Voorkomen van coronaire
hartziekten met AI-gedreven
gepersonaliseerd leefstijl advies
Burgers met een verhoogd risico, hartpatiënten en artsen
zullen samen een persoonlijke leefstijlinterventie opstellen.
De therapietrouw aan de leefstijlinterventie zal bevorderd en
gemonitord worden door een digitale multimedia leefstijlcoach (eCoach).
De preventie van hart- en vaatziekten is nadrukkelijk niet
alleen een probleem van ouderen. Hoe eerder en hoe jonger
men een gezonde(re) leefstijl aanhoudt hoe meer effect dit
zal hebben. Een gezonde(re) levensstijl heeft niet alleen een
preventief effect op hart- en vaatziekten maar ook op vele
andere ziekten, die dezelfde risicofactoren kennen zoals op
overgewicht, mentale gezondheid, suikerziekte, verhoogd
cholesterol, hoge bloeddruk en meer.
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Coronaire hartziekten (CHZ) zijn in Limburg een belangrijke doodsoorzaak en hebben een enorme impact op de
kwaliteit van leven. Leefstijl speelt een belangrijke rol bij
het ontstaan van coroniare hartziekten.
In dit project zullen we met een Limburgse samenwerking
van cardiologen, huisartsen, juristen en data wetenschappers coroniare hartziekten vroegtijdig detecteren en door
middel van gepersonaliseerde leefstijl adviezen voorkomen.
Op basis van medische gegevens van ziekenhuizen en huisartsen zullen we met Big Data en Kunstmatige Intelligentie
voorspellende algoritmes opgesteld worden. Hiermee
kunnen cardiologen en huisartsen patiënten, met een verhoogd risico op een coronaire hartziekte of al een historie
met een coronaire hartziekte, detecteren.
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LIME ondersteunt vanuit onderwijs en wetenschap
(externe) initiatieven ten aanzien van het betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data
om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren.

Sociaal-Maatschappelijk impact

Met deze preventieve aanpak streven we ernaar om het
aantal coronaire hartziekten te verminderen. Burgers met
een verhoogd risico op deze ziekten zijn door een aanpassing van de leefstijl meer in eigen regie.

Gepersonaliseerd leefstijladvies
en het voorkomen
van coronaire hartziekten
In dit project wordt door het meten en het verzamelen van data bij de
burger en de betrokken zorgpartners voorspeld welke risico zij lopen
op ernstige cardiovasculaire problemen in de toekomst. In het project
wordt een eCoach ontwikkeld in de vorm van een app. Er wordt hierbij
samengewerkt met het bedrijf Sananet. De eCoach biedt de burger
een gepersonaliseerd leefstijlondersteuning die bestaat uit het
monitoren en begeleiden van de burger met als doel een gezondere
leefstijl te stimuleren ter voorkoming van coronaire hartziekten. De
begeleiding zal bestaan uit het adviseren en stimuleren van de burger
op het gebied van bewegen, gezonde voeding en stressvermindering.

Economische impact

Door vroeg ingrijpen kunnen ook hartziektes op relatief
jonge leeftijd voorkomen worden waardoor Limburgers
minder vaak arbeidsongeschikt worden en economisch
kunnen blijven bijdragen aan de maatschappij. Met andere
woorden de juiste zorg, op het juiste moment bij de juiste
persoon levert een besparing op van de zorgkosten.

Wil je een leefstijladvies?
scan de QR code en
neem contact op om de
mogelijkheden te
verkennen.
www.limeconnect.nl

