
 

 

 

 
 

 
 
Persbericht 
 

Achmea en Clear.bio maken nieuwe diabeteszorg toegankelijk 
 

Een betere gezondheid dichterbij voor mensen met diabetes type 2 
 
Zeist/Amsterdam, 9 november 2022 – Het Achmea Innovation Fund heeft een belang genomen in 
Clear.bio. Deze HealthTech startup helpt mensen met diabetes type 2 (suikerziekte) “de beste en 
meest gezonde versie van zichzelf te worden, met data in plaats van pillen”. Clear.bio heeft een 
digitale zelfhulp-tool ontwikkeld waarmee gebruikers eenvoudig het beste en volledig 
gepersonaliseerde dieet kunnen samenstellen en opvolgen in hun dagelijkse leven. 
 
Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Deze investering sluit aan bij de missie van Achmea om 
samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen rond de thema's gezondheid, wonen & werken, 
mobiliteit en inkomen. Dat doen we samen met onze sterke merken – in dit geval Zilveren Kruis – 
om daarmee waarde te creëren voor de samenleving. 
 
Gezonder met data 
Piet Hein van Dam, ceo en founder van Clear.bio: “Realtime biodata, een slimme app en voedings-
coaches (via de app) geven onze gebruikers 100% persoonlijk voedingsadvies en 24/7 hulp om zelf 
thuis hun eetgedrag en gezondheid te verbeteren. We brengen de zorg naar de patiënt in plaats van 
de patiënt naar de praktijk. Digitale zorgoplossingen zijn de toekomst: ze zijn op maat, realtime,  
continu bereikbaar en geven veel meer gevoel van controle. Waar je ook bent, zelfs op vakantie. Wij 
zijn blij met de investering van Achmea in Clear.bio. Het is mooi dat daarnaast ook bestaande 
investeerders, zoals Future Food Fund en Antler, deze ronde meedoen. Daar spreekt vertrouwen uit.” 

 
Katharina Maass, manager Achmea Innovation Fund: “Dit past in onze ambitie om te investeren in 
betaalbare digitale businessmodellen die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. In dit geval 
rond het thema gezondheid. En uiteraard sluit het ook goed aan bij de missie van Zilveren Kruis om 
gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen.” 
 
Verhogen zelfredzaamheid en kwaliteit van leven  
Met hulp van Zilveren Kruis en maatschappelijk partner Diabetesvereniging Nederland heeft Clear.bio 
het afgelopen halfjaar twee pilots gedraaid met mensen met diabetes type 2. De resultaten van deze 
eerste pilots zijn veelbelovend op het vlak van gezondheid, patiëntmotivatie en zorgverlening. Veel 
deelnemers lukte het in 3 maanden om thuis hun ziekte tot stilstand of terug te brengen. Deelnemer 
Karen Hosman (67): “Dankzij Clear.bio heb ik nu grip op mijn bloedsuikerspiegel. Ik ben in een halfjaar 
17 kilo kwijtgeraakt. Van een BMI van boven de 30 zit ik nu op 25. Ik voel me gezonder dan ooit." 
 
Met meer dan 1 miljoen mensen in Nederland met diabetes type 2 vormt deze ziekte een enorm 
maatschappelijk probleem. En per week komen er duizend nieuwe patiënten bij. Dit zorgt voor 
stijgende zorgkosten en heeft uiteraard veel impact op de mensen zelf. Clear.bio leert ze zelfredzamer 
te worden en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Daarnaast ontlast het ook zorgverleners. 
 
 
 

 



 

 

 
Voor meer informatie: 
 
Achmea      Clear.bio 
Marco Simmers      Yvette Ruts-Wolters 
corporate woordvoerder    hoofd marketing    
telefoon 06 – 53 43 87 18    telefoon 06 – 43 57 95 02 
marco.simmers@achmea.nl    yvette@clear.bio 
 
 
Over het Achmea Innovation Fund 
Het Achmea Innovation Fund investeert in start- en scale-ups die aansluiten bij de missie en de strategische 
domeinen waarop Achmea actief is. Het fonds neemt uitsluitend minderheidsbelangen in deze bedrijven, met als 
doel ze verder te laten groeien en strategische waarde voor Achmea te realiseren. Het fonds is in 2019 opgericht 
en beheert inmiddels een portfolio van 15 deelnemingen. Het Achmea Innovation Fund draagt bij aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in het domein duurzame inzetbaarheid. 
www.achmeainnovationfund.nl 
 
Over Achmea 
Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren 
Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt om gaat. We 
zijn er al meer dan 210 jaar door en voor onze klanten én voor de samenleving. Samen met onze klanten, 
strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen en 
werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons 
bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook.  
 
Klanten van Achmea legden in 2021 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in 
Schade & Inkomen en Zorg en groot in Oudedagsvoorzieningen. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds 
verstrekt Achmea hypotheken. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €175 miljard aan 
beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens 70 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers 
€40 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, 
Australië en Canada. Het bedrijf heeft circa 17.000 fte’s, waarvan ruim 3.000 actief zijn in het buitenland. 
www.achmea.nl 
 
Over Clear.bio  
Clear.bio is een HealthTech startup uit Amsterdam, in 2019 opgericht door Piet Hein van Dam en Madelon 
Bracke. Het is onze missie om mensen met diabetes type 2 te helpen de beste en gezondste versie van zichzelf te 
worden. Met data in plaats van pillen en met de modernste technologie en laatste wetenschap over voeding.  
We hebben een digitale zelfhulp-tool ontwikkeld die je helpt om met juiste voedingskeuzes je gezondheid te 
verbeteren. Met een sensor op je bovenarm meet je real-time je bloedsuiker. In onze app leg je alles vast wat je 
eet en drinkt. Daarna zie je in de app direct hoe je bloedsuiker reageert op voeding en krijg je advies wat wel én 
niet goed voor je is. Datagedreven, 100% persoonlijk en concreet. Door kleine, slimme aanpassingen in je 
voeding en met hulp van diëtisten (via de app) verbeter je zelf je bloedsuiker en gezondheid. Zonder extra zorg 
of medicatie.  
 
Inmiddels zijn we officieel zorgaanbieder en hebben we al duizenden mensen geholpen de beste en gezondste 
versie van zichzelf te worden. De investeerders achter Clear.bio zijn Antler, Healthy.Capital, Future Food Fund,  
MSM, Achmea Innovation Fund en Horizon Flevoland. www.clear.bio 
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