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Rockstart start samenwerking met Boehringer
Ingelheim voor nieuw Health programma
Door innovatie en ervaring te combineren, staat het Health programma van
Rockstart klaar om de gezondheidszorg op zijn kop te zetten.

Rockstart is leidend in Europa als startup accelerator. Het bedrijf kondigt met grote trots een

vruchtbare nieuwe samenwerking aan met de door R&D gestuurde farmaceutische

onderneming Boehringer Ingelheim voor het nieuwe Health programma van Rockstart.

Boehringer Ingelheim heeft zich bij ons gevoegd als Health Leadership Sponsor.

Als familiebedrijf in de farmaceutische sector focust Boehringer Ingelheim op het dienen van de

mensheid door het verbeteren van de gezondheid van mens en dier. Hierbij ligt de aandacht

vooral op ziektes waarvoor tot op de dag van vandaag nog geen afdoende

behandelmogelijkheden bestaan. Daarom focust het bedrijf op de ontwikkeling van innovatieve

behandelmethodes die het leven van patiënten kunnen verlengen. Wat betreft dierengezondheid

staat Boehringer Ingelheim voor vooruitstrevende preventiemethodes. Als familiebedrijf kan

het de planning baseren op generaties en daardoor langetermijn samenwerkingsverbanden

opbouwen. Hierin worden ze bijgestaan door 50.000 medewerkers wereldwijd die de diverse,

op samenwerking gerichte en inclusieve cultuur van het bedrijf koesteren.

‘We zijn op zoek naar sterke, digitale startups in de gezondheidssector in Europa,’ aldus Julian

Righetti, Medical Director van Boehringer Ingelheim. ‘En dan met name startups die een

bijdrage kunnen leveren aan innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg. Dit kunnen

projecten zijn gericht op de vroege detectie en diagnose van zeldzame ziektes, gebaseerd op

patronen & ziektebeelden. En niet te vergeten, daarbij zijn we geïnteresseerd in het vinden van

patiëntgerichte oplossingen die focussen op de emotionele en mentale aspecten van de ziekte

voor patiënten en hun verzorgers.’

⏲

https://rockstart.pr.co/


Door de krachten te bundelen met Rockstart krijgt Boehringer Ingelheim toegang tot een enorm

netwerk en een schat aan kennis in de gezondheidszorg waar beoogde startups staan te

trappelen om deze sector eens flink op te schudden. Dit nieuwe samenwerkingsverband is hier

de perfecte basis voor. Hoewel dit voor Rockstart niet de eerste stap in de wereld van de

gezondheidszorg is omdat het eerder al Digital Health programma's aanbood aan startups,

hebben ze nu een vernieuwde structuur om een stevige impact in de gezondheidszorg te

realiseren door oplossingen te bieden aan zowel de startups als de partners. De nieuwe

structuur heeft een tweeledige benadering: het is het enige eenjarige programma ter wereld

voor startups in de gezondheidszorg, terwijl ze tegelijkertijd Health Leadership programma's

coördineren waar de betrokken partners in de sector van profiteren. Rockstart heeft het geluk de

ervaring te hebben om een accelerator programma in de gezondheidszorg te kunnen realiseren,

omdat de gezondheidsprogramma’s van de afgelopen drie jaar hebben laten zien hoe belangrijk

corporate leiderschap en hun invloed op startups zijn. Of het nu gerealiseerd wordt via

investeringen, mentorschap of partnerschap, met gevestigde en ervaren organisaties aan het

roer zullen de startup bedrijven radicale groei ervaren.

Een huwelijk tussen doorgewinterde corporaties en hongerige startups in een gevoelige en

ontoegankelijke branche zoals de gezondheidszorg, is een zekere manier om een lonend en

dankbaar programma op te starten. Met als uiteindelijke doel om gezondheidszorg

toegankelijker te maken voor hen die het nodig hebben, staat Rockstart te popelen om

volhardende innovatie met insider kennis en wijsheid te laten samenvloeien. Sinds 2011 heeft

Rockstart zich altijd volop ingezet om startups te helpen hun potentieel te benutten en serieuze

problemen in de wereld op te lossen.

Mocht u interesse hebben in deelname aan het Rockstart Health programma, klik hier voor

meer informatie.

Over Boehringer Ingelheim

Het doel van het onderzoeksgerichte farmaceutische bedrijf Boehringer Ingelheim is het

verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven van patiënten. De focus ligt op ziekten

waarvoor tot op heden nog geen bevredigende behandelingsopties bestaan. Het bedrijf

concentreert zich daarom op de ontwikkeling van innovatieve therapieën die het leven van

patiënten kunnen verlengen. In diergezondheid staat Boehringer Ingelheim voor geavanceerde

preventie.

https://www.rockstart.com/health/health-program/


OVER 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.

Sinds de oprichting in 1885, is Boehringer Ingelheim een familiebedrijf en één van de top 20

bedrijven in de industrie. Ongeveer 50.000 medewerkers creëren dagelijks waarde door

innovatie op drie vlakken: Human Pharma, Animal Health en Biofarmaceutica. In 2018

behaalde Boehringer Ingelheim een netto-omzet van bijna 17,5 miljard euro. De R&D-

uitgaven van meer dan drie miljard euro kwamen overeen met 18,1 procent van de netto-omzet.

Als familiebedrijf denkt Boehringer Ingelheim in generaties en niet in kwartalen. Succes op

lange termijn in plaats van winst op korte termijn. Het bedrijf streeft daarom naar organische

groei uit eigen middelen maar staat gelijktijdig open voor partnerschap en strategische

allianties in onderzoek. In alles wat het doet, neemt Boehringer Ingelheim vanzelfsprekend

verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en milieu.

Meer informatie over Boehringer Ingelheim kan gevonden worden via www.boehringer-

ingelheim.com of in het jaarverslag: annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Rockstart

https://rockstart.pr.co/
https://rockstart.pr.co/
https://www.boehringer-ingelheim.nl/ext-disclaimer?exturl=http%3A%2F%2Fannualreport.boehringer-ingelheim.com%2F&returl=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.nl%2Fbedrijfsprofiel%2Fons-bedrijf
https://www.boehringer-ingelheim.nl/ext-disclaimer?exturl=http%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.com%2F&returl=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.nl%2Fbedrijfsprofiel%2Fons-bedrijf
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_rockstart



