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Waar lopen we tegen aan? 

Het ziekteverloop bij ALS is zeer gevarieerd 

Levensverwachting: enkele maanden tot > 10 jaar 

Verloop van symptomen: voeten, armen, spraak, etc. 
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Waar lopen we tegen aan? 

ALS zorg -> elke 3 maanden consult 

Te veel aan het begin (58%) 

Regelmatig onnodig -> geen baat (20%) 

Consulten zijn emotioneel en fysiek heel zwaar (60%) 

 

Informatie sluit niet aan bij individuele behoefte 

Te vroeg (21-38%) 

Te weinig over bepaalde onderwerpen  (6-30%) 
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Wat willen patiënten? 

• Over het algemeen zijn patiënten met ALS 

tevreden over hun zorg, maar… 

 

• Meer zorg op maat: 

1. Flexibele afspraken afgestemd op hun behoeften 

2. Betere afstemming informatie op behoefte 

patiënt 

3. Meer proactieve houding hulpverleners 

4. Meer aandacht voor de patiënt als individu 
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Wat is de oplossing? 

 

Gepersonaliseerde zorg door de 

bestaande zorg uit te breiden met eHealth 
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Digitale toepassingen in de zorg 

 



ALS Thuismeten & Coachen 
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Patiënt Zelf-

monitoring 

Continue 

monitoring 

ALS Zorgcoach/Behandelteam 
Patiëntenportaal 

ALS app 

- Gezondheid 

- Alerts 

- Vragen 

Persoonlijke 

feedback en 

informatie 
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Zelf-monitoring 

Patiënten monitoren zelf hun gezondheid: 

 

Kwaliteit van Leven 

“Hoe gaat het vandaag?” (dagelijks) 

 

Gewicht (wekelijks) 

 

Functioneren vragenlijst (maandelijks) 
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ALS Zorgcoach 

Persoonlijke feedback o.b.v. 

gezondheid (maandelijks) 

 

Beantwoordt vragen 

 

Voorstellen voor behandelingen 

o.b.v. ziekteprogressie 
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De ALS app 
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De ALS app 

Had vandaag veel last van spierkrampen en heb 
daarom niet goed geslapen. 

Heeft u iets wat kan helpen tegen de krampen? 
En zou de afspraak van volgende week verzet 
kunnen worden? Ik heb dan een bruiloft. 

 



De ALS app 
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Gewicht (kg) 



De ALS app 

Functioneren vragenlijst 



Evaluatie ALS Thuismeten 

Patiënten ervaren ALS Thuismeten als een waardevolle 
aanvulling op hun reguliere zorg: 

 

• Ervaren meer regie (93%) 

 

• Betere zorg (87%) 

 

• Helpt met beslissingen nemen (60%) 

 

• Alle patiënten zijn van plan het te blijven gebruiken en 
raden het andere patiënten aan 
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Evaluatie ALS Thuismeten 

Wat zeggen de patiënten? 

 

“Je hebt het gevoel dat er altijd iemand met je meekijkt. Je leeft niet 

meer van bezoek tot bezoek, maar daartussen is er ook nog contact” 
 

 

“We hebben nu afgesproken met de dokter dat we voorlopig geen 

nieuwe afspraak inplannen, maar dat aan de hand van de app doen.” 
 

 

“Wat ik fijn vindt is dat er inhoudelijk op mijn metingen wordt 

ingegaan. Het geeft echt het gevoel dat er iemand achter heeft gezeten.” 
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Toekomst: Persoonlijke prognose 

Prognose ALS: 

Gemiddeld 3-5 jaar 

Zeer grote variatie (zie tabel) 

 

 

Makkelijker om informatie toe te spitsen op individu 

 

(Heel) langzame groep: geen vaste afspraken elke 3 

maanden, maar o.b.v. zelf-monitoring 
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Groep Jaren 
Gemiddeld 

Heel snel 1,5 

Snel 2,1 

Midden 2,7 

Langzaam 3,6 

Heel langzaam 7,6 



Verder onderzoek 

Longfunctie 

Wat? Verminderde ademhaling signaleren 

Hoe? Vragenlijst: Symptomen van hypoventilatie 

“Oppervlakkig ademen door spierzwakte” 

Wie? 150 ALS, PSMA and PLS patiënten 
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Spierkracht 

Wat? Voorspellen wanneer hulpmiddelen nodig zijn 

Hoe? Wekelijkse spierkrachtmeting doen 

Wie? ALS en PSMA patiënten 
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Verder onderzoek 
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Vragen? 


