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|  De coronacrisis stelt de gezondheidszorg voor  
een nooit eerder geziene uitdaging

Artsen, verplegers en medisch ondersteunend personeel hebben dag en nacht de handen meer dan vol om de verdere verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan en de COVID-19 patiënten te voorzien van levensnoodzakelijke behandelingen. Daardoor werden 
niet-dringende en niet aan COVID-19 gerelateerde afspraken met geneeskundig personeel uitgesteld. 

Dit virus brengt dus ook veel indirecte en bijzonder onaangename gevolgen met zich mee voor mensen met chronische ziekten 
en psychische aandoeningen. Deze laatste groep staat immers in de lange periode van quarantaine en sociaal isolement onder 
verhoogde stress. Ook mensen die geen medische zorgen nodig hebben, maar misschien wel met medische vragen zitten, kunnen 
vandaag niet altijd terecht bij de juiste mensen en departementen. Kortom, de medische sector is vandaag overbevraagd. 

POSITIEPAPER

De medische technologieën industrie nam meteen het voortouw om deze overbevraging gedeeltelijk op te vangen.  
Er zijn allerlei nieuwe technologieën ontwikkeld die hun meerwaarde onmiddellijk bewijzen. Veel van die initiatieven zijn 
vanuit gemeenschapszin ontwikkeld, los van enige financiering, en worden gratis ter beschikking gesteld. De eerste 
stappen zijn gezet naar meer telegeneeskunde en dat is een goede zaak. Uiteindelijk leidt deze shift bovendien ook tot een 
besparing in de gezondheidszorg.

|  Nieuwe medische technologieën 
zorgen voor oplossingen

Nieuwe medische technologieën – digital health technologies 
(DHT) en in het bijzonder mhealth applicaties – kunnen een 
antwoord bieden op de immens grote uitdagingen voor de 
gezondheidszorg. 

Zo houden deze DHT’s, die toegankelijk zijn via smartphones 
en tablets, patiënten uit het ziekenhuis en vermijden 
zij dat er fysiek contact plaatsvindt tussen patiënten en 
gezondheidswerkers. 

Tegelijkertijd garanderen deze DHT’s wel dezelfde kwaliteit 
(en continuïteit) van zorg. En dat allemaal in een veilige 
thuisomgeving. 

Zowel preventie, diagnose, behandeling, 

monitoring als beheer van de 

gezondheidszorg zijn bij uitstek gebaat bij 

het correct inzetten van mhealth-applicaties 

voor telemonitoring, telediagnostics en 

digital therapeutics, alsook online educatie 

in medische context. 

Deze DHT’s bieden heel wat voordelen 

richting klinische en medische opvolging  

en besluitvorming. 

mhealth in tijden  
van COVID-19
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|mhealth applicaties staan in  
voor triage

De coronacrisis maakt dat veel medische middelen (zowel apparatuur als infrastructuur) schaars worden. Het is daarom bijzonder 
belangrijk dat enkel de patiënten die echt medische hulp nodig hebben in het ziekenhuis terecht komen. Een goede triage is dus 
essentieel, zowel thuis om patiënten die naar het ziekenhuis zouden moeten gaan beter te kunnen identificeren als in het ziekenhuis 
zelf om een grondigere diagnose te kunnen stellen. 

    Zowel beWellInnovations, icometrix, moveUP als BINGLI hebben applicaties die voor COVID-triage 
kunnen ingezet worden. BINGLI is een chatbot die de juiste medische vragen op voorhand stelt, zodat 
artsen beter voorbereid zijn en de afspraken efficiënter verlopen. Tijdens de coronacrisis is dit het perfecte 
hulpmiddel om onnodige afspraken te vermijden én kan het ingezet worden om te bepalen of iemand naar 
grote waarschijnlijkheid besmet is met het virus en of en in welke mate een consultatie of opname nodig is. 

   Philips VitalHealth QuestManager bevat een COVID-19 screeningvragenlijst (afgestemd op  
demografische gegevens, reis- en contacthistorie, COVID-19 symptomen en chronische aandoeningen)  
die ziekenhuizen en zorggroepen helpt om patiënten op afstand te screenen. Patiënten met milde 
symptomen kunnen zo automatisch opgevolgd worden door dagelijks informatie door te sturen op relevante 
indicatoren, zoals lichaamstemperatuur. Dit platform wordt al in meerdere landen ingezet.

    Ook Remedus biedt met RemeCare een telemonitoring applicatie aan waarin patiënten hun vitale 
parameters, symptomen, medicatie-innames op regelmatige tijdstippen kunnen registreren en antwoorden 
kunnen invullen op vragenlijsten. Een COVID-19 algoritme op basis van relevante indicatoren zoals koorts, 
ademhalingsproblemen en spierpijn, trieert de patiënten met verhoogd risico op coronabesmetting en 
informeert meteen de patiënt en de arts, die beslist wat de volgende stappen zijn. Waar bloedafname 
noodzakelijk is voorziet Remedus een bloedafname door een thuisverpleegkundige. Meerdere ziekenhuizen 
maken hiervan gebruik om de behandeling van kwetsbare patiënten van op afstand te volgen en bij te sturen.

    Het Heraeus Care -platform is eveneens helemaal aangepast om op afstand mogelijke COVID-19  
symptomen te monitoren. 

    Vermits COVID-19 voor 90% radiologisch gediagnosticeerd kan worden staan radiologen onder grote druk 
wat werk, maar ook wat veiligheid betreft. PACSonWEB Homereading APP zorgt ervoor dat artsen en 
radiologen een diagnose op basis van medische beelden op afstand kunnen stellen. 

    De software-oplossing Comunicare informeert patiënten over COVID-19 en voorziet hen van door 
zorgverleners opgestelde gepersonaliseerde aanbevelingen zodat enkel de ernstigere gevallen in het 
ziekenhuis worden opgevangen. Comunicare maakt het eveneens mogelijk om patiënten die lijden aan 
chronische systemische aandoeningen van de luchtwegen in deze bijzonder risicovolle tijden extra op te 
volgen. 

|  Data gedreven applicaties zorgen voor nieuwe inzichten in het verloop  
van de pandemie

    Zo verzamelt Lynxcare via slimme algoritmes alle mogelijke gegevens van brondocumenten binnen een 
ziekenhuis om vervolgens een zeer uitgebreid register op te bouwen om de behandelingen en het succes 
daarvan in kaart te brengen voor het ziekenhuis en de overheid. Dit maakt het mogelijk de evolutie van de 
epidemie te analyseren, alsook te identificeren wie het meeste risico loopt. 

|  mhealth applicaties zorgen voor  
zorgverlening op afstand

Net omdat COVID-19 een extra hoge druk legt op het gezondheidssysteem zijn ook niet-COVID-19 gerelateerde pathologieën 
geholpen met DHT’s. Immers, hoe meer verplaatsingen naar artsenpraktijken en ziekenhuizen vermeden kunnen worden, hoe beter. 
Dat neemt echter niet weg dat patiënten met welke aandoening dan ook nog altijd nauwgezet moeten blijven opgevolgd worden. 
Dat kan nu ook op afstand via verschillende digitale gezondheidstechnologieën. 
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Opvolging is bijvoorbeeld cruciaal voor mensen met een hartaandoening en zij die leven met een inwendige defibrillator (ICD), 
pacemaker of hartmonitor. Echter, door het COVID-19-virus worden deze noodzakelijke follow-ups tijdens een consult in een 
ziekenhuisomgeving geannuleerd of uitgesteld. In België vinden jaarlijks zo’n 130.000 consultaties plaats voor de opvolging van 
pacemaker-patiënten en 33.000 voor de opvolging van ICD-patiënten. 

Net omdat alle benodigde informatie voor de follow-up van deze patiënten online beschikbaar is, is telemonitoring eigenlijk een 
evidentie. Studies hebben aangetoond dat het inzetten van telemonitoring het aantal raadplegingen en opnames met 68% doet dalen. 

    Een voorbeeld van zo’n digitale gezondheidsapplicatie is de Syndo-app die zorgt voor begeleiding 
en opvolging van deze hartpatiënten. Dit is nog belangrijker in tijden van COVID-19 omdat de huidige 
onderbenutting van gezondheidsdiensten het risico op een cardiovasculaire gebeurtenis vergroot.  
De Syndo-coaches zorgen ervoor dat de patiënten op tijd naar de dokter gaan. 

    Met de applicatie FibriCheck - die op elke smartphone kan geïnstalleerd worden - is monitoring van het 
hartritme mogelijk. FibriCheck is een pre-consult tool die alle relevante gegevens verzamelt die de arts 
nodig heeft om de patiënt te kunnen opvolgen.

Telemonitoring biedt dus enorm veel voordelen waarvan het vermijden van niet-noodzakelijke patiëntencontacten de meest voor de 
hand liggende is. Tegelijkertijd kan relevante telemonitoring ook onnodige hogere medische kosten helpen vermijden omdat men 
tijdig over alle relevante medische informatie beschikt. 

    Voor diabetici is bekend dat deze op dit moment minder de ziekenhuizen bezoeken vanwege COVID-19. Deze 
mensen kunnen gemakkelijk geholpen worden met mobiele applicaties zoals mySugr, Guardian Connect 
en FreeStyle LibreLink die ervoor zorgen dat patiënten op afstand hun glucosewaardes heel eenvoudig 
kunnen delen met hun arts of de multidisciplinaire ploeg binnen een beveiligd platform. 

    Educatie over de juiste injectietechniek die patiënten met diabetes gewoonlijk krijgen van hun 
verpleegkundige, kan ook op afstand gebeuren, bijvoorbeeld via het platform BD and Me dat gratis ter 
beschikking wordt gesteld tijdens de coronacrisis.

    De Belgische startups Epihunter en Epione zorgen er met hun digitale technologie voor dat mensen die 
lijden aan epilepsie deze aandoening nauwgezet kunnen monitoren. Zo kunnen zij eventuele aanvallen voor 
zijn of weten ze tijdig dat er een aanval op komst is. En ze zich dus bijvoorbeeld niet in het verkeer moeten 
begeven. 

    De applicatie Skinvision voorziet dan weer een risico-evaluatie voor melanoompatiënten, de gevaarlijkste 
en snelst groeiende huidkanker. 

   Icompanion.ms is een platform voor mensen met multiple sclerose (MS) om de ziekte op te volgen en dit te 
delen met hun arts(en): bijhouden van MRI scans, opvolgen van symptomen en behandelingen, alsook het 
ter beschikking stellen van allerlei klinisch gevalideerde testen.

   Mensen met ademhalingsproblemen zijn ook geholpen door de cloudgebaseerde oplossing AirView die 
zowel screening als therapie aanbiedt, en nu al gebruikt wordt voor mensen met ademhalingsgerelateerde 
slaapproblemen.

|  Wat kunnen mhealth applicaties ook in de toekomst betekenen voor de 
maatschappij?

Een 15-tal mhealth applicaties die CE gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel staan momenteel opgelijst op het mHealthBelgium 
platform, https://mhealthbelgium.be. Deze applicaties, die via hun CE certificaat als medische hulpmiddel hebben aangetoond dat 
ze veilig en performant zijn, blijven dankzij hun grote multifunctionaliteit ook na de coronacrisis breed inzetbaar voor de maatschappij. 
En ze ondersteunen educatie, diagnose en therapie vanop afstand en maken teleconsultaties perfect mogelijk. 

Telegeneeskunde in al haar facetten en modaliteiten is dus the way forward. Vandaag is er door de huidige coronacrisis bijzonder 
veel vraag naar zulke teleconsultaties die bovendien tijdelijk worden vergoed, maar ook in de toekomst kan deze vorm van consultatie 
haar belangrijke rol blijven vervullen en dus zou die vergoeding moeten blijven bestaan. Maar voor al die begeleidende technologie 
is er weinig ondersteuning en al zeker geen vergoeding voorzien vanuit de overheid, terwijl die de maatschappij van essentiële 
zorgverlening voorziet. 

https://mhealthbelgium.be
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De overheid zou hierin een grotere rol kunnen spelen vermits zij zelf bij deze ontwikkeling enorm gebaat is. Zo zou het aantal 
DHT’s sterk kunnen groeien eens de validatiepiramide volledig actief is. Dat betekent concreet dat het RIZIV voor niveau 3 van de 
mHealthBelgium validatiepiramide een duidelijke procedure ontwikkelt met transparante evaluatiecriteria. De laatste weken zien we 
dat heel wat van die applicaties hun meerwaarde sterk tonen. De industrie heeft zeer snel deze bestaande applicaties ook aangepast 
en naar functionaliteit uitgebreid alsook nieuwe apps en platformen ontwikkeld om direct inzetbaar te zijn in deze moeilijke en 
verwarrende tijden waarin door COVID-19 ons gezondheidszorgsysteem onder zware druk komt te staan. Het realiseren van niveau 
3 zou een echte doorbraak betekenen voor digitale gezondheidszorg in België, in het bijzonder voor alle patiënten die daardoor op 
betere kwaliteit van én toegang tot zorg kunnen rekenen. Ook in postcoronatijden. 

DISCLAIMER:

De hierbij aangehaalde bedrijven en hun apps zijn louter ter illustratie van wat er in de toekomst mogelijk kan zijn. beMedTech staat als federatie 
bijgevolg ook niet garant voor de doelmatigheid van de hier vernoemde applicaties. Bovendien is de lijst ook niet exhaustief, en zijn meerdere 
voorbeelden afkomstig van bedrijven die geen lid zijn van beMedTech.

Deze digitale gezondheidstechnologieën zijn vandaag beschikbaar en bieden essentiële zorg  

(monitoring - diagnose - behandeling) en toegang tot educatie waar de patiënt zich ook bevindt, wat de extra druk  

op zorgverleners die er vandaag onmiskenbaar is, vermindert. En ze zullen dit ook na de coronacrisis kunnen blijven doen.

Steven Vandeput Peter Van Vooren Timmy Boerjan
Adviseur  Voorzitter Ondervoorzitter
beMedTech sectie beMedTech sectie beMedTech sectie
Digital Health Digital Health Digital Health

beMedTech sectie Digital Health vertegenwoordigt 24 bedrijven actief binnen de sector van Digital Health technologies, gaande 
van Belgische start-ups en scale-ups voor wie digital health hun kernactiviteit is tot MedTech multinationals die dergelijke digitale 
applicaties als bijkomende tool aanbieden in hun ruime productportfolio.
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