
Applicaties ter ondersteuning van uw behandeling

Naam Functie Data in Europa

Arqive Deze app maakt het mogelijk voor revalidatiepatiënten om thuis beelden te maken van hun proces 

en/of voortgang en deze beelden ook in te zien.

Ja

Artrose Wijzer Helpen van patiënten met (mogelijke) knie- of heupartrose om hun eerste consult voor te bereiden 

met de arts of specialist.

Ja

Backing App Deze interactieve app helpt bij e-coaching om patiënten met lage rugpijn eigen regie te geven over 

hun functioneren. 

Ja

Beaglebox / Brightfish Deze app is er voor coaching, informatie over services en entertainment voor opgenomen patiënten 

in het ziekenhuis.

Ja

BeterDichtbij Met deze app kunnen de patiënt en zijn specialist veilig met elkaar beeldbellen. Ja

Bewegen met Bechterew App Deze app helpt met voorbeeldfilmpjes bij zelfstandige beweegoefeningen voor mensen met de 

ziekte van Bechterew.

Ja

Dr. Bart App Deze app helpt bij een gezondere leefstijl voor mensen met knie- en/of heupartrose. Hierdoor 

verminderen klachten en wordt het zorggebruik minder.

Ja

Hands around the World Dit is een spel op de pc voor zelfstandige training van arm/handfunctie voor kinderen met Cerebrale 

Parese.

Ja

Jicht App Deze app maakt monitoren van jichtaanvallen mogelijk door registratie van pijn door de patiënt. De 

input wordt gebruik voor het afstemmen van de medicatie. 

Ja

Luscii Met deze app kan de voortgang en situatie van orthopediepatiënten thuis gemonitord worden. Ja

Medi en Seintje Deze app bevordert therapietrouw van medicatie door middel van spellen. Ja

Movin(g) Reality Deze app maakt gebruik van een AR-bril (Augmented Reality-bril) en trilsensoren om de 

loopvaardigheid van CVA-patiënten te verbeteren. Via de app wordt feedback en data verstuurd. 

Ja

Nijmegen Decision Tool Deze tool maakt gebruik van patiëntprofielen en behandeluitkomsten om de behandeling van 

chronische rugklachten voorspelbaarder en beter te maken.

Ja

Oefenportaal Revalidatie Dit portaal biedt revalidatiepatiënten oefeningen aan. Ook kunnen specialisten deze oefeningen en 

de voortgang monitoren. 

Ja

Samen beslissen Online keuzehulp voor de juiste zorg. Ja

Scoliose App Deze app biedt alle informatie over de verschillende behandelingen bij scoliose bij 

kinderen/jongeren stap voor stap aan.

Ja
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Siilo Beveiligde communicatie app voor professionals. Ja

Simptell Browser gebaseerde telegramstijltherapie voor patiënten met Broca-afasie. Ja

Trunky XL Deze app maakt gebruik van VR (Virtual Reality) om rompbalansoefeningen aan te bieden. Ja

ZorgDoc Hiermee kan de patiënt zijn medicatie vanuit huis verifiëren. Ja


