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Lijst gebruikte afkortingen 

Deze sectie bevat een overzicht van alle gehanteerde afkortingen in dit onderzoek. 

Tabel 1: Afkortingen gebruikt in dit onderzoek 

eHealth Electronic Health PHR Personal Health 

Records 

mHealth Mobile Health PDA Personal Digital 

Assistant 

EMR Electronical Medical Records EDA Enterprise Digital 

Assistant 

ICT Information & Communication 

Technology 

RFID Radio-Frequency 

Identification 

HL7 Health Level 7 HIMSS Health Information 

and Management 

Security Society 

ANSI American National Standard Institute COPD Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease 

ISO International Standard Organization IoT Internet of Things 

EHR Electronic Health Record SCM Supply Chain 

Management 

WBSN Wireless Body Sensor Network WTN Wireless Transmission 

Networks 

HP Healthcare Providers CSP Cloud Service 

Provider 

AES Advanced Encryption Standards ECC Elliptical Curve 

Cryptography 

PHI Personal Health Information TLS Transport Layer 

Security 
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VPN Virtual Private Network IST Information System & 

Technology 

ERP Enterprise Resource Planning CMMI Capability Maturity 

Model Integration 

HIS Hospital Information System HIT Health(care) 

Information 

Technology 

HIST Hospital Information System 

Technology 

EHMM Electronic Healthcare 

Maturity Model 

IDC International Data Centre NCVHS National Committee 

for Vital and Health 

Statistics  

HIPAA Health Insurance Portability and 

Accountability Act 

FDA Food and Drug 

Administration 

SSNHL Sudden Sensorineural Hearing Loss IVR Interactive Voice 

Response 
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Inleiding 

Deze Masterproef onderzoekt het fenomeen mHealth. Dankzij het mobiele internet kan iedereen altijd en 

overal online zijn. Dit speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van mobiele gezondheidsapplicaties.  

Net als bij andere westerse landen die geconfronteerd worden met uitdagingen zoals vergrijzing en de 

daarbij horende stijging van de vraag naar medische zorg moeten België en Vlaanderen ook met deze 

uitdagingen aan de slag. Volgens berekeningen van Eurostat stijgt in de Europese Unie het aandeel van de 

populatie van 65-plussers in 2005 van 22,5% naar 30% in 2050. Die vergrijzing is niet enkel een feit in 

westerse landen maar ook in de rest van de wereld. De Verenigde Naties verwachten een verdubbeling van 

de populatie 60-plussers tegen 2050. Deze tendens zorgt voor grote uitdagingen in de 

gezondheidszorgsystemen wereldwijd (Pang et al., 2015). 

Andere tendensen zijn de groeiende vraag naar medische ondersteuning in afgelegen gebieden in 

ontwikkelingsregio's, een lagere beschikbaarheid van professionele zorgverleners en strikte budgetten van 

het sociaal zekerheidssysteem. Dit dwingt de maatschappij om verder na te denken over hoe een 

kwaliteitsvolle zorg aangeboden kan worden (Vannieuwenborg et al., 2012). 

Binnen de innovatie in gezondheidszorg zijn eHealth en mHealth begrippen die een oplossing kunnen zijn 

voor deze uitdagingen. eHealth omvat het brede spectrum van het uitoefenen en verlenen van zorg met behulp 

van informatie- en communicatietechnologie waarbij mHealth focust op het mobiele aspect van zorg. 

mHealth is een nieuw domein dat zich binnen de eHealth ontwikkelt, dankzij de stijgende aanwezigheid van 

mobiele telefonie wereldwijd. Vandaag bezit meer dan 6 biljoen mensen al een mobiel toestel. mHealth 

vergemakkelijkt het uitoefenen van eHealth doordat het restricties wegneemt zoals afstand, tijd en plaats. 

Zorg kan plaats- en tijdsongebonden plaatsvinden. mHealth kan bijdragen tot een meer patiëntgerichte en 

gepersonaliseerde (zelf)zorg die de transitie in de richting van een meer preventieve zorg stimuleert. Dit 

vertaalt zich in een “betere” zorg ten voordele van alle belanghebbenden in het gezondheidszorgsysteem van 

vandaag. Gerenommeerde onderzoekers zoals Kumar et al. (2013), Silva et al. (2015) en Vannieuwenborg et 

al. (2012) wijzen op het feit dat er met e- en mHealth kostenefficiënter gewerkt kan worden. 

Maar onderzoekers zoals Varshney (2014) wijzen echter ook op de noodzaak naar meer studies die de 

effectiviteit van mHealth blootleggen. Evaluaties in termen van kwaliteit in het beslissingsproces, de 

kwaliteit van zorg, efficiëntie van de zorgprocessen, resultaten van patiënten bij gebruik van mHealth en een 

“betere” zorg zijn enkele voorbeelden daarvan.  

Ook blijkt in België het begrip mHealth een relatief nieuw fenomeen te zijn. De recente pilootprojecten 

die vanuit het Ministerie van Volksgezondheid gelanceerd zijn om mHealth te introduceren in de Belgische 

gezondheidszorg tonen aan dat er nog een lange weg te gaan is. 
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Hoever staan we ondertussen met mobiele gezondheidstoepassingen in België en kunnen mHealth-apps 

daadwerkelijk een “betere” zorg aanbieden? Deze studie poogt te identificeren wat de determinanten zijn bij 

de adoptie van mHealth voor medische toepassingen in België. 

Daarbij wordt in deze studie gebruik gemaakt van recente bronnen maar ook van “oudere” bronnen van 

rond het jaar 2000. Want hoewel de technologie héél snel evolueert, zijn de oudere bronnen rond eHealth en 

mHealth toch van belang omdat ze belangrijke inhoudelijke inzichten bieden in het thema.  
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DEEL I Literatuurstudie 
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1. Literatuurstudie: mHealth 
In de literatuur bestaan er veel definities rond de term Mobile Health of kortweg mHealth. Maar mHealth 

is slechts een onderdeel binnen het grotere domein van “eHealth”: gezondheidszorg via informatie- en 

communicatietechnologie. Daarom volgt eerst een toelichting rond de term eHealth om vervolgens mHealth 

te situeren binnen dit groter geheel van elektronische gezondheidszorg. 

1.1. eHealth 

1.1.1. Wat is eHealth? 
Varshney (2009) haalt het begrip eHealth in zijn boek aan als zijnde “informatie- en 

communicatietechnologie-applicaties, doorheen het volledige gamma van functies, die gerelateerd zijn aan 

het uitoefenen en leveren van gezondheidszorg” (p.17). Dit omvat bijvoorbeeld medische dossiers van 

patiënten - ook bekend als Electronical Medical Records of EMRs-, informatie over facturatie en betalingen, 

informatie over personeel en ziekenhuizen… 

In de review van Oh et al. (2005) worden verschillende definities samengebracht. Zo beschrijven Orlikoff 

& Totten (2001) eHealth als het gebruik van het internet en gerelateerde informatiesystemen en technologieën 

in alle aspecten van gezondheidszorg. Volgens Mitchell (1999) is eHealth de combinatie van elektronische 

communicatie en informatietechnologie in de gezondheidssector. Het maakt gebruik van digitale data - om 

te verzenden, op te slaan en elektronisch op te vragen - voor klinische, administratieve en onderwijsdoelen 

en dit zowel lokaal als vanop afstand. 

Eysenbach (2001) benadrukt in zijn studie dat de “e” in eHealth niet enkel duidt op het elektronische 

gegeven. De auteur somt 10 aspecten van de “e” in eHealth op.  

 Efficiency - De voorwaarde van eHealth is het verhogen van efficiëntie in het sociale 

zekerheidssysteem waardoor gezondheidsuitgaven dalen. Eysenbach (2001) suggereert dat kosten 

kunnen dalen door onnodige of dubbele diagnoses of therapeutische interventies te vermijden, via 

verbeterde communicatie tussen gezondheidszorginstellingen en via betrokkenheid van de patiënt.  

 Enhancing quality - Een stijging in efficiëntie zorgt niet alleen voor een daling van kosten maar 

ook voor een stijging van kwaliteit. eHealth zou de kwaliteit van gezondheidszorg kunnen verbeteren 

door bijvoorbeeld vergelijkingen tussen verschillende zorgverstrekkers aan te bieden aan de patiënt. 

Op die manier kan de patiënt een betere afweging maken wanneer een bepaalde zorg nodig is en 

blijft zo de kwaliteit gewaarborgd voor de patiënt. 

 Evidence based - eHealth interventies zouden gebaseerd moeten zijn op beproefde methodes waarbij 

de effectiviteit en efficiëntie niet wordt vermoed maar rigoureus en wetenschappelijk empirisch is 

vastgesteld. Er is volgens Eysenbach (2001) nog veel werk op dit vlak. 
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 Empowerment of consumers and patients – Door online kennis over geneeskunde en persoonlijke 

elektronische records toegankelijk te maken voor consumenten, verschaft eHealth een waaier aan 

mogelijkheden voor een geneeskunde waarin de patiënt centraal staat. Zo maakt de patiënt gebruik 

van het beste beschikbare bewijs bij een keuze voor een behandeling. 

 Encouragement of a new relationship - De patiënt en de zorgverlener delen een nieuwe relatie, die 

als een partnership omschreven kan worden, waarbij men beslissingen neemt op een gedeelde wijze. 

 Education – Voor artsen met behulp van e-learning (continue medische bijscholing) en voor 

consumenten (vorming en preventieve informatie op maat op vlak van gezondheid). 

 Enabling information exchange and communication – Standaarden dringen zich op voor de 

uitwisseling van informatie en communicatie tussen gezondheidszorginstellingen. 

 Extending the scope – De dimensie van gezondheidszorg moet verder reiken dan haar huidige, 

conventionele grenzen en dit zowel in geografische zin als in conceptuele zin. Consumenten 

verkrijgen moeiteloos gezondheidszorgdiensten en advies online dankzij eHealth.  

 Ethics - eHealth betekent nieuwe vormen van interactie tussen patiënt-artsen en die brengen nieuwe 

uitdagingen en gevaren met zich mee op ethische vlakken (e.g. professionele praktijk online, 

degelijke voorlichting, privacy etc.). 

 Equity - Rechtvaardigheid in de gezondheidszorg voor eHealth is een grote uitdaging. Het risico 

bestaat dat eHealth de kloof vergroot tussen de “haves” en de “have-nots”. De digitale kloof vertoont 

zich in rurale vs. verstedelijkte populaties, rijk vs. arm, jong vs. oud, man vs. vrouw en tussen 

zeldzame vs. veelvoorkomende ziekten. Mensen die geen geld, skills en toegang hebben tot 

computers en netwerken kunnen computers niet gebruiken op een effectieve wijze. Hieruit vloeit 

voort dat deze doelgroep, die net het meest baat zouden hebben bij gezondheidsinformatie, 

waarschijnlijk net het minst profijt opdoet van de voordelen die informatietechnologie aanbiedt. Dit 

zou volgens Eysenbach (2001) kunnen verholpen worden door politieke maatregelen. 

In extenso tot deze “tien essentiële e's”, zo besluit de onderzoeker, zou eHealth ook volgende 

eigenschappen moeten bezitten: 

 makkelijk te gebruiken; 

 aantrekkelijk; 

 spannend.  

Het belang van eHealth werd dus reeds in 2001 al door Eysenbach heel sterk benadrukt. Anno 2017 is de 

term eHealth niet meer weg te denken in wetenschappelijke studies omtrent gezondheidszorg en 

informatietechnologie. 
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Aan de term eHealth zijn ook digitale processen en taken van gezondheidszorg gelinkt zoals e-billing, e-

payment, e-prescription, e-supply en e-record. Het voornaamste doel waarvoor eHealth geïntroduceerd en 

geïmplementeerd wordt, is om een verhoogde efficiëntie te bereiken in het leveren van gezondheidszorg en 

management zoals kostenbesparingen, een verbetering in de kwaliteit van gezondheidszorg zoals het 

verminderen van medische fouten en gezondheidszorgmiddelen verplaatsen naar waar ze nodig zijn 

(Varshney, 2009). 

 

Figuur 1: De relaties en dekking van eHealth en gezondheidsinformatica (Varshney, 2009) 

Gezondheidsinformatica of medische informatica is de kruising van verschillende domeinen waaronder 

informatica, computerwetenschappen, gezondheidszorg en bedrijfsvoering (cf. supra: figuur 1). eHealth 

omvat meer dan enkel “health informatics” aangezien het ook echt gezondheidszorg aanbiedt. Health 

informatics daarentegen focust slechts op hoe een set aan informatie gebruikt moet worden in verschillende 

gezondheidszorgprocessen (Varshney, 2009).  

Gezondheidszorginformatica beschikt over verschillende componenten zoals EMR, informatiesystemen 

en toestellen voor medische beslissingen. Electronic Medical Records (EMR), ook Electronic Health Records 

(EHR) genoemd, zijn records met gedetailleerde informatie van de patiënt die geconsulteerd kunnen worden 

op elk moment, op elke plaats en door elke bevoegde persoon of instantie. 

Op dezelfde manier maken zowel mHealth als telemedicine gebruik van technologische aspecten en 

bevatten ze gezondheidszorgfunctionaliteiten (Varshney, 2009). Vannieuwenborg et al. (2012) omschrijven 

telemedicine als de medische behandeling en zorg op afstand. Perednia & Allen (1995) definiëren 

telemedicine als “het gebruik van telecommunicatietechnologieën om medische informatie en diensten te 

verschaffen”. 

Alhoewel deze definitie het medisch gebruik van de telefoon en educatie op afstand omvat, wordt de term 

telemedicine in toenemende mate gebruikt voor elektronische klinische consultaties, zo besluiten Perednia 

& Allen (1995). 
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De relaties tussen de verschillende begrippen uit voorgaande alinea worden in figuur 1 (cf. supra) 

weergegeven. mHealth wordt verder toegelicht in de volgende sectie.  

Naast de opwaardering van de zorgsector en het optimaliseren van de werkefficiëntie, heeft de integratie 

van ICT (informatie- en communicatietechnologie) in de zorgsector reeds een positieve impact opgeleverd. 

De vele applicaties die beschikbaar zijn binnen verschillende medische domeinen zoals radiologie, 

cardiologie, dermatologie, psychiatrie, tandheelkunde en pediatrie dragen bij tot significante 

kostenbesparingen en verlenen de zorgsector een nieuwe dimensie (Vannieuwenborg et al., 2012). 

Vannieuwenborg e.a. (2012) onderscheiden binnen eHealth twee soorten diensten. Zo zijn er enerzijds de 

niet-gereguleerde zorgdiensten die ontstaan vanuit web- en smartphoneapplicaties. Deze niet-gereguleerde 

diensten voorzien zorgverleners van geschikte informatie. Vanuit juridisch oogpunt bezit dit soort informatie 

minder restricties. Anderzijds zijn er de gereguleerde eHealth-zorgdiensten. Dit type van diensten promoot 

het gebruik en de toepassing van 3G, GPRS of LTE mobiele diensten en technologieën en is ontwikkeld 

binnen een set van reguleringen (e.g. privacy) om professionele zorgverleners te ondersteunen met 

professionele data. 

1.1.2.  Ontstaan van eHealth 
Vandaag vertrouwen ziekenhuizen op ICT om de kwaliteit, veiligheid en productiviteit van 

gezondheidszorgdiensten te verhogen. eHealth connecteert medische informatica, publieke gezondheidszorg 

en bedrijfsvoering via geassocieerde technologieën zoals het internet. Dit is echter heel traag uit de 

startblokken gekomen omdat ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen begin jaren 90 een lage prioriteit 

toekenden aan ICT.  

Desalniettemin was de nood aan een standaard voor informatiesystemen in ziekenhuizen van cruciaal 

belang (Silva et al., 2015). Deze onderzoekers schetsen kort de ontwikkeling van een standaard voor 

informatiesystemen in ziekenhuizen. In 1987 werd de International Health Level Seven-organisatie (HL7) 

opgericht dat nadien overgenomen werd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie ofwel ISO 

(HLS, 2013). Het doel hiervan is om nog betere internationale standaarden te ontwikkelen en raamwerken te 

publiceren voor wisselwerking, integratie, het zoeken naar, vinden en opvragen van elektronische 

gezondheidsrecords. 

Aan het begin van de huidige eeuw, tussen 1999 – 2002, kenden eHealthdiensten een sterke groei. Deze 

groei verliep analoog met de snelle evolutie van ICT-infrastructuren en toegang tot data van patiënten. Ook 

het concept van Web 2.0 en het opkomen van een Web 3.0 bieden professionals in de gezondheidszorg een 

onschatbare waarde aan mogelijkheden (Subramoniam & Sadi, 2010).  
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Deze concepten (e.g. Web 2.0 en Web 3.0) ontwikkelden een nieuw element in de 

gezondheidszorgsystemen namelijk de Electronic Health Records (EHR) of ook Personal Health Records 

genoemd (PHR). Dit is nodig want vandaag de dag eisen patiënten ook de toegang tot hun data. Deze 

medische records laten ook artsen gemakkelijk toe om bepaalde gegevens te consulteren zonder daarbij de 

patiënt in kwestie te moeten ondervragen (Li et al., 2010). Het gebruik van zo'n publiek EHR-systeem biedt 

verschillende voordelen aan een gezondheidszorgsysteem. Silva e.a. (2015) beschrijven er een drietal: 

 Lagere en betere efficiëntie van managementkosten; 

 Efficiënter beheer van een hoog volume aan data van patiënten; 

 Gecentraliseerde, medische records van patiënten. 

Vannieuwenborg et al. (2012) halen deze kostenefficiëntie ook in hun studie aan. Verscheidene 

telemedicine programma's bewezen reeds die kostenefficiëntie. Daarvoor verwijzen Vannieuwenborg et al. 

(2012) onder andere naar de studies van Whited (2010) en Winblad, Hämäläinen en Reponen (2011).  

1.2.  mHealth 
Uit figuur 1 (cf. supra) valt af te leiden dat mHealth een subcategorie is van eHealth. Beide termen zijn 

gelinkt aan informatietechnologie en gezondheid. Daar waar eHealth het totale elektronische gebeuren rond 

gezondheid omvat, focust mHealth zich voornamelijk op het mobiele aspect. Er is dus een duidelijke 

scheidingslijn tussen beide termen. 

1.2.1. Wat is mHealth? 
Tegenwoordig wordt er vaak gesproken over ‘Mobile Health-oplossingen’. Maar wat is mobile Health of 

kortweg mHealth precies? 

In het jaar 2000 omschrijven Laxminarayan & Istepanian mobiele gezondheid als draadloos e-med. 

Istepanian & Lacal (2003) benoemen de opkomende mobiele communicatie- en netwerktechnologieën voor 

gezondheidszorgsystemen als mHealth. In diezelfde periode definieerden Istepanian, Jovanov & Zhang 

(2004) mHealth als het gebruik van medische sensoren, mobile computing en communicatietechnologieën 

voor gezondheidszorg. In 2006 publiceerden Laxminarayan et al. een veelomvattende studie over de impact 

van mobiliteit op bestaande, commerciële eHealth systemen. In die studie beschrijven ze de nieuwe trends 

van mHealth waarbij de impact van de convergentie van 2.5G- en 3G-systemen naar een 4G-systeem 

geëvalueerd werd. In dat werk wijzen de auteurs ook op de gevaren rond beveiligingsaspecten bij mHealth 

oplossingen. 

Free et al. (2013) sluiten aan bij de begripsomschrijving van Laxminarayan & Istepanian (2003) en 

Istepanian et al. (2004) en definiëren mHealth als het mobiel computergebruik en 

communicatietechnologieën in de gezondheidssector. Varshney (2014) daarentegen, definieert mHealth 
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vanuit een andere invalshoek: 'Healthcare to anyone, anytime, and anywhere by removing locational and 

temporal constraints while increasing both the coverage and the quality of healthcare' (p.20).  

Daarnaast sommen Yu et al. (2006) een aantal mobiele toestellen op die beschikbaar zijn op de markt zoals 

tablets, smartphones en laptops. Deze toestellen kunnen toegepast worden in het stimuleren en toepassen van 

mHealth-applicaties. Het gebruik van deze toestellen hangt af van de omgeving, de complexiteit van de taak 

en de persoonlijke voorkeur. Free et al. (2013) zijn van dezelfde mening en gaan zelfs een stap verder. Zij 

beweren dat computerspelletjes ook tot deze markt behoren. Deze toestellen bieden een breed gamma aan 

functies, van mobiele (netwerk) communicatie (SMS, MMS), tot toegang tot het internet. 

Mirza, Norris & Stockdale (2008) definiëren mHealth als het gebruik van mobiele technologie om 

gezondheidsdiensten te verbeteren. Zij maken een onderscheid tussen technologieën op korte afstand 

enerzijds (e.g. bluetooth) en technologieën op lange afstand anderzijds (e.g. smartphones). 

Kumar et al. (2013) geven daarentegen een andere aanvulling aan mobiele technologie: “Een draadloos 

toestel en sensoren (inclusief mobiele telefoontoestellen) die bedoeld zijn om gedragen te worden tijdens 

normale dagdagelijkse activiteiten” (p.228). 

Gagnon et al. (2016) verwijzen naar de internationale literatuur die nog steeds niet tot een consensus is 

gekomen omtrent een duidelijke begripsomschrijving voor mHealth. Ook Vandelanotte et al. (2016) besluiten 

dat er geen eenduidige definitie bestaat in de literatuur rond mHealth. Dit is te wijten aan het feit dat de term 

mHealth gebruikt kan worden in verschillende contexten. Hiermee wordt er bedoeld dat mHealth in een 

ziekenhuis een andere connotatie kan hebben dan mHealth tussen bijvoorbeeld topsporters. Toch trachten 

Vandelanotte e.a. (2016) om een beschrijving te formuleren voor de term: 'medical and public health practice 

supported by mobile devices, such as mobile phones, patient monitoring, PDAs, and other wireless devices.' 

(p.220).  

1.3. Link met Internet of Things  
Nu het begrip rond mHealth toegelicht werd moet er ook een manier bestaan om uitdagingen rond mHealth 

en het gezondheidszorgsysteem effectief aan te pakken. Het IoT is een middel om dit te realiseren.  

Miorandi e.a. (2012) schrijven dat het IoT-systeem een enorm potentieel aan mogelijkheden biedt om de 

uitdagingen van het gezondheidszorgsysteem aan te pakken. Zij benoemen dit als het 'Health-IoT'.  Pang e.a. 

(2015) stellen dat de impact die IoT veroorzaakt in de maatschappij zo groot zal zijn als de impact die werd 

veroorzaakt door de intrede van het internet in de voorbije decennia. IoT krijgt daardoor de stempel van 'next 

generation of internet'. 
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De term IoT werd voor het eerst gedefinieerd door Kevin Ashton in 1999 in de context van supply chain 

management (SCM). Vandaag de dag omvat IoT veel meer dan enkel SCM. Zo maken ook applicaties in de 

gezondheidszorg, nutsvoorzieningen, transport etc. gebruik van IoT (Gubbi et al., 2013). 

Sicari, Rizzardi, Grieco & Coen-Porsini (2015) definiëren een IoT-systeem als een verzameling van 

slimme toestellen waarbij interactie tussen die toestellen een gemeenschappelijk doel vervult. 

Het IoT kan allerlei vormen van detectie integreren (e.g. identificatie, communicatie, netwerken, 

informatiemanagementsystemen- en toestellen). IoT linkt mensen en dingen naadloos aan elkaar op basis van 

interesses. Zo kan iedereen, op elk moment en overal toegang krijgen tot elke vorm van informatie van een 

object om zodoende een efficiëntere dienst te bekomen (Pang et al., 2015).  

 Specifieke projecten voor de gezondheidszorg zijn momenteel in ontwikkeling of reeds ontwikkeld. Ut 

infra vijf concrete toepassingen uit de conferentiepaper van Yang et al. (2014) die IoT koppelt aan mHealth:  

1. Independent LifeStyle Assistent - Dit systeem werd ontwikkeld door Honeywell. Het systeem 

bouwt een volledig geautomatiseerde huiselijke omgeving door gebruik te maken van internet en 

draadloze sensornetwerken om waarnemingen te detecteren in die huiselijke omgeving. Een alarm 

gaat af van zodra een bejaarde in levensgevaar dreigt te geraken.  

2. AwareHome - Dit project werd door het Georgia Institute of Technology opgericht voor de 

gezondheidszorg van bejaarden die alleen wonen. Het monitort gedragingen van de gebruiker in het 

dagelijkse leven. Zo kunnen clinici en leden van de familie deze informatie doorbladeren om een 

beter zicht te krijgen op de activiteiten van de bejaarden. Dankzij deze informatie kan het systeem, 

door historische data van het gedrag van de bejaarde te analyseren, abnormale activiteiten detecteren 

en signaleren. 

3. OpenHealth - Professor Deborah Estrin van Cornell University voert OpenHealth uit. Doel van het 

project is om zelfmonitoring van gezondheid via applicaties te realiseren. De gebruiker voert zijn 

gezondheidsstatus in en verzendt de data naar de publieke gezondheidssector via een smartphone. 

Nadat die data geanalyseerd zijn op chronische ziektes en andere gezondheidsindicatoren in het 

gedragsmodel, rapporteert het systeem medisch advies aan de gebruiker.  

4. Andere gezondheidszorgsystemen voor thuiszorg - Bestaande huishoudelijke 

gezondheidszorgsystemen, zoals de Smart Medical Home van de Universiteit van Rochester en de 

Gator-Tech Smart House, zijn dienst-georiënteerd en worden geclassificeerd in drie clusters: (1) 

Safety Enhancing Systems, (2) Monitoring van gezondheid en welzijn, (3) Social Connectedness 

Systems. Deze “smart homes” dragen bij tot een betere gezondheidszorg voor patiënten met 
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bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of Parkinson. Zorgverleners worden daarbij geassisteerd met 

computergestuurde technologie 

5. Slimme rolstoel - De slimme rolstoel heeft als doel om de menselijke dynamiek (sequentieel) van 

navigeren te abstraheren en te verzenden naar een mobiele robot. Hierbij focussen sommige 

onderzoekers op de interactiviteit tussen mens-machine via stemherkenning, oogcontact, gebaren en 

bewegingen etc. Deze slimme rolstoelen zijn voorzien met een biomedisch systeem dat metingen 

uitvoert (e.g. hartslag, ademhaling en de bewegingstoestand van de rolstoel). Dergelijke slimme 

rolstoelen maken ook gebruik van een smartphone en ingebouwde sensoren om activiteiten waar te 

nemen in de onmiddellijke omgeving (Yang et al., 2014). 

Aansluitend op punt vijf ut supra ontwierpen Yang e.a. (2014) een mHealth-systeem voor 

rolstoelgebruikers op basis van opkomende IoT-technologie. Het systeem maakt daarbij gebruik van 

bestaande WBSN's (wireless body sensor networks) en een systeemarchitectuur die voorgesteld worden door 

de onderzoekers. Uit geteste resultaten blijkt dat het raamwerk van Yang et al. (2014) effectief werkt en op 

grote schaal rolstoelgebruikers kan integreren in smart cities.  

Een formeel en wijd geaccepteerde definitie van een smart city bestaat niet. Het finaal doel van een smart 

city is een beter gebruik van publieke middelen door de kwaliteit te verhogen van de aangeboden publieke 

diensten aan de bevolking en operationele kosten van overheidsdiensten te reduceren (Zanella et al., 2014). 

Het raamwerk van Yang et al. (2014) heeft drie eigenschappen:  

1. Verzameling van mobiele data via dit systeem verbetert de draagbaarheid en flexibiliteit van het 

meetsysteem. 

2. Het systeem is veelomvattender dan traditionele systemen. Via waarnemingen monitort het systeem 

indirect de gezondheidszorg in de nabije omgeving. Dit heeft als voordeel dat gevaarlijke situaties 

rondom de rolstoelgebruiker ingeschat kunnen worden. Het systeem verruimt dus diensten in 

vergelijking met traditionele manieren van metingen.  

3. Interactie met omgeving vanop afstand. Via een monitoringscherm vanop afstand kunnen 

rolstoelgebruikers en families intelligente toestellen bedienen. Het systeem breidt het spectrum aan 

ondersteunende diensten uit voor rolstoelgebruikers. 

Ten slotte beschrijven Atzori, Iera & Morabito (2010) dat om een IoT-systeem draaiende te houden een 

structuur vereist is met verschillende componenten. De auteurs sommen enkele belangrijke onderdelen op 

die IoT mogelijk maakt: draadloze sensornetwerken (WSN), mobiel internet, cloud technologie, Radio 

Frequency Identification (RFID), machine-tot-machine communicatie, human-machine interactie, 

middleware, webdiensten, informatiesystemen, data mining etc.  
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1.4. mHealth projecten in de EU, België en Vlaanderen 

1.4.1. De Europese Unie 
De Europese Unie zet volop in op de groei van mHealth. Neelie Kroes, voormalig Vice-President van de 

Europese Commissie en verantwoordelijk voor Digitale Agenda, sprak over mHealth als volgt: “mHealth is 

just one of the benefits of a #ConnectedContinent – helping patients, doctors and carers take control, 

wherever they are. From simple apps which help you stick to your exercise regime – to monitoring tools for 

those on kidney dialysis. I am delighted that the EU is so committed to this fascinating area.” De EU 

investeerde reeds meer dan €100 miljoen en voorziet nog eens €95 miljoen de komende twee jaren. Zo blijft 

de EU verder zoeken naar hoge potentie in mobiele gezondheidszorg (Europese commissie, 2014).  

In een memo uit 2014 licht de Europese Commissie vier EU-gefinancierde projecten toe: 

 NEPHRON+ - Een project dat het leven van patiënten met nierfalen energieker en actiever zal 

stimuleren. Het biedt een geïntegreerde oplossing op maat voor een gepersonaliseerde behandeling 

en beheer van patiënten met chronische nieraandoening. Het maakt gebruik van een artificiële nier 

via een ICT-gerelateerde wearable die geïmplementeerd is op het lichaam en het bloed zuivert. Het 

is een ideale oplossing voor de nood aan continue dialyse terwijl de patiënt actief en mobiel blijft in 

zijn sociaal en economisch leven (NEPHRON+, 2014). 

 REACTION -  Is een mobiel systeem dat toelaat om een betere medische informatieflow te creëren 

in ziekenhuizen. Het systeem monitort parameters zoals het niveau van bloedglucose, insuline, 

aanvoer van medicijnen, inname van voedingsstoffen en verleent therapeutisch advies. Het systeem 

zorgt voor een daling van de werklasten voor zorgverleners en een verhoogde kwaliteit van zorg. 

 MobiGuide - Dit is een intelligent mobiel systeem om patiënten met chronische aandoeningen te 

begeleiden. De patiënt draagt sensoren die biologische signalen (e.g. hartslag, bloeddruk) monitort. 

Op basis van die signalen, historische data en gerichte vragen aan de patiënt (wanneer het systeem 

extra informatie nodig heeft), communiceert de tool welke handelingen de patiënt moet uitvoeren.  

 InterStress - Een app die handelt over omgaan met stress via de “Positive Technology App”. In deze 

app kan de gebruiker leren omgaan met stress. Het is een spel in een virtuele omgeving (in casu een 

tropisch paradijs in 3D) waarbij effectieve ontspanningstechnieken aangeleerd worden. Het doel van 

de app is om stress te reduceren en de gezondheid te verbeteren via een tablet of smartphone. Ook 

deze app werkt met behulp van sensoren die biologische activiteiten van het menselijk lichaam 

constant monitoren. Vervolgens integreert de app die data in het spel waarbij de virtuele omgeving 

zich aanpast in functie van de ingevoerde data. Indien de patiënt bijvoorbeeld een te hoge hartslag of 

ademhaling heeft, dan verandert het virtuele kampvuur of de virtuele waterval van sterkte. De app 

voorziet ook feedback en meldingen wanneer de gebruiker een te hoog stressniveau heeft. 
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Dat dergelijke projecten en apps aanslaan bij gebruikers valt af te leiden uit het aantal downloads in de 

appstore van iTunes. Zo is de applicatie InterStress gratis te verkrijgen via iTunes en gebruikers waarderen 

de app met een hoge aanbeveling (4+). De Positive Technology App sleepte ook al de World Summit Award-

Mobile Prize in de wacht in de categorie voor beste mHealth-applicatie. De EU blijft echter continue 

innoveren in mHealth. Via Horizon 2020, een nieuw onderzoeks- en innovatieprogramma, zullen nog meer 

projecten rond mHealth gefinancierd worden, met een focus op meer gepersonaliseerde zorg en gezondheid 

(Horizon 2020, 2014). Enkele voorbeelden waarop Horizon 2020 zich zal focussen: 

 ondersteuning van bejaarden om actief en gezond te blijven; 

 verbeteren van competenties in het monitoren van gezondheid en het voorkomen, detecteren, 

behandelen en managen van ziektes; 

 een beter zicht ontwikkelen op oorzaken en mechanismen onderliggend aan gezondheid, gezond en 

actief ouder worden en ziektes. 

1.4.2. België 
Ook in België krijgt mobile health meer en meer aandacht op politiek vlak. Zo lanceerde minister De 

Block op 1 juli 2016 een oproep om pilootprojecten op te starten rond mobiele toestellen en 

gezondheidsapplicaties. Verschillende voorstellen werden vanuit de zorgsector ingediend bij de bevoegde 

minister. In totaal werden 24 projecten geselecteerd uit 98 inzendingen. Zorgactoren zoals ziekenhuizen, 

ziekenfondsen, huisartsenkringen en thuiszorgdiensten zullen daarbij samenwerken. De projecten omvatten 

verschillende zorgdomeinen zoals stroke, diabeteszorg, zorg voor patiënten met chronische pijn, geestelijke 

gezondheidszorg, cardiovasculaire aandoeningen en andere zorgdomeinen zoals oncologie en slaapapneu 

(Actieplan eGezondheid 2015-2018, 2015). 

Deze pilootprojecten hebben als doel om het gebruik van apps en mobiele toestellen in de gezondheidszorg 

op een gecontroleerde manier te testen. Op basis van ervaringen uit die pilootprojecten moet uiteindelijk een 

algemeen kader uitgetekend worden. Daarvoor trekt de overheid 3,25 miljoen euro uit (Actieplan 

eGezondheid 2015-2018, 2015). Een overzicht van enkele projecten is opgenomen in onderstaande tabel 2. 

  



 
 

22 
 

Tabel 2: Overzicht mHealth pilootprojecten in België (eigen verwerking, gebaseerd op Actieplan eGezondheid 2015-2018, 2015) 

Zorgdomein Project Omschrijving Partners 

Cardiovasculaire 

aandoeningen  

Nefrocare 

 

 

De verbetering van de 

kwaliteit van de medische 

zorg en toename van de 

zelfzorg van patiënten met 

chronisch nierlijden 

UZ Leuven 

Chronische pijn moveUp Revalidatie op eigen ritme en 

met een persoonlijke set van 

oefeningen na een operatie 

AZ Maria Middelares, 

Universiteit Gent 

Geestelijke 

gezondheidszorg 

Blended Acceptance 

and Commitment 

Therapy (ACT) 

Het doel van ACT is om, via 

wetenschappelijk bewezen 

technieken, een waardevol 

leven te creëren. 

Psychologenpraktijk 

De Braam 

Diabetes MyGlycMon 

 

 

Monitoren van diabetes 

glycosewaarden van 

patiënten door 

zorginstellingen. 

Collaboratief 

Zorgplatform (CoZo) 

Stroke In-Ambulance 

Telestroke 

Het verschaffen van 

noodhulp aan patiënten in 

een ambulance tijdens de rit 

naar het ziekenhuis waarbij 

vitale parameters gemonitord 

worden. 

UZ Brussel, UZA 

Gecombineerde 

projecten 

POTUS 

(cardiovasculair – 

stroke) 

Primaire en secundaire 

preventie van hartaanvallen 

via een detectiesysteem op 

basis van de smartphone 

applicatie 'FibriCheck'.  

De diensten cardiologie en 

neurologie vervullen hierbij 

een belangrijke rol. 

AZ Delta, Jan 

Yperman Ziekenhuis 

e.a. 
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Andere Stay on track 

(oncologie) 

Ambulante monitoring van 

orale antikankerbehandeling. 

AZ Maria Middelares 

& UZA 

1.4.3. Vlaanderen 

Niet enkel op federaal niveau neemt men initiatieven omtrent mHealth. Uit de overzichtstabel van 

mHealth-projecten in België (cf. supra) valt af te leiden dat ook op Vlaams niveau universiteiten volop 

onderzoek verrichten naar mHealth-toepassingen. Een voorbeeld daarvan is de universiteit van Hasselt die 

met haar Mobile Health Unit (MHU) volop onderzoekswerk verricht naar gezondheidsapplicaties. Het MHU 

is een multidisciplinaire onderzoeksgroep in het domein van mHealth die deel uitmaakt van het Limburg 

Clinical Research Program (LCRP). Het LCRP is een structureel samenwerkingsverband tussen de 

universiteit van Hasselt, het AZ Jessa en ziekenhuis Oost-Limburg (MHU, 2017). Een viertal applicaties van 

het MHU worden ut infra toegelicht: 

1. FibriCheck – Doel van de applicatie is het opsporen van voorkamerfibrillatie. Daarvoor plaatst de 

patiënt zijn vingertop één minuut op de camera van zijn smartphone waarna het hartritme wordt 

gecontroleerd op onregelmatigheden. De arts ontvangt automatisch alle gerelateerde data uit die 

metingen. 

2. Belli app – Deze applicatie is bedoeld voor zwangere vrouwen. Het meet weeën zodat complicaties 

en vroegtijdige geboortes vermeden kunnen worden. Via een pleister die gekleefd is op de buik van 

de zwangere vrouw worden weeën geregistreerd en automatisch naar het mobiele toestel verstuurd. 

Op simultane wijze kunnen de zwangere vrouw, de gynaecoloog en een vroedvrouw het resultaat 

direct zien. Deze applicatie bevindt zich momenteel nog in een testfase. 

3. Buddy app – Doelgroep van deze applicatie zijn mensen met een hartritmestoornis die verplicht zijn 

om bloedverdunners in te nemen. Om therapietrouw te verhogen wordt een interactieve 

spelomgeving gecreëerd tussen patiënten en hun kleinkinderen. Ook deze applicatie bevindt zich nog 

in een ontwikkelingsfase. Onder meer Bayer e.a. zijn belast met het testen van de applicatie. 

4. CardioCoach – Is een applicatie voor mensen met hartfalen die verschillende parameters meet zoals 

bloeddruk, gewicht en hartslag. Een slim algoritme verwittigt de arts wanneer de medicatie van de 

patiënt aangepast moet worden, waarna de patiënt wordt geïnformeerd. CardioCoach beschikt over 

een notificatiesysteem dat patiënten eraan herinnert om hun geneesmiddelen tijdig in te nemen. Er is 

ook een kanaal voorzien in de app waarbij de patiënt kan communiceren met zijn arts over mogelijke 

bijwerkingen en symptomen. 
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1.5. Technische aspecten van Mobile Health  
In de laatste decennia kenden de telecommunicatiesector en computertechnologiën een heel sterke 

vooruitgang (Akshay et al., 2016). Deze revolutie heeft zonder twijfel impact op mHealth aangezien deze 

afhankelijk is van technologische toestellen. Het is daarom van belang dat er besproken wordt welke 

technische factoren er belangrijk zijn bij het ontwikkelen van mHealth applicaties.  

Xu et al. (2015) bevestigen het feit dat interoperabiliteit tussen gezondheidsapparaten van cruciaal belang is 

voor de ontwikkeling van mHealth systemen. Dit blijkt uit hun studie: 'However, the lack of integration and 

interoperability of the traditional healthcare information systems has hindered the rapidly growing 

applications of mHealth systems' (p.17-18). Met interoperabiliteit wordt er bedoeld: de mate waarin 

verschillende (mobiele) toestellen met elkaar kunnen communiceren. Omre & Keeping (2010) stellen dat 

onder andere bluetooth de operabiliteit bevordert. 

Het belang van een digitale gezondheidszorg met communicatie tussen apparaten en draadloze sensoren 

neemt almaar toe. Dit zal ervoor zorgen dat er zich een verandering voordoet in de manier waarop 

gezondheidszorg aangeboden wordt. Hierbij wordt er bedoeld dat 'pen en papier' niet meer het hoofdmedium 

van communicatie is, maar wel digitale toestellen. Bij zo'n transformatie zullen interoperabiliteit en hardware 

zoals bluetooth apparaten van cruciaal belang zijn. 

1.5.1. Interoperabiliteit 
Interoperabiliteit verwijst naar de mate waarin systemen met elkaar kunnen interageren en informatie met 

elkaar delen. 

Payne (2013) definieert interoperabiliteit als de mate waarin informatiesystemen met elkaar kunnen 

werken om betere gezondheidszorg te verlenen aan individuen.  

Benson & Grieve (2016) geven een gelijkaardige definitie en definiëren interoperabiliteit als de mate 

waarin verschillende apparaten en technologische applicaties data met elkaar kunnen wisselen want 

“Healthcare is all about communication” (p.3). Met communicatie bedoelen de onderzoekers niet enkel 

tussen het personeel, afdelingen en gezondheidszorginstellingen, maar ook tussen digitale 

gezondheidstoestellen. 

Het internet is een medium om de interoperabiliteit te bevorderen (Davis et al., 2016). Het internet speelt 

daarbij een vitale rol in mHealth. Het is niet voldoende dat mobiele toestellen draagbaar en krachtig zijn. De 

communicatie tussen apparaten via het internet moet eveneens van hoge kwaliteit zijn. Het internet zal er ook 

voor zorgen dat er telkens nieuwe data opgeladen worden. 
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1.5.2. Hardware 
Naast het internet kunnen ook hardware apparaten die bluetooth ondersteunen de interoperabiliteit 

bevorderen (Omre & Keeping, 2010 en Xu et al., 2015). Xu e.a. (2015) leggen in de figuur ut infra uit hoe 

een systeem met bluetooth en interoperabiliteit werkt. Dat systeem werkt analoog voor het gebruik van 

internet via 3G of WLAN-netwerken. Zo zal bijvoorbeeld bij het sporten allerlei gegevens verzameld worden 

via sensoren. Die sensoren meten bijvoorbeeld de hartslag en verbrandde calorieën. Deze gegevens worden 

vervolgens naar de mHealth-toepassing verzonden over het internet of via een bluetooth verbinding. Daarna 

kan de tool aanbevelingen geven voor een betere uitvoering van de oefeningen. 

  

Figuur 2: Werking van het systeem met bluetooth en interoperabiliteit (Xu et al., 2015) 

Hierbij kunnen we de interoperabiliteit tussen mHealth-applicaties en informatiesystemen definiëren als een 

soort netwerk. 
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Figuur 3: Architectuur van een mHealthcare-sociaal netwerk (Zhou et al., 2013) 

Zhou et al. (2013) leggen de werking van het netwerk in figuur 3 als volgt uit: (1) de patiënt registreert 

zich bij zijn lokale gezondheidszorgverlener (2) een set van lichamelijke sensoren geassocieerd met de ziekte 

waar de patiënt aan lijdt wordt geïmplementeerd (3) de sensoren abstraheren en verzamelen persoonlijke data 

zoals lichaamstemperatuur en bloeddruk op het mobiele toestel (4) de arts analyseert deze data waarna hij 

medische behandeling verleent. 

1.5.3. Toepassingen Interoperabiliteit 

1.5.3.1. Draagbare sensoren 

Ingenieurs hebben een breed assortiment aan biometrische sensoren ontwikkeld zoals armbanden, 

horloges, huidpatches, oortelefoons etc. Ondanks dat deze sensoren verschillende vormen en functies kunnen 

hebben, laat hun design continue meting toe op een subtiele en passieve manier. Hierbij wordt er bedoeld dat 

metingen automatisch gebeuren, zonder dat de persoon hierover moet nadenken. Een andere sleutelfactor is 

de bekwaamheid om onopvallend biometrische data te verzenden naar een gebruikersinterface waar alle 

informatie op een verstaanbare wijze wordt vertoond. Deze informatie kan daarnaast gedeeld worden met 

gezondheidsorganisaties, onderzoekers, familieleden of op een sociaal netwerk (Steinhubl et al., 2015). 

Op de figuur ut infra kunnen de verschillende lichaamsmetingen door mHealth-technologieën vastgesteld 

worden. Deze informatie zal beschikbaar zijn voor gezondheidsorganisaties en patiënten om bijstand te 

verlenen tijdens het opsporen, diagnosticeren of managen van fysiologische processen. 
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Figuur 4: Lichamelijke sensoren (Steinhubl e.a., 2015) 

1.5.3.2. Technology Functions: IVR (interactive Voice Response) 

De ultieme goal van gezondheidszorg is om de nodige kwalitatieve medische bijstand te bezorgen aan 

ieder individu en op ieder moment. Dit blijkt uit een studie van Eldeib (2014). De auteur beweert dat dit 

enkel volbracht kan worden wanneer geneesheren de mogelijkheid hebben om op een veilige en snelle 

manier toegang te krijgen tot de medische informatie die tot de patiënt behoort. Daarom wordt er in deze 

studie een Interactive Telemedicine Solution voorgesteld om communicatie te vergemakkelijken via 

VoIP, mobiele telefoons en Wifi-connectie. Dit systeem heeft de mogelijkheid om op een veilige manier 

gezondheidsinformatie en diensten te delen zonder rekening te houden met geografische grenzen. 

(Steinhubl et al., 2015). De patiënt zal interageren met het systeem dat hem/haar op een unieke manier 

identificeert via spraakherkenningstechnologie. Het systeem zal aangepaste feedback geven, naargelang 

hun antwoord. Deze informatie wordt verstuurd naar de geneesheer, waardoor die laatste sneller kan 

tussenkomen bij abnormaal gedrag (Piette et al., 2015). 
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1.5.4. De gevaren van netwerken bij interoperabiliteit 

1.5.4.1. Beveiligingsproblemen 

Hierboven haalden we al aan dat de interoperabiliteit tussen mHealth-applicaties en 

informatiesystemen gedefinieerd kan worden als een soort netwerk. Dergelijke netwerken hebben 

uiteraard ook beveiligingsproblemen. Zhou et al. (2013) identificeren drie hoofdcomponenten in een 

mHealthcare sociaal netwerk: de body area network (BAN), de wireless transmission networks (WTN) 

en de healthcare providers (HP). Aan de hand van volgende tabel schetsen Zhou et al. (2013) een 

overzicht van verschillende aanvallen die een mHealthcare sociaal netwerk kan ondergaan, met de 

daarbij horende tegenmaatregel: 

Tabel 3: Classificatie van de hoofdaanvallen in een mHealthcare sociaal netwerk (Eigen verwerking, gebaseerd op Zhou et al., 

2013) 

Component Aanval Omschrijving Tegenmaatregel 

BAN’s  Data-injectie 

aanval 

 Uitputten van middelen 

van kernsensoren door 

vervalste PHI- 

informatie te versturen. 

 Adaptieve lichtgewicht 

verificatie met 

voorspelling 

 Mobiel 

gecompromitteerde 

aanval 

 Aanvallen vanuit 

verschillende 

startpunten, tijdspannes 

en zones. 

 Versleutelings-& 

beveiligingsmechanisme 

WTN’s  Privacy aanval  Achterhalen van ID en 

locatie-informatie van 

de patiënt. 

 Profielmatching, 

pseudoniem en 

attribuut-gebaseerde 

beveiligingsmechanisme 

 Doelgerichte 

aanval 

 

 PHI- packet flow 

monitoring 

 Efficiënt incentive 

mechanisme via de 

game theory technologie 

HP  Data-aanval 

  

 Probeert op illegale 

wijze toegang te 

krijgen tot private PHI-

inhoud. 

 Verfijnde 

toegangscontroles op 

meerdere niveaus 
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Een oplossing zou kunnen zijn om deze data op te slaan via cloud storage. Hierdoor kunnen patiënten 

genieten van de geëncrypteerde data transfer en data bescherming van de Cloud Service Provider. Sommige 

CSP maken gebruikt van Advanced Encryption Standards (AES) om de vertrouwelijkheid, integriteit en 

authenticiteit van data te waarborgen. Om de beveiliging van de persoonelijke gegevens te maximaliseren, 

kan er gewerkt worden met een Private Cloud. Deze cloud-infrastructuur zal operationeel zijn voor één 

enkele organisatie, bijvoorbeeld één ziekenhuis.  

Zissis & Lekkas (2012) beweren dat een Community Cloud ook van toepassing zou kunnen zijn. Hier zal 

de cloud-infrastructuur verdeeld worden tussen verschillende organisaties die een gemeenschappelijk doel of 

probleem hebben. Hierdoor kan er een eenvoudige en gezamenlijke oplossing uitgewerkt worden voor een 

groep patiënten met dezelfde kenmerken. 

Toch moet er opgemerkt worden dat cloud solutions geen waterdichte oplossing bieden. De beveiliging 

van gegevens kan niet enkel als een voordeel optreden voor de gebruiker, maar kan ook een zwakheid 

inhouden. Een voorbeeld hiervan is dat externe hackers toegang kunnen hebben tot confidentiële data waarbij 

de eigenaar van de data niet meer kan handelen om de schade te beperken aangezien de service provider nu 

meester is over de data. Het kan ook zijn dat deze laatste op vrijwillige wijze schade berokkent aan de 

eigenaar van de data. Dit omdat de data zich in zijn servercentrum bevinden (Gonzalez et al., 2012). 

Daarnaast worden data geëncrypteerd bij het versturen, maar deze encryptie is “makkelijk” te kraken via een 

brute force attack. Deze methode zal verschillende sleutels toepassen totdat data gekraakt zijn. Dit blijkt uit 

een studie van Juels & Risenpart (2014). 

1.5.4.2. Privacy-problemen 

Een mogelijke oplossing voor de privacy-issues is om de patiënt te verwittigen dat zijn gegevens gebruikt 

kunnen worden voor al dan niet commerciële doeleinden. Vooraleer data verzameld worden via de Personal 

Health Information (PHI), zou de app een privacybeleid moeten voorstellen dat de patiënten inlicht over de 

identiteit van de entiteit die deze data zal gebruiken, het doel van deze dataverzameling en de rechten die ze 

hebben. Indien de gebruiker deze voorwaarden aanvaardt, dan geven ze automatisch toestemming voor 

dataverzameling (Zhou et al., 2013).  

1.6. Voordelen van mHealth  
mHealth biedt volgens onderzoekers heel wat voordelen in vele facetten van zorg zoals preventie, welzijn, 

zorguitgaven en gezondheid. Die voordelen worden hierna kort besproken. 

1.6.1. Kostenreductie 
Volgens Kumar e.a. (2013) beschikt mHealth over het potentieel om kosten inzake gezondheidszorg te 

reduceren en verbetert het onderzoek naar gezondheid en haar resultaat ervan. Ze sommen in hun studie een 

drietal grote voordelen op. Ten eerste kan mHealth gebruikt worden als stimulans voor gezond gedrag en zo 
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de kans op gezondheidsproblemen verlagen. Ten tweede kan zo’n technologie individuen ondersteunen bij 

het maken van keuzes in verband met hun gezondheid. Ten derde zorgt mHealth ervoor dat het aantal 

jaarlijkse consultaties per persoon daalt. Op die manier dalen de kosten voor alle betrokken partijen en 

vermindert de wachttijd bij artsen aanzienlijk. 

1.6.2. Betere zorg 
Het Actieplan e-Gezondheidszorg 2013-2018 van de federale overheid van België beschrijft vier positieve 

effecten van het gebruik van mHealth-toepassingen in de gezondheidszorg. 

1. Levensverwachting – Patiënten met een langdurige aandoening leven langer. Het sterftecijfer van 

die groep, becijferd door Volksgezondheid, daalt tot 34%. 

2. Preventie en kwaliteit van het leven – Klinische parameters wijzen allemaal in de richting van een 

positief effect wanneer mHealth-toepassingen ingezet worden. Die parameters zijn bijvoorbeeld 

waarden van bloeddruk, glycose en diabetes en het gewicht van de patiënt. De overheid somt een 

viertal verbeteringen op. Ten eerste is er een causaal verband bewezen dat wanneer een patiënt een 

gezonder gedrag en gezondere levensstijl nastreeft dit ten goede komt voor fysieke activiteiten, 

voedingswaarden en stressniveaus. Ten tweede verdubbelt de kans dat een persoon stopt met roken. 

Ten derde stijgt de tevredenheid en kwaliteit van het leven. Ten vierde neemt het middelenmisbruik 

bij zwangere vrouwen af met 6,5% waardoor het aantal miskramen met 1% daalt en uiteindelijk het 

aantal vroeggeboortes afneemt met een factor 2. 

3. Hospitalisatie en residentiële zorg – Er is becijferd dat er 20% minder spoed- en 

ziekenhuisopnames geregistreerd worden. Ook het aantal verblijfsdagen en heropnames daalt 

respectievelijk tot 25% en 40%. Er zijn verschuivingen merkbaar van professionele zorg in 

thuissituaties bij astmapatiënten. Een gelijkaardige trend binnen de context van woonzorgcentra 

vertoont afnames tot 36% wat zich vertaalt in ouderen die langer zelfstandig thuis kunnen blijven 

wonen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er een daling is in de hospitalisatiegraad. 

4. Zorguitgaven – Er zijn tot op heden weinig studies die goed kunnen becijferen welke economische 

impact mHealth biedt in de uitgaven van het Belgische socialezekerheidssysteem. De geringe studies 

die uitgevoerd werden met betrekking tot die economische impact vertoonden wel steevast positieve 

cijfers op vlak van kostenefficiëntie en kostenbesparingen. 

1.6.3. Empowerment 
Varshney beschrijft in zijn werk in 2014 dat één van de grootste effecten van mHealth het empoweren is 

van patiënten met informatie om gerichte en passende beslissingen omtrent gezondheidszorg te kunnen 

nemen. Het draagt ook bij tot een betere opvolging van adviezen en medische regimes van geneesheren en 

tot een betere controle van zijn of haar gezondheidszorg. 
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Een ander probleem dat mHealth oplost is het nauwgezet volgen van een medisch regime. Dit vormt vaak 

een probleem voor patiënten wereldwijd. Een vaak voorkomende oorzaak voor een zwakke opvolging van 

een medisch regime is de vergeetachtigheid bij inname van medicatie. Bovendien groeit de lijst dagelijks in 

te nemen medicatie met het ouder worden almaar aan (Fang, Maeder & Bjering, 2016).  

Elektronische herinneringen bieden soelaas bij het nauwgezet volgen van een medisch regime. 

Elektronische herinneringen, zo definiëren Fang, Maeder & Bjering (2016), zijn automatisch gegenereerde 

of verzonden herinneringen, zonder persoonlijk menselijk contact tussen de patiënt en de zorgverlener. In 

hun studie identificeren de onderzoekers drie categorieën in de huidige trends: (1) mobiele 

telefoonherinneringen, (2) in-home elektronische herinneringstoestellen en (3) draagbare 

herinneringstoestellen. Resultaten vertonen verbeteringen wat betreft het nauwer opvolgen van medische 

regimes en een verhoogde gebruikerstevredenheid. Ut infra een samenvattende tabel van de drie 

technologieën en hun succesfactoren. 
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Tabel 4: Overzicht van technologieën en haar voordelen (Eigen verwerking, gebaseerd op Fang, Maeder & Bjering, 2016) 

Technologie Succes aspect Voordelen 

Mobiele telefoon  SMS  Kort, simpel, effectief, goedkoop, persoonlijk 

 Telefoongesprek  Persoonlijk contact, bouwt een relatie op 

 Applicaties  Variatie aan functies, grafische beelden, 

goedkoop 

In-huis toestellen  Slimme 

thuistoestellen 

 Integratie in slimme huizen, geautomatiseerde 

monitoring 24/7, afname in arbeidskosten, 

verhoogde efficiëntie, dataopslag 

 Automatisch 

pillendoosje 

 op zichzelf staand toestel, effectief 

 Video 

monitoring 

 Virtuele zorgverlening, verhoogde sociale 

interactie 

Draagbare 

toestellen 

 Elektronische 

pillendoos 

 Alarmhorloge 

 Draagbaar, geschikt voor non-techneuten, 

gebruiksvriendelijk 

 Klein, draagbaar 

 Helpende hand  Draagbaar, geschikt voor verpakking 

 TimeCap  Draagbaar, geschikt voor conventionele 

medicijnflesjes 

 MedSignals 

 

 Varia aan herinneringsfuncties, nagaan van 

medicijngebruik 

 

1.6.4. Nieuwe relatie patiënt - zorgverstrekker 
 Uit de studie van Varshney (2014) blijkt dat mHealth de gezondheidszorg en manier van omgaan met 

patiënten kan omvormen: “Mobile health can truly change the way healthcare services are delivered: from 

the current healthcare professionals-controlled to healthcare professionals-managed.” (p.20).  

1.6.5. Afstand 
Verder kan mHealth plaatsen bereiken waar weinig tot geen gezondheidszorg aanwezig is zoals 

bijvoorbeeld rurale gebieden en in het bijzonder in ontwikkelingslanden. Varshney (2014) gaat verder met 

de veronderstelling dat mHealth waarschijnlijk een revolutionaire rol zal spelen in ontwikkelingslanden, waar 

geringe infrastructuur aanwezig is maar waar wel een hogere aanwezigheid is van mobiele toestellen die 

sneller kan leiden tot de adoptie van mHealth.  
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Tevens biedt het de mogelijkheid aan mensen in stedelijke gebieden in ontwikkelde landen om toegang te 

hebben tot gezondheidszorg vanop afstand wanneer zij mobiel of weg zijn van huis (Varshney, 2014). De 

onderzoeker veronderstelt dat mHealth incrementeel is in ontwikkelde landen aangezien het een bepalende 

rol speelt bij wat reeds ondersteund wordt door eHealth.  

1.6.6. Conclusie 
Net zoals Fang, Maeder & Bjering (2016), Kumar e.a (2013) en Vannieuwenborg e.a (2012) besluit 

Varshney (2014) dat gepersonaliseerde en intelligente monitoring van patiënten via mHealth-toepassingen 

kan leiden tot betere gezondheidsresultaten aan een lagere gezondheidskost. 

1.7. Uitdagingen in mHealth 

1.7.1. Adoptie 
De adoptie van gezondheidsapplicaties op mobiele toestellen is niet zo vanzelfsprekend als ze lijkt voor 

verschillende stakeholders in het gezondheidszorgsysteem. Deze stakeholders bestaan uit beleidsmakers, 

aanbieders van gezondheidszorg, patiënten, gemeenschappen en andere entiteiten in het 

gezondheidszorgsysteem. Elk van deze stakeholders heeft daarbij zijn eigen belangen, waarden en verschillen 

in percepties inzake baten en risico's. Die verschillende stakeholders vertonen daarbij consequent een 

ongelijke positie en rol in het adoptieproces (Kulanga, Saforo, Ollis & Mitchell, 2016).  

Er zijn heel wat uitdagingen verbonden aan die adoptie van gezondheidsapplicaties en mobiele toestellen. 

Zo bestaan er in de markt van mobiele toestellen verschillende soorten producten zoals PDA's, smartphones, 

tablets, pc's, laptops en medische mobiele karren (i.e. verpleegwagens, trolleys, medicatiewagens). Het juiste 

toestel hangt af van de omgeving, complexiteit en persoonlijke voorkeuren en taken (Yu et al., 2006). Ut 

infra lichten diezelfde onderzoekers vijf aspecten toe inzake uitdagingen bij adoptie van mHealth bij mobiele 

toestellen: 

1. PDA's – Een PDA (Personal Digital Assistent) kent vijf grote problemen. Ten eerste vormen de 

kleine schermen een weerstand bij adoptie door clinici. De verplegers klagen de zwakke leesbaarheid 

aan bij een PDA. Ten tweede is een PDA niet bedoeld om complexe klinische taken en data in te 

voeren, maar eerder om gesimplificeerde, basistaken uit te voeren. Ten derde wijzen de onderzoekers 

op de duurzaamheid van zo'n toestel. Gebruikers hebben schrik dat het toestel snel een defect 

oploopt. Ten vierde kan het toestel snel verloren geraken of gestolen worden. Als vijfde en laatste 

punt zijn de beperkte draadloze bandbreedte en geheugenopslag ook een hekelpunt. 

2. Tablets – Medische tablets voor toepassingen in ziekenhuizen verliezen meer en meer terrein aan 

zogenaamde 'bedside computing'. Onder meer doordat tablets (1) te fragiel en zwaar zijn om een 

volledige shift rond te dragen, (2) te groot, (3) beperkte batterijduur (normaal 3,5 uren) en hoge 

aanschafkost. (4) Tablets integreren niet goed met ergonomie in ziekenhuizen. Bedside computers 
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zijn zowel klinische als ontspanningstoepassingen die helpen om de efficiëntie te verbeteren en het 

comfort van de patiënt tijdens het verblijf in het ziekenhuis ten goede komen. 

3. Medische mobiele karren - Een medische mobiele kar heeft het voordeel van een vertrouwde look 

& feel met bureaubladapplicaties vanwege het grote scherm dat identiek is aan een computerscherm 

en het toetsenbord voor invoer van data. De gekoppelde laptop aan zo een medische kar lost tevens 

het probleem op van verlies of diefstal. Oudere verplegers ervaren zo een toestel als een last. Zij 

vinden het te zwaar en moeilijk te manipuleren. Sommige toestellen zijn te groot en kunnen bijgevolg 

niet binnengeduwd worden in de kamer van de patiënt. Het design van zo'n toestel is dus van groot 

belang voor gebruiksgemak. 

4. Podcast op iPod's – IT-managers vertonen een groeiende interesse in audiosoftware podcast die 

opgeslagen wordt op een iPod. De nieuwe, opkomende dienst van podcasts kan een potentiële rol 

spelen in medische educatie via traditionele vorming of via e-learning. Studenten kunnen namelijk 

hoorcolleges beluisteren overal en op elk moment, zoals zij dat willen. 

5. Batterijduur - De levensduur van een batterij is een cruciaal element voor adoptie van mobiele 

gezondheidsapplicaties. Clinici vereisen een toestel dat functioneel is voor de volledige duur van een 

shift. Zo reikt de duur van een mobiel toestel niet verder dan 3,5 uren in het beste geval. Dit voldoet 

niet aan de noden van clinici. 

Merk op dat ondertussen, sinds de publicatie van de studie van Yu et al. (2006) tot heden, betere en 

krachtigere toestellen met een langere batterijduur op de markt gekomen zijn. Verder worden PDA's 

tegenwoordig vervangen door mobiele telefonie.  

1.7.2. Privacy en veiligheid 
Analoog met de opkomst van smartphonemarkt ontwikkelde zich een nieuwe software-industrie, namelijk 

die van de smartphoneapplicaties. Deze industrie is de laatste jaren exponentieel gegroeid (van Loghum, 

2012).  

Uit een studie van Duggan & Fox (2012) blijkt dat de helft van de personen die over een smartphone 

beschikt hun toestel gebruikt voor gezondheidsinformatie en twintig procent beschikt over een 

gezondheidsapplicatie. Toch zagen ontwikkelaars enkele belangrijke aspecten over het hoofd bij het 

ontwikkelen van apps zoals bijvoorbeeld de privacy en beveiling rond persoonlijke data. Dit terwijl mHealth-

gebruikers typisch net veel belang hechten aan de privacy en veiligheid van hun gedeelde data (Kumar et al., 

2015). Ook Steinhubl e.a. (2015) wijzen op dit feit.  

Medische gegevens consulteren verloopt weliswaar eenvoudiger dankzij mHealth. Maar deze verhoogde 

beschikbaarheid, voor zowel patiënten als verstrekkers van een dienst, brengt een substantieel 
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veiligheidsrisico met zich mee. Steinhubl et al. (2015) stipuleren dat gezondheidsdata reeds een geliefkoosd 

doel zijn voor cyberdiefstal.  

Opdat technologische innovaties in de gezondheidszorg enige baten zouden opleveren is het van 

primordiaal belang dat de regelgeving strookt met het land waarin die innovatie toegepast wordt. Dit is 

volgens Yu et al. (2006) de fundamentele succesfactor onderliggend aan de inspanning die geleverd wordt 

bij die innovaties. Vandaag de dag beschikken al heel wat landen over privacywetten die patiënten 

bescherming bieden, maar die lopen ver achter op de huidige technologische ontwikkelingen. Gelet op het 

feit dat gezondheidsapplicaties steeds meer gebruikt zullen worden (Barton, 2012), zijn up-to-date 

regelgevingen rond privacy en beveiliging van data van patiënten een noodzaak. 

Net geen decennium later tonen ook Martínez-Pérez et al. (2015) aan, in aanvulling op de studie van Yu 

e.a. (2006), dat er nog steeds geen duidelijke regelgevingen zijn rond privacy en beveiliging in de wetgeving. 

De bescherming van privacy en beveiliging verloopt trager dan de intrede van nieuwe mobiele technologieën 

en dus zijn wettelijke bepalingen sterk verouderd. Dat geldt evenzeer voor de Health Insurance Portability 

and Accountability Act (HIPAA) die van 1996 dateert. De HIPAA beheert in de Verenigde Staten de privacy 

van de informatie van een bepaald individu. Martínez-Pérez et al. (2015) concluderen dat er nood is aan een 

grondige herziening van de privacywetten, al is het maar omdat er ten tijde van het ontstaan van de HIPAA 

nog geen sprake was van mHealth. 

Europese beleidsmakers beseffen ook de groeiende noodzaak om de richtlijnen en verordening rond 

gegevensbescherming te vernieuwen. De huidige richtlijn rond gegevensbescherming dateert al van 1995. 

De Europese Commissie presenteerde in 2012 een concept voor een nieuw algemeen wettelijk kader voor 

gegevensbescherming. Het betreft de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens onder de naam “algemene 

gegevensbescherming” oftewel AVG. Dit is beter gekend onder de naam General Data Protection Regulation 

oftewel GDPR. Deze GDPR heeft als doel om de databeschermingsrichtlijn 95/46/EC uit 1995 te vervangen. 

Die richtlijn sloot niet meer aan op de huidige technologische ontwikkelingen in dit digitale tijdperk (Nyrén, 

Stenbeck & Grönberg, 2014). 

In België werkt de overheid aan een actualisering van onder meer privacy en beveiliging van data. Zo 

stelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in 2015, twee jaar na de 

implementatie van het Actieplan e-Gezondheidszorg 2013-2018, reeds een eerste actualisering voor. Binnen 

de 24 pilootprojecten (i.e. strokezorg, diabeteszorg, chronische pijn, geestelijke gezondheidszorg, 

cardiovasculaire aandoeningen en andere zorgdomeinen), dat als doel heeft om het gebruik van apps en 

mobiele toestellen op een gecontroleerde manier uit te testen, wordt gebruikgemaakt van uiteenlopende 
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toepassingen van mHealth gaande van zelfbeheer, teleconsultaties en telemonitoring tot het gebruik van 

wearables. Die toepassingen zullen beoordeeld worden op strikte criteria, zoals garanties op het vlak van 

privacy en de beveiliging van data, de compatibiliteit van de apps en de medical devices met andere e-

gezondheidsdiensten, het bezit van een Europees CE-label en de wetenschappelijke evidentie voor de 

gebruikte toepassingen. Op basis van de ervaringen uit die verschillende pilootprojecten wordt dan een 

algemeen kader uitgetekend (Actieplan eGezondheid 2015-2018, 2015). 

1.8. Noodzaak tot verder onderzoek 
Dat mHealth een belangrijke rol kan spelen in het bijdragen tot een betere zorg wordt door vakmensen en 

wetenschappers zoals Kumar e.a (2013), Vannieuwenborg e.a (2012) en Varshney (2014) niet 

tegengesproken. Wel geven deze wetenschappers en andere onderzoekers zoals Abroms et al. (2011), 

D'eglise, Suggs & Odermatt (2012), Sicari et al. (2015) en Silva et al. (2015) aan dat er nog nood is aan 

bijkomend onderzoek. 

Verschillende segmenten in de gezondheidszorg, technologie en management focussen meer en meer op 

het opkomende researchgebied van mobiele gezondheidszorg. Om die reden stelde Varshney (2014) een 

raamwerk op om die verschillende voordelen te integreren en om belangrijke problemen te identificeren. De 

onderzoeker is van mening dat verder onderzoek naar mHealth zal leiden tot een toename van voordelen in 

de gezondheidszorg en informatietechnologieën. 

Zo is verder onderzoek nodig naar de kosten-baten, effectiviteit en privacy- en veiligheidsaspecten omtrent 

mHealth. Deze worden toegelicht in onderstaande opsomming. 

1.8.1. Kosten-baten  
In een sociaal zekerheidssysteem dat reeds te kampen heeft met suboptimale resultaten en excessieve 

kosten kan premature adoptie van mHealth-technologieën, die niet-empirisch gefundeerd zijn, de integrale 

verbetering van gezondheidszorg afbreken in plaats van eraan bij te dragen (Kumar et al., 2013). Verder 

wijzen de onderzoekers op het belang van rigoureuze studies die zowel het potentieel als de uitdagingen rond 

mobiele technologie onderzoeken om betere gezondheidsresultaten te bekomen. mHealth-toestellen, -

applicaties en -systemen kunnen een nutteloos effect of zelfs nadelige resultaten opleveren inzake kwaliteit 

en kosten.  
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1.8.2. Effectiviteit van mHealth 
Varshney (2014) stelt in zijn raamwerk ut supra dat er nood is aan volgende vier aspecten: 

 een proactief management van gezondheid en verzorging om chronische ziektes in een vroeg stadium te 

detecteren; 

 planning en gebruik van medicijnen op maat van de patiënt; 

 slimme technologieën die zorg voor alleenstaande ouderen waarnemen en ondersteunen; 

 gezondheidszorgssytemen die context bewust zijn om noodzakelijke interventies te verlenen daar waar 

nodig. 

Daarenboven vindt de auteur dat dit raamwerk uitgebreid moet worden met overheidsreguleringen en 

veiligheidsaspecten om die positieve effecten te realiseren.  

Kumar et al. (2013) schetsen echter enkele kanttekeningen bij mHealth. De onderzoekers stellen zich de 

vraag of mHealth wel degelijk leidt tot een verbetering van de algemene gezondheidsresultaten en de afname 

van ziektelasten. Uit de studie van D'eglise, Suggs & Odermatt (2012) blijkt dat een op SMS-gebaseerd 

notificatiesysteem om gezondheidsinterventies te plegen niet adequaat is getest op de doeltreffendheid ervan.  

Ook bijvoorbeeld smartphone-applicaties die rokers moeten helpen stoppen met roken zijn te weinig 

empirisch ondersteund, zo concluderen Abroms et al. (2011). 

1.8.3. Privacy en veiligheidsaspecten 
Vanuit het gegeven dat sociale netwerken tegenwoordig een prominente rol spelen in het dagelijkse leven 

van mensen, stellen Silva et al. (2015) dat mHealth-oplossingen deze sociale netwerken kunnen triggeren om 

gezond gedrag en bewustzijn te promoten tussen patiënten onderling in diverse netwerkkringen.  

Coöperatie tussen mHealth-applicaties enerzijds en artsen en patiënten anderzijds is een conditio in sine 

quo non om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Coöperatieve methoden beogen ook een betere 

efficiëntie en performantie van mobiele toestellen (e.g. batterijtype, opslag, netwerk), waarbij dataprivacy en 

veiligheidsaspecten een grote rol spelen in het informatiemanagement voor publieke gezondheidszorg. 

Helaas is er op dit vlak nog weinig onderzoek verricht. Silva et al. (2015) wijzen op het belang van 

diepgaander onderzoek naar deze dataprivacy en veiligheidsaspecten.  

Ook Sicari et al. (2015) delen deze mening. De auteurs stellen dat, in een cultuur van informatiedelen, 

authenticatie, authorisatie, toegangscontroles en onweerlegbaarheid een fundamentele rol spelen in het 

garanderen van secure communicatie. 
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DEEL II METHODOLOGIE 
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2. Methodologie 

2.1. Inleiding 
Dat in België het begrip mHealth een nieuw fenomeen blijkt te zijn, kan afgeleid worden uit de recente 

pilootprojecten rond mHealth die vanuit het Ministerie van Volksgezondheid gelanceerd zijn (Actieplan 

eGezondheid 2015-2018, 2015). Hoewel mHealth in België dus nog in zijn kinderschoenen staat, kunnen we 

nu al zien dat het opportuniteiten biedt om de huidige traditionele manier van zorg duurzamer te maken.  

Maar literatuurstudies wijzen ook op de uitdagingen rond mHealth en de nood aan verder onderzoek. 

Vanuit die insteek wordt dit empirisch onderzoek verricht naar de adoptie van mHealth-applicaties in België. 

Daarbij tracht dit onderzoek te achterhalen welke determinanten de adoptie van mHealth apps voor medische 

toepassingen bepalen, en wat de beïnvloedende factoren zijn. 
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2.2. Onderzoeksvraag  
Dit onderzoek heeft als doel een duidelijk overzicht te geven van de determinanten die een cruciale rol 

spelen bij de adoptie van mHealth-apps.  

Het fenomeen mHealth wordt onderworpen aan een beschrijvende analyse waarbij de centrale 

onderzoeksvraag als volgt luidt:  

Wat zijn de determinanten die adoptie van mHealth-apps voor medische toepassingen 

bepalen? 

Het antwoord op deze onderzoeksvraag wordt geformuleerd door elke determinant die ut infra besproken 

wordt, in een samenvattende tabel weer te geven. Deze determinanten zijn een groepering van 

samenhangende factoren die de adoptie van mHealth beïnvloeden. Het geheel van die bevindingen vormt een 

toelichtend antwoord op de onderzoeksvraag.  

2.2.1. Begripsomschrijving van mHealth  
Uit de literatuur komt duidelijk naar boven dat er geen éénduidige definitie is voor de term mHealth. Elke 

persoon interpreteert dit geheel op eigen wijze. Hetzelfde geldt voor de respondenten in ons onderzoek. 

Afhankelijk van hun achtergrond, functie en kennis met betrekking tot mHealth vullen ze de term anders in. 

Daarom is het belangrijk om te weten wat de ondervraagde persoon verstaat onder “mHealth”. Zo wordt een 

link gelegd tussen de geïnterviewde en de term mHealth.  

2.2.2. Determinanten 
Met determinanten bedoelen we factoren die de adoptie van mHealth-apps bepalen. Volgende vijf 

determinanten werden in onze literatuurstudie aangehaald door verschillende bronnen zoals Kumar et al. 

(2013), Yu et al. (2006), Silva et al., (2015) & Varshney (2014), Zhou et al. (2013), Vannieuwenborg et al. 

(2012) en Steinhubl et al. (2015). 

2.2.2.1. Afstand 

In de literatuur wordt de determinant “Afstand” door Varshney (2014) aangehaald als stimulans om 

mHealth te adopteren. Zo kunnen bijvoorbeeld patiënten die niet in een (groot)stad wonen sneller geneigd 

zijn om mHealth-technologieën toe te passen omdat ze niet gemakkelijk of snel toegang hebben tot de 

“reguliere” gezondheidszorg. 

De volgende gevallen zijn een voorbeeld waarbij “afstand” een doorslaggevende determinant kan zijn 

voor de adoptie van mHealth: 

 patiënten die afgelegen wonen; 

 patiënten die niet over een eigen voertuig beschikken; 

 patiënten (meestal senioren) die alleenstaand en zorgbehoevend zijn. 
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2.2.2.2. Kostprijs 

Deze determinant hangt nauw samen met “preventie”. Voor patiënten, zorginstellingen en overheden 

bijvoorbeeld is het interessant om nu te investeren in mHealth-toepassingen, om later kosten te kunnen 

besparen. Bepaalde mHealth-applicaties kunnen namelijk een gezondere levensstijl stimuleren waardoor 

patiënten op termijn minder gezondheidszorguitgaven hebben. Een keerzijde van moderne technologie is de 

kostprijs ervan. Mensen met een lagere levensstandaard kunnen het moeilijker hebben om bijvoorbeeld de 

laatste nieuwe smartphone aan te schaffen, waardoor ze belemmerd worden in de adoptie van mHealth-

applicaties. 

2.2.2.3. Moderne technologie 

In de literatuur wordt deze determinant als een mogelijks afremmende én stimulerende factor beschreven. 

Zo is het kunnen omgaan met moderne technologieën zoals smartphones een voorbeeld van een afremmende 

factor voor bepaalde doelgroepen in onze maatschappij. Senioren bijvoorbeeld die niet vertrouwd zijn met 

het gebruik van moderne technologieën zullen vaak meer moeite hebben om mHealth-toepassingen te 

gebruiken dan mensen van de latere generaties Y en Z. De stimulerende factor is dan weer te vinden in het 

feit dat moderne technologieën onze levenswijze aanzienlijk vereenvoudigen (Steinhubl et al., 2015). 

2.2.2.4. Privacy en beveiliging 

Patiënten stellen zich de vraag wat er gebeurt met hun medische gegevens die online beschikbaar komen 

te staan. Zij kunnen afgeschrikt worden door het feit dat hun persoonlijke data digitaal beschikbaar worden. 

Daarenboven loopt de wetgeving steeds achter op de ontwikkelingen binnen een samenleving. Daarom is het 

belangrijk om te weten in hoeverre privacy en de nood beveiliging een struikelblok kunnen vormen bij de 

ontwikkeling en adoptie van mHealth. Vanuit dat oogpunt is het het onderzoeken waard hoe de situatie in 

België is, en welke rol deze determinanten spelen bij de adoptie van mHealth-toepassingen in België. De 

groeiende aandacht die de voorbije twee jaren in België geschonken wordt aan mHealth kan hierin een 

bepalende rol spelen. 

2.2.2.5. Kwaliteits- en zelfzorg 

De determinant “Kwaliteitszorg” is vooral van toepassing op gezondheidsinstellingen en ziekenhuizen. 

Hierbij zal er geïnvesteerd worden in mHealth om kwalitatievere service aan te bieden aan patiënten. Verder 

kunnen patiënten gebruik maken van mHealth-toepassingen (vooral applicaties) om zo lang mogelijk te 

kunnen voorzien in zelfzorg. Ook blijkt uit de literatuur dat communicatie tussen patiënten, geneesheren en 

zorginstellingen een prominente rol speelt bij de kwaliteit van de gezondheidsdiensten (Varshney, 2009 en 

Benson & Grieve, 2016). De kwaliteit van communicatie kan bevorderd worden door toepassing van 

mHealth.  
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Onderstaande tabel geeft een korte omschrijving van de te toetsen determinanten. 

Tabel 5: Overzicht van determinanten die de adoptie van mHealth-apps bepalen 

Determinant Omschrijving  

Afstand Toegang tot de gezondheidszorg 

Kostprijs Preventie versus investeringskost 

Moderne technologie Technologische vaardigheden 

Privacy en beveiliging Databescherming en wetgeving 

Kwaliteits- en zelfzorg Communicatie en service 
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2.3. Onderzoeksopzet  
In deel I van deze Masterproef werd een wetenschappelijk literatuuroverzicht van het fenomeen mHealth 

gegeven. Daarin kwamen ook de uitdagingen aan bod rond mHealth. Eén van deze uitdagingen is de adoptie 

van mHealth. In deel III van deze Masterproef gaan we dieper in op de adoptie van mHealth. We proberen 

in ons onderzoek te achterhalen wat de determinanten en beïnvloedende factoren voor adoptie van mHealth-

apps zijn bij verschillende stakeholders. Daarna gaan we dit vergelijken met de determinanten die uit de 

literatuurstudie naar boven zijn gekomen.  

2.3.1. Kwalitatief onderzoek 
Om antwoorden te verkrijgen op onze vraagstelling, zijn er twee methodieken om data te verzamelen. Dit 

kan enerzijds via kwalitatief onderzoek en anderzijds via kwantitatief onderzoek (Saunders et al., 2011).   

Deze Masterproef baseert zich om twee redenen op een kwalitatief onderzoek. Zo wordt kwalitatief 

onderzoek typisch toegepast bij het onderzoeken van een opkomend fenomeen (Baarda et al., 2009), wat 

zeker gezegd kan worden van mHealth in België. Een tweede reden - die Reulink & Lindeman (2005) geven- 

om voor kwalitatief onderzoek te kiezen - is omdat het onderzoek gaat over interacties tussen bestaande 

situaties, instituties en instellingen. In dit onderzoek is er onder meer interactie tussen patiënten en artsen, 

ziekenhuizen en overheden. 

Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet om het in kaart brengen van cijfers, maar om het verkennen en 

inzichtelijk maken van een thema of vraagstuk. Bij het neerschrijven van een kwalitatief rapport komen dus 

vooral beschrijvingen aan bod en quasi geen numerieke tabellen of grafieken. De uitgewerkte 

gespreksverslagen vormen het uitgangspunt van de analyse (Baarda, 2009).  

2.3.2. Casestudy 
Een casestudy is de intensieve studie van een verschijnsel binnen zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de 

verwevenheid van relevante factoren behouden blijft. Het is een kwalitatieve onderzoeksstrategie gebaseerd 

op een empirische bewijsvoering (Swanborn, 1996).  

Casestudy's worden geclassificeerd naar gelang hun aard. Er zijn drie classificaties binnen casestudy's. Zo 

kunnen die beschrijvend, verkennend of verklarend van aard zijn (Yin, 1994).  

Dit empirisch onderzoek is gebaseerd op een verkennende studie aan de hand van meerdere (7) cases. Het 

doel van een verkennende studie is om het onderzoeksprobleem beter te begrijpen. Belangrijke factoren 

omtrent het onderwerp, mogelijke relaties hiertussen en achterliggende motivaties komen op die manier aan 

bod (Yin, 1994 & Baarda et al., 2009). Zo zal het resultaat van dit verkennend onderzoek een beeld scheppen 

van de mogelijke factoren die de adoptie van mHealth-apps beïnvloeden. 
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2.3.3. Selectie van cases  
In dit onderzoek werd getracht om gedachtegangen en visies in kaart te brengen van de diverse 

stakeholders die te maken hebben met mHealth (Kulanga, Saforo, Ollis & Mitchell, 2016). Die verschillende 

partijen zijn patiënten, artsen, zorginstellingen, de overheid en ICT- mensen in de zorgsector. Op die manier 

werden uiteenlopende antwoorden bekomen om zoveel mogelijk zaken aan het licht te brengen.  

Zeven cases vormen de basis van het empirisch deel van deze Masterproef. De doelgroep bestaat uit zowel 

aanbieders als gebruikers van mHealth-toepassingen. De begrippen 'aanbieders' en 'gebruikers' mogen in de 

ruimste zin van het woord beschouwd worden. Dit wil zeggen dat aanbieders alle partijen omvat die mHealth 

mogelijk maken zoals overheden, onderzoekers, zorginstellingen, ICT-ondernemingen en -ontwikkelaars. 

Onder gebruikers rekenen we patiënten en artsen. De cases worden aangeduid met een specifieke “Case ID” 

om de analyse overzichtelijk te houden (cf. infra: tabel 6). 

Aan de zijde van de aanbieders selecteerden we vier cases, waarbij we opteerden voor respondenten met 

een sterke kennis of expertise binnen het domein van mHealth. Hun ervaringen en inzichten bieden daarom 

een meerwaarde voor het onderzoek. De respondenten zijn twee mensen uit de overheidswereld (A1, A2), 

een onderzoeker (A3) en een persoon die werkzaam is in een zorginstelling en tevens projectleider is van een 

ICT-zorg gerelateerd project (A4). 

Aan de zijde van de gebruikers selecteerden we drie cases. Voor de case van de patiënt (G1) selecteerden 

we een respondent die zelf ervaring heeft in het gebruik van mHealth. Voor de artsen (G2, G3) was ons enige 

criterium dat ze op de hoogte zijn van mHealth-toepassingen. 

De respondenten werden ofwel telefonisch of via e-mail gecontacteerd en op de hoogte gebracht van de 

doelstellingen van deze studie. Vervolgens werd een afspraak vastgelegd om een diepgaand persoonlijk 

interview af te nemen. Tabel 6 (cf. infra) geeft een overzicht van alle participanten. 
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Tabel 6: Overzichtstabel van de bevraagde personen 

Case_ID Respondent Achtergrond  Doelgroep  

(G1) Vanlerberghe 

Christel 
 Verpleegster met 22jr. anciënniteit 

 Patiënt die gebruik maakt van de 

mHealth-app “FibriCheck” 

Gebruiker  

(G2) Dr. Beyens Ilse  Huisarts en sportarts sinds 2012  

 Voormalig clubarts bij voetbalclubs 

SV Zulte-Waregem en KV Kortrijk 

 Weinig tot geen ervaring rond 

mHealth binnen haar praktijk maar 

heel erg geïnteresseerd in dit nieuw 

concept 

Gebruiker  

(G3) Dr. Gouhie Justin   Huisarts sinds 2012 en sportarts 

sinds 2014 

 Ervaring rond mHealth binnen zijn 

praktijk 

Gebruiker  

(A1) Robben Frank   Topambtenaar 

 Sinds 2004 CEO van Smals, de 

voornaamste ICT-dienstverlener in 

de Belgische socialezekerheidssector  

 Sinds 2008 General manager van het 

eHealth-platform 

 Lid van de Belgische Commissie 

voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer  

 Sinds 1985 de drijvende kracht 

achter de administratieve 

vereenvoudiging, de 

procesoptimalisatie en 

informatisering in de Belgische 

sociale sector, de gezondheidssector 

en de overheidssector.  

 In 2014 lanceerde hij de 

ontwikkeling van een government 

cloud (G-cloud).  

Aanbieder  

(A2) Ir. Mommer Camille   Bio-ingenieur (Vrije Universiteit 

Brussel 2010) 

 Doctoraatsonderzoek naar kanker-

immunologie 

 Adviseur bij Impulse.Brussel rond 

het stimuleren van innovatie en 

ondernemerschap in de 

gezondheidssector 

Aanbieder  

(A3) Dr. Moerenhout 

Tania  
 Huisarts in België 

 Master in de Filosofie 

 Doctorandus in de VS rond 

medische filosofie (eHealth en meer 

Aanbieder  
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bepaald het Elektronisch Medisch 

Dossier)  

(A4) Fiers Tom   Klinisch bioloog UZ Gent 

 Coördinator en projectleider vzw 

CoZo Vlaanderen (Collaboratief 

Zorgplatform) 

Aanbieder  

 

2.3.4. Dataverzameling  
Binnen het kwalitatief onderzoek bestaan er diverse methoden om data te verzamelen. Plochg & Van 

Zwieten (2007) sommen de basistypen op om data te verzamelen: interviews, observaties, 

documentverzameling en gestructureerde groepsprocessen. Al deze methoden leveren gegevens op die 

(eventueel na bewerking) in tekstvorm worden weergegeven. De keuze voor een bepaalde (combinatie van) 

methode(n) wordt bepaald door de onderzoeksvraag. 

2.3.4.1. Het interview  

In deze masterproef vormt het interview de hoofdbron voor het verzamelen van data. Het interview is in 

kwalitatief onderzoek een van de meest gebruikte methoden van dataverzameling. Het doel van een interview 

is het verzamelen van informatie uit mededelingen van ondervraagde personen, om daarmee een vooraf 

geformuleerde probleemstelling te kunnen beantwoorden. 

Om de respondent zoveel mogelijk de ruimte te geven om in eigen bewoordingen te antwoorden op de 

vragen werd er gekozen voor diepte-interviews. Individuele diepte-interviews leveren immers een breed en 

diep inzicht op in het individuele perspectief van een persoon en kunnen helpen bij het ontrafelen van 

denkwijzes en redeneringen van individuen, en hun persoonlijke context (Plochg & Van Zwieten, 2007).  

Binnen de diepte-interviews varieert de vraagstelling van ongestructureerd tot semigestructureerd tot 

gestructureerd (Plochg & Van Zwieten, 2007). In een semigestructureerd interview liggen de vragen en 

antwoorden niet van tevoren vast maar de onderwerpen wel. Vaak begint dit soort interviews met enkele 

gestructureerde vragen naar persoonlijke gegevens, zoals leeftijd en opleiding. De interviewer heeft voor het 

gesprek een aantal onderwerpen vastgelegd. Deze worden door middel van een open beginvraag en 

doorvragen uitgediept. Vaak heeft de onderzoeker voor de onderwerpen een logische volgorde vastgesteld. 

Wel is de onderzoeker vrij om, als dat in het gesprek beter uitkomt, de volgorde van de onderwerpen te 

veranderen. De onderwerpen moeten echter wel allemaal behandeld worden (Reulink & Lindeman, 2005). 

De interviews in dit onderzoek werden op een semigestructureerde wijze afgenomen, dit om dieper in te 

kunnen gaan op interessante aspecten die aan bod komen tijdens het gesprek. Dit biedt het grote voordeel om 

de complexiteit en omvang van het onderwerp op een flexibele manier aan te pakken. 
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2.3.5. Kwaliteitsvol onderzoek 
Elk wetenschappelijk onderzoek wordt geacht kwaliteitsvol te zijn. Hierbij wordt een hoge waarde 

geschonken aan de begrippen betrouwbaarheid en validiteit. Er zijn diverse procedures ontwikkeld die 

kunnen bijdragen tot een kwaliteitsvol onderzoek (Plochg & Van Zwieten, 2007). 

Daarbij halen de auteurs onder meer de procedures 'Member's Check' en 'Thick Description' aan om 

kwaliteit te waarborgen. Member's Check houdt in dat transcripties en/of analyses teruggekoppeld worden 

aan de deelnemers of respondenten met de vraag of zij zich in de toegekende betekenissen en gemaakte 

interpretaties kunnen herkennen. “Thick Description” betekent “Rapporteren in de vorm van een verhalende 

en gedetailleerde beschrijving van de empirische gegevens, waardoor de lezer inzicht krijgt in de relatie 

tussen de ruwe data en de interpratie daarvan.” (p. 91). 

Omdat de gesprekken opgenomen zijn kunnen verkeerde interpretaties niet voorkomen en dus is er 

automatisch voldaan aan de kwaliteitswaarborg “Member's Check”. Aangezien deze opgenomen gesprekken 

in een beschrijvende vorm weergegeven worden, is er voldaan aan de kwaliteitswaarborg “Thick 

Description”. Zo voldoet dit onderzoek aan kwaliteitsnormen. 

Verder werden bij het opstellen van de vragenlijsten suggestieve vragen (zo veel mogelijk) vermeden om 

validiteitsfouten te voorkomen en de betrouwbaarheid van antwoorden te verhogen. Validiteitsfouten komen 

voor wanneer de interviewer de mening van de geïnterviewde manipuleert of antwoorden in de mond legt 

van de geïnterviewde (Plochg & Van Zwieten, 2007).  

2.3.6. Relevantie  
Zoals eerder aangehaald blijkt er in de literatuur geen eenduidige definitie te bestaan van mHealth (Free 

et al., 2013). We verwezen ook naar de Belgische overheid die actief bezig is met mHealth-projecten. De 

Belgische overheid investeert veel geld in de ontwikkeling van mHealth-projecten: alleen al voor de 

pilootprojecten gaat het om 3,25 miljoen euro. Daarom is het van belang om een beeld te schetsen van de 

factoren die de adoptie van mHealth-toepassingen kunnen beïnvloeden. Daarbij komt nog dat mHealth in 

België een relatief nieuw begrip is, en België zich dus perfect leent als geografische afbakening van ons 

onderzoek. Er blijkt ook uit de literatuur dat de wetgeving telkens achterloopt op de technologische 

ontwikkelingen en dat er hierrond weinig onderzoek over is. Er zijn ook vraagtekens te plaatsen bij de 

effectiviteit van mHealth, ondanks de overtuiging van het merendeel van de onderzoekers dat mHealth kan 

bijdragen tot een meer duurzame gezondheidszorgsysteem. Deze leemtes in de bestaande literatuur worden 

herhaaldelijk vermeld in wetenschappelijke onderzoeken zoals bij Varshney (2014), Kumar e.a. (2013), 

Vannieuwenborg e.a. (2012) etc. Verder onderzoek met betrekking tot mHealth is dan ook onontbeerlijk en 

verhoogt de relevantie van deze Masterproef. 
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DEEL III EMPIRISCHE STUDIE 
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3. Empirische studie 

3.1. Informatieverwerking 
Alle interviews werden telkens met toestemming van de geïnterviewde opgenomen en later uitgeschreven. 

Die informatie fungeerde als bron voor deze empirische studie. De interviewtranscripties zijn terug te vinden 

in bijlage.   

3.2. Analyse empirische studie 

3.2.1. Analyse interviews 
Volgende structuur werd gebruikt om de informatie uit interviews op een overzichtelijke en uniforme 

manier te analyseren: aan de hand van een semigestructureerd interview met een brede vraagstelling werd er 

gepolst naar aspecten rond mHealth zoals een begripsbepaling, voordelen, nadelen, gebruik van mHealth, 

effectiviteit, publiek, aanbevelingen, situatie in België etc. Daarna hebben we de antwoorden geanalyseerd 

en er de belangrijkste beïnvloedende factoren uit gedestilleerd. Die beïnvloedende factoren werden 

vergeleken met de determinanten uit literatuurstudie en er werd nagegaan of er andere (nieuwe) factoren 

ontdekt kunnen worden. De factoren worden opgesomd samen met een selectie van letterlijke quotes van de 

respondenten. Bij elke quote wordt telkens ook het Case ID van de respondent tussen “( )” vermeld. 

Uit de interviews werden vijfentwintig factoren gedestilleerd die herhaaldelijk terugkwamen of sterk 

benadrukt werden door de respondenten: 

1. Evidence-based 

o “Wat voor mij belangrijk is, is de kwaliteit van de zorg verhogen. Punt. Daarover gaat het. 

Dus wat dat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat het evidence-based is, dat bewezen met 

deftige studies.” (A1) 

o “De ondersteuning daarvan vanuit de overheid, dan willen wij natuurlijk dat dat evidenced-

based is, dat dat zaken zijn die de kwaliteit van de zorg verhogen.” (A1) 

o “Wij gaan ervan uit dat het om de patiënt zijn gezondheid. Ja het moeten natuurlijk deftige 

hulpmiddelen zijn, het moet evidence-based zijn.” (A1)   

2.  Internationaal aspect 

o “Ik denk dat mHealth geen kwestie is van lokale markten. Dus dit is een gegeven, de 

gezondheid stopt niet aan de grens. Dus ik denk dat ge hier per definitie zit, in een 

internationale omgeving.” (A1) 

o “Technologie die enorm snel evolueert en waar dat ge dus riskeert van elke keer achter de 

feiten aan te hollen. En daar is de vraag of men dan niet beter, ook op Europees of op 

internationaal vlak een aantal maatregelen neemt?”  (A1) 
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o “Voor geneesmiddelen zijn er internationale procedures waar dat dan de landen niet meer 

elke keer apart gaan doen. Er moet nog wel een prijs vastgesteld worden voor elk land, maar 

de erkenning van de geneesmiddelen dat gebeurt via internationale samenwerking. En dus 

ik denk dat dat hier ook moet.” (A1)  

3. Financieringsmodaliteiten 

o “Wat betreft de financieringsregeling: ten eerste ge gaat moeten gaan naar de mogelijke 

terugbetaling van het gebruik van bepaalde apps of het aanschaffen van bepaalde apps, net 

zoals dat ge geneesmiddelen terugbetaald krijgt en twee er zal een evolutie moeten zijn, 

waarschijnlijk in de financieringsmodaliteiten. Vandaag wordt de zorg betaald per prestatie, 

of toch in de meeste gevallen en er zal een evolutie moeten zijn naar bundel payment dus 

systemen waarbij dat, als ik een huisarts ben en ik heb 50 diabetes patiënten en die willen 

allemaal een app en ik moet die regelmatig opvolgen, dan gaat dat natuurlijk niet in betaling 

zijn per keer dat ik een monitoring resultaat binnenkrijg maar zal het zijn: om die patiënt op 

te volgen krijgt u zo veel per periode van een maand of van drie maand of weet ik veel wat.  

Dus dat zijn de financiële aspecten en dat zijn zaken dat ge nationaal moet regelen.” (A1) 

o “Als het gaat over de financiering van die systemen vanuit de ziekteverzekering of de 

ondersteuning daarvan vanuit de overheid, dan willen wij natuurlijk dat dat evidence-based 

is.” (A1) 

4. Return On Investment (ROI) 

o “Elk van die 24 projecten die geselecteerd zijn, daar is een business case rond gemaakt. Een 

business case zowel op het niveau van de verhoging van de kwaliteit van de zorg als op het 

niveau van de return-on-investment, dus op het niveau van de financiële haalbaarheid.” (A1) 

o “Ik zal u één voorbeeld geven rond stroke. Daar is een project bij waarbij dat door het gebruik 

van mobiele camera’s en een stukje intelligentie al in de ambulance bepaalde interventies 

kunnen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een bevoegd zorgverstrekker die niet 

in een ambulance zit maar die in het ziekenhuis zit maar die kan meevolgen via hetgeen dat 

er vastgesteld wordt in de ambulance (dus zo’n mobiele applicatie), waarbij dat aangegeven 

wordt dat als men drie patiënten op die manier kan behoeden van blijvende invaliditeit, dat 

die installatie terugbetaalt. Dus dat is bijvoorbeeld een hele duidelijke naar return-on-

investment. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat iemand die door zijn hersenbloeding 

de rest van zijn leven verlamd is, dat die gewoon ook als die niet verlamd is, gewoon terug 

kan gaan werken en niet op de invaliditeit staat.” (A1) 

o “Mensen zullen enkel mHealth-toepassingen gebruiken indien ze het echt nodig hebben en 

enkel gebruiken als er een duidelijke benefit aan vasthangt.” (A4) 
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5. Cross-platform 

o “Elk van die 24 projecten, bijna allemaal, als wij vroegen, hoe gaat ge dat doen, zeiden ze: 

we gaan een (gratis) smartphone aan de mensen geven. Wij hebben dan elke keer gezegd, 

neen dat doet ge niet, je zorgt dat uw app draait op standaard smartphones.” …. “Ik ben nogal 

een voorstander van open-source omgevingen, Maar ik heb er geen probleem mee, dat kan 

op iPhone of Windows draaien. Maar het financieringsmodel van Apple apps is nu niet direct 

een model voor elke app.”…  “We zullen in elk geval zorgen dat het zaken zijn die op open-

source platformen draaien. Dat doen we trouwens ook voor alles wat e-gezondheid is en ook 

voor de backoffice. Wij werken enorm veel met open producten.” (A1) 

o “Ik doe dus informatisering van de sociale sector. Onze apps die wij maken in de sociale 

sector, u kan als student als u gaat werken, via een eenvoudige app kijken hoeveel dagen u 

kan gaan werken zonder dat uw werkgever het ergens moet betalen en dergelijke zaken meer. 

Wel, wij ontwikkelen dat eerst op open-source platformen. Kunnen we dat gemakkelijk 

overzetten op die andere platformen, dan doen we dat maar we gaan in elk geval nooit u 

noch wij laten betalen voor het aflaten voor dergelijke apps. Dus als dat kostenmodellen zijn 

waar dat niet kan, dan doen we dat niet op die apparaten.” (A1) 

6. Efficiëntie 

o “Het doel hiervan is om een kwalitatievere dienst aan te bieden aan patiënten. Vandaag de 

dag is de tijd die de arts doorbrengt met zijn patiënt steeds maar korter en korter. Dit omdat 

de administratieve last steeds maar groter wordt. Dus alles wat de administratieve last kan 

verlichten is interessant.” (A2) 

o “Administratief en naar tijdwinst toe kan dit wel helpen.” (G3) 

o “Uiteindelijk kun je korter op de bal spelen en minder complicaties hebben, want 

complicaties kosten geld. Dit kan ook leiden tot een toegankelijkere zorg.” (G2) 

o “Dat is voordelig, want door die app moet ik niet meer op consultatie gaan.” (G1) 

o “Daarnaast is er het aspect om de gezondheidszorg efficiënter te maken in zijn geheel, in die 

zin dat patiëntendossiers gedeeld moeten worden met gezondheidsverstrekkers zodat men 

niet telkens nieuwe testen moet afleggen.” (A2) 

7. Persoonlijk contact 

o “Ik vind dat wel heel belangrijk. Als de dokter iets zegt, dan is het iets vertrouwelijker.” (G1) 

o “Ik ben er geen fan van als we via de app ook een output moeten geven, sowieso vind ik dat 

ze nog moeten langskomen zodat we ze nog kunnen sensibiliseren. Ik denk niet dat het de 

bedoeling is dat er een geneeskunde komt waarbij alles digitaal gaat.” (G2) 

o “mHealth applicaties zullen nooit persoonlijk contact vervangen, het moet én/én zijn.” (A1)  
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o “Dat een mHealth-applicatie een dokter niet vervangt, daar ben ik het mee eens. Maar in 

sommige gevallen zult ge beter af zijn met een systeem dat aan bepaalde zaken denkt dan 

aan een dokter die misschien moe is en niet aan alles denkt.”(A1) 

8. Betere zorg 

o “mHealth zal de tijd besparen voor de zorgverleners, en de tien procent tijd dat hij hiermee 

kan besparen, zal hij kunnen besteden aan de andere patiënt. Door mHealth zullen ze niet 

meer hun aandacht besteden aan alle patiënten, maar enkel aan de patiënten waar er 

problemen mee zijn, want niet alle patiënten hebben altijd problemen.” (A4) 

o “Ik denk van wel, dat dat zeker bij chronische zorg tot een betere zorg kan leiden.” (G3)  

o “Opvolgen van therapie, effect van therapie, korter op de bal kunnen spelen, dat het sneller 

gaat. Meer en betere, correctere info en feedback kunnen geven aan de patiënt. 

Empowerment van de patiënt.” (G3) 

o “Trouwens, ge zult ook niet altijd een dokter bij u hebben. Als gij een ingeplante defibrillator 

hebt omdat ge hartritmestoornissen hebt, dan ben je beter af met een ingebouwde 

defibrillator die eventueel kan aangestuurd worden door een toepassing zodanig als ge een 

hartstilstand hebt, dat het direct wordt geactiveerd in plaats van dat je moet wachten tot als 

er een dokter is.”(A1)  

o “We hebben trouwens artsen te weinig in België. Dus ik denk dat we ze beter inzetten voor 

die zaken waar het echt nodig is en waar het echt ook voor hen relevant is, dan voor de zaken 

waarvoor dat niet nodig is.” (A1) 

o “Wat ook nog positief is, is dat het een veilig gevoel geeft.” (G1) 

o “In de eerste plaats moet mHealth de kwaliteit van de zorg naar boven halen, dat is de 

essentie.” (A1) 

o “Bijvoorbeeld men ziet nu patiënten om de drie maanden, waardoor men niet altijd een goed 

beeld heeft over hun toestand. Maar via een applicatie zou je dus die waardes sneller kunnen 

opvolgen in een grafiek om analyses uit te voeren en medische zorg te verstrekken...” … 

“…Uiteindelijk kun je korter op de bal spelen en minder complicaties hebben, want 

complicaties kosten geld. Dit kan ook leiden tot een toegankelijkere zorg.” (G2) 

o “De kwaliteit van de zorg kan verhoogd worden, vanuit de kant van de patiënt, vanuit de 

kant van de zorgverstrekker of de beide.” (A1) 

o “Via deze app kan ik meteen aantonen wanneer ik een afwijking heb in mijn hartslag via een 

applicatie.” (G1)  
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o “In plaats van om de maand een moment te regelen om bij de arts te gaan, enkel te gaan 

wanneer het echt moet. De arts moet hiervoor een overzicht hebben (dashboards) over hoe 

de parameters van een bepaalde patiënt het doet”. (A2) 

o “Patiënten staan hier open voor en ze willen ook precies weten wat een hartklopping is en 

als je bij de dokter bent heb je er geen last van en als je thuis bent en je hebt er wel last van, 

kan je gewoon je vinger op je smartphone leggen en iets objectief meten.” (G3) 

9. Preventie 

o “Weinig mensen zullen zo'n device (FitBit) op lange termijn gebruiken. Dit zijn enkel de die 

hards die dat doen. Iedereen weet dat we niet mogen drinken, niet mogen roken, geen 

frisdrank of pintjes mogen drinken, maar toch doen we dat. Dus als je aan preventie wilt 

doen, iedereen zal daartegen zondigen, vroeg of laat.”(A4) 

o “Wat opmerkelijk is, is dat de groep van de worried-well de groep is die het meest gebruikt 

maakt van deze Selftrackers & activity trackers. Dit zijn mensen die eigenlijk gezond zijn, 

die obsessiever bezig zijn met hun gezondheid.”(A3) 

o “En dat ook het preventieluik van een diabetespatiënt die een app heeft die hij permanent bij 

zich heeft, en direct kan zien wat het gevolg is als hij een boterkoek of een stuk taart eet of 

weet ik veel wat, die zal waarschijnlijk in de toekomst toe ook wel gemakkelijker zijn 

eetpatroon aanpassen dan iemand die de gevolgen van wat hij doet niet ziet. Dus daar is ook 

een stuk preventie mee gemoeid.” (A1) 

10. Betrouwbaarheid 

o “Ik gebruik zelf een stappenteller, maar met een gekleurde bril aangezien ik niet altijd mijn 

iPhone op zak heb als ik beweeg. Dit betekent dat ik mijn resultaten altijd onderschat.”  (A3) 

o “Natuurlijk zijn er ook veel gratis apps, maar de validiteit daarvan is in vraag te stellen.” 

(G3) 

o “Ik vind dat het ergens wel stimulerend werkt, maar ik stel mij alleen vragen bij de 

correctheid.” (G2)  

o “Daar denk ik dat er nog ruimte is voor verbetering voor apps om inderdaad ook correct te 

zijn.” (G2) 

11. Interoperabiliteit  

o “Er zijn op dit moment 100 000’en mHealth-applicaties en interoperabiliteit, da’s voor ons 

ook zeer belangrijk. Wij wensen dat onze systemen niet standalone zijn maar dat die 

communiceren daar waar nuttig, met het elektronisch patiëntendossier en geïntegreerd 

worden in een optimale zorg.” (A1) 
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o “Dan technische barrières, interoperabiliteit en standaarden op alle vlakken. Niet alleen 

technisch, maar ook semantisch. Dus technisch dat wil zeggen dat de toepassingen op de 

computer met mekaar kunnen praten. Semantisch wil zeggen, ervoor zorgen dat de inhoud 

die uitgewisseld wordt, op de juiste manier aan twee kanten geïnterpreteerd wordt.” ….. 

“…zijn er ook verschillende semantische standaarden voor wat betreft uitwisseling van 

gegevens.” (A1) 

o “Ziekenhuizen gaan het elektronisch dossier met elkaar delen.” (A3) 

12. Inkomensverlies 

o “Indirect zijn er minder mensen ook in de wachtkamer maar dat zijn dan ook wel minder 

inkomsten voor de arts.” (G2) 

o “Ja maar ik denk dat gezondheid in de eerste plaats gaat over de patiënt.”…”Natuurlijk moet 

ge ervoor zorgen, ge moet het niet als een agressie zien ten opzichte van zorgverstrekkers, 

dat is het absoluut niet. Maar iedereen moet met zijn tijd meegaan.” (A1)  

o “Ik stel me wel de vraag, als cardiologen zulke apps zullen moeten gebruiken, dan zullen ze 

minder consultaties hebben, en minder geld. Zouden ze dat dan voorstellen aan hun 

patiënten?” (G1) 

o “De tijd die zorgverleners zullen spenderen aan het verwerken van de data van hun patiënten 

zal vergoed moeten worden. Stel dat deze een dag in de week vrijaf neemt om de files van 

zijn patiënten te analyseren, dan is dit een dag waar er geen omzet wordt gedraaid.” (A2) 

13. Gebruiksvriendelijkheid 

o “Gebruiksvriendelijkheid is zeer subjectief.  Maar als er nu één thema is waar ik in 

marktwerking geloof is het dat. Want wat niet aanslaat, wat de mensen niet kunnen 

gebruiken, dat gaat ook niet van de markt geraken.” (A1) 

o “Zeker bij senioren speelt design een grote rol gaat spelen. Als men iets ontwerpt dat 

specifiek voor oudere mensen (senioren), dan zullen deze mensen het ontwerp niet willen 

gebruiken. Dan zullen ze een gevoel krijgen dat ze uit de gemeenschap worden gezet, terwijl 

we juist het tegenovergestelde willen, en dat is om ze weer te integreren in de gemeenschap.” 

(A2) 

o “Dit mogen ook geen complexe apps zijn, ze moeten ook geschikt zijn voor ouderen, dus de 

apps moeten simpel zijn.” (G3) 

o Als men op het ogenblik dat men nood heeft aan mHealth-solutions, dan moet het 

gemakkelijk zijn om te gebruiken, het moet ook vriendelijk zijn in het gebruik. (A4) 

o “Deze app is gemakkelijk om mee te werken.” (G1) 
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o “Maar het probleem is dat bijvoorbeeld smartphones en tablets, de schermen ervan veel te 

klein zijn voor hen om daar goed mee te kunnen werken.”(A4)  

14. Follow-up 

o “Ik heb ingesteld om wekelijks een overzicht te krijgen. Dit is ook de discussie bij mHealth, 

patiënten verwachten ook dat je altijd alles controleert live, maar dat is praktisch niet 

mogelijk.” (G3) 

15. Zekerheid 

o “Die applicaties geven u als patiënt een rustiger gevoel om dat te gebruiken.” (G1)  

16. Technologie 

o “De jongere patiënten die gewend zijn met de computer te werken worden wat meer 

geïnformatiseerd dan de ouderen.” (G3) 

o “Smartphones wordt niet echt gebruikt door de ouderen.”(G3) 

o “Wat men nu ziet is dat oudere mensen veel minder deze technologie gaat gebruiken dan 

jongere mensen.” (A3) 

o “Een van de grote problemen is dat deze groep (senioren) moeilijk kan omgaan met nieuwe 

technologieën en smartphones. En hier zit de ironie, hoe ouder ze worden, hoe meer benefit 

dat ze kunnen halen uit mHealth-toepassingen.”(A4) 

17. Privacy & beveiliging 

o “Ik denk dat de patiënten zich daar al helemaal geen vragen bij stellen, het grootste deel van 

de patiënten ligt er niet wakker van.” (G2) 

o “Bijvoorbeeld voor diabetische patiënten staan al hun gegevens op de Cloud van een 

specifieke firma. Wij zorgen ervoor dat de juiste persoon, over de juiste gegevens kan 

beschikken op het juiste moment, en dit enkel als de patiënt zijn akkoord heeft gegeven. Als 

men privacy voldoende kan afdekken, dan is dit geen afremmende factor. Dit is trouwens 

niet de grootste factor voor het adopteren van mHealth, als men ziet wat mensen allemaal 

delen op sociale media.” (A4) 

o “Ik sta weinig stil bij het feit dat mijn gegevens online staan.” (G1) 

o “Met de privacy, zoals bv. bij die FibriCheck app had ik ook patiënten die vroegen waar die 

gegevens terecht komen.”.... “Een app moet duidelijk zijn, wat er met de gegevens gebeurt, 

of deze wel of niet rechtstreeks naar de arts wordt doorgestuurd.” (G3) 

o “Binnen één jaar is er geen Belgische privacy wet meer, want dat is vervangen door een 

Europese verordening de fameuze General Data Protection Regulation (GDPR). Dus dit is 

Europees geregeld. Iets anders is, ik ben zelf jurist en ICT ‘er van opleiding, recht loopt altijd 

achter. Dus ik geloof niet in zeer gedetailleerde regelgeving inzake informatieveiligheid en 
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gegevensbescherming. Ge moet werken aan systemen waarbij dat systemen in zichzelf 

maatregelen hebben om ervoor te zorgen dat die veilig kunnen gebruikt worden.” (A1) 

o “Veel mensen in de maatschappij zijn zich niet bewust van de gevaren van cyberspace en 

hacking.” (G2) 

o “Bedrijven zijn ervan bewust dat indien er een lek is in hun systeem, en de patiënten 

hierachter komen, dat de kans heel groot is dat ze hierna niet meer zal blijven voortbestaan.” 

(A2) 

o “Wij moeten naar systemen, maar ook daar vind ik dat de internationale gemeenschap en 

vooral de Europese commissie veel, veel, veel te weinig doet. Die veiligheidsaspecten zijn 

geen nationale aspecten meer.”  (A1) 

o “Wat vandaag veilig en lang genoeg is om veilig te zijn, is dat over 5 jaar zeker niet meer.” 

(A1) 

o “Ik heb de indruk dat patiënten wel willen dat hun gegevens veilig gedeeld wordt en daar is 

sterk op ingezet in het Belgische eHealth systeem. Er blijft natuurlijk een zeker risico.” (A3) 

o “Op vlak van privacy is Europa hier heel strikt in. Hiervoor is er veel communicatiewerk 

voor nodig om patiënten op hun gemak te stellen met het idee dat hun medische informatie 

wordt gedigitaliseerd.” (A2) 

o “Tussen VS en Europa zijn er veel verschillen, maar op vlak van privacy staan ze gelijk.” 

(A3) 

18. Meetbaarheid 

o “Het is moeilijk om de impact van preventie te meten, en wat men niet kan meten, kan men 

ook moeilijk schalen” (A2) 

o “Gebruiksvriendelijkheid kunt ge zeer moeilijk meten. Omdat dat wat gebruiksvriendelijk is 

voor u, is het niet voor mij.” (A1) 

19. Populariteit 

o “Indien de arts of specialist een bepaalde app kan voorschrijven, dan zullen mensen deze 

gemakkelijker gaan gebruiken.” (A2) 

o “Ik had dat getoond aan mijn collega's op het werk, en zelf zij waren niet op de hoogte dat 

zulke applicaties (i.e. FibriCheck) bestonden.” (G1) 

20. Begeleiding 

o “Wat ook belangrijk is, is de begeleiding. Als de kleinkinderen aan oma of opa gaan tonen 

hoe een smartphone werkt, of ouderen gaan op cursus, … dan zullen ze smartphone veel 

sneller en veel meer gaan gebruiken. En dit geldt voor zowel mensen met een lage digital 

literacy als voor senioren, die gaan extra begeleiding nodig hebben.” (A3) 
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o “We mogen ons niet blindstaren op senioren. De zoon of dochter die de zorg op zich neemt 

kan mHealth applicaties gebruiken, hetzelfde voor de thuisverpleegkundigen.” (A4) 

21. Overheid 

o “Als men in een wereld leeft waar junkfood goedkoop is, en gezonde voeding duur is, dan 

zal geen enkele app u daarbij kunnen helpen. Dus de overheid speelt hier een belangrijke 

rol.” (A3) 

o “We zijn zeker niet laatste in de rij, want er zijn initiatieven om dat te promoten.” (A2) 

o “De grootste uitdaging als ik het zo zal zeggen, dat zal zijn welke apps pakt ge mee en welke 

apps pakt ge niet mee? Wat kan een arts voorschrijven en wat kan een arts niet 

voorschrijven?” (A1) 

o “Naar mijn gevoel lopen we achter op andere landen.”…”In vergelijking met Nederland, 

want veel van mijn info komt van daar. Ook naar elektronisch medisch dossier bv. hebben 

zij daar grotere plannen mee en lopen wij achter.” (G3) 

o “België doet het totaal niet slecht! Toch ontbreekt er iets binnen mHealth in de 

gezondheidszorg en dat is een breder regulerend kader.” (A3) 

o “Op vlak van eHealth en connectiviteit (gestructureerde gegevensdeling tussen zorgfactoren 

en tussen instellingen) staat ons land vooraan op wereldvlak met uitzondering van Estland 

voor een stuk.” (A4) 

22. Kostprijs 

o “De kostprijs kan deels een barrière vormen, maar het gaat vooral om de moeite. Kijk maar 

naar de mensen die diabetes zijn. Deze hebben een online platform, en het percentage van 

mensen die hun platform consulteren om hun ziekte te bestrijden is maar een kleine fractie, 

ook al is het gratis.” (A4) 

o “Ik denk dat bij oudere mensen de prijs niet echt een grote rol speelt, maar eerder het niet 

begrijpen van de nieuwe technologie, het complexe, het bang zijn van een virus waarbij de 

medische gegevens worden geblokkeerd.” (G3) 

o “De reden waarom ik nu deze app niet meer gebruik is niet omdat ik moest betalen. Ik 

gebruikte die app in een periode waar ik veel stress had, waardoor mijn hartslag frequent 

afweek. Nu heb ik minder stress, en mijn hartslag is hierdoor zowat stabiel gebleven, dus 

vond ik het onnodig om nog deze app te gebruiken.” (G1) 

o “Vaak zijn de mensen die het meest nood hebben aan mHealth, ook degene die geen 

middelen hebben om zich een dure smartphone kunnen betalen.” (A3) 
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o “Op sommige markten is de willingness van patiënten om te betalen redelijk hoog omdat ze 

dat al altijd hebben gedaan. Bijvoorbeeld in de VS is het normaal dat mensen betalen voor 

hun gezondheid, in Europa daarentegen hebben we die reflex niet.” (A2) 

23. Aansprakelijkheid 

o “Ik maak mij ook niet echt zorgen. Ik denk dat hetgeen wat je gebruikt van apps, zeker van 

moet zijn dat het kwaliteit levert, als de patiënt met iets afkomt dat je niet kent, je beter een 

alternatief voorstelt en zegt dat je die app niet kent. De patiënt is verantwoordelijk voor 

hetgeen wat geregistreerd wordt en voor de zekerheid moet je je patiënten nog steeds in het 

echt zien op consultatie, zeker nu nog in de ontwikkeling van zo’n systeem. Als je 

bijvoorbeeld bloeddruk kunt controleren via een app, moet je dat nog steeds ook eens in het 

echt zelf doen, voor zekerheid.” (G3) 

24. Kwaliteitslabel 

o “Wat men ook nodig heeft zijn organisatie die labels zullen toekennen. Als men iets wilt 

gebruiken in het medisch kader, dan is er geen andere mogelijkheid dan een kwaliteitslabel 

toe te kennen. Een label dat aantoont dat de resultaten die het apparaat geeft wel degelijk 

correct bestaat nog niet, en daarrond is er een regulerend kader nodig “(A3) 

o “De app gaf een notificatie dat mijn gegevens verstuurd werden, maar de arts had mij gezegd 

dat ze niets heeft gekregen van data.” (G1) 

o “Er moet dus ergens ook een kwaliteitsgarantie zijn, misschien door de overheid, werkende 

met een label, om de artsen over de streep te trekken.” (G2) 

o “Er zijn wel apps en wearables die ontwikkeld worden, maar die nooit echt een medisch 

label krijgen of als medisch toestel worden gebruikt. Dat moet beter gecontroleerd worden, 

een kwaliteitscontrole.” (G3) 

25. Betrokkenheid 

o “...de firma’s zelf die voor de ontwikkeling zorgen en de artsen hebben hier weinig in te 

zeggen.” …. “…terwijl het logischerwijze toch beter zou zijn als er een wisselwerking is 

tussen noden van artsen en wat de softwareprogrammeurs kunnen maken.”(G3) 

o “Er was ook een app gemaakt voor het welbevinden van een psychiatrisch patiënt, waarbij 

er een aantal vragen kwamen en die patiënt moest daar op antwoorden en die scores werden 

bijgehouden en doorgestuurd en dan zag je of ze zich beter of slechter voelden. Die 

vragenlijsten werden aangegeven door psychologen en psychiaters en de software die 

ontwikkeld was, was in samenwerking daarmee gebeurd van hoe het eruit moet zien en hoe 

zo’n patiënt daarmee omgaat. Dit zijn denk ik uiteindelijk wel de beste apps.” (G3) 
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Onderstaande tabel geeft een compact overzicht van welke factor door welke respondent werd aangehaald. 

Tabel 7: Factor aangehaald per respondent 

Factoren Respondent 

1. Evidence based A1 

2. Internationaal aspect A1 

3. Financieringsmodaliteiten A1 

4. ROI A1; A4 

5. Cross-platform A1 

6. Efficiëntie G1; G2; G3; A2 

7. Persoonlijk contact G1; G2; A1 

8. Betere zorg G1; G2; G3; A4; A1; A2 

9. Preventie A1; A3; A4 

10. Betrouwbaarheid G2; G3; A3 

11. Interoperabiliteit A1; A3 

12. Inkomensverlies G1; G2; A1; A2 

13. Gebruiksvriendelijkheid G1; G3; A1; A2; A4 

14. Follow-Up G3 

15. Zekerheid G1 

16. Technologie G3; A3; A4 

17. Privacy & beveiliging G1; G2; G3; A1; A2; A3; A4 

18. Meetbaarheid A1; A2 

19. Populariteit A2 

20. Begeleiding A3; A4 

21. Overheid G3; A1; A2; A3; A4 

22. Kostprijs G1; G3; A2; A3; A4 

23. Aansprakelijkheid G3 

24. Kwaliteitslabel G1; G2; G3; A3 

25. Betrokkenheid G3 
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3.2.2. Analyse determinanten 
Op basis van de analyse hierboven van de interviews keken we in een volgende stap welke factoren 

overeenkomen met determinanten uit de literatuurstudie. Daarnaast onderzochten we ook of er determinanten 

of factoren aangehaald werden door de respondenten, die we op basis van onze literatuurstudie niet als 

determinant gedefinieerd hadden. Die vermelden we onder “Andere beïnvloedende factoren”. 

3.2.2.1. Afstand 

Onder de determinant “Afstand” komen uitsluitend factoren uit Betere zorg aan bod uit de cases. mHealth 

draagt bij tot een gemakkelijkere uitvoering van gezondheidszorg en dit vertaalt zich in onder meer het 

minder afleggen van afstand om van goede zorg te genieten. Gebruikers halen daarbij aan dat ze niet meer 

gedwongen worden een bepaalde afstand af te leggen om te genieten van zorg.  Dankzij mHealth valt deze 

restrictie grotendeels weg voor hen. Verder blijkt ook uit de empirische studie dat de determinant “Afstand” 

ook gelinkt wordt met de factor “Efficiëntie”. De patiënt moet niet elke keer voor de kleinste klacht de afstand 

afleggen naar de huisarts om zaken te duiden en de huisarts. Dit levert enkele economische – en 

tijdsvoordelen op. 

3.2.2.2. Kostprijs 

Uit de empirische studie blijkt dat de kostprijs weinig invloed heeft op de adoptie van mHealth-

toepassingen op voorwaarde dat men niet in een lage socio-economische klasse leeft. Een respondent beweert 

namelijk dat mensen die in een lagere socio-economische klasse leven, hun uitgaven anders prioriteren 

waarbij mHealth-applicaties niet tot de noodzakelijke behoeften behoort. Dit betekent dat mensen die niet tot 

die socio-economische klasse behoren, kostprijs geen invloed heeft op het al dan niet toepassen. Patiënten 

zijn zich ervan bewust dat een investering in mHealth kan voorkomen dat ze in de toekomst geld zouden 

moeten uitgeven aan consultaties. 

Daarnaast kan er opgemerkt worden dat de bereidheid tot betaling voor gezondheidszorg afhankelijk is 

van markt tot markt. Mensen die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wonen zijn het meer gewoon om te 

betalen voor gezondheidszorg, in tegenstelling tot mensen die in België wonen.  

3.2.2.3. Moderne technologie 

Hier zijn de meningen het sterkst verdeeld. Zo luidt het dat jongere mensen meer gewend zijn met de 

computer te werken, meer geïnformatiseerd zijn dan de oudere Z-generatie. Sommige respondenten zijn 

echter van oordeel dat die stelling niet geldt omdat ook jongeren digital illiterate kunnen zijn. Een oplossing 

voor dit probleem is de begeleiding. Volgens bepaalde cases kunnen familieleden de basisprincipes van een 

smartphone aanleren. Daarnaast blijkt uit de interviews dat het een grote fout is om ons blind te staren op 

senioren. De persoon die de zorg op zich neemt kan ook gebruik maken van mHealth-toepassingen.  
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3.2.2.4. Privacy en beveiliging 

In de literatuur wordt het begrip van privacy en beveiliging van patiënteninformatie en –data aangehaald 

als een groot vraagteken. Daarbij stelt men dat de reguleringen en wetgeving verouderd zijn en achterlopen 

op de technologische ontwikkelingen. 

In de empirische studie wordt dit ontkracht door een respondent die privacy geen issue vindt. Daarbij 

verwijst hij naar de fameuze Europese GDPR, een richtlijn die op 25 mei 2018 in voege treedt. Er is echter 

wel de bevestiging dat het recht altijd achterloopt op technologie, en dat dat ook zo zal blijven. Toch vindt 

de respondent dat er een internationaal kader moet komen zoals dit nu al bestaat voor geneesmiddelen. 

Ondanks de GDPR-richtlijn doet Europa nog veel te weinig, aldus diezelfde respondent. 

Verder vloeit uit deze studie voort dat gebruikers niet of heel weinig stil staan bij het privacy-aspect van 

patiënteninformatie die digitaal beschikbaar gesteld kan worden aan derden. 

Op vlak van beveiliging volgt uit de empirische studie dat er een voortdurende en blijvende noodzaak is 

om beveiliging van de systemen en data te monitoren en up-to-date te houden met de beste en meest 

geavanceerde technieken. Er is immers altijd de dreiging van cybercriminaliteit. Aan de gebruikerszijde blijkt 

uit het onderzoek dat gebruikers zich niet of onvoldoende bewust zijn van mogelijke gevaren op het net.  

3.2.2.5. Kwaliteits- en zelfzorg 

Uit de empirische studie blijkt dat mHealth een oplossing kan bieden aan het feit dat artsen steeds minder 

tijd hebben om door te brengen met de patiënten. Vandaag moeten artsen veel tijd steken in het analyseren 

van parameters en dossiers van patiënten. Door middel van dashboards en grafieken (via mHealth) kunnen 

ze in een minimum van tijd een volledig beeld schetsen van de toestand van hun patiënt. Hierdoor kunnen ze 

meer tijd doorbrengen met deze laatste. Dat is waarom artsen mHealth-applicaties zouden kunnen/moeten 

toepassen, om meer tijd over te houden voor de patiënten. 

Daarnaast kunnen zorginstellingen patiëntendossiers met elkaar delen, waardoor bepaalde testen niet 

opnieuw uitgevoerd moeten worden. Hierdoor kunnen patiënten enerzijds geld besparen. Anderzijds kunnen 

zorgverleners tijd winnen, waardoor er sneller ingegrepen kan worden, en effectief overgegaan worden tot 

behandeling aangezien testen niet meer opnieuw uitgevoerd moeten worden. 

Op vlak van preventie zijn de meningen verdeeld. Enerzijds is de groep die het meest gebruik maakt van 

mHealth-applicaties de zogenaamde worried-well. Dit zijn mensen die gezond zijn en willen voorkomen dat 

ze ziek worden. Dit blijkt uit het interview van case A3. Case A4 beweert daarentegen dat mensen die 

mHealth-applicaties gebruiken dit nooit volhouden op lang termijn.  
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Daarnaast geven vier van de zeven cases aan dat er nood is aan een soort kwaliteitslabel bij mHealth-

toepassingen. Een label dat aantoont dat de resultaten dat het apparaat/applicatie weergeeft wel degelijk 

correct zijn. Dit wordt verder toegelicht ut infra. 

3.2.2.6. Andere beïnvloedende factoren 

Dit luik behandelt zes grote andere beïnvloedende factoren die niet opgenomen werden in de selectie van 

determinanten maar wel een rol spelen bij de adoptie van mHealth-apps. Deze factoren werden door de cases 

aangehaald en dienen dus ook besproken te worden in deze resultatensectie.  

1. Betrokkenheid 

Samenwerken en het betrekken van de verschillende stakeholders bij de ontwikkeling van mHealth blijkt 

een belangrijke rol te spelen in het succesvol adopteren van mHealth apps voor een case in onze studie. 

Onderzoek en implementatie van mHealth-apps waarbij er heel hard de nadruk werd gelegd op het in 

rekening houden met de noden en behoeften van alle gebruikers. Dit zou doelgericht en doelgroepgericht 

aangepakt moeten worden. Er is immers een vraag naar het opkrikken van het niveau van lokale studies in 

samenwerking tussen beleid, kenniscentra, zorgsector en industrie zodat voor iedereen een win-win situatie 

ontstaat. 

2. Persoonlijk contact 

Een interessant gegeven uit de interviews dat naar boven kwam is het persoonlijk, menselijk contact tussen 

de relatie patiënt-arts. Geen enkele technologie kan het echte menselijke contact en de meerwaarde van zo'n 

contact op een digitale manier vervangen. Dit contact behoudt nog steeds een grotere mate van 

vertrouwelijkheid dan wanneer informatie digitaal wordt aangereikt. Daarom is het belangrijk dat het verhaal 

van mHealth een én/én-verhaal is waarbij digitale zorgverlening in cohesie moet zijn met de huidige 

medische zorgverlening, aldus drie cases. Verder zorgt dit persoonlijk contact ook voor het behoud van het 

artsenberoep wat voor sommige cases belangrijk is. Hierbij wordt meteen ook de link gelegd naar de factor 

Inkomensverlies. Er heerst een bepaalde ongerustheid, onzekerheid dat er minder inkomsten zullen zijn 

wanneer er meer gebruik gemaakt zal worden van mHealth-toepassingen volgens twee cases. Één case (A1) 

aan de kant van de aanbiederszijde spreekt dit tegen. mHealth zal vooral helpen daar waar nodig is zodat 

artsen zich kunnen bezighouden met wat echt belangrijk is. Voorts wijst deze bepaalde case op het tekort aan 

artsen en stelt dat mHealth een prima middel is om dit gedeeltelijk op te vangen. 

3. Kwaliteitslabel 

Het ontwerpen van een regelgevend en algemeen kader waarbij toepassingen voorzien worden van een 

kwaliteitslabel werd sterk benadrukt door de gebruikerszijde uit het onderzoek. Zij vinden het belangrijk dat 

resultaten uit een applicatie betrouwbaar en correct zijn. Hier kan de link gelegd worden naar de factor 

Betrouwbaarheid. Alle cases aan de gebruikerszijde geven aan dat er ofwel ruimte tot verbetering is om apps 
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correcter te maken en dat gegevens die doorgestuurd worden zeker correct zijn. Op basis van deze waarden 

verlenen artsen immers medisch advies waarna patiënten dit advies in het volste vertrouwen opvolgen. 

Daarbij kan onmiddellijk de link gelegd worden naar de factor Aansprakelijkheid. Een foutief medisch advies 

kan grote gevolgen hebben. Duidelijke regelgeving rond aansprakelijkheid is dan ook een issue waaraan 

gedacht moet worden volgens twee cases in het onderzoek.  

4. Interoperabiliteit 

In de literatuur werd reeds het belang aangehaald rond interoperabiliteit van systemen. Gelijkaardige 

resultaten vloeien voort uit deze empirische studie. Het verzekeren van een generieke toepasbaarheid en 

interoperabiliteit van mHealth-apps is een grote uitdaging voor aanbieders zoals de Belgische overheid. Dit 

blijkt uit het gesprek met case A1. Applicaties moeten in een standaardomgeving aangeboden worden waarbij 

de apps op elk systeem en toestel gedraaid kunnen worden volgens de case. Het gebruik van open-source 

omgevingen speelt hierin een belangrijke rol. Daarbij moet de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid 

centraal staan. Het is immers niet de bedoeling dat bepaalde leveranciers (e.g. Apple, Microsoft, Google) rijk 

worden van de ziekteverzekering van België. De Belgische overheid probeert om apps te ontwikkelen waarbij 

niet moet afgedragen worden aan bepaalde leveranciers van toestellen om nuttige apps op te zetten. 

5. Financieringsmodaliteiten 

Modaliteiten rond het financieren van mHealth-apps blijkt een grote uitdaging te zijn voor bepaalde 

stakeholders zoals de overheid. Er is een hervorming van het betalingssysteem van zorg noodzakelijk om 

mHealth te kunnen toepassen. Er is nood aan een evolutie in de financieringsmodaliteiten. Ook de cases uit 

de gebruikerszijde vragen zich af hoe en op welke manier terugbetalingen en prestatievergoedingen voor 

patiënten, artsen, en zorginstellingen moet gebeuren. 

6. Overheid 

De overheid kan op bepaalde vlakken een grote rol spelen in het mHealth-verhaal zoals bijvoorbeeld in 

het stimuleren van gebruik van mHealth-apps of het aanbieden van apps die vrij toegankelijk zijn. Hierbij 

leggen we tevens de link met de factor “Populariteit” en “Cross-platform”. Uit het gesprek met case G1 blijkt 

dat in haar professionele werkomgeving weinig mensen op de hoogte zijn van dergelijke mHealth-apps. 

Verder zou deze gebruiker de app ook niet gebruikt hebben indien dit niet werd aangeraden door de huisarts. 

Op dit vlak kan de overheid dus wel het gebruik van betrouwbare applicaties en producten promoten. 

Overigens wil de overheid dat die applicaties kunnen draaien op alle soorten smartphones. Hoe dit 

technisch uitgevoerd moet worden is een andere zaak. De enige vereiste is dat wanneer applicaties 

aangeboden worden via bepaalde leveranciers, het niet de bedoeling is dat die leveranciers rijk worden van 

de Belgische ziekteverzekering. De kostenmodellen moeten hiervoor goed bekeken worden. Open-source 
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omgevingen krijgen daarbij de voorkeur. Verder blijkt ook dat bepaalde cases nood hebben aan een 

regulerend kader van overheidswege uit. 

In de ontwikkeling van mHealth heeft het merendeel van de cases het gevoel dat de overheid achterloopt 

in vergelijking met buurlanden zoals Nederland en Frankrijk. Twee cases zijn van oordeel dat de overheid 

het goed doet. Ze verwijzen daarbij naar de goede gestructureerde gegevensdeling tussen zorgfactoren en 

instellingen of het beveiligen van patiënteninformatie dat op een secure manier gebeurt. 

3.2.3. Samenvattende tabel analyse interviews + determinanten 
Onderstaande tabel linkt die factoren uit de analyse van de interviews met de selectie van vijf 

determinanten uit de literatuurstudie. Zo wordt duidelijk welke factor behoort tot welke determinant en 

identificeren we bijgevolg factoren die behoren tot “Andere beïnvloedende factoren” die een meerwaarde 

bieden aan dit onderzoek.  

Tabel 8: Linken van factoren met determinanten 

Factoren Respondent Determinant 

Afstand Kostp

rijs 

Moderne 

technologie 

Privacy & 

beveiliging 

Kwaliteits- 

en zelfzorg 

Andere 

1. Evidence-based A1   X  X   

2. Internationaal aspect A1       X 

3. Financieringsmodaliteiten A1       X 

4. ROI A1; A4   X     

5. Cross-platform A1   X    X 

6. Efficiëntie G1; G2; 

G3; A2  
 X   X X 

7. Persoonlijk contact G1; G2; A1       X 

8. Betere zorg G1; 

G2; G3; A4; A

1; A2  

X    X X 

9. Preventie A1; A3; A4   X   X  

10. Betrouwbaarheid G2; G3; A3       X 

11. Interoperabiliteit A1; A3      X X 

12. Inkomensverlies G1; G2; A1; A

2  
     X 

13. Gebruiksvriendelijkheid G1; G3; A1; A

2; A4  
  X    

14. Follow-Up G3      X  

15. Zekerheid G1      X  

16. Technologie G3; A3; A4    X   X 

17. Privacy & beveiliging G1; 

G2; G3; A1; A

2; A3; A4  

   X   

18. Meetbaarheid A1; A2       X 

19. Populariteit A2       X 

20. Begeleiding A3; A4    X   X 

21. Overheid G3; A1; A2; 

A3; A4  
     X 
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22. Kostprijs G1; G3; A2; A

3; A4  
 X    X 

23. Aansprakelijkheid G3       X 

24. Kwaliteitslabel G1; 

G2; G3; A3  
    X X 

25. Betrokkenheid G3       X 
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DEEL IV EINDCONCLUSIE 
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4. Discussie 
Deze studie toont een verschil aan in de belangrijkheid van sommige factoren en determinanten die 

gevonden werden in de literatuurstudie en die aangegeven werden in deze studie door de cases. 

“Betrokkenheid” en “Gebruiksvriendelijkheid” zijn daar enkele voorbeelden van. Bij “Betrokkenheid” blijkt 

dat het samen ontwikkelen van mHealth-applicaties een belangrijke rol speelt. Dit komt omdat die applicaties 

uiteindelijk moeten voldoen aan de noden en behoeften van de eindgebruikers. “Gebruiksvriendelijkheid” is 

een subjectief gegeven dat moeilijk meetbaar is. Toch blijkt uit de gesprekken dat senioren meer moeite 

hebben om de nieuwe technologie onder de knie te krijgen. Bij deze groep mensen speelt design een grote 

rol. Hier is begeleiding belangrijk, in die zin dat personen uit de omgeving van senioren de basisregels van 

de mHealth-toepassing kunnen aanleren. 

Andere factoren en determinanten zijn volgens de cases dan weer minder belangrijk dan wat uit de 

literatuur naar voren kwam. Zo is bijvoorbeeld het aspect van privacy niet echt een issue in dit onderzoek 

terwijl er in de literatuur meer aandacht gegeven werd aan privacy. 

Verder toont dit onderzoek aan dat stakeholders onder elkaar verschillende percepties hebben bij de 

belangrijkheid van determinanten en factoren. “Kwaliteitslabels”, “Interoperabiliteit”, “Betrokkenheid” of 

“Inkomensverlies” werden door enkele geïnterviewden heel sterk benadrukt. Bijvoorbeeld bij de factor 

“Kwaliteitslabels” toont dit onderzoek aan dat gebruikers dit heel belangrijk vinden. Er zou een 

(inter)nationaal label moeten komen dat aantoont dat de resultaten afkomstig uit mHealth-applicaties correct 

en kwaliteitsvol zijn. Bij de factor “Inkomensverlies” zijn vier van de zeven respondenten van mening dat 

zorgverstrekkers aan inkomensverlies zullen lijden. Dit kan als een afremmende factor gezien worden. 

Andere stakeholders gaan hier niet mee akkoord en stellen dat zorg in de eerste plaats om de patiënt gaat.  

Er werden tevens gelijkenissen gevonden bij determinanten en factoren die aangehaald werden door de 

cases en die in de literatuur ook vaak aangehaald werden. “Return on Investment”, “Betere zorg” en 

“Efficiëntie” van mHealth-apps zijn determinanten die tot op heden nog steeds hoog op de agenda staan in 

het mHealth-landschap. Deze factoren kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op zorgverleners. Doordat ze 

steeds meer administratie hebben, wordt de tijd die ze kunnen doorbrengen met de patiënt steeds korter. 

mHealth zou hiervoor een oplossing kunnen bieden, door het administratiewerk te verlichten, waardoor de 

nodige tijd om zorg te verlenen terug stijgt. 

Onze studie levert enkele unieke bevindingen op die bijdragen tot de kennis van mHealth adoptie in België. 

De multi-stakeholder visies geven diepgaander inzicht in de verschillen en gelijkenissen van stakeholder 

percepties rond bepalende determinanten van mHealth. 



 
 

68 
 

Een beperking in dit onderzoek is het lage aantal cases. Er werden zeven participanten geïnterviewd. 

Daardoor is het onmogelijk om dit onderzoek te generaliseren naar alle stakeholders in de Belgische 

gezondheidszorg, ondanks dat de cases kennis of ervaring hebben met mHealth. Verder kan diepgaander, 

kwantitatief onderzoek bijdragen tot het kwalificeren van de belangrijkheid van factoren.  

Vervolgonderzoek zou ook dieper moeten ingaan op de onderliggende oorzaken van barrières en 

opportuniteiten behorend tot die determinanten die in dit onderzoek naar voor komen. Zo kunnen nieuwe 

inzichten verworven worden om de adoptie van mHealth door alle stakeholders succesvoller te laten 

geschieden. Ook de “Andere beïnvloedende factoren” die uit dit onderzoek naar boven kwamen verdienen 

een diepgaandere analyse. Immers, hoe groter de kennis van de factoren die de adoptie van mHealth voor 

medische toepassingen beïnvloeden, hoe beter daarop kan ingespeeld worden om mHealth succesvol te 

implementeren. 

5. Eindconclusie 
Het geheel van deze bevindingen vormt geen éénduidig antwoord op onze onderzoeksvraag “Wat zijn de 

determinanten die adoptie van mHealth-apps voor medische toepassingen bepalen?”. 

Er kan niet expliciet opgesomd worden welke determinanten de adoptie van mHealth-apps voor medische 

toepassingen bepalen. Ja, de vijf determinanten “Afstand”, “Kostprijs”, “Moderne technologie”, “Privacy en 

beveiliging” en “Kwaliteits- en zelfzorg” hebben een bepalende invloed op de adoptie van mHealth-apps. 

Dit onderzoek wijst echter uit dat deze determinanten niet limitatief zijn én stakeholder-gebonden zijn. Deze 

studie toont dus duidelijk aan dat voor elke stakeholder andere determinanten gelden die adoptie van 

mHealth-apps bepalen.  

Maar nog belangrijker, dit onderzoek verschaft nieuwe inzichten in wat verder nog factoren zijn die de 

adoptie van mHealth-applicaties kunnen beïnvloeden. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer met deze 

determinanten en factoren rekening gehouden wordt bij het ontwikkelen van nieuwe mHealth-initiatieven, 

de adoptie succesvoller zal verlopen. Zodat mHealth-apps in de nabije toekomst maximaal gebruikt en benut 

worden en de huidige gezondheidszorgsystemen transformeren tot een meer duurzaam systeem. 
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