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Initiatiefnemer Guus Frericks staat te midden van deelnemers aan het Startupbootcamp High
TechXL in Eindhoven.
Erik van der Burgt/Verbeeld

Start-up Mint Solutions haalt € 4,4 mln op. Het geld wordt ingezet
om MedEye, een medicatieveiligheidssysteem, verder in de markt te
introduceren.

‘Zonder onze eigen
webwinkel waren we
nooit op dit idee
gekomen’

‘We wilden geen pilots,
of anderhalf jaar

Meer over dit onderwerp Het systeem van Mint Solutions wordt al gebruikt in
Nederlandse ziekenhuizen. Het bedrijf was een van
de deelnemers aan Startupbootcamp HighTechXL
in Eindhoven – een snelkookpan om veelbelovende
Europese bedrijven klaar te stomen voor een rol op
de wereldmarkt.

IJsland

Mint Solutions is het bedrijf van de IJslander Gauti
Reynisson. Het nu opgehaalde bedrag is het hoogste
dat ooit aan een deelnemer van Startupbootcamp
beschikbaar is gesteld. Startupbootcamp is onder
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Solutions Vestia begaf zich 'tussen haaien' met haar

derivaten

2 reacties

'Houdt het simpel en pas op, u zwemt
tussen haaien.' Die waarschuwing gaf
Erik Wilders, schuldagent van het
ministerie van Financiën, aan
woningcorporaties die rentederivaten
kochten.

'Zuid-Europa zwengelt eurozone aan'

2 reacties

De economie van de eurozone komt
verder op stoom, vooral dankzij Italië,
Griekenland en Spanje, aldus de Oeso.

Philips stelt markt vreemd genoeg gerust
Beleggers kijken bij het winstalarm van
Philips vandaag vooral naar het
positieve nieuws: andere divisies
compenseren de tegenvaller bij
healthcare.

Andere bezoekers lazen ook:
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Duistere kant van internet wordt bron van zorg

Vestia begaf zich 'tussen haaien' met haar
derivaten

‘Deense Hema’ opent drie winkels per week en
speurt naar Nederlandse winkelpanden

Directeur Philips Healthcare stapt op na
tegenvallende resultaten
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onderweg zijn voordat
er iets staat’

Ondernemers leren
om van falen te leren

andere gevestigd in Tel Aviv, Berlijn en
Kopenhagen.

Investeerders

De in totaal € 4,425 mln is afkomstig van het
Amsterdamse Life Sciences Partners (LSP) en het
Franse Seventure Partners. Ook de huidige
investeerders in MedEye doen mee met deze
investeringsronde. Mint Solutions zal zijn
hoofdkantoor naar Nederland verplaatsen om
vanuit daar de Europese markt te veroveren.
Gedroomde markten zijn het Verenigd Koninkrijk
en Duitsland. Beide investeerders nemen plaats in
de raad van bestuur.

Medicatie

MedEye is een systeem dat fouten met medicatie in ziekenhuizen moet
voorkomen. De oplossing van de start-up bestaat uit een scanner. Het systeem
bekijkt de dosering en geeft aan of deze correct is. Scans worden aan het bed
gedaan.
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MARKETING
Hete zomer op komst voor
groeiend aantal
betaalzenders.

A French Cure
“This is a moment when broad
objectives should be set out
clearly and openly debated, so
that French society can embrace
common aims.”

Gratis bier bestaat niet
“Veel toeleverende bedrijven
happen steeds harder naar
adem. Superunie, de organisatie
die inkoopt voor 1600
supermarkten, zorgt voor wat
financiële lucht.”

Duivels dilemma
“De winstwaarschuwing bij Air
France-KLM van dinsdag komt
niet onverwacht.”
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Ingenieursbureau Search
maakt zich na verkoop aan
Zwitsers op voor expansie

 

ShareShare 0LikeLike

Philips, BAM en SBM kleuren lager Damrak
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Duistere kant van internet
wordt bron van zorg

Securitisatie
Markt voor verknipte en
verpakte leningen groeit
maar blijft fractie van wat
die was.

Entrepreneur
‘Deense Hema’ opent drie
winkels per week en speurt
naar Nederlandse
winkelpanden.
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