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Gezonder met gezondheidsapps?

Gezondheidsapps bestaan in alle maten en kleuren. Je gewicht tracken, 
stappen tellen, hartslag meten, gezonder eten, suikerspiegel checken, 
stoppen met roken, mindfulness, EHBO, hulp bij revalidatie, … Noem iets 
en er bestaat een app voor.

Apps zijn makkelijk en worden steeds meer gebruikt. Bijna alle jongeren 
hebben een smartphone en zo ook medisch advies in broekzakformaat. 
We leren dus best hoe we de mogelijkheden optimaal kunnen 
benutten. Gezond verstand bij het gebruik van gezondheidsapps wordt 
broodnodig.

Daar wil dit lespakket aan bijdragen.

Wat mag je verwachten?

Met dit lespakket maak je een gevarieerde les of lessenreeks over 
gezondheidsapps.

Je kunt de verschillende onderdelen combineren, afhankelijk van je tijd, 
doelgroep en doel. Als leerkracht weet jij het beste wat zal werken in 
jouw klas en hoe je ermee aan de slag wil.

In de uitgebreide handleiding vind je praktische suggesties en lesideeën. 
Zo kun je het lesmateriaal op jouw maat inzetten. Werk je het liefst met 
leerlingenblaadjes, schuif je liever de tafels en stoelen aan de kant om te 
discussiëren of werk je graag met multimedia? Het kan allemaal!

Gezondheidsapps in jouw klas?
Met dit lespakket gaan de leerlingen op zoek naar eigen antwoorden:

 x Wat zijn gezondheidsapps en hoe ga jij ermee om?
 x Wat is de plaats van artsen en zorgverleners en wie moet je nog 

geloven?
 x Welke gegevens laat je achter als je een app gebruikt en waar gaan ze 

naartoe?

Gespreksstof en reflectie over een razend actueel topic is verzekerd!

We wensen jullie veel succes en lessen die het verschil maken!

De Maakbare Mens

Beste leerkracht

De Maakbare Mens sprak 
met experts en voerde een 
publieksonderzoek (enquête 
en focusgroepen) rond het 
gebruik van gezondheidsapps in 
Vlaanderen. Dit biedt handvaten 
voor de mensen van de toekomst, 
vandaag in jouw klas, morgen als 
mediawijze spelers in de wereld 
van flitsende appstores.
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Dankzij nieuwe medische technologie kunnen we onze gezondheid en 
levenskwaliteit steeds meer verbeteren. Tegelijk leidt het tot nieuwe 
bezorgdheden, vragen en keuzes. 

 x De Maakbare Mens informeert over de mogelijkheden en risico’s, 
zodat je keuzes kunt maken die jou en anderen ten goede komen.

 x We stimuleren het publiek debat over deze technologieën, met 
waarden als autonomie, solidariteit en gelijkheid als uitgangspunt. 

 x We streven naar een weloverwogen beleid in een ruimdenkende en 
begripvolle samenleving. 

De Maakbare Mens werkt rond thema’s zoals genetica, orgaandonatie, 
gezondheidsapps, stamcellen, slaap en vruchtbaarheid. 

Ben je op zoek naar ideeën over andere thema’s? Bekijk onze 
lespakketten, brochures, infoteksten en zo veel meer op
www.demaakbaremens.org.

De Maakbare Mens

Contact
De Maakbare Mens vzw
Breughelstraat 31
2018 Antwerpen
03 205 73 10

info@demaakbaremens.org 

www.demaakbaremens.org 

https://www.demaakbaremens.org
mailto:info%40demaakbaremens.org?subject=
https://www.demaakbaremens.org
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Oefeningen 
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Heb jij een smartphone?     Ja / Nee

Waarvoor gebruik jij je smartphone? Kies de 3 belangrijkste redenen.

1 |

2 |

3 |

Hoeveel uur phone-tijd heb jij dagelijks?                     uur/dag

Hoeveel apps heb je gedownload? 
(Neem snel een kijkje om te tellen, maar raak niet afgeleid.)

Welke apps gebruik jij het vaakst? (max. 3)

Heb je ook gezondheidsapps: apps over gezondheid, ziekten, gezond 
eten of bewegen?     Ja / Nee

Welke?

Hoe vaak gebruik jij gezondheidsapps?  (Zet een X op de lijn)

Nooit  Maandelijks Wekelijks  Dagelijks  Meer dan 1x/ dag

Wat vind je van de meldingen en adviezen van je gezondheidsapps? (Zet een X)

      Irritant   
      Super nuttig  
      Motiverend  
 

Ken jij gezondheidsapps die je zelf niet gebruikt?
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Jouw digitaal paspoort

Gezondheidsapps. Iets voor jou of geen 

idee? Je komt het snel te weten! Duik 

even in je leven en je gewoontes. Vul je 

eigen digitaal paspoort in!
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Wat zijn 
gezondheidsapps?

Elke app die iets met jouw gezondheid 

of fysiek of mentaal welzijn te maken 

heeft, is een gezondheidsapp. Je gewicht 

tracken, stappen tellen, hartslag meten, 

gezonder eten, suikerspiegel checken, 

stoppen met roken, mindfulness, EHBO, 

hulp bij revalidatie, … Er bestaat een 

app voor. Maar die apps kun je op 

verschillende manieren gebruiken.

Stel: Een app stuurt je herinneringen om 
genoeg water te drinken. Dat is voor de 
ene een ludiek weetje. Voor de andere 
is die app medisch belangrijk omdat hij 
koorts heeft, wil diëten of nierproblemen 
heeft.

Wanneer is een app om je eetgewoonten in kaart te brengen een leuke 
extra en wanneer een medische app?

1 |

2 |

Bekijk de apps die je opsomde in je digitaal paspoort. Zijn er apps die je 
kunt gebruiken als medische apps? Waarom? Bespreek in de klas.

Heb je zelf geen medische apps? Kijk ter inspiratie eens op 
mhealthbelgium.be/nl/alle-apps of www.allesoverkanker.be/apps.

Veel apps zitten in de grijze zone tussen lifestyle-app en medische 
app. Toch zijn er in België enkele apps officieel erkend als medisch 
hulpmiddel. Het zijn apps die speciaal zijn gemaakt voor de diagnose, 
behandeling en opvolging van een ziekte of gezondheidsprobleem.

Om erkend te zijn als medisch hulpmiddel, moet de app geregistreerd 
worden en aan een aantal eisen voldoen. Een erkende app kan in 
aanmerking komen voor terugbetaling. 

Download je een nieuwe gezondheidsapp? Vraag je dan 
zeker af wat je kunt verwachten:

 x Gebruik je de app vooral voor de fun of toch eerder medisch?
 x Is het advies werkelijk op jouw maat? Hoeveel belang kun je eraan 

hechten?
 x Is het nodig om je te laten bijstaan door een arts of hulpverlener?

https://mhealthbelgium.be/nl/alle-apps
https://www.allesoverkanker.be/apps
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Wat doen gezondheids-
apps met jou?

Ga jij akkoord met de uitspraken? Kruis 

aan. Bespreek met je buur 

of in de klas.

1. Gezondheidsapps motiveren me om gezond bezig te zijn.

      Helemaal niet   
      Eerder wel  
      Soms
      Meestal
      Altijd

2. Gezondheidsapps geven me extra druk om gezond te leven.

      Helemaal niet   
      Eerder wel  
      Soms
      Meestal
      Altijd

3. Gezondheidsapps maken me zenuwachtig.

      Helemaal niet   
      Eerder wel  
      Soms
      Meestal
      Altijd

4. Gezondheidsapps geven me een gevoel van controle.

      Helemaal niet   
      Eerder wel  
      Soms
      Meestal
      Altijd

By Cai Meng | China Daily | 2017-04-17
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Tijd voor een test:
daag jezelf uit!

Met een eenvoudige stappenteller kun 

je jezelf uitdagen. Bijvoorbeeld elke dag 

10.000 stappen zetten.

Marit deed er nog een schepje bovenop 
en ging voor 15.000 stappen. Bekijk haar 
verhaal op YouTube.

Ga jij de challenge aan? Probeer 1 week elke dag 10.000 stappen te 
zetten. Bespreek wat je ervan vond volgende week in de klas.

Gezondheidsapps zijn geweldig om je te motiveren om gezond te leven. 
Je kunt je resultaten ook delen met anderen.

Wat motiveert jou? Kruis aan. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

De app zelf. Hoe? Geef een voorbeeld.

Reacties van anderen. Hoe? Geef een voorbeeld. 

Of ervaar jij vooral extra druk? Maken al die meldingen en 
herinneringen om gezond te leven je zenuwachtig? Wil je de 
meldingen uitschakelen of verwijder je de app?
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https://www.youtube.com/watch?v=RBjcjFzCwgw
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Focussen we te veel op
onze gezondheid?

Apps kunnen je motiveren, maar ook 

angstig maken. Verzamelen we te veel 

gegevens? Krijgen we te veel meldingen, 

zowel positieve als negatieve? Proberen 

we te veel te controleren?

We hebben wel onze dagelijkse portie fruit binnen en voldoende 
beweging dankzij onze apps, maar we voelen ons misschien ongelukkig 
door alles wat moet.

Helpt sociale druk, verplichtingen en schuldgevoel ons om gezonder te 
zijn of worden we ziek van gezondheid?

Wat denk jij: Zijn we zo veel bezig met gezondheid dat we er ziek van 
worden? Waarom wel of niet?

Jij kiest zelf welke plaats een app in jouw leven krijgt.
Kies een app die werkt voor jou en je motiveert. Even geen zin meer in of 
meer nadeel dan voordeel? Je kan en mag altijd een pauze nemen!

Mijn nieuwe stappenteller zegt dat mijn doel van 
10.000 bereikt is. Helaas, 9.900 ervan zijn naar 
de ijskast en terug!G
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Doe de quiz

Tijd voor feiten! Ben jij een pro in 

gezondheidsapps of leer jij veel bij?

(Opgelet: soms zijn er meerdere  
antwoorden juist.)

1. Hoeveel gezondheidsapps bestonden er in 2019, wereldwijd?

A - 0 - 10.000
B - 10.000 - 200.000
C - 200.000 - 400.000
D - + 400.000

2. Hoeveel % van de Belgen (tussen 18 en 75 jaar) heeft een 
smartphone?

A - 65%
B - 65% - 75%
C - 75% - 85%
D - + 85%

3. Een gezondheidsapp registreert jouw gegevens, waarvoor worden 
die gebruikt?

A - Verbetering van de gezondheidszorg
B - Wetenschappelijk onderzoek
C - De app beter maken
D - Artificiële intelligentie ontwikkelen
E - Gerichte reclame
F - Verzekeraars

4. Advies van de gezondheidsapp lijkt soms wel op maat gemaakt maar 
waarop zijn die adviezen gebaseerd?

A - Gegevens van andere gebruikers
B - Algoritmes die ontstaan zijn op basis van gegevens van andere 
gebruikers
C - De persoonlijke gegevens die jij zelf registreert
D - De context waarin jij je bevindt

5. Wat zijn de grootste voordelen van gezondheidsapps?

A - Evenwaardig aan een doktersbezoek
B - Makkelijk
C - Goedkoop
D - Snel

6. Wat zijn de grootste nadelen van gezondheidsapps?

A - Je privacy is niet altijd gegarandeerd
B - Er bestaan veel apps die niet voldoen aan kwaliteitseisen
C - Apps vragen veel tijd van gebruiker en arts
D - Je krijgt er een sms-duim van
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7. Wat is mHealth Belgium?

A - Een app om je gezondheid te meten
B - Een platform voor apps als medisch hulpmiddel
C - Een maatregel om te bezuinigen in de zorgsector

8. Voor welke zorg kun je gezondheidsapps gebruiken?

A - Geestelijke gezondheidszorg
B - Welzijnswerk
C - Zorg voor personen met een verstandelijke beperking
D - Zorg in het ziekenhuis

9. Hoe weet jij of een gezondheidsapp goed is?

A - Er bestaat een kwaliteitslabel
B - Aanbevelingen van een betrouwbare dienst of organisatie
C - Je kunt het niet weten, er is geen dienst die toeziet op de kwaliteit
D - Tips van vrienden/familie/online

10. Worden gezondheidsapps in België terugbetaald?

A - Ja, sommige mutualiteiten betalen bepaalde apps terug
B - Ja, als je de app downloadt omdat je moest van je arts
C - Nee, gezondheidsapps worden niet terugbetaald
D - Men onderzoekt volop hoe medische apps in de toekomst 

terugbetaald kunnen worden via de ziekteverzekering

11. Kan iemand je verplichten een gezondheidsapp te downloaden?

A - Ja, de overheid
B - Ja, mijn arts
C - Ja, mijn ziekenfonds (om aanspraak te maken op terugbetaling)
D - Nee, ik bepaal zelf welke apps ik download, niemand kan me 

verplichten

Mijn score: 

 /11

Score ≤ 5: Hate to break it, 
maar je bent een leek als 
het op gezondheidsapps 
aankomt. Geen nood! Je bent 
nog jong en kunt nog veel en 
makkelijk leren.

Score tussen 5 en 9: Je weet 
wel iets, maar nog lang niet 
alles. Doe wat opzoekwerk, 
weet wat er leeft en welke 
apps je downloadt.

Score ≥ 9: Hallo pro! 
Waanzinnig goed gedaan. 
Wat een natuurtalent! Jij 
weet waar je mee bezig bent 
en wat er leeft. Technologie 
heeft voor jou geen 
geheimen. Keep exploring!
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De antwoorden

Vraag 1 
C — Er bestaan meer dan 330.000 gezondheidsapps in alle maten en 

kleuren: stappentellers, hartslagmeters, yoga-sessies, work-outs, 
dieetapps, Parkinson-apps, reminders voor medicatie, slaaptrackers, 
revalidatie na een ongeval, rookstop-apps, noem maar op ...

Vraag 2
D — Maar liefst 90% van de Belgen tussen 18 en 75 jaar heeft een 

smartphone. De vraag is dus niet of iedereen wel een smartphone 
heeft, maar of iedereen ermee overweg kan.

Vraag 3 
A, B, C, D, E & F — De gegevens die je achterlaat als je een (gezondheids)

app gebruikt, kunnen worden doorverkocht. Dat levert geld op voor 
de ontwikkelaar. Een app lijkt vaak gratis voor wie hem gebruikt en 
inderdaad je betaalt er geen geld voor. Door de gegevens te koop aan 
te bieden, maakt de ontwikkelaar toch winst. Gelukkig is dat niet altijd 
om mensen te overladen met reclame ‘op maat’. Soms worden de data 
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of om de gezondheidszorg 
te verbeteren.

Vraag 4
A, B & C — Een app is nooit helemaal persoonlijk, maar baseert zich 

op de gegevens die jij ingeeft, gegevens van andere gebruikers en 
algemene principes (algoritmes) om een advies te geven. Het voelt 
alsof het advies en de tips van de app je op het lijf geschreven zijn, 
maar de app weet niets over jouw specifieke situatie, kwaaltjes, 
hobby’s, conditie, enzovoort.

Vraag 5
B, C & D — Apps zijn makkelijk, goedkoop en snel en je kunt ze in een 

vingerknip downloaden. Dat zijn belangrijke voordelen. Ze zijn erg 
toegankelijk en ze worden dan ook veel gebruikt! Maar let op, een app 
vervangt geen bezoek aan een arts.

Vraag 6 
A, B & C — Je privacy is soms minder privé dan je denkt. Tip: lees de 

kleine lettertjes wanneer je een app downloadt. Zo kom je te weten 
wat er met je gegevens gebeurt. Er bestaan veel apps en ze zijn niet 
allemaal even kwalitatief en betrouwbaar, of ze voldoen niet aan 
je verwachtingen. De zorgsector kan meer mensen helpen vanop 
afstand. Een contactmoment kan beter voorbereid worden en met 
meer complete gegevens verlopen. Maar goed met de data aan de slag 
gaan, kost de arts ook veel tijd.

Doe de quiz:
de antwoorden!

Bereken je score

Elke vraag staat op 1 punt. Sommige vragen 
hebben meer dan 1 juist antwoord.

Hoe tel je je punten?
+ 1 : Alles juist en geen enkel fout antwoord

+ 0,5 : Minstens 1 juist antwoord (bij vragen 
met meerdere juiste antwoorden)

+ 0 : Geen enkel juist antwoord
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Vraag 7
B — mHealthBelgium is een platform voor mobiele apps die wettelijk 

erkend zijn als ‘medisch hulpmiddel’. Dat kunnen apps zijn om 
patiënten, artsen, zorgverleners of zorginstellingen te helpen. 
mHealthBelgium buigt zich over deze vragen:

 x Voldoet de app aan de kwaliteitseisen (de CE-markering)?
 x Beschermt de app de gegevens van de gebruikers voldoende?
 x Communiceert de app veilig?
 x Werkt de app goed samen met andere ICT-systemen, bijvoorbeeld 

je elektronisch patiëntendossier?
 x Komt de app in aanmerking voor terugbetaling?

Vraag 8
A, B, C & D — Gezondheidsapps bieden heel wat mogelijkheden, als ze 

doordacht worden ontwikkeld. In elke vorm van gezondheidszorg kun 
je gezondheidsapps inzetten.

Vraag 9
B — Verschillende organisaties en ziekenfondsen bieden een lijst met 

volgens hen betrouwbare apps aan. Het vraagt wel wat zoekwerk en 
een kritische blik om dé juiste app te vinden. Wie op zoek is naar een 
goede app kan natuurlijk altijd eens polsen bij familie of vrienden. 
Voorlopig bestaat er in België niet zoiets als een ‘kwaliteitslabel’ of 
een autoriteit die je met zekerheid kan vertellen of een app goed en 
geschikt is voor jou. Met het mHealth-initiatief worden nu wel stappen 
gezet naar kwaliteitscontrole.

Vraag 10
A & D — Sommige mutualiteiten beslissen zelf om bepaalde apps 

terug te betalen via hun aanvullende ziekteverzekering, net zoals 
bij sportabonnementen of sauna-bezoek. Er is op dit moment geen 
algemene terugbetaling in ons land. Met het piramidesysteem van 
mHealth wordt volop onderzocht of daarvoor apps in aanmerking 
komen.

Vraag 11
D — Voorlopig kan niemand je dwingen om een app te gebruiken. Jij 

beslist of je een app installeert of niet.
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https://mhealthbelgium.be/validation-pyramid
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De app en de arts

Volg de flow!
Hoe dicht staan je apps en  
je arts bij jou?

Vind jij het advies van je 
apps belangrijk?

Vind jij het advies van je 
apps belangrijk?

Vertrouw jij al jouw 
gezondheidsapps?

Neem je de ene app 
serieuzer dan de andere?

Zijn jouw apps verbonden 
met jouw arts?

Zouden gezondheidsapps 
en artsen moeten 
samenwerken?

Soms

Vind jij het advies van je 
arts belangrijk?

Ja Nee

SomsJa Nee Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee
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APPS EN ARTS STAAN 
VER VAN JOU

ARTS EN APPS STAAN 
DICHT BIJ JOU

ARTS STAAT DICHTER  
BIJ JOU DAN APPS

APPS STAAN DICHTER  
BIJ JOU DAN ARTS
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Kun jij je vinden in deze voorstelling?     Ja / Nee

Zo niet, maak hier je eigen schema. Hoe vind jij dat je arts en 
gezondheidsapps in jouw leven staan?

Bespreek jouw voorstel in groep of in de klas. Hoor je dingen waar 
je het mee eens bent en die je ook in rekening wil brengen of net niet? 
Herteken je standpunt na overleg. (TIP: gebruik een andere kleur)

Stel: Je hebt een medisch probleem of een kwaal. Wat doe je? Waar 
zoek je hulp? Kunnen apps helpen?

Je smartphone maakt waarschijnlijk meer deel uit van je leven dan je 
dokter. Dat is normaal. 

Apps kunnen medische zorg aanvullen, bijvoorbeeld om je toestand op 
te volgen. Maar een app kan een dokter niet vervangen, begeleiding blijft 
nodig. Als je ergens mee zit, ziek bent of een kwaal hebt, neem je nog 
steeds best contact op met een dokter of professionele zorgverlener.

 x Artsen en zorgverleners zijn deskundig op vlak van geneeskunde en 
zorgverlening.

 x Artsen of zorgverleners spreken je persoonlijk. Ze kunnen jouw 
situatie op maat inschatten. Adviezen van apps op je smartphone zijn 
nooit 100% persoonlijk, ook al lijkt het soms zo.

 x Verbondenheid en menselijk contact kun je niet vervangen door een 
app.

Een gezondheidsapp beweert dat hij advies op maat geeft, een dokter 
doet het ook effectief.

Mijn fitness tracker zegt dat ik goed in vorm 
ben, maar ik dacht ik haal er een tweede 
opinie bij!G
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Apps voor psychologische zorg?

Een app om je angsten te overwinnen! 

Klinkt veelbelovend. Enkele journalisten 

testten het uit. Bekijk het filmpje.

Zou jij je angsten kunnen overwinnen met deze app? Waarom wel of 
niet?

Welke informatie zou jij aannemen van je app?

Info over je hartritme
Info over een depressie
Advies over medicatiegebruik
Info over je dagelijkse calorie-inname

Wat vind je noodzakelijk bij psychologische hulp?

Kan een app deze begeleiding bieden volgens jou?

Kunnen apps voordelen hebben voor psychologische hulp?

‘Ik ben jouw therapie-robot, 
Mr. Berkowitz. Mijn job is om 
mensen met technologische 
fobie te helpen.’
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Verantwoordelijk voor 
je gezondheid

Wie je bent

Jouw omgeving

Jouw gedrag
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Jouw gezondheid wordt bepaald door 

veel factoren. Wie je bent, wat je doet 

en waar je leeft heeft allemaal invloed. 

Noteer enkele voorbeelden onder de 

juiste factor.
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1. Wat bedoelt Ignaas Devisch met ‘De context waarbinnen je leeft 
is mee bepalend voor de gezondheidskeuzes die je maakt’? Leg uit en 
geef voorbeelden.

2. ‘Het is veel makkelijker om ongezond te leven dan gezond’, zegt 
Ignaas Devisch. Wat kunnen drempels zijn om gezond te leven? Toon 
aan met voorbeelden.

3. Zijn gezondheidsapps een garantie voor een betere gezondheid? 
Waarom wel of niet?

4. Er bestaan tientallen apps om te stoppen met roken. Moet wie ziek 
wordt en geen inspanningen doet om te stoppen met roken hier zelf 
voor opdraaien?

Aandacht voor je gezondheid en een gezonde levensstijl zijn enorm 
belangrijk. Een gezondheidsapp kan je geweldig helpen om gezonder te 
leven, maar helaas is het geen rechte lijn naar een perfecte gezondheid. 
Je hebt veel, maar niet alles zelf in de hand. Onze gezondheid is een 
complex samenspel van factoren.
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Wie is verantwoordelijk voor onze 

gezondheid? Bekijk het filmpje en 

beantwoord de vragen op de volgende 

pagina.

https://www.youtube.com/watch?v=qhx2vrFZSDY
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Zijn gezondheidsapps 
voor iedereen?

Wat vind je van deze uitspraken? Kan iedereen gezondheidsapps gebruiken? Bedenk 2 drempels.

Moet iedereen toegang krijgen tot gezondheidsapps?

Moeten we dit oplossen als samenleving of is het ieders persoonlijke 
verantwoordelijkheid?

Vind je dat gezondheidsapps terugbetaald moeten worden?

Wat denk jij? Hebben we nood aan een wet over gezondheidsapps?

‘Ik gebruik geen 
gezondheidsapps omdat ik 
helemaal niet mee ben met 
die smartphones. Ik zie mijn 
kleinkinderen dat wel doen 
maar ik denk dat ik iets gemist 
heb doordat ik er niet mee 
opgegroeid ben. Ik heb het 
gewoon niet in de vingers.’ 
— Ronald, 72 jaar, gepensioneerd — 

‘De overheid moet regels 
en wetten maken rond 
gezondheidsapps, op die manier 
kun je beter weten welke apps 
goed zijn en hoe je ze moet 
gebruiken.’ 
— Nuria, 21 jaar, studente — 

We gaan er vaak van uit dat gezondheidsapps voor iedereen 
toegankelijk en makkelijk te gebruiken zijn. Ze lijken ‘het nieuwe 
normaal’ geworden, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is 
het moeilijk om van iedereen te verwachten dat ze gezondheidsapps 
gebruiken. Zeker als niet duidelijk is welke gezondheidsapp je echt kan 
vertrouwen.
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Waar gaan jouw 
gegevens heen?

Lees jij de  
gebruiks-
voorwaarden?
Surf naar fitbit.com/global/us/legal/pri-
vacy-policy Zoek uit waar jouw gege-
vens naartoe gaan als je deze gebruiks-
voorwaarden accepteert. 
Je krijgt 5 minuten.

Vond je het antwoord op tijd?     Ja / Nee

Welke gegevens laat je achter?

Waar gaan jouw gegevens heen?

Zoek jij soms de gebruiksvoorwaarden op?     Ja / Nee

Waarom (niet)? Bespreek.

Vind je het belangrijk te weten waar je gegevens en data naartoe gaan? 
Ja / Nee      Waarom (niet)? Bespreek.

Geef je mening: voor welk doel mogen jouw gezondheidsgegevens 
worden gebruikt?

Verbetering van de gezondheidszorg

Wetenschappelijk onderzoek

De app beter maken

Artificiële intelligentie verbeteren

Gerichte reclame

Verzekeraars

Nergens voor, mijn data zijn van mij
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De waarde van jouw gegevens

Waarom zijn jouw gegevens 

interessant? Los de vragen op. Ga 

eventueel online op zoek.

Gezondheidszorg verbeteren 
Gegevens uit gezondheidsapps kunnen onze gezondheidszorg 
verbeteren,  
hoe kan dat?

De app verbeteren
Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe beter de app wordt, hoe kan 
dat?

Artificiële intelligentie (AI) verbeteren
Wat is artificiële intelligentie en hoe kan AI verbeteren dankzij data uit 
gezondheidsapps?

Reclame op maat
Hoe kunnen gezondheidsgegevens interessant zijn voor verkopers?
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“Als je dit om je pols draagt hackt … ik bedoel, 
trackt … het al je persoonlijke data.”
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Wat brengt de 
toekomst?

Robotica in  
de zorg
Gezondheidsapps, robots, virtual 

reality, 3D-printing … technologie 

neemt in de zorg een steeds 

belangrijkere plaats in. Kijk maar eens 

naar Zohra.

Zou jij graag willen dat Zohra bij jouw grootouders op bezoek gaat?  
Waarom (niet)?

Wat verwacht je voor de toekomst?

Steeds meer technologie in de zorg.
Het gebruik zal ongeveer stabiel blijven.
Het belang van de technologie zal krimpen.

Wat hoop je dat er zich voordoet? 

Steeds meer technologie in de zorg.
Het gebruik zal ongeveer stabiel blijven.
Het belang van de technologie zal krimpen.

Luister eens in de klas en maak een lijstje van voor- en nadelen.

Voordelen               Nadelen
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https://www.youtube.com/watch?v=DGFC0o6zryE
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Diagnoses van de toekomst

Lees het artikel en beantwoord de 

vragen.
Slimme Scanner spoort huidkanker sneller op

Een intelligente huidscanner kan 
huidtumoren beter en vroegtijdig 
opsporen. De kans op een succesvolle 
behandeling wordt daarmee groter. 

Elk jaar organiseren dermatologen een 
preventiecampagne tegen melanomen. 
Tijdens die screeningsweek kan 
iedereen zich gratis laten testen 
op huidkanker. Het West-Vlaamse 
technologiebedrijf Barco ontwikkelde 
nu een klein mobiel toestel, Demetra, 
dat sneller en efficiënter een 
diagnose kan stellen dan de klassieke 
dermatoscoop die vandaag gebruikt 
wordt om verdachte huidvlekjes op te 
sporen. Barco kreeg groen licht om zijn 
huidscanner op de markt te brengen, 
de komende maanden in België en in 
de tweede helft van het jaar in de rest 
van Europa.

‘Het toestel neemt simultaan 
een tiental foto’s met licht van 
verschillende golflengten. Die foto’s 
komen automatisch in een databank 
terecht, waardoor het voor de 
arts gemakkelijker wordt om snel 
beelden te vergelijken’, zegt Tom 
Kimpe, vicepresident Technologie en 
Innovatie bij Barco.

Demetra maakt gebruik van een 
combinatie van beeldprocessing en 
deep learning, wat dermatologen 
toelaat bepaalde huidvlekken beter 
te analyseren en te interpreteren. 
Ook de evolutie van de huidvlekken 
kan nauwkeuriger opgevolgd worden. 
‘Onder meer omdat de ingebouwde 
artificiële intelligentie artsen ook zal 
toelaten om nieuwe foto’s razendsnel 
te vergelijken met tienduizenden 
eerder gemaakte samples’, zegt Kimpe. 
‘Daarin zit de grootste toegevoegde 
waarde van deze nieuwe technologie.’

Accurater
Dat bevestigt ook Evelien Verhaeghe, 
kliniekhoofd dermatologie in het 

Gentse UZ. ‘Op korte termijn zal het 
toestel het werk van dermatologen 
sterk vereenvoudigen, omdat de 
hoogkwalitatieve beelden snel en 
vlot met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Op langere termijn kan het 
toestel revolutionair blijken, omdat de 
artificiële intelligentie ons zal toelaten 
om een computer-assisted diagnose te 
stellen. Hierdoor gebeurt de diagnose 
niet alleen sneller maar ook accurater.’

Kimpe benadrukt: dit is géén 
zelfhulptoestel dat de dermatoloog 
op termijn kan vervangen. ‘De extra 
informatie kan de arts helpen om 
met een grotere precisie te werken. 
We maken ons sterk dat deze 
innovatie – een wereldprimeur die 
ontwikkeld werd in samenwerking 
met dermatologen – een stevige stap 
voorwaarts kan zijn in de vroegtijdige 
opsporing van huidkankers.’

Dermatoloog Mark Vandaele, 
die als stichtend lid van de 
Euromelanoma-werkgroep mee zijn 
schouders zet onder de jaarlijkse 
preventiecampagne, kreeg Demetra 
al te zien, maar gebruikte het nog niet 
zelf. Hij is wel enthousiast. ‘Met deze 
technologie zullen we melanomen 
vooral in een veel vroeger stadium 
kunnen herkennen, met dank aan 
de vergelijkende foto’s. Zo kan je 
patiënten beter en objectiever 
opvolgen, en de geboekte tijdswinst 
kan cruciaal zijn om tijdig een 
succesvolle behandeling te starten. 
Tegelijk zullen we vermoedelijk ook 
veel onnodige chirurgische ingrepen 
kunnen vermijden, wat een besparing 
voor de gezondheidszorg is.’

Bron: Filip Michiels, De Standaard, 16 
februari 2019
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Wat zijn de voordelen van een toestel als een intelligente huidscanner? 

Enkele vind je in de tekst, misschien kun jij er nog andere bedenken?

Zou jij vertrouwen hebben in de diagnose van een huidscanner? 
Waarom (niet)?

Zullen gezondheidsapps in de toekomst betere diagnoses stellen dan 
een arts?

Wat vind je van deze uitspraak?

Denk jij dat gezondheidsapps in de toekomst steeds vaker gebruikt 
worden in de psychologische zorg? Waarom wel of niet?

‘In de toekomst zal AI betere 
diagnoses kunnen stellen dan 
een dokter, zeker voor zichtbare 
kwalen, maar ik vraag me wel 
af hoe een app ooit kan helpen 
voor iemand die psychologische 
problemen heeft.’ 
— Inge, 28, Verpleegster — 
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Like of dislike?

Wat vind je van deze uitspraken? Hoe gebruik jij gezondheidsapps?

Gezondheidsapps zijn verslavend

Stappentellers op smartphones motiveren om gezonder te leven

Gezondheidsapps werken alleen goed als je je smartphone altijd bij je 

hebt

Gezondheidsapps vragen te veel moeite van de gebruiker

Wie weet wat gezond is?

Een app kan niet weten wat voor mij gezond is

Een dokter moet op de hoogte zijn van welke apps goed zijn

Een dokter kan beter geruststellen dan een app

Als ik twijfel of een app goed is, luister ik bij mijn vrienden

Waar gaan je gegevens heen?

Gebruikersvoorwaarden zijn te ingewikkeld om te kunnen lezen

Onze data en privacy moeten beter beschermd worden

Je eigen dokter mag de gegevens zien die je registreert met een 

gezondheidsapp

Zijn apps voor iedereen?

Alle apps moeten gratis zijn

Iedereen kan gezondheidsapps (leren) gebruiken

Een dokter mag een patiënt verplichten om een app te downloaden

Wie baat heeft bij een gezondheidsapp maar hem niet gebruikt, gaat in 

de fout

Komt jouw mening overeen met de rest van jouw klas?
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Toelichting 
voor 
leerkrachten
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Filmpjes

3. Wat doen apps met jou?
www.youtube.com/watch?v=RBjcjFzCwgw

5. App en de arts 
www.youtube.com/watch?v=sUW4CxXqQQg 

https://www.youtube.com/watch?v=DjLGkxhI_G0
www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/25/angstig-of-depressief-download-

een-app/

6. Verantwoordelijk voor je gezondheid 
www.youtube.com/watch?v=qhx2vrFZSDY

8. Wat brengt de toekomst? 
www.youtube.com/watch?v=DGFC0o6zryE

Online oefeningen

3. Wat doen apps met jou? 
create.kahoot.it/details/59928aa9-1905-44b6-ace9-69b448fd78e6

4. Quiz 
demaakbaremens.typeform.com/to/WURjRinY

5. De app en de arts 
demaakbaremens.typeform.com/to/irlXur57

7. Waar gaan jouw gegevens heen? 
demaakbaremens.typeform.com/to/fe1zIpCQ
fitbit.com/global/us/legal/privacy-policy

9. Like of dislike 
 x Hoe gebruik jij gezondheidsapps?  

create.kahoot.it/share/gezondheidsapps-hoe-gebruik-jij-
gezondheidsapps/fab446c8-869f-482a-89d2-f249d8eac5ef 

 x Waar gaan je gegevens heen?  
create.kahoot.it/share/0bf551ff-db54-403d-b26b-df7241939b91 

 x Wie weet wat gezond is?  
create.kahoot.it/share/55b65d8f-ba17-42c5-b5a5-ff99b17bdc14 

 x Zijn apps voor iedereen?  
create.kahoot.it/share/c9d0175a-6103-4437-8dfd-87473d2f2462

 x Alle vragen samen:  
create.kahoot.it/share/3482b91a-fc72-439b-bba6-18e7d91d76a2

1
Links filmpjes en online 
oefeningen
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https://www.youtube.com/watch?v=DGFC0o6zryE
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https://demaakbaremens.typeform.com/to/WURjRinY
https://demaakbaremens.typeform.com/to/irlXur57
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https://www.fitbit.com/global/us/legal/privacy-policy
https://create.kahoot.it/share/gezondheidsapps-hoe-gebruik-jij-gezondheidsapps/fab446c8-869f-482a-89d2-f249d8eac5ef 
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https://create.kahoot.it/share/0bf551ff-db54-403d-b26b-df7241939b91
https://create.kahoot.it/share/55b65d8f-ba17-42c5-b5a5-ff99b17bdc14
https://create.kahoot.it/share/c9d0175a-6103-4437-8dfd-87473d2f2462
https://create.kahoot.it/share/3482b91a-fc72-439b-bba6-18e7d91d76a2
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1 | Weet wat je mag verwachten van een app  
Is het een lifestyle-app of medische app? Is het advies op maat of 
eerder algemeen? Is er opvolging door een arts of niet?

2 | Je gezondheid is meer dan je app alleen, durf adviezen van je app 
te relativeren 

Je gezondheid is een samenspel van heel wat factoren (genetisch, 
omgeving, gedrag). Gezondheidsapps kunnen helpen om gezonder te 
leven, maar zijn geen garantie voor een perfecte gezondheid.

3 | Apps vervangen de arts niet 

 Apps kunnen medische zorg aanvullen, bijvoorbeeld voor eenvoudige 
controles, maar niet vervangen. Begeleiding, verbondenheid en 
menselijk contact blijven essentieel.

4 | Kies een app die werkt voor jou en je motiveert
       Apps kunnen ons angstig of nerveus maken door te veel controle. Te 

veel gegevens, te veel symptomen, te veel meldingen, te veel extra 
druk, … Maakt de eindeloze stroom aan meldingen en herinneringen 
ons ziek van gezondheid?

5 | Je hebt de vrijheid om te kiezen. Jij beslist of je een app installeert 
of niet 

Niemand kan je dwingen om een app te gebruiken en gegevens over je 
gezondheid te registreren.

6 | Je kunt je gezondheid meer in handen nemen, maar er zijn grenzen
       Apps vergroten je autonomie en vrijheid: het is eenvoudiger dan 

naar de dokter gaan. De vraag is of je ook zelf meer verantwoordelijk 
wordt gesteld voor je eigen gezondheid. Tot hoever ben je zelf dokter, 
en blijven we solidair voor wie geen apps gebruikt?

7 | Jouw gezondheidsgegevens zijn waardevol, gooi ze niet te grabbel
 Gebruikersvoorwaarden zijn lang en ingewikkeld om te lezen. Voor 

je een app installeert toch even nadenken of opzoeken bij wie jouw 
gegevens terechtkomen. 

8 | Zoek betrouwbare en kwaliteitsvolle apps 
Raadpleeg betrouwbare bronnen zoals Kom Op Tegen Kanker, mHealth 
Belgium, Test-Aankoop, mutualiteiten, … om een goede app te kunnen kiezen.

9 | Apps en toegankelijkheid 

Zijn apps voor iedereen weggelegd? Financieel, leeftijd, digitale 
toegang, … Moet iedereen apps kunnen gebruiken? Worden apps het 
nieuwe normaal?

2
Kernboodschappen

De Maakbare Mens ontwikkelde de 

campagne gezondheidsapps rond enkele 

centrale aandachtspunten. We geven 

de kernboodschappen graag mee. Ze 

geven een kader aan de verschillende 

oefeningen en kunnen dienen ter 

ondersteuning van de lessen.

Apps kunnen bijdragen aan een betere 
gezondheid of betere opvolging bij ziekte. 
Zeker als je rekening houdt met deze tips:
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3
Lesdoelen en werkvormen

Per oefening geven we het doel van de 

oefening mee. Je vindt ook lessuggesties 

en extra informatie. De methodieken 

bieden (hopen we) een goede opstap, maar 

zijn uiteraard suggesties. Ze geven jou de 

mogelijkheid om de gepaste methode te 

kiezen, afhankelijk van de klasgroep, context 

en accommodatie.
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3.1 Jouw digitaal paspoort

Doel van de oefening
 x Leerlingen maken kennis met het onderwerp en de relevantie ervan, 

door op zoek te gaan naar de plaats van gezondheidsapps in hun 
eigen leven.

 x Leerlingen worden zich bewust van hun eigen gedrag, hier hun app-
gebruik en digitale gewoonten.

 x Leerlingen kunnen op een beschrijvende manier hun eigen gedrag 
met de anderen vergelijken.

Lessuggesties
 x Leerlingen kunnen hun eigen digitaal paspoort invullen op het 

leerlingenblad.
 x Het is een goed idee om leerlingen eerst individueel hun gewoontes 

te laten verzamelen en ze daarna klassikaal of in groepjes met elkaar 
te laten vergelijken.

 x Ze mogen hun paspoort aanvullen of aanpassen na het luisteren naar 
klasgenoten.

Tips
 x De laatste vraag is of ze gezondheidsapps kennen die ze zelf niet 

gebruiken. Geen succes? Misschien kennen de leerlingen wel de 
digitale gewoontes van hun (groot)ouders?

 x Het digitaal paspoort is zowel een opwarmer voor de lessenreeks als 
een ankerpunt om naar terug te grijpen tijdens andere oefeningen. 
Alle info die de leerlingen aanbrengen, kan verderop opgepikt 
worden.

3.2 Wat zijn gezondheidsapps? 

Doel van de oefening
 x Leerlingen weten dat er geen eenduidige definitie bestaat, omdat je 

een app op verschillende manieren kan gebruiken.
 x Leerlingen weten dat er een wettelijk kader is voor gezondheidsapps 

die als medisch hulpmiddel zijn geregistreerd.
 x Leerlingen weten dat de wettelijke bepaling gevolgen heeft op vlak 

van kwaliteitsvereisten (fabrikant) en terugbetaling (gebruiker).
 x Leerlingen kunnen voor diverse apps zowel de eerder lifestyle als de 

medische toepassing formuleren.
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Lessuggesties
 x Als bij het invullen van de digitale paspoorten blijkt dat de klas 

veel medische apps kent, kunnen de leerlingen een eigen definitie 
opstellen. Wat maakt een gezondheidsapp volgens hen een 
gezondheidsapp:

 · het soort gegevens dat geregistreerd werd?
 · de bedoeling van de gebruiker?
 · de bedoeling van de fabrikant?

 x Zelfs als de leerlingen bulken van eigen ideeën, zijn de vermelde 
websites een bezoekje waard. De apps op de site van Kom op tegen 
Kanker zijn heel geschikt om de denkoefening te doen. De apps die je 
op mHealthBelgium vindt, zijn ook het bekijken waard maar die zijn 
strikt medisch van aard. Daarbij is een denkoefening over ‘dubbel 
gebruik’ misschien minder zinvol. www.allesoverkanker.be/apps en 

mhealthbelgium.be/nl/alle-apps

Voorbeeldantwoord
Wanneer is een app om je eetgewoonten in kaart te brengen een leuke 
extra en wanneer een medische app?

Leuke extra: Bijvoorbeeld omdat je vaag de bedoeling hebt om je 
eetgewoonten in eigen handen te nemen of in kaart te brengen, 
misschien omdat collega’s of vrienden dat ook doet?

Medisch: Als de app gebruikt wordt om een klacht of ziekte in 
kaart te brengen of te verhelpen. Er zijn heel wat aandoeningen 
waarbij een voedingscoach in zakformaat handig kan zijn, denk aan 
voedselintolerantie, diabetes, overgewicht, allerhande buikklachten. 
Misschien wordt zo’n app weleens ingezet om er medicatiegebruik aan 
te koppelen.

Extra
Medische app, gezondheidsapp, medisch hulpmiddel ... wat zegt de 
wet?

Het begrip Gezondheidsapp is niet gedefinieerd in de Belgische wet. 
Iedere fabrikant die een app ontwikkelt met als doel de gezondheid van 
zijn gebruikers in kaart te brengen, te ondersteunen of te verbeteren, 
kan een aanvraag indienen om die app te laten erkennen als een medisch 
hulpmiddel. De erkenning als medisch hulpmiddel is de eerste stap naar 
terugbetaling. De tweede stap is veiligheid op het digitale vlak: is de 
app verbonden met het e-health platform, communiceert hij veilig met 
andere ICT-toepassingen en springt hij veilig om met data? De 3e stap 
is de evaluatie van de gezondheidswinst. Dit principe noemt men de 
piramide van mHealthBelgium.
https://mhealthbelgium.be/nl/validatiepiramide

3.3 Wat doet die app met jou?

Doel van de oefeningen
1. Wat doen gezondheidsapps met jou?

 x Leerlingen reflecteren over hun eigen emoties: waarom maakt een 
app mij gelukkig of net nerveus?

 x Leerlingen overwegen op welke manier hun gevoel hun gedrag 
bepaalt.

https://www.allesoverkanker.be/apps
https://mhealthbelgium.be/nl/alle-apps
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2. Tijd voor een test: daag jezelf uit!
 x Leerlingen stellen zichzelf een gezondheidsdoel en testen uit of een 

app hen kan helpen om het te behalen.
 x Leerlingen bespreken hun ervaringen met een gezondheidsapp.
 x Leerlingen weten dat gezondheidsapps op verschillende manieren 

gezond gedrag kunnen motiveren.
 x Leerlingen weten dat gezondheidsapps ook mentale uitdagingen 

kunnen opleveren.

Lessuggesties
1. Wat doen gezondheidsapps met jou?

 x Leerlingen kunnen de oefening op papier invullen en mondeling met 
elkaar vergelijken.

 x Je kunt de vragen ook interactief aanbieden: klik hier voor de digitale 
versie op Kahoot. Zo kun je per vraag meteen een gesprek starten.

 x Het visueel maken (voor de groep) kan door in de klasruimte positie 
in te nemen, of door een lijnschaal op bord te zetten en daar de 
verschillende standpunten weer te geven.

 x Afhankelijk van de gekozen werkvorm kun je de mogelijkheid 
voorzien om de eigen positie te veranderen nadat de leerlingen naar 
elkaar hebben geluisterd.

2. Tijd voor een test: daag jezelf uit!
 x Wie vreest niet alle leerlingen mee te krijgen voor de uitdaging, kan 

de groep een groepsdoel laten kiezen, eerder dan een individueel 
doel.

3. Focussen we te veel op onze gezondheid?
 x Een element dat je kunt toevoegen aan de discussie is het ‘digitaal 

paternalisme’. Wat is de autoriteit van apps en onze smartphone? 
Luisteren wij ernaar, doen wij wat de app zegt? Moet er iets van de 
app of leggen we het ons zelf op? Als je moeder zich zo zou bemoeien, 
hang je in de gordijnen, maar van een app aanvaard je dat?

Voorbeeldantwoord
Gezondheidsapps kunnen op verschillende manieren motiveren:

De app zelf: Vaak stuurt de app motiverende berichtjes of tips die 
kunnen motiveren om vol te houden: ‘nog 1546 stappen te gaan’, ‘drink 
nog 2 glazen water en je doel is bereikt’, ‘proficiat, al 14 dagen rookvrij’, ...

Reacties van anderen: Apps genereren data die je eenvoudig met 
anderen kan delen. Soms is het net dat sociale aspect dat ervoor zorgt 
dat je door blijft gaan. Je kunt bijvoorbeeld je sportieve prestaties op 
sociale media delen. Vaak hebben apps ook een groepsplatform waar 
vrienden en contacten elkaar kunnen motiveren. Soms gaat het verder 
en ontstaat er een soort competitie die dan ook weer motiveert om vol 
te houden.

3.4 Doe de quiz

Doel van de oefening
 x Leerlingen verwerven feitelijke kennis over gezondheidsapps, 

bijvoorbeeld over het gebruik, de voor- en nadelen, en de mogelijke 
problemen (privacy, terugbetaling, sociale verplichting).

https://create.kahoot.it/details/59928aa9-1905-44b6-ace9-69b448fd78e6
https://create.kahoot.it/details/59928aa9-1905-44b6-ace9-69b448fd78e6
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3.5 De app en de arts

Doel van de oefeningen
Volg de flow

 x Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen positie tegenover hun app 
en dokter of zorgverlener.

 x Leerlingen zijn zich bewust van de relatie tussen een professionele 
zorgverstrekker en een (gratis) app.

 x Leerlingen kunnen de eigen mening bijschaven en verfijnen na 
gesprek met klasgenoten.

 x Leerlingen onderzoeken hun eigen bronnen van medische info, en 
hoeveel waarde zij hieraan hechten.

 x Leerlingen weten dat apps geen arts kunnen vervangen.
 x Leerlingen beseffen dat hun gezondheid meer is dan een app alleen, 

ze kunnen adviezen van de app relativeren.

Apps voor psychologische zorg?
 x Leerlingen kunnen de voordelen en werkpunten opnoemen van 

gezondheidsapps in psychologische hulpverlening.
 x Leerlingen zien de verschillen en overeenkomsten tussen de 

meerwaarde van een app bij een fysieke kwaal en een psychologische 
kwaal.

Lessuggesties
Volg de flow

 x Leerlingen kunnen eenvoudig aan de slag met de voorstelling op het 
leerlingenblad. Of ze kunnen de online variant doen.

 x De leerkracht kan in de groepsfase het schema op het bord kopiëren 
of de situatie op een andere manier in de klasruimte visualiseren.

 x Het is een goed idee om de oefening 2x te doen: individueel en na 
overleg. Zij die hun positie bijspijkerden kun je laten vertellen welk 
argument hen ‘overhaalde’.

Vraag naar bronnen
 x Als de vraag te algemeen uitvalt en weinig animo oplevert, kun je 

sturende vragen stellen. Wat doe je bij een verkoudheid? Als je al 5 
dagen vage hoofdpijn hebt? Als je gewicht wil verliezen? Als je een 
intiem kwaaltje hebt?
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Lessuggesties
 x Leerlingen kunnen individueel de quiz invullen op het leerlingenblad.
 x De quiz kun je ook online invullen. Dat bespaart enig telwerk.
 x Een klassikale variant is mogelijk: de (online) quiz kan worden 

geprojecteerd en leerlingen kunnen de vragen beantwoorden bij 
handopsteking of met gekleurde antwoordkaarten.

 x De toelichting bij de quiz bevat de juiste antwoorden. Voor de exacte 
kennisoverdracht ligt de klemtoon natuurlijk bij een uitvoerige 
bespreking van de juiste antwoorden.

Tips
 x De antwoorden van de quiz staan bewust op een aparte pagina. 

Kies je ervoor om de quiz op papier te laten invullen, dan kun je de 
antwoorden na het invullen uitdelen.

 x Het antwoordenblad bevat alle info en kun je ook elders gebruiken. 
Maar wij raden de quiz aan. ;)

https://demaakbaremens.typeform.com/to/irlXur57
https://demaakbaremens.typeform.com/to/WURjRinY
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Apps voor psychologische zorg?
 x Download de app om angsten te overwinnen, laat de leerlingen 

ondervinden of het werkt en er hun mening over vertellen.
 x Bij deze video hoort een lang online-artikel, dat door de lengte niet 

voor elke les of klas geschikt is. Hierna vind je een ingekorte versie 
van de tekst. Waar handig, kan die als extra oefening aangeboden 
worden.

 x Is een Slaap een thema waar je leerlingen van wakker liggen? Dan kun 
je kiezen om met het artikel ‘Beter slapen met slaap-apps’ aan de slag 
te gaan. Je vindt het hierna.

Voorbeeldantwoorden
Wat vind je noodzakelijk bij psychologische hulp?
Dat kan onder meer zijn: vertrouwen in deskundigheid, discretie, dat je 
iemand live kan zien, dat je met iemand een band kunt opbouwen, dat je 
met iemand van gedachten kunt wisselen, dat je advies op maat krijgt.
Je kunt hier doorverwijzen naar instanties waar jongeren terecht 
kunnen als ze zich niet goed voelen zoals Awel, Tele-onthaal, Overkop, 
CAW, Tejo, …

Kunnen apps voordelen hebben voor psychologische hulp?
Een app kan ook sterke punten hebben: opvolging kan veel 
nauwgezetter met een app dan met een dagboekformat, een meer 
constant gevoel van begeleiding, het gevoel het zelf wat meer in handen 
te hebben of bij te dragen aan je eigen therapie. Een app is op een manier 
een heel autonome manier van werken. Kijktip 2 past perfect bij dit 
topic.

Kijktips
 x Medische apps op de smartphone, wat moeten we ermee?  

Interessant filmpje over gezondheidsgegevens registreren en zelf 
analyses maken, met alle mogelijkheden én risico’s van dien.

 x Apps ter ondersteuning bij chronische depressie  
Annemiek kampt met chronische depressie. Apps helpen haar een 
vinger aan de pols te houden.
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https://www.awel.be/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.overkop.be/
https://tejo.be/
https://www.youtube.com/watch?v=DjLGkxhI_G0
https://www.youtube.com/watch?v=sUW4CxXqQQg
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Het lijkt toekomstmuziek maar het is 
dichterbij dan je denkt: psychiaters 
en therapeuten die smartphone-
apps voorschrijven als deel van een 
behandeling. Er zijn al apps die helpen 
om diagnoses te stellen, angsten 
aan te pakken, of online therapie 
aanbieden. Onderzoekers telden dit 
jaar 1.435 “mental health apps”, “apps 
voor de geestelijke gezondheid”.

Dokter App weet of je  
depressief bent
Mijn zoektocht begint in de App Store. 
Ik zoek op “depressie” en “test” en 
ontdek veel apps die onderzoeken of 
je depressief bent. Of die bewéren 
dat te doen. Ik ben achterdochtig. Kan 
een gratis app écht een psychiatrisch 
interview vervangen? Het lijkt te mooi 
om waar te zijn.

Ik download Depression Test, die 
app gebruikt een vragenlijst die ook 
gebruikt wordt in de psychiatrie en 
bij wetenschappelijk onderzoek. 
Ik moet enkele eenvoudige vragen 
beantwoorden. Of ik mij de voorbije 
weken soms moedeloos voelde? 
Of ik soms moeilijk in slaap val of 
te weinig slaap? Tja, dat gebeurt 
helaas regelmatig. Er zijn ook vragen 
over vermoeidheid, eetlust en 
concentratieproblemen.

Onmiddellijk volgt mijn score: 
4 op 27. Het is volgens de app 
“onwaarschijnlijk” dat ik depressief 
ben. Of die Depression Test 
betrouwbaar is? Ik vraag het aan 
psychiater en KU Leuven-professor 
Stephan Claes.

“Een app kan nooit een diagnose 
vervangen, daarvoor is een grondig 
gesprek nodig. Apps kunnen wel een 
goede aanwijzing geven. Als je hoog 
scoort op die depressie-test, kan de 
app je doorverwijzen naar je huisarts. 
Die kan dan bijkomende vragen stellen 
en onderzoeken of je écht depressief 
bent.”
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Een app om je angsten te 
overwinnen: artikel

Kan je angst, depressie en andere 

psychische problemen behandelen met 

een app? 

Peter Brems, Ruben Van Den Heuvel & 
Alexander Dumarey, 4 oktober 2019,  
www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/25/
angstig-of-depressief-download-een-app/  
Bewerking door De Maakbare Mens

Veel kaf, weinig koren
Ik ga op zoek naar andere apps 
voor de mentale gezondheid. Er 
zijn apps voor mensen met ADHD, 
eetstoornissen, angststoornissen 
en een heleboel andere mentale 
problemen. Het aanbod lijkt eindeloos.

Veel aanbod betekent veel keuze, 
maar welke app kies je dan? En 
hoe weet je of die deugt? Het lijkt 
onbegonnen werk. Ik maak een 
afspraak met Tom Van Daele (Thomas 
More Hogeschool). Hij onderzoekt de 
kracht en de beperkingen van apps 
voor de geestelijke gezondheid.

Van Daele: “Het is inderdaad moeilijk 
om een goede van een slechte app te 
onderscheiden. Bij een medicijn weet 
je tenminste wat erin zit, aan welke 
dosis en wat de neveneffecten zijn. Bij 
een app is dat allemaal niét het geval.”

De meerderheid van de apps voor 
de mentale gezondheid zijn van 
bedenkelijke kwaliteit. Dat bleek 
uit onderzoek dat eerder dit jaar 
verscheen in Nature, met een 
veelzeggende titel: “Het gebruik van 
wetenschap om apps te verkopen”. 
De conclusie van het onderzoek: 
veel apps beweren wel effectief te 
zijn, maar die beweringen zijn vaak 
niet wetenschappelijk onderbouwd. 
Slechts bij enkele apps werd 
onderzocht of ze écht werken of 
niet. Het probleem is alleen dat je die 
apps moet vinden. Maar dat blijkt 
makkelijker gezegd dan gedaan…

Drie regels
Als gebruiker kan je zélf leren hoe je 
een goede van een minder goede app 
onderscheidt. “Het is niet eenvoudig”, 
geeft Van Daele toe. “Je kan het wel 
leren. Met enkele eenvoudige stappen 
kom je al een heel eind.”

Drie concrete tips die kunnen helpen 
om het digitale kaf van het digitale 
koren te scheiden:

http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/25/angstig-of-depressief-download-een-app/
http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/25/angstig-of-depressief-download-een-app/
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1. “Kijk wie de app aanbiedt. 
Overheden en onderzoeksinstellingen 
zijn meestal betrouwbaarder dan 
bedrijven.”

2. “Kijk of de app ooit getest werd in 
een wetenschappelijke studie. Als 
dat zo is, dan zal het zeker vermeld 
worden. Je kan dan de studie in 
kwestie raadplegen.”

3.”Wees extra voorzichtig met de 
persoonlijke data die je ingeeft. Doe 
dat alleen als je heel zeker bent dat de 
aanbieder van de app betrouwbaar is. 
Als je twijfelt, doe je het beter niét.”

Een app om angsten aan te pakken
Ik zoek naar mental health apps die 
beantwoorden aan de drie richtlijnen 
van Van Daele. Ik vind een app om 
angst voor dieren te behandelen: 
Phobos AR.

De app gebruikt augmented reality. 
Je kijkt daarbij naar het scherm van 
je smartphone, die ondertussen je 
omgeving filmt en extra elementen 
toevoegt. Hier: het dier waar je bang 
van bent.

Phobos AR gebruikt de 
“exposuretherapie”, een methode om 
angsten voor dieren te behandelen. 
Dat doe je door jezelf geleidelijk bloot 
te stellen aan het dier waar je bang van 
bent. Je angst neemt geleidelijk af, tot 
je van je fobie verlost bent.

Op het beginscherm kan ik kiezen 
tussen verschillende dieren, van 
spinnen tot slangen. Ik kies voor 
honden en kan kiezen uit vier 
hondenrassen. Ik kies voor de 
dobermann, want als kind werd ik ooit 
aangevallen door twee dobermanns.
Dan moet ik met mijn smartphone mijn 
omgeving scannen.

Plots zie ik door het schermpje van 
mijn smartphone hoe een grote 
dobermann op mijn bureau verschijnt. 
Hij ziet er levensecht uit en kan zelfs 
blaffen. Ik kan er met mijn hand 
naartoe gaan en zie door het scherm 
van mijn iPhone hoe ik -voor het eerst 
in mijn leven- een dobermann aai. Ik 
merk hoe mijn hart sneller begint te 

kloppen. Ook mijn handen voelen 
plots klam. En dat dus allemaal door 
een virtuele hond.

Of je écht angst voor dieren kan 
aanpakken met een app aps Phobos 
AR? Tom Van Daele waarschuwt voor 
overdreven enthousiasme.

“De app is zeker leuk om eens de angst 
voor een virtueel dier te ervaren. 
Het is echter geen manier om jezelf 
te behandelen. Daarvoor moet je 
absoluut naar een therapeut gaan.”

Een app die informatie verzamelt 
over je leven
Apps zijn dus beter als je ze gebruikt 
in overleg met een hulpverlener. Dan 
kunnen ze écht een meerwaarde 
betekenen, ook in de psychiatrie. 
Ik spreek af met professor Inez 
Germeys (Centrum voor Contextuele 
Psychiatrie van de KU Leuven). Zij is 
één van de pioniers als het gaat om 
apps voor de mentale gezondheid.

“We gebruiken bij ons onderzoek 
vaak smartphones”, zegt Germeys. 
“Op die smartphones staat een 
speciale app. Die geeft 6 tot 10 keer 
per dag een signaal, zonder dat je op 
voorhand weet wanneer. Je moet 
dan vragen invullen over je situatie 
net vóór je het signaal kreeg. Was je 
aan het piekeren? Was je tevreden 
of eerder somber? Ben je alleen of in 
gezelschap?”

Zo wordt veel belangrijke informatie 
verzameld over het leven van een 
patiënt. En die extra informatie kan 
dan weer bruikbaar zijn in therapie.
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We brengen veel tijd slapend 
door, dus we doen dat liefst zo 
goed mogelijk. Als je beter slaapt, 
functioneer je beter en is je humeur 
beter. Het is al snel duidelijk: een 
goede slaap verdient onze aandacht. 
Dat hebben ook app-ontwikkelaars 
begrepen.

Voor elk wat wils
Wie in de app-store al zocht naar een 
slaapapp weet het: er bestaan er veel. 
Welke vind je er zoal? 
• Apps voor meditatie, of een rustig 

muziekje voor het slapengaan, 
zodat inslapen gemakkelijker 
wordt.

• Logboek-apps die je slaap- en 
waakgedrag registreren en 
verbinden met je stresslevel of 
eetgedrag.

• Apps om jouw slaapcycli en 
slaapfasen te meten.

• Apps die met hun metingen jouw 
ideale uur van ontwaken bepalen, 
een soort ‘persoonlijke wekker’.

• Apps die registreren of je snurkt 
(en hoe hevig) of om slaapapneu 
te meten.

De lijst is niet volledig, maar het is 
duidelijk: slaapapps vind je in alle 
kleuren en maten.

Werken ze?
Zoals bij elke andere gezondheidsapp, 
hangt het antwoord op die vraag af van 
2 factoren:
• Wat belooft de app te doen?
• Wat verwacht jij als gebruiker van 

die app? 

Neem de inslaaphulp-apps met een 
muziekje of meditatie. Het is perfect 
denkbaar dat wie slecht inslaapt, baat 
heeft bij een sluimerig muziekje. Als 
je er niet nerveus van wordt, is het 
ook niet schadelijk. Het kan je echt 
helpen. Onderzoek toont aan dat 
een slaapritueel een goed idee is. Als 
die app je toelaat om de routine te 
bewaken, waarom niet. 

G
ez

o
n

d
h

ei
d

sa
pp

s 
| T

o
el

ic
h

ti
n

g 
vo

o
r 

le
er

kr
ac

h
te

n

Beter slapen met slaap-apps? 
Artikel

Met je smartphone of smartwatch kun je 

gegevens bijhouden over je slaapritme. 

Helpen slaap-apps je beter slapen? 

© De Maakbare Mens
Met de gewaardeerde steun van 
professor Johan Verbraecken, neuroloog 
verbonden aan de slaapkliniek van het 
UZA.

Gevoeliger wordt het wanneer de 
app beweert jouw persoonlijke 
slaapparameters
• correct te meten en/of
• daar conclusies of zelfs een 

diagnose aan te verbinden.

Kan een app meten hoeveel je slaapt 
(de kwantiteit)? Jawel, de technologie 
laat vandaag toe om correct vast te 
stellen of je al dan niet slaapt. Dat 
kan handig zijn als je bijvoorbeeld 
een beeld wilt krijgen van je eigen 
slaappatroon of om iemands 
slaap- en waakritme te tracken 
(voor wetenschappelijk onderzoek, 
psychiatrische opvolging, …). 
Misschien geeft die app zelfs slaaptips 
en geheugensteuntjes op jouw maat, 
zoals ‘nu je bed in!’ Handig. Het meet 
en doet wat het belooft.

Een stap verder gaan apps die beloven 
dat ze ook de kwaliteit van jouw 
slaap meten. Of je in een diepe slaap 
bent, dus. Om daar uitspraken over 
te doen zijn complexe metingen 
nodig.  Slaapkwaliteit heeft alles te 
maken met onder meer ademhaling 
en hersenactiviteit. Tot vandaag 
bestaan er geen slaapapps die even 
betrouwbaar zijn als de metingen 
in een slaaplabo. De smartphone 
die naast je bed ligt of zelfs een 
smartwatch of een chip die je op je 
voorhoofd kleeft, kan niet zoveel 
informatie oppikken en verstrekken 
als een onderzoek in het slaaplabo.

Waarom de ultieme slaap-app (nog) 
niet bestaat
Waarom is het zo moeilijk om een 
app te ontwikkelen die zich kan 
meten met de wetenschappelijke 
onderzoeksmethoden? 
 
Wie dat wil doen, moet doorgedreven 
en langdurig de resultaten 
van de app vergelijken met 
wetenschappelijke metingen (dat 
heet validatieonderzoek) en zo de app 
verfijnen en stroomlijnen. Dat gebeurt 
tot nu toe weinig:

Nieuw
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• App-ontwikkelaars zijn zelden 
verbonden aan een slaapcentrum. 
Het zijn informatici die geen 
toegang hebben tot de gegevens 
van onderzoekscentra. 

• Zo’n onderzoek zou veel tijd in 
beslag nemen, en time is money. 
Validatieonderzoek wordt al gauw 
erg duur. Een ontwikkelaar rekent 
de prijs voor onderzoek niet graag 
door aan zijn gebruikers, want 
een gratis app is vaak een groter 
succes.

Zelfs een gemotiveerde ontwikkelaar, 
die een briljante en geteste app 
ontwikkelt, staat voor de uitdaging 
om hem doorheen de tijd up-to-
date te houden. Ondersteunende 
programma’s, netwerken en algoritmes 
evolueren razendsnel. Wie een 
betrouwbare gezondheidsapp wil 
maken en onderhouden, heeft er een 
dagtaak bij.

Hoopvol naar de toekomst? 
Er zijn weinig gecontroleerde slaap-
apps op de markt, maar dat betekent 
niet dat ze compleet zinloos zijn. We 
mogen ook hoopvol naar de toekomst 
kijken. 

Misschien doet niet elke app 
nauwkeurig wat hij belooft, maar

• voor mensen die alleen slapen, 
zonder partner, kunnen ze een 

eerste alarmsignaal zijn dat 
motiveert om te zoeken naar 
professionele hulp. 

• als er een medisch probleem is 
zoals snurken of slaapapneu, 
versterken apps de 
betrokkenheid van de patiënt. 
Dat kan de therapie een handje 
helpen.

Slaapproblemen blijven nu vaak 
onder de radar (onderdiagnose), 
omdat mensen zich van geen 
kwaad bewust zijn. Dat kan 
gevaarlijk zijn: slaaptekort verhoogt 
het risico op ongelukken en 
gezondheidsproblemen. Er is zeker 
interesse vanuit de kliniek voor 
gebruiksvriendelijke, betrouwbare 
apps. Allicht springen in de toekomst 
meer onderzoekers op de kar en 
wordt er meer onderzoeksgeld voor 
vrijgemaakt, zodat het aantal goede 
data-gedreven slaapapps kan groeien. 

Wat kun je doen?
Momenteel kan geen enkele app 
claimen dat hij de kwaliteit van je 
slaap waterdicht meet en daar een 
diagnose aan koppelt. Belooft een app 
dat wel, dan mag je daar vragen bij 
stellen.

Geef slaapapps de plaats die ze waard 
zijn. Word je er relax van en slaap je 
lekkerder in? Neem ze dan op in je 
slaapritueel; dat is vergelijkbaar met 
een boek lezen of de dag eindigen 
met een kopje thee. Word je er 
zenuwachtig van? Laat ze dan, want 
wie zenuwachtig is, slaapt niet beter.

Ook als je, om welke reden dan ook, 
een beeld wil krijgen van hoe vaak en 
regelmatig je slaapt, bestaan er apps 
die je kunnen helpen.

Als je echt een slaapprobleem hebt of 
vermoedt, dan blijft een bezoek aan 
een slaapcentrum het beste idee.

Slaapwel! 
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3.6 Verantwoordelijk voor je 
gezondheid?

Doel van de oefeningen
 x De leerlingen bedenken zelf verschillende factoren die hun 

gezondheid beïnvloeden.
 x De leerlingen weten dat apps de gezondheid kunnen verbeteren maar 

dat het niet voor iedereen (evenzeer) werkt.
 x De leerlingen kunnen een voorbeeld geven van hoe de context 

iemands gezondheid bepaalt.
 x De leerlingen onderzoeken de link tussen gezondheidsgedrag, 

verantwoordelijkheid en recht op gezondheidszorg.
 x De leerlingen kunnen mogelijke drempels opsommen voor het 

gebruik van gezondheidsapps.

Lessuggesties
 x In de eerste oefening kunnen leerlingen individueel factoren zoeken. 

Liever in groep? Dan is het tijd voor de betere brainstormtechniek: de 
gedachtenroulette!

     Gedachtenroulette
 · Verdeel de klas in kleine groepen.
 · Zet elke groep rond een papier (A4 of A3) met daarop één van de 

factoren: wie je bent/jouw omgeving/jouw gedrag
 · Stel hen allemaal dezelfde vraag: ‘Hoe kan jouw gezondheid 

bepaald worden door de factor die je voor je ziet? Noteer 
voorbeelden of uitleg.’

 · Laat ze enkele minuten brainstormen rond hun papier en 
ondertussen noteren.

 · Na de opgegeven tijd wisselen ze naar een andere factor. De 
papieren zijn nu niet meer blanco en kunnen verder uitgebreid of 
verdiept worden.

 · Schuif nog 2 keer door zodat elke groep alle onderwerpen heeft 
gezien en eindigt waar ze begonnen zijn.

 · Terug bij hun beginfactor kunnen ze een samenvatting maken 
van de belangrijkste dingen. Deze kan iedereen noteren in de 
leerlingenbundel.

 · Heb je grote klassen? Verdeel ze in 6 groepen i.p.v. 3.
 x De leerlingen kunnen het fragment van Ignaas Devisch in groep 

bekijken of individueel.
 x Bij de vraag over een wet rond gezondheidsapps kunnen deze vragen 

ideeën aan de oppervlakte brengen:
 · Moet die wet een kader scheppen om te bepalen welke app 

kwalitatief is?
 · Wat maakt een app goed en wie beslist daarover?

Voorbeeldantwoorden
Determinanten

Wie je bent peilt naar persoonlijke factoren: geslacht (veel 
aandoeningen komen meer bij mannen voor dan bij vrouwen of 
omgekeerd), leeftijd (ouderen krijgen kwalen die kinderen niet krijgen 
of omgekeerd), lichaamsbouw, temperament, intelligentie, karakter... Al 
die factoren kunnen mee bepalen of en wat voor soort kwalen je kent. 
Bemerk dat dit vaak geen persoonlijke keuzes zijn.

Je omgeving peilt naar: huisvesting, financiële situatie, opleidingsniveau 
ouders, ... Wie krap woont, in een kamer met vochtproblemen slaapt 
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of geen geld heeft om de tandarts te betalen, zal daarvan invloed 
ondervinden op zijn gezondheid. Bemerk dat dit vaak geen persoonlijke 
keuzes zijn.

Je gedrag peilt naar: gezondheidsgedrag zoals sporten en gezond eten, 
drink- en rookgedrag uiteraard. Maar bijvoorbeeld ook naar school 
fietsen, gameverslaving of minder mobiel zijn. Bemerk dat zelfs hier niet 
altijd sprake is van ‘vrije keuze’.

Wie is verantwoordelijk voor onze gezondheid (filmpje Ignaas Devisch)

Vraag 1: Een voorbeeld uit het determinantenschema kan worden 
uitgewerkt.

Vraag 2: Hier kan aangehaald worden dat gezond leven duur kan zijn: 
bijvoorbeeld de aankoop van sportmateriaal, fastfood is goedkoop 
in de supermarkt, structureel gezonde keuzes maken vraagt soms 
opofferingen, enz.

Vraag 3: Niets is op zich een waterdichte garantie voor een goede 
gezondheid. Ook gezondheidsapps niet. Ze kunnen helpen en bijzonder 
zinvol zijn, maar niet zaligmakend.

Vraag 4 is een aanzet voor een discussie over verantwoordelijkheid en 
recht op gezondheidszorg. Een ander voorbeeld zijn apps om gezond te 
eten of meer te bewegen en zwaarlijvigheid.

Zijn gezondheidsapps voor iedereen?
Mogelijke drempels: Financiële beperkingen, digitale beperkingen, de 
keuzevrijheid om geen om wel of niet gezondheidsapps te gebruiken, ...

3.7 Waar gaan jouw gegevens heen?

Doel van de oefening
1. 5-minuten-test

 x Leerlingen weten welke gegevens ze over zichzelf prijsgeven.
 x Leerlingen weten waarvoor hun data worden gebruikt door de 

fabrikant van de app.

2.  Waar gaan jouw gegevens heen/De waarde van je gegevens
 x Leerlingen kunnen de verschillende mogelijke bestemmingen van hun 

data opsommen.
 x Leerlingen vormen zich een mening over wenselijke en onwenselijke 

bestemmingen van hun data.
 x Leerlingen kunnen uitleggen op welke manier hun data interessant 

zijn voor de gezondheidszorg, de app-ontwikkelaar, artificiële 
intelligentie en commerciële bedrijven.

Lessuggesties
 x De leerlingen kunnen via een interactieve onlineoefening op 

verschillende manieren ontdekken waar welke data van hen naartoe 
gaat wanneer ze (fictief) een app gebruiken.

 x Lees jij de gebruikersvoorwaarden? 5-minuten-test  
Laat de leerlingen surfen naar de gebruikersvoorwaarden van Fitbit. 
Geef hen 5 minuten om de vragen op te lossen. Aangezien ze veel info 
moeten doornemen, zal allicht niemand alle vragen kunnen oplossen 
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binnen de tijd. Dat is net de bedoeling, het moet een beetje mislukken. 
Zo kun je aantonen dat je niet snel en eenvoudig kan terugvinden wat 
er met je data gebeurt. Bovendien moet je de gebruiksvoorwaarden 
accepteren als je de app wil gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om de 
leerlingen extra tijd te geven. Of aangeven waar de antwoorden te 
vinden zijn. Of zelf de juiste antwoorden geven (zie hieronder).

 x Geef je mening: voor welk doel mogen jouw gezondheidsgegevens 
worden gebruikt?

 · Kan in speedduo’s (speeddate): Geef de leerlingen per duo een 
vraag of optie. Geef ze een maximum tijd, bijvoorbeeld 1 minuut. 
Na 1 minuut wisselen ze van vraag. Het is ook leuk om van 
gesprekspartner te wisselen. (Net zoals op een speeddate.)

 · Kan door rechtstaan of zitten. Visualiseer de mogelijke 
antwoorden; ‘ja’ of ‘nee’ en de duimen. Rechtstaan is gelijk aan 
‘ja’ en zitten is ‘nee’. Leerlingen positioneren zich het dichtst 
bij het antwoord waarbij zij aansluiten. Een tussenpositie kan 
dus ook ingenomen worden. Laat enkele leerlingen hun keuze 
verantwoorden.

 x Los de vragen op, ga eventueel online op zoek.
 · Je kunt ervoor kiezen om leerlingen dit te laten voorbereiden, 

thuis of in groep.
 · Je kunt ervoor kiezen om per groep één vraag te laten oplossen.
 · Deze oefening kun je ook met de gedachtenroulette aanpakken 

(zie 3.6).
 · Je kunt ook met bushaltes werken. Verdeel de vragen op 

verschillende plekken in de klas. Elke vraag is een bushalte. 
Leerlingen kunnen bij elke halte antwoorden op een papier 
noteren, met een post-it of in hun eigen bundel. Leerlingen 
kunnen elkaar aanvullen. Ze kunnen ook samen aan een halte 
staan en overleggen om tot een antwoord te komen.

Voorbeeldantwoorden
5-minuten-test
Welke info laat je achter?

 x Profielgegevens, verplicht: Naam, e-mailadres, geboortedatum, 
gewicht, telefoonnummer, ...

 x Extra info: voedsel- en slaaplogs, connecties met sociale media, 
deelname aan wedstrijden, ...

 x Financiële info: kredietkaartnummer, bank, ...
 x Communicatie met de life coach: persoonlijke doelen, je kalender, alle 

communicatie, ...
 x Gegevens die je telefoon registreert: afgelegde afstand, verbrande 

calorieën, slaapfases, ...
 x Locatiegegevens: via de gps in de smartphone
 x Gebruiksgegevens: welke zoekopdrachten, wanneer en hoe ingelogd, 

het IP-adres
 x Gegevens van andere websites (als je ze connecteerde): Facebook, 

Google, ...

Wat doet Fitbit met die informatie?
 x Diensten aanbieden: het dashboard van de gebruiker up-to-date 

houden en feedback geven. De passende profielen (andere gebruikers 
of coaches) met elkaar in contact brengen.

 x Service verbeteren: eventuele foutjes of problemen in de app zelf 
opsporen en oplossen.

 x Advies op maat bieden: welk advies of suggesties je ontvangt van 
Fitbit hangt af van wat je er zelf in geregistreerd hebt.

 x Communicatie op maat met de gebruiker: dienstmededelingen en 
advertenties op maat.

 x Veiligheid garanderen, identiteit van de gebruikers checken, fraude 
voorkomen, oneigenlijke betalingen onderscheppen.
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En wat lezen we in de allerlaatste bepaling?
 x “We werken samen met partners die ons voorzien van analyse- en 

advertentieservices.” Met andere woorden: verkopen aan bedrijven. 
Welke bedrijven en met welk doel? Daarvoor moet je nog wat verder 
op zoek!

Waar gaan je data heen?
Volksgezondheid: Als apps door veel mensen worden gebruikt, levert 
dat ook een massa gegevens op over de volksgezondheid. Gegevens over 
individueel gedrag, maar op de duur ook groepsgegevens over hoeveel 
mensen gezond eten, met fitnessapps aan de slag gaan, willen stoppen 
met roken, enz. Het zijn gedroomde data om uitspraken te doen over de 
volksgezondheid en hoe die te verbeteren.

App: Door de data van veel mensen te gebruiken en met elkaar in 
verband te brengen leert de app zelf ook bij, de rekensleutel die erachter 
zit wordt nauwkeuriger. Het advies lijkt steeds meer alsof het advies op 
maat is.

Artificiële intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software 
en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren het 
denkvermogen van de mens. AI is gebaseerd op de invoer, verwerking en 
in verband brengen van enorme hoeveelheden data. 

Bronnen: www.mediawijsheid.nl/kunstmatigeintelligentie en https://
data-en-maatschappij.ai/uploads/grid/brAInfood-1.jpg

Reclame op maat: De data die je achterlaat in gezondheidsapps 
kunnen interessant zijn voor commerciële bedrijven. Die hebben 
natuurlijk ook begrepen dat wie een gezondheidsapp gebruikt ook 
weleens geïnteresseerd zou kunnen zijn in ... een fitnessabonnement, 
voedingssupplementen, gezondheidsvakanties, … De reclame die je in je 
browser ontvangt is niet toevallig verbazend passend.

Kijktip
Waarom wordt data in de toekomst je belangrijkste bezit?
https://youtu.be/Wo3P03gRpnA
Interessante uiteenzetting over de immense hoeveelheid data 
die we online prijsgeven. Voor leerlingen is het mogelijk wat lang 
en academisch, dit is te beoordelen naargelang de klasgroep. Als 
achtergrond voor de nieuwsgierige leerkracht is het alvast een topper.
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3.8 Wat brengt de toekomst?

Doel van de oefeningen
Filmpje Zohra

 x Leerlingen weten dat er in de toekomst een steeds grotere rol is 
weggelegd voor de technologie in de zorg.

 x Leerlingen bedenken de voor- en nadelen hiervan en vormen hierover 
een mening.

 x Leerlingen formuleren hun verwachtingen en hoop voor de toekomst.

Artikel
 x Leerlingen weten dat de verhouding tussen app en arts in de 

toekomst kan veranderen als de mogelijkheden qua diagnosestelling 

https://www.mediawijsheid.nl/kunstmatigeintelligentie
https://data-en-maatschappij.ai/uploads/grid/brAInfood-1.jpg 
https://data-en-maatschappij.ai/uploads/grid/brAInfood-1.jpg 
https://youtu.be/Wo3P03gRpnA
https://youtu.be/Wo3P03gRpnA
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3.9 Like of dislike?

Doel van de oefening
 x Leerlingen verwerven beter inzicht in hun eigen mening en 

verwachtingen rond app-gebruik. Er is onder meer aandacht voor 
toegankelijkheid van nieuwe ICT, dataveiligheid en bronnenkritiek.

 x Leerlingen brengen hun eigen mening onder woorden en kunnen 
erover van gedachten wisselen.

Lessuggesties
 x Dit is de kans om even tafels en stoelen aan de kant te schuiven en 

de volledige klasruimte te gebruiken. Je kunt 2 kampen organiseren 
(eerder eens en eerder oneens) en de groepen tegen elkaar laten 
argumenteren.

 x Om de vragen visueel voor te stellen kun je de online versie in Kahoot 
gebruiken.

 x Een andere optie is de leerlingen vrij te laten bewegen door de klas. 
Wie een bedenking heeft, krijgt het woord, wie het ermee eens is gaat 
achter de spreker staan. Zodra het punt duidelijk is en mensen positie 
hebben ingenomen, gaat de klaswandeling door tot de volgende een 
opmerking maakt.

 x Bij een visuele methodiek is het meteen duidelijk wie een 
uitgesproken standpunt heeft en wie afwijkt van de meerderheid. 
Beiden kunnen interessant zijn om hun standpunt te laten toelichten. 

 x Alle argumenten op bord zetten en ze klassikaal bespreken blijft ook 
een optie. 

Tip
De stellingen hoeven niet allemaal of tegelijkertijd aan bod te komen. Je 
kunt ze ook elders inzetten als verzetje.

Handvaten voor de discussie 
We geven je wat extra vragen en achtergrond mee om de swing in de 
discussie te houden. 

Hoe gebruik jij gezondheidsapps?
 x Gezondheidsapps zijn verslavend: Hier kun je verwijzen naar Ziek van 

gezondheid. Wanneer maakt de app je meer overstuur dan gezond?
 x Stappenteller op smartphones motiveren om meer te stappen: 

Motiveert de teller zelf, of ligt de motivatie eerder in het uitwisselen 
van je prestaties met anderen? 
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toenemen. 
 x Leerlingen weten dat gezondheidsapps niet alleen in de strikte 

diagnose-geneeskunde kunnen worden ingezet, maar ook in 
domeinen als ouderenzorg en psychologische ondersteuning. 

Lessuggestie
 x Reflecteren over de toekomst kan tijdens een klasgesprek, of als 

de lestijd ontbreekt, in een huistaak of schrijftest. In dat geval is 
bespreking nadien wel nodig.

 x Extra input voor de discussie:  
Zohra wordt nu al ingezet, niet enkel bij ouderen, maar ook bij jonge 
kankerpatiëntjes. Hoe staan de leerlingen daar tegenover?
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 x Gezondheidsapps werken alleen goed als je je smartphone altijd bij 
hebt: Wordt het steeds meer verwacht dat jij jouw smartphone bij 
hebt? Is dat nodig voor een positief effect van gezondheidsapps? Is de 
smartphone het nieuwe normaal? Hebben leerlingen het gevoel dat 
ze zelf kunnen beslissen niet mee te doen?

 x Gezondheidsapps vragen te veel moeite van de gebruiker: Wat zorgt 
er precies voor dat een app ‘op de zenuwen’ gaat werken? Kunnen de 
leerlingen voorbeelden geven van apps die ze verwijderden wegens 
‘irritant’? 

Wie weet wat gezond is? 
 x Een app kan niet weten wat voor mij gezond is: Hebben de 

leerlingen een idee wie achter de informatie zit die de apps geven? 
Bestaan er betere en minder goede apps en wat maakt een app dan 
betrouwbaar? 

 x Een dokter moet op de hoogte zijn van welke apps goed zijn: Wie 
vertrouwen de leerlingen als ze advies nodig hebben over apps in 
verband met hun gezondheid? Waarop baseren ze zich? 

 x Een dokter zien kan beter geruststellen dan een app: Welk belang 
hechten de leerlingen aan het persoonlijk contact? Is het persoonlijk 
contact nog belangrijker als je ziek bent? Wie sprak al met zijn/haar 
arts over een app?

 x Als ik twijfel of een app goed is, luister ik bij mijn vrienden: Wie 
vertrouwen de leerlingen als ze advies nodig hebben over apps in 
verband met hun gezondheid? Waarop baseren ze zich? 

Waar gaan je gegevens heen?
 x Gebruikersvoorwaarden zijn te ingewikkeld om te kunnen lezen: 

Weten de leerlingen wat er in de gebruiksvoorwaarden staat? Vinden 
ze het een vrije keuze of wringt het dat je de app niet kan downloaden 
als je de voorwaarden niet aanvaardt? 

 x Onze data en privacy moeten beter beschermd worden: Is privacy 
belangrijk? Moet er een betere controle komen op wat er met onze 
gegevens gebeurt? Moet er meer transparantie zijn over wat ermee 
gebeurt? Mogen data doorverkocht worden?

 x Je eigen dokter mag de gegevens zien die je registreert met een 
gezondheidsapp: Wie mag er in je gezondheidsgegevens snuisteren? 
Zijn er ook situaties waarin ze hopen of verwachten dat hun dokter de 
gegevens zeker ziet?

Zijn apps voor iedereen?
 x Alle apps moeten gratis zijn: Hebben sommige mensen geen toegang 

tot ICT omdat ze het niet kunnen betalen? Als alle apps gratis zijn, hoe 
vergoeden we dan de ontwikkelaar voor zijn inbreng?  

 x Iedereen kan gezondheidsapps (leren) gebruiken: Wie kan het wel 
of niet leren, is het een leeftijdskwestie, of een karakterkwestie? Zou 
iedereen gezondheidsapps moeten gebruiken? 

 x Een dokter mag een patiënt verplichten om een app te downloaden 
Wie mag iemand verplichten om een app te downloaden? Momenteel 
kan niemand je verplichten dat te doen, maar voelt het voor de 
leerlingen soms aan als een verplichting? 

 x Wie baat heeft bij een gezondheidsapp maar hem niet gebruikt, is 
in fout: Hoe verantwoordelijk zijn we voor onze eigen gezondheid? 
Moeten we alle mogelijke middelen, zoals gezondheidsapps, 
aanwenden om gezond te zijn? Heeft wie geen inspanningen doet 
voor zijn of haar gezondheid, minder recht op gezondheidsorg?
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4
Tijd voor een toets?

De vele citaten, stellingen en zelfs cartoons lenen zich uitstekend om de 
leerlingen te laten argumenteren, schrijven en debatteren.

Het kan een idee zijn om de leerlingen een app te laten kiezen en die te 
laten bespreken met in het achterhoofd de inhoud van de verschillende 
lesonderdelen.

Wie graag nagaat wat de leerlingen is bijgebleven van de lessenreeks, 
kan het ze zelf laten uitdrukken. Een nieuw filmpje/TikTok is geboren?
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5
Meer weten of doen?

Website
Neem een kijkje op onze website. Je vindt er algemene teksten over 
gezondheidsapps en artikels geschreven door experts. Creëer gerust 
een les begrijpend lezen of gebruik tekstfragmenten in je les. Ook ideaal 
ter voorbereiding van je les en verdere verdieping. 
Surf naar www.demaakbaremens.org/gezondheidsapps. 

Facebook
Like onze facebookpagina www.facebook.com/DeMaakbareMens en 
blijf op de hoogte van de meest recente informatie, weetjes en tips.

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de actualiteit en activiteiten over de 
maakbaarheid van de mens. Schrijf je in voor de maandelijkse 
elektronische nieuwsbrief via
www.demaakbaremens.org/nieuwsbrief/.

Expertisecentrum
Bij De Maakbare Mens kun je boeken over onze thema’s 
ontlenen en kun je terecht met al je vragen. Contacteer onze 
bibliotheekverantwoordelijke Lieve De Peuter via lieve.de.peuter@
demaakbaremens.org of 03 205 73 10.

Project
Wil je als leerkracht De Maakbare Mens steunen in haar opzet om 
gezondheidsapps onder de aandacht te brengen? Alle hulp is welkom! 
Heb je ideeën voor een project of actie? Stuur een mailtje naar 
info@demaakbaremens.org. 

Zoek je nog meer informatie en 

inspiratie? Wil je zelf iets doen? 

Hieronder enkele mogelijkheden.
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