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Algemene gegevens 

PPS-nummer AF-14265 

Titel Voeding Slim Thuis (voorheen Food4Care) 

Thema Consument en Maatschappij 

Uitvoerende kennisinstelling(en) WFBR, FFC, FISCM 

Projectleider onderzoek (naam + 
emailadres) 

Mariëlle Timmer, marielle.timmer@wur.nl 

Penvoerder (namens private 
partijen) 

Wilbert de Louw, Foodcase 

Contactpersoon overheid Cor Wever, ministerie EZ directie ANK 

Werkelijke startdatum 27-10-2015 

Werkelijke einddatum 26-10-2018 

 
Goedkeuring penvoerder / consortium  
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s nemen 
graag kennis van evt. opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens het 
consortium de jaarrapportage  

X goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Evt. opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 
Wat is er aan de hand? Wat doet het project daaraan? 
Wat levert het project op? Wat is het effect hiervan? 

De projectpartners werken samen aan een vernieuwend Food Totaal concept voor de 

extramurale zorgmarkt ter preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen. 
 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt de PPS volgens planning?  Ja.  Ten opzicht van de in 2016 bijgestelde planning 
liggen we op schema. 

Zijn er wijzigingen in het 
consortium/de projectpartners? 

Niet in 2017.  

Is er sprake van vertraging 

en/of uitgestelde opleverdatum? 

Ja. Door het zoeken naar een andere projectpartner is 

het project pas eind 2015 begonnen en zal het tot eind 
2018 lopen. Vanaf de feitelijke start loopt het project 
echter volgens planning. 

PPS-jaarrapportage 2017 
De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te 

rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient 
dit format gebruikt te worden. Voor PPS-en die in 2017 zijn afgerond is een apart format “PPS-
eindrapportage” beschikbaar.  
De jaarrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/ 
topsector. Zorg er svp voor dat er geen vertrouwelijke zaken in de rapportage staat. 
De PPS-jaarrapportages dient voor 15 februari 2018 te worden aangeleverd bij 

Hans.vanderkolk@wur.nl. 
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Is er sprake van inhoudelijke 
knelpunten, geef een korte 

beschrijving 

De opzet van de studie is eind 2016 negatief beoordeeld 
door de METC. Het belangrijkste punt van kritiek was 

dat het VST concept nog onvoldoende uitontwikkeld was 
om er een kwetsbare doelgroep aan te onderwerpen.  

Om dit te ondervangen hebben we in 2017 een pilot 
uitgevoerd waarbij het concept getest werd. Na een 
succesvolle test hebben we opnieuw een METC aanvraag 
ingediend die uiteindelijk eind 2017 is goedgekeurd.  

Is er sprake van afwijkingen van 

het ingezette budget/de 
begroting? Indien financiering uit 
WR-capaciteit: is er sprake van 
NAPRO? Zo ja geef een 
toelichting 

Om eerder vermelde redenen is het project later gestart 

dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft geleid tot een 
bijgestelde planning en begroting. Hiervoor is in 
september 2016 een nieuw betalingsritme afgesproken. 
In 2017 is een extra test pilot uitgevoerd waarin het 
concept getest werd met een niet kwetsbare doelgroep. 
Hierna hebben we opnieuw een METC aanvraag 
ingediend. De kosten van de extra test en de extra METC 

aanvraag waren niet begroot waardoor er meer kosten 
gemaakt zijn dan oorspronkelijk begroot in 2017 en er 
negatieve NAPRO is ontstaan. 

  

Verwacht u een octrooi-
aanvraag vanuit deze PPS 

Nee 

 
Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe 

Voeding Slim Thuis is een PPS project waarin projectpartners werken aan een 
vernieuwend voedingsconcept voor de extramurale zorgmarkt, ter preventie van 
ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Het idee is om deze ouderen een persoonlijk 
voedingsadvies te geven, maaltijden en medicijnen bij ouderen thuis te gaan bezorgen 
afgestemd op hun persoonlijke behoefte, en dit te ondersteunen met een innovatief ICT 
concept.  
 

In 2015 is gestart met de verkennende fase. De behoeften van de behoeften van de 
doelgroep, de mogelijkheden van integratie van beschikbare informatie van kennis over 
voeding en farmacie en de mogelijke integratie van de keten zijn verkend.  
In 2016 is dit vertaald naar een ontwerp en implementatie van het concept in proces en 
ondersteunend systeem. In 2017 is het concept getest in een pilot met het Sento Panel 

van WFBR. Op basis van deze pilot zijn verbeteringen gerealiseerd in het proces en ICT 

ondersteuning van het concept. Daarna is een METC aanvraag ingediend voor een 
interventiestudie. Hier is eind 2017 goedkeuring voor ontvangen.  
 
In 2018 gaat de interventiestudie plaatsvinden en wordt het business model verder 
uitwerkt. 
 

 

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 
producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ workshops 

nvt Interne 
rapportage 

Zie bijlage nvt 
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Actuele samenvatting van het project voor de website Kennisonline  

Ondervoeding van kwetsbare ouderen is een groot en groeiend maatschappelijk 
probleem. Preventie en behandeling van ondervoeding is complex, mede door de 
interactie tussen medicatie, zorgbehandelingen, voeding en algeheel welzijn. Het doel 
van het Voeding Slim Thuis project is om kennis te ontwikkelen voor een innovatief 
totaalconcept voor deze doelgroep. Hierbij wordt voeding op maat ontwikkeld en aan 
huis geleverd. De zorgverleners en de ouderen worden ondersteund door een 

vernieuwend ICT-concept en de distributie vindt plaats middels een geïntegreerd 
distributiemodel. 

In dit project vindt kennisuitwisseling plaats tussen voedingsmiddelenbedrijven, ICT 
bedrijven, zorgverleners en apothekers met als doel kwaliteit van leven te verbeteren, 
bij te dragen aan preventie van ondervoeding en een methode te bieden om 
digitalisering van de zorg gepersonaliseerd in te richten. 

In 2015 is gestart met de verkennende fase. De behoeften van de behoeften van de 

doelgroep, de mogelijkheden van integratie van beschikbare informatie van kennis over 
voeding en farmacie en de mogelijke integratie van de keten zijn verkend.  
In 2016 is dit vertaald naar een ontwerp en implementatie van het concept in proces en 
ondersteunend systeem. In 2017 is het concept getest in een pilot met het Sento Panel 
van WFBR. Op basis van deze pilot zijn verbeteringen gerealiseerd in het proces en ICT 

ondersteuning van het concept. Daarna is een METC aanvraag ingediend voor een 
interventiestudie. Hier is eind 2017 goedkeuring voor ontvangen. In 2018 gaat de 
interventiestudie plaatsvinden en wordt het business model verder uitgewerkt. 
 
 
 

 
Bijlage: Titels van producten en links naar informatie op openbare websites (w.o. 
Kennisonline) 
 
 
 

 
Link KennisOnline: 
http://www.wageningenur.nl/nl/project/Voeding-Slim-Thuis-AF14265.htm 
 
 
Voedingsblog 

https://weblog.wur.nl/voeding/medicijn-en-maaltijdservice-ineen-ondervoeding-ouderen-
voorkomen/ 
 
Link TKI AF: 
http://topsectoragrifood.nl/project/voeding-slim-thuis/ 
 

 
Akkoord, Hans van der Kolk (Topsectorsecretaris) 
 

http://www.wageningenur.nl/nl/project/Voeding-Slim-Thuis-AF14265.htm
https://weblog.wur.nl/voeding/medicijn-en-maaltijdservice-ineen-ondervoeding-ouderen-voorkomen/
https://weblog.wur.nl/voeding/medicijn-en-maaltijdservice-ineen-ondervoeding-ouderen-voorkomen/
http://topsectoragrifood.nl/project/voeding-slim-thuis/

