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Toen de dochTer van de ameri-
 kaanse Derek Streat enkele jaren geleden 
werd gediagnosticeerd met een levens-
gevaarlijke ziekte, raakten Streat en zijn 
vrouw al snel de weg kwijt in het doolhof 
van de medische wereld. ‘Door de vele 
 doktoren,  onderzoeken en het medische jar-
gon  voelden we ons vooral hulpeloos.’ Als 
 ouders van een doodziek kind besteedden 
ze ‘ontelbare uren’ aan het  onderzoeken 

van haar ziekte, maar de resultaten waren 
ronduit  teleurstellend. 

Streat kon moeilijk informatie vinden 
over patiënten die in dezelfde situatie als 
zijn dochter zaten. Het bracht de zakenman 
op een idee. En omdat Streat niet van het 
halve werk is, riep hij begin 2010  enkele 
experts bij elkaar die ervaring  hadden 
in het ontwikkelen van geavanceerde 
 technologie om van complexe, ‘verborgen’ 
data waardevolle informatie te genereren 
voor consumenten. De website  Medify was 
geboren. 

Het werkt simpel: na het intikken van 
een ziekte,  behandeling of ziekenhuis, 
zoekt de site door miljoenen studies die aan 
de zoekcriteria voldoen. De zoekresultaten 
kunnen bestaan uit behandelingen, studies 
die gebruikers van de site kunnen inzien of 
namen van ziekenhuizen die goede resulta-
ten boeken bij een bepaalde behandeling. 
Binnen een paar minuten kun je zien welke 
behandelingen aanslaan bij andere patiën-
ten in vergelijkbare situaties. 

Natuurlijk zijn er ook mensen die 
vraagtekens stellen bij de site: is het niet 

 gevaarlijk om zelf voor dokter te spelen? 
Volgens Streat zijn mensen tegenwoordig 
toch al massaal op zoek naar medische 
 informatie. Hij wijst op een recente studie 
waaruit blijkt dat gezondheid op nummer 
drie staat van de meest gezochte onderwer-
pen op het internet. En het doel van Medify 
is nu juist, aldus Streat, om de samenwer-
king met dokters en ziekenhuizen te verbe-
teren, niet om ermee te concurreren: ‘Door 
de kennis van de patiënt te vergroten, zul-
len de gesprekken met doktoren intelligen-
ter worden.’ En Medify is niet bedoeld om 
een diagnose te stellen of behandelingen 
aan te bevelen, stelt hij, maar een hulpmid-
del dat patiënten en doktoren kan helpen 
betere beslissingen te nemen.

Met de dochter van Streat gaat het ove-
rigens weer goed: ‘Wij geloven dat dat 
voor een groot deel ligt aan de actieve rol 
die mijn vrouw en ik spelen in de zorg 
voor haar’, zegt Streat. ‘Medify hebben 
we ontwikkeld om anderen hetzelfde te 
laten doen.’ Hij glimlacht: ‘Maar dan een 
stuk sneller dan wij.’ | Marianne LaMers 
| Meer inforMatie:  www.Medify.coM
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The Reconnection® opleidingen
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