PERSBERICHT

CREATED ON

19/07/2016

H.Essers ziet toekomst in zorglogistiek en participeert in Hospital Logistics
Op 12 juli 2016 nam H.Essers een participatie in Hospital Logistics waarin ook UZ Leuven participeert, het
belangrijkste academisch ziekenhuis van België met meer dan 1.800 bedden en 8.800 medewerkers.
In deze joint venture heeft H.Essers 51 % en UZ Leuven 49 % aandelenbelang. Bovendien brengt H.Essers
al haar bestaande healthcare activiteiten onder in de joint venture.
Hospital Logistics, met hoofdkwartier in Aarschot, heeft 1 vestiging in België en 4 distributiecentra in
Nederland en heeft een sterke reputatie als logistieke partner voor ziekenhuizen, woonzorgcentra en
verpleeg- en verzorgingstehuizen. Het bedrijf heeft een omzet van 129 mio euro en telt 220 medewerkers.
Hospital Logistics beschikt momenteel over een totale magazijnoppervlakte van 28.000 m², inclusief 2.400
m² cleanrooms en GDP-ruimte in de Nederlandse vestigingen, een fleet van 26 voertuigen, en 4.200
specifieke rolcontainers.
Met haar expertise in de zorglogistiek en focus op de zorgsector, kent Hospital Logistics al jaren een
duurzame groei in België en Nederland.
H.Essers beweegt zich reeds ruime tijd in het segment van de zorglogistiek. Naast een aantal
ziekenhuisklanten en klanten uit de medische sector (zoals Rode Kruis Vlaanderen), investeert de logistiek
dienstlener in vernieuwende zorgconcepten zoals ‘Unidosering van Geneesmiddelen’ met vaste partner
Ethilog.
Daarnaast is H.Essers vaak strategische partner in innovatieve gezondheidsprojecten zoals MHuDA
(hergebruik van medische hulpmiddelen), de proeftuin Careville Limburg (gericht op de bevordering van
thuiszorg) en het recentelijk met een Agoria e-Health Award bekroonde HIPS-project over de optimalisatie
van patiënten-, materiaal-, en informatiestromen in ziekenhuizen.
Met deze participatie wil H.Essers haar strategisch segment Healthcare verder uitbreiden en zich nog
meer profileren als de specialist inzake zorg- en hospitaallogistiek.
Beide bedrijven hopen door intense samenwerking en bundeling van expertise, assets en innovatieve
ideeën sneller te kunnen groeien en de sector van rusthuizen en ziekenhuizen in België en Nederland nog
beter te bedienen.
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Over het bedrijf H.Essers
Het bedrijf H.Essers werd opgericht in 1928 door Henri Essers en is intussen uitgegroeid tot één van de meest
toonaangevende bedrijven in Europa op het vlak van transport en logistiek voor sectoren als chemie,
pharmaceutica/healthcare en kwalitatief hoogstaande goederen.
De afgelopen 10 jaar kende het bedrijf een stevige uitbreiding, te danken aan de autonome groei en een aantal
strategische overnames. In 2015 boekte H.Essers een omzet van 484 miljoen €. Het bedrijf telt momenteel +930.000
m² magazijnruimte, een vloot van 1.360 trekkers en 2.900 aanhangwagens. Bij H.Essers werken meer dan 4.630
mensen verdeeld over 41 vestigingen in 12 landen. www.essers.com

Over UZ Leuven
Met 1.995 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis in België. Meer dan 9.000 medewerkers zetten
zich dagelijks in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden en voortdurend te werken
aan verbetering en vernieuwing van deze zorg. In 2015 waren er 693.592 raadplegingen en 103.192 dagopnames. De
sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van topklinische kwalitatieve patiëntenzorg, excellent innovatief
onderzoek en hoogstaand academisch onderwijs. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het
internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg. Recentelijk werd voor de derde keer op rij het JCI-label
behaald.
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