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e-gezondheid.brussels of hoe  
innovatieve Brusselse ondernemingen ondersteunen hun 

technologische oplossingen sneller ter beschikking te stellen 
om de gezondheid van iedereen te verbeteren?  

 

Brussel, 25 april 2017 - Start-ups, scale-ups of ervaren ondernemingen; er zijn talrijke innovatieve 
Brusselse ondernemingen op het vlak van e-gezondheid. Het is een van de sectoren met de grootste 
toename in aantal oprichtingen van ondernemingen sinds 2004 (+152%1). Vandaag is 60% van de 
Belgische start-ups rond e-gezonheid Brussels2. De sector e-gezondheid vertegenwoordigt 8% van het 
Brusselse ecosysteem gezondheid in 2015, tegenover 4% in 2004. Om die ondernemingen te helpen 
groeien en hun innovaties te helpen ontwikkelen, heeft het Gewest een aantal jaar geleden 
ondersteuning op maat ingevoerd. De balans van een succesvol recept en de kernideeën van een 
ambitieuze roadmap voor 2017 om die groei te behouden: versnelling, interoperabiliteit en 
internationalisering.  
 
Het Brussels Gewest is een echte kweekvijver voor ondernemingen actief in de gezondheidssector. Het 
Brusselse ecosysteem gezondheid beslaat 4 domeinen: medische voorzieningen, e-gezondheid, de 
farmaceutische industrie en ondersteunende diensten (productie, logistiek ...). Het is een sector die een 
sterke groei kent. Van 461 ondernemingen in 2004 naar 582 in 2015 (+ 26,2%). De bruto toegevoegde 
waarde3 per onderneming steeg met 46% in diezelfde periode. In 2014 bereikte ze 2,8 miljard euro, ofwel 
4,4% van het BBP van het Gewest. De ondernemingen stellen meer dan 15.000 mensen tewerk, of 2,5% 
van de banen in Brussel: 61% van de ondernemingen stelt minder dan 10 personen te werk; 23% 10 tot 49 
personen en 11% 50 tot 249 mensen. 4% stelt meer dan 250 mensen tewerk. De productiviteit van de sector 
(toegevoegde waarde/werkgelegenheid) steeg tussen 2007 en 2014 met 73%, terwijl de productiviteit van 
het Gewest met 16% groeide.  
 
E-gezondheid noteerde de op een na grootste stijging, namelijk van 4% in 2004 naar 8% in 2015. Het 
Brussels Gewest telt 4,46 opgerichte ondernemingen in de e-gezondheidssector per 100.000 inwoners in 
vergelijking met 1,73 in Vlaanderen en 1,19 in Wallonië. 60% van de Belgische start-ups rond e-gezondheid 

                                                 
1 Bron: Economic analysis of the health sector in the Brussels-Capital Region 2004-2005, WeConnectData/lifetech, december 2016 
2 Dat is twee keer meer dan het gemiddelde van alle sectoren samen 
3 Bruto toegevoegde waarde: de nieuwe gegenereerde rijkdom die kan worden verspreid in de vorm van inkomen en die geen rekening houdt 

met de slijtage van de apparatuur. In navolging van het BBP. 
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is gevestigd in Brussel4.  

 

2007/2015 e-gezondheid farmaceutische 
industrie 

medische 
voorzieningen 

Bruto toegevoegde 
waarde 

+229% +1,2% +67,7% 

Werkgelegenheid +39,5% -19,8% -7,5% 

Productiviteit +104% +34,5% +94% 

 
E-gezondheid is het jongste activiteitendomein van het Brusselse ecosysteem gezondheid - de 
ondernemingen bestaan gemiddeld 12 jaar -, maar staat op de derde positie wat betreft de gegenereerde 
bruto toegevoegde waarde, met gemiddeld 6,8 miljoen per onderneming. Een onderneming actief in de e-
gezondheid stelt gemiddeld 18 werknemers tewerk, tegenover 29 in de farmaceutische industrie en 11 voor 
medische voorzieningen. 
 
De ondersteuning van de ondernemingen is de kern van het economisch beleid van het Brusselse Gewest 
dat beschikt over een netwerk van openbare en particuliere actoren die de ontwikkeling van 
ondernemingen gedurende hun volledige levenscyclus ondersteunen en concrete oplossingen op het vlak 
van advies en begeleiding, financiering of lokalisatie bieden. In de essentiële sectoren voor de Brusselse 
economie, zoals gezondheid, worden een aantal extra inspanningen aangenomen in de strategie 2025, 
ingevoerd door de Brusselse regering5.  
 
Didier Gosuin, Brussels minister van Economie en lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC), verantwoordelijk voor het Gezondheidsbeleid: "Door het platform e-
gezondheid.brussels te creëren, hebben we alle betrokken spelers van e-gezondheid in Brussel (Abrumet, 
Agoria, innoviris.brussels, lifetech.brussels en PAQS en de regering van het Brussels Gewest) verzameld. Het 
platform verenigt al onze krachten en helpt de technologische oplossingen en innovaties sneller ter 
beschikking te stellen. Dat is allemaal ten voordele van enerzijds de patiënten en de gezondheidssector die 
snel profiteren van technologische innovaties die door onze onderzoekers werden ontwikkelden, en 
anderzijds de Brusselse economie met de groei van onze ondernemingen en het creëren van banen." 
 
 
 
ROADMAP 2017 
 
"De uitdagingen voor start-ups rond e-gezondheid zijn zeer specifiek. De regelgeving is complex en moet 
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Bron: Agoria/Sirris 

5  Ze worden concreet uitgevoerd in de verschillende plannen voor de uitvoering van het regionaal beleid. 
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vanaf het begin van de activiteiten worden nageleefd. Bovendien zijn het oplossingen die het bieden van 
verzorging ondersteunen. Die oplossingen moeten dus vanaf het begin het perspectief van de medische 
hulpverlener en van de patiënt integreren. De innovaties worden steeds multidisciplinairder; een groot 
netwerk is dus onvermijdelijk. En bovendien moeten die innovaties, vaak uit de medische gemeenschap, ook 
leren om zakelijke concepten te integreren. Om al die redenen is een specifieke coaching noodzakelijk", aldus 
Azèle Mathieu, manager van lifetech.brussels, de Brusselse cluster gewijd aan biowetenschappen.  
Binnen e-gezondheid.brussels hebben de regionale actoren strategische prioriteiten gesteld om die 
problemen aan te pakken. 
 
 
Versnelling 
Het Gewest heeft sinds april 2016 versnellingsprogramma's gewijd aan medische voorzieningen en e-
gezondheid geïmplementeerd. Dat versnellingsprogramma begeleidt ondernemers 6 maanden door hen 
advies op maat te verstrekken om hun groeifase te versnellen. "Een van de zwakke punten van die start-
ups is dat ze de waarde van hun technologische oplossing niet voldoende inschatten. Door hun aantal 
gebruikers uit te breiden, kunnen wij hen helpen dat aan te pakken. Het Brusselse ecosysteem gezondheid 
biedt ongeëvenaarde mogelijkheden met het groot aantal ziekenhuizen en universiteiten. Het is ideaal om 
elke innovatieve kans te valideren en de toepassing ervan te versnellen", aldus Azèle Mathieu.  
 
Dit intensieve programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO), in samenwerking met de volgende partners: BeMedTech, Agoria, de TTO's van de VUB, de KUL en 
de ULB. 10 projecten nemen momenteel deel aan het versnellingsprogramma dat in juni zal eindigen. Er is 
al een nieuwe editie gepland voor februari 2018. 
 
 
Interoperabiliteit 
Zodra de e-gezondheidsoplossing is ontwikkeld en ze bijdraagt aan een betere continuïteit van de zorg, is 
het cruciaal dat de informatie die ze genereert toegankelijk is voor medische hulpverleners en patiënten. 
Om te voorkomen dat elke onderneming een connector specifiek voor elk ziekenhuis ontwikkelt of voor 
elke onafhankelijke medische hulpverlener (maatschappelijk werker, verpleegkundige, 
voedingsdeskundige, huisarts ...), waardoor hij informatie die hij genereert naar het medisch dossier van 
de patiënt kan sturen, stimuleert het Gewest die ondernemingen om een enkele connector te creëren met 
het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN). De missie van dit netwerk is het veilig delen van medische 
informatie in verband met een verwittigd en toestemmende patiënt tussen medische hulpverleners en 
ziekenhuizen in het Gewest. 
 
Het is nuttig voor patiënten, en een echte vereenvoudiging voor medische hulpverleners. Bovendien biedt 
de interoperabiliteit voor het Brusselse netwerk ook economische voordelen voor de lokale 
ondernemingen. Het voldoet aan de internationale normen, en een onderneming die ermee is verbonden 
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en dus voldoet aan de voorwaarden van interoperabiliteit, kan zich zo verbinden met andere Europese 
netwerken. Een Brusselaar die in Frankrijk wordt verzorgd, heeft via het BGN toegang tot zijn medische 
gegevens. Dat voordeel geeft Brusselse start-ups zichtbaarheid en bereidt de weg voor een internationale 
implementatie.  
 
Ter bevordering van interoperabiliteit en om ondernemingen te helpen zich bij het netwerk aan te sluiten, 
heeft het Gewest via lifetech.brussels een eerste projectoproep gelanceerd in maart 2017. 7 start-ups 
werden recent geselecteerd, waaronder Intuitim, Xelink-Communicare, MoveUp, Zebra Academy 
FamiDesk, Awell en Kisano. Die geselcteerde projecten genereren allemaal nuttige gegevens die met andere 
medische hulpverleners kunnen worden gedeeld. Het criterium van de continuïteit van de zorg is belangrijk, 
evenals het creëren van de bruto toegevoegde waarde en banen in Brussel. De ondernemingen zullen 
profiteren van de ondersteuning van een projectmanager en een ontwikkelaar om hun connector voor het 
BGN te creëren. Ondernemingen die interoperabel met het BGN zijn, zullen een label krijgen en op de site 
e-gezondheid.brussels worden opgenomen. 
 
Een tweede projectoproep zal in september worden georganiseerd. Dat wordt mogelijk gemaakt door het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
 
Bovendien wordt de technische link tussen de ondernemingen en de ziekenhuissector dankzij Agoria 

vergemakkelijkt. “Vorig jaar hebben we IHE Belgium met RUZB-CHAB (Raad van Universitaire Ziekenhuizen 
van België) opgericht. IHE-Belgium heeft als doel de technische profielen, een roadmap voor een betere 
interoperabiliteit van de systemen te definiëren. Vandaag beschikken alle Europese landen, België inclusief, 
over een dergelijk platform. Agoria is verheugd dat de Brusselse hub, Abrumet, een groot voorstander is van 
internationale normen, DNA van IHE-Belgium", aldus Floriane de Kerchove, directeur van Agoria Brussel. 
 
 
Internationalisering 
3e uitdaging in de groei van de ondernemingen: internationale expansie. Lifetech.brussels en Agoria 
werken hand in hand om toekomstige internationale leiders te helpen uitsteken. Internationalisering is een 
speerpunt voor de federatie van de technologische industrie die Belgische ondernemingen helpt over de 
hele wereld te exporteren. Agoria telt onder zijn leden 180 ondernemingen actief in de gezondheidszorg. 
Als federatie verdedigt Agoria hun belangen en zet het werk voort van de cluster lifetech.brussels in 
samenwerking met Brussels Invest & Export door hen bij hun internationale groei te helpen. Bijvoorbeeld, 
het verzorgen van het contact met buitenlandse opdrachtgevers, zoals aankoopcentrales of 
ziekenhuisgroepen. Agoria heeft onlangs ondernemingen geholpen hun innovatieve oplossingen te testen 
in een besloten groep van 65 ziekenhuizen in Zuid-Afrika. Door die missie konden de gevestigde 
ondernemingen hun orderportefeuille aanzienlijk vergroten. Op lokaler niveau zorgt Agoria voor de 
promotie van e-gezondheid door jaarlijks de Agoria e-Health Awards te organiseren, waar de gebruikers 
van de oplossingen worden uitgenodigd om hun projecten voor te stellen die door een panel van 
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onafhankelijke deskundigen worden geanalyseerd. De prijsuitreiking vindt plaats op 1 juni. 

"Meer in het algemeen dringen we voor de ontwikkeling van ondernemingen rond e-gezondheid aan op de 
uitvoering van het plan digital.brussels, waaraan Agoria deelneemt, in het bijzonder voor de maatregelen 
om ICT-vaardigheden, de begeleiding van scale-ups en innovatie te stimuleren. Voor Agoria zijn strategische 
ontwikkelingsgebieden voor ICT-bedrijven (met name e-gezondheid) met aantrekkelijke voorwaarden 
(inclusief voor de fiscaliteit, mobiliteit en een vast en mobiel kwaliteitsvol netwerk) van essentieel belang. 
De federatie wil een bijdrage leveren met alle partners", aldus Floriane de Kerchove. 
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Een aantal Brusselse projecten rond e-gezondheid 

Awell is een online software om de samenwerking van een multidisciplinair team rond een patiënt te 
vergemakkelijken, en werd ontwikkeld door Thomas Vande Casteele, mede-oprichter en CEO. Er bestaan 
een aantal databases die de geschiedenis van een patiënt documenteren, zoals het elektronisch 
patiëntendossier (EPD). Wat vandaag ontbreekt, is een oplossing om het medisch team te begeleiden 
tijdens een behandeling. Awell speelt de rol van "GPS" voor de zorg, vooral in gevallen waar de verzorging 
meer dan een enkel ziekenhuis of zorgcentrum omvat. 

Awell wordt gebruikt voor het informeren en opvoeden van de patiënt, en het verzamelen van indicatoren 
tijdens zijn traject dat een dag tot meerdere jaren kan duren. Bij de geautomatiseerde trajecten worden 
het team en de patiënt zo bij elke stap op de hoogte gebracht van de acties die moeten worden 
ondernomen en de software visualiseert de evolutie van de patiënt over een lange periode. Gezien de 
generieke motor is Awell niet beperkt tot een enkele pathologie. Elke arts of zorgteam kan het traject of 
klinische proef eenvoudig configureren.  

"We zijn blij dat we in het kader van de projectoproep rond interoperabiliteit werden geselecteerd. Voor een 
start-up is het een waardevolle hulp in het Gewest, een welkome boost in een klein team met beperkte 
middelen. Het bespaart ons veel tijd en onze oplossing krijgt zeer snel een grote zichtbaarheid in andere 
Europese landen", aldusThomas Vande Casteele, mede-oprichteren CEO van Awell. 

famiDesk transporteert de papieren communicatieboek naar het digitale tijdperk om het leven van 
verzorgers en de familie gemakkelijker te maken bij thuiszorg van een persoon met beperkte autonomie. 
famiDesk is een beveiligd online communicatieplatform. Het platform werd in 2015 ontworpen door twee 
Brusselaars, Christophe Malfroid en Bilal Hadri, die al verschillende jaren als team aan digitale projecten 
werkten. Persoonlijke ervaring is de oorsprong van het online communicatieboek. 

"We moesten een mogelijkheid vinden om zich binnen en met de familie beter te organiseren, evenals met 
de verschillende professionele actoren om verder te werken zonder zich totaal uit te putten. Toen we onze 
oplossing wilden voorstellen, realiseerden we ons al snel de complexiteit van de taak, omdat elke situatie 
anders is. Daarom werken we sinds het begin van het avontuur met lokale professionele actoren, 
verenigingen, evenals de begunstigden en hun families om een modulaire oplossing te creëren die eenvoudig 
en snel kan worden opgezet." 

Sylho. François Weiss, oprichter van Sylho, wil innovatieve softwareoplossingen creëren en aangepaste 
infrastructuren invoeren om beoefenaars te helpen, zodat ze zich op hun praktijk, de medische handeling, 
kunnen concentreren. Door de administratieve complexiteit te verminderen, door hen te helpen in de 
fundamentele organisatie van hun praktijk helpt Sylho hun dagelijkse zorgen en de algehele kwaliteit van 
de zorg te verbeteren. 
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Sylho heeft reeds drie gesynchroniseerde programma's ontwikkeld in samenwerking met chirurgen: 
Surgery Manager, Anesthesia Manager en RDV Manager. Voor het eerst beschikken de chirurg en zijn team 
over een personaliseerbaar, evolutief systeem afgestemd op hun specifieke behoeften. Door 
automatisering in hun praktijk in te voeren, zorgt Sylho ervoor dat ze veel tijd besparen, een betere 
medische en juridische veiligheid kunnen bieden, doordat chirurgen geen informatie of document vergeten 
bij elke fase van de consultatie en interventie. 

Dankzij de tijdsbesparing kan de patiënten een betere zorg worden geboden. De praktijk wordt menselijker 
en serener, en concentreert zich uiteindelijk en vooral op de medische handeling, en niet de administratieve 
rompslomp. 
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Agoria 
Agoria staat voor evolutie door technologie. We openen de weg voor alle Belgische ondernemingen die 
door technologie geïnspireerd zijn en die een bijdrage willen leveren aan de vooruitgang in de wereld 
dankzij de ontwikkeling en implementatie van innovaties. We zijn er trots op dat meer dan 1.700 
ondernemingen die lid zijn, wat neerkomt op ongeveer 300.000 werknemers in totaal, steunen op de drie 
pijlers van onze diensten: advies, business development en het creëren van een optimaal 
ondernemingsklimaat. 
 
lifetech.brussels 
lifetech.brussels is een van de clusters van impulse.brussels, een toonaangevende regionale partner van 
Brusselse ondernemingen. lifetech.brussels groepeert een honderdtal innoverende ondernemingen (kmo's 
en go's) uit de gezondheidszorg, ziekenhuizen, academische onderzoekslaboratoria, en alle tussenpartijen 
die een gunstig klimaat bevorderen voor de ontwikkeling van ondernemingen (incubators, 
investeringsfondsen, beroepsverenigingen ...) 
www.lifetech.brussels  
www.medtech-accelerator.eu  
www.ehealth-accelerator.eu 
 
e-gezondheid.brussels 
Het platform e-gezondheid.brussels is een gezamenlijk voorstel van verschillende economische actoren 
(Abrumet, Agoria, innoviris.brussels, lifetech.brussels, PAQS en de regering van het Brussels Gewest) om 
de technologische oplossingen sneller ter beschikking te stellen voor de patiënten en de gezondheidssector 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door innovaties en ondernemerschap in de e-gezondheid te steunen. 
 
 

Contact voor de pers: Cathy Schoels, Cathy.schoels@gmail.com, 0477/680 280 

http://www.lifetechbrussels.com/
http://www.lifetech.brussels/
http://www.medtech-accelerator.eu/
http://www.ehealth-accelerator.eu/
http://ehealth.brussels/

