Equipe Zorgbedrijven
Equipe Zorgbedrijven is een snelgroeiende verstrekker van private gezondheidszorg, met een netwerk van 24 locaties in heel Nederland.
De groep is ontstaan uit de fusie van drie gespecialiseerde ziekenhuizen: Velthuis kliniek (cosmetische chirurgie & dermatologie), Xpert
Clinic (hand- en polschirurgie) en Helder Kliniek (flebologie & proctologie).

When ambition meets ambition
Equipe is een van de grootste verstrekkers van gespecialiseerde zorg in Nederland. Het management heeft de ambitie om de
(nieuwe) organisatie op een duurzame manier te integreren in het ecosysteem en op die manier voldoende kritische massa te creëren
voor nog kwalitatievere en innovatieve behandelingen.
Equipe’s management wil het bedrijf verder uitbouwen en zijn vaste kosten optimaliseren door meer patiënten te behandelen. Dat laat
op zijn beurt meer doorgedreven specialisatie en extra subspecialisaties toe.
Een belangrijke sleutel tot het succes van Equipe is de focus op specialisatie en kwaliteit, twee kernfactoren waarin ook ons Health
& Care-platform zeer veel belang stelt. Daarnaast is er het ‘hub-and-spoke’-systeem: de grote operatiekwartieren worden
aangevuld met steeds talrijkere kleinere satellietziekenhuizen.
Wij geloven dat het sterke managementteam in staat is tot een uitstekend trackrecord voor het verstrekken van hogekwaliteitszorg,
door innovatie aan te wenden om de huidige standaarden te verbeteren.

Together,
we build
a leading
company

Toen we in december 2015 een belang verwierven in Equipe, waren we de eerste externe investeerder.
Samen met het management van Equipe legden we de krijtlijnen van de – organische en nietorganische – groeistrategie vast. We richtten ons daarbij voornamelijk op geografische expansie, een
uitgebreider hub-and-spoke-netwerk, volledig geïntegreerde zorgpaden met inbegrip van revalidatie en
fysiotherapie, maar ook nieuwe behandelingsgebieden.

Onze sectorexperts verschaften niet alleen kapitaal, maar hielpen Equipe ook hun operationele
uitmuntendheid te verhogen en zich voor te bereiden op het realiseren van hun groeistrategie.
Bovenaan de todo-lijst stonden nieuwe gebouwen in Eindhoven en Amsterdam, die respectievelijk in het
voorjaar van 2016 en 2017 met succes werden afgewerkt.
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