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Cardiologie

Het aantal digitale toepassingen en draagbare technologieën is de jongste 
jaren enorm toegenomen. Deze applicaties blijven echter vaak hangen in 
de ‘Fitness- en Wellness wereld’ en vinden maar weinig toepassingen in 
de klinische praktijk. Vandaar dat er vanuit het ZOL, het Jessa Ziekenhuis 
en de Universiteit Hasselt wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar 
manieren waarop ze vertaald kunnen worden naar mobiele toepassingen 
binnen een klinische setting. 

Achtergrond
In het Westen worden patiënten zeer gedetailleerd opgevolgd in het 
ziekenhuis. Lichaamsfuncties worden continu (intensieve zorgen) of ver-
schillende keren per dag (verpleegafdelingen) gemeten en gemonitord. 
Deze zorg verdwijnt echter wanneer patiënten zich buiten de muren van 
het ziekenhuis begeven. 

Onderzoeksapplicaties waarbij patiënten vanop afstand opgevolgd wor-
den (telemonitoring) bestaan al langer. Hierbij worden waarden zoals 
bloedglucose, bloeddruk, hartslag, gewicht, enz. als een eenvoudige 
parameter naar de zorgverstrekker verstuurd, die deze vervolgens kan 
interpreteren. Het nadeel hierbij is dat deze manier van informatie ver-
zamelen altijd op een later tijdstip wordt geanalyseerd. De voordelen 
van de real-time component gaan dus verloren.

Binnen het experiment dat plaatsvond op Genk Loopt omvatte de 
monitoring van hartpatiënten niet een eenvoudige parameter, maar 
werden de gegevens van verschillende sensoren real-time door-
gestuurd naar een computertoepassing die artsen voorzag van de 
informatie voor het real-time monitoren van hun patiënten. 

Een cartoon uit 1925 illustreert hoe een dokter in de toekomst er zou 
kunnen uitzien. In de illustratie daarnaast wordt hetzelfde concept 
voorgesteld, maar dan toegepast op patiënten die deelnemen aan de 
stratenloop.  

Genk Loopt 1.0
In 2014 werd er tijdens de stratenloop van Genk, ‘Genk Loopt’, al een 
eerste experiment uitgevoerd met gelijkaardige technologie. Vijf patiën-
ten werden voorzien van sensoren om tijdens de loopwedstrijd 3 km te 
lopen terwijl ze real-time gemonitord werden. Om deze real-time monito-
ring te kunnen implementeren, werden sensoren van Imec gebruikt die 
elektrocardiogrammen (elektrische hartfilmpjes) konden registeren. De 
informatie van de sensor naar de cardioloog kon enkel uitgelezen worden 
via radiosignalen die een beperkt bereik hadden. Hiervoor diende een 
golfkarretje aanwezig te zijn, dat binnen een straal van 30m van de pati-
enten bleef om alle signalen goed te kunnen ontvangen en waar deze dan 
ter plaatse door de zorgverlener gevisualiseerd konden worden. Uit deze 
1.0 versie werden nieuwe inzichten verkregen die een relevante basis 
gevormd hebben voor de nieuwe generatie van 2015. 
     
Genk Loopt 2.0 
In het afgelopen jaar werd hard gewerkt aan een tweede generatie, of 
zoals we het graag noemen, de ‘2.0 versie’. Hiervoor worden gelijkaardige 
sensoren als in 2014 gebruikt, maar deze keer uitgerust met Bluetooth. 
Op deze manier kunnen de sensoren communiceren met een smartphone 
die de patiënten bij zich dragen en alle informatie naar een server doorstu-
ren voor verwerking. Daarbij zal de smartphone ook als sensor gebruikt 
worden om contextuele informatie te verzamelen zoals activiteitsniveau, 
GPS-locatie, snelheid,…

GENK LOOPT ALS ‘LIVING LAB’
VOOR MOBIELE TECHNOLOGIEËN

De dienst Cardiologie van het ZOL realiseerde een proefopzet om state-of-the-art technologieën te implementeren in een real-life setting buiten de 

muren van het ziekenhuis. Bedoeling was om hartpatiënten real-time op te volgen tijdens de loopwedstrijd ‘Genk Loopt’. Zo konden de patiënten op 

een geruste manier deel nemen aan de wedstrijd. Een zorgverlener kon hun immers opvolgen, eventuele afwijkingen detecteren en tijdig 

ingrijpen indien nodig. Het project wordt opgezet in samenwerking met het Leuvense onderzoekscentrum Imec en telecomprovider Proximus.
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Om het onderzoek nog actueler te maken, zul-
len de patiënten bijkomend voorzien worden 
van een smartwatch die extra gegevens kan 
verzamelen zoals hartslag, stappen, activiteit,…

Concreet: Dit jaar werden er 4 patiënten 
real-time gemonitord tijdens de 5 km 
omloop: zij werden uitgerust met een 
ECG-pleister, een smartwatch toestel en 
een smartphone.

Al deze data werden vervolgens via het data-
netwerk van de smartphone (4G netwerk van 
Proximus) doorgestuurd naar onze servers waar 
deze gegevens gebundeld en verwerkt werden 
ter visualisatie voor de zorgverlener. De arts, die 
vorig jaar nog op een golfkarretje moest zitten, 
kon dit jaar achter een computer zitten, terwijl 
hij naar een dashboard keek waarop al de in-
formatie van zijn patiënten werd weergegeven.
Er werd dus een praktische oplossing aange-
reikt, waarbij arts en patiënt zich niet meer in 
dezelfde fysieke locatie moesten bevinden. Elke 
arts, waar dan ook ter wereld, zou in principe de 
hartslag en het ECG-signaal van onze patiënten 
kunnen bekijken. Voor het publiek waren twee 
grote beeldschermen beschikbaar, waarop ze, 
naast snelheid en afstand, ook konden volgen 
waar de gemonitorde lopers zich op het par-
cours bevonden. 

Dit biedt perspectief op toekomstige mogelijk-
heden om patiënten buiten het ziekenhuis op 
te volgen tijdens revalidatie-oefeningen die de 
patiënt van thuis uit of in zijn eigen fitnesszaal 
kan uitvoeren.

Proeftuin
Ook dit jaar werden nieuwe werkpunten voor 
de volgende editie opgespoord. Deze casestu-
dy toont aan dat evoluties binnen de medi-
sche toepassingen enkel mogelijk zijn via een 
multidisciplinaire samenwerking. Zo werd er in 
deze proeftuin samengewerkt met Proximus 
ter ondersteuning van communicatietoestellen 
en een telefoonnetwerk, Imec op vlak van hun 

state-of-the-art sensoren, Universiteit Hasselt 
voor het onderzoeksaspect mogelijk te ma-
ken en het ZOL dat de coördinatie van deze 
casestudy organiseert en alle spelers bij elkaar 
brengt om oplossingen te vinden voor klinisch 
relevante vragen.

Multidisciplinariteit is noodzakelijk bij de part-
ners, maar ook binnen het team van mensen 
dat aan het project heeft meegewerkt. Omdat 
we goede ervaringen hebben met Limburgse 
studenten hebben we een ‘gezond team’ sa-
mengesteld dat bestaat uit ingenieursstudenten 
en studenten Biomedische Wetenschappen van 
de UHasselt, de PXL en de KHLIM. Zij werken 
intensief samen aan dit ‘Living Lab Experiment’, 
en dit allemaal ‘in de kelder’ van het ZOL.

Huidige klinische praktijk voor 
revalidatie:
Momenteel worden cardiologische onderzoe-
ken, de zogenaamde inspanningstesten, uitge-
voerd in de gecontroleerde omgeving van het 
ziekenhuis of worden de patiënten voorzien 
van een holtermonitor waarmee hun elektro-

cardiogram thuis wordt gemeten. In het laatste 
geval worden de metingen op het toestel zelf 
opgeslagen en kunnen ze enkel achteraf be-
keken worden. Het collecteren en doorzenden 
van ‘real-time’ informatie van het hele elektro-
cardiogram is een technische uitdaging. Via de 
casestudy tonen we echter aan dat dit mogelijk 
wordt. Vandaar dat het project ‘Genk Loopt’ de 
ideale setting is om medisch-technisch onder-
zoek uit te voeren om op die manier verdere 
innovatie te stimuleren.
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Dit project kadert binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP), 
waarin het ZOL, de Universiteit Hasselt en Jessa Ziekenhuis innovatief we-
tenschappelijk onderzoek verrichten in zes medische domeinen, waaronder 
Cardiologie.

De Mobile Health Unit (MHU) is daarin een expertisecentrum voor mobiele 
gezondheidstoepassingen. De focus ligt op multidisciplinair en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek rond mobiele gezondheidszorg, nieuwe zorg-
processen en -producten op vraag van de klinische praktijk of op vraag 
van de zorgindustrie. Door innovatie binnen de huidige gezondheidszorg te 
stimuleren, draagt de MHU bij aan een kwaliteitsvolle, duurzame en betaal-
bare gezondheidszorg als antwoord op de toekomstige zorgkloof.


