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Met e-healthtoepassingen meer  
grip op het leven met diabetes

Voor mensen met type 2-diabetes kunnen 
e-healthtoepassingen bijdragen aan een gezonde(re) 

leefstijl. Inzet van e-health kan helpen om grip te krijgen 
op de ziekte en daarmee de ziektelast te verlagen. Deson-
danks wordt het ruime aanbod van dit soort leefstijlonder-
steunende technologieën nog niet op grote schaal benut. In 
het kader van Vitaal Twente, een initiatief om Twente de 
vitaalste regio van Nederland te maken, zet Ziekenhuis-
groep Twente (ZGT) zich als kartrekker samen met keten-
partners in om dat mogelijk te maken. Zij werken aan de 
ontwikkeling van een digitaal aanbod dat patiënten meer 
inzicht biedt in de invloed van leefstijl op hun ziekte en 
hun zelfmanagement vergroot.
Mensen met type 2-diabetes spelen zelf een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van een aanbod ondersteund door e-
health. Zij kunnen als ervaringsdeskundigen meedenken 
én -doen in het TOPFIT Citizenlab. Dit is een driejarig on-
derzoeks- en innovatieprogramma waarin burgers, zorg-
professionals en bedrijven samenwerken met wetenschap-
pers van de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en 
ROC van Twente aan het ontwikkelen en inzetten van 
technologische innovaties voor zorg en welzijn. Na de op-
startfase in 2020 doen ongeveer dertig mensen met type 
2-diabetes mee aan een pilot van het TOPFIT Citizenlab, 

waarin zij verschillende diabetesapps uitproberen: Clear, 
MiGuide, MySugr en Selfcare (zie kader).

VRAGENLIJSTONDERZOEK

Van juli tot december 2020 is een vragenlijstonderzoek uit-
gevoerd onder mensen met type 2-diabetes rondom het 
gebruik van digitale hulpmiddelen. Hieruit blijkt dat 48% 
van de 131 respondenten digitale hulpmiddelen gebruikt 
specifiek voor type 2-diabetes en dat 52% dat niet doet. Re-
denen om wel een digitaal hulpmiddel te gebruiken, zijn 
met name de wens om meer controle te krijgen op de 
bloedglucosewaarden, gezonder te gaan eten en meer te 
gaan bewegen. Het te grote aanbod, onduidelijkheid over 
de betrouwbaarheid van de apps en angst rondom de pri-
vacy zijn redenen om geen digitale hulpmiddelen te ge-
bruiken. Kim Hovestad (visueel communicatieadviseur 
Universiteit Twente) heeft de uitkomsten weergegeven in 
een infographic (figuur 1).

ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET WOORD

Sytze Hobma-ten Zeldam is één van de mensen die voor 
zijn deelname aan de pilot geen digitale hulpmiddelen 

GESELECTEERDE APPS
• MiGuide is een digitale leefstijlcoach voor mensen met type 

2-diabetes. Patiënten noteren hun zelfmetingen − zoals ge-
wicht, bloedglucosewaarden en bloeddruk − in een app. Ook 
voeding en beweging kunnen bijgehouden worden. Door de 
koppeling van MiGuide met het patiëntendossier is het ook 
mogelijk om labuitslagen zoals HbA1c in te zien. Daarnaast 
biedt MiGuide vragenlijsten ter voorbereiding van het con-
sult bij de huisarts. In het bijbehorende zorgportaal kunnen 
zorgverleners de ingevoerde data en zelfmetingen van hun 
patiënten inzien.

• Clear gee inzichten in iemands persoonlijke reactie op voe-
ding. Op basis van glucosewaarden, gemeten met de Free-
Style Libre, wordt inzichtelijk gemaakt hoe iemand reageert 
op bepaalde voedingsmiddelen. Gedurende 14 dagen dragen 
mensen de FreeStyle Libre en houden hun maaltijden, stem-
ming, beweging en slaap bij in een app. Clear analyseert het 

effect van deze voedingsmiddelen op de bloedglucose en 
gee een persoonlijk dieet- en leefstijladvies. 

• MySugr: Mensen met diabetes kunnen hun bloedglucose-
waarden en andere gezondheidsgegevens in de app MySugr 
registreren en volgen. Ook kunnen zij de benodigde insu-
linedosis berekenen met een boluscalculator. Verschillende 
continue glucosemeters kunnen synchroniseren met deze 
app. Op basis van de waarden gee MySugr een schatting van 
het HbA1c. 

• Selfcare is een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin 
gegevens gemonitord kunnen worden die een indicatie ge-
ven over iemands gezondheid, zoals bloeddruk, gewicht, 
hartslag en het aantal gemaakte stappen. Selfcare is leveran-
cieronafhankelijk. Het is mogelijk eigen wearables aan het 
platform te koppelen en andere gezondheidsapps, zoals 
Google Fit of Apple Health.
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Figuur 1. 
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 gebruikte voor zijn diabetes. Hij heeft sinds twee jaar type 
2-diabetes, neemt metformine en controleert zijn bloed-
glucose niet zelf. In de pilot gebruikt hij MiGuide. ‘Omdat 
afvallen een gunstig effect heeft op mijn glucosewaarden 
was ik op zoek naar een app met adviezen over voeding en 
beweging. Ik vind het belangrijk dat een app betrouwbaar 
is en dat mijn gegevens niet ongevraagd gedeeld worden 
met commerciële partijen. Daarom ben ik blij met het 
voorwerk dat gedaan is door het TOPFIT Citizenlab. Zelf 
had ik nooit deze app kunnen vinden in de wirwar aan 
apps. Het mooie van MiGuide in deze pilot is dat het een 
combinatie biedt van een digitale leefstijlcoach én gesprek-
ken met een persoonlijke leefstijlcoach. Een app kun je ne-
geren, een echte coach niet. De app motiveert me − tussen 
de gesprekken met de leefstijlcoach door − bewust bezig te 
zijn met mijn voeding en beweging.’

José Roelands heeft sinds negen jaar type 2-diabetes en ge-
bruikt sinds drie jaar de FreeStyle Libre. ‘Ik gebruikte al 
diverse apps en technologische snufjes. Dankzij de Free-
Style Libre heb ik meer inzicht gekregen in mijn diabetes. 
Dit soort hulpmiddelen zorgt voor stabielere bloedglu-
cosewaarden, waardoor ik me beter voel. In deze pilot ge-
bruik ik Clear. Ondanks de moeite die het kost om de voe-
dingsmiddelen en mijn activiteiten in te voeren, heeft deze 
app zeker toegevoegde waarde. Mijn Eetmeter van het 
Voedingscentrum geeft bijvoorbeeld automatisch aan wat 
er in een broodje gezond zit. In de Clear-app moet ik alle 
afzonderlijke ingrediënten invoeren. Ik ben nu zorgvuldig 
alles aan het bijhouden − mijn voeding, beweging, stress, 
maar ook rustmomenten en lange autoritten − en ben be-
nieuwd wat voor inzicht mij dit oplevert. Met de persoon-
lijke adviezen hoop ik ook wat gewicht kwijt te raken. Het 
feit dat er voor dit onderzoek al gefilterd was op apps – ik 
kon kiezen uit vier apps – gaf mij het zetje om mee te doen. 
Positief is dat mijn praktijkondersteuner ook heel enthou-
siast is en graag wil meedenken.’ 

VOOR ELK WAT WILS

Robin Bekhuis, projectleider innovatie bij ZGT: ‘Veel men-
sen weten niet welke e-healthtoepassingen voor diabetes 
beschikbaar zijn of welke ze moeten kiezen. Ze zien door 
de bomen het bos niet meer en hebben bovendien zorgen 
over privacy en betrouwbaarheid. Het uitproberen van ver-
schillende diabetesapps is een eerste stap om tot een aan-
bod te komen. Daarvoor hebben wij een marktscan ge-
daan. We zijn nagegaan aan welke eisen een app moet 
voldoen. Hoe zit het met wet- en regelgeving en privacy? 
Moet er bijvoorbeeld een koppeling zijn met een activitei-
tentracker of met een bloedglucosemeter? Uiteindelijk zijn 
vier apps gekozen. We bieden nu dit ‘mandje met technolo-
gieën’ aan en onderzoeken de verwachtingen en 

gebruikerservaringen van mensen met type 2-diabetes via 
het TOPFIT Citizenlab. Wat verwachten mensen van de 
technologie? Zouden zij bereid zijn ervoor te betalen? En 
wat zou de rol zijn van de zorgverlener als hun patiënten de 
app gaan gebruiken? Wij kijken dus niet naar de ‘harde cij-
fers’, zoals bloedglucosewaarden en HbA1c. Dat is meer het 
terrein van de zorgprofessional.’ Karin van Leersum, on-
derzoeker aan de Universiteit Twente: ‘Ons doel is hiervan 
te leren en kennis te delen met deelnemers, ervaringsdes-
kundigen met diabetes, behandelaars, wetenschappers en 
leveranciers. Mogelijk kunnen de apps ook verder verbe-
terd worden dankzij de inzichten en ervaringen die we nu 
opdoen en kunnen we in beeld brengen welke app voor 
welke patiënt meerwaarde biedt. Dat is de opzet van het 
TOPFIT Citizenlab: echt de gebruikers betrekken en sa-
menwerken tijdens het onderzoek.’ 

OPHALEN EN DELEN VAN GEBRUIKERSERVARINGEN

‘We hebben 131 ingevulde vragenlijsten en er doen 27 
mensen mee aan het gebruikersonderzoek’, vertelt 
Marloes Bults, hoofddocent/onderzoeker bij Saxion. ‘Van 
hen gebruiken dertien mensen Clear, zes MiGuide, vier 
Selfcare en vier MySugr. Met deze mensen hebben we in-
dividuele diepte-interviews gehouden, om meer inzicht 
te krijgen in hun leven met diabetes, hoe zij tegenover het 
gebruik van e-health staan, wat hun persoonlijke doelen 
zijn om apps in te zetten en wat zij daarvan verwachten. 
In het kader van het onderzoek houden we ook webinars 
met deelnemers, leveranciers, de Diabetes Vereniging 
Nederland, diabetesverpleegkundigen, technisch genees-
kundigen, studenten, onderzoekers en andere geïnteres-
seerden. Na de zomer organiseren we focusgroepen met 
deelnemers per technologie, om dieper in te gaan op de 
doelen, verwachtingen, gebruiksgemak en resultaten. We 
betrekken de deelnemers actief als co-onderzoeker, om 
samen tot waardevolle kennis te komen. Dit wordt ook 
wel citizen science genoemd. Deze kennis is niet alleen 
waardevol voor individuele deelnemers en wetenschap-
pers, maar is ook van belang voor de ontwikkeling van 
onderwijs en bij- en nascholing voor huidige en toekom-
stige zorgprofessionals. Het plan is daarnaast om in ge-
sprek te gaan met diabetesprofessionals, om te bespreken 
hoe technologie gebruikt kan worden in het diabetes-
zorgpad.’ Bekhuis: ‘Iedere persoon met diabetes is anders 
en zo ook de behandeling en ondersteuning door e-
health. Daarom streven we naar een ruim aanbod van 
leefstijlondersteunende technologieën dat meer per-
soonsgerichte zorg en ondersteuning mogelijk maakt.’

Op de website van TOPFIT Citizenlab vind je meer informa-
tie en filmpjes over de diabetesapps:
https://www.topfitcitizenlab.nl/citizenlab-diabetes/proef/

https://www.topfitcitizenlab.nl/citizenlab-diabetes/proef/

