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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 
voor
leerlingen
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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.’

G
ez

o
n

d
h

ei
d

sa
pp

s 
| O

ef
en

in
ge

n
 v

o
o

r 
le

er
lin

ge
n

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/25/angstig-of-depressief-download-een-app/
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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

G
ez

o
n

d
h

ei
d

sa
pp

s 
| O

ef
en

in
ge

n
 v

o
o

r 
le

er
lin

ge
n

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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