
Wat er langs gaat komen

• Mijn Amsterdamse achtergrond
• De oorzaak van gezondheidsverschillen
• De noodzaak van preventie
• Medicine Men Men en het Emma platform
• Wat is COPD en wat is een longaanval 
• EmmaCOPD, een effectieve interventie
• Wat zijn de succesfactoren?
• Naar een gezonde natie
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Mijn Amsterdamse achtergrond

• Geboren in Diemen
• Jeugd in Watergraafsmeer
• Beide ouders arts, vader oogartspraktijk aan huis
• Middelbare school in Amsterdam Zuid
• Na studie in Delft terug naar Amsterdam
• Samenwonen in Amsterdam West
• Wonen in Diemen Noord
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De complexe oorzaken van gezondheidsverschillen

• Opleiding
• Opvoeding
• Culturele achtergrond
• Geletterdheid
• Cognitieve vaardigheden
• Sociaal economisch status (SES)
• Gezondheidsvaardigheden
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Preventie
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Het domein waar wij opereren
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Leefstijl veranderen
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LEEFSTIJL
• Bewegen
• Voeding
• balans

GEZONDHEID

veranderen

TRIGGERS
• Kennis
• Gebeurtenissen

MOTIVATIE
• Voorlichting
• Omgeving
• Stress
• Wil tot veranderen

VERANDERGEMAK
• Weinig barrières
• Kleine stapjes
• Omgeving



De Medicine Men Missie

Wij bieden zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen en

huisartsen, een telemedicine platform (Emma) 

waarmee zij patienten op de beste manier op afstand

kunnen begeleiden tegen gelijke of lagere kosten dan 

in de reguliere zorg.
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Telemonitoring eHealth Supported Selfcare
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Medicine Men team





Voorkoming van een grote exacerbatie
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Bron: Dr. Jaap Trappenburg (UMCU)
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FIRST RESPONDER2

ZELFZORG1

REGULIERE ZORG3

Emma Zelfzorg
Ringen



Hoe het werkt
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• Longaanvalherkennings app

• Emma activity Coach





Longaanvalactieplan workflow
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Emma activity Coach 2.0
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Patienten
over 

EmmaCOPD



belangrijkste succesfactoren leefstijlaanpassing

• Realiseer je dat het vaak om gedrag/patronen veranderen gaat

• Stel samen doelen

• Geef de patiënt de regie, ondersteund door experts en familie

• Meten, voortgang delen, evalueren en aanpassen
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Naar een gezond Nederland

• Gezondheidsverschillen worden steeds groter

• Dit is deels een symptoom van een ander probleem (SES)

• Gezondheid is een labiel evenwicht. Er moet altijd aan gewerkt worden

• Gezondheid is geen sprint maar een marathon

• Gezondheid start vanaf, zelfs vóór de geboorte

• Ouders: opvoeden is voorleven

• Scholen: bewegen, voeding en voorlichting

• Overheid: focus op opvoeders (ouders en scholen)
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