Brussel, 12 december 2019

Belfius Insurance lanceert Jane,
een innovatieve start-up die artificiële intelligentie gebruikt om
alleenstaande senioren langer veilig thuis te laten wonen
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Uit onderzoek blijkt dat 94% van de senioren graag zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen.
De kinderen zijn hier echter niet altijd even gerust in. Wat als er thuis iets zou gebeuren?
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Cijfers leren ons namelijk dat 67% van de ongevallen thuis plaatsvindt. Belfius Insurance zet
via de start-up Jane zijn schouders onder dit maatschappelijk relevant thema. Dankzij een
innovatieve thuiszorgoplossing op basis van artificiële intelligentie kunnen alleenstaande
senioren nu langer, veilig thuis blijven wonen.
De start-up Jane helpt alleenstaande senioren om langer én veiliger thuis te blijven wonen. Dankzij
artificiële intelligentie (AI) brengt Jane de dagelijkse routines en gewoonten van de senioren in kaart
om hun naaste familieleden op de hoogte te kunnen brengen over een potentieel incident (bv. een val
in de badkamer, niet meer thuiskomen ’s avonds enz.).
Voorts kan de familie ook gepersonaliseerde alerts instellen, zoals bijvoorbeeld een melding
wanneer er in het midden van de nacht abnormale beweging in huis wordt waargenomen. Ten slotte
biedt Jane in het pakket ook 3 manuele alarmknoppen aan.
1
2

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Bron: Stevens et al. Injury Epidemiology 2014

Dankzij Jane krijgt de familie discreet zicht op wat er bij de senior gebeurt. Hierdoor kan men de
eventuele zorg preventief aanpassen zodat er langer autonoom thuisgebleven kan worden. Langer
thuis … en toch gerust. Bovendien kunnen dankzij de innovatieve oplossing de aanzienlijke kosten
van een verblijf in een rusthuis of woonzorgcentrum uitgespaard worden.
De start-up werd gefinancieerd en in de markt gezet door Belfius Insurance (hoofdaandeelhouder) en
Boston Consulting Group Digital Ventures.
Maatschappelijke relevantie
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Volgens ramingen stijgt de Belgische bevolking tussen 2018 en 2070 van 11,4 miljoen naar 13,2
miljoen. Die prognoses leggen voornamelijk ook de vergrijzing bloot. Zo zal België in 2070 meer dan 3
miljoen 67-plussers tellen en bijna 1,4 miljoen tachtigplussers. Dat is zo maar eventjes meer dan 10%
van de bevolking, tegenover ongeveer 5% vandaag. Met een huidige bezettingsgraad in de
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woonzorgcentra van 95% , een vergijzingsgolf in aantocht en steeds meer rusthuisbewoners die
vandaag met hun pensioen hun verblijfsfactuur niet volledig kunnen betalen.
Deze demografische verschuivingen zullen de komende jaren heel wat aspecten van ons dagelijks
leven beïnvloeden en een sterke vraag genereren naar nieuwe dienstverlening. Met de lancering van
Janes slimme thuiszorgoplossing wil Belfius een bijdrage leveren aan concrete en vernieuwende
oplossingen voor de belangrijke uitdagingen die met de vergrijzing van onze bevolking gepaard gaan.
Jane: concreet
Jane bestaat uit een kit van detectoren (een centrale hub, 6 bewegings-/temperatuurdetectoren en 3
alarmknoppen) die zeer eenvoudig bij de senior thuis kan worden geïnstalleerd. Voorts biedt de startup een mobiele applicatie die moet worden geïnstalleerd op de smartphone van de naaste
familieleden. De Jane-detectoren zijn zeer discreet en werken op batterijen.
De toepassing kan online besteld worden via www.jane.be en wordt daarna aan huis geleverd. Alles
wat nodig is om de thuiszorgtoepassing zelf gemakkelijk te installeren, bevindt zich in een handige
doos. Alle stappen worden uitgebreid uitlegd in Janes mobiele applicatie die teruggevonden kan
worden in de Apple App Store en de Google Play Store.
De aankoopprijs voor de kit bedraagt 319 euro. Hier komen abonnementskosten van 14,95 euro per
maand bij. Voor een optionele 4,95 euro per maand kan de senior 24/7 via een noodknop een
alarmcentrale contacteren. Ten slotte kan de installatie indien gewenst aan een expert worden
toevertrouwd (optioneel, prijs binnenkort beschikbaar).
Momenteel is het nog niet mogelijk de toepassing te gebruiken bij de aanwezigheid van huisdieren die
vrij in de woning kunnen bewegen. Voorts dient er uiteraard een internetverbinding in het huis of
appartement aanwezig te zijn, al werkt Jane al aan een oplossing op basis van mobiel internet.
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Facts & figures:
Demografie:
 Cijfers:
5
o Aantal Belgen met leeftijd >67j
 2020: 1,94M (= 16,8% van de totale Belgische bevolking)
 2040: 2,7M (= 21,7% van de totale Belgische bevolking)
 2060: 2,9M (= 22,3% van de totale Belgische bevolking)
o Aantal senioren in 2070:
 >67j: 3M
 >80j: 1,4M
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o Aantal alleenwonende ouderen >65j (zie onderstaande grafiek)
 Mannen: tussen 18% - 34%
 Vrouwen: tussen 27% - 50%
 De vergrijzing van de bevolking is duidelijk: de afhankelijkheidsratio van ouderen (die wordt
berekend als de verhouding tussen het aantal personen van 67 jaar en ouder en het aantal
personen tussen 18 en 66 jaar) neemt met meer dan 53 % toe tussen 2018 en 2070.
 Al in 2026, dus binnen 6 jaar, wonen er in Vlaanderen evenveel mensen van 67 jaar of ouder
als jongeren onder 18 jaar.
 Meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden in België in 2050 – of bijna 30% van de totale
bevolking.
 De vergrijzing van de bevolking vertoont opvallende regionale verschillen. Vlaanderen
vergrijst het snelst, Wallonië volgt, Brussel blijft het jongst.
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Statbel data

Cijfers omtrent incidenten:
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 1 op 5 senioren (>65j) viel tijdens een periode van 12 maanden
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 Senioren vallen in 67% van de gevallen thuis
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 Consequenties na valincident :
o Bij 67% van de valincidenten liep de senior een blessure op
o Bij 34,6% van de valincidenten werd de senior gehospitaliseerd
o Bij 17,4% van de valincidenten liep de senior een breuk op
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 Slechts 49% van reeds gevallen senioren gebruikt een preventie/detectie systeem
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 Locatie van de valincidenten (met blessures) in huis :
o Leefruimte: 24,7%
o Slaapkamer: 22,4%
o Badkamer: 17,3%
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