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door Jessica Numann

AMSTERDAM • Slimme
horloges verzamelen veel
informatie over de leef-
stijl van de gebruiker.
Voor fysiotherapeuten en
andere zorgverleners erg
waardevol bij het opzet-
ten van een behandeltra-
ject. Healthy Chronos
koppelt wearables aan
een platform en maakt
data inzichtelijk.

„Een fysiotherapeut kan
aan de hartslag van een jon-
ge moeder met long covid
zien dat zij al haar energie
verbruikt tijdens het druk-
ke ochtendritueel. Zo weet
hij dat hij haar moet helpen
dit anders in te richten. Ook
kan hij aan de hartslag van
een COPD-
patiënt zien
dat hij dage-
lijks keurig
5000 stap-
pen zet,
maar onvol-
doende ver-
deeld over
de dag.”

Joris Jan-
sen, mede-
oprichter
van Healthy
Chronos
noemt de
coronahulp
als voor-
beeld van
hun smart-
watch-
dienst waarmee zij fysiothe-
rapeuten ondersteunen:
„Wat wij vastleggen is voor
hen het relevantst.”

Zo’n vijf miljoen Neder-
landers kampen met een
chronische ziekte, en dat
worden er alleen maar
meer. Beweging en het ver-

groten van
belastbaar-
heid zijn
voor hen be-
langrijk en
dat moet
vooral thuis
gebeuren.
Het weke-
lijkse halve
uurtje fysio-
therapie is
vooral een
momentop-
name. 

De 39.000 fysiotherapeu-
ten in het land zien steeds
meer slimme horloges aan
de polsen van patiënten,
maar hebben geen toegang
tot gegevens. „En dat terwijl
dagelijkse activiteiten het
behandeltraject vaak be-
lemmeren óf juist bespoedi-

gen”, stelt medeoprichter
Pieter Beynen. „Inzicht in
die data zorgt voor gerichter
advies en meer regie en hou-
vast voor de patiënt, omdat
ze beter snappen welke in-
vloed activiteiten hebben op
hun lichaam. Bovendien
wordt therapietrouw gesti-
muleerd: de motivatie om
thuis oefeningen te doen is
groter als de fysiotherapeut
meekijkt”, vult Jansen aan.

Het geautomatiseerde
platform van Healthy Chro-
nos registreert van iedere
wearabledrager tot 20.000
zogeheten datapunten per
dag. Alle relevante parame-
ters worden meegenomen,
waaronder hartslag, stap-
pen en calorieverbruik.

Frisse blik
Studievrienden Beynen

en Jansen hebben geen zor-
gachtergrond. „Maar juist
daarom kunnen wij een fris-
se blik op problemen wer-
pen”, meent Beynen. Tij-
dens een pilot in een zieken-
huis, waarbij patiënten
thuis werden gemonitord
na een operatie, ontdekten
ze dat in de zorg vooral
wordt gekeken naar vitale
waarden, terwijl de heren
zagen dat er juist heel veel
informatie uit beweeg- en

activiteitendata te halen is.
In eerste instantie pasten

het duo hun product naar ei-
gen inzicht aan voor fysio-
therapie. „Dat pakte niet op-

timaal uit, achteraf hadden
we direct input moeten vra-
gen van zorgverleners en pa-
tiënten”, vertelt Jansen. In-
middels hebben de starters

deze fout hersteld en reage-
ren fysiotherapeuten en-
thousiast op verzoeken om
ervaringen te delen en mee
te denken.

Een uitdaging voor de on-
dernemers is nu om fysio-
therapeuten zo ver te krij-
gen om een abonnement af
te sluiten om toegang te krij-
gen tot hun platform. „Fy-
siotherapiepraktijken zijn
vaak kleine organisaties
zonder budgetten voor in-
novatie, ondanks 3,8 miljoen
patiënten”, aldus Jansen.
Maar de heren zijn positief

over de toe-
komst. Jansen:
„Omdat vitali-
teit een duide-
lijke link heeft
met de ernst
van een corona-
besmetting, is
de aandacht
voor leefstijl de
laatste twee
jaar flink geste-

gen, net als de verkoop van
wearables. Ook online zorg
verlenen wordt belangrij-
ker. Allemaal ontwikkelin-
gen die we graag zien.”

Fysiotherapie via slim horloge
Data uit wearables geeft patiënt en behandelaar meer houvast

door Sophie Zimmerman

AMSTERDAM • De term
fast fashion en de negatie-
ve impact op het milieu
die daarbij komt kijken,
kennen de meeste men-
sen wel. Dat ook de inte-
rieurindustrie zorgt voor
grote hoeveelheden onno-
dige CO2-uitstoot, is min-
der bekend. 

Bij meubelplatform
Reliving – een online
marktplaats waar consu-
menten tweedehands
meubels kunnen verko-
pen en kopen - gebruiken

ze de term fast furniture.
„Niet veel mensen zijn
zich bewust van de ver-
spilling die plaatsvindt als
het om interieurproduc-
ten gaat”, stelt Ananda
van Doorn van het plat-
form. „Oude meubels,
maar ook nieuwe produc-
ten die niet verkocht
worden, verdwijnen bijna
allemaal op de vuilnisbelt
om vervolgens verbrand
te worden.”

De onderneemster zet
zich samen met medeop-
richters Jody Klaassen en
Vincent van Leeuwen in

om tweedehands inte-
rieurinrichting ’de norm
te maken’. 

Controle
„Wij willen bij het ko-

pen en verkopen dezelfde
ervaring bieden als bij de
aanschaf van compleet
nieuwe producten”, legt
Klaassen uit. „Zo kun je
bij ons zowel zoeken op
product als interieurstijl,
gaan alle items die wor-
den aangemeld eerst door
een controle en kunnen
producten indien gewenst
thuis worden bezorgd.”

De uitdaging waar de
ondernemers nu voor
staan is om de consument
te bereiken. De investe-
ring die sociale investeer-
der Stichting ifund afgelo-
pen zomer deed wordt
dan ook grotendeels be-
steed aan marketing.
„Ons doel is dat het voor
iedereen die op zoek is
naar iets moois voor in
huis, een gewoonte wordt
om eerst op ons platform
kijken in plaats van dat ze
automatisch voor een
nieuw product kiezen”,
aldus Van Doorn.

HART VOOR DE ZAAK TWEEDEHANDS MET HET GEMAK VAN NIEUW
Ananda van
Doorn (l) en
Jody Klas-
sen willen
van twee-
dehands
interieurin-
richting ’de
norm ma-
ken’
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Wij hebben een mede-
werker in dienst die sinds
begin januari van dit jaar
ziek is. In onze cao is
geregeld dat zieke werk-
nemers in de eerste zes
maanden van hun ziekte
100% van hun loon door-
betaald krijgen. In de
zevende maand loopt dat
af naar 85% van het loon.
En vanaf de dertiende
maand hebben zieke
werknemers aanspraak
op 70% van hun loon. Wij
hebben onze medewerker
in juni wel laten weten
dat zijn loon vanaf juli
naar 85% gaat, maar
administratief is dat per
ongeluk niet verwerkt.
Kunnen we het te veel
betaalde loon terugvorde-
ren en overgaan naar
85% loonbetaling?

Ja, in dit geval kan beide.
Het is duidelijk dat de
werknemer wist dat zijn
loon vanaf juli lager zou
zijn. Hij heeft daarover
immers een brief ontvan-
gen. De werknemer wist
dus ook dat hij vanaf juli
teveel loon heeft ontvan-
gen. Dat betekent dat de
werkgever zowel het
teveel betaalde loon van-
af juli van de werknemer

mag terugvorderen, als
dat hij de loonbetalingen
per direct mag terug-
brengen tot 85%.

Als de werknemer niet
was geïnformeerd en ook
anderszins niet had kun-
nen weten dat zijn loon
na een half jaar ziekte
zou worden aangepast,
dan was het een ander
verhaal geweest. Waar-
schijnlijk had de werkge-
ver het te veel betaalde
loon in dat geval niet
mogen terugvorderen
omdat de werknemer
erop vertrouwde dat zijn
loonbetalingen klopten.
De toekomstige loonbeta-
lingen zou hij dan wel
mogen corrigeren.

Ook een vraag voor Edith
van Schie? Vragen@dft.nl

Mag ik te veel betaald loon terugvorderen?
VRAAG & ANTWOORD

■ Bedrijf: Healthy Chro-
nos
■ Wie: Joris Jansen en
Pieter Beynen
■ Wat: Leefstijlmonito-
ring
■ Waar: Amsterdam
■ Officiële startdatum:
18-11-2020
■ Gedane investering:
€400.000
■ Beoogde jaaromzet:
€1 miljoen (2023)
■ Meer informatie:
healthychronos.com

In het kort

’Motivatie
groter als
therapeut
meekijkt’

Joris Jansen
en Pieter
Beynen (r)
helpen fysio-
therapeuten
door de leef-
stijl van pa-
tienten te
monitoren en
inzichtelijk te
maken. 
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Steeds meer
mensen dra-
gen een slim

horloge om 
de pols.
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