
Improve applicatie Open HealthHub 
 
De arts is in de spreekkamer meer bezig met zijn scherm om gegevens in te voeren, dan met 
de patiënt. Vele vragen zijn standaard en hadden ook vooraf al gesteld en voorbereid 
kunnen worden.  
 
Met de improve app kan je rustig, veilig en vertrouwd thuis (samen met geliefden) je 
gesprek voorbereiden met je dokter. Hierdoor hebben ook mensen, die sociaal minder 
vaardig zijn, meer kans hun verhaal te kunnen doen! Je kan dit gewoon via je mobiel doen. 
Privacy is gewaarborgd. Alleen de patiënt en de behandelend arts kunnen de data inzien, 
niemand anders. Ook wij niet. De arts stelt gericht vooraf zijn/haar vragen. Het is simpel en 
makkelijk op te zetten zodat bij het bezoek aan de arts het voorbereidende werk is gedaan. 
Nu kunnen beiden weer focussen op een kwalitatief goed gesprek. 
 

 
 
 
Onze applicatie is een “end-to-end” encryptie toepassing. Dat wil zeggen dat in ons geval 
alleen de patiënt (die de data lokaal op zijn/haar device invult) en de behandelend arts (die 
als enige de data kan ontsleutelen via zijn/haar device) de data kan inzien. Dit omdat we “by 
design” een veilige manier wilden creëren waarop jij als patiënt vertrouwelijk met je arts 
digitaal kan communiceren. Wij hebben dus geen sleutels en kunnen de versleutelde data 
niet inzien/ontsleutelen. 
 
Bijgaand tevens een kort filmpje over wat wij 
doen: https://www.openhealthhub.com/improve-video/ 
 
 

https://www.openhealthhub.com/improve-video/


Open HealthHub is opgericht door Martijn Verhoeven en Marco Woesthuis. 

 Martijn (CTO) heeft meer dan 15 jaar ervaring in de IT sector, online reis sector en 
gezondheidszorg IT. 

 Marco (CEO) is arts en heeft meer dan 15 jaar ervaring in de Healthcare industrie 
Beiden hebben we een passie voor patiënt centrale oplossingen. 
Met de Improve applicatie willen we doorgroeien naar “de nummer 1 mobiele applicatie” 
voor veilig digitale communicatie van patiënten en hun behandelend artsen in Europa.  
 
Meerdere nieuwe functionaliteiten zoals foto’s verzenden en thuismetingen zullen worden 
toegevoegd. 
 
 


