Persbericht
Ivbar en Prodacapo sluiten zich aan bij de LOGEX Group
en bundelen hun krachten in geavanceerde kosten- en
kwaliteitsanalyses voor de gezondheidszorg
Ivbar en Prodacapo sluiten zich aan bij de LOGEX Group en bundelen hun krachten om de
kwaliteit, transparantie en efficiëntie van de gezondheidszorg te vergroten. LOGEX Group wordt
hiermee de eerste Europese speler in geavanceerde software en analytics voor het meten van
uitkomsten en kosten van zorg.
De organisaties bekleden elk een vooraanstaande positie in de verschillende Europese markten
waarin zij actief zijn – Nederland, Zweden, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk. In de vernieuwde LOGEX Group komen kennis en expertise op het gebied van
kwaliteit, uitkomsten en kosten van zorg samen. Hiermee ontstaat de unieke mogelijkheid om
integraal inzicht te geven in verbeterpotentieel van zorg.
o

LOGEX is gevestigd in Amsterdam en is voorloper op het gebied van performance- en
kostenanalyses in de zorg, voor onder meer artsen en zorgaanbieders. Ook levert het
bedrijf software voor het planning & control proces van ziekenhuizen. LOGEX werkt
samen met Value2Health en MRDM. Value2Health is de expert op het gebied van
kwaliteitsmetingen in de zorg. Met interactieve tools en benchmarks geeft de organisatie
stakeholders in de zorg betrouwbare informatie waarmee de kwaliteit van zorg kan
worden verbeterd. MRDM is expert op het gebied van data privacy & security.

o

Ivbar is gevestigd in Stockholm en heeft de missie om zorgorganisaties te ondersteunen
om de kwaliteit van zorg duurzaam te verbeteren. Ivbar is vooral bekend van de
geavanceerde bekostigings- en contracteringsmodellen in de zorg.

o

Prodacapo is gevestigd in Helsinki en is expert in activity-based costing en regionale
performance metingen in de zorg. Prodacapo is actief in Finland, Zweden, Noorwegen en
het Verenigd Koninkrijk.

“Dankzij deze internationale samenwerking krijgen onze klanten toegang tot een veelzijdiger
productportfolio en mogelijkheden om internationaal te benchmarken. Onze producten dragen bij
aan een beter begrip van uitkomsten en transparantie van zorg en de inzet van middelen en
kosten. Dit helpt onze klanten om continu te verbeteren. Dit komt uiteindelijk de patiënt en
maatschappij ten goede,” aldus Philipp Jan Flach, CEO van LOGEX Group.
In veel Europese landen staan zorgbudgetten onder druk en stijgen de zorguitgaven als aandeel
van het bruto nationaal product. Hierdoor stijgt de vraag naar modellen die de efficiëntie van zorg
vergroten en inzicht geven in de waarde van zorg voor patiënten. Het veelzijdige en
gespecialiseerde productaanbod van de nieuwe groep biedt potentie om deze uitdagingen het
hoofd te bieden.
“We kunnen onze klanten voorzien van diepgaande inzichten in zowel zorguitkomsten, als
kosten, als de inzet van middelen. Dat is uniek in Europa en buitengewoon belangrijk als we de
vraagstukken in onze huidige zorgstelsels willen oplossen,” zegt Kari Lappalainen, CEO van
Prodacapo.

Philipp Jan Flach wordt CEO van de vernieuwde LOGEX Group. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Amsterdam en de groep heeft daarnaast vestigingen in Zweden, Finland, Noorwegen, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjechië en diverse locaties in Nederland. Dankzij de Europese
spreiding heeft de groep veel kennis en expertise over de verschillende lokale zorgstelsels en
kunnen best practices worden gedeeld.

“Met deze geografische uitbreiding zijn we een echt Europees bedrijf geworden. Zo ontstaan
ongeëvenaarde mogelijkheden om zorgprestaties te benchmarken met andere landen, regio’s en
patiëntgroepen. Dit geeft waardevolle inzichten aan alle stakeholders die de zorg willen
verbeteren,” aldus Jonas Wohlin, CEO van IVBAR.
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