
inmuRELAX 
KALMEERT LICHAAM EN GEEST

touch



 inmuRELAX is een multi multizintuiglijke ervaring



ERVAAR
de veiligheid en geruststelling 
van de inmuRELAX tegen 
jouw lichaam en plaats je 
hand in de zachte opening.

LUISTER
naar de mooie muziek terwijl 
het jouw zintuigen ontwaakt 
en jouw lichaam en geest 
kalmeert.

hoe de muziek en de zachte 
vibraties jouw aanraking en 
beweging volgen.

VOEL

Anders Hansen en Toni Marquard,
uitvinders van de inmu

Met de inmuRELAX hebben 
we geprobeerd een mooi en 
waardig zintuiglijk hulpmiddel 
te creëren, met een muzikaal 
universum waar de gebruiker 
zelf onderdeel van uitmaakt.

”

touch



ZINTUIGLIJKE
ERVARING

Voel de zachte stof, de tactiele elementen en de geruststellende 
vibraties met je handen en lichaam. Volg de gouden lijn met je vin-
gers. Laat je hand in de opening glijden voor een veilig gevoel. 

MUZIEK Je wordt omringd door een geruststellend en meditatief muzikaal 
universum wanneer je de inmuRELAX oppakt. De muziek doet 
denken aan een kabbelend beekje – altijd hetzelfde maar continu 
veranderend.

ONAFHANKELIJK-
HEID

inmuRELAX heeft geen knoppen. Ook zwakke en oudere mensen 
kunnen de muziek activeren. De muziek begint wanneer je de inmu 
oppakt en stopt automatisch wanneer je hem weer weglegt of als 
je in slaap valt. Jij hebt volledige controle over hoe en wanneer de 
muziek speelt.

BEWEGING De muziek en vibraties volgen jouw bewegingen, jouw aanraking en 
jouw ademhaling. Luister naar de muziek en ervaar hoe de inmu tot 
leven komt wanneer je erin knijpt, hem aanraakt of ermee gooit.

Het is uniek als een geheel!”
Toni Marquard, mede uitvinder van de inmu



inmuRELAX creëert een zone waarin je 
kunt rusten en in slaap kunt vallen – en 
waarin je voorzichtig kunt ontwaken.

Wij gebruiken de inmuRELAX om contact 
en socialisatie te vormen onder bewo-
ners die overprikkeld zijn. Bewoners en 
personeel zitten vaak met de inmuRELAX 
tussen hen in.

”

”

Het heeft voor ons wonderen verricht – 
het betekent alles voor hem. Hij pakt het 
kussen en houdt het tegen zijn lichaam 
aan waarna hij met gemak in slaap valt.

”
Moeder van een 7 jarige jongen met een hoog sensitief 
systeem en moeite met het aanvoelen van grenzen

Muziek therapeut over haar ervaringen met het gebruik 
van de inmuRELAX in instellingen

Personeelslid in een verpleeghuis



ONTSPAN EN KALMEER
Met de inmuRELAX op je schoot of buik zorgen de 
muziek en de vibraties voor een ontspannen en kalm 
gevoel. Het is een pauze tijdens een stressvolle dag 
en een energie boost voor je geest. Mensen wie 
onrust en paniek ervaren kunnen kalmeren en 
ontspannen.

EEN GOEDE NACHTRUST
Leg de inmuRELAX op je borst, buik of naast je. Zolang 
het de beweging van jouw borstkas of aanraking 
waarneemt zal er een continue muziekstroom van 
ontspannen en kalmerende muziek blijven spelen. In 
combinatie met de zachte vibraties zul je snel in slaap 
gesust worden. Wanneer je in slaap gevallen bent zal 
de muziek automatisch stoppen.

INSPIRATIE VOOR GEBRUIK



FOCUS WEERLEGGEN
inmuRELAX geeft een veilig gevoel en kan helpen 
bij het weghalen van de focus op ongemak en pijn 
– bijvoorbeeld tijdens het overplaatsen van een 
rolstoel op het bed, dagelijkse verzorgingsroutines 
of bij een bezoek aan de tandarts.

STILLE COMMUNICATIE

De inmuRELAX is geweldig om te gebruiken als 
gemeenschappelijke derde. Wanneer je samen zit, 
stimuleert de muziek  samenzijn en aandacht, ook 
wanneer woorden niet langer mogelijk zijn. In mo-
eilijke tijden kan het al een steun zijn om gewoon 
samen te zitten, naar de muziek te luisteren en iets 
fijns in gemeen te hebben met elkaar.

INSPIRATIE VOOR GEBRUIK



inmuRELAX voelt jou 
aan. Gepatenteerde 
sensorische techno-
logie reageert op 
jouw aanraking.

Een sensorisch kussen wat jou aanvoelt

Verwijderbare en machinewasbare hoes.
De voering is waterafstotend.

Kies tussen een hoes van biologisch katoen of 
polyester in 3 verschillende kleuren. 



Oplaadbare batterij: 2-3 weken tussen 
laadbeurten bij normaal gebruik.

Robuust: schokbestending in moderatie, bijv., vallen op 
de grond.

Interactieve en meditatieve muziek wat 
reageert op jouw aanraking en beweging. 
De muziek wordt gecomponeerd met 
behulp van kunstmatige intelligentie (AI) 
software.

Vulling gemaakt van natuurlijk 
paardenhaar en latex.



Muziek als medicijn
Muziek is het directe pad naar onze ziel en geest. Muziek verandert 
onze stemming. Het kan ons blij maken, ons laten lachen, ons kalmeren 
en onze gedachten stimuleren.

Onderzoek wijst uit dat muziek op een unieke manier onze hersenen 
kan stimuleren en dat muziek zelfs hersenbeschadiging kan genezen.

inmuRELAX is ‘s werelds eerste hulpmiddel wat helpt bij zintuiglijke  
stimulatie door middel van interactieve muziek, in dit geval muziek wat 
beïnvloed en mede gecreëerd kan worden.  Het muzikale universum in 
de inmu wordt gecreëerd en beïnvloed door jouw eigen bewegingen.

De muziek wordt gecreëerd door een computer binnenin de inmu. De 
computer maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) software 
waarmee de muziek gecomponeerd wordt terwijl je de inmuRELAX in je 
handen vasthoudt. De software registreert bewegingen en aanraking. 
Je hoeft geen muziek te streamen of te uploaden naar de inmu.

Het muzikale universum wordt nooit herhaald. 
Dit heeft een uitermate positieve invloed op 
de hersenen. De kleine veranderingen in het 
muzikale universum prikkelen nieuwsgierig-
heid in onze hersenen en stimuleert 
om nieuwe verbindingen te vormen 
– dit houdt ons geïnteresseerd.



Het ontwerp was vanaf het begin essentieel

Een high-tech ontwerpoplossing voor een gespe-
cialiseerd vakgebied vermomd als een aantrekke-
lijk kussen van hoge kwaliteit. Het muzikale kussen 
inmuRELAX is bedoeld voor een groep gebruikers 
van wie de behoeften vaak niet vervuld worden 
omdat ze deze niet kunnen aangeven. Het kussen 
rijkt uit naar de gebruiker door middel van muziek 
op een manier die niets te maken heeft met hi-fi  en 
technologie. De warme en zachte uitstraling 
en het stimulerende tactiele oppervlak 
geven de inmu een emotionele 
uitstraling wat stress tegengaat.

”
De jury van de Deense Design Award zei:

Toen we de inmu 
ontwikkelden wisten 
we dat het ontwerp 
een essentieel 
onderdeel van het 
product was.

”

Anders Hansen en Toni Marquard,
uitvinders van de inmu



SLAAP
inmuRELAX is een fijn slaapmaatje

Ik lijd al drie jaren aan zware slaapstoor-
nissen. Ik heb al veel dingen uitgeprobeerd 
maar de aangename vibraties en de rusti-
ge geluiden van de inmuRELAX zijn een 
verlichting geweest. Ze helpen me om rust 
te vinden in mijn slaap. Wanneer ik in de 
nacht wakker wordt kan ik de zachte mu-
ziek weer aanwakkeren met een enkele 
beweging van de inmu waardoor ik met 
gemak weer in slaap val. Al na de eerste 
dag met de inmu merkte ik dat ik meer uit-
gerust en ontspannen wakker werd, en dat 
voor het eerst in een lange tijd.

”
Het kan moeilijk zijn om in slaap te vallen 
wanneer je ziek bent, vooral wanneer je pijn, 
ongemak of nare gedachten ervaart. Een 
inmu is aangenaam, zacht en kalmerend 
om mee in slaap te vallen en weer mee 
wakker te worden.

De kalmerende muziek blijft doorspelen 
zolang je hem blijft aanraken. Wanneer je 
in slaap valt stopt de muziek automatisch.

Sinds onze zoon de inmuRELAX heeft slaapt hij 
zonder problemen. Dit is nog nooit zo geweest 
sinds zijn geboorte 10 jaar geleden.

”
Vader van een 10 jarige jongen met autisme

Vrouw, 45  



PSYCHIATRIE
inmuRELAX is een fijn slaapmaatje

Muziek wordt op vele manieren gebruikt om 
te ontspannen, kalmeren, slaapstoornissen 
te verhelpen en de stemming te veranderen. 
Een inmuRELAX voelt veilig en zacht om vast 
te houden gecombineerd met ontspannen mu-
ziek waar je zelf controle over hebt. Je kunt 
hem wegleggen wanneer je hem niet meer no-
dig hebt en dan stopt de muziek automatisch.
 

Na de inmuRELAX een week gebruikt 
te hebben had hij geen medicatie 
meer nodig om te kunnen slapen 
– hij slaapt nu met de inmu.

”

Lees meer over hoe inmuRELAX in psychiatrie wordt gebruikt op inmutouch.nl

Ik huilde tranen van geluk omdat 
ik mezelf weer kon voelen.

”
Vrouw van in de 20,
lijdt aan schizofrenie waarbij hallucinaties een 
onderdeel zijn van haar dagelijks leven

Verpleegster in een  psychiatrische instelling 
over een mannelijke patiënt in de 30 wie lijdt aan 
angst, onrust en paranoïde gedachten

De tactiele details en de zachte vibraties laten 
jou je lichaam voelen.

De inmuRELAX is een waardevol hulpmiddel 
voor veel psychiatrische patiënten. Het helpt 
ongemak en buitensporige gedachten te ver-
minderen. inmuRELAX wordt gebruikt in ver-
schillende psychiatrische klinieken, vaak als 
onderdeel van de Safewards methode.



VERZORGING

Persoonlijke verzorging kan worden ervaren als een onaangename en vernederende situatie wanneer je ziek 
bent. De inmuRELAX kan eraan bijdragen om persoonlijke verzorging minder onaangenaam te maken. Het is 
veel prettiger om verzorgd te worden in een kalmerende sfeer omringd met zachte geluiden. De inmuRELAX 
werkt kalmerend en kan worden gebruikt om de focus te weerleggen van pijn en onaangename situaties.

Wanneer Ingrid met de inmuRELAX 
op haar borst ligt wordt ze rustig en 
bewust van de wereld om haar heen.

”
Verzorgster over een onrustige bewoner met 
dementie wie snel overprikkeld raakt

Het is geweldig! Nu de bewoner eraan 
gewend is om de inmuRELAX dagelijks 
te gebruiken als hulpmiddel, kan ook 
de tandarts zonder moeite aan haar 
gebit werken.

”

Verzorgster in een verpleeghuis over een bewoner met 
dementie wie ook lijdt aan dentofobie

We kunnen het lot van de bewoners 
niet veranderen, maar met de inmu 
kunnen we wel hun omgeving ve-
randeren.
Ergotherapeut in een verpleeghuis

”



VERZORGING

Resultaten van een proefproject over het 
gebruik van de inmuRELAX lieten zien 
dat 2/3 van de deelnemers een betere 
levenskwaliteit behaalden. Het project 
werd gehouden onder 50 mensen met 
dementie verspreid over 11 zorginstellin-
gen. Ze werden tijdens een periode van 
vier weken gevolgd. Bevindingen van het 
project:

• Verbetert de algemene stemming en 
het welzijn van mensen met dementie.

• Vergemakkelijkt dagelijkse routines 
voor mensen met dementie.

• Minimaliseert beperkingen in de zelf-
standigheid van mensen met dementie 
tijdens benodigde dagelijkse routines.

• Vermindert onrust en het gebruik van 
verdovende medicatie bij mensen met 
dementie.

• Verbetert de nachtrust voor mensen 
met dementie en vermindert het gebru-
ik van slaapmedicatie.

• Beperkt bedreigingen door en opwin-
ding van mensen met dementie tege-
nover verzorgingspersoneel.

Lees meer op inmutouch.nl

Bewijs

Mary wordt vaak boos en dan schreeuwt ze hard vanwege machteloosheid. Dan leg ik de 
inmuRELAX op haar borst en dan laat ze het toe om gewassen te worden. Ze voelt zich vei-
lig en ze noemt de inmu Peter – de naam van haar jongere broer waar ze altijd voor zorgde.

”

John wordt snel bang en begint naar van alles 
om zich heen te grijpen wanneer we hem bijvo-
orbeeld willen verplaatsen. Met de inmuRELAX 
in zijn handen is hij zichtbaar meer ontspannen 
en zijn aandacht is gericht op het aanvoelen 
van het kussen. De muziek heeft een kalmeren-
de invloed op hem.

”

Verzorger in een verpleeghuis over een bewoner met dementie

Verzorgster in een verpleeghuis over een bewoner met dementie



            De inmu biedt kinderen veiligheid en steun

Voor mij voelt het geluid als sterren die ik 
kan vangen. Hier wordt ik erg rustig van 
en ik leg hem op mijn buik en luister naar 
de rustige geluiden.

”

KINDEREN

Ik voel me 
rustig en krijg 
een warm 
gevoel van 
binnen.

”

Jongen in groep 5

6 jarige jongen wie lijdt aan slapeloosheid. Met de inmu-
RELAX heeft hij de tijd die nodig is om in slaap te vallen 
kunnen terugbrengen van 90 naar 10 minuten

inmuRELAX helpt hem met het reguleren van zijn prikkelingen, 
thuis of op het kinderdagverblijf. Het helpt hem in de avond 
te ontspannen en makkelijker in slaap te vallen.
Moeder van een 6 jarige jongen met autisme, hij schreeuwt en huilt 
bij nauw contact met andere mensen

”



CONGNITIEVE UITDAGINGEN

inmuRELAX maakt beweging aantrekkelijk door middel van de interactieve muziek. Hersenscha-
de – opgedaan of aangeboren – wordt veelal gevolgd door cognitieve problemen. Herstel tijdens 
revalidatie hangt vaak af van het kunnen vinden van het ‘juiste pad’ in de hersenen. Leren gebeurd 
niet alleen in de hersenen en door wat we begrijpen met ons intellect, maar ook via het lichaam. 

inmuRELAX is gemaakt om aangenaam aan te voelen en omdat het makkelijk mee te nemen is, 
is het een uniek therapeutisch hulpmiddel. Het kan overal gebruikt worden waar nodig en in alle 
omstandigheden waarbij het nuttig is – jouw eigen fantasie is de grens.

            De inmu biedt kinderen veiligheid en steun

De meerderheid van de bewoners toont 
een hoog niveau van prikkelingen. Dit wil 
zeggen dat ze moeite hebben om hun ge-
drag aan te passen op hun omgeving. Ze 
worden continu overladen met zintuiglijke 
stimulatie en hun zenuwstelsel is niet in 
staat om hun reacties op een adequate ma-
nier te reguleren. inmuRELAX biedt kalmte 
en vreugde. De muziek helpt de bewoners 
met het realiseren van een innerlijke balans 
en een manier van omgaan met conflicten. 
Het is een waardig hulpmiddel en het kan 
overal gebruikt worden.

”

Leidinggevende in een begeleidende wooninstelling voor 
mensen met aangeboren hersenschade



STRESS
Neem een inmu moment op het werk

Stel je voor dat je jouw eigen klankwereld kunt creëren met de inmuRELAX in 
je handen. Je voelt de zachte stof en de vibraties. De kalmerende muziek geeft 
je een ontspannen gevoel en kalmeert je ademhaling.

Of het nu thuis is of op het werk, je kunt al voordeel behalen tijdens een 5 
minuten durende pauze samen met inmuRELAX – je zult er echt van genieten.

Prachtige, droomachtige muziek 
wat de fantasie ontwaakt. Kalme-
rend. Zou een voordeel kunnen 
zijn voor familieleden wie een 
pauze kunnen gebruiken.

”

Service assistant

Perfect voor professionals in de 
zorg om te gebruiken voor een 
middagdutje.

”
Psycholoog

”Wanneer je verdwaald bent in 
gedachten kan het je focus weer 
terughalen. Mensen die affi  niteit 
hebben met yoga en meditatie 
zullen de muziekstijl herkennen.
Verpleegster in een hospice



SOCIALISEREN

Het samen zijn, begrijpen van en com-
municeren met andere mensen zijn 
waardevolle ervaringen voor de mens. 
Maar dit kan lastig zijn wanneer je niet 
kunt praten, zien, horen, herinneren of 
je omgeving niet herkent.

inmuRELAX kan worden gebruikt om 
contact te maken en gevoelens van ver-
lating en eenzaamheid tegen te gaan.

inmuRELAX is een mooie en waardige 
verbinding tussen mensen wanneer 
je iets nodig hebt om contact mee te 
maken – ongeacht leeftijd of ziekte.

Neem een inmu moment op het werk inmuRELAX schept een prettige omgeving!”
Gepensioneerd leidinggevende in een verzorgingstehuis

Voor lange tijd kreeg ik geen contact 
met mijn moeder. Maar wanneer ik haar 
de inmuRELAX geef opent ze haar ogen 
en voel ik dat het contact zich hersteld. 
We houden de inmu samen vast en ik 
zie en voel dat ze ontspant.

”

Dochter van een Moeder met gevorderde ziekte van 
Alzheimer

De momenten van geluk en relateer-
baarheid van de verzorgers en familie-
leden tijdens het gebruik van de inmu-
RELAX is een waar geschenk geweest. 

”
Leidinggevende en muziektherapeut in een verpleeghuis



ACTIVITEIT

De muziek veranderd wanneer je de 
inmuRELAX beweegt en het maakt 
je bewust van je bewegingen.

Je voelt de rustige vibraties in je 
handen en door je hele lichaam. 
Het helpt je om te focussen.

De inmu heeft een perfecte 
vorm en gewicht om te gebruken 
als bewegingshulpmiddel.

    inmuRELAX is gemaakt voor beweging

De inmu geeft veel plezier wanneer bewo-
ners hem overgooien. Het is niet “gevaar-
lijk” omdat hij zacht is en niet hard net als 
een bal. Wanneer de inmu gebruikt wordt 
voor lichamelijke activiteiten ligt de focus 
niet op het geluid, maar op de bewegingen: 
bijvoorbeeld naar elkaar overgooien of 
overrollen. Soms verschuif ik de focus naar 
het geluid waarop de bewoners de inmu 
tegen hun oor aanhouden. Dit creëert een 
natuurlijke pauze tijdens de lichamelijke 
activiteit en ook hier heeft het geluid een 
positieve invloed.

”

Gezondheidsmedewerker in een verpleeghuis

Anna laat haar hand langs de 
gouden lijn van de inmu glijden 
en dan lacht ze.

”
Verzorger in een verpleeghuis



    inmuRELAX is gemaakt voor beweging

Geef de gebruiker een veilig gevoel met de inmu.
Laat inmuRELAX een onderdeel van het dagelijks le-
ven zijn – laat hem opvallen, trek de aandacht van de 
gebruiker gedurende dagelijkse activiteiten en gebru-
ik hem bij voorkeur tegelijkertijd met andere gebrui-
kers. Dit creëert een gemeenschappelijk veilig gevoel.

Biedt een veilige overgang naar bijvoorbeeld de dok-
ter of de tandarts.
Laat de gebruiker zitten en ontspannen met de inmu-
RELAX voordat de gebruiker het huis verlaat of vooraf 
aan een bezoek. Neem de inmu met je mee en geef de 
gebruiker de inmu weer dterug na het bezoek.

Een rustige stimulatie van de zintuigen.
Plaats de inmu op de borst, buik of schoot van de 
gebruiker. Laat de gebruiker zijn of haar hand in de 
opening doen. Raak de inmuRELAX aan en let op hoe 
de muziek zich ontwikkeld. Laat je vingers de gouden 
band volgen en voel de zachtheid binnenin de opening 
en e warmte van de inmu wanneer je hem tegen je 
lichaam houdt.

Geen beweging – geen muziek.
De veranderingen in de muziek stimuleren beweging 
waardoor inmuRELAX uitermate geschikt is voor acti-
viteitentherapie. Laat de gebruiker de inmu in één of 
beide handen vasthouden. Buig en strek de arm en lui-
ster naar de muziek. Til inmuRELAX met beide handen 
op en beweeg hem op en neer en zijdelings  in een 
prettig tempo voor de gebruiker. Gooi en grijp hem, 
het liefst tussen twee verschillende gebruikers.  Schuif 
inmuRELAX bijvoorbeeld over de tafel en trek de aan-
dacht door te wisselen tussen luisteren naar de muziek 
en het maken van bewegingen.

inmuRELAX in het dagelijks leven

INSPIRATIE

Onze inmu’s liggen in de woonkamer, 
zodat ze altijd klaar zijn voor gebruik.

”
Ergotherapeut in een verpleeghuis 



DENTOFOBIE

Naar schatting lijdt 30% 
van de mensen aan den-
tofobie. 5-10% zijn zo 
bang dat ze behandeling 
uit de weg gaan (den-
tofobie).

Tijdens een studie ver-
deeld over drie tandarts-
praktijken, gaf 85% van 
de patiënten aan dat ze 
minder pijn ervaarden 
door gebruik van de in-
muRELAX tijdens de be-
handeling.

inmuRELAX is een unieke combinatie  
van kalmerende muziek en iets zachts 
en fijns om vast te houden tijdens een 
behandeling.

Wanneer de patiënt zijn of haar hand 
in de opening van de inmuRELAX 
stopt dan geeft dat een veilig gevoel 
en het haalt de focus weg van wat er in 
de mond gebeurd.

De handen van de patiënt kunnen voor 
gebruik gedesinfecteerd worden. De 
hoes kan ook gedesinfecteerd, ver-
vangen of gewassen worden.

Lees meer over 
inmuRELAX bij tandver- 
zorging op inmutouch.nl

Vaak zijn de kinderen die hier 
komen zenuwachtig en moeten 
we manieren zoeken om ze te 
kalmeren. Er was een 5 jarig 
meisje vol energie en we kon-
den haar niet rustig krijgen. Ze 
wilde overal aanzitten. Dankzij 
de inmuRELAX kalmeerde ze en 
lag ze gedurende de hele be-
handeling rustig en stil. Ze had 
weinig geduld maar de inmu 
bracht daar verandering in.

”

Tandartsassistente, schooltandarts

…eigenlijk, de 
hele kamer 
verandert in 
een rustige 
kalmte.

”

Tandartsassistente



Technische specificaties

MATERIAAL:
Hoes: 1OO% biologisch katoen fleece of 1OO% polyester fleece.
Voering: Waterafstotend polyester.
Vulling: Latex, paardenhaar.

WASINSTRUCTIES:
De hoes is machine wasbaar op 4O˚C (katoenen hoes) / 
6O˚C (polyester hoes).

AFMETINGEN EN GEWICHT:
22 cm x 23 cm en 52O gram (zonder verzenddoos).

OPLADER:
24OV en 11OV oplader bijgesloten.

LEVENSDUUR BATTERIJ:
Lithium-ion batterij (oplaadbaar). Tot drie weken tussen laadbeurten 
bij normaal gebruik.

VOLUME:
Ondersteunt drie verschillende volume niveau’s. 

BESTENDIGHEID:
Schokbestendig in moderatie, bijv. bij het vallen op de grond.

MILIEU EN RECYCLING:
De inmu is van zoveel mogelijk duurzame, natuurlijke en hypoaller-
gene materialen gemaakt.

GARANTIE:
2 jaar.

De muziek kalmeerde me 
enorm. Ik kon gewoon 
achterover liggen en ontspan-
nen terwijl de muziek speelde 
en ik de vibraties kon voelen. 
Het werkte zeer kalmerend.

”

12 jarig meisje met dentofobie

De inmu geeft me meer 
tijd om in de mond van 
de patiënt te werken.

”
Tandarts, speciale tandartspraktijk
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