
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Parijs (FR), Antwerpen (BE), 21 september 2022, 7:30 AM CET (embargo) 

Gimv werkt samen met de oprichters van de groep Les Psy Réunis 
om een leider in de ambulante geestelijke gezondheidszorg in 
Zwitserland uit te bouwen. 
 

Gimv heeft samen met de oprichters van Les Psy Réunis een strategische participatie genomen. Deze 

investering is bedoeld om de ontwikkeling van een netwerk van mentale gezondheidszorgcentra over heel 

Zwitserland te versnellen en de organisatie te versterken om het hoofd te kunnen bieden aan de komende 

wijzigingen in de regelgeving voor de sector. 

 

Les Psy Réunis, opgericht in 2018 door de artsen Elizabeth en Andrei Cicotti, is intussen uitgegroeid tot een 

referentiespeler in de sector van de ambulante mentale gezondheidszorg in Frans-Zwitserland. In 2021 hielden de 

psychiaters en psychologen van de groep meer dan 50.000 consulten. 

 

De groep Les Psy Réunis is één van de meest dynamische spelers op de markt. Onder leiding van haar oprichters 

heeft de groep een model van groepspraktijken uitgewerkt waarbij de artsen hun onafhankelijkheid behouden en 

tegelijk kunnen rekenen op de efficiëntie van meer geïntegreerde modellen. Sinds haar oprichting maakt de groep 

een enorme organische groei door. Nu wil ze haar marktaandeel consolideren door zich te baseren op een efficiënte 

bedrijfsorganisatie die focust op de kwaliteit van de zorgverlening en zeer aantrekkelijk is voor de therapeuten. 

 

Vandaag beheert de groep 5 centra in Genève en stelt meer dan 80 therapeuten te werk. In samenwerking met 

vooraanstaande artsen wil de groep zich blijven ontwikkelen door organisch en extern te groeien. De diversificatie 

naar nieuwe vakgebieden van de mentale gezondheidszorg (bv. zorgverlening aan huis, opleidingen, medische 

expertises) zal integraal deel uitmaken van de strategie van de groep in de komende jaren. Om dit te bereiken, wil 

de groep zich laten ondersteunen door haar talentvolle medewerkers, de huidige infrastructuur verder ontwikkelen 

en haar digitaliseringsplan uitvoeren. In dit opzicht heeft de groep onlangs haar managementteam versterkt met 

Cédric Alfonso, die de voorbije jaren de functie van CEO uitoefende bij de Clinique Générale-Beaulieu, en Apolline 

Eberlé, die enorm veel ervaring heeft in het begeleiden van gezondheidszorginstellingen bij hun digitale 

transformatie.  

 

“De keuze om het Gimv-team als partner te nemen lag voor de hand omdat we dezelfde waarden en ambities delen 

voor Les Psy Réunis. Hun kennis van de gezondheidszorgsector en hun vermogen om bedrijven te begeleiden bij 

de opbouw van hun organisatie en de uitvoering van een opbouwstrategie hebben ons overtuigd”, zegt Andrei 

Cicotti, CEO van de groep Les Psy Réunis. 

 

“Het Healthcare-team heeft een sterke kloof tussen vraag en aanbod in de ambulante geestelijke gezondheidszorg 

vastgesteld en is op zoek gegaan naar spelers die deel kunnen uitmaken van de oplossing. Wij zijn ervan overtuigd 

dat Les Psy Réunis, opgericht door artsen met een ondernemersvisie, deze oplossing zal kunnen bieden. Onze 

expertise in de consolidatie van gezondheidzorgketens en de uittekening van ambitieuze ESG-roadmaps, 

gecombineerd met onze langetermijnvisie, zijn stuk voor stuk troeven om dit project te realiseren. We zijn heel trots 

dat de oprichters ons gekozen hebben als partner om hun groeiplannen waar te maken ”, aldus Gautier Lefebvre, 

Partner Healthcare bij Gimv. 

 

Kevin Klein, Principal Healthcare bij Gimv voegt nog toe: “Les Psy Réunis is naar onze mening een ideaal 

platform om in Zwitserland een vooraanstaande speler te creëren in de sector van de ambulante mentale 
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gezondheidszorg. De groep kan rekenen op een uitstekend team dat heeft aangetoond dat zijn concept prachtige 

resultaten oplevert voor alle betrokkenen en klaar is om te worden uitgerold op grotere schaal.” 

 

Er worden geen details gegeven over de financiële kant van de transactie. 

 

OVER GIMV 

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

heeft Gimv vandaag 2 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 60 portefeuillebedrijven die samen 

een omzet van 3,1 miljard EUR realiseren en meer dan 19 000 professionals tewerkstellen.  

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met 

een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vijf investeringsplatformen zijn: Consumer, 

Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de 

thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 

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

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Gautier Lefebvre, Partner Healthcare platform 

T +33 1 58 36 45 87 – gautier.lefebvre@gimv.com 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 

 

http://www.gimv.com/
mailto:gautier.lefebvre@gimv.com
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com

