
 

Technologiebedrijf dacadoo uit Zwitserland kondigt met nieuw product 

een digital health engagement-revolutie aan tijdens ITC Vegas 
 

Las Vegas/Zurich, 20 september 2022. Een van 's werelds toonaangevende bedrijven in gezondheids- 

en verzekeringstechnologie, dacadoo, heeft zojuist de nieuwe versie 5.0 van zijn bekroonde Digital 

Health Engagement Platform (DHEP) aangekondigd. Het nieuwe aanbod beschikt, naast het huidige 

aanbod voor bedrijven, over een unieke SaaS use-case, dat het "Predict & Prevent"-aanbod verder 

uitbreidt.  

Tijdens de eerste dag van het langverwachte InsurTech Connect Las Vegas, gepresenteerd door 

McKinsey & Co, onthulden dacadoo’s CEO Peter Ohnemus en zijn team hun nieuwste Digital Health 

Engagement Platform versie 5.0, dat volgens hen de grootste stap vooruit is in hun productaanbod tot 

nu toe. 

Een van de meest aantrekkelijke functies, is het nieuwe SaaS-aanbod, dat omschreven kan worden 

als de makkelijkste en snelste manier voor verzekeraars of andere organisaties om r dacadoo's Digital 

Health Engagement Platform te gebruiken, aangezien organisaties nu een aanpak kunnen kiezen die 

beter aansluit bij hun behoeften en ze nu meer flexibiliteit hebben in het zakelijk model voor hun 

gebruikers.  

Organisaties die verschillende merken voeren, hebben nu de mogelijkheid van een breder ecosysteem 

gebruik te maken, toegesneden  op hun behoeften, waar ze verschillende instanties van het Digital 

Health Engagement Platform kunnen integreren,toegespitst op elk merk. Een van de voornaamste 

voordelen van dacadoo's aanbod is dat grote organisaties hun klanten kunnen segmenteren en in 

aparte instanties van het Digital Health Engagement Platform bedienen en per instantie een 

gepersonaliseerde Customer Experience creëren, zodat men hyper-personalisatie kan bereiken met 

één muisklik.  

Andere bedrijven kunnen ook van een veel goedkopere en snellere configuratie profiteren, omdat ze 

per merk een instantie krijgen om hun digital health engagement-aanbod sneller gereed te maken. 

Dit biedt hun ook mogelijkheden voor toegang tot een van de platforms die al opgezet zijn door andere 

bedrijven en zij daardoor niet van nul af aan hoeven te beginnen, wat aantrekklijk kan zijn voor 

bedrijven van elk formaat om een Digital Health Engagement Platform te creëren met minder moeite 

en middelen. 

Vanuit het perspectief van de eindgebruiker heeft dacadoo ook een baanbrekende nieuwe 

gebruikerservaring en verbeterde interface aangekondigd waarbij gebruikers het "Potentieel van hun 

Fitscore" volledig kunnen begrijpen. Tot nu toe toonde de gepatenteerde dacadoo-Fitscore (een 

wetenschappelijk berekend getal tussen 0 en 1.000) gebruikers een holistisch totaaloverzicht van hun 

algemene gezondheid en welzijn in bijna real-time. De Fitscore van een gebruiker veranderde 

naargelang hun gewoonten met betrekking tot levensstijl veranderden, maar kon nog geen overzicht 

geven van mogelijke verbetering of optimalisatie in de toekomst.  

dacadoo heeft nu een stap verder gezet - in lijn met hun "Predict & Prevent"-strategie - waarbij 

gebruikers individuele begeleiding krijgen over waarom en met hoeveel hun Fitscore verbeterd kan 

worden zowel op lange als korte termijn via specifieke aanpassingen in levensstijl, zoals het stoppen  

roken, vaker trainen of gezonder eten. 

https://vegas.insuretechconnect.com/


 

"Ik had de ambitieuze visie om mensen hun digitale “health twin” te tonen waardoor gebruikers hun 

volledige gezondheids- en welzijnspotentieel kunnen zien, er proactief op kunnen reageren en het 

vasthouden." aldus dacadoo’s CEO & Oprichter, Peter Ohnemus. "In de huidige samenleving is het 

makkelijk om jezelf  in het heden te verliezen en niet na te denken over hoe de acties die je vandaag 

onderneemt een invloed kunnen hebben op je toekomstige gezondheid, bezit en algemene 

levenskwaliteit. We zijn verheugd als een van de eerste bedrijven met een vooruitstrevende aanpak 

de manier waarop we gezondheid beleven, van reactief naar proactief om te schakelen. Tenslotte 

hebben we bij dacadoo altijd  '#WeCare about your health' onderstreept.” 

Het dacadoo-team meldde op ITC Las Vegas (stand 2258) dat verdere informatie over dit 

revolutionaire nieuwe aanbod beschikbaar wordt gemaakt aan de eerste geïnteresseerde klanten, 

voor wie een tipje van de sluier opgelicht wordt van het volledige potentieel van deze nieuwe 

propositie.  

 

 

###### 

 

 

Over dacadoo  

dacadoo, in 2021 "Cool Vendor In Insurance" genoemd door Gartner en Leader in Risk 2022 door CB 

Insights, geeft het Digital Health Engagement Platform, waaronder de Fitscore en Risk Engine, in 

licentie aan exploitanten van levens- en ziektekostenverzekeringen (B2B), en levert verzekerings- en 

gezondheidstechnologische oplossingen aan meer dan 35 van de 100 grootste levens- en 

ziektekostenverzekeraars en organisaties wereldwijd. De technologie van dacadoo is beschikbaar in 

meer dan 18 talen en wordt geleverd als een white label-oplossing die kan worden voorzien van een 

productidentiteit of die via de API (bring your own app) in de producten van klanten kan worden 

geïntegreerd. Via het 'Connect, Score, Engage'-aanbod ondersteunt dacadoo zorg- en 

gezondheidsaanbieders om klanten te motiveren om gezonder te leven via het op SaaS gebaseerde 

Digital Health Engagement Platform. dacadoo biedt ook een Risk Engine, die het relatieve risico op 

mortaliteit en morbiditeit in realtime berekent. dacadoo heeft meer dan 125 medewerkers verspreid 

over locaties in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific en heeft meer dan 100 patenten ingediend 

voor digitale zorg- en gezondheidsoplossingen. dacadoo wijdt zich volledig toe op privacy en 

beveiliging. Daarom worden de oplossingen ontworpen en gebruikt volgens de industrienormen, wet- 

en regelgeving zoals de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming, AVG, en HIPAA. Het 

systeem voor informatiebeveiligingsbeheer is gecertificeerd door de wereldwijd gerenommeerde ISO 

27001- en ISO 27701-normen. Ga voor meer informatie naar:: www.dacadoo.com 
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Disclaimer: afbeeldingen kunnen gewijzigd worden.  


