PERSBERICHT
flyCARE revolutioneert de toegang tot gezondheidszorg via Blockchain
Brussel, 07 mei 2018 - flyCARE een Europese en wereldprimeur in de gezondheids- en
welzijnssector gebaseerd op Blockchain. Dankzij een technische revolutie, de flyBOX, biedt
flyCARE iedereen, op elk moment, direct toegang tot medische zorg en welzijn waar ook ter
wereld dankzij een baanbrekend model. flyCARE zal vanaf mei 2018 door een ICO worden
gefinancierd.
Thuiszorg: een model tegen de stroom in.
De meeste sectoren, van het goederen- en personenvervoer tot het bankwezen en de horeca, zijn
getransformeerd door de introductie van geconnecteerde objecten en de ontwikkeling van sociale
netwerken. Thuiszorg vormt hier geen uitzondering op. Vandaag de dag blijken zij echter slecht te zijn
aangepast aan de nieuwe verbruiksgewoonten en aan de realiteit van een steeds flexibeler en mobieler
wordende goederen- en diensteneconomie. Deze paradoxale vaststelling is ook in tegenspraak met de
interne dynamiek van beroepen die de tijd van een toenemend aantal interventies aanzienlijk heeft
vereenvoudigd en verkort.
Naar aanleiding van deze vaststelling werd het flyCARE-project ontwikkeld op initiatief van Bruno
Lamoureux en Dieter Bauch, die een stevige reputatie hebben verworven in de Europese industrie van
geavanceerde medische hulpmiddelen, die ISO 13485-gecertificeerd zijn.
Kwaliteitszorg, voor iedereen, altijd en overal, tegen de beste prijs.
Naast een technische oplossing biedt flyCARE een nieuwe manier om over thuiszorg na te denken.
Veel complexe en langdurige zorgen kunnen alleen in een praktijk worden uitgevoerd. Andere kortere,
beter gecontroleerde en net zo essentiële zorgen kunnen perfect thuis of waar dan ook worden verleend
op een minder beperkende en perfect hygiënische manier.
Een nieuw model voor de toegang tot zorg ten dienste van de maatschappij en de betrokken
beroepen. Bruno Lamoureux en Dieter Bauch hebben het idee van flyCARE bedacht na een aantal
jaren van onderzoek en ontwikkeling. Ze hebben een mobiel en licht apparaat op punt gesteld, een
apparaat gericht op persoonlijke zorgprofessionals en dat aangepast kan worden aan de behoeften van
de 22 zorgberoepen die tot nu toe zijn geïdentificeerd (tandarts, podoloog, kapper, tatoeëerder, enz.):
de flyBOX, waarmee ze gemakkelijk zorg kunnen verlenen buiten een praktijk, te voet of met welk
vervoersmiddel dan ook. De flyBOX zal in de nabije toekomst kunnen worden aangepast aan andere
beroepen, zelfs buiten de zorgsector, afhankelijk van de behoeften van persoonlijke
serviceprofessionals.
Een app om toegang te hebben tot zorg en een mobiel apparaat in plaats van een praktijk.
flyCARE zal persoonlijke zorgverleners een unieke oplossing bieden: een smartphoneplatform om
dienstverleners en klanten met elkaar in contact te brengen via speciale apps voor het plannen van
afspraken, administratief beheer, maar ook betaaltools. De flyBOX bevat op zijn beurt alle materiaal en
verbruiksartikelen die nodig zijn voor de uitvoering van de betrokken service, op elk moment en op elke
plaats.
"Het platform wordt een oplossing voor eenvoudige toegang tot diensten en een allesomvattend aanbod
waarin een brede waaier van dienstverleners wordt samengebracht: bv. een fysiotherapeut, een kapper,
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een hondentrainer of een loodgieter, en dit allemaal gewoon thuis. flyCARE wil "vliegen" (fly) voor de
klant, via een allesomvattende oplossing en lokale dienstverleners, die gemotiveerd zijn en paraat staan,
om een reeks zorgdiensten (CARE) aan te bieden waarin comfort, ergonomie en technologie hand in
hand gaan", aldus Bruno Lamoureux, oprichtend CEO van flyCARE.
De dienstverleners zullen zo voldoen aan de vraag van hun klanten zonder eerst een investering (de
aankoop van een ruimte of een klantenbestand) te moeten doen en zonder tussenpersonen, zodat de
beperkingen van dit soort diensten, namelijk mobiliteit, toegankelijkheid, financiering en toegang tot
zorg, voor iedereen tegen de juiste prijs worden weggewerkt. De toegang tot het platform zal gratis zijn
en de enige investering voor de professional zal het vaste abonnement op de flyBOX zijn, dat op elk
moment kosteloos kan worden opgezegd.
Blockchain en het ERC-20 conforme Ethereum-protocol.
flyCARE maakt gebruik van de Blockchain Ethereum-technologie om een "utility" token uit te geven en
beschikt daardoor over zijn eigen cryptomunt, de flyCARE Coin (FCC). Deze munt zal overal ter wereld
gebruikt kunnen worden als mobiel betaalmiddel via de app voor de hele flyCARE-community. Ze
garandeert een hoog niveau van integriteit en veiligheid, zonder vergoedingen voor
betalingstussenpersonen voor alle transacties die worden uitgevoerd in het flyCARE-ecosysteem,
volgens de beste normen die voor dit type platform worden toegepast. Betalen met kredietkaart zal
geleidelijk vervangen worden door de FCC, wat vele voordelen biedt ten opzichte van de traditionele
betalingswijzen.
Een vernieuwend ecosysteem dat wereldwijd toegankelijk is via een mobiele app.
flyCARE zal een vernieuwend en uniek ecosysteem in de persoonlijke zorgsector worden, waarvan de
verschillende stakeholders (consumenten, zorgprofessionals, fabrikanten van medische en
verzorgingsproducten en lokale distributeurs) in staat zullen zijn om deze innovatieve oplossing op basis
van Blockchain te gebruiken in een win-winsituatie, omdat ze in een reële behoefte voorziet wat betreft
persoonlijke zorgverleners, klanten, industriëlen en zelfs staten die steeds terugkerende problemen
ondervinden met financieringstekorten in de zorg en een vergrijzende bevolking.

Een onberispelijke hygiëne en marktvalidatie. Alle flyCARE-apparatuur is ontworpen volgens de
laatste normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en compliance (volledige integratie van
paramedische en medische standaarden - ISO 13485-certificering), zodat zowel de zorgverlener als de
patiënt over een ergonomische, hygiënische en installatie- en gebruiksvriendelijke zorgomgeving
beschikken - en dat voor elk beroep dat wordt aangeboden op het flyCARE-platform. De flyBOX wordt
al geproduceerd in Duitsland (Leipzig) en de verkoop ervan is al een succes. Momenteel wordt
onderhandeld over partnerschappen met grote namen in de gezondheidszorg om verbruiksgoederen
tegen nog scherpere prijzen te kunnen inkopen. Er zijn al contracten en akkoorden gesloten voor de
levering van enkele duizenden flyBOX'en.
Vooruitzichten. Het flycare.com-bètaplatform zal beschikbaar zijn in 22 steden (100 miljoen mensen)
voor 22 beroepen (220 000 professionals). Geschat wordt dat het transacties ter waarde van 25 miljoen
euro per dag zal genereren. Om het flyCARE-platform te ontwikkelen, zal begin mei 2018 een openbare
verkoop van de tokens plaatsvinden (ICO of Initial Coin Offer): de financiering zal door en voor de
flyCARE-gemeenschap gebeuren. Dit zal een Europese en wereldprimeur zijn in de gezondheids- en
welzijnssector.
flyCARE heeft een eindeloos gebruikspotentieel. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.
Het platform kan ook gebruikt worden door:
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- bedrijven of organisaties om hun werknemers, klanten, prospects, enz. thuis of op de werkplek zorg
aan te bieden in het kader van affiliatieprogramma's of welzijnsprogramma's;
- verzekeringsmaatschappijen om hun polishouders tokens aan te bieden voor thuiszorgdiensten in het
kader van preventiebeleid, affiliatie, enz.
- de staten die dit platform zullen gebruiken als onderdeel van publieke acties om tekorten in de sociale
zekerheid te voorkomen of te verminderen door goedkopere en toegankelijkere dienstverleningen aan
te bieden;
- particulieren om de toegang van hun naasten tot de gezondheidszorg te financieren door afspraken te
maken en tokens te sturen;
- niet-gouvernementele organisaties om programma's op te zetten om mensen in nood zorg aan te
bieden, door tokens te sturen die direct worden gebruikt voor de betaling van dienstverleners.
flyCARE zal een belangrijk instrument zijn voor de toegang tot gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden waar die toegang nog steeds zeer moeilijk is. Het opzetten van samenwerkingen
met grote steden op het Afrikaanse continent, bijvoorbeeld, zal een van de belangrijkste doelstellingen
van flyCARE zijn.

Perscontact: press@flycare.com
Over flyCARE: www.flycare.com
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flyCARE App, meer dan een technische oplossing, een nieuwe manier om over gezondheidszorg na te denken
Veel complexe en langdurige zorgen kunnen alleen in een praktijk of kliniek worden uitgevoerd. Andere kortere,
gecontroleerde en even essentiële zorgen kunnen echter thuis plaatsvinden, met minder beperkingen, tot groot
vreugde van patiënten en in het beste belang van zorgverleners.
Een drievoudige revolutie: voor de patiënt, de zorgverlener en de gezondheidszorg.
Zorg zoals tanden bleken, een algemene, tandheelkundige, oculaire, fysiologische of otorinolaryngologische
controle, kappersdiensten, schoonheidsbehandelingen, tatoeages en pedicures dienen niet dezelfde wachttijd,
vastgoedinvesteringen, secretariële en interventie- en reserveringsbeperkingen te hebben als zware ingrepen.
De oplossing: een reeks gemakkelijk te vervoeren, schone en ergonomische materialen, gecombineerd met een
betere communicatie tussen zorgverleners en patiënten en een betrouwbaar en georganiseerd logistiek kader.
De weg tot zorg vrijmaken en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden bieden aan zorgverleners (flyPRO)
flyCARE lost het probleem van isolatie en het vasthangen aan een praktijk bij zorgverlening op door een nieuw
businessmodel aan te bieden dat van mobiliteit een haalbare en economische optie maakt voor dienstverlener
en klant.
flyCARE: de app.
Elke patiënt kan in contact worden gebracht met een erkende en in realtime gevalideerde zorgverlener voor
thuiszorgdiensten tegen een gereduceerde kostprijs. flyCARE is een kant-en-klare oplossing, bedacht door een
industriële pionier in medische apparatuur om de communicatie tussen zorgverleners en hun patiënten te
verbeteren, en aangepast aan de werking van de digitale economie. Het is deze combinatie van enerzijds een
revolutionaire hardware (flyBOX) die een kwaliteitsvolle thuiszorg mogelijk maakt en anderzijds een toepassing
ontworpen voor nieuwe vormen van consumptie, die van flyCARE een compleet en ongeëvenaard aanbod maakt
voor patiënten en dienstverleners.
Meer zichtbaarheid voor zorgverleners, een snelle en accurate service voor hun patiënten.
Een aanpasbare app op smartphones, tablets en computers maakt het voor iedereen met een geconnecteerd
object mogelijk om eenvoudig en veilig een afspraak te maken en thuis zorg te ontvangen.
Dankzij een geolocatie- en een reserveringsalgoritme krijgt de klant gegarandeerd onmiddellijk en steeds zonder
beperking een behandeling of een afspraak, waar men zich ook bevindt, bij de zorgverlener van zijn keuze, met
één klik op de muis. Een beoordelingssysteem door de gebruikers en een systematische controle van
professionele certificaten vormen de garantie dat een beroep kan worden gedaan op kwaliteitsdeskundigen.
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Voor de zorgverlener biedt flyCARE een eenvoudige manier om zijn planning te optimaliseren, zonder zich zorgen
te hoeven maken over het beheer van telefoongesprekken en afspraken. Het is ook de poort naar een nieuwe
bron van inkomsten voor diensten die niet langer aan een praktijk hoeven vast te hangen, terwijl rekening wordt
gehouden met de agenda en geografische voorkeuren van dienstverleners.
De mobiele app waarin de voorgestelde zorgen zijn samengebracht, vormt, via een gemeenschappelijk verkeer,
de garantie op een verhoogde zichtbaarheid door potentiële klanten. Ze biedt ook een eenvoudige manier om
het beheer van verbruiksartikelen en kleine apparatuur voor thuiszorg te organiseren.
15 miljard geconnecteerde objecten in 2014, 80 miljard in 2020.
64% van de Fransen hoopt dat er geconnecteerde gezondheidsgerelateerde objecten ontwikkeld worden. Een
betere communicatie tussen zorgverleners en hun klanten. Een meer klantgericht aanbod en een meer
gedetailleerde vraag voor zorgverleners.
Een win-winkalenderbeheertool die iedereen tijd bespaart.
Een dienstplanning, waarbij gecontroleerde dienstverleners kunnen worden geselecteerd, aan de hand van
informatie over hun profiel en beoordelingen door andere gebruikers, en dienstverleners op de hoogte kunnen
worden gebracht van de beoordeling van gebruikers die om hun diensten verzoeken, met het oog op meer
comfort en veiligheid aan beide zijden.
Een betaalmiddel met FCC-tokens om de zorgverlening snel en gratis rechtstreeks vanaf uw gsm te betalen.
De flyBOX, een technische en spitstechnologische revolutie.
De flyBOX is ontworpen met de hulp en aanbevelingen van professionals uit de gezondheidszorg voor elk beroep.
Na twee jaar van onderzoek en ontwikkeling (en enkele miljoenen euro's aan investeringen) wist flyCARE de
flyBOX te produceren, de perfecte module voor thuiszorg, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Geïntegreerde complexe functies
Elk model is ontworpen met de hulp van specialisten uit elk betrokken vakgebied en bevat alle materiaal dat
nodig is voor een kwaliteitsvolle, hygiënische en ergonomische thuisservice. Het opvallende verschil met de
bestaande alternatieven is de integratie van het werkoppervlak en de opslag met het zorgmateriaal in één
transportunit. Het is meer dan een eenvoudige kast op wielen, het is een volledig onafhankelijke verplaatsbare
praktijk.
Onovertroffen werkergonomie, voor patiënt en zorgverlener
De revolutionaire mogelijkheid om het transport van complexe zorgstructuren (tandartsstoel, podoscoop, enz.)
die voorheen alleen in de praktijk konden worden gebruikt, te organiseren, naast het transport van kleine
apparatuur en verbruiksartikelen. Een groter werkcomfort voor de zorgverleners, maar ook een comfortabele
zorg voor hun klanten. Ten slotte de mogelijkheid om nieuwe zorgen gemakkelijk aan huis te brengen zonder de
noodzaak van een vrachtwagen of een installatie die meerdere uren in beslag neemt.
Een onberispelijke hygiëne
Hygiëne staat centraal bij de flyBOX. Een perfect gecontroleerde integratie maakt een einde aan het gescheiden
en vaak chaotische transport van kleine apparaten (bijv. haarwasbak), elektrische voorwerpen en vloeistoffen
voor verzorging. Een doordachte ergonomie maakt het ook mogelijk om vaak gevaarlijke werkoplossingen te
vermijden.
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BIJVOORBEELD
TANDHEELKUNDE
De flyBOX tandheelkunde is uitgerust met de nieuwste technologieën om de best gecontroleerde
tandheelkundige procedures thuis uit te voeren. De verrijdbare kast kan in minder dan een minuut worden
opgesteld. Het ingenieuze en modulaire systeem van gestapelde compartimenten biedt voldoende opbergruimte
voor materiaal, kleine verzorgingsapparatuur en verbruiksartikelen en kan gemakkelijk worden vervoerd in elke
omgeving, van trottoirs tot de metro.
PODOLOGIE/PEDICURE
De flyBOX podologie verbetert de werkomgeving van de voetprofessional, rekening houdend met de
ergonomische en hygiënische beperkingen die tot nu toe verwaarloosd werden, voor het comfort en de veiligheid
van podologen en patiënten. Bovendien kan hij zijn klant thuis voetzorg aanbieden in een comfort dat
gelijkwaardig is aan dat van een praktijk. Ook hier biedt de flyBOX een optimale oplossing voor het transport van
te koop aangeboden materialen en producten.
MANICURE
De flyBOX manicure voldoet aan alle behoeften van nagel- en handverzorging. Een paar minuten en een
stopcontact zijn voldoende om een professionele en ergonomische omgeving te creëren. Dankzij de modulaire
compartimenten kunnen te koop aangeboden producten ook worden opgeborgen en mooi gepresenteerd. De
zorgverlener kan zich snel verplaatsen met een minimum aan gewicht of ergonomische beperkingen.
KAPSEL
De ergonomische en comfortabele flyBOX kapsel biedt de kapper, net als de klant, een unieke oplossing om het
haar thuis te behandelen. De klant hoeft de kapper niet meer naar zijn privébadkamer mee te nemen om zijn
haar te wassen. Alles is ontworpen om het comfort van een salon gemakkelijk na te bootsen: van het bakje voor
het wassen van haar tot het transport van talrijke haarverzorgingsproducten.
Een ruim aantal diverse zorgen
22 flyBOXen zijn reeds ontworpen en klaar voor industriële productie bij NWT, onderdeel van de flyCARE-groep,
in het bijzonder die met het oog op tandheelkundige zorg, ORL, opticiens, huisartsen, podologen en
schoonheidsspecialisten en dierenartsen.
Gehoorde dienstverleners
Meer dan 22 beroepen gemobiliseerd. Elke koffer geval per geval ontworpen in samenwerking met partners uit
elk betrokken beroep.
Een kwaliteitsgarantie
Een zorgvuldig uitgekiend product. Ontwikkeling in eigen huis, door teams van ingenieurs en industriële
ontwerpers in Frankrijk en Duitsland. Meer dan 10 jaar ervaring in de medische sector en industrieel design.
flyCARE is ook een online winkel voor professionals en gebruikers/patiënten.
De flyBOX is niet alleen een oplossing van materiaal of klein materiaal, het omvat ook de nodige
verbruiksgoederen die de zorgverlener nodig zal hebben tijdens zijn zorgverlening, maar ook wat de zorgverlener
aan zijn klanten / patiënten wil verkopen, wanneer het beroep het toelaat.
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flyCARE werkt nauw samen met industriële partners werkzaam in elk van de voorgestelde beroepen. Dit stelt
flyCARE in staat om alle beroepsbeoefenaars de verbruiksgoederen aan te bieden die ze nodig hebben om hun
taken naar behoren uit te voeren.
Op elk moment kan de dienstverlener, volgens zijn behoeften en met een simpele klik op zijn flyCARE Apps Proprofiel, een verzoek lanceren om zijn behoefte aan verbruiksgoederen te vervullen met een directe levering aan
hem of zijn patiënt. Deze verbruiksgoederen kunnen meteen met FCC-tokens. Betaald worden.
De toegang van de dienstverlener tot de industriële partnerschappen van flyCARE geeft hem ook toegang tot
de beste inkoopvoorwaarden.
Voortgezette bijscholing
flyCARE heeft samenwerkingen aangegaan met industriële actoren die aanwezig zijn in de voorgestelde
beroepen, die een permanent aanvullend opleidingstraject zullen aanbieden via zijn industriële partners die
lokaal tutorials organiseren. Het verbond van professionele flyCARE-zorgverleners en hun industriële
verbruiksartikelen helpt wetenschap, onderzoek en productontwikkeling te bevorderen. Een rechtstreekse
communicatie voor efficiëntere en betere dagelijkse resultaten
Toegang tot het beroep zonder investering.
De toegang tot het beroep is vaak duur. Er is een aanzienlijk financieel kapitaal nodig om het nodige
werkmateriaal te verwerven, zonder de garantie op onmiddellijke financiële winst. Ook het vastgoedaspect is
een belangrijk punt bij deze investering. Voor een werkruimte wordt een bankwaarborg gevraagd en is een aantal
maanden huur vooraf te betalen. flyCARE biedt zijn professionele partners een eenvoudige toegang tot hun
beroep door zich online te registreren en hun flyBOX-apparatuur te ontvangen om direct aan de slag te kunnen.
De flyBOX omvat het nodige verzorgingsmateriaal, kleine materialen en verbruiksartikelen.
In combinatie met een praktijk of volledig mobiel verschaft flyCARE zonder investeringsbeperkingen alle
zorgprofessionals toegang tot hun beroep. Nadat de beroepsbeoefenaar zich op flyCARE heeft aangemeld en zijn
flyBOX aangevraagd heeft, kan hij onmiddellijk aan huis diensten verlenen naar aanleiding van de vragen op zijn
flyCARE-profiel.
flyCARE, een beveiligd platform. Gebruik van Blockchain en tokens
Een nieuw geavanceerd model van zorgverlening aan de hand van Blockchain.
Door gebruik te maken van de Blockchain-technologie en FCC-tokens kan een zorg of service snel, veilig en gratis
worden gereserveerd en betaald, rechtstreeks vanaf uw mobiele telefoon en waar ook ter wereld.
Alle spelers in de flyCARE-keten worden betaald in tokens. Het gebruik van FCC-tokens staat een onmiddellijke
en kosteloze betaling toe en garandeert een waterdichte veiligheid.
De draagbaarheid van gezondheidszorg, paramedische zorg en alle beroepen die draagbaar kunnen worden
gemaakt met de flyBOX.
Goedkopere zorg en diensten, direct bij u thuis, volgens uw agenda, door gemotiveerde dienstverleners via een
efficiënte oplossing voor afspraakbeheer en betaling via een Uber-platform op Blockchain, met apparatuur op
maat verhuurd door een belangrijke speler in medische apparatuur, en op grond van overeenkomsten op
wereldwijde basis gesloten met toonaangevende spelers in elke sector voor de levering van verbruiksgoederen
tegen de beste prijs
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flyCARE streeft ernaar om alle gebieden van thuisservice door bekwame en beoordeelde professionals te
beslaan, via een veilig en transparant platform op Blockchain, met een eigen cryptomunt (de FCC-token), die
overal ter wereld kan worden gebruikt.
Dienstverleners hoeven niet langer te investeren in de aankoop van meubels of in een praktijk of commerciële
ruimte, waarvan de kosten aan de klant worden doorgerekend. Daarnaast biedt het platform ruimte voor
onderhandeling met de belangrijkste leveranciers van verbruiksgoederen, wat zowel professionals als
particulieren ten goede komt.
Het platform zal ervoor zorgen dat de diensten aan de hoogste normen op het gebied van opleiding en opvolging
van competenties, kwaliteit van de zorgen en gezondheidsnormen voldoen via de flyBOX en het ISOgecertificeerde sterilisatiesysteem en de bewaking van de klanttevredenheid.
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