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Overzicht van financieringsbronnen
Financieringsbronnen

In natura

Donaties /
subsidies

Overheidsregelingen (waaronder
Zon MW)

Ѵ

Private gezondheidsfondsen

Ѵ

Zorgverzekeraars

Ѵ

Innovatienetwerken en
wedstrijden

Ѵ

Niet uitputtend

Verkoop

Zakelijke financiering
(leningen / aandelen)
Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ
Ѵ

(Regionale)
investeringsmaatschappijen

Ѵ
Ѵ

Banken

Ѵ

Zorgaanbieders (ziekenhuizen,
farmaceutische industrie…)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Individuen (collectes,
fondsenwerving activiteiten,
nalatenschappen, schenkingen,
leveranciers, crowdfunding)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Definities:
- In natura: verschaffer geeft bijdrage in de vorm van fysieke goederen en/of diensten
- Donaties / subsidies: verschaffer geeft geld zonder harde verplichtingen
- Verkoop: klant koopt bepaald product / dienst
- Zakelijke financiering: verschaffer verwacht een rendement op de investering

Overheidsregelingen
Niet uitputtend
Subsidies
• Ministerie van VWS, waaronder Fonds PGO:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws
• Onderzoeksgelden ZonMw: http://www.zonmw.nl/
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde
kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren
• …
Zakelijke financiering
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
• …

Private gezondheidsfondsen en innovatiefondsen
zorgverzekeraars

Niet uitputtend

Private gezondheidsfondsen:
- Financiering van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
- Gericht op bepaalde aandoeningen of groepen aandoeningen
- 20 grootste werken samen in Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), waaronder KWF en de
Hartstichting: http://www.gezondheidsfondsen.nl
Innovatiefondsen zorgverzekeraars:
- Gericht op financiering van projecten die actuele knelpunten oplossen met grote maatschappelijke en
individuele gevolgen, met focus op jaarlijkse thema’s
- Landelijk innovatiefonds zorgverzekeraars: http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl
- Daarnaast kennen (regionale )innovatiefondsen van zorgverzekeraars financiering toe, waaronder de
vier grootste zorgverzekeraars:
• Achmea – SAG
• CZ – CZ Fonds
• Menzis - RVVZ
• VGZ – RVVZ
Regionale ondersteuningsgelden vanuit overheid (ROS’sen):
- Landelijk netwerk van regionale ondersteuningsstructuren met focus op eerstelijn:
http://www.lvg.org/onze-leden/regionale-ondersteuningsstructuren

Innovatienetwerken en -wedstrijden
Niet uitputtend

(Regionale) innovatienetwerken
- Health Valley: http://www.health-valley.nl
- Vita Valley: http://www.vitavalley.nl
- …
(Zorg)innovatiewedstrijden
- VGZ: Voor Goede Zorg: http://www.vgz.nl/voorgoedezorg
- ONVZ: Beste Zorgidee van Nederland: http://www.onvz.nl/zorg.htm?id=beste-zorgidee
- ZonMw en VSB fonds: Nationale Zorgvernieuwingsprijs.nl
http://www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl
- Herman Wijffels innovatieprijs:
http://www.rabobank.nl/bedrijven/uw_onderneming/duurzaamondernemen/herman_
wijffels_innovatieprijs/
- Provincie Flevoland - Betere Zorg Mijn Idee: http://beterezorgmijnidee.nl
- …

Niet-gespecialiseerd

F
o
c
u
s

Gespecialiseerd in
Nederlandse
gezondheidszorg

Meerdere investeringsmaatschappijen richten zich op de
gezondheidszorg
Niet uitputtend
Plain Vanilla
Gilde Health Care
Services

Achmea Participaties

Health Innovation Fund

De Friesland
Participatiefonds

Thuja Capital

CbusineZ

NPM Health Care
LSP

NextGen Ventures

Holland Venture
BB Capital
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen: BOM,
LIOF, PPM OOST, NOM,
OMFL…)

< €5 mln

Greenfield Capital
Partners
Navitas Capital

€ 5 – 15 mln
Geschatte omvang per investering

Waterland
Industri Kapital
HAL
GIMV

> € 15 mln

Zorgfunders wil met behulp van crowdfunding een katalysator
zijn voor innovatie in de zorg
Netwerken van (individuele)
investeerders met kennis en netwerk in
de zorg

Netwerken met toegang tot
innovatieve ideeën en proposities

Wedstrijden

Netwerk van zorgverzekeraars

MedTech Partners

(Regionale)
investeringsmaatschappijen

VVAA

VVAA

Patiëntenorganisaties

Business
Angels

CROWD
ABOUT
NOW

One
Planet
Crowd

…
Banken

Patiëntenorganisaties /
PGO’s
Innovatieve ideeën /
proposities

Individuele investeerders

Institutionele investeerders

(Regionale)
investeringsmaatschappijen

Zorgfunders creëert coalities rondom thema’s die een rol spelen
in een crowdfunding campagne rondom een propositie
Coalitie rondom thema
Voorbeeld oncologie

Zorgverzekeraar

Thema
oncologie

Innovatienetwerken

eNose: diagnostiek aan de
hand van ademanalyse

Patiëntenorganisaties

Banken

Overheid

Voorbeeld propositie
binnen oncologie

Organisatie
voor medisch
professionals

‘Crowd’ krijgt gelegenheid om
mede-eigenaar te worden

