt niet echt mee aan het 

wegnemen van deze onrust. 

c. Het gedoe dat je krijgt als je meerdere slimme apparaten naast elkaar wil gaan gebruiken. Veel 

apparaten ‘praten niet met elkaar’, wat tot gevolg heeft dat je voor elk apparaat een andere app 

nodig hebt. Dat is niet bevorderlijk voor het inzicht. Zeker niet als je een chronische aandoening 

hebt waarvoor je verschillende waarden moet monitoren. 

d. Dit wordt verder gecompliceerd door goedbedoelde initiatieven van zorginstellingen die hun 

zorgvragers een pakket aan informatietechnologie in bruikleen geven om het toezicht op de 

ontwikkeling van de gezondheid doelmatiger te maken. Daarmee scheppen zij vaak een 

afhankelijkheid (‘lock in’) van de zorgvrager van door hen gekozen hardware en software. De 

zorgvrager zal dan al snel ondervinden dat hij andere slimme apparaten niet kan gebruiken in 

combinatie met de verstrekte technologie. 

e. De verschillende softwareomgevingen van medische dossiers van artsen en specialisten maken 

het erger. Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht het medische dossier van hun patiënten via de 

computer beschikbaar te stellen. Daar bestaat echter geen standaard voor. Het gevolg is dat 

patiënten voor elk medisch dossier een aparte gezondheidsapplicatie nodig hebben. Daarbij 

zullen veel patiënten de weg kwijt raken. Gelukkig bestaan daar wel oplossingen voor, maar die 

vereisen enige begeleiding bij implementatie. 

Om de huiver van stadsdorpsbewoners voor gezondheidstechnologie-in-huis weg te nemen is het 

daarom wenselijk een leerproces te organiseren dat hen vertrouwd maakt met het gebruik van 

communicatietechnologie voor alledaagse handelingen, hen de weg wijst naar veilige technologie en hen 

een heldere communicatiestructuur biedt die makkelijk aan te leren is. 

2. Voorstel 

Wij nemen ons voor om een proefondervindelijke cursus te realiseren voor een groep van ongeveer 10 

stadsdorpsgenoten met beperkte ervaring met een iPhone of iPad. De proef moet inzicht verschaffen in 

een optimale inrichting en omgeving voor een leergang voor het gebruik van gezondheidstechnologie-in-

huis, die door stadsdorpen zelfstandig kan worden verzorgd. 



 

3. Doelen 

Het centrale doel van dit project is stadsdorpen in staat te stellen een leergang te verzorgen die hun 

deelnemers in staat stelt zelf de regie te nemen over de ontwikkeling van hun gezondheid door gebruik te 

maken van gezondheid apps. Om het overzicht op de ontwikkeling van gezondheid te houden, is het van 

belang dat gebruikers leren omgaan met het gebruik van platforms die verschillende functies 

combineren.  

Gezien de huiver van stadsdorpsbewoners voor applicaties die op hun gezondheid betrekking hebben, is 

het dienstig om eerst hen vertrouwd te maken met communicatietechnologie die op andere zaken 

betrekking heeft dan gezondheid. Dan ligt het leren gebruiken van een platform voor het regelen van 

apparaten in huis het meest voor de hand.  

Daarvoor kiezen wij de ‘woning app’ van Apple. In de praktijk gaat het dan om recht-toe-recht-aan 

applicaties voor technologie in huis (zoals bediening van schakelaars, thermostaat en hang- en 

sluitwerk). Als de deelnemers het platformconcept onder de knie hebben, is de overstap naar de 

‘gezondheid app’ van Apple niet zo groot. Daarbij denken wij aan veel gebruikte zelfmetingen (zoals 

stappentellers, hartslagmeters, gewichtsmetingen en bloeddrukmeters). Daarbij zullen wij ons richten op 

meetinstrumenten die aansluiting hebben bij de Apple gezondheid app. Dit maakt het mogelijk om 

gebruikers vertrouwd te maken met samenhangende voorzieningen (dus niet voor elke gadget een 

afzonderlijke app) die vanuit communicatieoogpunt veilig en betrouwbaar zijn. 

De gebruikerservaring zal worden gedocumenteerd opdat die na afronding van de cursus voor 

stadsdorpen beschikbaar is. De documentatie zal zo moeten worden ingericht dat stadsdorpen na een 

korte introductie van het projectteam daarmee zelfstandig aan de slag kunnen. 

De Apple gezondheid app functioneert goed bij een robuuste gezondheid, maar schiet tekort in situaties 

waar verschillende ziektebeelden naast elkaar moeten worden gevolgd. Dan krijg je te maken met de 

verschillende softwareomgevingen die onderling niet compatibel zijn1. Daarvoor zijn speciale apps in de 

markt2, die onder meer de toegankelijkheid regelen van de medische dossiers in verschillende 

informatiesystemen. Dit laatste maakt het mogelijk om vanuit één app gegevens vanuit verschillende 

bronnen te kunnen raadplegen. Voor patiënten is dit van groot belang omdat ze dan (1) kunnen zien of 

hun dossier volledig en juist is (in de praktijk blijkt dat dat vaak niet het geval is) en (2) overzicht krijgen 

en kunnen houden. 

Bij de afsluiting van het project zal ook de inbedding van de resultaten in het zorgsysteem (en de 

bekostiging daarvan) worden aangepakt. Daarbij is het ook wenselijk andere partijen zoals 

patiëntenverenigingen te betrekken. 

                                                           
1 De website van Stadsdorp Wetering+ (https://stadsdorpweteringplus.nl/langer-thuis-wonen/hoe-kan-
technologie-mij-helpen-langer-thuis-te-blijven-wonen/persoonlijk-gezondheid-dossier-meewerken-aan-het-
verbeteren-van-je-gezondheid/ ) geeft een uitgebreide toelichting. 
2 Deze markt is echter moeilijk toegankelijk omdat die zich vooral richt op zorginstellingen en niet op 
zorggebruikers, alhoewel die hierbij nog het meeste belang hebben. Er is echter inmiddels contact gelegd met 
VitalHealth Software (opgericht door Mayo Clinic (USA) en de Noaber Foundation (Nederland)). VitalHealth heeft 
als doel om baanbrekende cloud-based eHealth-oplossingen te ontwikkelen voor chronische aandoeningen. 

https://stadsdorpweteringplus.nl/langer-thuis-wonen/hoe-kan-technologie-mij-helpen-langer-thuis-te-blijven-wonen/persoonlijk-gezondheid-dossier-meewerken-aan-het-verbeteren-van-je-gezondheid/
https://stadsdorpweteringplus.nl/langer-thuis-wonen/hoe-kan-technologie-mij-helpen-langer-thuis-te-blijven-wonen/persoonlijk-gezondheid-dossier-meewerken-aan-het-verbeteren-van-je-gezondheid/
https://stadsdorpweteringplus.nl/langer-thuis-wonen/hoe-kan-technologie-mij-helpen-langer-thuis-te-blijven-wonen/persoonlijk-gezondheid-dossier-meewerken-aan-het-verbeteren-van-je-gezondheid/


4. Aanpak 

Het project kent vijf fasen met een terugkoppeling na de derde fase: 

1.  Werven van een groep van 10 potentiële gebruikers van technologie-in-huis door stadsdorpen 

die in de kenniskring zorg en wonen vertegenwoordigd zijn. Daarbij willen we ons richten op 

deelnemers met beperkte ervaring met iPhone of IPad, omdat het waarschijnlijk is dat in de 

toekomst veel belangstellenden op een vergelijkbaar kennisniveau zitten. Zo nodig wordt hen 

een introductie tot het gebruik van de iPhone aangeboden. 

2.  Het verkennen van de ‘woning’ app met een aantal relevante accessoires dat met deze app 

compatibel is, zoals verlichting, schakelaars, thermostaten, ramen, hang en sluitwerk, 

veiligheidsvoorzieningen en sensoren. 

3.  Het verkennen van de ‘gezondheid’ app met het meten van relevante aspecten van gezondheid, 

zoals gewicht, bloeddruk, zuurstof- en suikergehalte van het bloed in de slagaders, en hartslag. 

Daarna zal onderzocht worden hoe het medisch dossier op een veilige manier op de iPhone kan 

worden aangebracht, terwijl het toch voor hulpverleners toegankelijk blijft bij noodgevallen. 

4. Na een terugkoppeling over de drie voorafgaande fasen zal de kenniskring besluiten of, en zo ja 

hoe de verkenning  van de applicatie (e-vita) voor het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) kan 

worden opgepakt. 

5. Documenteren van de gebruikerservaring zodat stadsdorpen (maar ook andere collectieven, 

waaronder ook patiëntenverenigingen) daarvan gebruik kunnen maken. Gezien de aard van het 

project ligt een combinatie van schriftelijke documentatie en YouTube video’s voor de hand. 

Daarnaast zal met de gemeente en zorgverzekeraar overleg gevoerd moeten worden over de 

mate waarin gezondheid apps (en met name woninggadgets, de PGD voorziening en 

meetinstrumenten) voor tegemoetkoming in aanmerking komen en hoe de verspreiding van de 

verzamelde informatie kan worden uitgevoerd. 

Vanuit het oogpunt van zelfzorg is deze vierde fase essentieel, maar het is van groot belang om eerst 

ervaring op te doen met de relatief eenvoudige applicaties. Dat zal belangrijke informatie opleveren voor 

de manier waarop de implementatie van de PGD app het best kan worden aangepakt. 

Met dit project kan de Kenniskring Zorg en Wonen van de stadsdorpen in Amsterdam  zorgvragers in 

staat te stellen om zelf een PGD te gebruiken dat hen in staat stelt actief mee te werken aan het 

verbeteren van hun gezondheid. Op basis van de gebruikerservaring zullen handleidingen worden 

gemaakt en voorlichting worden gegeven. Stadsdorpen kunnen dan gebruik maken van deze resultaten 

door zelf implementatieprojecten te starten, waarin deelnemers van stadsdorpen het initiatief nemen 

om informatietechnologie te gaan gebruiken om zelf zoveel mogelijk regie te houden op de ontwikkeling 

van hun gezondheid. Dit zal dus: 

▪ gebruikers in staat stellen om toezicht te houden op hun gezondheid in de brede zin van het 

woord 

▪ en hen ook de mogelijkheid verschaffen om routine metingen zelf uit te voeren en toe te voegen 

aan hun dossier, zoals bloeddrukmetingen, gewichtsmeting, glucosegehalte enzovoort; 



▪ de doelmatigheid van de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener verbeteren; en 

▪ de communicatie tussen zorgvragers onderling ondersteunen en hen toegang geven tot 

relevante expertisesystemen. 

De randvoorwaarden van het experiment zullen vanzelfsprekend worden afgestemd met relevante 

belanghebbenden, waaronder de verzekeraars.  

5. Uitvoering 

Gerrit de Jager (stadsdorp Wetering+) en Pieter Jans (Stadsdorp De Pijp) zullen het project begeleiden. Zij 

zullen de eerste fase (werving en voorbereiding project deelnemers) en gedeeltelijk de laatste fase 

(inbedding van de gebruikerservaring) voor hun rekening nemen. Het ligt voor de hand om na 

vaststelling door de kenniskring zorg ook gesprekken met de gemeente, e-vita en de zorgverzekeraar te 

voeren. Dit is met name van belang voor de laatste fase van het project. Verder zullen zij de financiering 

van het project proberen te verkrijgen. 

Voor de dagelijkse activiteiten is een projectleider nodig die de overige fasen voor zijn rekening neemt. 

Dat betekent dat hij ongeveer 15 bijeenkomsten organiseert met de potentiële gebruikers, die in de 

eerste fase al gebriefd zijn over het doel en de aanpak van het project en voldoende vertrouwd zijn 

(gemaakt) met het gebruik van de iPhone. Hij zal zijn werkwijze afstemmen met Gerrit en Pieter, die ook 

waar nodig deelnemen aan de bijeenkomsten. Bij de ontwikkeling van de werkwijze zal veel aandacht 

gegeven worden aan de registratie van de ervaringen van de gebruikers. Het profiel van de projectleider 

wordt bepaald door aantoonbare ervaring met kennisoverdracht aan ouderen, kennis en ervaring met 

het gebruik van woning en gezondheid apps en kennis van de ontwikkelingen in de zorgtechnologie. De 

inzet zal bij voorkeur via een detachering of ZZP constructie moeten plaatsvinden. 

Een deel van het projectbudget zal ook nodig zijn voor het beschikbaar stellen van gebruiksmateriaal 

zoals iPhones, woninggadgets en meetinstrumenten. Daarnaast zullen er ook kosten gemaakt worden 

voor de registratie, zaalruimte en communicatie. 

 

Wil je meer weten van dit project? Neem dan contact op met 

kwartiermakers@stadsdorpweteringplus.nl.  

mailto:kwartiermakers@stadsdorpweteringplus.nl

