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emma.health purpose



Let’s EMpower people through Medical Autonomy 
Data-driven personalised preventive healthcare
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Mijn profiel Lifestyle

Evolutie slaap Slaap algemeen

slecht

matig

goed

zeer slecht

zeer goed

20.12 24.12 04.0104.1104.11 24.01

Evolutie middelengebruik

Evolutie ontspanning

Evolutie slaap

Evolutie voeding

Biomarker metingen

41

x mg/dL

HDL-cholesterol (= high-density-lipoproteïne)

Glucose Nuchter

74 109

x mg/dL

AST (= aspartaat aminotransferase)

40

x U/L

Hier komen de resultaten van bv. je 

bloedanalyse. Deze resultaten worden 

dan verder gelinkt aan je risico’s. Deze 

module is beschikbaar najaar 2019.

Risicoprofiel

Opgelet: Deze risco ischatting is gebaseerd op jouw eigen input.
Lichaamsmetingen

58kg

Gewicht

163cm 21.8
Lengte BMI

Hoofdpijn
3

Mood

Buikpijn
8

9

Mood & Symptom tracker

Mijn actieplan

Griepvaccin

Jaarlijkse controle tandarts

niet vergeten  archief

dit is het dashboard van Jelle Van De Velde







Synchronizes automatically 
with your EPF at your general 
practitioner









Work in progress



Event partner: Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Approval reimbursement from January 1st 2020

Take off emma.health 25th of April 2019



Succes emma.health = volume
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GEBRUIK EMMA.HEALTH GRATIS  
VANAF 25 APRIL! EN KRIJG ZICHT  
OP JE GEZONDHEIDSRISISCO’S.
Als klant van Partena Ziekenfonds gebruik je 
emma.health als eerste! Tussen 25 april en  
25 juni doe je GRATIS een uitgebreide intake- 
sessie. Daarna gebruik je emma.health gedurende 
1 jaar gratis. Hou onze communicatie in de gaten.

De huisarts zal in  
de verdere digitali-
sering een steeds  
menselijkere rol  
spelen als gezond-
heidscoördinator, 
het digitale vormt de 
ideale onder- 
steuning.

PARTNER VAN PARTENA ZIEKENFONDS
We geloven in de kracht van preventieve gezondheids-
zorg. Omdat preventie in veel gevallen een zeer groot 
verschil kan maken. Zo weet in België bijvoorbeeld één 
derde van de diabetespatiënten niet dat hij of zij de 
ziekte heeft. Terwijl een vroege diagnose een groot  
verschil maakt voor gezondheid en levenskwaliteit van 
patiënten met diabetes. En er is meer: van de belang-
rijkste chronische aandoeningen is 70 tot zelfs 90 
procent te vermijden door de keuze voor een gezonde 
levensstijl. Omdat we jou als klant willen helpen om 
gezond te blijven, ondersteunt Partena Ziekenfonds 
de opstart van emma.health. We helpen graag mee om 
Emma dichter bij jou te brengen. 

emma.health

DR. SERVAAS BINGÉ

Dr. Servaas Bingé, medeoprichter van emma.health.  
Huis- en sportarts, Team doctor van wielerteam Lotto-Soudal 

en auteur van het boek ‘Nooit meer naar de dokter’.

 GRATIS
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dossier
DIGITALE 

INNOVATIE 

“Als ziekenfonds heb-
ben wij de taak om 
jou te ondersteunen 
voor een zo gezond 
mogelijk leven, fysiek 
én mentaal. We doen 
dat onder andere door 
te investeren in digitale 
innovaties op het vlak 
van gezondheid.

Zo zijn we trots op 
onze samenwerking 
met het gloednieuwe 
gezondheidsplatform 
emma.health: een 
website waar je een 
professionele medische 
analyse kunt doen van je 
gezondheidsrisico’s. 

Daarnaast stellen we 
graag andere online 
toepassingen en apps 
voor waarmee je 
je gezondheid kunt 
opvolgen en verbete-
ren. We checken voor 
jou MijnGezondheid, 
het digitale gezond-
heidsplatform van de 
overheid. En ken je onze 
nieuwe eigen online test  
#schijfruimtevol? Daar-

mee test je hoe het met 
je mentale gezondheid 
gesteld is, en ontvang je 
nadien een gratis ebook 
vol tips en houvast. 

Bij Partena Zieken-
fonds willen we graag 
een voortrekker zijn, 
en via innovatieve 
partnerships jou aan 
de nodige tools hel-
pen om gezond te 
blijven. Al die nieuwe 
ontwikkelingen zorgen 
ervoor dat je vandaag 
makkelijker zelf je 
gezondheid in handen 
kunt nemen. We geloven 
erg in de positieve effec-
ten van zo’n medische 
toepassingen. Omdat we 
weten dat ze écht helpen 
om je gezondheid meer 
ter harte te nemen, wat 
je leeftijd of je medische 
situatie ook is.”

Lynn Pellens, 
Expert Gezondheids- 
promotie bij Partena 
Ziekenfonds

Ga voor gezond

WAAKT OVER 
JE GEZONDHEID
Partena Ziekenfonds en emma.health  
bundelen de krachten om op grote schaal  
aan preventie te doen, in samenwerking  
met je huisarts. Omdat voorkomen beter  
is dan genezen.

ZELF JE GEZONDHEID OPVOLGEN
emma.health is een online preventieplatform dat je 
inzicht geeft in je gezondheid. Het systeem werd  
uitgewerkt door artsen en geeft aan de hand van een 
diepgaande vragenlijst over je medische gegevens en 
je levensstijl meer inzicht in je risico op de meest  
voorkomende chronische aandoeningen, zoals kanker, 
hart- en vaatziekten, diabetes etc. 

ZIEKTE VOORKOMEN, MET JE HUISARTS
emma.health maakt voor de analyse van je gezond-
heidsprofiel gebruik van de laatste inzichten uit de 
gezondheidszorg, biotechnologie en levensweten-
schappen. De medische evolutie hiervan wordt verder 
verwerkt in je dashboard op emma.health. Je volgt er 
zelf alles van nabij op, maar ook je huisarts is erbij 
betrokken. Zo kunnen jullie, samen met emma.health, 
als team aan de slag om je gezondheid op te volgen en  
te ondersteunen. 

ANALYSEREN ÉN OPVOLGEN
Omdat gezond blijven een continu proces is, zal  
emma.health je ook na je eerste intake blijven opvolgen. 
Op basis van je persoonlijke profiel word je af en toe uit-
genodigd om vrijblijvend mee te doen aan nieuwe, bijko-
mende of herhaalde risico-analyses van je gezondheid. 

emma.health

 NIEUW!
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Join us 


