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Zomaar wat getallen…. 

Bron: Sense Health 





“Sorry dokter, maar ik ben het er  

weer niet mee eens.” 

Trends op gezondheid… 



Ziekte 
Zorg 

Gezondheids 
Zorg 

Welke kies jij? 





 
Ons ideaal: iedereen gezond. 

 
Ons doel: mensen vaker de gezonde keuze 

laten maken met een aantrekkelijke 
beloning. 

 

Healthcoin, gezond verdiend. 

Healthcoin missie/visie 



1e winst: gezond verdiend 

+ 5 HC 

+ 150 HC 

+ 10 HC 

Healthcoin budget per 
persoon beschikbaar 
 
Dit kan ingekocht door 
iedereen die een belang 
heeft bij 
gezondheidswinst/behou
d. 

Vitaliteitsbudget 

De werking 

Gezonde actie belonen 
via iBeacons – locatie 
gebaseerd belonen 

Gezonde actie belonen 
via handmatige scan – 
vb. aanwezigheid bij 

cursus gezonde voeding 

Koppeling aan gezonde 
apps / wearables / 
leefstijlplatforms – 

automatisch verdienen 
met gezonde 
voortgang. 



Automatisch  
verdienen 



Healthcoins 
verdienen 



Ontvang wekelijkse een email over je voortgang  

Koppel de wearable /app die bij jou past 

Je voortgang wordt zichtbaar en je verdiende Healthcoins 

Kies de digitale coach die bij je past 

 
 
 

Impressie Healthcoin – leefstijl platform 



Challenge instellen 

Challenge dashboard 

Stimulerende challenges om met je 
team aan te gaan. 



1e winst: gezond verdiend 

+ 5 HC 

+ 150 HC 

+ 10 HC 

Healthcoin budget per 
persoon beschikbaar via 
werkgever. 
 
Dit kan worden 
aangevuld door anderen 
die een belang hebben 
bij 
gezondheidswinst/behou
d. 

Vitaliteitsbudget 

Gezondheids-bevorderende 
diensten en producten zoals:   
• Lokaal: inwisselpunten in 

Assen, Amsterdam. 
• Gekoppelde gezonde 

(web)-shops: 

De werking 

Geselecteerd gezond 
assortiment 

SPORT2000, Run2Day, Profile de 
Fietsspecialist, Topshelf Megastores en 
bij Van Tilburg Sport. SPORT&FIT 

2e winst: gezond besteed 



150  

Smoothie 

Healthcoins ontvangen en uitkeren  
met een simpele scan 



Healthcoins online uitgeven 



 
 

Healthcoin Partners 



Achterstandswijk/prio-wijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezond gewicht 
 
Slecht toegankelijk 
 
Lokale partijen in de wijk waar 
doelgroep komt betrekken 
 
Taal en cultuur – drempels 
 
Spaarkaart en stempels 
 
 

Bedrijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitaliteit 
 
Goed toegankelijk 
 
Lokaal + web 
 
 
Challenges zichtbaar 
 
Smartphone de norm + 
vitaliteitsplatform 
 

Kinderen/jongeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezond gewicht 
 
Goed toegankelijk 
 
Samenwerking AAGG + JumpIn 
+ school – rol docenten 
 
Battles/challenges en inzet 
gadget! 
 
Wearables 

Healthcoin in de praktijk 



Wijk 

Model met 
kortingspunten:  
 
Uitgifte via 
welzijnsorganisaties/sch
olen in ruil voor halen 
doelen, meenemen 
fruit/water en via 
winkels (kopen gezond 
product). 
 
Inleveren bij winkels in 
de wijk in ruil voor 
korting. 
 
Winkelier betaalt 
korting! 



Stad 

Model met munten:  
 
Inkoop vanuit 
belang mobiliteit 
stad. 
 
Uitgifte via 
werkgevers in ruil 
voor op de fiets 
naar werk komen. 
 
Inwisselen bij 
winkels in de stad 
ter versterking 
lokale gezonde 
economie.  



Ik verdien 
Healthcoins 
met… 

• Lunchwandelen 
• Overlegwandel

en 
• Op 

bedrijfsfiets/OV 
fiets rondje in 
het gebied 

• Traplopen 

• Kookworkshops 
in teken van 
gezonde voeding 
(voorlichting) 

• Inspiratieses
sie met 
topsporter 

• Deelname 
aan 
workshops 

• Slaap uren 
bijhouden 

• Lunchwandel
en met 
collega’s 

Ik geef 
Healthcoins 
uit aan… 

• Stappenteller 
 

• Gezonde 
voeding in de 
bedrijfskantine 

 

• Cursus 
Mindfulness 

 

• Nieuwe 
matras 

 

• Gezond 
event met 
collega’s 

• Met gezin 
naar theater. 

Bedrijf 



Mijn slaaptracker 
geeft aan dat ik 7 
uur heb geslapen 

Ik doe mijn 
mindfullnes 
oefeningen 

Ik neem de 
trap naar de 

4de verdieping 

Tijdens de 
lunch koop ik 
verse salade 

Ik neem de 
fiets naar 

mijn werk. 

Half uur per 
dag wandelen. 

Met familie 
naar bos met 

gids. 

Ik doe 
boodschappen bij 
de supermarkt en 

koop iets 
gezonds. 

+3 

-10 

+5 

+5 

+10 +10 

+2 

-10 

Healthcoin 
vitaliteitsbudget 



Healthcoins 
verdienen 



Jongeren 

Als je bitch wil chillen is 't geen 
probleem 
Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen 
Want ik heb drank en drugs, ik heb 
drank en drugs 
 

Lil’Kleine 
 
 





Reacties uit groep 6/7 na 4 weken 

Grappig om tegen vriendinnen in een andere klas te 
battlen. 
Ik merk dat ik meer ga bewegen. In de pauze jumping 
jacks doen in plaats van spelen. 
We doen meer snelle renspelletjes op het speelplein. 
 
 

Voetballen krijg je meer punten. Ook andere 
sporten wil je gewoon mee doen. 
Stiekem aan pa meegegeven door in zijn jasje 
te stoppen. 
Meer gaan bewegen, voor steeds meer 
punten. 
Elke dag buiten rennen met je vrienden is 
leuk. 



In klas 5/6 wil iemand er zelf een gaan kopen, 
omdat ze jaloers zijn. 
Zou leuk zijn als de hele school hem krijgt. 
Ik schud bij weg gaan je hand een paar keer 
extra, dan krijg ik heel veel stappen. 

In de buurt zeggen ze wat is dat, wat heb 
je daar om je arm. 
Dan vertel ik dit is een stappenteller, dat 
vinden ze cool. 



De oorkonde en de prijs… 



1. Maak gezondheid niet te groot… 
 
2. Maak het leuk  
 
3. Beloon mensen keihard en direct (lik op stuk) 
 
4. Hanteer een genadeloze gezonde dosis 
groepsdruk  
 
5. Zet een gezonde omgeving aan die rechtstreeks 
belang heeft bij de gezondheidswinst van de 
populatie.  

Lessons learned 



Droom 2025 

Gezonde omgeving staat AAN 
Iedere Nederlander een 

substantieel vitaliteitsbudget 
 
 
 



Ondernemers met gezonde 
dienst/product? 
Onderzoekers met een gezonde interesse? 
Zorginstelling die wil investeren in 
gezondheid? 
Beleidsmakers met koppelkansen in de 
gezonde omgeving? 
 
Neem contact op en bouw mee aan 
gezonde winst! 
info@healthcoin.nl 
+31 6 23 48 1320 
https://nl.linkedin.com/in/mikevanholsteijn 

Mijn call to action! 
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