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Van Berchem
naar

Silicon Valley

Wonderapplicatie

b Cubigo is een applicatie die er-
voor zorgt dat ouderen langer
thuis kunnen blijven wonen. Dat
kan bijvoorbeeld door hun bood-
schappenlijstje vanuit hun zetel
door te geven aan vrijwilligers,
door thuis hun bloeddruk te me-
ten en die met één druk op de
knop te delen met hun dokter of
door een videogesprek te hebben
met hun kleinkinderen. “Het eni-
ge wat de senioren daarvoor no-
dig hebben, is een tablet of een
smartphone. We hebben gemerkt
dat steeds meer senioren die din-
gen aankopen”, zegt Geert Hou-
ben.

Op dit moment zijn die applica-
ties nog in volle ontwikkeling of
testfase. Maar de Amerikaanse in-
ternetreus Google vindt dit alvast
een wonderlijk project. Google
verkoos Cubigo tot een van de
vijftien meest beloftevolle star-
tende bedrijven ter wereld en

heeft Geert Houben uitgenodigd
om deel te nemen aan het oplei-
dingskamp BlackBox Connect.
Het is de eerste keer in de ge-
schiedenis dat een Belg aan dit
prestigieuze opleidingskamp
mag meedoen. “Ik mag met
Google veertien dagen naar
Palo Alto, in het hartje
van de bekende tech-
nologieregio Silicon
Valley”, zegt Geert
Houben. “Ik vertrek op
8 februari. Dit is een
unieke kans voor ons
bedrijf. We zullen er aan
allerlei belangrijke in-
vesteerders worden
voorgesteld. En we gaan
er ook uitleg krijgen over
hoe je het best zaken kunt
doen in de Verenigde
Staten, met heel wat uit-
leg over de Amerikaan-
se wetgeving. De reis
wordt volledig door
Google betaald.”

Limburgs bedrijf
Het softwareplatform

Cubigo is gemaakt door het
bedrijf Aristoco uit de Limburgse
gemeente Diepenbeek. Het be-
drijf is ontstaan vanuit de Univer-
siteit Hasselt. Houben is alge-

Google heeft Cubigo,
een zorgplatform dat
ontworpen is door
Geert Houben (32) uit

Berchem, uitgeroepen tot een
van de vijftien meest
beloftevolle startende
ondernemingen ter wereld.

Google zet Belgische zorgsoftware Cubigo
in top vijftien beste start-ups ter wereld

Patiënten in Kasterlee geven bloeddrukwaarde nu al door via smartphone

b De dokters van het Praktijkhuis 2460
uit Kasterlee passen de techniek van
Cubigo nu al bij tweehonderd patiën
ten toe. “Wij laten de patiënten thuis
hun bloeddruk opmeten”, zegt dokter
Peter Willems, die ook een van de aan
deelhouders van Cubigo is. “De patiën
ten hebben daarvoor enkel een bloed
drukmeter en een smartphone of tablet
nodig. De patiënt geeft de waarde van
zijn bloeddruk in en die wordt meteen
opgeslagen in een account die wij als
dokter kunnen raadplegen. Daardoor
kunnen wij zien hoe de gezondheid van
een persoon evolueert, zonder dat die
persoon zich moet verplaatsen naar de
praktijk. Veel patiënten gebruiken de
applicatie ook om een afspraak te ma
ken in mijn praktijk, of om hun gewicht
door te geven.”

Automatisch alarm
In de komende maanden wil het Prak
tijkhuis 2460 nog veel verder gaan. “De

Dokter Peter
Willems uit
Kasterlee
gebruikt Cubi
go al.
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Trots op Belgische
technologie

We kunnen eindeloos blijven zeuren over alarmfases
en terreurdreigingen, maar iedereen beseft ook dat
we ondertussen wel verder moeten met ons leven.
Een beetje goed nieuws tussendoor kan daarom ze-

ker geen kwaad. En dat was er gelukkig gisteren, want het Belgi-
sche bedrijf Aristoco is door de Amerikaanse technologiegigant
Google verkozen tot een van de vijftien meest beloftevolle start-
upbedrijven ter wereld. CEO Gert Houben, die in Berchem
woont, mag nu als eerste Belg in februari deelnemen aan de
BlackBox Connect, een soort trainingskamp van twee weken voor
technologietoppers in Silicon Valley in de buurt van San Francis-
co. Houben is uiteraard trots. Maar wij zijn dat ook. Toch?

We hebben de voorbije maanden vrijwel uitsluitend slecht
nieuws over onze hoofden uitgestort gekregen. Problemen met
onze veiligheid hebben de fundamentele crisis van onze econo-
mie enigszins naar de achtergrond verwezen. We weten inmid-
dels heel goed dat arbeidsintensieve sectoren nog weinig toe-
komst hebben in dit land. Onze arbeidskrachten zijn weliswaar
kwalitatief top, maar ze zijn te duur. We kunnen nog wel vechten
voor het behoud van jobs in pakweg de automobielindustrie,
maar we weten wel beter. We beseffen heel goed dat we naar an-
dere jobs moeten evolueren, verder weg van productie en dichter
bij technologie en innovatie

Aristico is een goed voorbeeld van wat Vlaanderen kan beteke-
nen in de toekomst. Via aanraakschermtechnologie organiseert
het programma videogesprekken met artsen en verpleegkundi-
gen, de maaltijdkeuzes van de gebruikers, de afvalkalender en
noem maar op. De enige opdracht is om de gebruiker vertrouwd
te maken met de digitale wereld. Als dat lukt, volgt alleen maar
pure winst.

In die zin wijst Aristoco, naast een aantal andere bedrijven, ons
de goede richting. Vlaanderen moet inzetten op innovatie, er is
geen andere weg. En liefst innovatie met een ethische inslag. De
overheid blijkt vooralsnog niet in staat om de gevolgen van de
vergrijzing voldoende efficiënt te organiseren. Maar voor de pri-
vésector ligt er een grote markt open. Aristico zet onder meer in
op app-technieken waardoor senioren makkelijker toegang krij-
gen tot goedkope maaltijden, gratis poetshulp, speciale medica-
tie enzovoort. De seniorensector is een geweldig gat in de markt,
dat is duidelijk. Alle middelen die kunnen bijdragen om senioren
langer thuis te houden en niet te drijven in de richting van een
overheidsapparaat dat wil besparen en zich steeds minder kan
permitteren, zijn welkom.

Aristoco is een spin-off van de universiteit van Hasselt. Het heeft
ons verbaasd dat Google in dit concept iets heeft ontdekt dat
blijkbaar in Yale, Harvard en Princeton nog niet was bedacht.
Mogelijk willen grote Amerikaanse bedrijven investeren in meer
diepgaand onderzoek naar de mogelijkheden om senioren langer
thuis te houden. Want dat gegeven zal op termijn een steeds be-
langrijkere parameter worden in de economische balansen.

Ondertussen mag Limburg glunderen. In de top vijftien van
Google: alstublieft! De andere Vlaamse universiteiten kunnen er
een punt aan zuigen. Innovatie is wat ons op de kaart moet zet-
ten. En dat is wat Aristico heeft gedaan.

technologie van Cubigo biedt oneindig
veel mogelijkheden”, zegt Peter Wil
lems. “Wij werken aan een toepassing
waarbij er automatisch een alarm afgaat
als de bloeddrukwaarden die een pati
ent ingeeft, pakweg twee à drie dagen
na elkaar veel te hoog of te laag zijn.
Dan kunnen wij die patiënt via het plat
form meteen vragen of hij bepaalde pil
letjes wel heeft genomen, of een bijstu
ring van de medicatie voorschrij
ven.” (cwil)
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Deelnemers aan het BlackBox Connect programma,
zeg maar het Google Bootcamp. FOTO GVA

meen directeur van Aristoco en is in-
tussen verhuisd naar Berchem.

Zal Google hem helpen om met Cu-
bigo wereldwijd door te breken?
“Het is alleszins een flinke duw in de
rug”, zegt Houben. “We zijn trou-
wens nu al internationaal actief. Mo-
menteel hebben we tienduizend ge-
bruikers in België, Nederland, Span-
je en de Verenigde Staten. We zitten
zelfs al in Silicon Valley, door onze
deelname aan het project Curry Se-
nior Centre in San Francisco. Tien-
tallen senioren uit een arme wijk ge-
ven hun gewicht daar via onze appli-
catie aan elkaar door. Ze voeren via
hun tablet of smartphone ook in
hoeveel stappen ze op een dag heb-
ben gezet en hoeveel water ze heb-
ben gedronken, zodat ze een beeld
krijgen van elkaars gezondheid. Zo
stimuleren ze elkaar om iets aan hun
overgewicht te doen. Op basis van
onze applicatie zijn daar al heel wat
sociale contacten ontstaan.”

Wat brengen al die uitvindingen
voor Cubigo eigenlijk op? “Nog niet
veel. Op dit moment zijn we verlies-
latend”, zegt Geert Houben. “We
hebben drie jaar zwaar geïnvesteerd
om door te breken met onze techno-
logie. Nu beginnen de licenties stil-
aan binnen te komen. Wij kunnen
onze technologie steeds vaker aan
bedrijven verkopen.”

Dus niet aan individuele burgers?
“Neen”, zegt Houben. “Maar indivi-
duele consumenten kunnen wel
klant worden van ons omdat een
zorgbedrijf met ons samen-
werkt. Samen met het Zorgbedrijf
Antwerpen zijn we bijvoorbeeld een
proefproject aan het voorbereiden
in Merksem. Senioren zullen daar

Geert Houben toont
Cubigo, zijn systeem

om bejaarde
mensen langer
thuis te houden
en meer sociaal
contact te
onderhou
den. FOTO WAS

CHRISTOF WILLOCX

GEERT HOUBEN
Ondernemer

“In een proefproject in
Merksem kunnen
senioren vanaf eind dit
jaar via hun
smartphone of tablet
hun boodschappenlijstje
doorsturen naar
vrijwilligers en
aangeven wanneer die
vrijwilligers die inkopen
bij hun thuis moeten
komen brengen.”

Inwoners van Merksem testen
Cubigo vanaf eind dit jaar

b Vanaf eind dit jaar kunnen
de inwoners van Merksem die
een smartphone of tablet heb
ben, via de technologie van Cu
bigo hun boodschappen laten
doen door vrijwilligers. “Merk
sem is een ideale testgemeen
te”, zegt Johan De Muynck, di
recteur van het Zorgbedrijf Ant
werpen. “De inwoners wonen
er relatief dicht op elkaar en
met 45.000 inwoners is dit een
realiseerbaar project. Senioren
zullen ook vrijwilligers kunnen
zoeken die hen met de auto er
gens naar toe brengen. We be
kijken nog of we daar een uni
forme kilometerheffing voor
aanrekenen of niet. In de test
fase is het gebruik gratis. Daar
na rekenen we mogelijk een
vergoeding aan.” (cwil)

Johan De
Muynck. FOTO
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Een autolening aan 

1,89% JKP, 
dat opent deuren.

Afspraak in een agentschap of op beobank.be.

vanaf eind dit jaar via hun smart-
phone of tablet hun boodschap-
penlijstje kunnen doorsturen
naar vrijwilligers, en aangeven
wanneer die vrijwilligers die in-
kopen bij hun thuis moeten ko-
men brengen.”

Boodschappen in Turnhout
Cubigo heeft sinds 2012 ook al

een eigen boodschappendienst in
Turnhout. Via Cubigo kan de ou-
dere, of een van zijn mantelzor-
gers, een bestelling plaatsen bij
lokale handelaars, en zelf aange-
ven op welke dag en op welk uur
die bestelling moet worden gele-
verd. Bpost brengt de boodschap-
pen aan huis. Cubigo werkt nu
ook aan een systeem waarbij
Turnhoutse zorgbehoevenden in
een videogesprek met hun apo-
theker de juiste medicatie kunnen
bestellen.

En er zijn nog plannen. “Wij ont-
wikkelen nu een digitale agenda
waardoor senioren via hun tablet
of smartphone een afspraak kun-
nen maken met hun thuisverple-
ger”, zegt Geert Houben. “Ze kun-
nen dan bijvoorbeeld meteen zien
op welk moment een verpleger
nog vrij is. De senior kan die af-
spraak dan vastzetten en de ver-
pleger kan die bevestigen, zonder
dat er nog moet worden ge-
beld. Daardoor gaat alles sneller.”

Vandaag stelt Cubigo 22 mensen
tewerk in vier landen, waaronder
de Verenigde Staten. Dat aantal
kan worden uitgebreid als het
avontuur met Google in februari
een succes wordt.
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