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Beleggersupdate Q1 2020 

Mei 5, 2020 – “Uitdagend” 
 
Het eerste kwartaal van dit jaar kent voor ons veel uitersten. Heel blij zijn wij met de succesvolle 
plaatsing van 2499 obligaties binnen 1,5 dag. Tegelijkertijd nog geen paar weken later kregen we te 
maken de coronacrisis.  
 
De coronacrisis is voor iedereen elke dag aanwezig. Zo ook voor ons. Hoewel we het eerste kwartaal 
in januari en februari goede groeicijfers hebben laten zien, is dit in maart aardig teruggeschroefd. De 
reguliere zorg kwam deels tot stilstand en daarnaast mogen wij de ziekenhuizen niet meer in om 
nieuwe demo’s te geven en plaatsingen uit te voeren. Dit betekent ook voor ons dat wij dit in onze 
omzet over het eerste en tweede kwartaal gaan merken. 
 
Na een succesvol 2019 begonnen wij uiterst positief aan 2020. De realiteit zal echter anders zijn. Ook 
wij zullen onze omzetdoelstellingen naar beneden moeten bijstellen.  Echter, door een goed 2019 en 
een succesvolle plaatsing van obligaties staan wij er goed voor. Wij gebruiken de tijd die wij hebben 
derhalve om, zodra de maatregelen weer opgeheven zijn, voortvarend weer te beginnen.  
 
Daarnaast gaan wij door met de voorbereidingen voor de uitbreiding van onze productiecapaciteit en 
gebouwen. De eerste concepttekeningen zijn hiervoor opgezet en worden momenteel verder 
uitgewerkt zodat wij kunnen beginnen met bouwen wanneer de vooruitzichten daar aanleiding toe 
geven.  
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De extra tijd die wij nu hebben besteden wij volledig om de nieuwe versie van ons product verder 
gereed te maken zodat we deze klaar hebben staan voor plaatsingen bij onze klanten. 
 

 
De eerste reacties van klanten op foto’s van onze nieuwe versie zijn zeer positief. Wij staan dus te 
popelen om deze bij hun te installeren. 
 
Daarnaast hebben wij ons team verder uitgebreid. Deze uitbreidingen zijn op ons hoofdkwartier. Om 
onze ambities de komende jaren waar te maken, zullen wij nog verder uit moeten breiden op 
verschillende vlakken. Wel zullen wij keer op keer bekijken hoe de situatie is en daarop waar nodig 
bijsturen. Op dit moment echter hebben wij nog meer mensen nodig op verschillende posities zodat 
wij die posities bij verruiming van de restricties in kunnen vullen. 
 
Wat de totale impact op onze omzet zal zijn is op dit moment moeilijk in te schatten. Wij zijn van 
mening dat, indien wij in Q2 weer bezoeken kunnen afleggen en mogen reizen, wij in het laatste half 
jaar een gedeelte zouden kunnen inhalen. Daarnaast voeren wij ook projecten uit voor partners, 
waar wij ook onze omzet uit halen. Wij hopen hier in de volgende beleggersupdate meer 
duidelijkheid over te kunnen geven. Het is in ieder geval zo dat wij er als bedrijf financieel sterk voor 
staan en geen acute problemen ondervinden.  
 
  


