
            

 

Persbericht 

 
Salvia BioElectronics ontvangt ‘seed funding’ voor ontwikkeling minimaal invasieve 

neuromodulatietherapie 

 

Eindhoven, 22 mei 2018 – De Eindhovense startup Salvia BioElectronics B.V. maakt vandaag 

bekend dat het € 1,3 miljoen heeft opgehaald voor de ontwikkeling van een minimaal invasieve 

bio-elektronische therapie voor mensen die aan een chronische, neurologische aandoening 

lijden. Salvia heeft financiering opgehaald bij een syndicaat onder leiding van de Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Thuja Capital Healthcare Seed Fund II. Andere financiers 

in het syndicaat zijn RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de oprichters en 

werknemers van Salvia. 

 

Salvia wil de financiering gebruiken voor de verdere ontwikkeling van zijn productconcept, ter 

voorbereiding op een grotere serie A-financieringsronde. Daarmee wil Salvia het uiteindelijke product 

realiseren en klinische studies uitvoeren voor het verkrijgen van Europese CE markering, en de 

commerciële lancering van het apparaat bekostigen. 

 

Hubert Martens, CEO van Salvia BioElectronics: “De behandeling van een chronische, neurologische 

aandoening met medicijnen heeft vaak ongewenste bijwerkingen die ondraaglijk kunnen zijn voor 

patiënten. Door zenuwactiviteiten voorzichtig te beïnvloeden, triggert bio-elektronica natuurlijke 

mechanismen van het lichaam zonder dat daarbij bijwerkingen optreden. Mogelijk is deze behandeling 

ook effectiever dan die met medicijnen.” 

 

“De reden dat wij al in zo’n vroege fase investeren is het trackrecord van Salvia’s team”, zegt Jeroen 

Siemes, investment manager bij BOM. “Wat medische technologie betreft heeft BOM een proactieve 

focus op bedrijven die een significante impact op de samenleving kunnen hebben. We zien dat er 

sprake is van een zogenoemde ‘unmet need’ voor de effectieve behandeling van patiënten met een 

chronische, neurologische aandoening. Salvia’s innovatieve concept kan voor hen een oplossing 

bieden. Daarom zijn we enthousiast om dit medisch-technologische bedrijf te ondersteunen in deze 

vroege fase.” 

 

Florian Ludwig, investment manager van Thuja Capital: “Thuja Capital investeert in de beginfase van de 

ontwikkeling van medische producten, die daadwerkelijk impact hebben op patiëntenzorg. We 

verwachten dat neuromodulatie een terrein is dat zich snel ontwikkelt de komende jaren. We geloven 

ook dat Salvia’s gedifferentieerde productconcept artsen een krachtig gereedschap zal geven bij de 

behandeling van patiënten.” 

 

Heidi van Hooff, manager Vroegefasefinanciering van RVO.nl: “Een lening uit de 

Vroegefasefinanciering is bedoeld voor de startfase van ambitieuze projecten en heeft als doel om 

andere investeerders te overtuigen om follow-up activiteiten te financieren. Salvia BioElectronics heeft 

ons overtuigd dat het aan onze criteria voldoet en we zijn verheugd het bedrijf te ondersteunen.” 

  



            

 

BERICHT VOOR DE REDACTIE 

 

Over Salvia BioElectronics B.V. 

Salvia BioElectronics in 2017 is opgericht door industrieveteranen – die eerder Sapiens Steering Brain 

Stimulation B.V. oprichtten. Het doel is om een bio-elektronische therapie te ontwikkelen voor mensen 

die lijden aan een chronische, neurologische aandoening. De therapie moet net zo eenvoudig te 

gebruiken zijn als medicatie, maar vrij van bijwerkingen. www.salvianeuro.com  

 

Over Thuja Capital 

Thuja Capital Healthcare Seed Fund II B.V. (TCHFII) is een venture capital-fonds gericht op de 

gezondheidszorg. Het investeert in innovatie in de life sciences met een focus op therapie, diagnostiek 

en medische apparatuur. TCHFII wordt aangestuurd door Thuja Capital Management B.V., dat zich 

primair richt op investeringen in potentieel disruptieve concepten die - op een economisch-duurzame 

wijze - leiden tot verbeterde klinische resultaten. Thuja’s fondsmanagers hebben veel ervaring op het 

gebied van medische productontwikkeling en ondersteunen ‘portfolio companies’ actief met hun 

expertise en netwerk. www.thujacapital.com 

 

Over Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)  

De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) bouwt samen met ondernemers aan een sterke, 

duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie. De BOM deelt kennis, vormt netwerken en 

verstrekt kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. 

Daarnaast stimuleert de BOM innovatieve, buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen 

en helpt de BOM Brabantse bedrijven met hun uitbreiding in het buitenland. Onze ambities: meer 

economische groei, meer werkgelegenheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en een 

hoofdrol voor Brabant op het wereldtoneel. Brabant Ventures draagt met kennis en kapitaal bij aan de 

versnelde en toekomstbestendige groei van ambitieuze Brabantse start- en scale-ups in de topsectoren 

High-Tech Systemen en Software, Agrifood, Life Sciences & Health, Maintenance, Supply Chain en 

Biobased Economy. www.bom.nl  

 

Over RVO.nl 

De Nederlandse overheid stimuleert ambitieuze ondernemers door hen toegang te bieden tot kapitaal, 

kennis en businesspartners. De implementatie van financieringsinstrumenten gericht op innovatie en 

groei, vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van RVO.nl. VFF (Vroegefasefinanciering) is 

een van die financieringsinstrumenten. RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat. De organisatie komt voort uit een fusie tussen Agentschap NL en Dienst Regelingen 

in 2014. www.rvo.nl 

 

Voor meer informatie, een interview of fotomateriaal kunt u contact opnemen met:   

Bram van den Hoogen, perswoordvoerder bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij  

tel: +31-6–46978211, mail: bvandenhoogen@bom.nl 
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