
Eindelijk een GEZONDE 
investering voor jezelf!

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en 
prospectusplicht voor deze activiteit.’



Aan de top van menig wensenlijstje staat 
‘Gezond oud worden’. Nu meer dan ooit! 
Ook jij wilt het Coranavirus te slim af zijn, 
toch?’ Niet makkelijk met al die ongezonde 
verleidingen om je heen. En beslist niet 
makkelijk door ons gezondheidszorgsys-
teem! Je moet eerst ziek zijn voordat je 
aandacht krijgt. En als je dan weer beter 
bent, mag je zelf uitzoeken hoe je beter 
blijft.
Een immens dilemma voor iedereen die 
oud wil worden én gezond wil blijven. 
Want hoe doe je dat en vermijd je dat je 
uiteindelijk ‘112’ moet bellen en (weer) in 
de ‘zorgmolen’ terecht komt?
Voor iedereen met dat dilemma is er nu 
‘111’, het nummer dat staat voor GEZOND 
ZIJN én BLIJVEN.

Ouder worden 
door gezond te blijven

Nederland vergrijst razendsnel. Inmiddels is meer dan 50% boven de 50 jaar.
Tegelijkertijd worden we steeds ouder. Gemiddelde levensverwachting is nu 80,2 jaar 
voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen. Wie nu 50 is heeft een grote kans om ouder 
dan 100 te worden! Mits je GEZOND blijft…
Er is steeds meer mogelijk om gezond oud te worden. Denk aan de technologische 
ontwikkelingen op gebied van diagnostiek, domotica en telemetrie. Maar ook het 
effect van leefstijl op het voorkomen van ouderdomsziekten. Kennis en toepassingen 
die er zijn, maar die nog beperkt toegankelijk zijn voor een breder publiek. En juist 
dat gaat 111 nu veranderen! En JIJ kunt daarvan als eerste profiteren!

      , zorg
voor jezelf 
Des te meer weerstand, des te 
groter de kans dat je gezond oud 
wordt.
Met ‘111’ kunnen we die kans 
aanmerkelijk vergroten. In een 
aantal ‘Checkpoints’, strategisch 
door het land gespreid, vind je 
straks medisch specialisten die 
je niet alleen adviseren hoe je 
gezond oud kunt worden, maar 
je ook actief volgen na dat advies. 
Dat doen we met behulp van de 
nieuwste (online) technologie 
in combinatie met experts die 
gespecialiseerd zijn in gezond 
oud worden (offline). En die 
bovendien toegang hebben tot 
een uitgebreid netwerk van 
deskundigen op deelterreinen. 
Naast het 111 basis programma 
hebben we een aantal additio-
nele effectieve programma’s voor 
bijvoorbeeld stress, overgang, 
verslaving of slaap. 
111 biedt je de kans om goed 
voor jezelf én anderen te zorgen!
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ZORG VOOR JEZELF
Vóór het adviesgesprek met de medisch specialist 
vul je vragenlijsten in en doen we verschillende 
testen. Naast bloed- en urineonderzoek maken we 
een echo van je hart (beoordeeld door een 
hartspecialist) en stellen we je conditie vast. 
Tijdens het gesprek word je bovendien uitgebreid 
onderzocht en worden je eventuele medicijnen 
beoordeeld. Dat onderzoek geeft, samen met de 
resultaten van je tests, jouw persoonlijke 
gezondheidsprofiel. 
Je krijgt vervolgens de kans deel te nemen aan een 
uniek 111 Programma. Uit een keur van (medical) 
devices, zoals een bloeddrukmeter, glucosemeter, 
smartwatch of weegschaal, kiezen we de 
apparatuur die je helpt de gezondheidswinst te 
realiseren die voor jou het allerbelangrijkst is. 
Via de speciaal ontwikkelde App kun je je eigen 
gezondheid volgen en kun je altijd in contact staan 
met ons, zodat wij ook jouw vorderingen kunnen 
volgen en je kunnen helpen als het minder goed 
blijkt te gaan.
Na een afgesproken tijd word je als deelnemer 
uitgenodigd voor een vervolggesprek om te kijken 
waar we met elkaar nog meer kunnen doen om je 
gezond te houden. Bovendien word je deelnemer in 
een online community waar je andere deelnemers 
treft en elkaar steun kunt geven. Je kunt daarnaast 
al je vragen stellen aan onze specialisten. Maar je 
kunt je ook inschrijven voor bijeenkomsten, tips 
krijgen of instructie-filmpjes volgen.

111, altijd beschikbaar



Fysieke, mentale en sociale facto-
ren gaan hand in hand. Gezond oud 
worden is niet alleen een kwestie 
van goed bewegen en gezond eten. 
Je hebt het dan ook over slapen, een 
doel hebben, je medicijngebruik, je 
sociale omgeving, stress, verslaving, 
veerkracht hebben, intolerantie, je 
zicht of gehoor. Door middel van 
deze holistische aanpak worden ze 
voor je in kaart gebracht om je te hel-
pen eventuele (toekomstige) risico’s 
en kansen tijdig te herkennen en ze 
te voorkomen en/ of juist in te zetten. 
En als dat nodig is helpen we je met 
adviezen en begeleiding. Indien ge-
wenst werken we daarin samen met 
externe deskundigen.

Wat is 
gezonder?



Preventieve zorg is de toekomst. 
Het is hét antwoord op de wens om 
gezond oud te worden én op de 
steeds stijgende kosten van de zorg. 
Maar liefst één derde van die kosten 
zijn te voorkomen! 
Wij hebben als initiatiefnemers de 
eerste stap genomen en nodigen 
nu jou uit om ook gezond te inves-
teren. Er is al vijf jaar geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van het digitale 
platform, maar ook in de programma’s. 
Daar is, gekapitaliseerd, een bedrag 
van bijna €10 miljoen mee gemoeid 
geweest. Alhoewel het idee voor de 
aanpak al door Gerard van Vliet in 
de jaren ’90 is ontwikkeld kan het nu 
pas realiteit worden door de dalen-
de kosten van digitale componenten, 
maar ook de adequaatheid van de 
apparatuur, de snelheid van verbin-
dingen en de opslag van data. Thans 
zijn alle elementen klaar om opera-
tioneel ingezet te worden.

Gezond rendement
De totale investering die wij nodig hebben voor de volgende fase van 111 
bedraagt vijf miljoen euro. Op basis van uw investering kunt u uitgaan van een 
variabel rendement dat kan oplopen tot 13% gemiddeld. Een getal dat nog veel 
meer kan worden bij een haast onvermijdelijke exit.
Daarnaast heeft u als investeerder VIP toegang tot de combinatie van een hoog-
waardige medische intake en het unieke digitale volgsysteem. 

Je extra voordeel als Belegger bij een investering vanaf:
• € 5.000: voorrang bij intakes
• € 10.000: gratis intake (€ 950)
• € 25.000: het eerste jaar gratis alle faciliteiten (€ 1.500)
• € 50.000: twee jaar gratis alle faciliteiten (€ 3.000)
• € 100.000: drie jaar gratis alle faciliteiten voor twee personen (€ 9.000)
Als investeerder profiteer je dus altijd van de faciliteiten (intake, aansluiting digitaal 
platform, vervolggesprek, lidmaatschap community) en mogelijkheden van het 
‘111’-project. Voorrang bij behandeltrajecten is daar onderdeel van, net als toegang 
tot voorlichtingsbijeenkomsten. 
De holistische aanpak en de digitale omgeving die we bieden, zijn wereldwijd 
uniek. Dat geldt met name voor het centrale digitale platform waar een keur van 
meetinstrumenten, zoals een smartwatch, bloeddrukmeter, weegschaal, maar ook 
fitnessapparatuur, op kunnen worden aangesloten. Momenteel wordt de persoon-
lijke App ontwikkeld waar de deelnemer zijn of haar vorderingen in kan volgen. 
De community waarin deelnemers tips krijgen, vragen kunnen stellen aan specia-
listen en elkaar kunnen steunen is zo goed als klaar. Met behulp van al grotendeels 
ontwikkelde Artificial Intelligence (AI) volgen we de voortgang en signaleren 
afwijkingen. Op die manier word je, als deelnemer, maximaal ondersteund om je 
persoonlijke doelen te halen. Het spreekt vanzelf dat de veiligheidseisen aan het 
systeem maximaal zijn en dat de opgeslagen gegevens nooit zonder toestemming 
door derden kunnen worden ingezien. 

De kapitaalinjectie zal gebruikt worden voor:
 Het openen en operationaliseren van de Checkpoints. In 2021 starten we 

met een eerste en in 2025 verwachten wij er 14 geopend te hebben
 Het realiseren en perfectioneren van de App, het vervolmaken van het 

centrale Alert-systeem en de Community voor de deelnemers
 Het aantrekken van de andere cruciale teamleden
 Het investeren in state-of-the-art apparatuur voor de diagnoses

Gezond 
Investeren

Exploitatie samenvatting:  



Voorop staat dat we heel veel mensen willen kunnen behoeden voor 
nare ervaringen bij hun persoonlijke gezondheid. 
We willen daarnaast voor een ommekeer zorgen in de gezondheids- 
zorg door te bewijzen dat preventie het antwoord is op de steeds maar 
stijgende kosten van de zorg. Dat is ook de reden om vanaf het begin 
wetenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten te volgen. Ook 
de reden om een speciale opleiding Leefstijlpreventiekunde te 
starten, die in Nederland nog niet bestaat.
Het zo snel mogelijk realiseren van een reeks van Checkpoints zal 
ervoor zorgen dat we veel mensen kunnen helpen. Maar ook het 
introduceren van een ‘Light’ programma (zonder uitgebreide intake 
en begeleiding) is een reële optie. Dat geldt ook voor een inter-
nationale uitrol. Beiden zijn in de becijferingen niet meegenomen.
Het is onze overtuiging dat verzekeraars straks aan de deur staan te 
kloppen om mee te mogen doen, net als een reeks van externe partijen.
Uiteraard willen we zorgen voor een gezond rendement, dat ener-
zijds onze continuïteit verzekert en investeringen mogelijk maakt en 
anderzijds investeerders een aantrekkelijke ‘winst’ oplevert. Wij zijn 
er van overtuigd dat ‘Winst in geld’ minder belangrijk zal worden 
ervaren dan de ervaren persoonlijke ‘Winst in gezondheid’!

LET OP
Je investeert niet alleen in een baanbrekend systeem dat unieke 
mogelijkheden biedt voor jou persoonlijk en 50.000 andere deelne-
mers in Nederland; je investeert ook in de broodnodige ommekeer in 
de gezondheidszorg zelf. Door jouw investering kunnen we straks het 
beoogde Leefstijlpreventieonderzoek en onderwijs realiseren.
Je bent zelf als investeerder bij de eerste groep die mag profiteren 
van de mogelijkheden van het 111 Programma!

Wat wil 111 op 
langere termijn 
bereiken?

Ons team heeft de ideale samenstelling om succesvol te zijn.  
Gerard van Vliet, 
de initiatiefnemer, stond al in 1987 aan de wieg van 
gezondheidsbevordering in Nederland met ‘High Five 
Health Promotion’. Hij verkocht het succesvolle ‘in 
company fitness’-bedrijf in 2001, maar zijn passie voor 
vitaliteit bleef. Daarover schreef hij in Het VitaliteitBoek, 
een bestseller. Gerard is een gedreven en ervaren 
ondernemer en bestuurder. Eerder was hij medeoprichter 
van C3 Hospital Consultancy bv (Adviseurs en interim-
managers in de gezondheidszorg) en Food2Smile bv 
(gezondere snacks en snoep, zonder toegevoegde suikers 
en vervelende E-nummers).

Kaatje Le Poole 
heeft als internist een passie ontwikkeld voor gezond 
ouder worden. Haar drive wordt vooral bepaald door 
de wens fundamentele veranderingen in de zorg te 
bewerkstelligen als het gaat om preventie.

Tamara Bongers 
is medisch verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
het ‘111’-project. Tamara is werkzaam als klinisch 
geriater en tevens gepromoveerd in risicofactoren 
voor een arteriële trombose op jonge leeftijd. 

Jill Dierikx 
is onze CFO, met een bewezen trackrecord als 
financieel expert, onder andere in de bankwereld. 
‘Nooit oud worden door jong te blijven’ is haar thema.

Maria Menger 
is psycholoog en haar passie is om echt een verschil 
te maken, voor zowel mens als organisatie. Ze heeft 
ervaren dat vitale organisaties essentieel zijn voor het 
welbevinden van haar medewerkers, en hierin actief 
bijgedragen.

Het team is aangevuld met ervaren digitale experts en (online) marketing specialisten.

Maartje Hogenboom 
is de projectmanager van 111. Vanuit een achtergrond 
als voedings- en organisatiewetenschapper werkzaam 
geweest bij een zorgverzekeraar en diagnostisch 
centrum. Haar persoonlijke drijfveer is om gezond-
heid een stevige en vanzelfsprekende positie in de 
maatschappij te geven.

Beat Nideröst
is de digitaal expert bij uitstek. Na de succesvolle 
verkoop van zijn bedrijf wil hij zich richten op het 
behalen van gezondheidswinst voor iedereen.



Een gezond rendement op een 
gezonde investering

Preventie in Nederland inhoud 
geven als hét antwoord op ons 
falende zorgsysteem

Ook met je eigen gezondheid 
profiteren van deze unieke kans

De procedureWaarom 
zou je 
willen 
deelnemen?

Lees alles over hoe wij Corona 
te lijf gaan op onze website!
www.111.nl De complete transactie verloopt via de 

notaris. Meedoen gaat als volgt:
1. Bepaal hoe jij als investeerder wilt instappen met 
welk pakket: 
• minimale instap is € 5.000 hierbij heb je voorrang 
bij de intake van het programma 
•  € 10.000: gratis intake (€ 950)
•  € 25.000: eerste jaar gratis alle faciliteiten (€ 1.500)
•  € 50.000: twee jaar gratis alle faciliteiten (€ 3.000)
•  € 100.000: drie jaar gratis alle faciliteiten voor twee 
personen (€ 9.000)

2. Je vult het inschrijfformulier in en mailt dit naar 
investeren@111.nl

3. Je ontvangt van de notaris een uitnodiging om te 
storten op zijn derdengeldenrekening en je ontvangt 
een volmacht voor de transactie

4. Je ontvangt een afschrift van de notaris en vanaf 
dat moment ben je certificaathouder van 111 BV.

5. Je hebt vanaf dit moment recht op o.a. dividend. 



Doe je mee?
Je investering, certificaten van aandelen, is te allen tijde vrij verhandelbaar maar loopt altijd 
via de notaris. 
Reserveer nu je belang in 111 via  investeren@111.nl 
Deze brochure geeft een algemeen inzicht. Je beslissing om te investeren dien je mede te 
baseren op het lezen van het informatie memorandum dat je op onze website kunt 
downloaden. Klik op inloggen bij 111.nl en gebruik 
Inlognaam: 111vitaal 
Wachtwoord: ikinvesteergezond

111 en de AFM
111 is geen beleggings- of financiële instelling, zij staat daarom ook niet onder toezicht van de 
AFM. 111 heeft echter, om haar doelstellingen te verwezenlijken, wel investeerders nodig. De 
investering is daarom aangemeld bij de AFM. 111 B.V. geeft effecten uit in de zin van artikel 5:2 
van de Wet op het financieel toezicht (Wft) aangezien de Certificaten overdraagbaar zijn. 
Er is geen sprake van prospectustoetsing door de AFM als bedoeld in hoofdstuk 5 Wft. Dit 
omdat de Vrijstellingsregeling Wft van art. 53 lid 2 geldt. 111 B.V. heeft geen vergunningplicht 
ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht van de AFM.

111 BV

  111.nl

  Beekstraat 35,
         8081EB Elburg

Gerard van Vliet te bereiken via:

  gerard@111.nl  of 

  0653152622
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