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Geheel van sensoren en apparaten die op het lichaam kunnen 
worden gedragen met als doel om op een weinig invasieve, maar 

betrouwbare manier (continu) (fysiologische) data van de drager te 
verzamelen



Wearables – essentieel voordeel

Continue lange-termijn monitoring is beter 
dan slechts 1 meetpunt

white coat hypertension: 10% van 
patiënten hebben een hogere bloeddruk 
bij de huisarts, maar niet in het 
dagelijks leven en krijgen onnodige 
medicatie 

In het lab poetsen mensen hun tanden 
gemiddeld 2 minuten, thuis slechts de 
helft hiervan. 



Wearables en geestelijke 
gezondheid

Kan bijdragen aan een betere, meer effectieve dienst- en 
hulpverlening

kan helpen om grote uitdagingen in de GGZ mee te tackelen

klachten meer betrouwbaar & valide meten
extra fysiologische data
effecten begeleiding & behandeling beter in kaart
gerichte feedback: op juiste moment, op juiste plaats
aanpakken wachtlijsten
patient empowerment



Carewear

Doel: wearables inzetbaar maken in de praktijk voor welzijn 
en zorg, d.m.v.

Online platform 
Algoritmes
Klinische expertise

Focus op 3 klinische indicatoren

Beweging HRV Stress



Sessies afbouwen met 
ondersteuning van 
wearables?

Elke



Psychologisch consulent 
Michiel

Geeft praktische informatie

Geeft inhoudelijke/klinische informatie

Stelt het platform in naar de noden van Elke

Plant een nieuwe afspraak 



Aan de slag



Aan de slag



Aan de slag



Volgende sessie

Fysieke activiteit:
Doelen worden meestal gehaald
Initieel inspanning, maar Elke 
ervaart positieve effecten



Volgende sessie

Stress
Vaak gepaard met sociale situaties
Denkfouten: bijv. gedachten lezen
Aanpak: 

Uitdagen van gedachten 
Relaxatie oefeningen aanleren



Volgende sessie

Hartritmevariabiliteit 
Lange termijn evolutie: eerder 
positief
Elke lijkt goed op weg!



Samenvattend

Wearables geven cliënt en professional de mogelijkheid om 
samen aan de slag te gaan met data uit het echte leven

Op basis van patronen in de data worden interventies op maat 
aangereikt

Carewear kan nuttig  zijn voor hervalpreventie bij depressie, 
maar ook in andere fasen van de behandeling of bij andere 
psychische klachten
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