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Hartfalen kent een grote prevalentie en incidentie. 

De behandeling dient op een multidisciplinaire ma-

nier aangepakt te worden. Eén van de therapieën, 

die tevens ook werkt als secundaire preventie, is 

cardiale revalidatie. Om deze revalidatie meer te 

promoten en bekend te maken bij het brede publiek, 

monitoren de Mobile Health Unit (MHU; UHasselt, ZOL 

en Jessa), Future Health (ZOL) en de dienst Reva-

lidatie (ZOL) al meerdere jaren enkele hartfalen-

patiënten tijdens Genk Loopt. 

Ook tijdens deze laatste editie 
waren zij van de partij en wer-
den er drie hartfalenpatiënten 

gemonitord. Hierbij werden hun hart-
slag, loopsnelheid en locatie op het 
parcours vanop afstand opgevolgd. Dit 
werd mogelijk gemaakt door gebruik 
te maken van eenvoudige, mobiele 
gezondheidstechnologie (mHealth), 
namelijk een smartwatch voor de hart-
slag van de patiënt en een smartphone 
die de locatie van de patiënt samen 
met de gegevens van de smartwatch 
doorstuurt. Op deze manier konden 
de hartslag, de snelheid en de locatie 
van de patiënten tijdens hun inspan-
ning door de bezoekers op een groot 
scherm in real time opgevolgd worden 
bij de stand.

Speciaal dit jaar was dat er ook vijf patiën-
ten met een niet aangeboren hersenletsel 
live gemonitord werden door de MHU en 
Future Health met dezelfde sensoren. Aan-
gezien beroertes vaak het gevolg zijn van 
een hartritmestoornis, is het interessant 
om dezelfde parameters ook bij deze pa-
tiënten op te volgen met behulp van de 
smartwatch en smartphone.

Verder werden er aan de stand gratis 
hartritmescreenings aangeboden door 
FibriCheck, een spin-off bedrijf van MHU 
en Future Health. Daarnaast werd het 
innovatieve onderzoek toegelicht dat 
in UHasselt en ZOL plaatsvindt, met de 
nadruk op hoe mobiele toepassingen de 
gezondheid van (gehospitaliseerde) pati-
enten positief kan beïnvloeden. 
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Revalidanten werden gemonitord 
door de Mobile Health Unit en Future 
Health. Zo konden hun hartslag, 
snelheid en locatie door bezoekers 
gevolgd worden op groot scherm.
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