Systeeminnovatie

Slimme voeding voor een betere gezondheid

Huidig verticaal model
De ambitie van systeeminnovatie is om
complexe uitdagingen in de maatschappij
vanuit een breder perspectief te benaderen,
waarin profit, social profit, kennisinstellingen
en overheden elk hun rol spelen.

Een geïntegreerd business model leidt tot
maatschappelijke en economische meerwaarde
Prevalentie van ondervoeding
bij 70-plussers
Risico op
ondervoeding

Ondervoed

13%

Toekomstig horizontaal model

Deze geïntegreerde aanpak zorgt voor een
structurele oplossing voor maatschappelijke
uitdagingen en creëert een unieke
propositie die internationaal opschaalbaar is.

Geen
ondervoeding

49%

€ 400 miljoen
In 2005 werden de kosten in België als
gevolg van niet-behandeling van ondervoeding op 400 miljoen euro per jaar geraamd.

Thuis

Ethgen, 2005; NutriAction II, 2013

+19%
Studies tonen aan dat de ziekenhuiskosten
voor een ondervoede patiënt ongeveer 19%
hoger zijn dan voor een doorvoede patiënt
met gelijkaardige ziekteverschijnselen.

30 tot 40%
Ziekenhis

Een oplossing op maat van de cliënt ontstaat
door binnen nieuwe samenwerkingsmodellen producten en diensten te
combineren.

Economische kost

Amaral et al., 2007

57%

Impact vergrijzing

Residentie

16%

x1000

800

Partnerschap

Bron: NutriAction I, 2008; NutriAction II, 2013

Multifactoriële oorzaken
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De centrale uitdaging die social profit, profit en
overheden aangaan is het ontwikkelen van een
concept dat (potentiële) ondervoeding bij de
chronische zorgvrager tegengaat, onafhankelijk
van zijn of haar locatie.
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Icoontjes: www.flaticon.com

2030
NutriAction II, 2013

Omgevingsfactoren

Psychosociale
drempel

Risico op
ondervoeding

De nood aan een integrale oplossing

K

De partners van het project Nutrition Platform for Chronic Care willen
ondervoeding tegengaan bij personen met een chronische zorgnood.
Ze willen daarvoor een nieuw, geïntegreerd business model ontwikkelen
waarbij op een innoverende manier wordt gekeken naar de waardeketen
die voor een aangepast aanbod voor de zorgvrager moet zorgen.

Medische
belemmering

2014
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Project binnen het Nieuw Industrieel
Beleid van de Vlaamse regering,
ondersteund door Agentschap
Innoveren & Ondernemen
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Om deze integrale aanpak te kunnen realiseren,
is een nieuwe samenwerking nodig, waarbij
nieuwe technologieën ingezet worden in de
nieuwe waardeketen.

De roadmap tot een integrale aanpak

Nutrition Platform for Chronic Care

De cliënt staat centraal

Het platform wil cliënten met een chronische zorgnood of met een risico op een chronische
zorgnood helpen om hun voedingsstatus op peil te houden of te verbeteren, door hen op een
toegankelijke manier een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten aan te bieden.

Voedingsstatus
cliënt

Continue
monitoring

Assessment
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Breed product portfolio
Specifieke markten
Kennis van de klant
Veel kleine runs
Veel kleine transacties

Noden #

Gemakkelijk & lekker
Gebruiksvriendelijke en
smaakvolle ervaring

IT platform

Open business
platform voor diensten

IT

Thuiszorg

Chronische zorgvragers

Ziekenhuis
Voeding
Residentiële zorg
Grootkeuken

Een nieuwe waardeketen

Hulpmiddelen

IT

Gevariëerd aanbod
Op maat van de cliënt

ge

Impact

Hulpmiddelen
Buddy-werking

Kwalitatieve zorgervaring
voor de cliënt

Nutrition Platform for Chronic Care - Juni 2016

a

Voeding

Flexibel & gepersonaliseerd
Flexibel inspelen op de
noden van de cliënt
Empowering
De cliënt in staat stellen om
weer autonoom te zijn
Slim & simpel
Maximaal gebruiksgemak
met focus op de cliënt
Gericht op impact
Evidence-based
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Assistieve
technologie

Betaalbaar & inclusief
Een betaalbare oplossing
voor alle doelgroepen
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Logistiek

Logistiek
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Slimme distributie
Tijdige levering

Authentiek
Morele authenticiteit en craft
authenticiteit

Lokaal impact platform via
inclusief partnerschap
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Cliënten #

...

Monitoring, big data & communicatie

Voeding en
diensten op maat

Een gepersonaliseerd aanbod
Niet-chronische
zorgvragers

Sociale innovatie

Gepersonaliseerd aanbod
van voeding & diensten

Innovatief bedrijf

Monitoring &
screening

Sensibilisatie en advies op maat

Kernwaarden

Aangepaste intake

Totaaloplossing

Assessment van de cliënt

Slimme impact
We bouwen een collectief impact platform
uit dat tot doel heeft in een regio de
structurele ondervoeding te beperken voor
cliënten met een chronische zorgvraag.

