VRelaxPlus Module

Individueel - groep
1 : 1 - online
educatief - preventief - curatief

Matched Care categorie:

De VRelax Plus Module is een vervolg op een Vital Mind- of

Aantal uren:

Doorlooptijd in weken:

On Track interventie in het geval van specifieke vraagstukken
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rondom stress, ontspanning en herstel.
Tijdens een Vital Mind- of On Track interventie komen regelmatig de thema’s stress, herstel en
ontspanning naar voren. Met behulp van de VRelaxPlus Module worden deze thema’s geadresseerd: 10
minuten VRelax per dag bewerkstelligt directe ontspanning en vermindering van ervaren stress.
Een bedrijfspsycholoog coacht de medewerker tijdens het traject online.
Dit is VRelaxPlus Module
• extra module die volgt op de interventies Vital Mind of On Track.
• combinatie van Virtual Reality en 3 uur online begeleiding van een bedrijfspsycholoog
• specifieke focus op vraagstukken rondom stress, ontspanning en herstel
• ook geschikt als terugvalpreventie

Shared Ambition BV - Markenhaven 25C
3826 AC Amersfoort - 033-433 70 10
www.sharedambition.com - info@sharedambition.com

Dit maakt VRelaxPlus Module uniek:
• bewezen resultaat: Rapport VRelax @ Work
(UMCG VR Mental Health Lab, 2021)
• extra begeleidingsuren bedrijfspsycholoog op
de specifieke thema’s stress/ontspanning en
herstel
• maatwerk
• VRbril wordt door VRelax thuisbezorgd en 5
weken beschikbaar gesteld
• meer dan 40 verschillende natuuromgevingen
en gebruik van interactieve elementen

Shared Ambition biedt
oplossingen voor
drie doelgroepen
@Work
Voor medewerkers die aan het werk 		
zijn en mentaal gezond willen blijven
@Risk
Voor medewerkers die een risico 		
lopen om uit te vallen
@Home
Voor medewerkers die gedeeltelijk
of geheel verzuim

Samen aan de slag
Shared Ambition is specialist in arbeidsgerelateerde
psychologische gezondheid.

Shared Ambition BV - Markenhaven 25C
3826 AC Amersfoort - 033-433 70 10

Wil je meer weten over Shared Ambition en/of over
onze producten en diensten, kijk dan op de site of

www.sharedambition.com

neem contact op.

info@sharedambition.com

