
In een wereld waarin de 
populatie groeit en men steeds 
ouder wordt, is er meer dan 
ooit behoefte aan kwalitatief 
goede gezondheidszorg.

Innovaties op het gebied van medische technologie 
en apparatuur hebben op tal van manieren 
verbeteringen gebracht voor de patiënt. Helaas 
staan de kosten van nieuwe technologie vaak de 
daadwerkelijke implementatie in de weg en vormen 
die een obstakel om de patiënt de best mogelijke 
behandeling te bieden. Hierin kan DLL iets 
betekenen.

Verbonden met zorg 
Van kindergeneeskunde tot oncologie, en van  
dialyse tot tandheelkunde, DLL’s flexibele 
oplossingen maken geavanceerde, medische 
apparatuur en technologie toegankelijk. Onze 
financiële oplossingen geven partners de ruimte 
zich te focussen op wat er écht toe doet - de 
kwaliteit van zorg verbeteren voor alle patiënten, 
wereldwijd.

Het zit in ons DNA
Al meer dan 30 jaar, helpt DLL haar partners in  
de gezondheidszorg succesvol te opereren in  
een dynamische markt. Een markt gekenmerkt  
door toenemende vraag, met beperkte liquiditeit  
en middelen. Met onze dertig jaar ervaring en 
partnerships met fabrikanten in de zorg, hebben  
wij diepgaande kennis opgebouwd en een unieke 
positie verworven binnen de financiële sector.  
DLL begrijpt de dynamiek in de gezondheidszorg  
en spreekt de taal van de sector.

We zien wat er toe doet
DLL is meer dan een financiële dienstverlener. We 
zijn een betrokken partner, gericht op lange-termijn 
succes van onze klanten. We kijken verder dan de 
snelle oplossing, en willen bijdragen aan duurzame 
en kwalitatieve zorg voor patiënten. Innovatie is 
cruciaal voor succes vandaag en in de toekomst. 
Daarom bieden wij complete oplossingen aan die 
onze partners helpen te navigeren in een complexe 
markt. Samen vinden we oplossingen voor de 
uitdagingen en kansen die de voortdurend 
veranderende gezondheidszorg biedt. 

Meer weten? Ga naar:

DLL has offices in more than 30 countries throughout Europe, North
America, South America, Australia and Asia. The company is part of
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