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Gimv investeert in Oldelft Ultrasound, een internationaal 
gerenommeerde Nederlandse onderneming voor medische 
diagnostiek 
 

Gimv heeft het meerderheidsbelang in Oldelft Ultrasound overgenomen van AlpInvest. 
Oldelft is een hightech onderneming voor medische diagnostiek, gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, de productie en het onderhoud van innovatieve ultrasone sondes 
(transducers). Naast Gimv investeert ook het bestaande managementteam van de 
onderneming. Gimv schaart zich ten volle achter de plannen van Oldelft voor verdere 
innovatie en internationale groei. 

Sinds Oldelft Ultrasound (www.oldelft.nl) in de jaren 1980 van start ging met haar ultrasone 
activiteiten voor de medische sector, heeft de onderneming een toonaangevende positie 
uitgebouwd op het vlak van ultrasone sondes voor gebruik in cardiologie. Deze componenten 
worden verkocht aan grote OEM’s, die deze integreren in hun systemen. Oldelft, een vroegere 
dochteronderneming van Delft Instruments, heeft haar hoofdkantoor in Delft (Nederland) en heeft 
ruim 50 mensen in dienst. 

Oldelft Ultrasound is een leverancier van kerncomponenten aan mondiale OEM-fabrikanten van 
ultrasone apparatuur. Deze OEM’s leveren complete ultrasound systemen aan ziekenhuizen en 
andere medische instellingen. Oldelft is gespecialiseerd in de miniaturisatie van zogenaamde 
sondes, voornamelijk voor de diagnose van cardiovasculaire aandoeningen, en is vooral bekend 
voor haar TEE-sondes (gebruikt voor Echocardiografie ingebracht via de slokdarm). Dankzij deze 
unieke en innovatieve knowhow is Oldelft de belangrijkste onafhankelijke leverancier van complexe 
ultrasound componenten, die voornamelijk worden gebruikt voor de behandeling van kinderen en 
prematuren. Oldelft maakt echter ook hoogkwalitatieve producten voor gebruik bij volwassenen. In 
de R&D-afdeling van de onderneming wordt er daarnaast gewerkt aan enkele veelbelovende 
nieuwe sondes. Oldelft werkt hiervoor samen met verschillende technische en medische 
universiteiten (onder meer Delft en Rotterdam). 

Rob Smallenburg, CEO van Oldelft Ultrasound: "Na het succesvolle traject met AlpInvest, zijn wij 
heel tevreden ook in Gimv een partner te gevonden hebben die begrijpt wat we nodig hebben, 
onze visie deelt en volledig achter onze plannen voor verdere innovatie en internationale groei 
staat." 

Ivo Vincente, Hoofd Buyouts & Growth voor Gimv in Nederland: "Oldelft speelt een baanbrekende 
rol in de innovatie van ultrasound instrumenten en is daardoor uitstekend gepositioneerd om 
voordeel te halen uit het wereldwijd groeiend gebruik van deze imaging techniek. Bovendien zal de 
groei van deze nichesector verder worden gestimuleerd door nieuwe toepassingen en het 
toenemend niveau van gezondheidszorg in de groeilanden. Wij zijn dan ook zeer enthousiast om 
samen met het management van Oldelft een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan haar 
internationale groeiverhaal." 

http://www.oldelft.nl/
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Gimv investeert ruim één procent van zijn eigen vermogen in Oldelft, waarbij de structuur van de 
investering volledig werd afgestemd op de ambitie van de onderneming om verder te groeien. Er 
zal evenwel geen verdere financiële informatie vrijgegeven worden over deze transactie. Meer 
informatie over de onderneming vindt u op de website van Oldelft. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dhr. Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

Dhr. Ivo Vincente – Head Buyouts & Growth The Netherlands 

T +31 70 3 618 621 – ivo.vincente@gimv.com 

Dhr. Sander van Vreumingen – Executive Investment Manager Buyouts & Growth 

Netherlands 

T +31 70 3 618 623 – sander.vanvreumingen@gimv.com 

 

Over Gimv 

Gimv  is een Europese investeringsmaatschappij met ruim 30 jaar ervaring in private equity en 

venture capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel en beheert momenteel 1,8 

miljard EUR (inclusief fondsen van derden). 

Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven en daarnaast 

verstrekt Gimv via gespecialiseerde teams durfkapitaal aan bedrijven actief in Life Sciences, 

Technologie en Cleantech. Hiervoor kan Gimv zich beroepen op een regionale aanwezigheid met 

vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en een uitgebreid internationaal 

expertisenetwerk. 

Specifieke activiteiten of welbepaalde landen benadert Gimv via gespecialiseerde fondsen, al dan 

niet in samenwerking met ervaren partners. Voorbeelden hiervan zijn Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG 

Infra+, DG Infra Yield, enz. 

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