
Gebruik inmu in de dagelijkse zorg 
Pak een inmu moment

Using inmu in everyday care
Take an inmu moment





Een inmu is een waardig, elegant en waardevol hulpmiddel ter ondersteuning van zorgpersoneel, 
familieleden en gebruikers.

Een inmu kan deel uitmaken van een individueel dagelijks zorgprogramma of het kan worden 
opgenomen in een alledaagse routine voor gemoedsrust en ondersteuning aan velen.

De inmu is het meest effectief als deze deel uitmaakt van een routine.
Wij adviseren de inmu op een centrale plek te leggen zodat iedereen het kan zien, in de directe 
nabijheid van de gebruikers. Bijvoorbeeld op een stoel of de tafel.

Of u kunt zelf gaan zitten met de inmu, waarbij u de aandacht van de gebruiker richt op de muziek, 
de trillingen en de stof.

Vorm, kleuren, stof en de tastbare elementen worden gecombineerd om de zintuigen te stimuleren 
en de gebruiker aan te moedigen om de inmu aan te raken.

De interactieve muziek en de vibraties stimuleren en motiveren de gebruiker om ermee te blijven 
spelen.

Blinde en dove gebruikers kunnen ook positief profiteren van de inmu, omdat de vibraties de 
muziek volgen en de voelbare elementen stimuleren veel zintuigen.

Het duurt altijd even om te wennen aan iets nieuws. 

Deze minigids is bedoeld als inspiratie en een advies hoe de inmu ondersteuning kan bieden voor 
geluk en de dagelijkse zorg.

Neem een   inmu moment.

Was- en gebruiksinstructies kunt u vinden in de inmu doos. Wij raden u aan de informatie omtrent 
de hygiëne en het opladen van de inmu goed door te lezen.



Het kan moeilijk zijn om in slaap te vallen als u ziek bent, vooral als u pijn heeft, ongemak of last hebt 
van onrustige gedachten. Een inmu is aangenaam, zacht en kalmeert hierdoor is makkelijker om in 
slaap te vallen en wakker te worden.

SLAAP

Het is rustgevend voor lichaam en geest om de inmu op de borst van de gebruiker te leggen met 
beide handen bovenop of met een hand in de zak van inmu
De rustgevende muziek en de vibraties helpen zowel de hartslag als de ademhaling te verlagen. De 
zachte hoes voelt warm aan en voelt prettig aan om hem zachtjes te aaien met je hand. De inmu kan 
op of naast het lichaam liggen.

Wanneer inmu volledig stil ligt, zal de muziek langzaam verdwijnen. Er is maar een kleine beweging 
voor nodig om het weer te activeren. Wanneer het geluid te luid is, verplaats de inmu dan verder van 
het hoofd af of plaats bijvoorbeeld een deken over de inmu. Het is ook mogelijk het volume van de 
inmu aan te passen. (lees de instructies in de handleiding).

SLEEP

It can be hard to fall asleep when you are ill, especially if you experience pain, discomfort or intrusive 
thoughts.

An inmu is pleasant, soft and calming to fall asleep and wake up with.

It is calming for both body and mind to lay the inmu down on the user’s chest with both hands on top or with 
one hand in the inmu’s pocket. 

The calming music and the vibrations help slow down both pulse and breathing. 
The soft cover feels warm and it is pleasant to stroke it gently with your hand. 

The inmu can lie on or across the whole body. 
If it lies completely still, the music will fade slowly away. It only takes a small movement to wake it again. 

If the sound is too loud, then move the inmu further away from the head or place a blanket, for example, over 
it - you will still be able to feel the vibrations. It is also possible to adjust the volume (see Washing and User 
instructions or go to inmutouch.com).



Wanneer u ziek bent of zich in het algemeen zwak voelt, is het belangrijk om zowel lichaam als geest 
te kalmeren – om een moment van rust te creëren.

Een inmu is heerlijk zacht om aan te raken en geeft gemoedsrust. De zachte muziek en de vibraties 
helpen te ontspannen – met een glimlach op uw gezicht en een beter gevoel.

RUST

Plaats de inmu op de borst of maag van de gebruiker.

Druk zachtjes op de inmu of laat de handen zachtjes over de zachte stof strijken en probeer de 
gouden lijn te volgen. Laat de muziek en de vibraties zich door het lichaam verspreiden - het kan 
helpen om een   hand in de zak van de inmu te plaatsen. Met kleine bewegingen kan de gebruiker de 
muziek zelf aan de gang houden.

De inmu kan ook heen en weer worden geschommeld, zodat je kunt horen hoe de muziek zich 
ontwikkelt. 

Laat de gebruiker met de inmu zitten voor het slapen gaan, voor de maaltijd of bijvoorbeeld tijdens 
een afspraak met een dokter. Op dagen waarop iets bijzonders gaat plaatsvinden, veranderingen 
in de normale dagelijkse routine of na een onaangename ervaring, bijvoorbeeld een situatie die 
fysiek of mentaal belastend zal zijn. Een inmu is ook een goed hulpmiddel voor momenten van 
concentratie, meditatie of ontspanning.

REST

When you are ill or generally feeling weak, it is important to calm both body and mind - to take a little 
rest.

An inmu is wonderfully soft to touch and gives peace of mind. The gentle music and the vibrations 
help you to relax - with a smile on the lips and good feelings.

Place the inmu on the user’s chest or stomach. 

Press gently on the inmu or allow the hands to gently stroke the soft fabric and try to follow the golden line. 
Allow the music and the vibrations to spread throughout the body - it can help to place one hand in the inmu’s 
pocket. With small movements, the user can keep the music going themselves. 

The inmu can also be swung from side to side so you can hear how the music develops. 

Let the user sit with the inmu before bedtime, before meals, before an appointment with e.g. the doctor, 
on days where something special is happening, changes to the normal daily routine or after an unpleasant 
experience, e.g. a situation that was physically or mentally taxing. 

An inmu is also a good tool for moments of concentration, meditation or relaxation. 



Verplaatst worden kan een onaangename en ongemakkelijke ervaring zijn voor iemand die ziek is.

Een inmu kan het verplaatsen meer comfortabel en ontspannend maken.

TRANSFER

Plaats de inmu een paar minuten voordat het verplaatsen plaats vindt op het lichaam van de 
gebruiker om te ontspannen. Laat de gebruiker genieten van de muziek en de zachte stof strelen. 
Het kan ook helpen om een   hand in de zak van de inmu te plaatsen.

Tijdens het verplaatsen kan de inmu door de verzorger actief wakker gehouden worden met 
slechts een kleine beweging. Als u contact wilt maken met de gebruiker, kunt u op de inmu drukken 
waardoor de inmu weer geactiveerd wordt.

Laat de inmu bij de gebruiker totdat het verplaatsen voltooid is, het zal hem/haar een rustiger 
gevoel geven voor het volgende zorg moment.

TRANSFER

Being moved can be an unpleasant and uneasy experience for those who are ill.

An inmu can make a transfer more comfortable and relaxing.

Place the inmu on the user for a few minutes before attempting the transfer and allow them to relax. Let the 
user enjoy the music and stroke the soft fabric. It can also help to place one hand in the inmu’s pocket. 

During the procedure, the inmu can be kept ‘awake’ by the assistant with just a small movement. 
If you need to make contact with the user, you can press on the inmu. 

Let the user keep hold of the inmu once the transfer is complete - it will make them feel calmer about the next 
care situation.



Persoonlijke verzorging kan worden ervaren als een onaangename en vernederende situatie 
wanneer u ziek bent. 

Het is fijner om verzorgd te worden in een rustige atmosfeer, omgeven door zachte geluiden.

PERSOONLIJKE VERZORGING

Plaats de inmu een paar minuten bij de gebruiker voordat u start met bijvoorbeeld het wassen, in 
bad doen, tanden poetsen en het aan- en uitkleden en laat de gebruiker ontspannen.

Laat de gebruiker genieten van de muziek, de trillingen en het voelen aan de zachte stof. Tijdens 
deze handelingen kan de inmu ‘wakker’ worden gehouden door de verzorger met slechts een kleine 
beweging. Als je contact wilt maken met de gebruiker, kunt u de inmu bewegen of op de inmu 
drukken hierdoor zal de gebruiker meer attent zijn. 

 Laat de gebruiker de inmu vasthouden als de procedure voorbij is - ze zullen zich rustiger voelen 
voor de volgende zorg situatie. 

OPMERKING: De hoes van de inmu kan worden gewassen - de inmu is waterafstotend en kan 
worden afgeveegd met een vochtige doek. 

PERSONAL CARE

Personal care can be experienced as an unpleasant and humiliating situation when you are ill.

An inmu can help make personal care less uncomfortable. It’s much more pleasant to be cared for in a 
calming atmosphere surrounded by soft tones.

Place the inmu on the user for a few minutes before starting for example a bed bath, dressing, brushing teeth 
and so on and allow them to relax. 
Let the user enjoy the music and the vibrations and stroke the soft fabric.

During the procedure, the inmu can be kept ‘awake’ by the assistant with just a small movement. 
If you need to make contact with the user, you can swing or press on the inmu and the user will become more 
attentive. 

Let the user keep hold of the inmu once the procedure is over - it will make them feel calmer about the next 
care situation.

NOTE: The cover of the inmu can be washed - the inmu is water repellent, and can be wiped with a damp 
cloth, for example. 



Wanneer u een ziekte heeft die u erg zwak maakt kan het moeilijk zijn om wakker te blijven 
gedurende de dag. 

Een inmu kan iemand helpen om zachtjes wakker te worden wanneer ze zijn afgedreven.

WAKING UP

When you have an illness that makes you very weak or are old and frail, it can be hard to stay awake 
throughout the day.

An inmu can help wake someone up gently when they have ‘drifted off’.

Let the inmu be part of a gentle waking up - swing the inmu slowly at the side of the user, if for example you 
are offering them a glass of juice or dinner, or if you need to move onto the next item in their daily routine. 

The gentle music will often awaken their curiosity, provide a glint in the eye, a smile on the lips and a good 
feeling - all things you need when you feel fuzzy and unfocused mentally. 

The golden line on the fabric can awaken the senses and stimulate attention. 

When the inmu is used as part of a daily care routine, it can help prevent conflicts and instead create a sense of 
security and familiarity.

WAKKER MAKEN

Beweeg de inmu langzaam aan de zijkant van de gebruiker, biedt ze bijvoorbeeld een glas sap 
of eten aan. Dit kunt u ook doen wanneer u een volgende handeling wilt doen in de dagelijkse 
verzorging. De zachte muziek wekt vaak hun nieuwsgierigheid op, zorgt voor een glinstering in de 
ogen, brengt een glimlach op het gezicht en geeft een beter gevoel. Dit is fijn om te ervaren wanneer 
u zich mentaal niet goed voelt. 

De gouden lijn op de stof kan de zintuigen activeren en de aandacht stimuleren. 

Wanneer de inmu wordt gebruikt als onderdeel van een dagelijkse zorgroutine, kan dit helpen 
conflicten te voorkomen en een gevoel te creëren van veiligheid.



IN CASES OF DISTRESS

When you are ill, your body can be distressed. If the illness is more mental, the distress can be felt in 
the mind: confusion, intrusive thoughts etc. 
This can make it hard to behave in a way that does not disturb one’s surroundings: distressed patients 
can shout, cry, be over-stimulated, try to get up and go, hit and so on. 

The calming music of the inmu offers peace of body and mind - and the hands have something to 
occupy themselves with.

Offer the distressed user the inmu, for example by pressing on it or swinging it so that they can hear the music. 

Or place it on their chest so that they can feel the vibrations. Allow the distressed person to feel the softness of 
the inmu, place one of their hands in the inmu’s pocket and give them time to enjoy the sensation of the music 
and the vibrations.

Let the distressed person keep the inmu once they have calmed down - this makes the inmu a trusted 
companion.

NOTE: The inmu is durable and can handle being tossed about or falling onto the floor.

Als u ziek bent, geeft dit fysieke onrust. Als de ziekte meer mentaal is, kan geestelijke onrust worden 
ervaren zoals verwarring, opdringerige gedachten enz.
Dit kan het moeilijk maken om je te gedragen op een manier die je omgeving niet stoort. Patiënten 
die dit ervaren kunnen schreeuwen, huilen, over gestimuleerd raken, proberen op te staan,   zelfs te 
gaan slaan.

De kalmerende muziek van de inmu geeft aan lichaam en geest ontspanning.

IN HET GEVAL VAN LICHAMELIJK EN/OF GEESTELIJK ONBEHAGEN

Biedt de gebruiker de inmu aan, bijvoorbeeld door erop te drukken of te bewegen, zodat ze de 
muziek kunnen horen.

Of plaats het op hun borst zodat ze de trillingen kunnen voelen. Laat de persoon de zachtheid van de 
inmu voelen plaats hun hand in de zak van de inmu en geef ze tijd om te genieten van de sensatie 
van de muziek en de trillingen. 

Laat de onrustige persoon de inmu behouden tot dat deze gekalmeerd is. Dit maakt de inmu tot een 
vertrouwd metgezel 



MOVEMENT/ACTIVITY

It can be hard to get the physical exercise you need, especially if you have an illness or condition that 
makes it hard to move on your own volition.

An inmu can make it exciting, fun and challenging to get the body moving.

An inmu offers a variety of opportunities for activity:
Throw and catch - ideally between several people. 
Sitting dance - pass or toss it over to the person sitting next to you or opposite you. 
Table curling - push the inmu across the table. 
Memory games (e.g. ‘My ship is loaded with...’). 
Dance - both sitting, standing and lying. 
Sing - let the inmu inspire you to sing together. 

The inmu can also be used in kinesitherapy.
Take the inmu in the hand, place the hand in the pocket or under the elastic belt: let it swing in front of or at 
the side of the body - bend and stretch the arm(s) or use the inmu to make endurance/stamina exercises with 
stretched or bent arms.

NOTE: The inmu is durable and can handle being tossed about or falling onto the floor.

Het kan moeilijk zijn om lichaamsbeweging te krijgen die je nodig hebt, vooral als je een ziekte of 
aandoening hebt. Dit maakt het moeilijk om op eigen kracht te bewegen. 

Een inmu kan het opwindend, leuk en uitdagend maken om het lichaam te bewegen.

BEWEGING EN ACTIVITEIT

Een inmu biedt verschillende mogelijkheden voor activiteiten:
Gooi en vang - tussen meerdere mensen.
Tafel curling - duw de inmu over de tafel.
Dans - zowel zittend, staand als liggend.
Zingen - laat de inmu je inspireren om samen te zingen.
Zittend dansen - passeer of gooi het over naar de persoon die naast je zit of tegenover je.

De inmu kan ook worden gebruikt in kinesitherapie.
Neem de inmu in de hand, plaats de hand in de zak of onder de elastische riem: laat hem 
voor of bij de zijkant van het lichaam slingeren, buig en rek de armen of gebruik de inmu om 
uithoudingsvermogen oefeningen te maken met uitgestrekte armen of gebogen armen.



Samen zijn met andere mensen en kunnen waarnemen en communiceren is een van de meest 
waardevolle ervaringen die we hebben als mens.

Maar dit kan moeilijk zijn als je niet kunt spreken, zien, horen, onthouden of je omgeving kan 
waarnemen.

 Een inmu is een waardevolle schakel in het verbinden van mensen 
- ongeacht leeftijd of ziekte. 

COMMUNICATIE

De inmu kan worden gebruikt als een sociaal hulpmiddel tussen zieke mensen, hun familieleden 
en zorgverleners – als een communicatiemiddel, bijvoorbeeld in moeilijke situaties waarin het 
belangrijk is om een   gevoel van nabijheid te voelen.

Plaats je handen op de inmu luister en geniet van de muziek en voel de vibraties.
Samen ervaar je bewegingen, de muziek. Dit kan positieve gedachten, gevoelens en herinneringen 
opwekken.

COMMUNICATION

Being together with other people and being able to perceive and communicate is one of the most 
valuable experiences we have as people; but this can be hard if you cannot speak, see, hear, remember 
or sense your surroundings.

An inmu is a dignified and valuable link in connecting people or when you need to meet with them
- irrespective of age or illness.

The inmu can be used as a social aid between ill people, their family members and caregivers - including as a 
communication tool, for example in difficult situations where it is important to feel a sense of closeness. 

Place your hands on the inmu listen to and enjoy the music and feel the vibrations. Together you can explore 
how the movements, music and touch can trigger thoughts, feelings and memories.

Notice how a moment together can bring a sense of security, a glint in the eye, a smile to the lips, peace of 
mind, give rise to a gentle touch or a hug - or perhaps to singing or dancing.



www.inmutouch.nl
info@inmutouch.nl

tel: 0181-479356


