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Met aandacht voor de ouderenzorg

Tevens zijn wij leverancier van:
l aangepaste spelmaterialen

Inhoud
Met deze brochure laten we u zien wat The Sensory Shop te bieden heeft. Sinds 2005 proberen we u op bekende wijze te
informeren over de mogelijkheden van zintuigbeleving en de daarbij bijbehorende producten. Sinds de vorige brochure is er veel
gebeurd. De toenemende integratie van zintuigbeleving in de ouderenzorg heeft weer voor een groot aantal nieuwe producten
gezorgd. We staan niet stil, en willen met deze brochure onze producten voor iedereen toegankelijk maken. De inhoud van deze
brochure is niet voldoende om al onze mogelijkheden te laten zien. Als u op zoek bent naar materiaal, en dit niet kan terugvinden horen we dat graag. We blijven verrassend anders en denken mee met het realiseren van uw projecten.

The Sensory Shop		
Jacobastraat 36
6882 BV VELP
THE NETHERLANDS		
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Gangenstelsels
In gangenstelsels van verpleeg/verzorgingshuizen verblijven veel bewoners
met een psychogeriatrisch beeld. Vaak
lopend 'met de ziel onder de arm', zoekend, moeilijk te be•nvloeden of te activeren voor de diverse activiteiten. Dit
'dwangmatige loopje' betekent ook dat
be•nvloeden een grote mate van creativiteit vraagt van de begeleiding en familie.
Ontwikkelen van nieuwe materialen voor
deze doelgroep is een continu proces.
Het is dan ook van groot belang aandacht
te besteden aan de aankleding en inrichting van de gangenstelsels. Deze extra
ruimte kan uitstekend gebruikt worden
om de leefomgeving van de bewoners te
vergroten.

Bushokje of Leugenbankje
Deze zitvoorziening wordt in gangenstelsels of pleingedeeltes geplaatst. Het
geeft een rustmoment voor de bewoners.
De uitvoering kan in overleg worden
samengesteld. Samen met familieleden
geeft dit een mogelijkheid om ergens te
zitten en herinneringen op te halen.

De volgende pagina's met foto's zijn
impressies van hoekjes en gedeeltes van gangen. Vooral ook voor veel
familieleden is het op bezoek komen vaak
niet eenvoudig. Als er gereedschappen
zijn aangebracht op de gangenstelsels
geeft dit voor familie ook aanleiding met
vader of moeder langs deze elementen
te lopen en te gaan zitten. Het op bezoek
komen wordt vaak makkelijker omdat er
materialen hangen en staan waarover
gepraat kan worden.
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Belevingsgangen
Wensboom/vogeltjes boom in
uitvoering op een hekje
Het seizoen kan zichtbaar gemaakt
worden op de afdeling.
Standaard wordt een set voorjaar/zomer
of herfsttakken meegeleverd.

Ook is te zien dat er een kerstboom van
te maken is door de takken te wisselen in
kerstdecoraties.
In verschillende uitvoeringen leverbaar.

Wensboom of Vogeltjesboom
De vogeltjesboom heeft de mogelijkheid
om per jaargetijde de bladertakken te
wisselen. Als er in de buurt van de boom
gelopen wordt schakelt een sensor muziek of vogelgeluiden in.
Er zijn twee modellen, de boom op een
hekje of de wandboom.
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Belevingsgangen
Muziekschakelunit wordt ingeschakeld
als er mensen in de omgeving van de
boom verblijven. Muziek of geluiden
worden dan via een sensor afgespeeld.
De muziek staat op een usb-stick en kan
eenvoudig zelf worden aangepast. Ook
een gesproken verhaal is een mogelijkheid om deze af te spelen op de muziek
schakelunit.

Wensboom/vogeltjesboom in
wanduitvoering
Als het gangenstelsel niet de mogelijkheden heeft een wensboom op een hekje
te plaatsen is het alternatief de wandboom.
Deze kan op wenselijke hoogte worden
opgehangen. Standaard wordt een set
voorjaar/zomer of herfsttakken meegeleverd. Ook is het plaatsen van een muziekschakelunit een leuke uitbreiding.
Winkelpui

Drieluik met wisselbare thema's
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Belevend schilderij
Veel vragen krijgen we over het gangenstel. 'Wat kunnen we hier nu aan de wand
hangen?' Het moet volwassen zijn, prikkelend en uiteraard visueel en auditief,
en als het even kan ook herkenbaar!
Dan is een 'Belevend Schilderij' op de
gang het aangewezen product.
Dit element heeft een inschuifmogelijkheid zodat u zelf een digitale foto bij
ons kunt aanleveren. Deze foto wordt op
een speciale wijze geprint op een plaat.
Door op de schakelaar aan de voorzijde
te duwen wordt licht en geluid/muziek
ingeschakeld.
Het beleven kan beginnen...
De geluiden/muziek in het 'Belevend
Schilderij' zijn voorgeprogrammeerd,
maar kan door u zelf veranderd worden.
Tijdens elk jaargetijde of activiteit kunnen de geluiden of muziek aangepast
worden. Het lichtspel maakt de afbeelding tot een totaal beleven.

En het aardige van dit schilderij is dat u
de themaplaten kunt wisselen. Standaard
hebben we jaargetijdenplaten (lente,
zomer, herfst en winter) en andere
thema-afbeeldingen zoals: haven, zee,
bos, kippen, koeien, molens, oude ambachten... te veel om op te noemen.
Maar u mag zelf ook een hoog-resolutie
foto van de omgeving aanleveren en dat
zal de herkenbaarheid voor de gebruiker
alleen maar ten goede komen.
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Pleinplezier
Ook op pleinen en locaties waar de
gangen net iets breder zijn kunnen
elementen worden geplaatst.
Hier ziet u enkele mogelijkheden van
elementen die te gebruiken zijn.

Herinneringshoekje of fotohoekje in
verschillende uitvoeringen leverbaar

Verrijdbare themahoeken:
De themahoeken zijn verrijdbaar en
eenvoudig naar verschillende ruimtes of
hoeken te verplaatsen. Rondom is een
wandschildering of print naar keuze aan
te brengen.
Standaard thema's op de afbeeldingen
zijn: bos, park, dorp en stad. De themahoeken zijn uit te breiden met geluiden
en/of een geurmodule. Dit betekent
dat u zelf themagericht muziek kunt
opnemen en laten horen.
Er zijn verschillende geurcompilaties
mogelijk.

Loungehoek:
Zitmogelijkheid gecombineerd met een
geluidenmodule en een bubbelunit.
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Sensory

Sensory Care
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$E 3ENSORY #ARE IS STANDAARD AL ZEER COMPLEET

De Sensory-Care is standaard al zeer compleet
UITGEVOERD MET DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN
uitgevoerd met de volgende mogelijkheden:
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Muziekbed
Zoals al bekend gaat The Sensory Shop
uit van de basis, goed zitten en liggen.
Vanuit de goede zit- en ligpositie kan
men daadwerkelijk ontspanning ervaren van de muziektrilling van dit bed.
Dit unieke muziekbed uit Zweden is een
ander element in tegenstelling tot het
muziektrilwaterbed. Door de geringe
afmeting van 110 x 200 cm is dit bed
nagenoeg op elke locatie te gebruiken.
Het 20 cm dikke matras met goed modellerende binnenvulling zorgt voor een
ideaal ligcomfort. In combinatie met de
muziektrilonderbouw geeft dit een optimale ontspanning voor de gebruiker.
In tegenstelling tot de variant met het
watermatras is dit muziekbed zelf eenvoudiger te verplaatsen naar een andere
locatie.
De muziektrilling wordt overgebracht
door een tweetal trilunits. De intensiteit
van de trilling is instelbaar door de meegeleverde versterker. Het omgevingsgeluid is eveneens apart instelbaar.

De basis bestaat uit een bed onderbouw,
onderrijdbaar voor de tillift met een in hoek
in te stellen rugleuning. Door deze meervoudige rugverstelling is een ideale zit/ligpositie
mogelijk.

De optioneel verkrijgbare verzwaringsdeken
geeft de gebruiker een extra gevoel van
geborgenheid en contact met het lichaam.
Het matras van het muziekbed is in kleur naar
keuze verkrijgbaar.
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Waterbedden
Binnen de zorg worden er een drietal
verschillende soorten waterbedden
gebruikt:
1. Waterbedden met een schuimstofomranding rondom van 25 cm breed.
2. Waterbedden met een dunne rand,
schuimstof versterkt met een houten
basis 10 cm.
3. Waterbedden die verrijdbaar zijn.
Zie blz. 12.
De maatvoering van waterbedden 1 en 2
zijn naar wens te vervaardigen.
Uiteraard zijn er standaard maten, maar
afwijkend hiervan kan een waterbed
voor een gewenste locatie op maat
gemaakt worden.
Alle beschreven waterbedden worden
kompleet geleverd met eenvoudig in te
stellen verwarmingselement met thermostaatfunctie, veiligheidshoes en een
bisonylhoes in een kleur naar keuze.
Combinatiekleuren zijn niet prijsverhogend.

Schuimstof waterbed met zintuigeiland.

1. Afmetingen waterbedden met schuimstofomranding
WBS 14
WBS 15
WBS 17
WBS 18
WBS 19
WBS 20
WBS 21
WBS 23

waterbed afm. 90 x 200 totale afmeting
waterbed afm. 100 x 200 totale afmeting
waterbed afm. 120 x 200 totale afmeting
waterbed afm. 130 x 200 totale afmeting
waterbed afm. 140 x 200 totale afmeting
waterbed afm. 150 x 200 totale afmeting
waterbed afm. 160 x 200 totale afmeting
waterbed afm. 180 x 200 totale afmeting

140 x 250 cm 		
150 x 250 cm		
170 x 250 cm		
180 x 250 cm		
190 x 250 cm		
200 x 250 cm		
210 x 250 cm 		
230 x 250 cm
		

2. Afmetingen waterbedden met een dunne 10 cm omranding
Waterbedden met dunne omranding: Kan voor kleine ruimtes een uitkomst zijn,
houdt er wel rekening mee dat je op een rand van 10 cm breed niet goed kunt
gaan zitten bij een deelnemer die op het bed verblijft!!
WDR 110 waterbed afm. 90 x 200 totale afmeting 110 x 220 cm 		
WDR 120 waterbed afm. 100 x 200 totale afmeting 120 x 220 cm		
WDR 140 waterbed afm. 120 x 200 totale afmeting 140 x 220 cm		
WDR 150 waterbed afm. 130 x 200 totale afmeting 150 x 220 cm		
WDR 160 waterbed afm. 140 x 200 totale afmeting 160 x 220 cm		
WDR 170 waterbed afm. 150 x 200 totale afmeting 170 x 220 cm		
WDR 180 waterbed afm. 160 x 200 totale afmeting 180 x 220 cm 		
WDR 200 waterbed afm. 180 x 200 totale afmeting 200 x 220 cm
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Muziektrilwaterbed
Het verschil met een regulier waterbed is dat er een speciale
onderbouw geplaatst wordt. Deze is voorzien van een speciaal
luidsprekersysteem in combinatie met een muziektrilversterker.
Water geleid de muziektrilling uitstekend. De versterker die de
intensiteit van de muziektrilling regelt is voor eenieder in te stellen naar wens. Liggen en ontspannen op een waterbed is voor
met name ouderen een bijzondere ervaring. Het waterbed is
behaaglijk warm en modelleert goed de lichaamshouding.
Op de foto is het muziektrilwaterbed opgebouwd in delen te
zien. Het muziektrilwaterbed is onder alle waterbed afmetingen
te realiseren, vraag gerust om advies.

Muziektrilwaterbed met muziekkastje

Deel 1 is de onderrijdbare onderbouw ten behoeve van gebruik
van de manuele tillift.
Deel 2 is de muziektrilonderbouw, hierin zit het speciale speakersysteem verwerkt.
Deel 3 (bovenop is het waterbed met schuimstofomranding
geplaatst).
De optioneel verkrijgbare verzwaringsdeken geeft de gebruiker
een extra gevoel van geborgenheid en contact met het lichaam.

Muziektrilwaterbed met onderrijdbare onderbouw

3
2
1
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Verrijdbare ligvoorzieningen

Verrijdbaar waterbed met neerlaatbare zijde

Het watermatras dat gebruikt wordt
heeft een afmeting van 80x190x13 cm.
Hierom heen zit een schuimstof rand
die het matras opvult tot een maat van
210x100 cm. het bed heeft een totale
hoogte van 48 cm. (incl. 10 cm hoge wielen).
Aan de lange voorzijde wordt een neerlaatbare zijde geplaatst om transfers
mogelijk te maken. Tevens dienen de
randen ervoor om afrollen te voorkomen.
Tijdens het verplaatsen van dit waterbed
dient er rekening gehouden te worden
dat het verwarmingselement losgekoppeld dient te worden van het lichtnet.
Het spreekt vanzelf dat het waterbed
in de buurt van een lichtnet aansluiting
dient te staan.

The

ensory

hop 12

Alternatief is een comfortabel korrelmatras
met verstelbare zithoek

Verrijdbaar waterbed met dichte
neerlaatbare zijde

Stimuleringsstoel
Stimuleringsstoel om onrust te onderdrukken. Een aanvulling op de Tss zitstoel is deze stimuleringsstoel. Eveneens gevuld met goed positionerende
zitkorrels. Doordat de stoel beschikt
over stimuleringsgedeeltes waar verzwaringen zijn aangebracht door middel van
kunststof kastanjes, geeft dit drukpunten die ontspanning, geborgenheid en
een 'cosy' gevoel geven.
Voor gebruikers met een ontwikkelende
onrust, wordt dit gevoel onderdrukt.
De verzwaringsgedeeltes zijn ook
zelf met andere materialen te vullen.
Een beenondersteuning laat de gebruiker loungen.
Materiaal bestaat uit een brandvertragende Niroxx stoffering in kleurstelling
naar keuze.

Tss zitstoel voorzien van Niroxx-bekleding
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Draaiorgel

Iedereen wil op de afdeling ook gezelligheid. Dit 'draaiorgel' heeft een modern
binnenwerk en speelt muziek via een cd
of een usb-stick. Draaiende elementen
maken dat het een totaal beleven wordt.
Door de verrijdbaarheid is het 'draaiorgel' eenvoudig te verplaatsen tussen de
verschillende afdelingen. Dit element
kan naar wens worden uitgevoerd in een
thema dat past binnen uw huis.

Handgeschilderd in rood, blauw of groen
Levering kompleet met:
- Supergeheugen met 200 liedjes
- 1 muziekboek
- laadapparaat
- 2 accu's
20 toonsoorten, 31 houten pijpen, volledig gestemd op maat.
Gewicht: 19 kg. Breedte/Diepte/Hoogte: 50/39/57 cm.
Door middel van een automatische aansturing kan iedereen met dit draaiorgel
uit de voeten. Goede tijden herleven, iedereen kan wel een activiteit of festiviteit
bedenken waar dit element inzetbaar is.
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Draaiorgel model XL

Aromatherapie
Geuren voor gebruik in de
snoezelruimte
Set 1: Geuren voor gebruik in de
badkamer.
Set 2: Specifieke etherische oli‘n voor de
ouderenzorg.
Set 3: Voor laatste levensfase en stervens
begeleiding.

Op te warmen sloffen (SLIPPIES) voor mensen die regelmatig koude
voeten hebben.
De granen die verwerkt zijn in een eigen inleg worden verwarmd in
de magnetron.

Probeerverpakking massage-oli‘n
De aromastream geurverspreider verwarmt de olie niet. Na het aanbrengen
van enkele druppels etherische olie op
het filter plaatst men deze terug met
een draaibeweging. De ventilator kan
op twee verschillende standen worden
gezet. Lucht wordt langs de geur omhoog
gezogen en de geur wordt verspreid.
Voor het sneller verspreiden van de geur
kan stand 2 ingeschakeld worden. De
aromastream wordt als zeer prettig hulpmiddel gezien voor het verspreiden van
geuren in diverse ruimtes.

Set herkenbare 'oude geuren' voor reminiscentie:
Deze herkenbare geuren noemen we parfumgeuren.
The
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Muziekschakelunit

Muziekschakelunit met sensor
Deze unit kan overal geplaatst worden.
In de gang op de foto ziet u een afbeelding van kinderen die spelen op Indonesische instrumenten. Als bewoners in
de gang de fotoplaat benaderen start
automatisch muziekschakelunit. Deze
geeft de zelf opgenomen muziek van
de instrumenten op de foto. Door middel van een usb- geheugenstick kan deze
muziek eenvoudige worden gewisseld.
Unit is overal inzetbaar en reageert zeer
goed op beweging in een gangenstelsel.
Deze loungehoek is eveneens een zintuigbelevingshoek van The Sensory Shop. Achter de boom
is de muzieschakelunit verwerkt die inschakelt als er gebruikers gaan zitten op de loungebank.

'Snoezelen in de praktijk'
Wanneer: iedere laatste vrijdag van de maand
Voor Wie: eenieder die zorg verleent
De snoezel cursus 'Snoezelen in de Praktijk' houden we op de praktijklocatie in het 'Snoezeltheater
Droomdal' te NOORDWIJK.
De cursus wordt ook in overleg gegeven op uw eigen locatie.
We hebben een druk en vol programma voor jullie dat de hele dag in het teken zal staan van basiskennis,
bewustwording, stappenplan en basisondersteuning in het snoezelen/zintuigbeleving in de ruimste zin
van het woord, van theorie tot praktijk.
Ook komt het gebruik van etherische olie en hand/voetmassage aan bod.
Een lunch verzorgen wij voor jullie.
Informeer naar beschikbaarheid.
€ 99,50 per deelnemer inclusief certificaat 'Snoezelen in de praktijk'
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Levensboek
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Kleurrijk verleden levensboeken
Een levensboek maken

In een groep

Ouderen hebben een rijk leven achter
zich en het doet hen doorgaans goed om
daarop terug te blikken. In een levensboek kunnen zij herinneringen vastleggen en bewaren, in woord en beeld. Het
werken aan het levensboek is een fijne
activiteit: het biedt ouderen de gelegenheid om stil te staan bij hun verleden.
Bovendien biedt het levensboek allerlei
aanknopingspunten voor gesprekken
over vroeger. En is het een waardevol
naslagwerk voor het nageslacht.

Samen herinneringen ophalen aan vroeger is gezellig en geeft een gevoel van
saamhorigheid. De methode 'KleurRijk
Verleden' richt zich op het werken in
kleine groepen. Iedere oudere werkt aan
zijn eigen levensboek, maar de herinneringen van de ÁÁn roepen herinneringen
bij de ander op. Het samen creatief bezig
zijn voegt een sociale dimensie aan de
activiteit toe.

Basispakketten
Met de basispakketten van KleurRijk Verleden kun je met een groep aan de slag.

Een basispakket bevat:
Vier basisboeken:
een 4-rings multomap met 28 pagina's
(veertien themabladen, elk met een vervolgblad). Het losbladig systeem biedt de
mogelijkheid op eenvoudige wijze
pagina's toe te voegen.

Een handleiding:

Scrapmateriaal:

hierin wordt beschreven hoe je in
een groep met de basisboeken werkt.
Ge•llustreerd met voorbeelden van pagina's uit de levensboeken.

met een kartelschaar, distress-inkt en nostalgische stickers maak je samen met de
deelnemers op eenvoudige wijze mooie
pagina's in de sfeer van het levensboek.

Prijs:
De basispakketten kosten € 99,50. Bestellen via info@thesensoryshop.nl
Losse basisboeken zijn te bestellen voor € 29,95

Basisthema's: geboorte, ouders, school,
wonen, familie, werk, vakantie, vriendschap,
liefde, kinderen. Aanvullende thema's: versje
van vroeger, muziek, zomer, winter

Een losse handleiding is te bestellen voor € 9,95 (Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten)
Het basisboek 'KleurRijk Verleden' is een uitgave van de Stichting KleurRijk Verleden in samenwerking met the Sensory Shop.
Andere activiteiten van de Stichting KleurRijk Verleden:
- begeleiding bij het zelf schrijven van een levensboek
- lezingen over het schrijven of vertellen van levensverhalen
- interactieve dialezing met (voor ouderen herkenbare) foto's
- opzetten en begeleiden van reminiscentiegroepen
- opzetten en begeleiden van nostalgische activiteiten
- tentoonstelling Vergeten Voorwerpen					
Meer informatie: www.kleurrijkverleden.nl
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Zintuigbelevingsmeubel
Binnen de dagelijkse basiszorg kan zintuigbeleving ge•ntegreerd worden door
middel van een mobiel meubel.
Dit meubel staat op een locatie en bevat
materiaal om de zintuigen te prikkelen.
Kan naar wens worden ingericht met een
aantal basiselementen.
Voor elk zintuig (voelen/tast, gehoor,
zien, smaak en ruiken) is meestal materiaal aanwezig in het verrijdbare meubel.
Bij elk zintuig wordt aangegeven hoe
deze aandacht kan krijgen binnen de 24
uur's zorg.
In het meubel kan ook de muziekinstallatie worden verwerkt. Dit scheelt aansluitpunten in de bouw en door het mobiele
karakter van het meubel kan deze ook
op de slaapkamer/woon- of huiskamer
gebruikt worden.
Op de afbeelding is te zien dat de deuren
180 graden te draaien zijn zodat de gebruiker hier geen hinder van ondervind
in de ruimte.

Informeert u bij ons welke zintuigprikkelende materialen
er voor uw doelgroep veelal worden gebruikt!
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Basisartikelen
De volgende materialen zijn een goede
start om mee te beginnen.
Al deze materialen zijn in de toekomst
bij het verwezenlijken van een snoezelruimte opnieuw inzetbaar.
1

Podium met basis mogelijkheden
In dit podium kunnen diverse basismaterialen verwerkt worden. Er is ruimte voor
een sideglow, toverbol, bubbelunit en
een wensboom met te wisselen takken
voor een ander jaargetijde.

2

1 Interactieve Toverbol
2

3

4

5

1

(zie foto ronde bol in podium)
Deze toverbol verandert van kleur wanneer de ingebouwde microfoon geluidstrillingen ontvangt. De bol kan in een
podium geplaatst worden, of met een
sokkel op een tafel geplaatst worden.

3

2 Bubbelunits

3 Sideglow vezelnevel

Zijn verkrijgbaar in diverse diameters en
lengtes. Elke unit is voorzien van een afstandbediening waarmee het LED-kleurverloop is in te stellen. De trilling van de
pomp zorgt naast de bekende visuele
prikkel ook voor een tactiele prikkel. In
een snoezelruimte kan met een spiegelhoek het visuele effect versterkt worden.

In SuperSafe uitvoering. Deze sideglow is
in tegenstelling tot de gebruikelijk glasvezel uitvoering voorzien van een kunststofvezel. Deze vezel kan zonder gevaar
in de mond genomen worden. Verkrijgbaar in diverse lengtes en diktes. Men
heeft voor optimaal gebruik minimaal
200 cm lengte nodig.

Driekleurige sterrenprojector en
spiegelsterrenwolk

Vloeistofprojector Solar 100
Compleet met wielmotor en vloeistofwiel met basiskleuren.
Deze projector is bruikbaar in ruimtes
tot 40m2. De vloeistof in het kleurenwiel
verandert van vorm door het draaien van
het wiel. Er is een verscheidenheid aan
thema- en vloeistofwielen als aanvulling
aan te schaffen.

The

ensory

hop 20

Spiegelsterrenwolk met reflectie
van vloeistofprojector

Spiegelsterrenwolk
Deze decoratieve wolk is naast een visuele meerwaarde voor de ruimte tevens
een communicatiespiegel. Op de juiste
manier aan het plafond bevestigd is er
visuele communicatie door de gehele
ruimte mogelijk. De ruim 120 lichtvezels
die van kleur veranderen zorgen voor
een waar spektakel.

Basismaterialen
Mathmos huis/tuin- keukenprojector
Deze prijsgunstige kleine projector is
inzetbaar in bijvoorbeeld een slaapkamer. Ook hier is een ruim assortiment
aan kleurenwielen beschikbaar. Met de
meegeleverde diahouder is de lamp als
diaprojector bruikbaar.
(Ruimte moet wel te verduisteren zijn
voor optimaal effect).

LED-spot
Met de laatste LED-technologie zijn de
mooiste effecten te maken. Deze spot
projecteert elke gewenste kleur uit ons
kleurenspectrum. Hiermee is bijna elke
sfeer te cre‘ren. Spot reageert ook op
geluid.

Tornadobuis

Blacklightspot
Met blacklight zijn er indrukwekkende
effecten te maken. Fluorescerende materialen lichten op wanneer de spot hierop
gericht wordt.

Driekleurige stippenprojector
Kan instelbaar van zeer langzaam tot
snelle rondjes met stippen laten draaien
in de ruimte. Ruimte vullend object met
maximale instelmogelijkheden.

Deze variant van de bubbelunit blaast
lucht door de buis en laat de materialen
in de buis wervelen. Door de ingebouwde tijdschakelaar gaat de wervel in de
buis aan en uit.

Lichtwand
Deze handzame en vrolijke uitvoering
van de lichtwand geeft een extra interactie aan snoezelen. De lampjes volgen
de beweging van de hand. De lichtwand
is voorzien van een aantal verschillende
spelmogelijkheden.
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Snoezelruimtes voor ouderen
Snoezel- of zintuigbelevingsruimtes specifiek gemaakt voor ouderen zijn anders
van opzet dan we uit het verleden kennen vanuit andere zorggroepen.
Als er in de ouderenzorg een ruimte
beschikbaar is gaat het veelal om kleinere ruimtes of hoeken. Dit hoeft
overigens niet minder effectief te zijn
dan grote ruimtes. Bij zintuigprikkelen
of snoezelen gaat het immers om totaalbeleving over te brengen op de gebruiker of deelnemer. Hoe groter de ruimte
des te moeilijker de intimiteit en sfeer is
te waarborgen. Ook moet als rode draad
meegenomen worden dat de gebruikers
een volwaardig leven hebben geleid. De
inrichting zal een volwassen karakter
moeten hebben en laagdrempelig zijn in
gebruik.

Snoezelruimte met Sensory-Care stoel en verijdbaar zintuigbelevingsmeubel

Een voorwaarde is een basis die bestaat
uit een lig- en of zitvoorziening, verder voor elk zintuig minimaal een aan
te bieden element. Het plafond zal een
element moeten bevatten dat de steriliteit uit de ruimte haalt. Vaak wordt de
spiegelsterrenwolk uit ons programma
gebruikt.

Badkamers worden eveneens gebruikt
als zintuigbelevingsruimtes. In deze badkamers is een combinatieruimte zeer
goed te maken. We spreken dan over
een 'natte' en een 'droge' snoezel als
het bad niet gebruikt wordt. Over het
bad kan een verrijdbare tafel geplaatst
worden. Op de pagina hiernaast ziet u
enkele voorbeelden van 'natte' snoezelruimtes.

Mocht u in de gelegenheid zijn een ruimte of hoek in te richten dan kunt u ons
altijd vrijblijvend uitnodigen voor een
passend advies en ontwerp.
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Snoezelbadkamers
Uitgangspunt is om in een 'natte' ruimte
een zintuigprikkelende sfeer te cre‘ren.
We willen de gebruiker het gevoel geven
dat deze in een prettige ruimte te verblijft. Via snoezelprikkels kan men ontspannen.

Bewoners die in een stadium van licht tot
vergevorderde dementie verkeren, zijn
moeilijk in een ontspannen sfeer te prikkelen. Communicatie via lichaamstaal en
de zintuigen is moeilijk op gang te brengen. Door in een warme ruimte en/of een
badsituatie visuele, auditieve, tactiele,
sensopatische en uiteraard prikkels die
het ruiken stimuleren, gedoseerd aan te
bieden, ontstaat er een ontspanningsactiviteit. Deze is anders dan de dagelijks
reguliere activiteiten.

Een ochtend-, middag- of een avondsessie wordt dan versterkt met een snoezelactiviteit. Door een verrijdbare tafel
over het bad te plaatsen wordt de 'natte'
ruimte gewoon een 'normale' snoezelof zintuigbelevingsruimte.
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Snoezelbadkamers

Snoezelbadkamer met zintuigbelevingsmeubel

Wisselbare seizoen themaplaten
in hoeksituatie

Wandschildering met snoezelmeubel
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Raamfolie

Op woonafdelingen is het cre‘ren van
diverse zithoekjes (reminiscentiehoekjes) actueel. Het liefst in thema. Dit kan
eenvoudig door het aanbrengen van
speciale raamfolies. Op de foto's zijn verschillende toepassingen te zien. Thema's
worden door ons aangebracht op locatie.
Informeer naar de mogelijkheden.

Koffiehoekje in thema met
raamfolie

Raamfolie op zusterspost

Raamfolie in thema bij reminiscentiehoek
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Raamfolie

Afschermen van toegangsdeuren
door middel van een raamfolie in
thema
Toegangsdeuren van op
'gesloten'
woonafdelingen zijn vaak bron van
ergernis voor bewoners, familieleden
en personeelsleden. Doordat er via de
ramen van de toegangsdeuren allerlei
bewegingen te zien zijn, geeft dit door
het gesloten karakter op de afdeling
problemen. Bewoners 'rammelen' aan de
deurklinken en er ontstaan verdrietige
situaties. Door speciale prints in thema
naar wens op de ramen aan te brengen
wordt dit voorkomen. De afbeelding is
herkenbaar voor eenieder en er wordt
geen extra onrust gecre‘erd. Resultaten
op de afdelingen zijn verbluffend.
Informeer naar de mogelijkheden.
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Reminiscentie
Zintuigenspel
Dit aantrekkelijke tafelspel is eenvoudig
te spelen. Maximaal 6 spelers kunnen
met eigen gekleurde pion een parcours
volgen. Dieper liggende speelvlakken
zorgen ervoor dat de pion op zijn plaats
blijft. Onderweg komen de spelers enkele speelvlakken tegen waar een zintuiglijke vraag aan gekoppeld zit. Spel wordt
compleet geleverd met opberg zakje voor
de grote dobbelstenen en pionnen. Ook
wordt een handleiding meegeleverd.
Vanzelfsprekend is het de spelleiding vrij
om het overzichtelijke tafelspel te spelen
op een eigen manier.

Herkenbare 'oude' geuren voor reminiscentieactiviteiten

1

2

1 Fotodoos: 'Koninklijk Huis'
30 Zwart/wit foto's, full colour en
genummerd over vervlogen beelden van
ons koninklijk huis. Van 1945 tot 1969
herleven oude tijden. Elke foto heeft een
bijgeleverde omschrijving.

2 Fotodoos: 'Bekende Nederlanders'
30 Foto's met een visuele geschiedenis met
foto’s van bekende Nederlanders.
Past goed in de reminiscentie filosofie. Van
Abe Lenstra, Sjoukje Dijkstra tot Annie M.G.
Schmidt in onderwerpen uiteenlopend van
sport, radio/tv, tot muziek. Bij alle genummerde foto's hoort een verhaal dat in de
bijlage meegeleverd wordt.

Empathiepoppen

De 'Op Stap' DVD serie is ook een
aanrader
De Keukenhof in het voorjaar
Zuiderzee museum
De Zaanse Schans en de Hollandse molens
Het Nederlands openluchtmuseum
Oude ambachten
Voor meer titels verwijzen we naar:
www.thesensoryshop.nl

Ademend reminiscentiehondje
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Reminiscentie

Deze productie is een co-productie van Zimi & Teclats
bijdrage van Rens van der Zalm, multi instrumentalist
de dvd hoes door Aukje van Dijk
Lengte dvd: ca. 25 minuten

õ

ruimte voor rust en ontspanning

Met mooie landelijke beelden van onder anderen de
zon, wolken, uiterwaarden en dorpsgezichten wordt
het verloop van de dag weergegeven. In combinatie
met de speciaal voor deze productie geschreven
muziek biedt de DVD op sfeervolle wijze rust en
ontspanning. Ook is het de moeite waard om alleen
van de beelden te genieten of de muziek te beluisteren. Deze DVD is zeer geschikt voor een snoezel/
ontspanningsruimte maar ook voor een recreatiezaal of huiskamer.

de dag

õ

DVD 'De Dag'

de dag
ruimte voor rust en ontspanning

õ speciale muzikale
õ grafisch ontwerp van

Info: www.zimi.nl & www.teclats.nl

Met mooie landelijke beelden van onder
anderen de zon, wolken, uiterwaarden
en dorpsgezichten wordt het verloop van
de dag weergegeven. In combinatie met
de speciaal voor deze productie geschreven muziek biedt de DVD op sfeervolle
wijze rust en ontspanning. Ook is het de
moeite waard om alleen van de beelden
te genieten of de muziek te beluisteren.
Deze DVD is zeer geschikt voor een snoezel/ontspanningsruimte maar ook voor
een recreatiezaal of huiskamer.

õ

Fotokaarten 'Huis, tuin en keuken',
'Het Geloof' en 'Merkartikelen'

Taaldomino 'Boter bij de Vis'
en 'Nieuwsgierig Aagje'

Tastmateriaal
Ervaring uit het werkveld leert dat een
basis in de vorm van een kussen heel
geschikt is voor het aanbieden van de
tastprikkel en de visusstimulatie. Aan
het kussen zitten verschillende elementen en zakjes met de mogelijkheid om
hier tactiel stimulerende elementen in
te stoppen. Deze elementen zijn wisselbaar doordat de zakjes met klittenvilt te
sluiten zijn. De kussens zijn uitwasbaar,
voorzien van een los binnenkussen, en
de tactiele elementen zijn afhaalbaar.
Tastkussens zijn leverbaar in primaire
kleuren of fluorescerende uitvoering (dit
versterkt het visuele effect bij gebruik
van blacklight).
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Verzwaringsdeken
Nieuw in ons pakket is de verzwaringsdeken gevuld met kunststof kastanjes.
Een hulp voor kalmering en sensorische
stimulatie
De verzwaringsdeken wordt veelal ingezet bij slaap- stoornissen en onrust.
De deken is werkzaam door het gewicht
van kunststof kastanjes die druk geven
op het lichaam. Deze stimulatie zorgt ervoor dat er een bewustzijn optreedt wat
een kalmerende werking op het lichaam
geeft. Gevoel van 'geborgenheid' treed
in veel situaties op. De verzwaringsdeken
kan al zittend gebruikt worden in een
stoel, liggend op bed.

Veelal is gebruik in een zintuigstimuleringsruimte of snoezelruimte ook een
aanrader. Gewicht van de deken is 7 kg.
Uiteraard is dit gewicht verdeeld over
verschillende compartimenten in de deken. In zijn geheel is de verzwaringsdeken te reinigen in een wasmachine met
grote trommel of chemische reiniging in
stomerij.

Kunststof kastanjes in verzwaringsdeken

Deken is aan te vragen op zicht.
Informeer naar de voorwaarden.
Verzwaringsdeken tijdens gebruik
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Materialen gebruik hospice
Het besluit om te verblijven in een hospice is vaak een moeilijke keuze. De meeste mensen weten echter niet goed dat dit ook
veel voordelen kan hebben. Hospices zijn zo gespecialiseerd en ingericht dat het verblijf als thuis worden ervaren.
Om het verblijf nog aangenamer te maken hebben we hieronder enkele veel gebruikte elementen voor u uiteengezet.
Een basis is goed zitten en/of liggen.

Koude voeten is een veel voorkomend
probleem. Onze speciaal met granen
gevulde sloffen kunnen in de magnetron
worden opgewarmd en zorgen ongeveer
45 minuten voor heerlijk warme voeten.

Veelal is het nog mogelijk om met de
mensen naar buiten te gaan. Een aangepaste fiets is dan het aangewezen
hulpmiddel om het buiten zijn te ervaren. De Velo plus rolstoelfiets biedt een
mogelijkheid om met de eigen rolstoel
op het plateau comfortabel een frisse
neus te halen. Wanneer men naast elkaar
zitten als prettiger ervaart is de Fun2Go
een perfecte uitkomst. Voor meer informatie omtrent aangepaste fietsen verwijzen we graag naar de pagina 31.

Op het gebied van ontspannen zitten is
de Sensory-Care een uitstekende stoel.
De mate van instelbaarheid zorgt voor
optimaal zit/lounge comfort.

Een speciaal samengestelde set met etherische oli‘n in combinatie met een geurverspreider mag niet ontbreken.
Geur van Neroli, Lavendel Berg en Loslaten worden veel gebruikt voor de laatste
levensfase en stervensbegeleiding.
Daarnaast vinden mensen het vaak prettig om een hand massage te ontvangen.
Voor deze verwenactiviteit hebben we
een aantal kant en klaar te gebruiken
massage-oli‘n.
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Luisteren naar muziek en tegelijkertijd
de eigen muziek ervaren door je hele
lichaam. Dat kan op dit muziekbed. Een
goed modellerend kussen zorgt voor
een aangenaam liggen en ontspannen.
Een positionerings- of verzwaringsdeken
geeft voor veel mensen het gevoel van
geborgenheid. De basis bestaat uit een
dekbed gevuld met een verzwaarde vulling van totaal 6 of 7 kg.

Aangepaste fietsen
Fun2Go
Indien uw partner, kind of bewoner graag wil fietsen maar niet meer zelfstandig aan het verkeer kan deelnemen, dan biedt de Fun2Go een mogelijkheid
om dit samen fietsend te doen. Doordat de Fun2Go geen instap heeft, kan
men gemakkelijk op de fiets plaatsnemen.
Een comfortabele zitting, gecombineerd met individuele aanpassingen voor
de gebruikers waarborgen fietsplezier voor twee.
				
Technische Gegevens		
Standaard Voorzieningen
max. lengte
195 cm		
stuurbegrenser
gewicht 		
50 kg		
5 versnellingen
remmen
schijfremmen
verlichting
kleur		
zwart		
veilgheidsslot
zithoogte
58 cm		
milieuvriendelijke poedercoating
max. breedte
104 cm		
traploze stoelverstelling
				
parkeerrem
				
hydraulische schijfremmen

Velo-Plus 2
De Velo-Plus 2 is er voor rolstoelgebruikers die
alleen in hun eigen rolstoel kunnen of willen
zitten. De handige oprijplaat maakt het makkelijk de rolstoel op de fiets te krijgen. Daarna
is het een kwestie van vastmaken en de fiets is
gebruiksklaar. De Velo-Plus 2 is een uitkomst
voor de meest uiteenlopende rolstoelen en
daardoor uitstekend geschikt voor instellingen of tehuizen.
Ook de Velo-Plus 2 kan uitgevoerd worden
met een elektromotor.

Technische Gegevens
Standaard Voorzieningen
max. lengte
243 cm 5 versnellingen
gewicht 		
49 kg
veiligheidsslot
wielmaat voor
20 inch milieuvriendelijke poedercoating
wielmaat achter 20 inch 5 jaar garantie
kleur 		
Zilver
parkeerrem
max. breedte
110 cm trommelrem achter
			
hydraulische remmen voor
			
accuverlichting
Speciale aanpassingen en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

O-Pair 2
Uw partner, kind of bewoner is rolstoelgebruiker
en u wilt met hem/haar een gezellig stuk fietsen.
De O-Pair 2 is daarvoor de meest geschikte fiets. De
O-Pair 2 is een fiets met een comfortabel geveerde
rolstoel. De rolstoel kan losgekoppeld worden van
het fietsgedeelte zodat u ook kunt wandelen. De
O-Pair 2 is eenvoudig te demonteren en daardoor
makkelijk te vervoeren, zodat u de mogelijkheid
heeft verder te komen dan uw eigen omgeving.
Als u ondersteuning wenst tijdens het fietsen kiest
u voor een O-Pair 2 met een elektromotor.

Maten kuip O-Pair 2
Standaard
Breedte: 40 cm / diepte: 37 cm
Kinderuitvoering
Breedte: 25-32 cm / diepte: 29-37 cm
Extra breed
Breedte: 50 cm / diepte: 37 cm
Technische Gegevens
Standaard Voorzieningen
max. lengte
190 cm 5 versnellingen
gewicht 		
40 kg
veiligheidsslot
wielmaat voor
24 inch milieuvriendelijke poedercoating
wielmaat achter 20 inch 5 jaar garantie
kleur 		
Zilver
parkeerrem
max. breedte
72 cm
trommelrem achter
			
hydraulische remmen voor
			
accuverlichting
			
geveerde kuip
			
armsteunen
			
handbeschermers
			
heupgordel
			
instelbare voetsteunen
Speciale aanpassingen en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
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