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Antwerpen (BE) / Den Haag (NL) / Houten (NL), Ankeveen (NL), 13 juli 2022, 07:30 CET 

Gimv draagt belang in de Eurocept-groep - actief in "Hospital-at-

home" diensten, poliklinieken en specialistische geneesmiddelen - 

over aan zijn oprichter 
 

Tijdens de investeringsperiode van Gimv heeft de Eurocept-groep ("Eurocept") een indrukwekkende 

groei doorgemaakt door zijn medische thuiszorgdiensten in de Benelux uit te breiden en door het 

farmaceutische bedrijf om te vormen tot een wereldwijde speler in zeldzame ziekten. 

 

In 2014 verwierf Gimv een minderheidsbelang in Eurocept-groep, bestaande uit Eurocept Homecare, Da 

Vinci Clinic en Eurocept Pharmaceuticals. Na een periode van succesvolle groei en business development 

heeft Gimv beslist om zijn aandeel terug te verkopen aan de oprichter Mike Van Woensel. Eurocept 

Homecare (Houten - NL, https://www.eurocept-homecare.nl) is een pionier in het aanbieden van 

gespecialiseerde medische thuisbehandelingen in Nederland. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn 

product- en dienstenportfolio kunnen uitbreiden van farmaceutische distributie en infuustherapieën bij de 

patiënt thuis tot een volledig 'Hospital-at-home' aanbod met voeding, thuis-/nierdialyse, infuuszorg, 

complexe wondzorg en oncologische nazorg in de Benelux. Naast organische groei voerde het bedrijf ook 

een actieve buy-and-build strategie, met onder meer de strategische overnames van Medizorg, Jadim en 

de Da Vinci Clinic. Het laatste bestaat uit een keten van poliklinieken voor complexe wondzorg en hyperbare 

zuurstoftherapie (o.a. voor oncologisch nazorg). Voor dit alles werd nauw samengewerkt met ziekenhuizen, 

medisch specialisten alsmede farmaceutische bedrijven via de zogenaamde zorgpaden. Het resultaat is een 

enorme toename van kwaliteitszorg voor patiënten met vaak ongeneeslijke ziekten. Eurocept Homecare is 

hiermee uitgegroeid tot een van de meest innovatieve koplopers in de 'Hospital-at-home' zorg in Europa. 

 

Eurocept Pharmaceuticals (Ankeveen - NL, https://www.euroceptpharma.com) is gespecialiseerd in de 

ontwikkeling, productie, registratie, geneesmiddelenbewaking, marketing en verkoop van (voornamelijk) 

farmaceutische geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke 

inspanningen en investeringen gedaan in de ontwikkeling van een platforminfrastructuur van uitbestede 

productie tot en met marketing en verkoop van gespecialiseerde farmaceutische producten. Daarnaast 

verwierf het bedrijf nieuwe activa (o.a. tegen pijnbestrijding en stofwisselingsziekten) en breidde het zijn 

geografische voetafdruk uit tot een wereldwijde speler die in 2022 met succes zijn eerste product in de VS 

heeft geregistreerd. Eurocept Pharmaceuticals maakt gebruik van zijn portefeuille van eigen 

geneesmiddelen en selectieve exclusieve distributieacquisities om in de komende jaren snel te blijven 

groeien. Eurocept Pharmaceuticals heeft een voortdurende focus op patiënten met als doel de relatie tussen 

patiënt en arts te vereenvoudigen door de toegankelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van 

geneesmiddelen (voor zeldzame ziekte) te verbeteren. 

 

Mike van Woensel, CEO en oprichter van Eurocept groep, zegt: "Gimv heeft onze groeiambities altijd 

ondersteund en de leiderschapsteams bijgestaan in strategische keuzes. We hebben jarenlang op basis 

van elkaars sterktes samengewerkt om aan de behoeften van patiënten te voldoen en het bedrijf verder te 

ontplooien. We zijn onder andere blij met de steun die we hebben gekregen op het gebied van innovatie 

zoals hemodialyse bij de patiënt thuis en het uitbouwen van ons eigen gespecialiseerd farmaceutisch 

platform en portfolio. Samen hebben we een toonaangevend bedrijf opgebouwd dat patiënten centraal stelt 

in alles wat we doen en we zijn nu klaar voor de volgende groeifase".  

 

https://www.eurocept-homecare.nl/
https://www.euroceptpharma.com/
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Elderd Land, Partner in Gimv's Healthcare-platform, zegt: "We zijn trots dat we Eurocept als innovatief 

bedrijf hebben kunnen ondersteunen bij de uitbreiding van hun dienstenaanbod en bestreken regio's. Dit 

alles heeft geleid tot een prachtig groeiverhaal. De visie en vastberadenheid van Mike van Woensel en zijn 

teams waren hierbij absoluut van vitaal belang. Door onze samenwerking hebben we een schaalbaar bedrijf 

ontwikkeld dat goed gepositioneerd is om verder te groeien en betere kwaliteit, betaalbaardere en 

effectievere zorg te bieden aan meer patiënten". 

 

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de 

gezondheidszorgautoriteiten en heeft geen significante impact op de netto-actiefwaarde van Gimv per 31 

maart 2022. Er zullen geen verdere financiële details worden bekendgemaakt. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity 

heeft Gimv momenteel 2 miljard EUR aan activa onder beheer. De portefeuille omvat een 60-tal portefeuillebedrijven, 

met een gezamenlijke omzet van 3.1 miljard EUR en 19.000 werknemers. 

 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende, innovatieve bedrijven 

met een hoog groeipotentieel en ondersteunt hen in hun transformatie tot marktleiders. De vijf investeringsplatformen 

van Gimv zijn Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk platform werkt met een 

ervaren team in Gimv’s thuismarkten de Benelux, Frankrijk en DACH, ondersteund door een uitgebreid internationaal 

netwerk van experts. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com. 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Elderd Land, Partner Healthcare – Head Gimv the Netherlands 

T +31 70 3 618 600 - elderd.land@gimv.com  

http://www.gimv.com/
mailto:elderd.land@gimv.com

