Proof of Concept (PoC)
Diavantis 2019-2020
DOEL
De PoC heeft als doel om 70 deelnemers met diabetes type 2:
•
•
•
•
•
•

te herstellen van hun db2, en
hun medicatie onafhankelijk te maken, en
hun kwaliteit van leven te maximaliseren, en
hen loyaal te houden aan hun duurzame ontwikkelde leefstijl
met actieve betrokkenheid van hun partners
deelnemers aantal verdeeld over regio Sneek en Arnhem

MIDDEL
Voor dit doel maakt de deelnemer zich een duurzaam gezonde leefstijl eigen mét
diabetes type 2.
INZET
Hiervoor wordt de ontwikkelde Diavantis methodiek ingezet gedurende 15
maanden en onderverdeeld in 5 ontwikkelblokken.
COACHING
Deelnemers worden door Diavantis coaches begeleidt om zich de methodiek
eigen te maken, zowel in groeps- als 1:1 werksessies.
MIDDELEN
De deelnemer maakt gebruik van eenvoudige en geliefde middelen, waaronder
diverse lesmiddelen en e-health (devices/app/portal).
PATIENTVEILIGHEID
De patiëntveiligheid van de deelnemer wordt gegarandeerd door nauwe
samenwerking met de behandelend arts (1e of 2e lijn).
VERGOEDING
Voor deelname aan de PoC wordt €150,= per deelnemer gevraagd.

INITIATIEF
Diavantis is eind 2016 als initiatief gestart door Piet-Jan Coremans en Radboud van Hemel. De integrale
en multidisciplinaire methodiek is door hen uitgewerkt en beschermd middels een i-depot registratie.
PILOTGROEP FRIESLAND
In 2018 hebben de initiatiefnemers 11 patiënten en 9 van hun partners begeleid om het principe van de
methodiek en benodigde middelen te valideren. De effectiviteit van deze uiterst praktische aanpak zijn
geregistreerd en deden de initiatiefnemers volharden in hun missie om Diavantis te vestigen als dé
alternatieve oplossing in het landschap van diabetes type 2 aanbieders.
NETWERK
Vanuit de initiatieffase is een netwerk van organisaties en individuen ontstaan waarmee diverse
aspecten van Diavantis zijn ontwikkeld, waaronder Rijnstate Ziekenhuis, Andre Baars, Luminus, Wisse
Kommunikatie en BeSpeak.
TEAM
De PoC wordt door een kernteam van organisaties en individuen verder ontwikkeld en de eerste
producties worden in hun eerste vorm geëxploiteerd.

EXPLOITATIE
Deelnemers worden lid van Stichting Diavantis met ANBi status. Stichting Diavantis maakt gebruik van
het eigendom (IP/middelen) van Diavantis BV. Voor het gebruik betaald Stichting Diavantis een
vergoeding aan Diavantis BV.
AMBITIES
Stichting Diavantis streeft ernaar, een zo groot mogelijk aantal gebruikers te bedienen tegen een zo fair
mogelijke vergoeding.
Social Enterprise Diavantis BV streeft ernaar, haar geliefde methodiek en eenvoudige middelen te
exploiteren tegen een zo fair mogelijke vergoeding.
De direct betrokkenen streven ernaar, hun gemaakte kosten gecompenseerd te krijgen en op hun
investering een fair rendement te maken.

