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en een looptest die nog in ontwikkeling is. Aan 
de hand van korte en eenvoudige vragenlijsten 
kunnen patiënten op elk gewenst moment vragen 
over ziekteactiviteit, klachten als pijn, vermoeid-
heid en stijfheid noteren en kunnen ze bijhouden 
welke bijwerkingen ze van eventuele medicatie 
ervaren. ‘Dezelfde vragenlijsten worden op papier 
in de wachtruimte van Reade gebruikt en zijn ook 
via het cliëntenportaal mijnReade beschikbaar. 
Het zijn gevalideerde vragenlijsten voor patiënten 
die inzicht geven in het patiëntperspectief op 
de kwaliteit van geleverde zorg. Door deze vra-
genlijsten te digitaliseren, leggen we de patient 
reported outcome measures (PROMs) direct vast in 
de app. In de app worden de uitkomsten boven-
dien gevisualiseerd in eenvoudig interpreteerbare 
grafieken voor de patiënt (figuur 1). Zo kunnen 
ze zien hoe het met hun reuma gaat om zo meer 
grip te krijgen op hun ziekte. Dit levert niet alleen 
de patiënt wat op, ook de betrokken reumatoloog 

hoe is het idee Voor de reumAmeter 

ontstAAn?

‘De mobiele telefoon biedt steeds meer tech-
nische mogelijkheden. Ik ben op een gegeven 
moment in gesprek geraakt met een software-
bedrijf dat apps ontwikkelt (Brightfish) en we 
zijn gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor 
zelfmanagement van reumapatiënten thuis. Het 
belangrijkste is dat een app simpel moet zijn, op 
elke mobiele telefoon moet kunnen draaien en 
het liefst wil je een koppeling naar het elektro-
nisch patiëntendossier (EPD). In de ideale situatie 
worden de gegevens die de app verzamelt naar 
het EPD verstuurd, en verschijnt er automatisch 
een alert wanneer persoonlijke parameters over-
schreden worden’, aldus Bos. Bos schakelde ook 
patiëntenverenigingen in om mee te denken over 
de ontwikkeling van de app, en biofarmaceutisch 
bedrijf AbbVie, dat onder meer reumamedicijnen 
ontwikkelt, was bereid om de ontwikkeling van 
de app te sponsoren. ‘De ReumaMeter is op 23 
november 2016 gelanceerd voor de iPhone. De 
eerste week van maart is de app tevens beschik-
baar voor Android en de gewenste koppeling met 
het EPD van Reade wordt in het tweede kwartaal 
van 2017 verwacht. De ReumaMeter-app kan ook 
door patiënten uit andere ziekenhuizen gebruikt 
worden’, zegt Bos. 

hoe werkt de reumAmeter?

De app is geschikt voor alle vormen van reuma 
en is tweedelig; het bevat simpele vragenlijsten 

IntervIeW

‘ReumaMeter-app om eigen regie 

patiënten te bevorderen’

E.G.	van	Laar

Eind 2016 is de ReumaMeter-app gelanceerd door Reade, 
centrum voor revalidatie en reumatologie. Met deze app kun-
nen reumapatiënten via korte vragenlijsten hun ziekteverloop 
thuis monitoren. Dit geeft ook de reumatoloog inzicht in hoe 
de aandoening zich ontwikkelt tussen de consulten door. 
‘Daarnaast testen we, met behulp van sensoren in de mobiele 
telefoon, of het looppatroon wat kan zeggen over de ziek-
teactiviteit’, vertelt dr. Wouter Bos, reumatoloog bij Reade en 
initiator van de ReumaMeter.
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Figuur 1.
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de tussenliggende periode weten we niet hoe het 
gaat. De gegevens uit de ReumaMeter-app zijn 
voor ons net zo belangrijk als het gewrichtsonder-
zoek en de ontstekingswaarden in het bloed. Het 
voordeel voor de patiënt is dat ze, als het goed 
gaat, een keer een periodiek consult zouden kun-
nen overslaan. Dat scheelt hen ook tijd en moeite. 
De ReumaMeter leidt tot meer behandeling op 
maat. Mensen voelen zich meer betrokken en zijn 
zich bewust van bijvoorbeeld de noodzaak van het 
op tijd innemen van medicijnen. Daarnaast wordt 
de communicatie met de reumatoloog effectiever 
en intensiever, waardoor reumabehandelingen 
kwalitatief beter worden. Het is bovendien leuk 
om te merken dat andere zorginstellingen inte-
resse hebben. Als andere ziekenhuizen de app 
aan hun EPD willen koppelen dan kan dat, we 
zijn al in gesprek met twee ziekenhuizen.’ 

doelen en VerVolgonderzoek

‘De belangrijkste doelen zijn het bevorderen van 
de eigen regie van patiënten en inbedding in het 
zorgproces. Het zou fijn zijn als patiënten de app 
gebruiken voor het gesprek met hun arts en tus-
sendoor om hun eigen ziekte te controleren en in 
de gaten te houden’, stelt Bos. Daarnaast hoopt 
hij subsidie te krijgen om de meerwaarde van de 
app wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. 
Hij wil graag onderzoeken of app-gebruikers min-
der zorgconsumptie hebben, tegen gelijkblijvende 
patiënttevredenheid en ziekteactiviteit. ‘Wellicht 
is het ook mogelijk om in de toekomst mensen 
die risico lopen op het ontwikkelen van reuma de 
app te laten invullen en te kijken hoe dat proces 
verloopt’, besluit Bos.

Geïnteresseerd om de ReumaMeter in uw zie-
kenhuis te implementeren? Neem contact op via 
reumameter@reade.nl. Zie voor meer informatie 
www.reumameter.nl

Correspondentie

Emma van Laar, MSc
dchg medische communicatie, Heemstede
Tel.: 023-5514888
E-mail: emma.vanlaar@dchg.nl

krijgt veel meer inzicht in hoe de reuma zich ont-
wikkelt tussen consulten door. Schommelingen 
worden zo beter zichtbaar, waardoor er tevens 
meer tijd overblijft voor een kwalitatief consult’, 
benadrukt Bos. 

Naast de vragenlijst wordt het looppatroon geana-
lyseerd met behulp van sensoren in de mobiele 
telefoon. Hiermee wordt onderzocht of er een 
correlatie is tussen het looppatroon en de ziek-
teactiviteit. Is er een relatie tussen de ziektelast en 
het beweegpatroon van reumapatiënten? ‘Wellicht 
kan het looppatroon al iets zeggen over de ziek-
teactiviteit. Dan zou je op termijn in wezen de 
vragenlijsten niet meer nodig hebben.’

wAt is de meerwAArde VAn de App?

‘Om de zorg voor reumapatiënten te verbeteren 
moeten we verder kijken dan alleen naar bijvoor-
beeld de DAS-score. Het is belangrijk dat we 
PROMs steeds meer in het behandelproces gaan 
integreren, daarbij zou deze app kunnen helpen. 
Bovendien levert het – als de gewenste koppeling 
met het EPD bewerkstelligd is – ons als reuma-
tologen extra informatie tussen consulten door 
op die we in ons gesprek met de patiënt kunnen 
meenemen. Het bezoek eens in de drie tot zes 
maanden is toch altijd een momentopname, in 

Dr. Wouter Bos.


