
Vitaal Chronisch Ziek
Lunchwebinar: “Maak kennis met technologie voor mensen met 

diabetes type 2”

Donderdag 19 November, 12.00 – 13.00 uur



Programma donderdag 19 nov.
12.00 uur Welkom

12.05 uur MySugr, een diabetestracker voor op je smartphone

12.15 uur Selfcare, een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

12.25 uur Clear, data-gedreven gepersonaliseerde voedingsprogramma’s

12.35 uur MiGuide, leefstijlcoaching app en platform voor mensen met diabetes type 2

12.45 uur Chipmunk Health, virtuele kliniek voor thuismonitoring

12.55 uur Afronden



Technologie ondersteunde zorg
voor chronisch zieken

• Voorkomen is beter dan genezen.

• Zware ziektelast en hoge zorgkosten.

• Meerdere (chronische) complicaties.

• Verschillende (zorg)professionals. 

• Inzet van technologie, waaronder eHealth, ondersteunt 
zelfmanagement en participeren in de samenleving. 

• Maatschappelijk gezien van grote waarde.



Gezamenlijke visie 

• In Twente hebben we over 5 jaar een 
regionaal technologie ondersteund aanbod 
beschikbaar voor chronisch zieken.

• We starten bij Diabetes, zodat we 
ontdekken hoe dit kan werken in de 
praktijk.

• Van daaruit andere ziektebeelden 
aanhaken.



5-Stappen plan vanuit gezamenlijke visie

1. Selectietool: ontwikkelen van selectiecriteria voor het samenstellen van een 
technologie ondersteund aanbod + verkenning van beschikbare technologieën

2. Kiezen technologieën door het aanbod te evalueren langs de selectiecriteria 
3. Implementeren en evalueren van technologieën in de praktijk
4. Opschalen van het programma 
5. Aanbod evalueren

3. Testen in 

praktijk in 

Twente

4. 

Opschaling
5. Evaluatie1. Selectietool

2. 

Technologieën 

kiezen

Gezamenlijke ambitie: 

realiseren technologie 

ondersteund aanbod
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Internal

mySugr – het slimme diabetes 
maatje

Bastiaan van den Berg



Internal

Voor mensen met diabetes…

Is het een uitdaging om overzicht te krijgen



Internal

Het huidige zorgproces is gestandaardiseerd

Dit matcht niet altijd met de individuele behoefte

Jaarcontrole

Check up

Check up

Check up



Internal



Internal

mySugr applicatie

Ontwikkeld door en voor mensen met diabetes

Digitaal dagboek voor alle diabetes data in 
22 talen

CE class I & IIb medical device

2.000.000+ gebruikers met waardering
4.7/5

Voldoet aan AVG/GDPR



Internal

mySugr applicatie

Focus op eigen regie over diabetes

Sneller inzicht door gemakkelijke
overzichten

Slimme tags en foto’s om terug te zoeken

Gamification om gebruik te stimuleren

Draadloze integratie van hulpmiddelen en
slimme apparaten



Internal

Draadloze integratie

Hulpmiddelen en slimme apparaten



Internal

Draadloze uitwisseling van data met zorgverlener

Faciliteert zorg op afstand



Internal

Persoonlijkere zorg

Zonder verlies van kwaliteit

Jaarcontrole

Video check-in

Chat app

Jaarcontrole

Video check-in

Chat app

Chat app

Jaarcontrole

Video check-in

Chat app

Chat app

Fysiek
consult



Internal

Bastiaan van den Berg

+31(0)613897285

bastiaan.van_den_berg@roche.com



Internal

Doing now what patients need next



Regie bij eindgebruiker

PGO in de praktijk: van inzicht naar regie 



Zelfmonitoring met wearables



Onze oplossing: zorg en preventie combineren op één 
persoonlijk gezondheidsplatform

Preventie
Patiënten &
Gebruikers

Gegevens delen met 
coach, familie of 

mantelzorger

Rapportage 
downloaden

Onderzoek

Gamification

Regie bij 

eindgebruiker
Zorgverleners met his, sis, xis systemen

Zorgsystemen

Gegevens 
uitwisselen met 

fysio of sportschool

Eenduidig vastleggen en distribueren



Zorg professional

Ziekenhuis

Apotheek

Ladtesten

Patient geschiedenis

Zelfmonitoring middels wearables

Voeding

Fitness & sport

Welzijn

Werk

Familie

OmgevingParamedici

Gemakkelijke toegang tot alle gezondheidsgestuurde data:



De belangrijkste motiverende factoren die een 
rol spelen bij het stimuleren van 
lichaamsbeweging bij mensen met diabetes type 
2 uit de lage SES:

✓ Het vaststellen van een doel
✓ Inzicht geven in beweeggedrag en algehele 
gezondheid
✓ Het betrekken van naasten zoals familie, 
vrienden of buren
✓ Het dragen van een stappenteller

Huisartsen en praktijkondersteuners ontlasten



Mail ons op: info@selfcare4me.com

Ruth

Jeroen



Copyright Clear 2020    

dr. Madelon Bracke

Medeoprichter 

& wetenschappelijk directeur

Gepersonaliseerde voedingsprogramma’s op basis van 

real-time glucose metingen en AI-gestuurde dieet aanbevelingen



Je respons 

op voeding is 

persoonlijk

Copyright Clear 2020



Cell. 2015 Nov 19;163(5):1079-1094. doi: 10.1016/j.cell.2015.11.001. 

Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses.

Hoe ziet de reactie van je lichaam op eten eruit?

Copyright Clear 2020



Clear: een sensor en app om je glucosewaarden te monitoren, 

je voeding te loggen en je maaltijden te analyseren

Copyright Clear 2020

Start
Schrijf in, ontvang 

een startpakket en 

begin met tracken

Programma
Voltooi het 2-weekse 

zelf-monitoring 

programma

Voedingsadvies
Ontvang je 

gepersonaliseerde 

voedingsadvies



Copyright Clear 2020

Je bloedsuikerspiegel in de eerste 2 uur na het  nuttigen van een 

maaltijd geeft aan of een maaltijd goed voor je is of niet

gewichts 

toename 

vermoeidheid

insuline resistentie

Blood glucose patroon na de maaltijd (glycemische index) Wat gebeurt er in het lichaam

gewichts 

toename

vermoeidheid

insuline resistentie

Voor persoon 1 is een avocado niet goed

Terwijl dit voor persoon 2 prima werkt

meer energie, positief effect op insuline 

gevoeligheid, medicatie afhankelijkheid 



Meer energie

Verbeterde 

gezondheidsmetingen

Meer inzicht & 

zelfmanagement

Copyright Clear 2020. Confidential. Do not distribute.Copyright Clear 2020

voor het Clear 

programma

2 weken later 

Clear: van inzicht in je biologie naar 

personaliseren van je dieet en verbetering van je leefstijl 

Dagelijks glucose patroon van een deelnemer Effecten na 2 weeks



>750 deelnemers 17% heeft geen pieken 

>8.0 mmol/L

3% pre-diabetes* 
Advies voor medische check

27% Clear als ondersteuning voor

afvallen (51%), diabetes (23%), 

hormoonbalans (21%), overig (5%) 4.1 klantwaardering

Copyright Clear 2020
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THANK YOU

Madelon@theclearhealthprogram.com

www.theclearhealthprogram.com

https://apps.apple.com/nl/app/clear-voedingstracker/id1502968608
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theclearhealthprogram.clear




Je persoonlijke Glycemische score

Copyright Clear 2020    



Arjen Huizinga, directeur MiGuide

19 November 2020

‘Maak kennis met technologie voor mensen met 

diabetes type 2’

Leven met 

diabetes 

beter maken



Leefstijlaanpassingen zo 
makkelijk mogelijk maken

Meer zelfregie voor de patiënt

Minder complicaties, 
medicatie en fysieke
controles

Leefstijlbegeleiding op het 
moment dat je zorgverlener er 
niet is

Doelen

MiGuide

MiGuide is een Consortium van TNO, ExpertDoc & Pexlife



MiGuide is leefstijlgeneeskunde vanuit de huisartspraktijk

MiGuide is een Consortium van TNO, ExpertDoc & Pexlife

Evidence based | kennispartner met o.a. NHG, NDF, DiHAG en Thuisarts

Mobiele leefstijlcoach | digitaal verlengstuk van de ketenzorg

Geïntegreerd in het HIS | medische data voor huisarts en patiënt 

Persoonsgerichte coaching | gericht op haalbare gedragsverandering 



APP ontwikkeld om de behoefte van de gebruiker

MiGuide is een Consortium van TNO, ExpertDoc & Pexlife



Functionaliteiten MiGuide, patiënt 

ervaart zelfregie, zelfzorg en hoog 

service niveau

Leefstijl coaching, 

• Gekoppeld aan NHG–richtlijnen

• Gekoppeld aan medisch dossier

• Bewegen

• Voeding

• Individueel zorgplan, doelen en streefwaarden

Digitale kennisbank voor alle vragen rondom diabetes en leefstijl

Consultvoorbereiding om sturing aan consult te geven en om no-show te verlagen

Inzage medisch dossier om inzicht te vergroten

Invullen van meetwaarden om zelfmetingen mogelijk te maken

Notificaties om patiënten te activeren

MiGuide is een Consortium van TNO, ExpertDoc & Pexlife

Strategische adviesraad
Onno van Schayck (MUMC; hoogleraar 
preventieve geneeskunde)
Niels Chavannes (LUMC; hoogleraar 
huisartsgeneeskunde)

Medische adviesraad
Frank Snoek (Amsterdam UMC |professor 
medische psychologie)
Brigiet Brink (diabetes 
gedragsveranderingscoach)
Hans van Wijland (DiHag | kaderhuisarts 
diabetes)
Robert Rozenberg (sportarts, 
gepromoveerd op beweging bij diabetes)
Mariëlle van Veen (diëtist)
Ellen Wessels | diabetes verpleegkundige
Maarten Boer (ExpertDoc| huisarts)
Solko Schalm (ExpertDoc | oud hoogleraar 
interne geneeskunde)



Blended zorg bij zorgverleners

De zorgverleners gaan werken met 

MiGuide via het MiGuide portaal

Hierin zijn de patiënten direct te zien 

en krijgen de zorgverleners zicht op:

NDF consultvoorbereiding

Gemaakte notities

Beweegscore en patroon

Voedingsscore en dagboek

Gestelde doelen

Behaalde challenges | medailles

Zelfmetingen

Platform

MiGuide is een Consortium van TNO, ExpertDoc & Pexlife



Alles transparant en inzichtelijk voor de zorgverlener



MiGuide: data connectiviteit

Medicom
MicroHIS

CGM Huisarts

CGM Zorgdossier

medisch

dossier

SSO portaal

zorgverlener
SSO patient

zelf-

metingen

afspraak maken

met zorgverlener

zelf-metingen

HIS systemen

Leefstijl app PGO’s Monitoring/ communicatie

MiGuide is een Consortium van TNO, ExpertDoc & Pexlife



Vragen?
Email — info@miguide.nl 

Online — www.MiGuide.nl

MiGuide is een Consortium van TNO, ExpertDoc & PexlifeMiGuide is een Consortium van TNO, ExpertDoc & Pexlife



Een kijkje in de keuken



Nice to meet you!

Chipmunk Health levert een full-service concept voor 

gezondheidsmanagement bij de patiënt thuis. 

Het bedrijf combineert state-of-the-art datatechnologie 

met persoonlijke aandacht en zorgt ervoor dat met name 

chronische patiënten thuis kunnen worden behandeld en 

begeleid, zonder hen of hun zorgverleners onnodig te 

belasten.

Sleutelwoorden:

• Ziekte-onafhankelijk

• Evidence-based

• Voorspellend

• Geïntegreerd in de reguliere zorgverlening
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Nee…

Geen nieuwe app!
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Het full-service concept
The Chipmunk solution
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Individuele data →
monitoring

Groepsdata →
trendanalyse

50



Björn Crüts

bjorn@chipmunkhealth.com

www.chipmunkhealth.com
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Innoveren…



Vragen, opmerkingen, tips? 

Meer weten?
Innovatie@zgt.nl
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