
     
 

Het kan wél: Annemarieke Godschalx haalt 3,5 ton startkapitaal op 

  
ANW Nederland 
Medisch dienstverlener 

 

ANW Nederland is in 2013 opgericht om avond-, nacht- en weekenddiensten 

van artsen in de langdurige zorg aan te bieden en zorginstellingen hierin te 

ondersteunen. Dit doen wij met behulp van op maat gemaakte software met een 

plannings- en informatiesysteem. Sinds juli 2016 hebben we onze diensten 

uitgebreid en organiseren we waarnemers voor huisartsen, zowel op de 

huisartspraktijk als op de huisartsenpost. Daarnaast hebben we dokters-

assistenten in dienst die op locatie in de huisartspraktijk in te zetten zijn. Deze 

doktersassistenten bieden ook telefonische ondersteuning op afstand, vanuit 

ons eigen callcenter, dat van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar is. 

 

Door triage, planning en ICT-ondersteuning leveren wij een betaalbare en 

betrouwbare dienst aan zorginstellingen. Hierdoor is de expertise van de 

gespecialiseerde medici daar beschikbaar waar deze het meest tot zijn recht komt,  

namelijk bij de cliënten van de zorginstelling. 

 

Onze doelstelling: met minimale kosten de zorg transparant en kwalitatief goed ondersteunen. 

  

Wat had het bedrijf nodig? 

- Een investering van € 350.000 om te starten; 

- Een ondernemer met kennis van de markt om het bedrijf te leiden en een schil met ‘wijze personen’ om te 

adviseren. 

Hoe heeft venture capital hieraan bijgedragen en blijvende waarde gecreëerd? 

- Er is een eenmalige lening van € 350.000 verstrekt door Health Innovation Fund II, die in 2017 geheel is afgelost. 

Zonder deze investering was ANW Nederland niet van de grond gekomen;  

- Health Innovations heeft actief met ons meegedacht in de ontwikkeling en zelfvertrouwen gegeven aan de 

directie; 

- Ook hebben we gebruik kunnen maken van het netwerk van Health Innovations, wat voor een start-up zeer 

waardevol is. 

Welke resultaten heeft de venture capital-investering bereikt/waar staat het bedrijf dankzij de investering nu? 

- ANW Nederland is nu winstgevend en gezond; 

- Nieuwe ontwikkelingen bieden nog steeds (nieuwe) kansen. 

Welke lessen voor andere ondernemers zijn er uit dit proces te trekken/wat zijn de aanbevelingen als het gaat 

om het aantrekken van venture capital? 

- Venture capital is de ideale wijze om een bedrijf te starten; 

- Denk zelf actief mee en vraag ook de investeerder om actief mee te denken over hoe je als start-up een volwassen 

bedrijf kunt worden. 
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