
 
 

 

 

 

 

 

HypnoVR haalt 4,5 miljoen euro op om zijn digitale therapie 
tegen pijn- en angst versneld uit te rollen 

 
De Serie A-financieringsronde dient om de internationale ontplooiing te versnellen en het 
toepassingsgebied van medische hypnose als natuurlijke anesthesie op basis van virtuele 
realiteit uit te breiden. 
 
Straatsburg, Frankrijk - 7 december 2021 - HypnoVR, een leider in digitale therapieën voor het 
beheersen van pijn en stress, kondigde vandaag aan dat het 4,5 miljoen euro heeft opgehaald. Deze 
Serie A-financieringsronde werd gerealiseerd met nieuwe investeerders, waaronder Theodorus, die de 
ronde leidde, Banque des Territoires, Bpifrance, Akiles en Capital Grand Est. De historische 
investeerders, waaronder Guillaume Richard, oprichter en CEO van OuiCare (Franse leider in 
persoonlijke dienstverlening) en de family office van Daniel Caille, oprichter en CEO van Vivalto Santé 
(derde grootste speler in privé-ziekenhuisopname in Frankrijk) namen ook deel.  
 
HypnoVR werd opgericht door Denis Graff en Chloé Chauvin, beiden anesthesisten en 
hypnotherapeuten, en Nicolas Schaettel, een expert in digitale technologieën, en ontwikkelt een 
softwareoplossing voor medische hypnose op basis van immersieve virtuele realiteit. Deze oplossing, 
waarvan de therapeutische doeltreffendheid klinisch is gevalideerd, wordt gebruikt als een vorm van 
niet-farmacologische verdoving om de pijnperceptie, de angst en het algemene ongemak tijdens 
medische ingrepen te verminderen. Het gebruik en de bijwerkingen van kalmerende en anxiolytische 
geneesmiddelen op de patiënten worden hierdoor aanzienlijk verminderd. 
 
"Wij zijn verheugd over deze nieuwe financieringsronde die een syndicaat van Europese investeerders 
samenbrengt, die ik hartelijk wil danken voor hun vertrouwen. HypnoVR is in Frankrijk een pionier 
geweest in de ontwikkeling en toepassing van medische hypnoseoplossingen gebaseerd op virtuele 
realiteit, waarvan de therapeutische doeltreffendheid klinisch werd gevalideerd", zegt Nicolas 
Schaettel, voorzitter en mede-oprichter van HypnoVR. 
 
De digitale medische hypnosetherapie van HypnoVR, die wordt gebruikt met een virtual reality-
headset en wordt geprogrammeerd volgens de behoeften van elke patiënt in het kader van 
gepersonaliseerde geneeskunde, wordt gebruikt in de operatiekamer voor anesthesie. Tot op heden 
gebruiken meer dan 240 zorginstellingen in Europa de HypnoVR-technologie, met in totaal meer dan 
40.000 patiëntsessies. Het biedt tal van voordelen voor patiënten en zorgverleners, gezien HypnoVR: 

- pijn vermindert voor, tijdens en na medische ingrepen; 
- het gebruik van verdovende geneesmiddelen (premedicatie en/of anesthesie) beperkt, 

waardoor bijwerkingen worden verminderd en het herstel en het comfort van de patiënt 
worden verbeterd;  

- alle medewerkers in de gezondheidszorg in staat stelt medische hypnose toegankelijk te 
maken voor een groter aantal patiënten, op een wijze die past in hun dagelijkse zorgpraktijk. 

  



 

 

Sinds de start eind 2016 heeft HypnoVR 13 wetenschappelijke papers gepubliceerd die de 
effectiviteit aantonen van haar digitale therapie om pijn en angst te beheersen op het gebied van 
postoperatieve pijnreductie, pediatrie, tandheelkundige zorg en IVF. Zij toonden met name een 
vermindering aan van angst met 93% bij plaatsen van catheters, een vermindering van chronische pijn 
met 41%, en een vermindering van opioïden met 45%, een vermindering van anxiolytica-gebruik met 
63% en een vermindering van postoperatieve pijn met 40% tijdens scoliose-operaties. 
(https://hypnovr.io/fr/recherche/) 
 
 
 
Over Theodorus Investment Funds  
Theodorus Investment Funds is een durfkapitaalfonds voor startende ondernemingen met 70 miljoen euro onder 
beheer. Theodorus is actief sinds 2003 en investeert voornamelijk in startende bedrijven in de biowetenschappen 
en de deep tech sector. Theodorus investeert in Canada, België en aangrenzende regio's. 
www.theodorus.be  
 
Over Akiles  
Christophe Rousseaux richtte AKILES op in 2019. AKILES is een “evergreen” investeringsfonds dat ondersteund 
wordt door ervaren investeringsmanagers. Met zijn ervaring als oprichter en CEO van Immoweb, wil hij via AKILES 
andere succesvolle managers en ondernemers op lange termijn steunen om hun bedrijf te laten groeien. AKILES 
concentreert haar investeringen op groeikapitaal en richt zich op bedrijven met sterk groeipotentieel en een 
sterke concurrentiële positie. 
 
Contact AKILES: Christophe Rousseaux, Managing Partner – christophe@akiles.be - +32 478 55 68 82 

www.akiles.be 
 
 
Over d’HypnoVR 
HypnoVR is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van digitale therapieën waarbij medische 
hypnose en virtuele realiteit worden gecombineerd voor pijn- en stressbeheersing. Het bedrijf ontwerpt, 
ontwikkelt en verkoopt softwaretoepassingen en medische apparatuur als innovatieve hulpmiddelen voor 
hypno-sedatie om de kwaliteit van de zorg en het comfort van de patiënt te verbeteren. 
https://hypnovr.io  
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