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Natuurlijke 
ontspanning

voor een
beter resultaat!

voor | tijdens | na onderzoek & behandeling

“De RelaxMaker
maakt het voor mij
veel aangenamer.”

“In het ziekenhuis
en bij mijn tandarts.”

“De behandeling
verloopt soepeler.”

“De kwaliteit van mijn werk
neemt toe, in deze gevallen.”

“De RelaxMaker
werkt eenvoudig 
en doeltreffend.” “De natuurbeelden

maken mij rustiger.”

“Eindelijk
een mooie oplossing 

voor patiënten met angst 
of spanning.”

“Met de RelaxMaker
kan ik me makkelijker

ontspannen.”
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Eenvoudig ontspannen met natuurbeelden  
Wetenschappelijk bewijs heeft aangetoond dat natuurbeelden patiënten 
direct rustiger maken. Mondzorg praktijken, ziekenhuizen en zorginstel-
lingen in heel Nederland maken inmiddels gebruik van de RelaxMaker en 
zien patiënten daadwerkelijk snel rustiger worden met onze speciale na-
tuurbeelden. De RelaxMaker blijkt een praktisch instrument te zijn voor, 
tijdens en na een behandeling of onderzoek.

‘Plug & Play’ videobril voor professioneel gebruik
Rustgevende natuurbeelden afgespeeld via een eenvoudig te bedienen 
player die in elke situatie bruikbaar is, maken de RelaxMaker een unieke 
beleving. Bovendien blinkt de RelaxMaker uit in gebruikersgemak en is 
hij direct uit de doos te gebruiken. Met een opgeladen systeem kunt u de 
RelaxMaker een hele werkdag inzetten. 
 
Communicatie patiënt - behandelaar blijft gehandhaafd
De omgeving blijft voor de patiënt waarneembaar omdat de bril het ge-
zichtsveld niet geheel afsluit. Oogcontact en communicatie tussen de 
patiënt en de behandelaar blijft bestaan.

“Het is een vriendelijke methode om onze patiënten af te leiden en 
rustiger te krijgen op een aangename wijze, in alle situaties waarin 
onze patiënten gespannen, onrustig of zelfs angstig zijn.”

speciale, rustgevende natuurbeelden

“Onze behandeling verloopt soepeler met gebruik van de RelaxMaker. “

Beter resultaat
Tandartsen zien de bezoekfrequentie van hun patiënten toenemen en 
daarmee ook hun rendement. Sommige praktijken trekken zelfs meer 
patiënten aan met de RelaxMaker. Ziekenhuizen zien meerwaarde door-
dat hun onderzoeken prettiger en soepeler verlopen met een grotere 
tevredenheid van patiënten. Ook noemen zij financiële voordelen en ver-
beteringen in kwaliteit. Zorginstellingen zien weer andere voordelen zo-
als het inzetten van de RelaxMaker als een interventie instrument.

Ook uw eigen instructiefilms kunnen eenvoudig worden afgespeeld via de RelaxMaker. 

Meer informatie: www.relaxmaker.nl


