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Rockstart werkt samen met Sensire voor
‘Health Accelerator’ programma
Het Health Accelerator programma van Rockstart combineert innovatie
met ervaring en is er klaar voor om samen met deze nieuwe partner de
gezondheidszorg op zijn kop te zetten.

Rockstart, Europa’s meest toonaangevende startup accelerator, kondigt met trots aan dat het

voor hun gloednieuwe Rockstart Health Accelerator programma een productief nieuw

partnerschap is aangegaan met een prominente gezondheidsorganisatie. Sensire is één van de

grootste zorgorganisaties in het oosten van Nederland. De organisatie heeft onlangs getekend

als Health Leadership Sponsor van het programma.

Sensire richt zich op de kwaliteit van leven van ouderen en voorziet in thuiszorg, zorg in

woonzorginstellingen en intensieve geriatrische verpleegzorg in verpleeghuizen. Hun streven is

ervoor te zorgen dat hun cliënten gelukkig zijn. Hierbij proberen ze de levens van de cliënten

niet volledig over te nemen, maar ze in plaats daarvan te helpen om hun leven te leiden zoals zij

dat willen: ondanks beperkingen, volgens hun eigen wensen en gewoontes, en in hun eigen

omgeving.
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Hoewel dit niet het eerste uitstapje is van Rockstart naar de gezondheidszorg (Rockstart heeft

eerder al ‘Digital Health’ programma’s aangeboden voor ambitieuze startups) hebben ze hun

structuur nu dusdanig vernieuwd dat ze een ingrijpende impact kunnen maken in de

gezondheidszorg door te voorzien in mogelijkheden voor zowel startups als de betrokken

partners. Deze nieuwe structuur kent een tweevoudige aanpak: het biedt het enige éénjarige

programma ter wereld voor startups in de gezondheidszorg terwijl het tegelijkertijd een Health

Leadership programma coördineert waarvan alle betrokken partners profiteren. Rockstart heeft

ervaring in het leiden van een accelerator in de gezondheidszorg, zoals de voorgaande drie jaar

aan accelerator programma’s het belang van zakelijk leiderschap en hun invloed op startups

heeft benadrukt. Hetzij door investeringen, mentorschap of partnerschap, de startups zijn naar

verwachting allemaal zo geprojecteerd dat ze radicaal groter zullen worden met gevestigde en

ervaren organisaties aan het roer.

Terwijl de programmastructuur is aangepast om beter te kunnen voldoen aan de behoeftes van

de zorgsector en zijn partners, maakt Rockstart gebruik van zijn eerdere successen om zo de

stichting over het nieuwe accelerator programma informeren. Bij voorgaande accelerator

programma’s heeft Rockstart 30 startups geholpen bij het valideren van hun oplossingen, het

vergroten van hun bedrijven en het ontwikkelen van vruchtbare partnerschappen – waaronder

het koppelen van de AI-aangedreven netvlies-scan startup Deepdee, aan het Rotterdamse

Oogziekenhuis en zijn toonaangevende oogheelkundig arts Dr. Lemij, maar ook het

ondersteunen van GoClinic bij het sluiten van hun contract met de Sint Martinskliniek voor

samen opzetten van het eerste Europese ziekenhuis in de Cloud. Naast het bieden van een

indrukwekkend netwerk voor de startups heeft Rockstart er een prioriteit van gemaakt om

alumni te helpen nadat ze het programma hebben afgerond. Dit heeft geresulteerd in het

creëren van 60 banen en het collectief opbrengen van €5 miljoen euro aan investeringen door

alumni. Rockstart heeft inmiddels drie jaar aan verworvenheden en een nieuwe

programmastrategie op zak en is er klaar voor om de volgende generatie startups in de

gezondheidszorg te helpen.



ABOUT ROCKSTART

Launched in 2011, Rockstart has accelerated over 150 startups across four core domains that have raised a total
of over €87 million and generated more than 700 jobs. Passionate about driving positive change with teams from
all over the world, Rockstart plans to support and invest in more than 200 startups in its core domains over the
next five years, providing follow-on capital and unparalleled access to the market along the way. To do that, the
accelerator partners with large players in respective industries to connect startups to their first customers and
foster collaborative innovation.

Het huwelijk van doorgewinterde bedrijven en gretige startups in een sector die zo fragiel en

ingewikkeld is als de zorgsector is een zekere manier voor het kick-starten van een vruchtbaar

programma. Rockstart heeft als het ultieme doel om de zorg toegankelijker te maken voor

degenen die het nodig hebben en combineert met veel enthousiasme standvastige innovatie met

kennis van binnenuit. Maarten van Rixtel, lid van de Raad van Bestuur van Sensire, is het daar

mee eens. Hij zegt: “We weten dat de zorg innovatie nodig heeft om zo de enorme taak van het

zorgen voor twee miljard mensen in 2050 aan te kunnen. Wij zien dat dit geleverd kan worden

door startups in de gezondheidszorg.” Hij gaat verder, “Er is echter wel inzicht en

ondersteuning nodig van verantwoordelijken in de zorg om ervoor te zorgen dat deze innovaties

kunnen gedijen. Daarom zijn we heel blij te mogen melden dat Sensire en Rockstart Health

samen gaan werken om zo het zorgmanagement te voorzien van innovatie."

Rockstart heeft zich sinds 2011 gewijd aan het helpen van start-ups om hun potentieel te

behalen en reële problemen op te lossen. Als je ook mee wilt doen aan het Rockstart Health

Accelerator programma, dan kun je hier meer informatie vinden.
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