
Sidekick is een digitaal gezondheidsplatform dat artsen 
ondersteunt bij het beheren van het welzijn en de kwaliteit 
van leven van hun patiënten, waaronder preventie van 
chronische cardiometabole complicaties, die vaak ontstaan 
bij patiënten met reumatoïde artritis.

Het Reumatoïde artritis-programma is een gratis mobiele 
app voor patiënten.

De basis van Sidekick is een gegevensgestuurde, klinisch 
gevalideerde benadering die samen met patiënten is 
ontwikkeld. 
 
Sidekick-programma‘s zijn ontworpen om mensen te 
helpen bij het ontwikkelen van duurzame gewoonten en 
het veranderen van hun levensstijl, ter verbetering van 
gezondheidsresultaten. Alle programma‘s zijn gebaseerd 
op principes uit de gedragswetenschappen, waarbij de 
voortgang van het programma dynamisch en aan te passen 
is. Bovendien zijn de Sidekick-programma‘s conform de 
AVG en HIPPA en voldoen ze aan de hoogste normen voor 
gegevensbescherming.

Het RA-programma richt zich onder andere op voeding, 
lichaamsbeweging, stressmanagement, slaap en omgaan 
met pijn.

Modules die in dit programma beschikbaar zijn, 
ondersteunen patiënten bij:

Daily life 
Het omgaan met RA-symptomen op het werk, in sociale 
situaties en op reis

...en nog veel meer!

Scan de QR-code  
Of vraag een gratis demo aan door een 
e-mail te sturen naar:  
demo@sidekickhealth.com

Het patiënteninformatieblad downloaden 
en afdrukken 
Deel de informatie met uw patiënt bij zijn/
haar volgende afspraak

Slaap 
Rust optimaliseren ter bevordering van de algemene 
gezondheid en het geestelijk welzijn en tips voor een 
goede nachtrust

Voedingsgids 
Het plannen van voedzame maaltijden en goed drinken, 
gericht op manieren om vitamine- en mineraaltekorten te 
vermijden en het krijgen van tools om erachter te komen 
welke voedingsmiddelen symptomen kunnen veroorzaken

Behandeling en zorg 
Het verbeteren van de medicatietrouw, vaccinatierichtlijnen, 
omgaan met opflakkeringen en verschillende strategieën 
voor gedragsverandering

Omgaan met pijn 
Het aanleren van nieuwe manieren om chronische pijn te 
verlichten, met behulp van zelfmanagementtools

Lichamelijke activiteit 
Het volgen en integreren van fysieke activiteit in het 
dagelijks leven, met persoonlijke aanbevelingen

Energieniveau 
Gericht op manieren om het energieniveau te verbeteren

Geef uw patiënten meer 
mogelijkheden

Evidence-based. Klinisch 
gevalideerd. Samen met patiënten 
ontwikkeld.

Het Reumatoïde artritis-programma 
van Sidekick

Volgende stappen

Belangrijkste onderzoeksbevindingen

Het Reumatoïde artritis-programma van Sidekick

40%

6.3%

verlaging van ziektespecifieke stress (1)

stijging van de gerapporteerde 
energieniveaus (2,3)

24%

8.3 mmol/mol

3x

verlaging van de angst- en depressiescore (1)

daling in HbA1C (indien van toepassing) (1)

meer kans om het gestelde doel wat 
betreft gewichtsverlies te bereiken 
(indien van toepassing) (4)
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Dr. Elisa Fernandez

De Sidekick-app voor reumatoïde artritis geeft 
goede informatie, motiveert voor een betere 
levensstijl en brengt je in een goed humeur. Ik weet 
zeker dat het gebruik van deze app een positieve 
invloed zal hebben op het verloop van de ziekte.

Geweldige tips voor het omgaan met stress, wat 
een zeer positieve impact kan hebben op de reuma 
van patiënten. Zinvol voor reumapatiënten voor het 
verbeteren van hun gewoonten om hun gezondheid 
en welzijn op andere leefgebieden te verbeteren.

Prof. Thomas Hügle 
MD PhD MA
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, , Disclaimer 

Pfizer heeft geen invloed op de functie of inhoud van de Sidekick-
gezondheidsapp of het programma dat daarin is opgenomen, maar steunt 
Sidekick Health financieel in het kader van een samenwerking en biedt het 
programma dat daarin is opgenomen uitsluitend aan patiënten aan.



Uw RA-Sidekick helpt u om in uw eigen tempo te werken 
aan hanteerbare doelen:

Wat u en uw Sidekick kunnen doen

Aan de slag

Uw RA Sidekick

Download de app
Scan de QR-code of download de 
app in de AppStore

Doe mee aan het RA-programma
Open de app en meld u aan door een paar vragen te 
beantwoorden. U krijgt dan automatisch toegang tot 
het RA-programma.

Houd uw gezondheid onder controle
Bekijk de eerste missies en voltooi ze in uw eigen 
tempo, om de juiste weg te vinden naar een betere 
gezondheid
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Sidekick Health is een interactieve gezondheidsapp 
die u dagelijks ondersteunt. Download de app om de 
manier waarop u met reumatoïde artritis omgaat te 
verbeteren.

Het is heel makkelijk te gebruiken en omdat het 
kan worden aangepast aan de gebruiker, is de hele 
ervaring heel persoonlijk. Vanwege de tips en zetjes 
die je regelmatig krijgt, wordt het veel makkelijker om 
aandacht te besteden aan je levensstijl en om gedrag 
te vermijden dat je aandoening kan verergeren.

Deze alles-in-één Sidekick-app maakt het makkelijker 
om blijvende, gezonde gewoonten te ontwikkelen en 
ondersteunt u bij elke stap die u zet, of deze nu groot of 
klein is! 

De Sidekick-programma’s zijn ontwikkeld door artsen, 
psychologen, wetenschappers en mensen met chronische 
ziekten, en bieden u de ondersteuning die u nodig heeft, 
wanneer u die nodig heeft. 

Alle Sidekick-programma‘s zijn conform de AVG en HIPPA, 
omdat we ons aan de hoogste normen houden wat betreft 
gegevensbescherming.

Uw reumatoïde artritis 
Sidekick wacht op u

U en uw Sidekick: Ondersteuning 
binnen handbereik

Wat anderen zeggen over Sidekick

Jaana Heikkinen
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Disclaimer 

Pfizer heeft geen invloed op de functie of inhoud van de Sidekick-
gezondheidsapp of het programma dat daarin is opgenomen, maar steunt 
Sidekick Health financieel in het kader van een samenwerking en biedt het 
programma dat daarin is opgenomen uitsluitend aan patiënten aan.
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Volg uw voedingspatroon, lichamelijke activiteit, 
slaappatroon, energieniveau en meer

Leer nieuwe manieren om om te gaan met uw pijn

Doe slimmer aan lichaamsbeweging en eet beter om u beter 
te voelen

Blijf op de hoogte van uw medicatieschema

Toegang tot fitnessvideo‘s en mindfulnesstools

Krijg tips van een ervaren gezondheidscoach

Ontdek en leer van een actieve RA-groep

Geweldige tips voor het omgaan met stress, wat 
een zeer positieve impact kan hebben op de 
reuma van patiënten. Zinvol voor reumapatiënten 
voor het verbeteren van hun gewoonten om hun 
gezondheid en welzijn op andere leefgebieden 
te verbeteren.


