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Mobieltjes worden al gebruikt om pa-
tiënten aan hun medicatie te herinne-
ren of om de bevolking te informeren 
over gezondheidsrisico’s. Binnenkort 
kan er met de mobiele telefoon ook op 
afstand een diagnose worden gesteld. 
Ook als opslagplaats voor medische 
gegevens biedt de mobiele telefonie 
mogelijkheden.
Vooral op het platteland in ontwik-
kelingslanden is grote behoefte aan 
dergelijke techniek

, omdat ziekenhuizen daar moeilijk 
conventionele microscopen kunnen 
betalen en al helemaal geen personeel 
hebben om de analyse te doen. 
Toepassingen als de ‘CelloPhone’ en 
de ‘CellScope’ kunnen dan uitkomst 
bieden.

Beide apparaten zijn ontwikkeld 
door universitaire teams en kunnen 
gebruikt worden met een alledaagse 
gsm die over een fotofunctie beschikt. 
De CellScope is een minuscule opti-
sche microscoop die op de gsm-ca-
mera bevestigd wordt. De CelloPhone 
gebruikt een iets andere techniek en 
fotografeert de schaduwen van cellen. 
Via de gsm worden de foto’s vervol-
gens doorgestuurd naar een centrale 
computer, die de diagnose terugstuurt 
in de vorm van een sms-berichtje. 
De toestellen zouden onder meer hiv, 
malaria en tuberculose kunnen op-
sporen. 

De twee toestelletjes wonnen sa-
men een beurs van 700.000 dollar van 
het Vodafone Americas Foundation 
Wireless Innovation Project. Het team 

van de Universiteit van Los Angeles 
dat de CelloPhone ontwikkelde, wil 
daar meteen veldproeven mee begin-
nen in grote ziekenhuizen in Afrika, 
Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië. Ook 
het CellScope-team van de Universi-
teit van Berkeley wil het prijzengeld 
gebruiken voor eerste veldproeven in 
het opsporen van malaria en tuber-
culose.

Een andere toepassing voor de toe-

komst van mobiele telefonie in de 
medische wereld zit in de opslag van 
medische gegevens.

Huisarts Robert Mol, ook bestuurs-
lid van de Vereniging voor E-health, 
komt met zijn idee naar aanleiding 
van de Cardiostick, die door het 
Maastricht UMC is ontwikkeld. Mol 
denkt dat dergelijke functionaliteit 
ook goed in de mobiele telefoon in te 
bouwen is.

Volgens Mol zou de mobiel informa-
tie moeten bevatten over ‘de grote 
problemen’ als diabetes, cardiovascu-
laire aandoeningen, longziekten en 
maligniteiten, over operaties en over 
allergieën. 

Op de huisartsenpost en bij cala-
miteiten kan dan eenvoudig via het 
scherm van de telefoon bekeken wor-
den wat de geschiedenis van de pa-
tiënt is.

Gsm geschikt voor diagnose op afstand en opslag medische gegevens

Mobieltje toekomst in medische wereld

Met de mobiele telefoon zou de diagnose malaria of tuberculose gesteld kunnen worden. Foto: ANP

Per jaar sterven honderden patiënten 
aan infecties in Nederlandse zieken-
huizen, omdat er niet volgens de re-
gels wordt schoongemaakt. Dit blijkt 
uit een uitzending van het televi-

dat gisteravond 
werd uitgezonden. Een verslaggever 
werkte enkele weken als schoonma-
ker in het Delftse Reinier de Graaf 
Gasthuis en in ziekenhuis St. Jans-
dal in Harderwijk. Met de verborgen 
camera toont hij onder meer aan 
dat bloed in de operatiekamers niet 
wordt verwijderd en dat kankerpa-
tiënten stofvlokken in hun omgeving 

De ziekenhuizen hebben toegezegd 

Afvaltherapie moet in het basiszorg-
pakket komen, vindt het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ). De zogehe-
ten beweegkuur (veelal fysiotherapie) 
zit nu nog niet in het basispakket. An-
dere onderdelen van de afvaltherapie 
zitten wel in dat pakket: psychische 

Het CVZ heeft minister Klink van 
Volksgezondheid geadviseerd het 
complete ‘afvalpakket’ op te nemen 
in de basisverzekering of het vergoe-
dingssyteem voor fysiotherapie uit te 


