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Financiering van zorginnovaties
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BOM in afdelingen en sectoren

Afdelingen

- Brabant Ventures

- Ecosysteem ontwikkeling

- Foreign Investments en trade

- Renewable energy

Topsectoren

- Hightech systemen

- Software 

- Agrifood en biobased economy 

- Life sciences & medtech

- Maintenance 

- Supply chain
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Typisch profiel van een start-up

Tijd: 1-3 jaar geleden gestart met een geweldig idee. 

Markt is iedereen > 16 jaar met diabetes, starten in NL, Duitsland en Spanje via distributeurs. MA 10% in 3 jaar.

Product: bijna gereed voor verkoop, meerdere pilots ziekenhuizen, diverse LOI’s, nu meer geld nodig voor functionaliteiten. 

Team: Directeur, technisch ontwikkelaar, softwareontwikkelaar. Goed ontwikkelbedrijf betrokken.

Jur/fin: EZ of BV, investering door founder en lening van enkele artsen.
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Typisch profiel van een start-up

Vaak vanuit een investeerder geredeneerd: 

Idee, product dat helaas al half ontwikkeld is op basis van aannames, 

Er zijn enkele onbetaalde pilots met verplichtingen, dit worden niet jouw klanten 

Geen eigen geld meer om te matchen

Onvoldoende marktvalidatie en zicht op dynamiek. 

Geen marketing- en salesplan

Het team is niet compleet (er ontbreekt namelijk altijd een verkoper)

Risico op Poolse landdag met alle FFF en cowdfunders die al aandelen hebben gekregen en rechten hebben geclaimd?
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Denk in duidelijke fases

Tip
Richt je bij financiering alleen op de stappen die behoren bij deze fase en zorg dat je aansluit op de eisen die horen bij de volgende fase. 
Weet wie de volgende fase wil invullen of wie de exit-partij wordt.
Zoek naar pre-orders en niet alleen naar LOI’s

Vorm een goed en ervaren team dat het beste is voor deze fase!

Het binnenhalen van kapitaal kost veel tijd!
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Elke fase in het innovatieproces heeft zijn eigen kenmerken 
qua kostenen opbrengsten. De kosten lopen altijd voor de baten uit. 

Fasering en bijbehorende bronnen

Pre-seed Seed Start Vroege groei Groei Volwassenheid

Eigen geld
Subsidies
Friends, family & fools
Incubators
Informals
Venture Capital
Achtergestelde innovatielening (RABO)

Subsidies
Innovatiekrediet
Informal investors
Venture capital
Bankfinanciering

Innovatiekrediet
Venture capital

Informal investors
Venture capital
Bancair krediet

Participatiemij’s
Venture capital
Bancair krediet
IPO

Idee Business 
plan

Ontwikkeling
prototype

Klinische 
validatie

Eerste
omzet

Organisatie 
opbouw

Versnelling
omzet

Volwassenheid

Rabobank Fasen Innovatie
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Veel geld in de markt en nieuw instrument

Brabant Startup Fonds
Converteerbare lening tot € 350.000

Brabant Startup Alliance              
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Typisch profiel van een start-up

Fantastisch idee!

Een app gekoppeld aan mijn wearables die mensen meer laat bewegen waardoor er  zorgkosten bespaard kunnen worden.

Diabetes de wereld uit!

Hoe sluit dit aan bij reguliere zorgfinanciering?
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Zorg dat je weet waar jouw innovatie moet landen in het oerwoud van > € 80 mld

Zorgwetten

Wet langdurige zorg (WLZ) Zorgverzekeringswet (ZVW)

Jeugdwet (JW) <18 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) >18

Verzekering
Zorgkantoor
Indicatie door CIZ
Criteria: Blijvend 24 uur zorg nabijheid 
en /of permanent toezicht
Eigen bijdrage >18 jr

Verzekering
Zorgverzekeraar
Direct toegankelijke 1ste

Indicatie door medisch specialist of verpleegkundige
Thuis (extramuraal) of ziekenhuis (intramuraal)
Eigen risico >18 jr

Toch bij zorgverzekeraar?
AV/collectiviteiten/zorginnovatiefondsen/participatie?

Voorziening
Gemeente, jeugdarts, specialist
Zorg en ondersteuning bij opvoeden,
voor kinderen met verstandelijke beperking
Geen bijdrage

Voorziening
Gemeente
Ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn
Hulpmiddelen, woningaanpassingen
Eigen bijdrage
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Zorg dat je weet waar jouw innovatie moet landen 

Financiering

Thuis Huisarts/diëtist

Ziekenhuis Gemeente

Mensen langer thuis laten wonen?
Ondersteuning van mantelzorgers?

ZVW: 
Onderdeel van ketenzorg-DBC?
Praat met zorggroepen
AV, marketing of zelf betalen

Onderdeel van keten-DBC
Praat met zorggroepen

Preventieprogramma
AV of zelf betalen
Implementatie betekent ook: doorverwijzing organiseren

Onderdeel van zorgprodukt:
- Prehabilitatie
- Revalidatie
- DBC chronische ziekten

Praat iig met Arts, ICT & RvB

Geen overkoepelende afstemming programma’s
Belegd bij GGD?
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Tips voor aansluiten op duurzame financiering

Probeer eerst aan te sluiten op een bestaande zorgproductcode, dat is het meest eenvoudige scenario
- Zie website NZa
- Kijk op prijslijsten van zorgverleners
- Naast CE en ISO 13485 ook bijvoorbeeld AGB-code, BIG, WTZi, RvT, contract met ZV nodig? Zijn er additionele eisen door ZV opgelegd?

Indien er geen bestaande productcode is, kan je de innovatie kwijt in overhead of  ter ondersteuning 
van een DBC? (Anders traject via beroepsgroep, HTA, ZIN, Ministerie, Nza en verzekeraars)

Maak een systeemplaat waarin je alle partijen en hun relatie plaatst
- Praat met alle spelers die je nodig denkt te hebben en vraag of systeem klopt
- Toets met elke speler de aannames over de relaties

Maak voor allemaal een eigen business case vanuit hun verantwoordelijkheid
- ZV: Kwaliteit, goede prijs, zorgaanbod, verzilvering van besparing
- ZH: Kwaliteit, kostenbesparing, implementatiestrategie
- Gemeente: Preventie, mantelzorg, processen

Valideer alle aannames en zet door! Valideer en verkoop voordat je bouwt!
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BOM programma’s:
- Investor readiness program
- Customer acquisition program

Daarnaast hebben we en bouwen we sterke netwerken
Hebben we veel marktkennis over de 6 ondersteunde topsectoren
Verstrekken we kapitaal voor start-ups en scale-ups

en ondersteunen we onze portfolio-ondernemingen actief met: 
- Investeringsstrategieën
- Marktvalidatieprogramma’s
- Financiële en juridische structurering
- Groeien
- Internationaliseren
- Verduurzamen

Meer informatie: www.bom.nl
Tel: 06-57112381


