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Wat is Nutriview? 

 

   

Desktop Tablet Smartphone 

 

Web-Based voor mobiele toestellen 

NutriView is een geïntegreerde oplossing om processen 
in de voedingsbereiding en verdeling efficiënt uit te 

voeren en voedselveiligheid van patiënten te 
garanderen. 



 

Beheren 

  

Menu Maaltijdmomenten 

Nutriview maakt gebruik van verschillende menu's 
voor de toekenning van maaltijden.  Je hebt hierbij 
weekmenu’s en dagmenu’s die regelmatig terugkeren 
alsook seizoen menu's en dieet menu's 

Er kunnen 6 maaltijdmomenten toegepast worden: 
• Ontbijt (standaard) 
• Middag (standaard) 
• Avond (standaard) 
• Tienuurtje (optioneel) 
• Vieruurtje (optioneel) 
• Laatavond (optioneel) 

 
 

Webwinkel 

Indien de instelling deze service voorziet, kan een webwinkel ingericht worden voor het bestellen van artikels 
door/voor een bewoner of een afdeling/leefgroep. Specifike catalogen kunnen voor dit doel samengesteld  
en toegekend worden. 
Dit wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in kader van kookactiviteiten op de afdeling of bevoorrading van 
buffetkarren. 

  

Allergenen Diëten 

Nutriview kan verbonden worden met de GS1-
TrustBox om op deze wijze automatisch de juiste 
allergeeninformatie voor gerechten en inkoop artikels 
te voorzien. Via een automatische aanpassing van 
diëten wordt de voedselveiligheid op dit vlak 
verzekerd. 
Bovendien kunnen de voedingswaarden van 

gerechten en artikels zo zichtbaar gemaakt worden 

voor zorgverstrekkers. 

Diëten vormen een verzameling van gerechten en 
afgeleide gerechten die uitgesloten worden door een 
specifiek dieet.  
Een bewoner kan meerdere diëten toegekend krijgen 
waarbij de uitsluitingen automatisch gecombineerd 
worden tot één overkoepelend ‘samengesteld dieet’ 
van deze bewoner. 



 

Produceren 

  

Kookopdracht Etiketten & lijsten 

Kookopdrachten zijn ter beschikking op papier of 
kunnen via de tablet applicatie opgevraagd en 
geregistreerd worden. 
 

De software ondersteunt het aanmaken van etiketten 
voor maaltijden, artikels, distributiebakken, etc.. 
Nutriview ondersteunt ook de aanmaak van lijsten 
zoals bestelbonnen, distributielijsten, 
kookopdrachten, etc.. 

  

Tracering HACCP (voozien in 2023) 

Uitgevoerde koopopdrachten en artikel loten worden 
geregistreerd tijdens het uitvoeren van een 
kookopdracht met behulp van barcode-scanning of 
manuele ingave.  

 

Nutriview ondersteund met behulp van elektronische 
formulieren de registratie van relevante productie-
parameters en opvolging acties. 

 

SamenStellen 

  

Bevraging scherm Selfservice 

De bewoner bevraging is een specifieke omgeving 
die de voedingsassistent toelaat om een maaltijd 
samen te stellen. Dit scherm is vooral ontworpen om 
deze taak op een efficiënte wijze uit te voeren.  

Nutriview beschikt over een WebApp (werkt op ieder 
model van smartphone) waarmee een patiënt zelf zijn 
maaltijden kan samenstellen. Hierbij wordt wel 
rekening gehouden met diëten en restricties op 
gerechten. 

  

Maaltijd berekening  

Maaltijden voor patiënten worden automatisch berekend op basis van vooraf gedefinieerde structuren van 
een afdeling, toegekende diëten en patiënt voor -en afkeuren.  



Gegevens analyse 
 
Gegevens worden overgehaald in een Excel spreadsheet. Daarna heeft een gebruiker de mogelijkheid om 
analyses uit te voeren aan de hand van voor gedefinieerde draaitabellen of kan de gebruiker zelf specifieke 
draaitabellen aanmaken ten behoeve van de instelling. 

 

Portioneren 

Ook belangrijk 

 

Bandkaarten 

Om de bedeling van maaltijden vlot te laten verlopen kunnen routes worden toegepast. Bandkaarten worden 
gesorteerd op de volgorde van uitdeling, maar worden omgekeerd geportioneerd per kar. 
Bij opname van een nieuwe bewoner wordt automatisch een maaltijd samengesteld en de bandkaart 
afgedrukt. 



Contacteer ons voor een demo 

   

+32 11 757303  info@tucasa-ict.be   www.tucasa-ict.be 


