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INSTRUCTIEGIDS



Bedankt!
Wat goed dat je aan de slag gaat met VRelax! Deze instructiegids is bestemd voor de 
behandelaar en individuele gebruiker van de VRelax app. Lees deze instructiegids volledig 
door voordat je de VR-bril met de VRelax app in gebruik neemt. Zo kan jij de juiste zorg en 
veiligheid bieden aan gebruikers.

VRelax is een interventie die mensen met stress, pijn of psychische klachten op elk moment 
zelfstandig kunnen uitvoeren om relaxatie te bevorderen, het ervaren van stress te reduceren 
en mentaal welbevinden te verbeteren. 

Veiligheid en wetenschappelijke validatie vinden we erg belangrijk. VRelax heeft een 
CE-markering voor Medische Hulpmiddelen. Dit betekent dat de software van VRelax 
als medisch hulpmiddel veilig is en voldoet aan de Europese richtlijnen. 

VRelax B.V.  |  Emmaplein 1, 9711 AP Groningen  |  050-2110142
info@vrelax.com  |  www.vrelax.com

APPVERSIE 1.3.0.8         PUBLICATIEDATUM 13-03-2021

De informatie in deze instructiegids wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Het kan echter voorkomen dat je 
onjuistheden aantreft. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. VRelax B.V. is en blijft de enige rechthebbende ter zake van de 
auteursrechten voor deze instructiegids. Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website www.vrelax.com.
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aanvullende informatie.

Instructies

Algemene informatie



DOELGROEP

VRelax is bedoeld als ondersteuning voor mensen met een relatief hoog niveau van 
stress en (risico op het ontstaan van) gezondheidsproblemen. Dat kunnen mensen zijn 
met psychiatrische of psychologische problemen, maar ook mensen met lichamelijke 
klachten die als gevolg daarvan stress en mentale klachten ervaren. Tevens vormen 
mensen in werksituaties een doelgroep, als ze te maken hebben met stress door een hoge 
werkbelasting. Ook kan VRelax worden ingezet bij mensen met verstandelijke beperking of 
psychogeriatrische problematiek. 

KLINISCHE VOORDELEN
 
Vermindering van stress en negatieve gemoedstoestand, verbetering van positieve 
gemoedstoestand en welbevinden, beter herstel van en/of voorkomen van psychiatrische 
klachten, versterken van autonomie en zelfcontrole. 
 

Vermindering van ervaren stress en negatieve gemoedstoestand, verbetering van positieve 
gemoedstoestand en welbevinden, minder pijn en verbeteren van coping. 
 

Vermindering van ervaren stress, agitatie, probleemgedrag. Verbetering van positieve 
gemoedstoestand, welbevinden en afleiding. Wetenschappelijk onderzoek en praktijk-
ervaringen laten een direct effect tot 40% stressreductie zien. VRelax is laagdrempelig in 
gebruik en makkelijk te integreren in werkprocessen en behandelprotocollen. 

PSYCHOLOGISCHE EN PSYCHIATRISCHE KLACHTEN

LICHAMELIJKE KLACHTEN

VERSTANDELIJKE BEPERKING OF 
PSYCHOGERIATRISCHE PROBLEMATIEK
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INDICATIES

Op basis van verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd samen met Universitair Centrum 
Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) komt VRelax tot de 
volgende indicaties voor gebruik:

• Stressklachten
• Burn-out
• Depressie
• Agitatie/onrust
• Verwardheid
• Agressie
• Angst
• Somberheid
• Piekeren
• Slaapproblemen
• Pijn
• Niet naar buiten kunnen, bedlegerig
• Afleiding bij lichamelijk ongemak
• Strikte isolatie ivm medische behandeling
• Stoppen met roken
• Ontwenning drugs, alcohol
• Afbouw medicatie

Bij het toepassen van VRelax dient bij de te behandelen patiënt uitgevraagd te worden of 
deze eerder last heeft gehad van onderstaande symptomen. Zo ja, dan wordt Virtual Reality 
als techniek afgeraden om te gebruiken.

• Foto-sensitieve epilepsie
• Ernstige wonden in het gelaat
• Leeftijd jonger dan 6 jaar
• Ernstige duizeligheid

INDICATIES

CONTRA-INDICATIES



MOGELIJKE RISICO’S
VRelax werd in onderzoekverband gebruikt door veel mensen met psychiatrische klachten, 
lichamelijke ziekten en werk gerelateerde stress. Bij VRelax zijn geen meldingen geweest van 
ernstig negatieve gebeurtenissen, in onderzoekverband is dit systematisch bijgehouden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jouw VRelax accountmanager of mailen 
naar info@vrelax.com. 

De belangrijkste bijwerking van Virtual Reality software is het risico op misselijkheid en 
duizeligheid, ook wel ‘cybersickness’ genoemd. Afhankelijk van de kwaliteit van het type 
VR-bril, de beweeglijkheid van de beelden en de gevoeligheid van de gebruiker treedt dit 
bij ongeveer 5-10% van gebruikers op. Als deze bijwerking optreedt zijn de klachten binnen 
enkele minuten verdwenen nadat de gebruiker de VR-bril heeft afgezet. 
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WAAR MOET U OP LETTEN?

1. Tijdens het gebruik dient de gebruiker stabiel te zitten of te liggen ter voorkoming 
van vallen of stoten tijdens de behandeling. 

2. Zorg er voor dat er voldoende ruimte is om de VRelax gebruiker heen, zodat deze 
deze zich niet kan bezeren aan objecten. 

3. Wanneer mensen niet bekend zijn met Virtual Reality kan dit een schrikreactie op-
wekken. Een goede introductie over hetgeen men gaat ervaren en wat voor effect 
dat kan hebben is van belang. 

4. Als de patiënt ten tijde van gebruik is gekoppeld aan medische apparatuur, dient 
vooraf aan de sessie het risico (interferentie, verstrikkingen, etc.) te worden inge-
schat alvorens er met de VRelax wordt gestart. 

5. Wanneer de patiënt medicatie gebruikt worden vooraf de risico’s ingeschat. Na 
goedkeuring van de behandelend specialist kan de sessie met VRelax plaatsvinden. 

6. Om gehoorbeschadiging te voorkomen, dient vooraf het volume van het geluid te 
worden gecontroleerd en goed worden ingesteld. 

7. De VR-bril moet na gebruik worden schoongemaakt als deze door verschillende 
mensen wordt gebruikt. Volg het VRelax hygiëne protocol op pagina 8.

8. Om goede werking te garanderen dient de VR-bril na iedere sessie te worden          
gecontroleerd op hardware-, en softwarematige defecten.

9. Bij beschadiging van de VR-bril, kabel en/of oplader, dient deze buiten gebruik te 
worden gesteld en aan een ter zake kundig persoon ter beoordeling worden aan-
geboden. 

10. Om beschadiging van de lenzen van de VR-bril te voorkomen dient de VR-bril te zijn 
beschermd tegen direct zonlicht. 

11. Om een allergische reactie bij de gebruiker te voorkomen, dient vooraf aan de       
gebruiker te worden gevraagd of deze allergisch is voor latex, antiseptische en rei-
nigingstoffen. Raadpleeg bij twijfel ook de leverancier van de VR-bril.

12. Gebruik de VR-bril maximaal 1 uur aaneengesloten per sessie. Tussen opvolgende 
sessies dient minimaal 1 uur de VR-bril niet te worden gedragen of gebruikt.



HYGIËNEPROTOCOL VOOR DE WERKVLOER

1. Reinig en desinfecteer uw handen.
2. Als je gebruik wilt maken van oordoppen voor geluid, zorg ervoor dat je gebruik 

maakt van eigen oordoppen/koptelefoon.
3. Reinig het siliconen of kunstlederen oppervlak van het ingebouwde hoofdmasker 

met Indicin Oxy Wipes of 70% alcohol*.
4. Zeer kwetsbare gebruikers**:
 a. Plaats een haarnetje over je hoofd. 
 b. Plaats een VR Super Mask1 op je gezicht. 
5. Zet de VR-bril op en volg de VR-instructies op pagina 9/10/11.

1. Doe de VR-bril af en laat de gebruiker langzaam weer opstaan.
2. Bij duizeligheid, blijft de gebruiker zitten of liggen totdat het verdwenen is.
3. Verwijder de VR-Super Mask1 en haarnetje en gooi deze weg. 
4. Neem het gezichtskussen, de hoofdbanden, de buitenzijde van de VR-bril en de 

controller af met met Indicin Oxy Wipes. Belangrijk: de lenzen maak je schoon met 
een zachte droge doek en niet met de Oxy Wipes. 

5. Berg de VR-bril en toebehoren op in de toegewezen plek. 
6. De lenzen zijn kwetsbaar, de VR-bril graag beschermen tegen direct zonlicht.
7. Desinfecteer je handen. 

* Alcohol kan na verloop van tijd zorgen voor het broos worden van kunststof.  Het gaat dan met name om zachte 
kunststoffen, zoals de foam facepad. Waterstof peroxide zou bijv. een verkleuring kunnen geven. Eventuele vervanging 
van onderdelen is voor rekening van de gebruiker.

** Onder zeer kwetsbare gebruikers verstaan wij mensen met
een verhoogde infectiegevoeligheid zoals hematologie patiënten.

VOOR GEBRUIK

NA GEBRUIK

Tot stand gekomen i.s.m. het 
Infectiepreventieteam van het UMCG

1
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INSTRUCTIE PICO G2 4K ENTERPRISE

Start de VR-bril door 3 seconden op de 
aan/uit knop te drukken. Deze knop 
bevindt zich onder op de VR-bril aan de 
rechterzijde. 

STAP 1

• Zorg ervoor dat de lenzen niet in contact komen met direct zonlicht. Dit zal de lenzen blijvend beschadigen 
en valt niet onder de garantie. 

• De controller is niet vereist om de VR-bril te gebruiken. Keuzes maken kan ook met de selectieknop (rechterzijde).
• Reset de kijkrichting door 2 seconden op de Pico knop te drukken ( onderste knop rechterzijde van de VR-bril).

STAP 2

STAP 3 STAP 4

KNOPFUNCTIES

Je krijgt nu een melding te zien. Druk op 
de PICO knop    (rechterzijde VR-bril) om 
door te gaan.

Om updates en nieuwe content te 
ontvangen, moet je verbinden met het 
internet. Beweeg de stip     met 
je hoofd naar het Wi-Fi icoon 
(WLAN) onderin de menu balk. 

Kies jouw netwerk door op de 
ovale selectieknop te drukken (rechterzije 
VR-bril). Wanneer je verbonden bent, druk 
je op de PICO knop   .

Beweeg de stip    met je hoofd naar ‘APP 
Library’    en druk tegelijkertijd op de 
ovale selectieknop (rechterzijde VR-bril). 
Selecteer vervolgens de VRelax app. Volg 
de instructies en vul de gebruikerscode 
in. Wanneer je de app afsluit en opnieuw 
opstart zal de app vragen om opnieuw je 
gebruikerscode in te vullen. 

Je kan de app 7 dagen offline gebruiken. 
Hierna zal de app vragen om weer 
verbinding te maken met het internet. 

Aan/ uit knop PICO knop



INSTRUCTIE OCULUS QUEST 2

Start de VR-bril door 3 seconden op de aan/uit knop te drukken. Deze 
knop bevindt zich aan de rechterzijde. Zorg dat de hoofdband goed is 
afgesteld voor comfortabel gebruik van de VR-bril.

STAP 1

• Zorg ervoor dat de lenzen niet in contact komen met direct zonlicht. Dit zal de lenzen blijvend beschadigen 
en valt niet onder de garantie. 

• De controller is vereist om te navigeren in het hoofdmenu. Binnen de VRelax app zijn de controllers niet nodig.

STAP 2

STAP 4

KNOPFUNCTIES
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Ingebouwde Spatial audio

Volume

USB-C Aan/uit knop

STAP 3
Om updates en nieuwe content te ontvangen, moet je verbinden met 
internet. Beweeg de pointer naar ‘Snelle instellingen’ onderin de menu 
balk.  Kies bij ‘Wi-Fi’ het netwerk waar je mee wilt verbinden. 

Klik vervolgens op ‘Apps’ rechts in de menu balk. Selecteer de VRelax 
app in het app overzicht. Eenmaal binnen de VRelax app hoef je de 
controllers niet meer te gebruiken en wordt de app bestuurd met 
hoofdbewegingen. Wanneer je de app afsluit en opnieuw opstart zal 
de app vragen om opnieuw je gebruikerscode in te vullen. Je kan de 
app 7 dagen offline gebruiken. Hierna zal de app vragen om weer 
verbinding te maken met het internet. 

Je bent nu in het hoofdmenu en hebt hier de controller nodig. Kies de 
juiste controller afhankelijk van jouw voorkeur voor rechts of links. Je 
ziet een ‘pointer’ waarmee je kunt richten om items te selecteren. Om 
jouw keuze te bevestigen gebruik je de knop bij de wijsvinger.

12:34

Aan/ uit knop

Selectieknop

Snelle 
instellingen

VRelax app

Apps
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INSTRUCTIE VRELAX APP

De instructie die verschijnt legt je uit hoe je 
door de app kunt navigeren door je hoofd 
te bewegen en op knoppen te richten. Door 
twee seconden naar een knop te kijken, wordt 
de knop geactiveerd. Je hoeft hiervoor geen 
controller en knoppen op de bril te gebruiken.

Kijk naar de blauwe knop ‘ik snap het’ en 
wacht totdat de cirkelvormige laadbalk 
voltooid is. Op deze manier maak je binnen 
de app keuzes. Hierna kan de licentiecode 
en/of gebruikerscode ingevoerd worden. 
Het invoeren en bevestigen gaat op dezelfde 
manier als alle andere keuzevelden in de app.

Het ‘Overzicht’ in het hoofdmenu toont alle 
losse belevingen. Onder ‘Thema’s’ staan 
belevingen waartussen je kunt navigeren 
binnen een VR video door via de stervormige 
hospots naar een andere wereld te springen.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Bekijk de volledige app instructie door de QR-code te 
scannen of de link te gebruiken. 
www.vimeo.com/410549735

Gebruik je de GRIP app naast de VRelax app? Bekijk de 
volledige app instructie door de QR-code te scannen of de 
link te gebruiken. www.vimeo.com/417609669



AANDACHTSPUNTEN

1. Door het gebruik van de VR-bril zal deze slijten. Om ervoor te zorgen dat de VR-bril 
goed en veilig kan worden gebruikt, dient deze periodiek te worden gecontroleerd 
op beschadigingen. Bij beschadigingen dienen de onderdelen of de gehele VR-bril 
te worden vervangen. 

2. Controleer de status van de accu van de VR-bril en de batterijen in de controller 
voor en na ieder gebruik. Hiermee wordt voorkomen dat de sessie voortijdig moet 
worden gestaakt. 

3. Bewaar de VR-bril op kamertemperatuur in een donkere, droge omgeving en zorg 
dat deze is uitgeschakeld. 

4. Pak de VR-bril aan met schone handen of handschoenen aan de buitenzijde.          
Vermijd contact met de lenzen om beschadiging en vervuiling te voorkomen.

5. Controleer periodiek of er nieuwe versies van de VRelax app beschikbaar zijn.
6. Gebruik de VR-bril bij voorkeur binnen om defecten door zonlicht, temperatuur en 

vocht te voorkomen. 
7. Installeer naast VRelax geen apps van derden om de goede werking van de VRelax 

app te garanderen en blootstelling aan ongewenste of schadelijke content te voor-
komen.

8. Voorkom stoten en vallen de van de VR-bril en controller om een goede werking te 
garanderen.

9. De VRelax alleen gebruiken in combinatie met de door VRelax aanbevolen               
hardware. Dit is de Pico G2 4K Enterprise en de Oculus Quest 2.

WAT IS STRESS?
Prof. Wim Veling neemt je mee in de wereld van stress

en de effecten van stress op geest en lichaam.
Scan de QR code hiernaast om de video te bekijken. 
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HELPDESK & UPDATES

Voor al jouw vragen, opmerkingen en/of klachten kun je contact opnemen met het 
hoofdkantoor in Groningen via info@vrelax.com of via 050-2110142. Ons streven is om 
jou binnen één werkdag te woord te staan. 

Binnen de looptijd van jouw licentie ontvang je gratis updates. Je wordt hierover geïn-
formeerd via het bij ons bekende e-mailadres. Voor updates is het noodzakelijk dat je 
beschikt over een stabiele (WiFi) internetverbinding. 

PICO G2 4K
Verbind de VR-bril met WiFi op de volgende manier:
1. Klik op het Settings-symbool in de horizontale taakbalk.
2. Klik op in het verticale menu linksboven op WLAN om het aan of uit te zetten.            

De headset zal automatisch zoeken naar WiFi in de omgeving.
3. Selecteer het WiFi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken en voer vervolgens 

het WiFi-wachtwoord in. Wanneer je klaar bent klik je op de enter-toets.
4. Klik op verbinden. De headset maakt verbinding met het gekozen WiFi netwerk.

Om te kunnen updaten moet je een PICO account aanmaken. Dit kun je aanmaken 
via https://us-passport.picovr.com/us/reg. Bewaar de accountgegevens op een voor jou 
veilige plek. Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats tijdens updates.

Oculus Quest 2
Verbind de VR-bril met WiFi op de volgende manier:
1. Druk op Oculus icon op je rechter controller om naar het ‘universeel-menu’ te gaan.
2. Selecteer linksonderin het WiFi icoon.
3. Selecteer het WiFi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken en voer vervolgens 

het WiFi-wachtwoord in. Selecteer daarna Verbinden.

Om de Oculus Quest 2 te kunnen gebruiken en updaten, moet de bril verbonden zijn 
met een Facebook account.

HELPDESK

UPDATES



Het VRelax dashboard biedt direct inzicht in de 
effecten van VRelax op de gemoedstoestand van 
de gebruikers. De gemeten resultaten kunnen zo 
makkelijk gedeeld en besproken worden.

DASHBOARD

Hiermee kan de zorgprofessional samen met de pa-
tiënt virtuele werelden verkennen. Zo kan er samen 
gesproken worden over wat de patiënt ziet in de app, 
en kan de zorgprofessional de app besturen als de 
patiënt het zelf niet kan. (Tablet met min. 4GB werkge-
heugen vereist)

MEEKIJKFUNCTIE

VRelax is een wetenschappelijk gevalideerde          
Virtual Reality app die je meeneemt naar prachtige           
omgevingen om beter te ontspannen. Een ruim 
aanbod van interactieve werelden en oefeningen 
helpt bij afleiding van stress, pijn en zorgen. 

ONZE TOTAALOPLOSSING

Op basis van vele ervaringen in ziekenhuizen, GGZ en bedrijven heeft VRelax geleerd dat 
na het enthousiasme over de VRelax app al snel de vraag volgt over hoe zorgprofessionals 
inzicht kunnen krijgen in de effecten van de VRelax app op een gebruiker. Daarom werkt de 
VRelax app naadloos samen met de GRIP meekijkfunctie en het dashboard. Hieronder lees je 
een korte uitleg over de functies van onze drie producten.
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WAT BIEDT DE VRELAX APP?

Onze VR app bevat 40+ hoogwaardige virtuele werelden van fotorealistische kwaliteit.              
Wij kiezen bewust voor dit type beelden om zo natuurgetrouw mogelijk aan te sluiten op de 
belevingswereld en verwachtingen van onze gebruikers. 

Ons filmaanbod groeit elk jaar en wordt steeds diverser. Ons zeer ervaren VR productie- 
team reist de wereld over om de meest indrukwekkende beelden te creëren. Dit vormt de 
basis voor onze VRelax app. Bovenop deze beelden plaatsen wij geanimeerde interactieve 
elementen die op subtiele wijze de gebruikers de optie biedt om de aandacht er bij te houd-
en en meer op te gaan in de omgevingen, Door deze manier van interactie laten wij mensen 
ontdekken, verkennen en oefenen terwijl ze optimaal tot rust komen.

VRelax app impressie

ZIEN IS GELOVEN!
SCAN DE QR-CODE
EN VERKEN DE
VRELAX WERELD



Bewezen effectief tegen
burn-out, angst en depressie...

LEES HUN VERHALEN OP

WWW.VRELAX.COM/TESTIMONIALS


