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Shake bevat compleet ontbijt voor mensen
met dementie

Gazet van Antwerpen - 9 juli 2015
Olen / Geel - Mensen met een ver gevorderde vorm van dementie hebben vaak
ernstige slikproblemen. Speciaal voor hen lanceert Tops Foods een vloeibaar
ontbijt, dat is ontwikkeld door onderzoeksgroepen in gezondheidszorg.
Topshake, dat wat weg heeft van vloeibare pudding, is een fonkelnieuw
ontbijtproduct dat in zeven smaken bij het Olense voedingsbedrijf Tops Foods van de
band rolt. Toch vindt u het niet zo snel in de rekken van uw supermarkt, want het is
precies ontwikkeld voor mensen met ernstige slikproblemen, zoals rusthuisbewoners
met dementie.
"Dat deze mensen heel moeilijk kunnen slikken, geeft heel wat problemen op het vlak
van evenwichtige voeding”, zegt zaakvoerder Michel Tops van Tops Foods, een
voedingsbedrijf dat vooral bekend is van zijn kant-en-klare maaltijden.
De shake komt in zeven verschillende smaken op de markt, al ligt het doelpubliek in
eerste instantie bij de woonzorgcentra, zorginstellingen en thuiszorg. Het is de
bedoeling de productie in het laatste kwartaal van 2015 definitief op te starten.
Uniek is dat de shake in feite ontwikkeld is door onderzoeksgroepen van de
hogeschool Thomas More in Geel en de KU Leuven. Zij hebben de juiste receptuur,
samenstelling en reologie (stromingseigenschappen, red.) uitgewerkt en uitgetest in
woonzorgcentra.
Hans Otten

Persbericht - 9 juli 2015

Topshake | Een doorbraak voor een evenwichtig ontbijt
voor mensen met slikproblemen
Op donderdag 9 juli lanceert Tops Foods uit Olen “Topshake”, een nieuw
ontbijtconcept voor mensen met dementie, die kampen met slikproblemen.
Topshake werd ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksgroepen van
Thomas More (Mobilab) en van de KU Leuven (Lab4Food). Hun expertise op het
vlak van gezondheidszorg en voedseltechnologie zorgde mee voor een
nutritioneel evenwichtig product met een breed gamma aan smaken. Licalab,
de Kempense proeftuin voor wonen en zorg bracht de partners samen en
coördineerde het project.
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Neem tijd voor een ontbijt
De dag beginnen met een gezond ontbijt is geen evidentie voor mensen die veel zorg
nodig hebben. Oudere mensen met dementie hebben heel dikwijls slikproblemen. En
toch moeten zij dagelijks voldoende calorieën krijgen. Innovatieve producten, die dit
en andere problemen helpen oplossen zijn meer dan welkom in de zorgsector.
“Topshake” is daar een voorbeeld van. Het biedt een alternatief voor vast voedsel, het
is nutritioneel evenwichtig en het is gestandaardiseerd. “Hierdoor weet men exact
hoeveel kcalorieën de bewoner inneemt bij het eten van deze ontbijtmaaltijd” vertelt
Lieven De Maesschalck, onderzoekscoördinator van Mobilab bij.
Sterk partnerschap
Aan de lancering van Topshake ging heel wat voorbereiding vooraf. In 2013 groeide
binnen Tops Foods het idee om een vernieuwend ontbijtconcept voor mensen met
slikproblemen te ontwikkelen. Dat was voor het bedrijf een hele uitdaging. Tops
Foods had geen ervaring met de doelgroep of de zorgsector. De corebusiness van het
bedrijf is het ontwikkelen en produceren van kant-en-klare maaltijden. Het gebruikt
daarvoor een wereldwijd gepatenteerde pasteurisatie/sterilisatietechnologie,
waardoor de maaltijden slechts ultrakort verhit worden, met een kwalitatieve en
eerlijke maaltijd als resultaat.
Tops Foods klopte met het nieuwe idee aan bij de zorgproeftuin LiCalab, Living &
Care lab. “Er werd een sterk partnerschap aangegaan vanuit Tops Foods met
onderzoeksgroepen van Thomas More (Mobilab) en KU Leuven (Lab4Food), die
expertise aanbrachten vanuit zowel zorgkundige aspecten als vanuit
voedseltechnologie. Zo ontstond het project Topshake, waarvoor de partners steun
kregen van Zorginnovatieruimte Vlaanderen”, zegt Vicky Van der Auwera, Project
Manager bij LiCalab.
Stevige feedback vanuit de sector
LiCalab bracht zorgexperten (Woonzorgcentra, thuiszorg, ziekenhuis, apotheker,…)
samen om feedback te geven over de behoeften van de doelgroep. In nauwe
samenwerking met de onderzoeksgroepen ontwikkelde Tops Foods op basis van
deze input vijf smaken, die in februari-mei van dit jaar getest werden bij 90 bewoners
met dementie vanuit 12 WZC. De zorgproeftuin faciliteerde deze testen en de
onderzoeksgroepen analyseerden de resultaten die geleid hebben tot een klinisch
gevalideerd product.
Topshake met zeven smaken
Na de test heeft Tops Foods niet stilgezeten. Er werd - opnieuw in samenwerking met
Thomas More en de KU Leuven - hard gewerkt om het productieproces verder op
punt te stellen en het aantal smaken uit te breiden. “Afwisseling in de voeding is voor
elke consument belangrijk; met Koffie, Chocolade, Banaan, Aardbei, Speculoos,
Sinaas en Ananas bieden we zeven verschillende smaken aan”, aldus Michel Tops,
Sales & Marketing Manager bij Tops Foods.
“Ook voor de verpakking werd gezocht naar een oplossing op maat van de behoeften
van de eindgebruikers en de hulpverleners. Een eerste prototype werd met de steun
van het EFRO-prototyping-fonds ‘Living & Care Innovation SmartCamp’ gerealiseerd”,
vervolgt Michel Tops.
Officiële lancering van Topshake
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Op donderdag 9 juli nodigt Tops Foods alle zorgorganisaties, zorgexperten,
ouderenorganisaties en andere geïnteresseerden uit op het slotevent van dit project.
Op de campus van Thomas More in Geel (Kleinhoefstraat 4) worden de resultaten van
het ontwikkelingsproces en de afgelopen testen voorgesteld. Topshake, het innovatie
ontbijtconcept voor mensen met slikproblemen wordt er officieel gelanceerd.
Programma
13.30 u. Ontvangst
14.00 u. Opzet van het proeftuinproject | Vicky Van der Auwera (LiCalab)
14.15 u. Expert aan het woord 'Voeding voor mensen met slikproblemen' | Annemie
Gielis (logopediste ZNA)
15.00 u. Presentatie van de eindresultaten | Lieven De Maesschalck (Mobilab,
Thomas More), Sofie Morren en Johan Claes (Lab4Food KU Leuven)
15.40 u. Hoe verder? R&D-roadmap en lancering product | Michel Tops (Tops Foods)
16.00 u. Receptie
Voor de pers is er een contactmoment met de partners van het project tussen 13 en
14 uur, voorafgaand aan het plenaire programma.
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