
Meet moonbird.

‘Small changes make big impact’

Meer weten over hoe moonbird kan  
bijdragen aan meer ontspanning en  
een beter welzijn?

Neem een kijkje op moonbird.life

Of neem direct contact met ons op

Een greep uit moonbird in de media: 

• Knack: Moonbird leert je opnieuw 
ademen

• De Tijd: Broer en zus helpen beter 
ademen met tech

• Bloovi: 1,5 miljoen euro groeikapitaal 
voor Belgische healthtech start-up 
Moonbird

• Trends Podcast: Stefanie en Michael 
Broes over ademhaling, meditatie en 
technologie

Stress? Dat heb je zelf in de hand.

Moonbird is ‘s werelds eerste ademhalingstool die past in de palm van je hand.  
Moonbird begeleidt je bij het doen van ademhalingsoefeningen, waar je ook bent.

Je gebruikt je moonbird om je gedachten te kalmeren, je focus te herpakken,  
je lichaam te ontspannen of om uitgerust weer wakker te worden. 

Moonbird meet bovendien jouw hartritme, HRV en coherentie via de app en geeft  
zo live biofeedback over hoe jij ontspant, simpelweg door te ademen.

“Proactief zorgen voor je eigen mentaal welzijn is zo belangrijk.”
Stefanie Broes, co-founder moonbird

Moonbird is het geesteskind van Michael en Stefanie 
Broes. Toen zij hun wereld en die van hun vrienden 
en familie meer en meer overspoeld zagen worden 
door prikkels, stress en angst, besloten ze hier iets 
aan te doen. 

Met moonbird is een tool ontwikkeld die ontspannen, 
kalmeren en beter slapen voor iedereen toegankelijk 
maakt. Wetenschappelijk onderbouwd. Bovendien 
op een laagdrempelige en toffe manier. 

Waarom moonbird?

✔ Past in je handpalm
In de file. In bed. Of net voor een belangrijke pre-
sentatie. Jij beslist waar en wanneer je pauzeert.

✔ Biedt instant ontspanning
Door het ademritme over te nemen van het toestel, 
kan je snel en direct kalmeren, waar je ook bent.

✔ Werkt puur op intuïtie
Geen handleiding, geen knopjes, alles op  
buikgevoel. Want denken doe je al genoeg. 

✔ Is gebouwd op wetenschap
En wordt gebruikt door psychologen en  
gezondheidsspecialisten in het hele land.

✔ Volgt jouw ritme
Twee minuutjes of een halfuur? En hoe snel  
precies? Het tempo, dat bepaal jij.

✔	 Trackt	de	effecten	in	real	time
De app vertelt je meteen welk effect je oefening 
heeft op je hartslag en je lichaam. 
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