Het consortium
Wij zijn een groep onderzoekers en bedrijven die geïnteresseerd
zijn in het gebruik van vooruitstrevende technologie met als doel
de maatschappelijke gezondheid en het leven van patiënten te
verbeteren. We ontwikkelen niet alleen een prototype, maar
streven naar een betrouwbaar en betaalbaar systeem met respect
voor gezondheids- en privacyregelgeving, dat op de markt
gebracht wordt en bij patiënten terechtkomt.

hh Mobiele applicatie en draagbare gezondheidsmeters
hh Correct advies over de aanpak van congestief
hartfalen
hh Op maat van elke individuele patiënt
hh Gebruiksvriendelijk en ondersteunend systeem
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HeartMan SysteEm:
Hartfalen:
Congestief hartfalen is een ziekte
waarbij het hart niet meer in staat is
om voldoende bloed te pompen en zo
het lichaam te voorzien van de nodige
zuurstof en voedingsstoffen. Eén van de
belangrijkste gevolgen van deze ziekte
is de beperking in fysieke activiteit, met
een grote impact op het dagelijks leven
van de patiënt.
Om de ziekte onder controle te krijgen,
dienen deze patiënten verschillende
soorten medicatie in te nemen, hun
gewicht te monitoren, hun eet- en
drinkgewoonten aan te passen en krijgen
zij het advies om voldoende te bewegen.
Al deze factoren maken het omgaan met
hartfalen zeer moeilijk.
Om dit eenvoudiger te maken wordt
aan de reguliere zorgverlening het
HeartMan systeem toegevoegd, dat op
een aangename en ondersteunende wijze
correct advies verleent op maat van elke
patiënt.

De kern van het HeartMan systeem bestaat uit
een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie die in
verbinding staat met verschillende gezondheidsmeters.
Dit systeem verleent de best mogelijke adviezen die de
hedendaagse gezondheidszorg kan bieden, nadat deze
door het consortium van het project zorgvuldig zijn
samengesteld. Daarnaast beschikt het systeem ook nog
over twee specifieke kenmerken:
•

Voorspellingsmodellen: Dit zijn wiskundige
modellen die kunnen voorspellen onder welke
omstandigheden de gezondheid of het welzijn van
de patiënt waarschijnlijk zal achteruitgaan. Van
zodra de sensoren dergelijke omstandigheden
waarnemen, zoekt het systeem naar mogelijke
acties die de patiënt kan ondernemen om deze
situatie bij te sturen.

•

Cognitieve gedragstherapie: Het veranderen
van levenslange gewoonten is vaak een moeilijke
opdracht waarbij mensen wel wat hulp kunnen
gebruiken. Cognitieve gedragstherapie kan hierin
een ondersteunende rol spelen: door gebruik te
maken van een reeks eenvoudige praktische en
mentale oefeningen, kan men onze gedachtegang
beïnvloeden. Deze oefeningen zullen dan ook
via het HeartMan systeem worden aangeboden,
eventueel met wat hulp van een vriend of
familielid.

Om zeker te zijn dat het HeartMan systeem wel degelijk
ontworpen is op maat van de patiënt, zullen patiënten
betrokken worden van bij de start van de ontwikkeling.
Zo worden de problemen en verwachtingen van
patiënten in kaart gebracht, observeren we hun
dagelijks leven en betrekken wij hen bij het ontwerpen
van de prototypes.

