
  
 
PERSBERICHT 

Voor verspreiding vrijdag 18 juni 2021 – 08:00 

 

Belgische Health Tech start-up MOONBIRD haalt 1.5 miljoen 

euro op om volwassenen en jongeren opnieuw te laten 

ademen 

Investeringsfondsen AKILES en ScaleFund II leiden investeringsronde voor de 
commerciële opschaling van de moonbird wereldwijd 

40% van de mensen wereldwijd lijdt aan stress, angst en slaapstoornissen. Dit aantal groeit 
elk jaar, lang voor de Covid-19 uitbrak, en wordt versterkt door het stijgend aantal impulsen 
waaraan we elk uur worden blootgesteld. Meditatie en mindfulness zijn in parallel 
geëxplodeerd. Bij veel van deze technieken zijn ademhalingsoefeningen essentieel. Moonbird 
begeleidt mensen bij ademhalingsoefeningen, zowel met een digitale coach als met een tactiel 
toestel dat past in de handpalm. 

Brussel, 18 juni 2021 – Moonbird, de Brusselse startup rond ademhalingsbegeleiding, heeft 
een totale investering van 1.5 miljoen euro binnengehaald in een ronde onder leiding van 
AKILES en ScaleFund. Ook de bestaande investeerders imec.istart, Buysse&Partners en enkele 
privé investeerders stapten mee in het kapitaal.  

De startup werd in 2019 opgericht door broer en zus Michael en Stefanie Broes. Zij bedachten 
een intuïtief, tactiel handzaam toestel om mensen bewust te maken van) hun ademhaling en 
hen toelaat het juiste ademhalingsritme te vinden, en dat dagelijks te trainen. Daarmee wil het 
het aantal burn-outs en slapeloosheid verminderen.  

Bij stress is ons sympathisch of het ‘fight or flight’ zenuwstelsel overactief. Hierdoor verhogen 
bloeddruk en hartslag, en verlaagt onze hartslagvariabiliteit. Dat laatste is de natuurlijke 
variatie tussen opeenvolgende hartslagen en hoe hoger, hoe gezonder. Het moonbird toestel 
begeleidt je om op een traag ritme te ademen, waarvan het wetenschappelijke aangetoond is 
dat je de natuurlijke relaxatie respons van je lichaam activeert. Hierdoor herstel je de gezonde 
balans in je zenuwstelsel en gaat de hartslagvariabiliteit verhogen.  

In nauwe samenwerking met ademhalingscoaches, psychologen en gereputeerde neurologen 
zoals Prof. Steven Laureys werd uitvoerig onderzocht hoe moonbird de gebruikers optimaal 
kan bijstaan. Het toestel, de app als de algoritmes helpen zowel bij het beter ademhalen, 
reduceren van stress en angst als verbeteren van focus en mediteren.    

Moonbird zal het groeikapitaal aanwenden om het team te versterken, bijkomende 
begeleidingstrajecten aan te bieden aan consumenten, te pionieren met bedrijven die de 



  
 

moonbird willen inzetten om welzijn op het werk te verbeteren, als de commercialisatie 
wereldwijd uit te rollen. 

« Als oprichters van Moonbird waren wij ingenomen door de proactieve en ondernemende 
aanpak van AKILES en de complementariteit met ScaleFund. De samenwerking heeft 
toegelaten om vlot het nodige groeikapitaal samen te brengen en tegemoet te komen aan het 
stijgend aantal bestellingen en samenwerkingen met ademhalingscoaches. », zeggen Stefanie 
Broes en Michael Broes, oprichters van moonbird. 

« Het is frappant te zien hoeveel mensen kampen met stress, angst en gevolgen van 
slaapproblemen en burn-out. Ademhalingstechnieken komen tegelijkertijd voor in vele 
curatieve en preventieve therapieën als mindfulness. Moonbird combineert data met een 
innovatief toestel dat op een meesterlijk eenvoudige wijze toelaat om rust te vinden op de 
meest intuïtieve manier. » vervolgt Christophe Rousseaux, oprichter en Managing Partner van 
AKILES.      

« We voelden ons onmiddellijk aangetrokken tot de aanpak van Stefanie en Michael om deze 
wereldwijde maatschappelijke problemen van stijgingen in angst, stress en slaapstoornissen op te 
lossen. Eindelijk een toestel dat intuïtief en gebruiksvriendelijk is en dat niet steeds en altijd de 
verbinding met de telefoon vereist! Onze ambitie is om het bedrijf te helpen haar doelen op vlak van 
internationale ontwikkeling te bereiken, zodat moonbird een wereldwijde standaard wordt om mensen 

te helpen weer in contact te komen met zichzelf. » besluit Alexandre DUTOIT, investeringspartner bij 
ScaleFund. 

  



  
 
 

 

Over Moonbird :  

Stefanie Broes (PhD in de Farmaceutische wetenschappen, ex Cowboy) en Michael Broes 

(economist ex Degroof Petercam) richtten in 2019 moonbird op. Moonbird ontwikkelt een 

toestel dat mensen helpt om ademhalingsoefeningen juist uit te voeren. De jonge Belgische 

start-up wil zo deze technieken breder toegankelijk maken, om het algemene welzijn van 

mensen te verbeteren. Het eerste product, moonbird, is een compact toestel gebaseerd op 

wetenschappelijke aangetoonde principes en helpt mensen om te relaxen, kalmer te worden 

en sneller in te slapen. 

Over AKILES :  

Christophe Rousseaux richtte AKILES op in 2019. AKILES is een “evergreen” investeringsfonds 

dat ondersteund wordt door ervaren investeringsmanagers. Met zijn ervaring als oprichter en 

CEO van Immoweb, wil hij via AKILES andere succesvolle managers en ondernemers op lange 

termijn steunen om hun bedrijf te laten groeien. AKILES concentreert haar investeringen op 

groeikapitaal en richt zich op bedrijven met sterk groeipotentieel en een sterke concurrentiële 

positie. 



  
 

 

Contact AKILES: 

Christophe Rousseaux, Managing Partner – christophe@akiles.be - +32 478 55 68 82 

Meer beschikbaar op https://www.akiles.be 

 

Contact Moonbird: 

Stefanie Broes, Co-founder – stefanie@moonbird.life - +32 485 63 81 41 

 
Meer beschikbaar op https://www.moonbird.life/   

 

  

 

mailto:christophe@akiles.be
https://www.akiles.be/
mailto:stefanie@moonbird.life
https://www.moonbird.life/

