
Virtual Reality is ondertussen 

aan een opmars bezig binnen de 

zorgsector.

Dankzij de 360 graden beelden 

zitten de bewoners middenin het 

gekozen onderwerp. Dit van de 

gondel in Venetië tot de puppy’s in 

een kennel, van vuurwerk kijken op 

een berg tot de plaatselijke kerk of 

op de lokale jaarlijkse kermis.

Laat uw bewoners reizen vanuit hun stoel

BETERE 
LEVENSKWALITEIT 
VOOR DE BEWONERS

Dankzij de VR Medics-kit worden 

senioren uit hun vaak geïsoleerde en 

eentonige wereld gehaald en kunnen 

ze nieuwe ervaringen opdoen – vanuit 

hun stoel of bed! Die ervaringen 

bieden meteen ook gespreksstof voor 

contacten met andere bewoners.

KRACHTIG INSTRUMENT 
BIJ BEHANDELINGEN

Het is wetenschappelijk bewezen dat 

u met VR-behandelingen aanzienlijke 

mentale en fysieke vooruitgang 

boekt. Hersenfuncties en geheugen 

worden getraind, pijnbestrijding wordt 

op creatieve manier aangepakt en het 

risico op eenzaamheid en depressie 

wordt een stuk kleiner.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
TOOLS MET MINIMALE 
INSPANNING EN 
MAXIMAAL RESULTAAT

Dankzij de handige tablet kunnen de 

ergotherapeuten of zorgverleners de 

video’s selecteren die de bewoners zien 

op hun VR bril. 

WAAROM VR MEDICS?
Vaak is het moeilijk voor de bewoners om er zelf op uit te gaan. Zeker als je te maken krijgt met beperkingen, chronische pijn of 

dementie. Dan is een VR-bril een perfect alternatief. Als je deze bril op zet, lijkt het net alsof je door het bos loopt, een museum 

bezoekt of in je oude woonwijk bent. Een fijne manier om te ontspannen en even aan de werkelijkheid te ontsnappen.

VR Medics geeft uw bewoners terug iets om naar uit te kijken en dit ga je terug te zien in hun reacties.  

Test ons VR kit gratis gedurende 30 dagen en laat u verbazen van wat ons concept met uw bewoners doet.  
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VR MEDICS-KIT
VR HEADSET + TABLET + REMOTE SOFTWARE

€150
per maand

Maandelijkse update met nieuwe kwaliteitsvideo’s

Herkenbare lokale content (dierentuin, kermis, kerken, ....)

Remote bediening van de video’s via de tablet ( play, stop, andere video, ...)

Meekijkfunctie op de tablet

Terugbetalingscode psychologische behandeling  

en mogelijkheid tot doorrekenen aan de bewoner

Vraag uw gratis VR Medics-kit aan en test die gedurende 30 dagen. 
Wedden dat de reacties van de senioren u meteen overtuigen?

30 DAGEN GRATIS TEST


