LindaCare haalt 1,5M euro op voor verovering Europese markt
LindaCare maakt het makkelijker om chronisch zieke patiënten vanop afstand op
te volgen
Leuven, 4 december 2015. LindaCare – een softwarebedrijf gespecialiseerd in de
ontwikkeling van telemonitoring-oplossingen voor mensen met een chronische aandoening
– heeft 1,5 miljoen euro opgehaald om haar product verder te verfijnen, en te lanceren in
de belangrijkste Europese markten. De financieringsronde werd geleid door Capricorn
Venture Partners. De eerste versie van het LindaCare-product vereenvoudigt het vanop
afstand opvolgen van patiënten, die lijden aan chronisch hartfalen (CHF) en
hartritmestoornissen en hiervoor een implantaat kregen; een oplossing die wereldwijd
ongeveer 10 miljoen patiënten kan helpen. Een deel van het verzamelde kapitaal zal
daarnaast ook worden gebruikt om de software-oplossing uit te breiden naar andere
aandoeningen, zoals chronische obstructieve longziekten (COPD).
De Vlaamse start-up LindaCare werd opgericht om een antwoord te bieden op de concrete frustraties
van een verpleegkundige, Linda. Elke dag opnieuw ondervond zij hoe complex het is om te moeten
werken met een grote verscheidenheid aan telemonitoring-systemen (van verschillende leveranciers)
voor het opvolgen van haar patiënten. Het maakt het hele proces erg arbeidsintensief, vergroot de
kans op fouten, en staat schaalbaarheid in de weg.
"LindaCare vereenvoudigt het telemonitoren (op afstand opvolgen) van patiënten. Zo kunnen
zorgverleners en ziekenhuizen de daaraan gerelateerde kosten verminderen, en tegelijkertijd de
kwaliteit van de zorg verbeteren en de veiligheid van chronisch zieken garanderen,” zegt Shahram
Sharif, CEO en oprichter van LindaCare. "Het is onze ambitie dé oplossing aan te leveren die alle telemonitoring-oplossingen van ziekenhuizen en zorgverleners integreert – over alle mogelijke systemen
en ziektebeelden heen. De investering van Capricorn, net als de eerdere incubatiesteun van iMinds
(geselecteerd in iStart incubatie programma) en het Microsoft Innovation Center (winnende project
MIC Hack for Health), stelt ons in staat om die ambitie concreet te realiseren.”
“Dankzij deze financieringsronde kunnen we het vermarkten van onze oplossing aanzienlijk versnellen,
wat van cruciaal belang is in deze dynamische markt,” voegt mede-oprichter en Chief Commercial
Officer Damien De Greef daaraan toe.
Katrin Geyskens, Partner bij Capricorn Venture Partners, gelooft in de visie en strategie van
LindaCare: “Door de vergrijzing van de bevolking en het feit dat chronische ziekten steeds vaker
voorkomen, is telemonitoring één van de snelst groeiende markten in Europa en de Verenigde Staten.
Er bestaat een acute nood aan een geïntegreerde telemonitoring-oplossing en LindaCare speelt daar
perfect op in. Wij denken dan ook dat LindaCare zich sterk zal positioneren in deze markt en zich snel
zal ontwikkelen tot een belangrijke speler op het gebied van digitale gezondheidszorginnovaties – het
voornaamste focusdomein van de Capricorn ICT Arkiv.”

Over LindaCare
LindaCare is een Belgische start-up, gespecialiseerd in de ontwikkeling van geïntegreerde telemonitoring-software voor het opvolgen van chronisch zieke patiënten. De initiële focus ligt op mensen
met chronisch hartfalen en hartritmestoornissen. Het is de bedoeling om de oplossing – die meerdere
uiteenlopende telemonitoring-toestellen integreert – op termijn ook uit te breiden tot andere
chronische ziekten.
www.LindaCare.com

Over Capricorn Venture Partners
Capricorn Venture Partners is een onafhankelijke pan-Europese manager van durfkapitaalfondsen die
zich toeleggen op investeringen in groeibedrijven met technologie als competitief voordeel. Capricorn's
investeringsteams zijn samengesteld uit ervaren investeringsprofessionals met deskundige
technologische kennis en grondige industriële ervaring. Capricorn investeert vanuit het Capricorn
Cleantech Fund, het Capricorn Health- tech Fund en de Capricorn ICT Arkiv. Capricorn is ook
beheerder van Quest for Growth, genoteerd op NYSE Euronext Brussel, en investeringsadviseur van
het Quest Cleantech Fund, een compartiment van de Quest Management sicav, geregistreerd in
Luxemburg.
www.capricorn.be

Over iMinds
iMinds, het Vlaamse digitale onderzoeks- en incubatiecentrum, bundelt de krachten van haar 900+
onderzoekers aan vijf Vlaamse universiteiten voor strategisch en toegepast onderzoek in domeinen
zoals ICT, Media en Health. Samen met haar onderzoekspartners (bedrijven, overheden en nonprofitorganisaties) vertaalt iMinds digitale knowhow in concrete producten en diensten. Daarnaast
begeleidt iMinds onderzoekers, jonge ondernemers en start-ups bij het succesvol naar de markt
brengen van hun idee. iMinds is door UBI Global beloond met een tweede plaats in de categorie
‘European Top University Business Accelerators’, en de vierde plaats op UBI Globals wereldwijde
ranking.
www.iminds.be

Over Microsoft Innovation Center Vlaanderen
MIC Vlaanderen (Microsoft Innovation Center Vlaanderen) is een publiek-private samenwerking van
onder meer de Vlaamse overheid, Microsoft, de steden Genk en Kortrijk, de NIKO Groep, UZ Leuven,
iMinds, Leiedal, de KU Leuven en diens associatie VIVES. MIC Vlaanderen begeleidt startende
technologiebedrijven die innovatieve toepassingen ontwikkelen en commercialiseren voor
ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en andere zorgverleners.
www.micvlaanderen.be
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