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Steeds meer innovatieve zorgondernemers willen hun ambities
realiseren door middel van Health Impact Bonds. Banken, fondsen,
investeerders en overheden zijn geïnteresseerd. Een Health Impact Bond
is een innovatief financieringsinstrument dat kan leiden tot sociale
zorginnovatie en prestatiebekostiging in het publieke zorgdomein.
Met een Health Impact Bond kunnen ondernemers een bijdrage leveren
aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Naast de impact
realiseren deze ondernemers ook een gezond financieel rendement.
De overheid is bereid om experimenteerruimte te bieden waar nodig,
omdat de beweging van impactinvesteringen in het publieke domein
naadloos aansluit bij verschillende kabinetsdoelstellingen.
Society Impact en ZonMw werken al langere tijd concreet samen om de
beweging rond Health Impact Bonds aan te jagen. Society Impact richt
zijn vanuit zijn intermediairsfunctie primair om het verbinden van de
juiste partijen en het werken aan “dealflow’ door actief ondernemers te
ondersteunen. ZonMw investeert in gezondheidsonderzoek en stimuleert het
gebruik van de ontwikkelde kennis - om daar de zorg en gezondheid mee
te verbeteren.
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14.00

Inloop

14.15

Welkomstwoord door Society Impact/ZonMW

14.30

Masterclass door onder andere:
Erik Gerritsen | SG ministerie VWS
Henk Smid | Directeur ZonMw
Wim van der Meeren | Directeur CZ

15.30

Pauze

15.45

Pitchsessie 1 met high potentials
NeoKidney
FairMedicine
Luchtbrug

16.45

Pauze

17.15

Pitchessie 2 met high potentials
Sensire
Linge’s Zorglandgoed
Patient+

Vele zorgondernemers en potentiële investeerders hebben aangegeven
een concrete bijeenkomst te willen waarin de businesscases gepresenteerd
kunnen worden en ter plekke de benodigde coalities kunnen worden gesmeed.
18:15
Om deze reden organiseren Society Impact en ZonMw een pitchbijeenkomst
Health Impact Bonds.
Ondernemers en zorginstellingen presenteren onder andere innovatie
oplossingen die van toepassing zijn op de langdurige zorg, de
ziekenhuiszorg, dementie, het produceren van goedkopere medicijnen
en wonen en zorg.
Tijdens deze Pitchsessie:
- Presenteren ondernemers hun innovatieve plannen aan investeerders,
overheid en verzekeraars;
- Presenteren ondernemers hun investeringscase;
- Krijgen de ondernemers ter plekke feedback van investeerders, verzekeraars
en vertegenwoordigers van de overheid;
- Worden concrete vervolgafspraken om te komen tot
een Health Impact Bond gemaakt.

18:30

Terugkoppeling en concrete afspraken
o.l.v. Sadik Harchaoui | Society Impact
Einde programma
Netwerkdiner

Meer informatie en aanmelden kan via
marieke@societyimpact.nl | 070 2400820

U bent uitgenodigd voor deze masterclass en pitchsessie op donderdag 12 november in Utrecht (locatie volgt na aanmelding)
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FAIR MEDICINE is een sociale onderneming die een nieuw model van ontwikkeling
van therapieën en geneesmiddelen toepast. Doormiddel van co-creatie tussen uitvinder,
patiënt, ontwikkelaar, kliniek, producent, overheid en investeerder brengt Fair Medicine
betere medicijnen voor een lagere prijs, sneller bij de patiënt. Oud directeur van Erasmus MC
Hans Büller is de drijvende kracht achter Fair Medicine.
LUCHTBRUG is een virtuele astmakliniek die reguliere controlebezoeken vervangt
door online monitoring. Luchtbrug geeft patiënten meer regie over de eigen behandeling.
Luchtbrug vindt op dit moment toepassing in zestien ziekenhuizen en wil opschalen
naar landelijk niveau. De onderneming staat onder leiding van kinderarts
Jolt Roukema van het Radboud UMC.
SENSIRE is een grote zorginstelling uit de Achterhoek en biedt onder andere thuis- en
verpleeghuiszorg aan. Sensire loopt voorop in het gebruik van beeldschermzorg.
Door de beeldschermzorg neemt de zorgvraag af en wordt deze beter in kaart gebracht.
Het is de wens van bestuursvoorzitter Maarten van Rixtel om beeldschermzorg
toegankelijk te maken voor alle klanten van Sensire, het gebruik van beeldschermzorg
verder in de zorgsector te integreren en op te schalen.
LINGE’S ZORGLANDGOED ontwikkelt een kleinschalige woonvorm met 30
verpleeghuisplaatsen voor zorgvragers met dementie in een groene, en sociale omgeving
op het platteland. Hiervoor is een landgoed gevonden waarop kwalitatief hoogwaardige
24-uurs zorg geboden kan worden en tegelijkertijd dient voor andere activiteiten.
Initiatiefnemers zijn Nicoline van Ieperen en Cor van den Berg.
PATIENT+ ontwikkelt digitale keuzenhulpen die gezamenlijke besluitvorming van
patiënten en artsen ondersteunen. De keuzenhulpen zijn evidence based en opgesteld
volgens internationale standaarden en worden al in de praktijk ingezet in onder andere
het AMC, het Slotervaartziekenhuis en OLVG. Patiënt+ wil opschalen zowel met
betrekking tot het aantal specialismen als het aantal participerende ziekenhuizen.
Oprichters zijn Michiel Hageman, Teun Teunis en Aart Hageman.
NEOKIDNEY Is een initiatief van de Nederlandse Nierstichting. NeoKidney ontwikkelt
een draagbaar dialyse-apparaat. Deze doorbraak betekent een enorme verbetering van
kwaliteit van leven voor nierpatiënten en leidt daarnaast tot grote besparingen in de zorg.
CEO van NeoKidney is John Stooker.

