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SCINT BV ontwerpt innovatief horloge

‘Health Watch helpt COPD-patiënten conditie en 
gezondheid op peil te houden’
Een horloge dat op een innovatieve en comfortabele manier de hartslag, het zuurstofgehalte en het bewegingsniveau meet van COPD-patiënten 
en dat gebruikt kan worden om hun fitheid en gezondheid op peil te houden door meer te bewegen en te trainen. Dat is het tweeledige doel van 
de Health Watch die Steven Schilthuizen van SCINT BV in Berkel Enschot, samen met een aantal andere partijen, aan het ontwikkelen is. ‘Aan 
het eind van dit jaar willen we het prototype gereed hebben, waarna de Health Watch in de loop van volgend jaar daadwerkelijk getest kan 
worden door een groep van zo’n veertig COPD-patiënten’, vertelt Schilthuizen. 

Het Health Watch project is één van de acht 
projecten die mede wordt gesubsidieerd 
door het IAB 4 programma van de provincie 
Noord-Brabant. Schilthuizen is blij met deze 
erkenning. ‘Met deze middelen kunnen we 
de test- en eerste marktintroductie mede 
financieren. Vervolgens kunnen we het pro-
duct verder in de markt gaan zetten. Eerst 
in Nederland, maar wellicht later ook rich-
ting COPD patiënten in het buitenland.’
COPD is een chronische progressief vor-
derende ziekte, die de kwaliteit van leven 
van de patiënt en de gezondheid zeer sterk 
beïnvloedt. ‘COPD patiënten hebben aan-
zienlijke last van een verminderde long-
functie. Ze zijn hierdoor sneller vermoeid 
door de beperkte zuurstofopname, en daar-
door aanzienlijk immobieler en tot minder 
activiteiten in staat’, legt Schilthuizen uit. 
‘Ze hebben bovendien een grotere kans op 
exacerbaties, complicaties en hieruit vol-
gende ziekenhuisopnames en hebben een 
hoog medicijngebruik. Het is al gebleken 
dat veel trainen en bewegen evenals het 
zelf managen van de ziekte leidt tot afname 
van ziekenhuisopname, medicijngebruik en 
complicaties.’

Sensorsysteem
Door dagelijkse beweging en training kun-
nen COPD patiënten hun ziekte op een 
positieve manier beïnvloeden. ‘De Health 
Watch helpt hen hierbij. Het is een remedie 
om de longfunctie op peil te houden. Het 
horloge geeft direct feedback via de display 
aan de gebruiker en stimuleert tot meer 
of minder inspanning afhankelijk van de 
gemeten parameters en individuele situatie. 
Enerzijds leidt dit tot een hogere kwaliteit 
van leven voor de patiënten en anderzijds 
zullen de kosten van de eerste- en tweede-
lijns zorg hierdoor af kunnen nemen.’
Het horloge werkt met een uniek sensorsy-
steem aan de binnenkant, waarmee onder 
andere de hartslag kan worden gemeten. 
Maar ook de zuurstofsaturatie, het aan-
tal bewegingen en de mate van stress. 
Schilthuizen: ‘Wij willen het bovendien 
mogelijk maken om de Health Watch straks 
te koppelen aan de smartphone, zodat 
informatie direct beschikbaar komt en kan 
worden geupload naar een website. Doel 
is uiteindelijk de kwaliteit van leven van 
COPD-patiënten te verhogen door meer 
training en beweging buiten klinische set-
ting, en het bevorderen van zelfmanage-
ment met een begrijpelijk, niet medisch 
ogende instrument.’
SCINT werkt in het Health Watch pro-
ject samen met de mkb-bedrijven TMP, 
Konings Communicatie Training en Advies 

en Hertog Hendrik. Daarnaast zijn vijf zorg-
verlenende instellingen in Noord-Brabant 
betrokken bij het project, te weten: het 
Maxima Medisch Centrum, de Maatschap 
Fysiotherapie Heikant, Topfysiotherapie 
Oss, Topfysiotherapie Kaatsheuvel en de 
Vereniging Topfysiotherapie.

Testen
‘In de loop van volgend jaar willen we een 
groep van zo’n veertig personen het horloge 
laten testen. Dat gebeurt niet alleen in een 
gecontroleerde inspanningslab omgeving, 
maar ook in oefenruimtes bij fysiothera-
peuten en bij COPD-patiënten in de privé-
situatie. In deze testfase vindt er een tech-
nisch/medische en kwalitatieve gebruiks- 
en effectvalidatie van het horloge plaats. 
Intensief en langdurig gebruik van het hor-
loge moet uiteindelijk leiden tot vermin-

Doelstellingen Health Watch

• bevorderen fitheid en activiteit van met name COPD patiënten
• dagelijks monitoren van het gezondheidstoestand en fitheid
• coaching van beweging/training en dosering van deze inspanning
• stimuleren van zelfbewustzijn onder patiënten
• actief blijven begeleiden op afstand van patiënten door therapeuten
• bereiken van een grotere doelgroep onder COPD-ers.

De provincie Noord-Brabant heeft eind juli 
besloten in het kader van Innovatieve Acties 
Brabant 4 (IAB4) acht grote samenwerkings-
projecten subsidie toe te kennen. Hiermee 
is een bedrag van bijna 2,7 miljoen euro 
gemoeid. De totale omvang van de projecten 
is ruim 6,8 miljoen euro. Naast Health Watch 
gaat het om ID-LESCO, Digeketen, Dementie 
Experience, Bedcare Plus, Pillbox, Wuzzi 
en WITTS. De projecten krijgen subsidie op 
voordracht van een Expertgroep met verte-
genwoordigers uit het bedrijfsleven, de zorg, 
de patiëntenorganisaties, de financiële wereld 
en de kennisinstellingen.
De focus van IAB4 ligt op de in Brabant 
steeds meer voorkomende chronische aan-
doeningen dementie, diabetes en COPD. 
IAB 4 heeft tot doel om mensen met een of 
meer van deze chronische aandoeningen 
te helpen om regie over hun eigen leven te 
behouden en beter te blijven deelnemen in 
de maatschappij. De innovatiekracht van 
Brabantse bedrijven wordt hiervoor benut 
en gestimuleerd. Het mes snijdt zo aan twee 

kanten: nieuwe marktkansen voor bedrijven 
en meer vernieuwing in de zorg.
 In de zorgeconomie blijven veel innovaties 
in de pilotfase steken. Echte innovatie is 
moeilijk te bewerkstelligen. Daarom hebben 
de acht nieuwe IAB4 projecten een stevig 
voortraject doorlopen. Door ondernemers 
en zorginstellingen bedachte business cases 
zijn behandeld in pitches en masterclas-
ses. Op basis daarvan hebben vijfentwintig 
potentiële subsidieaanvragers kunnen 
afwegen of hun business case rijp genoeg 
was om bij IAB4 in te dienen.  
De projecten worden in de tweede helft 
van 2011 en in 2012 uitgevoerd. Er wordt 
door de provincie binnenkort een program-
maraad met experts benoemd die de acht 
geselecteerde projecten gaan observeren 
en obstakels in de zorgmarkt gaan iden-
tificeren. Zo moeten barrières die naar 
voren komen geagendeerd worden en waar 
mogelijk al opgelost worden. Daarmee 
draagt IAB4 ook bij aan ‘systeeminnovaties’ 
in de zorgmarkt.

IAB4 Focust op chronische aandoeningen

dering van het aantal ziekenhuisopnames 
en terugdringen van het medicijngebruik. 
Bovendien zal hierdoor ook de vraag naar 

tweede- en eerstelijnszorg verminderen.’
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