Smart Diabetes 24/7

Meer inzicht door inzet van sensortechnologie

Digitale ondersteuning bij diabetes
Het project stelt zich ten doel om door middel van de inzet van sensortechnologie inzicht
te geven in de oorza(a)k(en) van de verandering in bloedsuikerwaarden bij mensen met
diabetes. Inzicht in de oorzaak maakt dat de patiënt hiernaar kan handelen. Hetzij met
interventies in zijn of haar leefstijl, hetzij door anders om te gaan met zijn of haar voeding
en toediening van insuline, of een combinatie van deze drie.

Doel onderzoek
Door slimme inzet van sensortechnologie wordt er data verzameld over gedrag en
leefstijl van de diabetespatiënt. Door deze data te verrijken met generieke sensordata
kan er een persoonlijk informatieprofiel ontstaan. Dit profiel zal via de Diabetes 24/7 app
of portal in te zien zijn, waardoor patiënten, verzorgers en medisch specialisten 24/7
inzicht hebben in actuele en historische informatie. Hier kan slim op worden ingespeeld
zodat de patiënt beter met fluctuaties in de bloedsuikerwaarden kan omgaan en de
persoonlijke behandeling hierop aangepast kan worden.

Relevante resultaten fase 1
Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van de doelgroep en
stakeholders. Daarbij is het belangrijk hoe zij het leven met diabetes ervaren
en welke behoeften zij hierbij hebben. Verder is er al een start gemaakt met het
inventariseren van bestaande sensoren die wellicht (dit zal mede uit behoeften
van de gebruiker naar voren komen) een rol kunnen spelen in het inzicht bieden
van de fluctuatie van bloedglucose. In de volgende fase zullen deze getest worden
om te kijken of deze sensoren de beste keuze zijn om het projectdoel te realiseren
alvorens het implementeren ervan.

mHealth 24/7 consortium
Het mHealth 24/7 project consortium bestaat uit vier partijen die intensief samenwerken
om de projectdoelstelling te realiseren met mHealth24/7 als opdrachtgever. Elke partij
speelt een andere rol op een ander spectrum van het project. Zo heeft Hogeschool
Windesheim veel onderzoek gedaan naar diabetes en ICT, speelt de Hanzehogeschool
een grote rol op gebied van sensortechnologie en New Nexus Mobile Solutions als
ontwikkelaar van de Diabetes 24/7 app en kennishouder op gebied van App ontwikkeling,
human centered design en Data Science.
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Fase 1: Technologie en potentiaal analyse
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Subsidieprogramma INTERREG: Samenwerking zonder grenzen en vergroten innovatiekracht met ondersteuning Europees geld.

Intelligente, toegepaste
Sensorsystemen

