Van idee naar product:
Ureka Mega Challenge
Part II
Vrijdagmiddag 30 juni 2017. Na een zinderende finale volgt de
ontknoping: Yvonne Korpershoek en Jaap Trappenburg winnen de
Ureka Mega Challenge 2017. Zij ontvangen vijftigduizend euro om hun
COPD Longaanval app verder te ontwikkelen. Deze app leert patiënten
met Chronic Obstructive Pulmonary Disease om te gaan met een
longaanval. Inmiddels is het november 2017 en zijn wij benieuwd naar
de vorderingen van de app. Wij gaan in gesprek met Yvonne.
Het ontstaan van het idee
Yvonne: ‘Naast mijn werk als verpleeg
kundige volgde ik de master Verple
gingswetenschap. In 2014 bezocht ik
samen met Jaap Trappenburg een
congres in Amerika waar ik mijn
afstudeeronderzoek “activatie van
zelfmanagement bij COPD patiënten”
presenteerde. Vanaf dat moment
groeide het besef dat er naast de
patiëntenzorg in de praktijk ook andere
manieren zijn om iets voor COPD
patiënten te betekenen.’
In datzelfde jaar solliciteerde Yvonne
voor een promotieplek en werd ze
aangenomen. Haar promotieonderzoek
richt zich op zelfmanagement van
longaanvallen bij COPD patiënten.
De Longaanval app is hier een onder
deel van.
Mobiele technologie
Yvonne gaat verder: ‘Het gebruik van
mobiele technologie in de zorg is
steeds gangbaarder. Jaap en ik vroegen
ons af of je met behulp van een app de
COPD patiënt meer ondersteuning kunt
bieden in het zelf managen van
longaanvallen. Verschillende voor
studies leidden tot het idee van de
Longaanval app. Dit idee hebben we
eind 2016 bij de Ureka Mega Challenge
ingediend en zes maanden later
stonden we in de finale.’
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Twee collega’s met een verschillende
achtergrond, in zo’n intensief traject,
hoe werkt dat?
Yvonne glimlacht: ’Jaap en ik vullen
elkaar goed aan. Hij kan groots denken
en heeft een visie voor de toekomst. Ik
ken de praktijk goed door mijn ervaring
als verpleegkundige en ik kan de juiste
kaders schetsen.’
Van idee naar product
‘Het schrijven van het businessplan voor
de Ureka Mega Challenge zorgde
ervoor dat we met andere ogen naar
het project keken’, vervolgt ze. ‘Wij
kijken vanuit gedragswetenschappelijk
oogpunt. Hoe zet je de inhoud en
kennis om in een product dat patiënten
aanspreekt en hoe zorg je ervoor dat
patiënten het product gaan gebruiken?
Hiervoor roepen we de hulp in van
designers en softwareontwikkelaars, en
betrekken we patiënten en hun zorg
verleners. Eind van dit jaar denken we
tijdens een pressure-cooker sessie met
designers na over het eerste prototype
van de app. Op basis hiervan ontwikke
len we een papieren versie die we
toetsen op gebruiksvriendelijkheid.
In 2018 hopen we te starten met de
ontwikkeling van de ”echte”
Longaanval app.’
Yvonne besluit: ‘Bij de volgende Ureka
Mega Challenge, in juni 2018, zullen we
het eerste prototype van de Longaanval
app laten zien. Daarna is het van belang
de app verder door te ontwikkelen.

De Longaanval app:
•	leert de patiënt COPD te monito
ren en zelf te herkennen wanneer
zijn of haar gezondheid achteruit
gaat
•	vergroot de eigen invloed van de
patiënt op het ontstaan, de ernst
en de hersteltijd van een
longaanval
•	ondersteunt de patiënt in het
nemen van de juiste acties op het
juiste moment
•	stimuleert de patiënt om tijdig
contact op te nemen met de
zorgverlener
•	kan ingezet worden tijdens
consulten tussen zorgverlener en
patiënt
•	voorkomt of verkort
ziekenhuisopnames

De app zal niet volledig geïmplemen
teerd zijn wanneer ik mijn promotie
afrond. Ik blijf graag betrokken bij het
project om te zien hoe COPD patiënten
de app uiteindelijk gebruiken en hoe ze
dit ervaren. Ik heb de afgelopen jaren
gemerkt hoe waardevol het is om
onderzoek, onderwijs en de praktijk
met elkaar te verbinden. Dat is wat ik in
de toekomst graag wil blijven doen!’

