
Over de Aquarium Man
 Ik ben Peter Schoutens, sinds 1982 woon ik in
Amsterdam. Na een 35-jarige carrière in Facility
& Security Management ontdekte ik tijdens het 
herstel van een burnout de therapeutische
werking van een aquarium.

Sindsdien heb ik me gespecialiseerd in het
installeren, inrichten en onderhouden van
tropische zoet- en zeewateraquariums. Vanaf
2019 doe ik dit professioneel voor bedrijven en
particulieren. Vooral in Amsterdam, maar ook
andere delen van het land.
 
Mijn doel is altijd een mooi, goed beplant
aquarium met kleurrijke vissen en met mooie
verlichting. Een echte eye-catcher in de kamer.
Bij voorkeur met een voederautomaat, zodat de
cliënt er geen omkijken naar heeft. 

Verkoopinformatie

Een klein aquarium inclusief planten en
vissen is er al vanaf 300 euro. Met een
onderhoudsabonnement vanaf 140 euro
per maand.

Doorgaans wordt het onderhoud 

Prijs voor een op maat gemaakt
aquarium en een periodiek
onderhoudsabonnement is op aanvraag.

  

iedere twee weken uitgevoerd.
 

“Een professioneel ingericht aquarium, 
met zachte verlichting, goed aangebrachte
beplanting, hout en stenen, biedt een 
aanblik die nooit verveelt."

DE HEILZAME WERKING 
VAN EEN AQUARIUM

Kijken naar vissen in een aquarium
vermindert stress
Wetenschappelijk onderzoek* wijst uit dat kijken
naar vissen in een aquarium een positieve
uitwerking heeft op de gezondheid. Al na enkele
minuten kijken neemt stress af. Deze heilzame
werking is te vergelijken met meditatie, yoga,
een boswandeling of luisteren naar muziek.
*Zie deaquariumman.nl voor links naar
wetenschappelijk onderzoek.
 

  
Vanwege het rustgevende effect is een aquarium
zeer goed op zijn plaats in de wachtkamer van
huisarts, tandarts en fysiotherapeut. In
Scandinavië zijn er niet voor niets zoveel
wachtkamers met aquariums. 

Ook in een drukke werkomgeving is het kijken
naar een aquarium met planten en vissen een
effectieve manier om even tot rust te komen;
luchtverkeersleiders op Schiphol doen dat
bijvoorbeeld. 

Spanning verminderen in de 
wachtkamer of op de werkvloer

Meer weten? Neem contact op:

  www.deaquariumman.nl


