
L
ucienEngelen is een vande inmiddels
velemensenoverdehelewerelddienieu-
we software vanApple testen voordatdie
opdemarkt komt.Dedirecteur vanhet
REshapeCenter vanhetRadboudUni-
versitairMedischeCentrum inNijmegen
draagt zobij aandeontwikkeling vande
zorgdivisie vanApple, enAppleweer aan
die vanhetREshapeCenter.

Zorg enfitness zijndenieuwepoten
dieAppleheel nadrukkelijk onder zijn
bestaandebusiness van iPod, iPad, iMac
en iPhone schuift. Bestuursvoorzitter
TimCook—zelden spraakzaamenze-
kerniet als het over de toekomst gaat—
zei het dit voorjaarnog inNederland: de
grootstemaatschappelijke efficiency-
winst ismetbehulp vanbedrijven als Ap-
ple te bereiken inde zorg. In eenAme-
rikaansmaandblad zeiCookonlangs:
‘Onze strategie is datweuwillenhelpen
in elk onderdeel vanuw leven.’

Het bedrijf uit Cupertino in Silicon
Valley is daaromniet alleendrukmet
zorg, hetwerkt ookaanfinanciële dien-
sten, onderwijs ende zogenoemde ro-
bocar vande toekomst: de computer op
wielen.Dit ‘Project Titan’ lijktmoeilijk
te verstoppen—er gaangeruchtenover
fabrieken inSunnyvale enSan Jose—
maar zelfs dieweetApple verborgen te
houden. Voorlopig zijnhetnog virtuele
fabrieken.

En vanzelfsprekend staat deharde
kern vanhet bedrijf— iTunes enApple

TV—nogovereindommeerdata op te
halenover demanierwaaropuuwvrije
tijdbesteedt.Wantdat is de echtenieu-
we strategie dieCook stap voor stap con-
cretiseert: data verzamelenenernieuwe
dienstenof productenop verkopen.Data
over zakenwaar iedereenmee temaken
krijgt in zijn leven.

Cookmagdanwatminderflam-
boyant zijndanSteve Jobs, ende iPho-
nemagdan zijnpiek tehebbengehad,
maar inde vijf jaar diehij nude zaak
runt, is debeurskoers verdubbeld—
mededoor voor $127mrdeigenaande-
len in te kopen—enzijnomzet enwinst
ook fors gestegen.Het aandeel vandedi-
visie software is vertienvoudigd tot 12%
vandeomzet. ‘Wehebbendemoeder al-
ler bedrijfsbalansen’, zeiCookbegindit
jaar,met alleen al beduidendmeerdan
$216mrd inkas.

Engelenkandebelangstelling van
Apple voorde zorgwel begrijpen.Combi-
neermonitorenopafstandmet een iPad
of een
iPhone en inde armste landen inde
wereld kaneenbepaaldemanier van
zorg opafstandwordengeboden. ‘Met
dekomende jarennog eens vijfmiljard
mensenextra online geeft dat opeens
eenheel anderedynamiek, ook indie
landen.’

Misschiennogwel opvallender is dat
het geslotenbedrijf Apple daarbij steeds
meermensenenbedrijven vanbuitenaf
betrekt. Engelen ismaar een vande tallo-
ze onderzoekers en softwaredevelopers
diemogen schurenen vijlen aandebè-
taversies vanen voorhet inmarktwaarde
grootsteAmerikaansebedrijf.

‘De “healthkit” vanApple staat open
voor alles en iedereen’, zegt Engelen.

In zijnnieuwe strategie omgroot teworden in gezondheidszorg laat
Apple zichnudoordehelewereld ‘helpen’. DeNederlandse zorginnovator
Lucien Engelen is een vandie helpers.

Databroker Apple
wil alles weten over
uw ‘insideables’

Klaas Broekhuizen

daaruit zelfwel afleidenwelkekanthet
opgaat.

Engelen verwachtbijvoorbeelddat de
AppleWatchnogmoet gaandoorbreken.
In combinatiemet snel oprukkendeaug-
mented en virtual reality-producten, vari-
anten vandeGoogle-glass bijvoorbeeld.
‘Endatwordt indit geval natuurlijk een
Apple-glass, of beter nog een iGlass,met
een iCarekit’, lacht hij.

Watchenglassmetensamenstraks
allerlei variabelenbijdedrager—van
hartslag totbloedsuiker—maardege-
bruikerkanmetdiecombinatieookbel-
len,digitalespelletjesdoenenfilmskij-
ken.Misschienhoefthetnietperse in
eenbril,maarkanhetookineencontact-
lens,denktEngelen.DienieuweWatch
komter inderdaadaanenmetveelmeer
fitnessmeterserin.Erkwamrecentelijk

Patiëntendossiers
vanhetRadboud
wordenstraks
gekoppeldaan
ApplesResearchkit

‘Daardoor kunnenonderzoekers bijvoor-
beeld 100.000mensenbetrekken inhun
onderzoek inplaats van500. Eerstmoch-
ten alleenbekendebedrijvenmeedoen,
maarnu ishet helemaal open. Apple
houdtwel de regie. Ze trekkenaaneen
touwtje, kijkenofhet goedgaat endan
trekken zeweer aanhet volgende touw-
tje.Universitaire ziekenhuizen, gewone
ziekenhuizen, huisartsen en vrije onder-
zoekersmogener allemaal datauithalen
endata aan leveren.Onderzoekers kun-
nenmethulp vanApple ookheelmak-
kelijk zelf eenappmaken, specifiek voor
de eigenonderzoeksgroep. ZowordtAp-
ple databroker, eenheel nieuwebusi-
ness voor ze.Webouwdeneenplatform
bovenopApples researchkitReach, die
wenuaanhet testen zijn.Daarmeekun-
nenonderzoekers,maar vooral patiën-
ten, zelf hunonderzoek vormgeven,met
behulp vanApples framework.’

Data verzamelenover iemandsge-
zondheid ligtmisschiennogwel gevoeli-
ger dandata overfinanciën. Engelenbe-
grijpt dat,maarbeweert ookdatApple
vooroploopt als het gaat omveiligheid
enprivacy. ‘Kijkhoe zorgvuldig ze om-
gingenmetprivacy toendeFBI eenpaar
maandengeledeneen telefoon vaneen
terreurverdachtewildeopenen.Dat heb-
ben zeheel goed indemedianeergezet.
Enmensenmogenaltijdnog zelf beslis-
senof zehundata toevertrouwenaanAp-
ple via de iPhone. En zohoort het ook in
de zorg. Als ik een zaal toespreek, vraag
ik altijd ofmensendie gezondheids-app,
dehealth-kit, hebbenuitgezet. Bijnanie-
manddoet dat.Het elektronischpatiën-
tendossier vanhetRadboudwordt per 1
september ookgeleidelijk aangesloten
opdeResearchkit vanApple, als patiën-
ten tenminstewillenmeedoenaandeze
wijze vanonderzoek.Webieden ze straks
deze extramogelijkheid, uit onszelf doen
weniets.’

Bij Applemogenmensen van verschil-
lende afdelingennietmet elkaar praten,
om te voorkomendatnaarde concurrent
uitlektwelkemarktenhet bedrijfwil ver-
overen enhoehet datwil doen.Denieu-
weopenheid is dusnogbehoorlijk geli-
miteerd. Engelenmagals ‘ontwikkelaar’
vanApple ookmaar eendeel vandenieu-
we software zien en testen.Maarhij kan

Apple verschuift zijn
strategie van telefoons
en tablets naar zorg.
BEELD: FDSTUDIO

Dokter Apple
om de pols

De AppleWatch is een
van demanieren waar-
mee Apple gezond-
heidsdata van cliënten
hoopt binnen te halen.

De race om een hap van de zorgmarkt en de
bijbehorende patiëntendata is volop begonnen.

TheWatch Activity
houdt al uw indoor- en
outdoorbewegingen bij.

De Nexium oral app her-
innert de patient aan de
inname vanmedicijnen.

Het Dashboard houdt
uw stappen, gewicht en
hartslag bij

Actief horloge

Vergeetuwpil niet

Kilo’s enhartslag

Overeenpaar
jaargaanmensen
dingenslikkenom
vanbinnenzaken
goed temeten

Wat doen de andere
grote platforms?

ookeenpatentbinnenomviaoordopjes
ofhoofdtelefoonsvanalles temeten.En-
gelentestaleenjaaroordopjesvanBra-
gienverwachtdatdraadlozeenoplaadba-
reoordopjesstraksdestandaardworden.
‘Ikkandusnietallesvanhetbedrijf zien,
maarzezijnookbezigmeteenapparaatje
dat losvandeWatchende iPhoneeenen
anderkanmeten.Datkunnenbestdeoor-
dopjeszijn,maar ikdenkzelfdatereen
nieuwapparaatjekomt,voordeverkoop-
cijfers.Eenpleistermisschien,dievanal-
lesmeet,bijvoorbeeldvoor jework-out?
Hetkomter inelkgevalallemaalaan—
horloge,bril,oordoppenentelefoon—en
hetwordtsteedskleinerensteedsbeteren
gebruiktsteedsminderenergie.’

Het doen vanwetenschappelijk on-
derzoek enhet delen vandata geeft Ap-
ple inzicht in ziektebeelden, diagnoses

en therapieën.Maar alle apparaatjes ‘op’
mensenkomen totnu toeniet veel ver-
der danbasale zakenals hartslag, bloed-
druk enwellicht bloedsuiker of zuurstof-
gehalte inhet bloed.Opde iPhonewordt
automatischhet aantal stappendat ie-
mandzet gemeten,maarwezenlijke
functies—van voeding tot seksuele acti-
viteit—moetde gebruikernog zelf invul-
len enbijhouden.

Omdieper te kunnengaan, omecht
iets substantieels over iemandsgezond-
heid te kunnenzeggen, is een volgen-
de stapnodig. Bijvoorbeelddatmensen
ietsmoetengaan slikken, omzo vanbin-
nenmeer relevante zakengoed te kun-
nenmeten.

Mensen zullen zoiets niet snel doen,
beaamtEngelen,maar als het op
doktersadvies gebeurt, gaat die drempel
volgenshemwel snel omlaag. ‘Hetmo-
mentdat er dingenbijmensennaarbin-
nengaankomtdichtbij. Dat zal binnen
tweeof drie jaar ontploffen, diemarkt
van insideables. Eenpacemaker vonden
weeerst ook eng,maardat vindenwenu
heel gewoon.’

Eenbelangrijke zaakomtemeten is
bijvoorbeeldofmensenhunmedicijnen
wel innemen.Dat is in veel regio’s niet zo
gewoonals inNederland. VolgensEnge-
lenwordtwereldwijd 30%vanalle voor-
geschrevenmedicijnenniet eensopge-
haald.Hij ziet de appdiedaar iets aan
kandoenal voor zich: ‘Straks krijg je het
slimmepillendoosje.Dangaan je lam-
pen thuis zachtjes roodgloeien als je ver-
geet jemedicijnen in tenemen.’

De zorgambitie vanApple—data ver-
zamelen enhiernieuwedienstenopba-
seren—blijkt ookuit de recente aan-
koop vanGliimpse, een techbedrijf dat
gebruikers van zijn software in staat stelt
medische gegevens teuploadennaar
de clouden tedelen.De start-up faci-
liteert dit doormedischedocumenten
omte zetten inmakkelijk doorzoekba-
re enanalyseerbaredata. Voor zover be-
kendkochtAppleniet eerder een soort-
gelijk bedrijf.

Nu ishet afwachtenofApple ook in
zorg een succesvolle business kanop-
bouwen.De concurrentie is groot enac-
tief. Alphabet (vanGoogle) gaf zijn af-
deling life sciences vorig jaar denaam
Verily, omaan te gevendat de afdeling
nu volwassengenoeg is voor eeneigen
naam.Een vande zakenwaarVerilymee
pronkt, zijn smart contactlenzen. Vol-
gens ceoAndyConradhangt denaam-
keuze samenmet ‘dewaarheid’. ‘Alleen
doordewaarheidkunnenweMoeder
Natuur verslaan’, voegdehij er ietwat
pathetisch aan toe.

Klaas Broekhuizen is
correspondent voor

het FD in SiliconValley

Google

Think with Google
Kennisplatform dat helpt bij marketing.
Duidelijk ook inzetbaar voor de zorg

Diverse apps voor gezondheid

Google Deepmind
Helpt bij bestralen van hoofd en nek

Verily
De belangrijkste gezondheidspoot onder
Google: preventie, detectie en managen
van ziekten. Heette tot een jaar geleden
Life Sciences. Hardware (contactlenzen
die glucose meten) en software.

Microsoft
Kinekt
Voor digitale anonieme groepstherapie,
documenten delen en inzien tijdens een
steriele operatie

Healthvault
Voor veilige opslag documenten.

Life Sciences
Actief in onder andere genen-onder-
zoek, in samenwerking met Amazon,
Google, IBM, Harvard en MIT.

Amazon

Er zijn geruchten dat er een zorgstrate-
gie aankomt. Formeel weinig bekend.

Amazon zou mogelijk starten met
levering van alle denkbare medische
producten.

Ook zou het bedrijf zich vooral gaan
richten op de thuiszorg en hiervoor
medische en zorghulpmiddelen te koop
gaan aanbieden.

Amazon doet mee aan genetisch
onderzoek. Zie Microsoft.

Facebook

Veel geruchten, nog weinig zichtbaar.

Facebook richt zich naar verluidt op het
opzetten van communities in de zorg.

Heeft orgaandonatie in de VS enorm ge-
stimuleerd, maar Facebook heeft geen
goede naam als het om privacy gaat en
is voorzichtig om dit donatieverhaal te
verdiepen. Mogelijk gaat het onder een
andere naam proeven doen. Facebook
werkt ook aan genen-onderzoek.

Onderzoekt apps voor de gezondheid,
voornamelijk preventie, door levens-
stijl aan te passen en het meten van
calorie-inname.
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