
Tijd om te leven
Bezorg uw bewoners onvergetelijke  
ervaringen en stimuleer activiteit  
en sociale interactie



Levensvreugde  
heeft niets met  
ouderdom te maken
De bewoners van uw instelling hebben veel meegemaakt. Ze hebben van de natuur 
genoten, het ruisen van de zee gehoord en steden verkend. Dat zijn lang vervlogen 
dagen, maar dagen met fijne herinneringen. 

Breng uw bewoners hiernaar terug en vul hun leven  
met vreugde.

“Het THERA-Trainer-systeem met videoroutes 
motiveert zelfs langdurige bewoners van ons 
bejaarden- en verpleeghuis weer te gaan trainen.  
De bewoners fietsen door bekende Nederlandse steden 
en plaatsen of rijden een route door het buitenland. 
Tijdens een fietstochtje door hun thuisstad komen 
leuke herinneringen naar boven. Wij constateerden  
dat onze bewoners hierdoor langer en met meer 
plezier bewogen.

We kijken uit naar de nieuwe software-update en de 
mogelijkheid om eigen routes in te voeren en spelletjes 
aan te bieden.”

Jeroen Voois
Fysiotherapeut
Envida-zorgcentra, Maastricht, Nederland

Uit een Amerikaanse studie  
(Schreiner et al., 2005)  
is gebleken dat  
verpleeghuisbewoners  
met dementie zeven keer  
vaker lachen of zich  
vermaken wanneer  
ze actief zijn.



“Je leert iemand beter kennen 
door een uur spelen dan door 
een jaar praten.”

Plato



Fiets met uw bewoners door verre landen en bekende 
steden. Dit roept herinneringen op en bevordert en  
passant de lichamelijke en geestelijke inspanning.

Maak het dagelijkse leven van  
uw bewoners tot een belevenis.

Laat uzelf overtuigen door het 
entertainmentpakket THERA-soft  
met THERA-Trainer tigo of mobi



Maak het dagelijkse leven van  
uw bewoners tot een belevenis.

   Twaalf afwisselende videoroutes* **, die motiverend en leuk zijn

    Voor iedereen die meer wil, een spel dat aanspoort tot topprestaties

   Realistische ervaringen die sociale interactie aanmoedigen

   Datatracking om vooruitgang te volgen

Daartoe bieden wij u

*  powered by MOTITECH - www.motitech.no | Verdere videoroutes uit een databank met meer dan 1200 video’s 
kunnen rechtstreeks bij onze samenwerkeningspartners worden aangevraagd.

**  Ook eigen video’s kunnen heel gemakkelijk worden ingevoerd.



Zeg ’Ja’ tegen meer 
levenskwaliteit 
in bejaarden- en 
verpleeghuizen
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Interesse? 
Vraag nu zonder enige verplichting informatie aan!

Tel +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Duitsland


