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Persbericht 
 

Van 2 tot 8 juni trekken prins Filip en een heel arsenaal Belgische ministers naar Californië om 
Belgische producten te promoten in de VS. Het gaat voornamelijk om de nieuwe technologieën die op 
punt gesteld werden in onze Waalse valleien (bij gebrek aan "Silicon valley”)! De PSIO, ontwikkeld 
door de firma PSYCHOMED, die al 5 jaar gevestigd is in Ohain in de gemeente LASNE, heeft een 
kleine revolutie ontketend binnen de wereld van de MP3 en zal vanaf juli verkocht worden in de meest 
prestigieuze winkels in de VS.  

De ondertekening van de alleenverkoopovereenkomst voor het Amerikaanse grondgebied vond plaats 
op 3 juni in aanwezigheid van prins Filip en minister Marcourt, voorzitter van het Ministerie dat aan de 
basis ligt van de steun voor onderzoek en ontwikkeling waardoor PSYCHOMED erin geslaagd is deze 
unieke technologie te voltooien (na vijf lange jaren van ontwikkeling). Samen met een 
onderaannemer, gespecialiseerd in de logistiek van de grote Amerikaanse ketens (Brookstone, 
Brainstore, Back to relax enz.), werd de overeenkomst maandag bezegeld in Los Angeles. 
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PSYCHOMED vindt “de PSIO” uit 
 
De PSIO staat voor een nieuwe revolutie binnen de elektronica en in het bijzonder binnen de wereld 
van de MP3-speler, want het gaat om een MP3-kleurenspeler. 
 
Een “MP3 COLOR PLAYER”, wat is dat?  
 
Het is een hightech bril, uitgerust met oortjes en boordevol elektronica en technologieën, die in staat is 
u in minder dan 10 minuten volledig te ontspannen dankzij geluid en licht! Het is een “techno” 
oplossing in een steeds meer “techno” wereld. 
 
Belgische lancering 
 
PSYCHOMED.COM SA, gevestigd in het Waals-Brabantse Lasne, geniet sinds 1997 van de steun 
van het Waalse Gewest voor onderzoek en ontwikkeling. Het is een Belgische Start Up met de ambitie 
om de wereld een heel gebruiksvriendelijke nieuwe tool aan te bieden voor de ontspanning van de 
geest. De PSIO, al sinds oktober 2012 in een testfase, onderging nog enkele laatste technische 
controles voor de internationale lancering in januari. Hij werd eerst voorgesteld tijdens de beroemde 
CES “Consumer Electronic Show” in Las Vegas, vervolgens op het ARAB HEALTH-salon in DUBAI en 
ook nog op het HOSPITALAR-salon van San Paulo in mei 2013.  
 
  

https://www.dropbox.com/sh/fc71c3pc7v35tc3/sJ4DWQ-o6L


Psioplanet.com 
 
U kunt de MP3’s afspelen die beschikbaar zijn op www.psioplanet.com (een downloadplatform in de 
versie MP3 kleur) en zo krijgt u toegang tot een wereld vol speelse geluiden en kleuren.  
Wanneer u de PSIO uitprobeert, zult u al na een paar seconden vaststellen dat u in een heel andere 
wereld geprojecteerd wordt. De combinatie van de geluiden en de kleuren versterkt het gevoel 
immers. 
Het lijkt alsof de muziek reliëf krijgt. De kleuren sluiten aan bij de geluiden en de diepte van het 
luisteren wordt versterkt. U zult zich al snel laten meevoeren en het resultaat is fascinerend, want de 
ervaring is echt intens. 
 
Wetenschappelijk onderzoek – klinische ervaring 
 
Het is belangrijk te weten dat de toepassingen die in de PSIO gedownload kunnen worden, zonder 
gevaar zijn en in België gedurende meer dan twintig jaar getest werden op een klinisch en universitair 
niveau.  
De technologie is dus helemaal niet experimenteel en wordt al sinds 1994 gebruikt voor de 
ontspanning van de geest in slaaplabo’s, ontwaakruimtes, anesthesiologie, tandartspraktijken enz. 
Deze technieken berusten deels op onderzoeken die aan de basis uitgevoerd werden door ontwerper 
Stéphane Dumonceau-Krsmanovic, die oorspronkelijk onderzoeker psychologie en lichamelijke 
opvoeding (wetenschappelijk adviseur aan ISEPK-ULB van 1987 tot 1992) was aan de ULB.  
 
Referenties 
 
De piloten van Francorchamps testten het materiaal van Stéphane Dumonceau-Krsmanovic in 1990 al 
met succes uit en de wielerploeg van Greg Lemond gebruikte tijdens de Ronde van Frankrijk van 1995 
de voorloper van de PSIO al als recuperatietool! Vandaag heeft de NASA de PSIO aangekocht om de 
stress van de ingenieurs onder controle te houden. Referenties die onweerlegbaar zijn wat betreft de 
onmiddellijke doeltreffendheid van het systeem. 
 
Toepassingen 
 
Volgende opnames zijn op dit moment beschikbaar in MP3 KLEUR: relaxatiemuziek, loungemuziek 
die geproduceerd werd door de bekende oprichter van het label “Buddha Bar”, Claude Challe 
(stimulerender) en stembegeleiding (de beroemde “audioceuticals” die in 1993 onder de vorm van cd’s 
hun intrede deden bij de apothekers en die door het Ministerie van Volksgezondheid vermeld worden 
in de handleiding van de huisarts en in de brochure rond de strijd tegen de overconsumptie van 
slaappillen en antidepressiva). 
 
Onmiddellijke werking 
 
Wat gebeurt er eens u de PSIO opgezet hebt? Het geluid via de oortjes is uitstekend, de kleuren 
variëren zachtjes en knipperen soms, wat leidt tot een onmiddellijke verslapping van de aandacht en 
rust voor de geest waardoor gepieker onmiddellijk stopt. Het licht dat gebruikt wordt in de PSIO speelt 
ook een rol in de regeling van de circadiaanse ritmes (biologische klok) en van het tijdverschil. 
Belangrijkste effecten: absolute rust van de geest en lichtstimulering (in het bijzonder van de 
hormonen die gekoppeld zijn aan de recuperatie).  
 
Doelgroep: het grote publiek 
 
De mensen die belangstelling tonen, zijn vooral mensen die in het actieve leven staan, die vermoeid 
zijn omdat ze veel werken en studenten die streven naar betere intellectuele prestaties. 
Er bestaat vandaag ook een groep mensen die weigert om gebruik te maken van chemische 
producten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Die groep is op zoek naar nieuwe middelen die geen 
gevaar inhouden, niet voor het lichaam, noch voor de geest, en die helpen om een steeds 
doeltreffender intellectueel werk te leveren.  
 
  



PSIO Philosophy 
 
Er bestaan een twaalftal concurrenten van de PSIO en de meeste zijn Amerikaans. Maar wat de PSIO 
onderscheidt van alle andere bestaande producten, is dat hij ontwikkeld werd op basis van 
vooruitstrevende technologieën waardoor hij de enige gebruiksvriendelijke en ongevaarlijke ALLES-
IN-EEN MP3 kleurenspeler is. Het is ook en misschien vooral de visie van de onderneming 
PSYCHOMED die ervoor zorgt dat de PSIO internationaal beschouwd wordt als een origineel en uniek 
product. Die visie bestaat erin “de wereld een gebruiksvriendelijke nieuwe ontspanningstool voor de 
geest aan te bieden”. 
De meeste concurrenten zijn in de loop der jaren immers verstrikt geraakt in een esoterisch jargon, in 
complexe verklaringen en soms zelfs aanzienlijke tegenstrijdigheden naar de doelgroep toe terwijl die 
doelgroep voor PSYCHOMED net het grote publiek is. Met veel aandacht voor eenvoud en tegelijk 
toch een strak design sluit PSYCHOMED aan bij bedrijven als APPLE waar de eindgebruiker centraal 
staat. 
Eenvoud zonder afbreuk te doen aan doeltreffendheid!  
 
Volgende stap 
 
Voor de volgende jaren kondigt PSYCHOMED tienduizenden COLOR MP3 opnames aan en heel wat 
applicaties om te kunnen profiteren van de heilzame effecten die voortvloeien uit de combinatie van 
ritmische en gesynchroniseerde klanken en kleuren. Binnenkort zal een MOBIELE applicatie voor 
Android ontwikkeld worden. 
 
Het bedrijf 
 
PSYCHOMED is een NV waarvan het kapitaal in handen is van Stéphane Dumonceau (voormalig 
fabrikant van zintuiglijke isolatieblokken en ontwerper van het label “audiocament” bij de apotheek) en 
Thierry Pierson (voormalig oprichter van het bekende OGONE, een Belgisch bedrijf voor online 
betalingen dat 2 maanden geleden verkocht werd aan de Franse groep Ingenico voor 360 M Euro, 
een record binnen de Belgische IT-wereld). Investering in onderzoek voor PSYCHOMED: 5 M Euro.  
 
Wordt vervolgd. 
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