Health Valley

Grootste innovatienetwerk in de Life Sciences & Health in Nederland
Driehonderd partners. Tezamen vormen ze het

Een zeer succesvol voorbeeld van een route die de innovatie
naar de markt versnelt, zijn de Embedded Field Labs (proeftuinen) waarbij we in samenwerking met Oost NV ondernemers en de zorgpraktijk samen brengen om die laatste, complexe stap van concreet concept naar bruikbaar product te
versnellen. We hebben momenteel vier Embedded Field Lab’s
die in verschillende fasen van ontwikkeling zijn. Een is gericht op de gehandicaptenzorg (leading is hier zorgorganisatie
Siza). Een ander Field Lab is gericht op revalidatie (leading is
de Sint Maartenskliniek). Een derde is een eerstelijns fieldlab
(leading hier is Thermion) en de vierde betreft een Field Lab
voor de tweedelijns zorg (leading is Slingeland Ziekenhuis).
Field Labs zijn zeer gewild bij ondernemers die op het punt
staan een product op de markt te introduceren. In een Field
Lab kunnen ze dit product in de praktijk testen, evenals de
ervaringen met zorgverleners en patiënten.

netwerk Health Valley, een unieke organisatie die
technologische innovaties in de Life Sciences &
Health (LS&H) stimuleert. Universiteiten, zorginstellingen, bedrijven en overheden bundelen
zich om kennis uit te wisselen, innovatieve projecten op te zetten of (startende) ondernemers te
adviseren en te financieren. Deze verbinding van
kennis, technologie en business verbetert de zorg
en geeft de economie een enorme stimulans. Directeur Chris Doomernik –die als bedrijfskundige in
het bedrijfsleven en de zorg werkte-, is bij uitstek
geschikt om als spin in dit web te functioneren.

1. Health Valley bestaat nu ruim tien jaar,
welke successen zijn er in die tijd geboekt?
‘Eigenlijk te veel om op te noemen,’ geeft Chris aan, die het
als een ware uitdaging ziet om met alle partners innovaties te
ontwikkelen voor complexe vraagstukken in de zorg. ‘We zijn
niet voor niets uitgegroeid tot het grootste innovatienetwerk
in de Life Sciences & Health in Nederland bestaande uit 300
partners. Daarnaast werken we natuurlijk ook nog met heel
veel andere organisaties samen. Toch is de basisgedachte behouden gebleven en dat is: matchmaken. Binnen het netwerk
komen de partijen bij elkaar en worden de contacten versterkt
door de business support die wordt aangeboden en activiteiten
die georganiseerd worden. Die activiteiten zijn inmiddels wel
enorm uitgebreid. Zo zijn er een aantal keren per jaar regionale netwerkbijeenkomsten, bijvoorbeeld in Twente en op
het Pivot Park in Oss en zijn er regelmatig bijeenkomsten met
presentaties over specifieke thema's, zoals 'From Molecule
to Business', een inhoudelijke bijeenkomst over bijvoorbeeld
personalized medicine met bijdragen vanuit het veld, die druk
wordt bezocht. Voor de partners zijn er netwerkborrels, de
Health Valley Cafés, en is er een eindejaarsbuffet. Een maandelijkse nieuwsbrief houdt iedereen van elkaars activiteiten op
de hoogte. Jaarlijks hoogtepunt is het Health Valley Event.’
‘Vooral de laatste 3 jaar is er een enorme groei in het aantal
partners. En dat beperkt zich niet alleen tot Oost-Nederland,
er komen er steeds meer bij uit Noord- en Zuid Holland en
Utrecht. We hebben een behoorlijke aanwas van grote organisaties die je wellicht niet direct linkt aan de zorg. Zoals KPN
(die zich actief bezighoudt met connectiviteit op het gebied
van chronische ziekten) en Post-NL (die zich richt op nieuwe zorgconcepten), maar ook intensieve samenwerking met

Een derde voorbeeld is de samenwerking van 11
innovatieregio’s in de Stichting Zorginnovatie Nederland.
Health Valley was één van de initiatiefnemers hiervan. Naast
een goede samenwerking, hebben we eveneens een website
(www.zorginnovatie.nl) die het idee van een community
ondersteunt. Daarnaast reiken we jaarlijks tijdens het Health
Valley Event de NATIONALE ZORGINNOVATIEPRIJS uit
waarmee de beste innovatie van het jaar € 15.000 kan winnen.
Rockstart Accelerator Digital Health die een 180 dagen programma biedt voor startups om hun business te finetunen en
hen voor te bereiden op uitbreiding en vergroting van de business. Op deze manier ontstaan verrassende kruisbestuivingen
en gaat het vliegwiel steeds sneller draaien.
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2. De PRAKTIJK: er zijn inmiddels vele organisaties die dankzij Health Valley successen
hebben geboekt, kunt u er enkele noemen?
Zeker, ik denk dan aan RedMedTech Ventures, een programma waarbij we innovaties opsporen en startups netwerk en
coaching bieden. RedMedTech Ventures heeft 15 bedrijven
gefinancierd voor 4,2 miljoen euro, die vervolgens maar liefst
10,9 miljoen aan vervolgfinanciering ophaalden.

Geschiedenis
De basis voor Health Valley is zo’n 10 jaar geleden
gelegd, toen een aantal ontwikkelingen in de regio
Nijmegen samen kwamen. Bij de Radboud Universiteit
en Radboudumc wilde men zich sterker gaan inzetten
op valorisatie van kennis. Tegelijkertijd ontstond in het
economisch beleid meer aandacht voor kenniseconomie
en clustervorming. Uit onderzoek van Oost NV naar de
sterkten van Oost-Nederland kwam de gezondheidszorg
naar voren als sector met veel werkgelegenheid,
innovatief vermogen en sterke bedrijvigheid. In het
kader van het zogenaamde piekenbeleid presenteerden
de provincies Gelderland en Overijssel vervolgens in
2004 de ‘Triangle’ Food, Health en Technology als drie
topgebieden rond de universiteiten van Wageningen,
Nijmegen en Twente. Deze drie topgebieden werden
door het ministerie van Economische Zaken erkend als
pieken van Oost-Nederland. Health Valley begon in 2004
als een project van Oost NV. In 2006 werd de Stichting
opgericht. In 2014 trad Chris Doomernik aan.

De winnaar van 2016 is Dovideq met ScopeControl. Begin
volgend jaar organiseren we de prijs voor 2017. Organisaties
die interesse hebben, kunnen hun innovatie alvast aanmelden
op dit platform (en daarna altijd nog updaten).

3. H
 et Health Valley Event is een van de
jaarlijkse hoogtepunten; is er al iets te
zeggen over het event op 9 maart 2017?
Voor de komende vier jaar is het thema van onze events
‘Concepts for healthy life’, waarbij we een prachtig innovatieprofiel neerzetten ook in Europees verband. ‘Patient driven
technology’ staat dit jaar centraal. De patiënt als vertrekpunt
voor innovatie, zowel op het gebied van pharma als medtech.
We verwachten minimaal het aantal bezoekers van vorig jaar,
en dat waren er 1200. Save the date en hou de website van
Health Valley in de gaten: www.health-valley.nl/event.

4. De financieringsvormen zijn de laatste jaren
enorm uitgebreid, naast investeren (ook
particuliere investeerders) & financieren,
wordt er ook veel aan crowdfunding
gedaan. Wat kan Health Valley op financieringsgebied betekenen voor (door)starters?
Binnen het netwerk worden regelmatig bijeenkomsten over
financiering georganiseerd, waarbij de diverse vormen naar
voren komen. Zoals investeren via het medisch specialistisch
bedrijf, business angels (particuliere investeerders) en het uitgeven van obligaties. Daarbij proberen we zoveel mogelijk
matches te maken en geven ondernemers praktische voorbeelden en delen hun ervaringen.Zo werden tijdens de laatste bijeenkomst de voor- en nadelen en de tips rond crowdfunding,
het via een website geld ophalen bij iedereen die wil investeren, belicht. Dat wordt steeds populairder. Er zijn verschillende platforms actief die onder meer genoemd staan op onze site
(ondernemen/crowdfunding). We hebben een samenwerking
met Fundwijzer. Fundwijzer biedt een overzicht op het gebied
van alternatieve financieringen, waaronder 76 crowdfunding
platformen, aanbieders van factoring, crowdfunding en kredietunies en een overzicht van participatiemaatschappijen in
Nederland.

5. Plannen voor de toekomst….
Doorgaan met groeien en bloeien! Net als de afgelopen tien
jaar. Voor meer informatie: www.healthvalleynetherlands.com
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