Vlaamse onderneming BeWell Innovations trekt bijkomende fondsen en
Business Angel aan
Ark Angels Activator Fund steunt ontwikkelaar van medische monitoringapplicaties met kapitaal
en expertise om markt te veroveren

Ranst, 6 Oktober 2016 – BeWell Innovations NV, een Belgisch softwarebedrijf gespecialiseerd in het
ontwikkelen en connecteren van medische toestellen en systemen voor het uitwisselen van
medische gegevens, trekt via het risicokapitaalfonds Ark Angels Activator Fund (AAAF) bijkomende
fondsen aan om de verdere ontwikkeling en verkoop van zijn applicaties te financieren. Tegelijk
stappen twee nieuwe Business Angels mee in de onderneming en versterken zo de bestaande
expertise.
BeWell Innovations ontwikkelt, installeert en beheert platformen waarmee medische gegevens van
patiënten worden doorgestuurd naar hulpverleners en instellingen. En waarbij deze gegevens ook op
hetzelfde moment worden geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier. De onderneming
ontwikkelde twee modulaire en meteen inzetbare applicaties. De eerste is het BeWellPoint-platform
voor telemonitoring waarbij de patiënt in het ziekenhuis -op de plaats waar de zorg wordt
toegediend- een aantal zelftesten kan doen, voorafgaand aan het bezoek bij zijn geneesheer. De
tweede is het BeWell@Home-platform voor het zelftesten door de patiënt thuis en telemonitoring
van de meetresultaten door de zorgverstrekker op afstand. Patiënten, die bvb. na een ingreep een
nauwgezette opvolging thuis vergen, kunnen zo op afstand gemonitored worden.
BeWell Innovations ontstond in 2010 toen 2 leden van Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN
Vlaanderen) mee hun schouders zetten onder het toen nog éénmans-softwarebedrijf van CEO Joris
Wille en dit middels een kapitaalverhoging en advies. Dit leidde tot een sterke focus op de medische
sector, een markt in volle opgang. Eind 2011 kreeg BeWell Innovations een bijkomende BA+ lening
van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), waardoor het zijn ontwikkelingen nog verder kon
opdrijven.
In het kader van de lancering van beide productlijnen in de markt en de snelle groei met de
bijhorende aanwerving van medewerkers drong een volgende kapitaalverhoging zich op. Deze vond
plaats in September 2016 met de inbreng van risicokapitaal door het bovenvermelde AAAF en
nieuwe bijkomende Business Angels. Ook bestaande aandeelhouders namen deel aan de
kapitaalverhoging.

BeWell Innovations hecht zeer groot belang aan data privacy en waakt over de volstrekte
confidentialiteit van de uitgewisselde data in de zorgrelatie tussen zorgverstrekker en patiënt. Het
bedrijf zelf heeft nooit inzage in deze data en de gegevenstransfer verloopt nooit via derden. Zo
onderscheidt BeWell Innovations zich van de concurrentie.
Met zijn applicaties speelt BeWell Innovations ook perfect in op het streven naar digitalisering in de
gezondheidszorg, gestimuleerd door Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De
Block, teneinde een kwalitatieve gezondheidszorg efficiënt en betaalbaar te houden.

Over BeWell Innovations (www.bewellinnovations.com)
BeWell Innovations, opgericht in 2010 is een snel groeiende Belgische start-up, actief in de medtech sector.
Contact: Joris Wille-CEO; email: joris.wille@bewellinnovations.com; Tel. +32 3 870 46 30 | Mobile +32 479 99 04 31

Over Ark Angels Activator Fund (www.aaafund.be)
Het Ark Angels Activator Fund NV is een erkende ARKIV binnen de Arkimedesregeling van de Vlaamse
investeringsmaatschappij PMV. Het aandeelhouderschap van het fonds van deze private privak wordt gevormd door het
Arkimedes-Fonds II, ING België en 57 business angels, leden van BAN Vlaanderen. Het fonds is 14,8 miljoen EUR groot en
viseert om samen met business angels of andere co-investeerders participaties te nemen in een 20-tal Vlaamse KMO’s in
start-, groei- of overdrachtsfase.
Contact: Alexandra Buekens; telefoon: +32 11 87 09 10; email: alexandra.buekens@aaafund.be

Over BAN Vlaanderen (www.ban.be)
BAN Vlaanderen vzw is hét platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé-investeerders elkaar vinden om via
kapitaalinbreng en kennisoverdracht deze ondernemers een traject te laten afleggen naar succes van hun onderneming en
de verdere ontwikkeling van onze kenniseconomie. Via een coördinator in elk van de zeven lokale antennes kunnen zowel
ondernemers als investeerders in het netwerk binnenkomen, waarna op discrete wijze investeringsprojecten worden
gepresenteerd via anonieme projectfiches en presentaties op matching events. Ook heeft BAN Vlaanderen de portal
www.angel4me.be in de markt gezet om kapitaalzoekende bedrijven op efficiënte wijze met investeerders in contact te
brengen. Momenteel telt BAN Vlaanderen 225 leden waaronder ook enkele VC-fondsen en presenteert jaarlijks meer dan
100 geselecteerde projecten. Dit resulteert in 20 à 30 effectieve investeringen jaarlijks.
Contact: Dhr. Reginald Vossen ; telefoon: +32 11 87 09 11; email: r.vossen@ban.be
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