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Nederlands fonds steekt kapitaal 
in implantaat voor heupfractuur

MEDISCHE INNOVATIE

Hans Maarsen
Amsterdam

Health Innovations — een ventu-
re-capitalfonds met kapitaal van 
ABN Amro, Mediq en zorgverzeke-
raar VGZ — steekt geld in een re-
volutionair implantaat voor de be-
handeling van heupfracturen. Het 
nieuwe hulpmiddel vermindert de 
kans op complicaties, maakt een 
operatie eenvoudiger en is kosten-
besparend.

De investeerder neemt een be-
lang in Gannet, een Nederlands 
bedrijf dat is opgericht om het im-
plantaat wereldwijd aan de man te 
brengen. De potentiële markt van 
het nieuwe product vertegenwoor-
digt een waarde van tientallen mil-
joenen euro’s per jaar. Gannet ver-
wacht halverwege volgend jaar het 
break-evenpunt te behalen als en-
kele duizenden implantaten zijn 
verkocht.

De medische vinding staat op 
naam van de Twentse trauma-
chirurg Ariaan van Walsum, die 
een verontrustend percentage 
fouten signaleerde bij behande-
ling van fracturen met bestaan-
de technieken. Samen met het or-
thopedische bedrijf Baat Medical 
Products in Hengelo ontwikkelde 
hij een speciale pen met vleugels, 
die operatief wordt ingebracht en 
voor betere genezing zorgt. De bot-
delen kunnen niet meer tegen el-
kaar gaan schuren waardoor bot af-
sterft en een kunstheup nodig is. 
‘Bij patiënten tot zestig jaar zijn 
complicaties vrijwel uitgeban-
nen’, zegt Gannet-directeur Peter 
Lindeman.

Investering is 
bedoeld om
het nieuwe 
product naar de 
markt te brengen

Het nieuwe product is gepaten-
teerd in Europa en de VS. Sinds 
2011 wordt de pen gebruikt in vijf 
Nederlandse ziekenhuizen, waar 
300 patiënten op die manier zijn 
behandeld.

Voor marketing en verkoop op 
grotere schaal is Gannet opge-
richt, met Health Innovations als 
geldschieter. ‘De bewerking van 
de markt brengt kosten met zich 
mee die pas later worden terug-
verdiend. Dat vraagt om een in-
vesteerder’, verklaart Jan Willem 
Huizingh van adviesbureau De 

Strategie Compagnie.
Gannet heeft zo’n tien financiële 

partijen benaderd voor een moge-
lijke participatie. Met de helft daar-
van is concreet gesproken. ‘We zijn 
al snel exclusieve onderhandelin-
gen begonnen met Health Innova-
tions’, aldus Lindeman.

Gannet kan nu de boer op met 
de nieuwe vinding. Doel is zoveel 
mogelijk ziekenhuizen voor het 
product te winnen, te beginnen in 
Nederland en omringende landen. 
Ook in de VS moet de orthopedi-
sche pen ingang vinden. De poten-
tie is volgens Lindeman enorm. De 
markt voor heupimplantaten groeit 
jaarlijks met 5%. Alleen al in Neder-
land worden jaarlijks 24.000 heupo-
peraties verricht. Wereldwijd gaat 
het om 2,5 miljoen ingrepen, in een 
kwart van alle gevallen kan de pen 
van Van Walsum uitkomst bieden. 
Op termijn kan dit aandeel naar ver-
wachting nog stijgen tot de helft van 
alle operaties. 

Health Innovations richt zich op 
innovatieve starters in de zorg en 
put voor zijn deelname in Gannet 
uit een tweede fonds, dat in 2012 is 
opgericht. Daarvoor is € 8 mln bij-
eengebracht, waarvan de helft af-
komstig is van het ministerie van 
Economische Zaken.

Het fonds mikt op projecten die 
de zorg betaalbaar houden en de 
kwaliteit verbeteren. Volgens Lin-
deman levert gebruik van de nieu-
we pen een besparing op van hon-
derden euro’s per geval. Het verschil 
wordt nog groter als de oude metho-
de tot complicaties leidt. ‘In dat ge-
val kan het financieel voordeel in de 
duizenden euro’s lopen.’
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