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Of het nu met een app is, telemonitoring of een
medische wearable, start-ups maken volop gebruik
van de technologische mogelijkheden om onze
gezondheid te controleren en te verbeteren.

‘WE WILLEN
EVENVEEL WETEN
OVER DE CHAUFFEUR
ALS OVER DE WAGEN’
‘Het is niet moeilijk om mensen in beweging te
krijgen, maar wel om ze in beweging te houden’,
zegt Femke Coopmans, een van de drie zaakvoerders van Kant.13, het creatief bureau achter
de Coachapp die daar een mouw aan moet passen. ‘We doen dat bijvoorbeeld met PLAY, een
aantrekkelijk vormgegeven spel vol sportieve uitdagingen. Na elk level krijgt de gebruiker een virtuele beloning waarmee ze kunnen opscheppen
op social media. Ze kunnen de app ook gebruiken om in hun buurt een personal trainer te vinden.’
Aan de andere kant van het platform zitten de
coaches. ‘Met FLY wordt het voor hen heel makkelijk om trainingsschema’s van klanten bij te
houden en te optimaliseren op basis van data die
ze uit de app halen’, illustreert Coopmans.
‘Opvolging via chat is veel minder tijdrovend of
intensief dan e-mail of telefoon. Daarnaast horen
er ook een agendafunctie en een systeem voor
facturatie bij.’

PLUG AND PLAY
Wearables zoals de Apple Watch of de Fitbit kunnen sportieve prestaties die geïnspireerd zijn
door de Coachapp registreren, maar worden ook
vaak gebruikt voor medische toepassingen.
‘Omdat ze daar niet speciaal voor gemaakt zijn,
hebben ze evenwel niet de juiste precisie en
focus’, klinkt het bij Byteflies. ‘De Apple Watch
bijvoorbeeld, geeft info over fysieke inspanningen maar niet over doseringen voor medicatie of
specifieke medische aandoeningen.’
Hans Danneels en Hans De Clercq, de twee doctorandi in de micro-elektronica van de KU Leuven
die Byteflies hebben opgericht, helpen bedrijven
om draagbare medische toepassingen te ontwik-

‘We
moeten af
van het
bestaande
paradigma
waarbij we
betalen om
zieke
mensen te
genezen’

kelen op maat van de patiënt. ‘Zo kunnen ze op
een snelle en flexibele manier hun plug and play
wearable ontwikkelen, testen en op de markt
brengen’, legt De Clercq uit.
‘Medische wearables hebben een enorm potentieel om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren en de kost van de gezondheidszorg te
verlagen’, klinkt het nog. ‘De markt staat nog in
zijn kinderschoenen. We hopen de komende
jaren mee de poorten op te beuken voor gepersonaliseerde geneeskunde en uit te groeien tot
een belangrijke speler.’

PARADIGMASHIFT
Ook de oprichters van ALMA.care, Kris Sienaert
en Stijn Coolbrandt, zweren bij proactiviteit. ‘We
moeten af van het bestaande paradigma waarbij
we betalen om zieke mensen te genezen’, zegt
Sienaert, die zelf vijftien jaar lang een artsenpraktijk had. ‘Als we aandoeningen vroegtijdig opsporen en behandelen, blijven mensen langer
gezond. Dat betekent niet alleen een pak minder
uitgaven voor de gezondheidszorg, maar ook
minder afwezigheden op het werk en langer
thuis kunnen blijven wonen.’
ALMA.care focust zich op het (tele)monitoren en
analyseren van fysiologische data zoals hartritme
en ademhaling. ‘Zo kunnen we gezondheidsproblemen vroegtijdig detecteren en onmiddellijk
ingrijpen indien nodig’, aldus Sienaert. ‘Ons eerste product, ALMA Live, zal continu de alertheid
van vrachtwagenbestuurders meten en bepalen
wanneer ze moeten rusten.
Elke vrachtwagen zit namelijk boordevol sensoren, maar we weten niks over de chauffeur. Heeft
hij voldoende geslapen? Heeft hij geen hartproblemen?’
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IDEALISTISCHE DRIVE
Ook bij Noho is er een idealistische
drive om mensen gezonder te
maken. Concreet heeft de start-up
een verband ontwikkeld dat verbonden is met een app, en dat patiënten
toelaat om zelf lymfoedeem (opstapeling van lymfevocht waardoor
zwelling kan ontstaan, red.) te verminderen, op gelijk welk moment en
op gelijk welke plaats. ‘Op die manier
zijn patiënten autonomer, besparen
ze geld, en kunnen ze beter omgaan
met maatschappelijke stigma's’, legt
CEO Victor Matia uit.
De komende jaren wil Noho nog
andere producten ontwikkelen die
bijdragen aan het geluk van mensen
die lijden aan een chronische ziekte.
De keuze om te beginnen met de
behandeling van lymfoedeem vloeit
voort uit het feit dat een van de
oprichters, Jean-Paul Belgrado, een
gerenommeerd expert is in lymfologie. ‘Dat geeft ons toegang tot
patiënten van zijn ziekenhuis in
Brussel, en tot zijn wereldwijd netwerk’, aldus Matia.
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Atendi.care en Pridiktiv willen elk op hun eigen
manier het leven van zorgverstrekkers en patiënten gemakkelijker maken
door de bureaucratie in de zorgsector te verminderen.

START-UPS GENEZEN
ZORGSECTOR VAN
‘ADMINISTRATITIS’
Als eigenaar van een woonzorgcentrum ondervond Koen Van Roy dat de
administratie van zorgvragen een bijzonder inefficiënte en tijdrovende
bezigheid is. ‘Vaak blijken die vragen
gedateerd door overlijden of opname
bij een concullega-zorgbieder’, illustreert hij. ‘Ziekenhuizen hebben als
doorverwijzer nood aan een vlotte
doorstroom van geriatrische patiënten en goede beheersinstrumenten
voor de opvolging nadien. Vandaag
gebeurt dat nog via de fax…’

‘Ziekenhuizen hebben
als doorverwijzer nood aan
een vlotte doorstroom
van geriatrische patiënten’
Koen Van Roy (Atendi.care)
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Kinderen van
de incubator

‘De zorg
en niet de
administratie
moet de
belangrijkste
opdracht
zijn van de
zorgverstrekker’
Jeroen De Backer (Pridiktiv)

Incubator Start it @kbc helpt start-ups om innovatieve ideeën te
ontwikkelen en te commercialiseren. Vandaag hebben daar al
meer dan 140 jonge ondernemers van geprofiteerd. Concreet
kunnen ze een jaar lang gebruik maken van kantoorruimte,
diensten en advies. KBC werkt daarvoor samen met verschillende
partners, waaronder Accenture, Mobile Vikings, Cronos, Flanders
DC, iMinds en verschillende universiteiten en hogescholen.
Drie keer per jaar krijgen start-ups de kans om hun ideeën voor
te stellen aan een jury van experts, en zo een plaatsje in de incubator te bemachtigen. Belangrijk bij het pitchen is dat een idee
innovatief en schaalbaar is en dus genoeg groeipotentieel heeft.
De start-ups die in een van de zes communities belanden
(Antwerpen, Hasselt, Gent, Leuven, Kortrijk en Brussel), kunnen
rekenen op hulp op maat. Dat verzekeren de meer dan veertig
mentoren, vaak zelf succesvolle ondernemers. ‘Die van ons, Wim
Vanhaeren van het Leuvense reclamebureau, helpt onze branding- en communicatiestrategie op poten te zetten’, illustreert
Jeroen De Backer van Pridiktiv.
De mentoren geven prille ondernemers niet alleen advies, maar
stellen ook hun netwerken voor hen open. ‘Een serieuze shortcut
naar mogelijke partnerships en klanten’, zegt De Backer. ‘Eerlijk:
als je als starter hier niet aan meedoet, dan ben je gek!’

Het zijn die uitdagingen waarop
Atendi.care, het bedrijf dat Van Roy
samen met Kurt Biesemans oprichtte, een antwoord wil bieden. Zijn
communicatieplatform
verbindt
doorverwijzers, zorgbieders en zorgvragers met elkaar, en wordt
gebruikt door ziekenhuizen, woonzorgcentra en particulieren.
Ook Pridiktiv werkt met een platform
aan het stroomlijnen van data. ‘Wij
willen dat de zorg, en niet de administratie, de belangrijkste opdracht is
van de zorgverstrekker’, zegt medeoprichter Jeroen De Backer, die zelf
een ICT-achtergrond heeft. ‘Vandaag
is er bijvoorbeeld in de woonzorgsector een gebrek aan juiste data, is
er geen tijd om mensen op te lijden,
en te veel administratieve rompslomp.’
De start-up rust zorgverstrekkers uit
met smartphones en tablets waardoor zij alle data over een patiënt in
een oogopslag kunnen raadplegen
en bijwerken. Pridiktiv integreert ook
sensorsignalen van onder meer
bloeddrukmeters en suikerspiegelmeters om patiënten nauwkeuriger

op te volgen en proactief problemen
op te sporen.

AMBITIES
Waar willen de start-ups binnen vijf
jaar staan? Voor Pridiktiv is dat een
Europese gevestigde waarde zijn die
tegen dan ook actief is in nieuwe
segmenten, zoals een telemetriedashboard
voor
topsporters.
Atendi.care ambieert om de norm te
zijn voor zorgvragen-verwerking in
België, en hoopt dat dan een belangrijk deel van de Vlaamse en
Brusselse ziekenhuizen zijn platform
gebruikt.Welke tip willen ze tot slot
geven aan de volgende generatie
start-ups? ‘Het moeilijkste moment
is de stap zetten, maar wanneer je in
het water zit, begin je wel vanzelf te
zwemmen’, zegt De Clercq. ‘Koppel
het emotionele en zakelijke los van
elkaar en je zal merken dat het heel
wat beter gaat’, zegt De Backer tot
slot. ‘Heel wat mensen vragen of
Pridiktiv mijn baby is… Neen, mijn
echte kinderen zitten, this is business. Klinkt heel stoer, maar makkelijk is het zeker niet.’

Dat vindt ook Kris Sienaert van ALMA.Care. ‘Start it @kbc is een
ronduit fantastisch initiatief omdat het vrijwel als enige daadwerkelijk iets doet voor start-ups zonder iets in return te vragen.’
‘In de praktijk merken wij dat het kunnen gebruiken van de
naam KBC als partner écht helpt om geloofwaardigheid op te
bouwen’, verklaart Koen Van Roy van Atendi.care . ‘Daar maken
wij in onze salesgesprekken dan ook geregeld gebruik van.’
Femke Coopmans van de Coachapp is dan weer zeer te spreken
over de netwerkevenementen. ‘Er heerst een ontspannen sfeer,
met jong en enthousiast volk dat graag over zowel hoogtes als
laagtes praat. Daar leer je uit én je blijft op de hoogte.’
Wat verwachten start-ups van KBC in de volgende fase van hun
evolutie? ‘Financiering is uiteraard belangrijk, maar vooral onder
de vorm van “smart money”’, zegt Hans De Clercq van Byteflies.
‘Mensen en financiers die ons ook kunnen verder helpen met hun
eigen ervaring, expertise en netwerk.’
‘De relatie tussen een start-up en een incubator lijkt op die van
een kind en zijn ouders’, besluit Victor Matia, CEO van Noho. ‘Op
een bepaald moment moet je er zelf op uit vliegen. We verwachten dus geen specifieke ondersteuning, maar we weten dat Start
it @kbc er is als we ze nodig hebben om een probleem op te lossen.’
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START-UPS SCHIETEN UIT DE
WHEATLESS & MORE
1/ ‘We zijn een specialist in gluten- en allergenenvrije voeding. We lanceren nieuwe
gezonde, lekkere en leuk uitziende producten in de Benelux en verkopen die aan
retail en horeca. Mijn vrouw en co-founder Lieve van Limbergen leidt het
operationele en logistieke, ik doe vooral de sales & marketing.’
2/ ‘Ik kreeg vijf jaar geleden de diagnose dat ik gluten- en lactosevrij moest gaan
eten en kreeg mijn kar niet gevuld. We waren gefrustreerd over wat er aan
ongezonds en smaakloos in de rekken lag. Bij het verplicht napluizen van etiketten
stootte ik op excessen aan (onnatuurlijke) suiker, zout en (verzadigde) vetten. We
besloten om een gezond en lekker alternatief aan te bieden.’
Véronique Bockstal
zaakvoerster Wheatless & More
www.wheatlessandmore.com

3/ ‘Als de ondernemersgoesting en het geloof in jezelf en wat je wil doen aanwezig
zijn, heb ik maar één advies: spring!’
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WAAROM
GESTART?

MADAM BAKSTER
Laura Verhulst, gestart als bakster in haar
masterjaar taal-en letterkunde. ‘Dat betekent
dat ik in korte tijd snel geleerd heb te multitasken. Overdag zit ik op de schoolbanken,
's avonds met de handen in het deeg. Er zijn
veel nachten dat ik maar vier uur slaap.’

1/ ‘Wij zijn een online bakkerij. Concreet
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brengen we desserts op de markt die
volledig vrij zijn van geraffineerde suikers, dierlijke producten en artificiële
smaak- of bewaarmiddelen.’

Laura Verhulst

2/ ‘Hoewel ik als tiener vijfentwintig kilo
ben afgevallen, leerde ik niet om een
gezonde relatie met voeding op te bou-

Gentse student-ondernemer van het jaar
madambakster.be

wen. Het cijfertje op de weegschaal
werd de oorzaak van mijn doen en laten.
Het heeft jaren geduurd om gezond
bezig te zijn met voeding en er zonder
schuldgevoel van te kunnen genieten.
Vorig jaar merkte ik op hoeveel mensen
wel nog met zo’n schuldgevoel kampen.
Het is mijn missie om te tonen dat desserts wel een plekje kunnen vinden in
een gezonde levensstijl.’

3/ ‘De beste tijd om een zaadje te planten, was twintig jaar geleden. De op één
na beste tijd is nu. En zelfs als de plant
niet groeit, zal je toch nog geleerd hebben hoe het de volgende keer wel moet!’

GINGERWALD
1/ ‘Wij leveren juice-shots aan bedrijven via interactieve juice-corners. Juice-shots zijn rauwe koud-geperste sappen van groenten, fruit en kruiden, zonder pasteurisatie of additieven, en komen in flesjes van 100ml.
De ingebouwde iPad helpt bij het creëren van een “positive-vibe-social-take-a-break-feeling”. Werknemers
kunnen er zich onder meer mee informeren over de ingrediënten, of een collega die een kater heeft trakteren met een gezonde shot.’
2/ ‘Op mijn vorige job was ik tot de conclusie gekomen dat het niet evident is om af en toe iets puur
natuur en gezond te nuttigen. Voor gezond koken is tijd en organisatie nodig, en onderzoek wijst uit dat
fruitschalen enkel de mensen bereiken die al met gezondheid bezig zijn. Vandaar onze missie om het consumeren van fruit, maar vooral ook groenten en kruiden, gemakkelijker en zelfs leuker te maken.

Jan Verhoeven
CEO Gingerwald
www.gingerwald.be

3/ ‘Don’t stress about stressing: slapeloze nachten en je kerstcadeau voor je vrienden en familie omzetten
in het spenderen van quality time wegens een iets te krappe portefeuille is volkomen eigen aan een startup.’
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STARTBLOKKEN
MOOCS
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1/ ‘MOuntains and OCeanS (MOOCS) wil aan de hand van full
3D bodyscans en een online bestelplatform de nazorg van
brandwondenpatiënten optimaliseren. Zo kunnen zij te allen
tijde beschikken over op maat gemaakte nazorgproducten van
topkwaliteit.’
‘Nu worden patiënten nog manueel opgemeten, wat tijdrovend
is en ruimte laat voor meettechnische fouten. Met ons 3Dmeetprotocol kan dat professioneler en efficiënter, waardoor er
ook meer tijd vrijkomt om de patiënt goed te informeren.’

WAT DOET
UW START-UP
PRECIES?
Bernard Hoste
MOOCS
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ADVIES AAN
VOLGENDE
START-UPS?

2/ ‘Als CEO van een familiale onderneming uit de medische
sector die internationaal actief is met drukkledij en siliconeproducten voor de nazorg van onder meer brandwonden- en lymfepatiënten, heb ik het verhaal van op maat gemaakte drukkledij nooit kunnen exporteren. Hoewel Tricolast geen brood zag
in het idee om het opmeten te automatiseren, heeft het wel
geholpen bij het onderzoek. Voor de commerciële uitwerking
ontbrak de kennis wel. Bij Start it @kbc kan ik terecht om daarover te brainstormen.’
3/ ‘Los van kunnen, mogen, moeten,… is de belangrijkste
vraag: wíl ik dit echt doen? Als dat zo is, vraag je dan af wat
het van je zal maken als je het hebt uitgewerkt, en of je ook dat
wel wil worden. Als dat zo is: ga ervoor!’

360° QUALITY OF LIFE
Kasper Bormans, doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven, auteur van ‘Wat Alz’ en ontwikkelaar van een audiogids voor mensen met dementie.

1/ ‘De medische wereld heeft vooral vanuit farmacologisch oogpunt aandacht voor dementie en de ziekte van Alzheimer. Wat als we daar ook op een andere manier naar kunnen kijken? We zijn nu de eerste testen aan het uitvoeren met de audiogids MemoryHome in woonzorgcentra, weldra ook in de thuiszorg. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend.’
2/ ‘Dementie is het probleem van de toekomst. Het achteruitgangsproces is zwaar voor de
persoon zelf, maar nog zwaarder voor de omgeving. 82% van de mantelzorgers in
Vlaanderen is overbelast of loopt het risico dat te worden. Het verlies aan contact en herkenning is vaak het moeilijkst om te dragen. Onze doelstelling is om de afbrokkelende dialoog
tussen mensen met dementie en hun omgeving te versterken.’
3/ ‘Ik heb geleerd dat er twee soorten mensen zijn als je een vonk op tafel gooit: zij die er
Kasper Bormans
doctoraatsonderzoeker KU Leuven
www.gingerwald.be

zand op gooien en zij die er zuurstof aan geven. Omring je vooral met die tweede groep.’

