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We veroorzaken een revolutie 
in slaaptherapie
Wilt u uw patiënten een actievere 
rol geven binnen hun eigen 
slaaptherapie? Wilt u ze blijven 
motiveren om hun dromen waar 
te maken en ze een succesvolle 
slaaptherapie helpen bereiken?

Vertel ze over DreamMapper, 
een gebruiksvriendelijke mobiele 
en webgebaseerde toepassing 
waarmee elke dag meer patiënten 
worden geïnspireerd om succes 
te behalen.

DreamMapper heeft geleid tot succesvolle therapietrouw*:

56% therapietrouw
(zonder gebruik van DreamMapper)

78% therapietrouw 
(bij gebruik van DreamMapper)

Tijdbesparende ondersteuning voor 
uw slaapservice
Door patiënten meer inzicht te geven 
in hun therapiegegevens en toegang 
te bieden tot hulpmiddelen waarmee 
ze veelvoorkomende problemen zelf kunnen 
oplossen, is DreamMapper tijdbesparend 
voor uw teamleden, zodat ze meer nieuwe 
patiënten kunnen zien en extra aandacht 
kunnen geven aan gebruikers die het 
nodig hebben.  

Patiënten blijven verbonden
Opties voor het verzenden van therapiegegevens naar DreamMapper:
•  DreamStation-slaaptherapiesysteem met geïntegreerde 

Bluetooth***
• EncoreAnywhere draadloze modem
• Bluetooth-module van System One-slaaptherapiesysteem***
• Gegevenskaart van Philips Respironics-slaaptherapiesysteem

DreamMapper kan therapiegegevens invullen in EncoreAnywhere-
patiëntdossiers.

Eenvoudig aan de slag
DreamMapper werkt harmonieus via de gebruiksvriendelijke 
mobiele app en de intuïtieve DreamMapper-website. 

De mobiele app is beschikbaar in de iTunes Store 
en de Google Play Store. 

Succesvolle slaaptherapie* 
binnen handbereik van uw patiënt

Ervaar DreamMapper

Meer informatie
Wilt u zien hoe DreamMapper u kan helpen efficiënter te werken 
en uw patiënten kan helpen meer te bereiken?
Ga naar www.philips.nl/DreamMapper

* In een retrospectieve beoordeling door Philips Respironics van circa 15.000 System One-patiënten, patiënten die SleepMapper gebruikten, waarvan de naam is gewijzigd 
naar DreamMapper, werd 22% meer therapietrouw aangetoond dan bij patiënten die SleepMapper niet gebruikten.

***Therapiegegevens worden via het mobiele apparaat van de patiënt geüpload naar de DreamMapper-server

22% meer therapietrouw

DreamMapper is ontworpen om patiënten hun eigen therapie te laten beheren 
en helpt u uw patiënten effectief en efficiënt te ondersteunen.

Resultaten bekijken
Patiënten kunnen hun 
therapiegegevens snel 
en eenvoudig raadplegen 

Apparaten synchroniseren
Gegevens worden 
eenvoudig gesynchroniseerd 
en toegankelijk gemaakt 
op smartphones, tablets 
en computers

Vooruitgang bijhouden
Patiënten kunnen 
vooruitgang bijhouden 
voor doelen die ze voor 
zichzelf hebben gesteld

Herinneringen instellen
Patiënten kunnen 
herinneringen instellen 
voor belangrijke taken, 
zoals het reinigen van 
maskers, slangen en filters

Feedback ontvangen
Patiënten ontvangen feedback 
over hun therapieresultaten

Patiënten inspireren
Patiënten hebben toegang 
tot coachinghulpmiddelen 
om therapietrouw 
te stimuleren

Problemen oplossen
Patiënten kunnen 
video's bekijken 
om veelvoorkomende 
problemen op te lossen

Deel van de Dream Family
DreamMapper maakt deel uit van de Dream Family van Philips 
Respironics. De Dream Family bestaat uit innovatieve, uitgebreide 
slaaptherapietechnologie, zoals ons compacte neusmasker DreamWear 
en ons slaaptherapiesysteem DreamStation.




