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Venture Capital

• Bedrijven met een financieringsbehoefte die niet bancair te financieren zijn:
– Start ups: Productontwikkeling en marktintroductie

– Snel groeiende ondernemingen

• VC investeert in het bedrijf en er worden nieuwe aandelen uitgegeven

• VC helpt bij het bouwen van de onderneming en het ontwikkelen van waarde

• Opbrengsten door verkoop van de bedrijven (5-7 jaar)

• Hoge risico’s en hoge rendementen: enkele bedrijven uit een portfolio realiseren 
die hoge rendementen

• Hoge risico’s leiden ook tot relatief veel mislukkingen, soms zelfs faillissementen 

Verschil met private equity: vaak winstgevende bedrijven, rendement door 
herstructurering en leverage (bankleningen), overname van bestaande aandelen
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Voor- en nadelen VC investeringen

• Voordelen Venture Capital:

– Professional met een netwerk, kennis en ervaring (als je de juiste hebt)

– Investering in eigen vermogen, dus opties voor andere
financieringsinstrumenten blijven open (subsidie, bank)

• Nadelen Venture Capital:

– Je geeft een deel van je bedrijf weg

– Na 5 tot 7 jaar wil een investeerder een ‘exit’

– Investeerders hebben nogal eens een mening hoe je bedrijf gerunt moet
worden

– Specifiek voor de zorg: Hoge rendementseisen leiden niet altijd tot betere en  
betaalbare zorg (denk aan dure geneesmiddelen)
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Corporate venturing
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Dutch
Regional
Funds

Incubators and accelerators Seed to Early Stage investors
Later stage investors

Crowdfunding

Pre-Seed Financing

Dutch Life Science and Health Technology Venture Capital Landscape 2019

Remark: A lot of the larger 
European investors also 
invest in the Netherlands

Feedback and comments via ds@healthinnovations.nl spring 2019 Published by Health Innovations
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Health Innovations

Health Innovations heeft inmiddels twaalf jaar ervaring met het realiseren van zorgwinst en 
financieel rendement in de gezondheidszorg..
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Health Innovations

• Per fonds investeren in 10  innovatieve ondernemingen in de zorg en daarbij 
toegevoegde waarde leveren naast het verschafte kapitaal

• Dubbele doelstelling:

– Zorgwinst: betere en betaalbare zorg

– Economisch: realiseren rendement 

• Voor de aandeelhouders betekent investeren in Health Innovations:
– Profilering als stimulator van innovatie in de zorg

– Betrokkenheid bij innovaties en nieuwe initiatieven in de zorg

– Creëren van zorgwinst met nieuwe initiatieven

– Rendement uit het fonds
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Focus Health Innovations

ProductenSoftware

Services

	

Health Innovations investeert in bedrijven die de zorg beter en/of betaalbaar maken. Niet de techniek 
staat centraal maar de implementatie in het zorgproces. 
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Voorbeelden in de Health Innovations portefeuille
In totaal 18 actieve investeringen

• Persoonlijke zorgpaden
• AI gedreven optimalisatie 

met PROMS
• Aanpassen zorgpaden
• Shared savings
• Samenwerking LUMC, 

UCLA

• Slimmere positionering 
ambulances

• Kortere aanrijdtijden 
leiden tot snellere 
opname en behandeling 
en lagere kosten

• Spin out CWI

• Verhogen compliance bij 
medicatiegebruik

• Bewaken medicatie 
• juiste informatie gebruik
• Ondersteunen apotheek
• Juist gebruikt voorkomt 

opnames en zorgkosten

• Organiseert avond, nacht 
en weekenddiensten voor 
intramurale zorg

• Betere inzet artsen
• Goedkoper door inzet ICT
• 35% marktaandeel in 

verpleeghuiszorg

• Virtuele CT uit MRI 
scanner

• Voorkomt straling door 
CT, m.n. bij kinderen

• Voorkomt dubbele scans
• Samenwerking UMCU

• NightWatch signaleert 
epileptische aanvallen bij 
kinderen ‘s-nachts

• Voorkomt sudep
• Lagere kosten en 

voorkomen schade bij 
patiënt
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Dealflow is groot en verschuift naar digital health

• We zien 150 tot 200 bedrijven per jaar

• Verschuiving van medtech naar digital health

• Eerste drie kwartalen 2019:
• 66 Softwarebedrijven

• 45 medtech, waarvan een groot deel met een digitale component

• 21 servicebedrijven

VWS heeft eHealth Fast Track middelen beschikbaar gesteld via RVO Seed Capital 
regeling ter stimulering van eHealth
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Waarop beoordelen wij ondernemingen?

• Marktpotentie:
Is het probleem duidelijk, is de propositie schaalbaar? Zijn er al klanten die het product 
(willen) kopen?

• Impact van de technlogie:
Betreft het een doorbraak technologie? Disruptief? Hoe zit het met IP en exit 
mogelijkheden? 

• Zorgwinst:
Reduceert het zorgkosten of verhoogt het kwaliteit? Is het makkelijk te implementeren? 
HTA

• Management:
Is er sterk ondernemerschap? Is het team gebalanceerd? Juiste mix van man/vrouw, 
ervaring/potentie

• Fase
In welke fase bevindt het product zich (ontwikkeling, markttest, marktintroductie)

• Risico:
Is er een kans om de hele investering kwijt te raken? 
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Onze rol bij deelnemingen

• Wij zijn een aandeelhouder, geen ondernemer

• Waar mogelijk proberen wij te helpen als klankbord, met netwerk, contacten, 
ideeën, ervaringen

• Bij de start
– Belangrijk om gezamenlijke incentives te hebben bij gezamenlijke doelen

– Goede afspraken hoe te handelen als zaken niet lopen zoals verwacht

• Hoe is het tijdens de investeringsfase
– Soms informeel (maandelijks overleg), soms een formele Raad van Commissarissen

– Tussentijds veel overleg als er zaken spelen
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Eco-systeem zorginnovatie

Startup Delta

Zorg voor innoveren

Incubators

Investeerders

Zorgaanbieders

Health Valley

Vitta Valley

Health Holland

• Medisch specialistische 
zorg

• Langdurige zorg
• Thuiszorg
• Eerste Lijn zorg

Er zijn veel partijen betrokken en de regelgeving is complex

Distributeurs

Bedrijfsjuristen

Banken

Exitpartners

Patentdeskundigen

Accountants

Productdesign

Productregistratie

Producenten

Corporate Finance

Startup2Scaleup

Ministerie van VWS Ministerie van EZ/RVONederlandse Zorgautoriteit Zorg Instituut Nederland

• Innovatie 
• Health Deals
• Fast Track
• eHealth-doelstellingen
• Health Impact Bonds

• Toezicht op zorgmarkt
• Vaststellen tarieven

• Kwaliteitskaders
• Toetreding basispakket

• Vroege Fase 
Financiering

• Innovatiekrediet
• Borgstellingskrediet

Academische ziekenhuizen

Topklinische ziekenhuizen

Universiteiten

TNO

ZvW: Zorgverzekeraars

WMO: GemeentenWet Langdurige Zorg: CIZ

Innovatieve bedrijven

Medische technologie

Patiënt

Client

Zorgconsument

Health Software

Health Services

ZonMw

• Financiering onderzoek

WBO: bevolkingsonderzoek
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Contact

Health Innovations

Computerweg 22

3542DR Utrecht

Dick Sietses

dick@healthinnovations.nl

06-54263614
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