
Interview met Geert Houben van Cubigo

Een app tegen vergrijzing
‘In de toekomst staat er een ambulance aan je deur 
omdat je een uur later een hartinfarct krijgt’, zegt 
Geert Houben van Cubigo. Met zijn online platform 
biedt hij digitale en lokale diensten aan om ouderen 
zo lang mogelijk thuis te laten wonen. ‘Het is een 
virtuele assistent die je vanaf je veertigste of vijftig-
ste tot je dood begeleidt in je zorgbehoevendheid: 
preventief, gepersonaliseerd en geautomatiseerd.’
Wat is daarvan de bedoeling? 
‘We kunnen de middelen in de gezondheidssec-
tor veel efficiënter inzetten. Reactief handelen is 
enorm kostelijk. Met Cubigo willen we de zorg ook 
weghalen van het uitsluitend medische. Behalve de 
genezing, richten wij ons vooral op de meer lang-
durige zorg en het welzijn. Als je partner wegvalt, 
verandert er veel. Je kookte bijvoorbeeld nooit. Wij 
laten dan weten dat er in jouw buurt een aantal 
goede maaltijdleveranciers zijn die kunnen langs-
komen.’
Welke oplossingen biedt Cubigo voor veelvoorko-
mende problemen als ondervoeding bij een op de 
tien thuiswonende bejaarden, dementie, vereenza-
ming … 

‘Vereenzaming is het meest onderschatte pro-
bleem bij ouderen omdat je zoiets psycholo-
gisch moeilijk kan meten. Een tweede punt zijn 
alle dingen die je minder goed kunt als je ouder 
wordt. Bijvoorbeeld koken, poetsen of je ver-
plaatsen. Dat noemen we comfortdiensten. Ten 
derde is er alles wat met zorg en veiligheid 
te maken heeft. We kunnen je bijvoor-
beeld op afstand hulp bieden, met 
video of sensoren.’ 
Wat is de meest gebruikte toepas-
sing van Cubigo? 
‘Dat is nu het zorgdagboek, een 
soort WhatsApp-groep, maar dan 
voor de zorg van een patiënt waar-
bij de arts, de verpleegkundigen, de 
familie en de patiënt informatie uit-
wisselen: hoe voelt hij zich, welke 
medicatie is voorgeschreven, op-
merkingen van de poetsvrouw, … 
Iedereen die iets met de patiënt te 
maken heeft, zit in de groep, maar 
wel opgedeeld in categorieën.’- MvS
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