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Younes Al Bouchouari
Lindacare, een start-up die een platform ontwikkelde om patiënten op afstand te monitoren, heeft 1,5 miljoen euro kapitaal opgehaald bij het Leuvense fonds Capricorn
Ventures.
Lindacare, dat ontstond dankzij een software-event (hackaton) georganiseerd door Microsoft, ontwikkelde een platform dat alle data kan centraliseren die afkomstig zijn van verschillende medische
implantaten. 'Momenteel heeft elke producent zijn eigen platform, wat erg complex is voor het verzorgend personeel', zegt commercieel directeur Damien De Greef. 'Ze verliezen er veel tijd mee, terwijl de patiënt niet optimaal wordt opgevolgd.'
Het platform is al compatibel met drie van de vijf grote fabrikanten. Volgens De Greef zijn die bedrijven blij met de oplossing van Lindacare. 'Hoe eenvoudiger het monitoren op afstand wordt, hoe
meer artsen geneigd zullen zijn er gebruik van te maken.'
Het systeem wordt door meerdere ziekenhuizen uitgetest, wat de komende maanden tot een eerste
groot contract kan leiden. Het potentieel is groot. 'Vandaag beperken we ons tot implantaten bij
mensen met chronisch hartfalen en hartritmestoornissen. Dat zijn wereldwijd 10 miljoen mensen,
van wie een op de vijf een implantaat heeft', zegt oprichter en CEO Shahram Sharif.
Maar de kans is groot dat het bedrijf zijn platform uitbreidt naar andere kwalen die vanop afstand
kunnen worden opgevolgd, zoals chronische obstructieve longziekte (COPD). Het is om die uitbreiding te financieren dat het bedrijf bij Capricorn aanklopt. Katrin Geyskens, die het dossier bij Capricorn opvolgt, was ook jurylid bij de hackathon waar het idee ontstond.
Lindacare is al het tweede ondernemersproject van Shahram Sharif, die vroeger actief was in de telecomsector. Hij richtte vorig jaar ook Am well op, een start-up die technologie ontwikkelt om de
prestaties van werknemers te helpen verbeteren.
Ook De Greef verdiende al zijn sporen als ondernemer, met het Waalse bedrijf Telemis. Die spin-off
van de universiteit van Louvain-la-Neuve groeide uit tot een internationale specialist in medische
beeldvorming. 'Ik heb twee jaar geleden een exit gerealiseerd. De behoefte aan een nieuwe uitdaging
heeft mij in de richting van het ondernemerschap geduwd', zegt hij.
Mocht u het zich afvragen: de naam Lindacare is geleend van een verpleegster met de naam Linda.
Zij getuigde op de hackathon over de problemen waarmee ze op haar werk werd geconfronteerd.
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