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Het problem bij de behandeling van Parkinson
Levodopa* is erg effectief, maar niet als de dosering:
•

Te laag is: geen effect (onderbehandeling)

•

Te hoog is: onvrijwillige bewegingen (overbehandeling)

Levodopa blood level

De voorgeschreven dosering moet individueel en geregeld
(bv iedere maand) aangepast worden in overeenstemming
met de symtpomen en de progressie van de ziekte.

MAX
MIN

De belangrijkste factor die de kwaliteit van het
individuele behandelprocess bepaald is:

Gebrek aan informatie
Wanneer is de dosering te hoog of te laag?
Als de arts dat weet, dan is aanpassing ‘makkelijk’ en
goedkoop.
* Levodopa is het meest effectieve en meest gebruikte medicijn voor de
behandeling van Parkinson.
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Te Laag
‘off’

Medicatie niet
(meer)
effectief.

Perfect
‘on’

Te Hoog

Ongewenste
bijwerkingen
(dyskinesia).
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Informatie nodig voor medicatie optimalisatie:
van uur tot uur
Conventioneel papieren dagboek
Dit is een last voor zowel patiënt als arts
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Papieren dagboeken zijn vaak inkompleet, diaries are often incomplete,
rommelig en inefficient om mee te werken.
Patienten kunnen het wel maar geven het snel op.
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Informatie nodig voor medicatie optimalisatie:
van uur tot uur
Conventional paper diary
This is a burden for both patient and doctor.

Een Elektronisch dagboek
Levert gestructureerde en toegankelijke input voor
de optimalisatie van de behandeling, en meer.....
• Minder belastend en tijdrovend
• Leesbare en toegankelijke data
• Aggregatie van data om gegevens over langere tijd te
analyseren.
• Ondersteuning van de interpretatie en uitwisseling van
gegevens.
• Meet automatisch beweging via een sensor
• Geef medicatie herinneringen

Paper diaries are often incomplete, cluttered
and inefficient to work with.
Patients can do it, but give up easily.
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• Geef herinneringen om de kans te vergroten het juiste
medicijn in te nemen
• Herinneringen voor lichamelijke activiteiten
• Verbeter de communicatie tussen patient en team
• De invloed van maaltijden op farmacotherapie volgen
• Bijwerkingen registreren
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De Parkinson Smartwatch
Functionaliteit

Usability

● Registreer Parkinson Symptomen

●

Makkelijk te gebruiken ‘regenboog’

● Medicatie herinneringen

●

Medicatie foto

● Gepersonaliseerde symptomen lijst

●

Gekleurde icoontjes

● Registreer medicatie inname

●

Tik & Klaar!

● Registreer Maaltijden

●

Single use

● Registreer Slaap

Resultaat: meer informatie en communicatie tussen arts en patiënt,
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waardoor een beter ziektebeheerproces mogelijk wordt.
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De PSW Portal
Toegang voor patienten, mantelzorgers en
behandelteam.
Patiënten kunnen
● Hun data bekijken
● Bepalen wie er bij hun data kan
● Hun gepersonaliseerde symptomen lijst
aanpassen
● Medicatie herinneringen instellen en aanpassen.
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Artsen kunnen effectief monitoren:
● Progressiviteit van de ziekte
● Response fluctuaties
● Effectiviteit van de huidige behandeling
● Medicatie trouwheid (compliance)
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www.ParkinsonSmartwatch.com
Gecertificeerd medical device (MDD Class Im, CE; Feb. 2020)

Hasse Muller, founder & CTO

Hasse.Muller@ParkinsonSmartwatch.com
+31 (0)6 51267667
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