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Te Koop, 'De Cosie'.
Snoezelen in uw tuin in deze speciale 
ruimte. Als er 'binnen' geen ruimte 
is kan deze unit een bijzondere bij-
drage leveren bij snoezelen/zintuig-
stimulering of ontspanning.
Deze goed ge•soleerde 'Cosie'-unit 
geeft gebruikers een gevoel van 
geborgenheid. De basisinrichting 
bestaat uit een zeer ontspannen 
lig-/zitvoorziening met zintuigsti-
mulerende en ontspannen elemen-
ten. Uiteraard kunnen de gebruikte 
elementen naar keuze worden be-
paald. 
 

TE HUUR/TE KOOP

Te huur, compleet ingerichte mobiele snoezelruimte.
Keuzeinrichting voor alle doelgroepen.
Te huur per dag, of dagen aaneengesloten. Verwarmd en niet geheel on-
belangrijk met tilliftsysteem. Mobiele ruimte wordt voorgereden op locatie 
en is gebruiksklaar. Eventueel met begeleiding te huur, bijvoorbeeld voor 
gebruikers met een pgb.
Mail ons met uw vraag voor reserveringen en voorwaarden.

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR
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BasismaterialenInhoud
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/snoezelen en de daarbij bijbehorende producten. Doordat snoezelen en 
zintuigbeleving nog meer zijn ge•ntegreerd in het activiteitenaanbod en ontspanningsmomenten voor cli‘nten, zijn er mooie 
projecten ontwikkeld. Snoezelen en zintuigbeleving wordt meer en meer aangeboden in verschillende themaruimtes. 
Deze snoezelthemaruimtes willen we dan ook belichten in deze brochure. Uiteraard denken we nog steeds vrijblijvend met u mee 
over een idee en een plan van idee tot oplevering. 
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The     ensory     hop 2 The     ensory     hop 3

De volgende materialen zijn een goede 
start om mee te beginnen. 
Al deze materialen zijn in de toekomst 
bij het verwezenlijken van een snoezel-
ruimte opnieuw inzetbaar.

Spiegelsterrenwolk met reflectie 
van vloeistofprojector

Vloeistofprojector Solar 100
Compleet met wielmotor en vloeistof-
wiel 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.

Podium met basismogelijkheden 
In dit podium kunnen diverse basismate-
rialen worden verwerkt. Er is ruimte voor 
een sideglow, toverbol, bubbelunit en 
een wensboom met te wisselen takken 
voor een ander jaargetijde.

1 Interactieve Toverbol
(zie foto ronde bol in podium)  
Deze toverbol verandert van kleur wan-
neer de ingebouwde microfoon geluids-
trillingen ontvangt. De bol kan in een 
podium geplaatst worden, of met een 
sokkel op een tafel worden geplaatst.

3 Sideglow vezelnevel
In SuperSafe uitvoering. Deze sideglow 
is, in tegenstelling tot de gebruikelijke
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 mini-
maal 200 cm lengte nodig.

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

Spiegelsterrenwolk  
Deze decoratieve wolk is naast een visu-
ele 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.

Driekleurige sterrenprojector en 
spiegelsterrenwolk
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BasismaterialenBubbelunits

Bubbelunit met led-verlichting
Bubbelunits zijn uitgerust met led kleur-
verlichting en een afstandsbediening.
Hiermee kan de snelheid van het wisse-
len van de kleur worden ingesteld of juist 
de keuze om maar 1 kleur te activeren.

The     ensory     hop 4 The     ensory     hop 5

We hebben verschillende maatvoeringen van de bubbelunits
1. Bubbelunit diameter van 15 cm doorsnede.
2. Bubbelunit diameter van 20 cm doorsnede. 
Allebei hebben ze een standaard hoogte van 170 cm inclusief sokkel.

Uiteraard kunnen we een bubbelunit fabriceren die voldoet naar een maatwens. Informeer naar de mogelijkheden.
De bubbelunit kan verrijdbaar worden gemaakt door middel van een verrijdbaar onderstel. De unit wordt hierop vast bevestigd.
Mocht het wenselijk zijn de unit aan de muur te bevestigen dan kan dat door middel van een wandbevestiging.

Tafelbubbelunit
Ook is er een tafelbubbelunit leverbaar. 
Deze is eenvoudig van de ene naar de 
andere locatie te verplaatsen.

We adviseren de units af te vullen met 
gedemineraliseerd water. Cans hiervoor 
zijn voorradig en mee te bestellen met 
de gewenste bubbelunit.

Blacklight bubbelunit
Deze speciale uitvoering geeft een black-
light effect. In combinatie met blacklight- 
verlichting ontstaat er een bijzondere 
sfeer. Fluorescerende en forsforesceren-
de materialen in de omgeving worden 
ook versterkt door de speciale verlichting.
20 cm doorsnede 170 cm hoog. Kan wor-
den ingebouwd in een podium, verrijd-
baar worden geleverd of stand alone 
worden gebruikt in een hoek.

Een spiegelhoek versterkt het effect van 
alle bubbelunits. Standaard spiegelhoe-
ken of maatwerk worden door ons gefa-
briceerd en geplaatst. Materiaal bestaat 
uit een slagvaste spiegel gemonteerd op 
een houten onderplaat.

Drie bubbelunits in combinatie met een 
plafondspiegel

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

Lichtwand
Deze handzame en vrolijke uitvoering 
van de lichtwand geeft een extra inter-
actie aan snoezelen. De lampjes volgen 
de beweging van de hand. De lichtwand 
is voorzien van een aantal verschillende 
spelmogelijkheden.

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

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. 

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

Mathmos huis-/tuin- keukenprojector 
Deze prijsgunstige kleine projector is 
inzetbaar in bijvoorbeeld een slaapka-
mer. 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).

Tastmateriaal
Ervaring uit het werkveld leert dat een 
basis in de vorm van een kussen heel ge-
schikt is voor het aanbieden van de tast-
prikkel 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 uit-
voering (dit versterkt het visuele effect bij 
gebruik van blacklight).
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WandbomenWensbomen

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

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 mogelijk-
heid om deze af te spelen op de muziek 
schakelunit.

Wensboom/vogeltjesboom in 
uitvoering op een hekje
Het seizoen kan zichtbaar gemaakt 
worden op de afdeling. 
Standaard wordt een set voorjaar-/
zomer- of herfsttakken meegeleverd. 

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 mu-
ziek of vogelgeluiden in.
Er zijn twee modellen, de boom op een 
hekje of de wandboom.

Wensboom/vogeltjesboom in 
wanduitvoering
Als het gangenstelsel niet de mogelijkhe-
den heeft een wensboom op een hekje 
te plaatsen is het alternatief de wand-
boom.
Deze kan op wenselijke hoogte worden 
opgehangen. Standaard wordt een set 
voorjaar-/zomer- of herfsttakken mee-
geleverd. Ook is het plaatsen van een 
muziekschakelunit een leuke uitbreiding.

The     ensory     hop 7The     ensory     hop 6

Wandboom in snoezelruimte
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Ontspannen liggenBelevende schilderijen

The     ensory     hop 8 The     ensory     hop 9

Het watermatras dat gebruikt wordt 
heeft een afmeting van 80x190x13 cm. 
Hieromheen 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 wie-
len). 

Aan de lange voorzijde wordt een neer-
laatbare 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 losgekop-
peld dient te worden van het lichtnet. 
Het spreekt vanzelf dat het waterbed 
in de buurt van een lichtnet aansluiting 
dient te staan.
 

Verrijdbaar waterbed met neerlaatbare zijde

Verrijdbaar waterbed met dichte 
neerlaatbare zijde

Alternatief is een comfortabel korrelmatras 
met verstelbare zithoek

Veel vragen krijgen we over het gangen-
stel. 'Wat kunnen we hier nu aan de wand 
hangen?' Het moet volwassen zijn, prik-
kelend 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 inschuifmogelijk-
heid 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 kun-
nen de geluiden of muziek aangepast 
worden. Het lichtspel maakt de afbeel-
ding tot een totaal beleven.
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hebben we jaargetijdenplaten (lente, 
zomer, herfst en winter) en andere 
thema-afbeeldingen zoals: haven, zee, 
bos, kippen, koeien, molens, oude am-
bachten... te veel om op te noemen. 
Maar u mag zelf ook een hoge-resolutie 
foto van de omgeving aanleveren en dat 
zal de herkenbaarheid voor de gebruiker 
alleen maar ten goede komen.
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The     ensory     hop 8 The     ensory     hop 9
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Waterruimte Muziekbed en muziektrilwaterbed

The     ensory     hop 10 The     ensory     hop 11

Deze waterruimte is speciaal gemaakt 
voor een kinderdagcentrum. De basis 
bestaat uit een watertafel in thema. 
Het water komt uit een thermostatische 
kraan en heeft een lauwwarme tempera-
tuur. De waterloop start vanuit een rots-
partij en loopt naar beneden in een eer-
ste tafel niveau. Als dit eerste 'bassin' vol 
is stroomt het water vervolgens verder 
naar een verderop gelegen tafelniveau, 
hier kan men eveneens aan staan of zit-
ten. Als het water het overloopniveau 
heeft bereikt, zal het verder stromen 
naar het laagste 'bassin'.
In dit laatste water speelniveau zit een 
overloop dat er voor zorgt dat het water 
niet buiten de watertafel komt.
Verder is de ruimte aangekleed met 
wandschilderingen, led-verlichting en 
spiegelwolken. Ook laat een sterrenwolk 
gekleurde lampjes zien die van kleur ver-
anderen.
Een in hoogte verstelbare zandtafel zorgt 
voor een ander spelelement.
In een hoeksituatie is een hoekbad ge-
plaatst dat voorzien is van een bubbel-
functie.

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 erva-
ren 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 mo-
dellerende binnenvulling zorgt voor een 
ideaal ligcomfort. In combinatie met de 
muziektrilonderbouw geeft dit een opti-
male ontspanning voor de gebruiker.
In tegenstelling tot de variant met het 
watermatras is dit muziekbed zelf een-
voudiger te verplaatsen naar een andere 
locatie. 

De muziektrilling wordt overgebracht 
door een tweetal trilunits. De intensiteit 
van de trilling is instelbaar door de mee-
geleverde versterker. Het omgevingsge-
luid is eveneens apart instelbaar.

Muziektrilwaterbed met onderrijdbare onderbouw

Op de foto is het muziektrilwaterbed 
opgebouwd in delen te zien. Het mu-
ziektrilwaterbed is onder alle waterbed-
afmetingen te realiseren, vraag gerust 
om advies.

Deel 1 is de onderrijdbare onderbouw 
ten behoeve van gebruik van de manu-
ele tillift.
Deel 2 is de muziektrilonderbouw, hier-
in zit het speciale speakersysteem ver-
werkt.
Deel 3 bovenop is het waterbed met 
schuimstofomranding geplaatst.

De optioneel verkrijgbare verzwarings-
deken geeft de gebruiker een extra ge-
voel van geborgenheid en contact met 
het lichaam.

1

3
2

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 geleidt 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.

Ook aan het prikkelen van de geur is 
gedacht. Een geurverspreider met ver-
schillende etherische oli‘n stimuleert de 
geur. Bij binnenkomst in de ruimte zorgt 
een muziekunit met sensor direct voor 
het automatisch aansturen van de gelui-
den of muziek.

Deze zijn opgeslagen op een usb-stick en 
kunnen naar wens worden aangepast.

Mocht u idee‘n hebben om een water-
ruimte te cre‘ren dan denken we vrijblij-
vend met u mee.
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Stimuleringsstoel Waterbedden

The     ensory     hop 12 The     ensory     hop 13

Binnen de zorg worden er een drietal 
verschillende soorten waterbedden 
gebruikt:
1. Waterbedden met een schuimstof-
    omranding 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. 9.

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 ther-
mostaatfunctie, veiligheidshoes en een 
bisonylhoes in een kleur naar keuze. 
Combinatiekleuren zijn niet prijsverho-
gend.

1. Afmetingen waterbedden met schuimstofomranding
WBS 14  waterbed afm.   90 x 200 totale afmeting  140 x 250 cm     
WBS 15  waterbed afm. 100 x 200 totale afmeting  150 x 250 cm  
WBS 17  waterbed afm. 120 x 200 totale afmeting  170 x 250 cm  
WBS 18  waterbed afm. 130 x 200 totale afmeting  180 x 250 cm  
WBS 19  waterbed afm. 140 x 200 totale afmeting  190 x 250 cm  
WBS 20  waterbed afm. 150 x 200 totale afmeting  200 x 250 cm  
WBS 21  waterbed afm. 160 x 200 totale afmeting  210 x 250 cm   
WBS 23  waterbed afm. 180 x 200 totale afmeting  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     

Ge•ntegreerd waterbed

Tss zitstoel met print

Stimuleringsstoel om onrust te onder-
drukken. Een aanvulling op de Tss zit-
stoel is deze stimuleringsstoel. Even-
eens gevuld met goed positionerende 
zitkorrels. Doordat de stoel beschikt
over stimuleringsgedeeltes waar verzwa-
ringen zijn aangebracht door middel van 
kunststof kastanjes, geeft dit drukpun-
ten 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 gebrui-
ker loungen. 

Materiaal bestaat uit een brandvertra-
gende Niroxx stoffering in kleurstelling 
naar keuze. 

Tss zitstoel voorzien van Niroxx-bekleding

Tss stoel op geremde wielen
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Aromatherapie Draaiorgel

The     ensory     hop 14 The     ensory     hop 15

Iedereen wil op de afdeling ook gezellig-
heid. 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 'draaior-
gel' eenvoudig te verplaatsen tussen de 
verschillende afdelingen. Dit element 
kan naar wens worden uitgevoerd in een 
thema dat past binnen uw huis.

Draaiorgel model XL

Origineel draaiorgel 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.

Origineel draaiorgel

Geuren voor gebruik in de snoezelruimte
Set 1: Geuren voor gebruik in snoezelruimte: 
          Lavendel, Mandarijn, Geranium en Purple Rose.
Set 2: Geuren voor gebruik in snoezelbadkamer: 
          Eucalyptus, Harmonie, Lentemix en Zomermix
Set 3: Geuren voor gebruik in gangenstelsel: 
          Bloemenpracht, Boswandeling, Herfst-/Wintermix
          en Oogstgeur.

De aromastream geurverspreider ver-
warmt 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 hulp-
middel gezien voor het verspreiden van 
geuren in diverse ruimtes.

Probeerverpakking massage-oli‘n

Op te warmen knuffels en sloffen, basis 
zijn granen met echte lavendel of mint.

Beer William

Schaap Linda

IJsbeer Andy

Liggende beer

Zeehond Sunny

Nijlpaard Ellie

Zon

Maan

Ster

Slapende beer Vicky

SlippiesBoots
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Blacklightruimte Verrijdbaar snoezelmeubel

The     ensory     hop 16 The     ensory     hop 17

Spiegelsterrenwolk in blacklightruimte

Een blacklightruimte is een ruimte waar 
de zintuigen geprikkeld worden. Met 
name de visus en de tast wordt hier extra 
gestimuleerd.
Uitgangspunt is een totaal zwart ge-
maakte ruimte, dit houdt in, zo mogelijk 
wanden en plafond zwart. 
Verder bestaat de basis uit een zit- en of 
ligvoorziening, vaak in de vorm van een 
podium.

Als er weinig ruimte is voor het ontwik-
kelen van een snoezelruimte kan het al-
ternatief dit verrijdbare snoezelmeubel 
zijn. Dit meubel staat op een locatie en 
bevat materiaal om de zintuigen te prik-
kelen. Kan naar wens worden ingericht 
met een aantal basiselementen. 
Voor elk zintuig (voelen/tast, gehoor, 
zien, smaak en ruiken) is materiaal aan-
wezig 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 muziekinstalla-
tie worden verwerkt. Dit scheelt aansluit-
punten in de bouw en door het mobiele 
karakter van het meubel kan deze ook 
op de slaapkamer/woon- of huiskamer 
gebruikt worden.
De gebruikte elementen kunnen worden 
aangesloten op een schakelkast dat gein-
tegreerd zit in het meubel, hierdoor kan 
men naar wens de elementen door mid-
del van een aan- en uitschakelaar ieder 
apart gebruiken.
Op de afbeelding is te zien dat de deuren 
180 graden te draaien zijn zodat de ge-
bruiker hier geen hinder van ondervindt 
in de ruimte. 

Informeert u bij ons welke zintuigprikkelende materialen er voor 
uw doelgroep veelal worden gebruikt!

In dit podium kan een blacklight bub-
belunit, een toverbol, fiberglow en een 
blacklight kijkthema in het podium ge-
plaatst worden. Deze laatste wordt voor-
zien van een dikke kunststof plaat zodat 
men hier ook op kan zitten. De wanden 
worden rondom de lig-/zitvoorziening 
zacht gemaakt door middel van wand-
matten. Hierop wordt klittenband ge-
stikt en tastzakjes aangebracht die even-
eens fluorescerend van kleur zijn.
Door de speciale led-blacklightspots 
kan de ruimte worden voorzien van 

het blacklight effect dat nodig is om de 
fluorescerende en fosforescerende ele-
menten extra te laten oplichten. 

Vraag gerust om een specifieke offerte 
van uw ruimte.

BlacklightbubbelunitBlacklight kijkthema in podium
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The     ensory     hop 16 The     ensory     hop 17
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Gang- en pleinplezier Raamfolie in thema

The     ensory     hop 18 The     ensory     hop 19

Raamfolie en print op plaat

Raamfolie of prints op plaat zijn te leveren voor alle ramen, ieder thema en elke 
afmeting. Graag horen we van u een maatvoering en brengen het thema voor u aan  
op de gewenste locatie. 

Paletto
De Paletto is een fantastisch geluiden- en communicatiehulp-
middel. Het ergonomisch ontwikkelde palet is eenvoudig te 
bedienen. Door middel van diverse geluidenkaarten zijn er een 
grote hoeveelheid geluiden te produceren. Met de basis uitvoe-
ring zijn 64 geluiden beschikbaar (8 banken van 8 geluiden), 
en 1 bank van 8 geluiden is vrij voor eigen opname (totaal 17 
minuten). 

De paletto geeft na elke druk op de bedieningsknoppen ach-
terop een akoestische melding van wat er gekozen is. Met de 
acht kleurtoetsen zijn de geluiden te kiezen. Wordt geleverd in-
clusief opnamemicrofoon en voedingsadapter. De paletto plus 
heeft een infrarood verbinding met de paletto familie (bub-
bletube, kleuren lamp) en 7 extra opname geluiden banken. 
Er is ook een muurpaletto verkrijgbaar. Meerwaarde hiervan 
zijn de grote wandschakelaars en dus de interactie voor de ge-
bruiker. De wandpaletto is zo vervaardigd dat de paletto zelf 
afneembaar is voor gebruik op tafel.

Lichtwand en wandboom

Raamfolie in elk gewenst thema

Raamfolie of print op plaat

Print in landelijke belevingshoek

De volgende extra geluiden modules zijn verkrijgbaar: 
8501 Menselijke geluiden I
8502 Menselijke geluiden II
8503 Komedie
8504 Muziek
8505 Huiselijke Geluiden
8506 Dieren  
8507 Stad en Verkeer
8508 Sport en Plezier 
TSS 8550 Paletto met opnamemogelijkheid    
TSS 8551 Paletto plus met opnamemogelijkheid en Infrarood- 
functie 
TSS 852   Wandpaletto

Ontspanninghoekje met 
waterbed en spel

Belevend schilderij

Wandpaletto

Geluidenpaletto
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Voorstelontwerpen Actieve Softplay ruimte

The     ensory     hop 20 The     ensory     hop 21

Zachte speelomgeving met verschillende 
klim-, klauter- en glijmogelijkheden.
Doordat de basis is gepolsterd met 
schuimstof en bekleed met een doek, dat 
bestaat uit een polyester structuur met 
een kleurcoating, is het materiaal erg 
sterk.

Er zijn wobbelkussens, bouwsets, trap-
pen, plateaus, glijbanen en andere inter-
actieve elementen verkrijgbaar.

Deze pagina geeft verschillende 
impressies van voorstelontwerpen weer. 

Bovenaanzicht waterbed, muziekkastje en 
zitpodium

Muziektrilwaterbed Waterbed en muziekkastje Waterbed, muziekkastje en zitpodium

Ontwerpschets snoezelruimte
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Snoezelbadkamer of natte ruimtes 'Witte' snoezelruimte

The     ensory     hop 22 The     ensory     hop 23

Lichte en tijdloze snoezelruimtes zijn 
momenteel populairder dan bontge-
kleurde.
Men is (gelukkig) van mening dat de aan-
geboden elementen al prikkels genoeg 
geven aan de gebruiker. Vandaar dat 
we steeds minder bontgekleurde ruimtes 
tegenkomen.

Uitgangspunt blijft een variatie aan lig- 
en zitvoorzieningen, zodat eenieder een 
prettig verblijf kent in de ruimte.

Duinhuis
Raamfolie in elk gewenst thema

Print in landelijke belevingshoek

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 verblijft. 
Via snoezelprikkels kan men ontspan-
nen.

Deelnemers zijn soms moeilijk  te prikke-
len. 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 ontspanningsac-
tiviteit. Deze is anders dan de dagelijks 
reguliere activiteiten. 

De snoezelbadkamer blijft als 'reguliere 
badkamer' multifunctioneel bruikbaar. 
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Snoezelhoek in slaapkamer Snoezelzwembad/Snoezelcursus

The     ensory     hop 24 The     ensory     hop 25

Ontspannen in water is heerlijk en leuk.
Een bezoek aan een snoezelbad is dan 
ook voor veel deelnemers een belangrijk 
onderdeel van hun dagprogramma.
Hoewel contact met water het belang-
rijkst is, stimuleert een aantrekkelijke 
omgeving het plezier en een goede be-
levingssfeer. 

Interactief wordt verlichting en geluid via 
een sensor aangestuurd. Er ontstaat dan 
ook een metamorfose aan licht, kleur en 
geluid.

Dat snoezelelementen rust en ontspan-
ning geven wisten we  al lang.
De elementen worden ook volop ge-
bruikt in een hoek van de slaapkamer. 
Op de foto's ziet u verschillende uitvoe-
ringen. Het is maatwerk dus mocht u in-
teresse hebben dan horen we dat graag.

'Snoezelen in de praktijk'
Wanneer: iedere laatste vrijdag van de maand

Voor Wie: eenieder die zorg verleent

De snoezelcursus '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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Interactief ballenbadActieve ballenbadruimte

The     ensory     hop 26 The     ensory     hop 27

Ballenbaden worden regelmatig in een 
aparte ruimte opgesteld.
Gebruikers worden actief gestimuleerd 
door de balletjes en de omgeving in 
sfeer.

Voor het schoonmaken van de balletjes 
zijn eenvoudige middelen, wij adviseren 
en informeren u hier graag over.

Er zijn eveneens interactieve mogelijkhe-
den voor het ballenbad, kijk hiervoor op 
pagina 27. 

Herman Broereschool in Roermond

Ballenbaden worden al jaren intensief 
gebruikt. Nieuw zijn de interactieve bal-
lenbaden.
Deze zijn opgebouwd uit een schuimstof-
omranding in kleur naar keuze, transpa-
rante ballen en een interactieve vloer. 
Deze vloer bevat sensoren die worden 
geactiveerd door de gebruiker. Hierdoor 
ontstaat er continu kleurverandering van 
de ballen in het ballenbad. Er is een in-
stelbaar programma te activeren zodat 
de kleurwisseling voor eenieder een be-
levenis is.
Ook hebben we als optie de mogelijk-
heid om bij elke kleurwisseling, geluiden 
of muziek hoorbaar te laten worden. Het 
stimuleert de gebruiker om extra te be-
wegen in het ballenbad. Geluiden en/of 
muziek wordt op een usb-stick gezet en 
afgespeeld.
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 VerzwaringsdekenTime out-/uitraaskamers of veilige ruimtes

The     ensory     hop 28 The     ensory     hop 29

Verschillende gedragssituaties hebben 
als gevolg dat bepaalde ruimtes zacht 
gemaakt moeten worden voor de veilig-
heid van de gebruiker. 

Elke kamer kan geschikt zijn voor om-
bouw tot veilig gemaakte ruimte. Er die-
nen dan wel een aantal aanpassingen te 
komen. Op de vloer kan gedeeltelijk een 
zachte mat  of verhoging geplaatst wor-
den zodat zitten/liggen op een comfor-
tabele manier mogelijk wordt. 

De basis voor de bekleding bestaat uit 
een houten achterwand, hierop wordt 
een polstering van schuimstof aange-
bracht met een specificatie SG-35. Om 
deze schuimstof polstering wordt een 
zeer sterke bekleding gespannen. Het 
betreft een polyesterweefsel met een 
kleurcoating hierop aangebracht. 

Gezien de eisen waaraan de ruimte en 
materialen moeten voldoen, door 'de 
verschillende gedragssituaties' proberen 
wij veiligheid voor de gebruiker zo dicht 
mogelijk te benaderen. 

Veilige zachte hoek

Veilige zachte slaapkamer

Uitraaskamer met  slaaprust mogelijkheidUitraaskamer

Nieuw in ons pakket is de verzwarings-
deken gevuld met kunststof kastanjes.
Een hulp voor kalmering en sensorische 
stimulatie.

De verzwaringsdeken wordt veelal inge-
zet bij slaapstoornissen en onrust.
De deken is werkzaam door het gewicht 
van kunststof kastanjes die druk geven 
op het lichaam. Deze stimulatie zorgt er-
voor dat er een bewustzijn optreedt wat 
een kalmerende werking op het lichaam 
geeft. Gevoel van 'geborgenheid' treedt
in veel situaties op. De verzwaringsdeken 
kan al zittend gebruikt worden in een 
stoel en liggend op bed. 

Kunststof kastanjes in verzwaringsdeken

Verzwaringsdeken tijdens gebruik

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

Deken is aan te vragen op zicht. 
Informeer naar de voorwaarden.
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Een snoezeleiland betekent niets anders 
dan een zit- of ligvoorziening die midden 
in de ruimte is geplaatst. In ieder geval 
vrijstaand, niet tegen een muur.

Deze eilanden maken we op maat voor 
elke ruimte. Voordeel hiervan is dat je 
vanuit het midden tegen verschillende 
muren kunt aankijken waarop verschil-
lende zintuigprikkelende elementen zijn 
geplaatst.

Men kan rondom het zintuigeiland be-
wegen en een plekje kiezen waar de per-
soon zich prettig voelt. Het eiland wordt  
verder meestal voorzien van een bub-
belunit. Een fiberglow, toverbol  en kijk-
units die in de basis zijn verwerkt.
Om mogelijk afrollen te voorkomen, wor-
den er verschillende 'muurtjes' geplaatst 
zodat er geborgenheid ontstaat.
Aan het plafond, boven het eiland is 
het plaatsen van een spiegelsterrenwolk 
veelal een aanbeveling. De gebruiker  
communiceert via de spiegel met de rest 
van de ruimte.

Eiland met muziektrilwaterbed

Eiland met wensboom

De wensboom, geplaatst op een snoezel- 
of zintuigeiland brengt de jaargetijden 
binnen de ruimte.
Door de takken te verwisselen per jaar-
getijde geeft dit 4 x per jaar een andere 
beleving en aanblik.

De spiegelsterrenwolk is op zichzelf ook 
een fantastisch visueel element omdat er 
draadjes door de spiegel heen komen en 
continu van kleur veranderen.

  Aromazorgproducten
De Levensboom heeft voor u een prachtige aromatische lijn zorgspecials ontwikkeld. De fijnste huid- en massageoli‘n worden 
aangevuld met krachtige, handige producten, prettig en gemakkelijk in het gebruik. Ideaal in de zorg, van 100% natuurzuivere 
bron. DÁ basis voor aromazorg in alle sectoren in de zorg, gericht op volwassenen en oudere kinderen. Met 10 slim geselec-
teerde en breed toepasbare essenti‘le oli‘n, neutrale basisolie, neutrale badolie, kamillehydrolaat en de Pure Air en Sunny Day 
composities. De set zit verpakt in een mooie stevige box met praktische indeling en handige sluiting. Bij de set hoort een boekje 
met beschrijvingen, tips en adviezen. Ook verkrijgbaar in handige AromaKit Care Basic ® voor bijvoorbeeld in de thuiszorg met 
dezelfde indeling maar in een slimme tas. Kijk hieronder naar onze prachtige doelgroepsets! 

ScentiKit Senior basic ®
DÁ toolbox voor iedereen die graag samen met ouderen activiteiten onderneemt met 
geuren als basis. Met 10 prachtige geurende essenti‘le oli‘n, die helpen herinnerin-
gen op te halen, te verwennen, te activeren of tot rust te brengen. In de set bevinden 
zich verder naar keuze een electrisch aromalampje of 10 persoonlijke aromasteentjes. 
Daarnaast bevat de set jojoba olie en handige rollertjes om voor uw zorgvrager een 
lekker geurtje te bereiden.
De set zit verpakt in een mooie stevige box met praktische indeling en handige slui-
ting. Bij de set hoort een boekje met beschrijvingen, tips en adviezen. 

ScentiKit Senior Mini ®
Bestaande uit een 7 tal etherische olie, 
een elektrische thermosteen, zes indi-
vidueel te gebruiken inhalers. Naast de 
praktische tas is de gebruiksaanwijzing 
een leidraad voor eenieder.
 

AromaKit Kidscare Basic  ®
DÁ basis voor aromazorg in de zorg voor kinderen vanaf 2 jaar, zowel thuis als in een zorginstelling. Met 10 speciaal voor babies 
en kinderen geselecteerde veilige en breed toepasbare essenti‘le oli‘n, neutrale basisolie, neutrale badolie, kamillehydrolaat en 
de Rust Baby & Kind en Vrije Vlinder composities. De set zit verpakt in een mooie stevige box met praktische indeling en handige 
sluiting. Bij de set hoort een boekje met beschrijvingen, tips en adviezen.  

Care handschoen ®
Deze zachte handschoen is gemaakt van 
lamsvacht.
Wordt droog gebruikt als zachte aan-
raking. Dit is een ultiem zorgproduct. 
Handschoen is uitwasbaar op 30 graden. 

Snuff4us 
Een set van 8 inhalers, voorzien van  
composities van etherische oli‘n. Voor 
jong  en oud. Compositiegeuren  met als 
naamsomschrijving; Breath 2 x, Butter-
fluy, Lavender fields, Peace, Fresh wave, 
hug en Dreamland.

Huidoli‘n 6 stuks 
Compositie geuren, samengesteld uit een  
basis van etherische oli‘n.

Set van 6  etherische oli‘n  
Het betreffen hier compositie geuren 
(ook wel samengestelde geuren ge-
noemd). Verschillende etherische oli‘n 
zijn samengevoegd tot het verkrijgen 
van deze specifieke geuren. Te gebrui-
ken in een aromastream, geur- of ther-
mosteentje.
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Spelplaten voor zintuig- en 
waarnemingsontwikkeling

De spelplaten passen eveneens in een ta-
fel inschuifframe. Hierdoor kan een ge-
bruiker vanaf werkblad of vloermat met 
de spelplaat spelen. Er is tevens een blan-
co inschuifplaat verkrijgbaar. Het is vanaf 
nu mogelijk eigen tast- of spelmateriaal 
dat favoriet is te monteren op deze in-
schuifplaat en te gebruiken op zowel de 
wanden als het tafel inschuifframe.

Tast en visuele set zintuig- en waarnemingsplaten Vloeistoftastplaat

Visuele set zintuig- en waarnemingsplaten Auditieve set zintuig- en waarnemingsplaten

Verstelbaar tafelinschuifframe

Wandinschuifframe

A-1 A-2 A-3

A-4 A-5 A-6

B-1 B-2 B-3

B-4 B-5 B-6

C-1 C-2 C-3

C-6C-5C-4

De onderstaande spelplaten zijn allemaal 
individueel te gebruiken in een wand in-
schuifframe op de Sensory spelwanden 
van pagina 34. 

De spelplaten worden per stuk en als set 
verkocht. Sets kunnen zelf worden sa-
mengesteld.

Soundbeam
Soundbeam 5 is de vernieuwde versie van het onzichtbare keyboard dat in de lucht, 
onzichtbaar te activeren is door middel van beweging. 
BEWEGEN IS MUZIEK MAKEN.

Actie is reactie = we horen geluiden van 
muziekinstrumenten, dat is een vrije ver-
taling van wat er gebeurt als men met 
minimale beweging, hand- of zwaaibe-
weging in de bundel beweegt en muziek 
activeert.

Standaard zitten er zo'n 30 voorge-
programmeerde muziekstukken in de 
Soundbeam 5 stuurkast. Daarnaast zijn 
tal van vrije geluiden en muziekbanken 
te cre‘ren die opgeslagen kunnen wor-
den in het geheugen. 

Set is uit te breiden met extra beams en 
schakelaars.

De Soundbeam 5 set bestaat standaard 
uit een basis stuurkast en een tweetal 
beams, dit zijn microfoonachtige elemen-
ten die op een tafel of microfoonstan-
daard staan. Ook wordt een draadloze 
switchbox met 4 schakelaars meegele-
verd. Hierdoor kunnen gebruikers ook in-
strumenten activeren die onder de scha-
kelaars geprogrammeerd zijn. Fantastisch 
hieraan is dat de schakelaars draadloos 
in de ruimte te gebruiken zijn.
Praktisch betekent dit dat er met maxi-
maal 6 gebruikers tegelijk muziek ge-
maakt kan worden.

De basis van Soundbeam 5 lijkt op een  
vleermuis die een signaal wegstuurt om 
deze vervolgens terug te ontvangen. De 
vleermuis koppelt hier een afstand aan. 
Ditzelfde doet Soundbeam. Een bundel 
ultrasonische signalen verlaten de beam. 
Gebruikers bewegen verticaal of horizon-
taal binnen het bereik van de bundel.
Geluiden worden hierdoor geactiveerd.  
Alle mogelijke geluiden van een key-
board zijn te horen. Deze zitten stan-
daard voorgeprogrammeerd in  de stuur-
kast van Soundbeam 5.
Wonderlijk dat je door het bewegen van 
je hand of voet een compleet orkest kunt 
laten horen.

Draadloze switchbox

Soundbeamcontroller met beam

Soundbeam controller

Beam activeren met hand

 Complete Soundbeam set
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Spelplaatjes in inschuifframe in wandmat

Grote speelboog, gemonteerd aan de wand. 
Speelboog heeft diverse ogen om materialen aan te 
bevestigen. Geheel is wegklapbaar en vast te zet-
ten tegen de wand. Boog heeft een grote uitslag 
zodat er goed vanaf het waterbed materialen kun-
nen worden aangeboden.
Er is eveneens een kleinere versie beschikbaar voor 
gebruik op tafel of werkblad.

Sensory spelwanden

Naar aanleiding van een vraag van Mytylschool de Witte Vogel 
in Den Haag is de Sensory Spelwand ontwikkeld. De afgelopen 
periode is deze wand in verschillende variaties geproduceerd.
Als basisdeel wordt gebruik gemaakt van een maatvoering van 
120 x 120 cm met een golvende bovenzijde. Basisdeel 1 wordt 
geleverd met een ballenloop en 4 inschuifframes waar naar 
keuze verschillende spelplaten op geplaatst kunnen worden. 
Door de vele variaties in spelplaten kan de wand voor tactiel, 
auditief en visuele stimulatie gebruikt worden. Centraal staat 
altijd spelend ontdekken voorop. 

Doorlopend worden er nieuwe spelplaten ontwikkeld voor 
deze spelwanden. Eenvoudig wisselen van de spelelementen 
maakt het voor iedere gebruiker een bijzondere uitdaging.

Spelwanden met zitkubus

Speelboog/Draaiend podium

Ronddraaiend podium 
Deze grote zit-/ligvoorziening kan worden uitge-
voerd met een vast wandgedeelte zodat er een ba-
sis ontstaat waar de gebruikers tegenaan kunnen 
gaan zitten. Door gebruik van speciale aandrijving 
draait het podium langzaam rond. De gebruiker kan 
vanaf deze voorziening de ruimte aanschouwen. 
Afmeting 220 x 220 cm met afgeronde hoeken.

Led licht- en geluidenvloer
Deze vloer is voorzien van een 8-tal sensoren. Onder elk vlak 
zitten leds. De vloer zal kleuren via een te kiezen programma. 
Aan ieder vlak heeft men een mogelijkheid om geluiden of 
muziek te laten horen. Dit geluid of muziekfragmenten kun-
nen zelf worden opgenomen. Standaard wordt er een usb- 
stick met geluiden meegeleverd. Zeer interactief element.
Gebruikers kunnen zitten, liggen, staan of lopen op de vloer.
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Spelmateriaal SNOOZZ  in Medisch Centrum (VU Ziekenhuis)

TSS 070033 Wandspel Domino met 
Bel  
Dit prachtige Dominospel geeft een be-

loning in de vorm van een belletje. 

Kleurrijk en robuust.

TSS 050314 Regenboog Tonentoren
Door het bedienen van de luchtpomp 
wordt ÁÁn of meerdere kogels naar bo-
ven geschoten. De neerwaartse bewe-
ging veroorzaakt het afspelen van de 
diverse tonen. Hoe hoger de kogel, hoe 
langer de toonladder. Hier komt naast 
het ruiken, zien en voelen van het hout 
ook het ontdekken van horen erbij. De 
reis van de van de kogel door de toren is 
fascinatie van beweging en het ontstaan 
van de verschillende tonen.

TSS 070011 Wandspel Berg en Dal
Door het draaien van het spel rollen de 

ballen door bergen en dalen.

TSS 070001 Wandspel Kogelspiraal
Door het draaien komt de kogel in be-

weging en zal zich in een spiraal naar 

het midden bewegen. Vanuit hier weer 

terug en het spel kan weer opnieuw ge-

speeld worden.

TSS 070020 Kaasbal
Door het draaien zal de rode bal zich een 

weg banen door de gaten in de kaas. 

Terwijl de bal zich een weg baant, geeft 

deze geluid.

Alle wandspelen zijn geschikt voor kin-
derdagverblijven, speelhoeken, wacht-
ruimte van praktijken, etc. Ze zijn robuust 
en solide gemaakt. Met de meegeleverde 
bevestigingsmaterialen zijn ze snel en 
veilig op te hangen. Alle gebruikte mate-
rialen voldoen aan de huidige geldende 
DIN EN71 norm voor kinderspeelgoed. 

Nieuwe SNOOZZ is voor kinderen 
een ontspannen work-out

tekst: Nicole van den Kronenberg VU 
Kinderstad 

VUMC Ronald Mc Donald Kinderstad
Heerlijk ontspannen en genieten van een 
zintuigprikkelende omgeving. Dat kun-
nen zieke kinderen en kinderen met een 
beperking in de SNOOZZ, die officieel in 
gebruik werd genomen in Kinderstad.

De SNOOZZ verdiept zintuiglijke waar-
neming en bevordert contact, vergroot 
het ik-besef en de sociale vaardigheden, 
doorbreekt isolement en zet aan tot be-
weging en ontspanning. Kinderstad had 
hiervoor op het eerste oog geen ruimte, 
maar daar is een oplossing voor gevon-
den. In het ontwerp -tot stand gekomen 
in samenwerking met de The Sensory-
shop (een bedrijf gespecialiseerd in het 
cre‘ren van ontspanningsruimten), pe-
dagogisch medewerkers, verpleegkundi-
gen en Kinderstad- is gestreefd naar een 
vrolijke, vriendelijke ruimte die uitnodi-
gend is voor baby's, peuters en kinderen 
met een beperking.
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Spelmateriaal SNOOZZ  in Medisch Centrum (VU Ziekenhuis)

TSS 070033 Wandspel Domino met 
Bel  
Dit prachtige Dominospel geeft een be-

loning in de vorm van een belletje. 

Kleurrijk en robuust.

TSS 050314 Regenboog Tonentoren
Door het bedienen van de luchtpomp 
wordt ÁÁn of meerdere kogels naar bo-
ven geschoten. De neerwaartse bewe-
ging veroorzaakt het afspelen van de 
diverse tonen. Hoe hoger de kogel, hoe 
langer de toonladder. Hier komt naast 
het ruiken, zien en voelen van het hout 
ook het ontdekken van horen erbij. De 
reis van de van de kogel door de toren is 
fascinatie van beweging en het ontstaan 
van de verschillende tonen.

TSS 070011 Wandspel Berg en Dal
Door het draaien van het spel rollen de 

ballen door bergen en dalen.

TSS 070001 Wandspel Kogelspiraal
Door het draaien komt de kogel in be-

weging en zal zich in een spiraal naar 

het midden bewegen. Vanuit hier weer 

terug en het spel kan weer opnieuw ge-

speeld worden.

TSS 070020 Kaasbal
Door het draaien zal de rode bal zich een 

weg banen door de gaten in de kaas. 

Terwijl de bal zich een weg baant, geeft 

deze geluid.

Alle wandspelen zijn geschikt voor kin-
derdagverblijven, speelhoeken, wacht-
ruimte van praktijken, etc. Ze zijn robuust 
en solide gemaakt. Met de meegeleverde 
bevestigingsmaterialen zijn ze snel en 
veilig op te hangen. Alle gebruikte mate-
rialen voldoen aan de huidige geldende 
DIN EN71 norm voor kinderspeelgoed. 

Nieuwe SNOOZZ is voor kinderen 
een ontspannen work-out

tekst: Nicole van den Kronenberg VU 
Kinderstad 

VUMC Ronald Mc Donald Kinderstad
Heerlijk ontspannen en genieten van een 
zintuigprikkelende omgeving. Dat kun-
nen zieke kinderen en kinderen met een 
beperking in de SNOOZZ, die officieel in 
gebruik werd genomen in Kinderstad.
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het ik-besef en de sociale vaardigheden, 
doorbreekt isolement en zet aan tot be-
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hiervoor op het eerste oog geen ruimte, 
maar daar is een oplossing voor gevon-
den. In het ontwerp -tot stand gekomen 
in samenwerking met de The Sensory-
shop (een bedrijf gespecialiseerd in het 
cre‘ren van ontspanningsruimten), pe-
dagogisch medewerkers, verpleegkundi-
gen en Kinderstad- is gestreefd naar een 
vrolijke, vriendelijke ruimte die uitnodi-
gend is voor baby's, peuters en kinderen 
met een beperking.
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Kindercentrum 't Knienke in Melick
Snoezelen is op een ontspannen manier 
actief de zintuigen en de belevingswe-
reld prikkelen. Het roept gevoelens op 
van veiligheid, geborgenheid, zachtheid, 
aandacht en zorg en brengt een sfeer 
van ontspanning waarin niets moet. Het 
snoezelen kan plaatsvinden in een speci-
aal daarvoor ingerichte ruimte. Snoeze-
len is geen doel op zich, maar een middel 
om emotioneel te groeien en om meer in 
balans te komen.

Snoezelen in de reguliere 
kinderdagopvang

Snoezelen/zintuigbeleving 
op school 

Waarom snoezelen in de reguliere 
kinderdagopvang
Snoezelen zorgt voor ontspanning bij 
overprikkelde kinderen en daagt kinde-
ren uit die een stimulans nodig hebben. 
Gespannen kinderen worden rustiger en 
passieve kinderen leren actiever te wor-
den. Het is geen therapie maar een com-
binatie van ontspanning en activiteit. 
Doel is dat alle kinderen die het kinder-
centrum bezoeken, kinderen van 0 tot 
4 jaar, baat hebben bij het regelmatig 
snoezelen.

Ronde spiegelsterrenwolk met driekleurige 
stippenprojector

Snoezelruimte in sfeer

Steeds belangrijker wordt zintuigstimu-
lering op school. Hiervoor worden steeds 
vaker speciale leerlijnen ontwikkeld en 
bijhorende ruimtes gecre‘erd. 

Belangrijk is dat er goed wordt nagedacht 
over de in te richten ruimte. Voldoende 
zit- en ligvoorzieningen en uiteraard 
voor elk zintuig minimaal een stimule-
rend element. De grootte van ruimte is 
afhankelijk van de aantal deelnemers. 

Vraag ons gerust om een passend 
advies.

Herman Broereschool te Roermond

Kijkthema in podium

Snoezelen, zintuigbeleving op school
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Het SnoezelRijk
Het grootste verhuurbare Snoezelbelevings- en educatiecentrum van Neder-
land. Het SnoezelRijk is rijk aan zintuigbeleving. De ruimte is een prachtige sen-
sorische belevingsruimte voor alle denkbare cli‘ntengroepen, jong en oud, met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De ruimte is ingericht volgens 
het thema van de 4 jaargetijden: Lente - Zomer - Herfst - Winter.
Het SnoezelRijk is beschikbaar voor iedereen die baat kan hebben bij ontspan-
ning en/of zintuigelijke stimulering. Je kan samen met je cli‘nt of kind zelfstan-
dig genieten van de fantastische zintuigprikkelende omgeving. Je kan met 1 of 
meerdere cli‘nten op iedere dag van de week bij ons terecht voor 1 uur, een 
ochtend/middag of zelfs voor de hele dag.

www.worldwidesnoezelen.com & www.hetsnoezelrijk.nl   
Dammerweg 4a   1383 HT   Weesp  |  Postbus 84   1394 ZH   Nederhorst den Berg
Tel: 0294 - 25 73 32  |  Fax: 0294 - 25 73 33  |  E-mail: info@worldwidesnoezelen.com of info@hetsnoezelrijk.nl

RensjesSnoezeltheater
Hoofdstraat 153,

 7755 NR Dalerveen
0524-221449

 www.snoezeltheater.nl
info@snoezeltheater.nl

Het Hoofdstraattheater biedt een kleinschalige uitgaans-
gelegenheid voor mensen die zowel een verstandelijke als een 
lichamelijke beperking hebben en daardoor aangewezen zijn op 
intensieve begeleiding en/of verzorging.

In ons theatertje in Dalerveen gaat iedereen binnen zijn of haar 
mogelijkheden een fantastische tijd beleven.

Van een eenvoudig arrangement met:
* een belevingstheater voorstelling van De Ronzebons,
* kof�e/thee met wat lekkers...

Tot een complete verwendag met: 
* eten, massage, snoezelen, bubbelbad etc....

De arrangementen zijn het meest geschikt voor:
* mensen met een zeer ernstige verstandelijke en lichamelijke
   beperking.
* dementerenden en oudere verstandelijkgehandicapten.

SnoezelbelevingSnoezelbeleving

Muziekbeleving

Belevingstheater

RensjesSnoezeltheat
Presenteert

Het Hoofdstraattheater in Dalerveen is -voor besloten voorstellingen en arrangemen -
ten- alleen te bezoeken op afspraak, en -voor individuele bezoekers- tijdens de open 
voorstellingen in de zomermaanden.
De arrangementen variëren van twee uren tot een hele dag.

-

Droomdal is een unieke, complete en zeer sfeervolle snoezelruimte! 
In deze ruimte kan iedereen beleven wat zintuigervaring met een mens doet.

Vele doelgroepen hebben gebruik gemaakt van deze ruimte en de ervaringen zijn fantastisch. Deze grote snoezelruimte is door 
zijn oppervlakte geschikt voor groepen en toch zodanig ingericht dat de intimiteit gewaarborgd is. Dat maakt Droomdal ook 
geschikt voor individuele bezoekers. Droomdal is ideaal als uitstapje, gelegen tegen de duinen van Noordwijk biedt de omgeving 
nog tal van andere recreatieve mogelijkheden om er een onvergetelijke dag van te maken. Droomdal bevindt zich op het terrein 
van Ûs Heerenloo West Nederland. Op deze locatie kunt u ook een belevingstuin met aangepaste speeltoestellen, dierenweide, 
park en restaurant bezoeken. Voor huurprijzen, reserveringen of informatie: www.droomdal.nl of bel naar 071-3642228.

Droomdal is onderdeel van Speel-o-theek de Speelbergh, uitleen- en adviescentrum gespecialiseerd in aangepast spelmateriaal 
en snoezelmateriaal.

Verhuurbare snoezelruimtes 
in Nederland Aangepaste fietsen

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.

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 mak-
kelijk 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 instellin-
gen 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.

Fun2Go
Indien uw partner, kind of bewoner graag wil fietsen maar niet meer zelfstan-
dig 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
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Autisme en Snoezelen

Schakelunit voor gebruikers met een probleem in het 
autistisch spectrum
- draadloze schakelaar
- schakelcontroller
- afstandbediening voor de begeleider
Met deze schakelunit wordt de attentiewaarde van de gebrui-
ker gestuurd en be•nvloed. De draadloze schakelaar bedient 
een favoriet snoezelelement. De werking van de schakelaar kan 
door de begeleider gewijzigd worden, aan/uit, timer, of blokke-
ren. De verwachte actie/reactie van de gebruiker verandert hier-
door. Deze gaat reclameren bij de begeleider, met als gevolg 
dat deze  toegang tot zijn of haar wereld krijgt. De begeleiding 
kan, na eenmaal toegang te hebben gekregen, de communica-
tie met de cli‘nt verder uitbreiden.

De Herman Broerenschool te Roermond is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
aan zeer moeilijk lerende kinderen. De school wordt bezocht door kinderen uit heel Midden-Limburg in de leeftijd van on-
geveer vijf tot en met negentien jaar. Bij veel van onze leerlingen wordt het leren nog eens extra bemoeilijkt door andere 
belemmeringen, die een aparte aanpak vereisen. Te denken valt o.a. aan: gedragsstoornissen, contactstoornissen, concen-
tratiestoornissen, zintuiglijke handicaps, enz.

Veel van onze leerlingen hebben problemen met de Sensorische Integratie (S.I.). 
De zintuiglijke prikkels die binnenkomen, ondanks goed werkende zintuigen, worden niet adequaat verwerkt door het 
zenuwstelsel. Hierdoor worden de prikkels anders ervaren dan normaal. Wanneer de S.I. bij een leerling niet goed verloopt, 
kan dit voor problemen zorgen in de algehele ontwikkeling. Zowel in het gedrag als het leren van de leerling. S.I. is name-
lijk een onderdeel van alle cognitieve processen die een rol spelen bij de informatieverwerking.

Voor het afstuderen aan de opleiding Master SEN Autismespecialist hebben wij ieder een onderzoek gedaan rondom snoe-
zelen. Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken is de snoezelruimte ingericht. 
Wij snoezelen ontwikkelingsgericht, dit wil zeggen dat er met een doel, begeleid en selectief prikkels worden aangeboden 
in de snoezelruimte. Onze snoezelruimte is zo ingericht dat deze afgestemd kan worden op de behoeften en gevoelighe-
den (S.I.), interesses en mogelijkheden van de individuele leerling. 
Door deze afstemming hoeven de leerlingen zich niet aan te passen aan de omgeving, maar is de omgeving aangepast aan 
de leerling. Op deze manier beleeft de leerling plezier aan het snoezelen en geniet van de prikkels. 

Marike op den Camp; 
Leerkracht SO en Autismespecialist
Miranda Klesman-Minkenberg; 
Leerkracht SO en Autismespecialist    

www.hermanbroeren.nl

Ook in het buitenland zijn er verschillende snoezelruimtes ingericht door The Sensory Shop
Op de foto's zijn verschillende impressies te zien. Zorgverleners uit andere landen kijken vaak naar het Nederlandse model van 
zintuigbelevingsruimtes.

Snoezelen in andere landen

Curacao

Duitsland
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- draadloze schakelaar
- schakelcontroller
- afstandbediening voor de begeleider
Met deze schakelunit wordt de attentiewaarde van de gebrui-
ker gestuurd en be•nvloed. De draadloze schakelaar bedient 
een favoriet snoezelelement. De werking van de schakelaar kan 
door de begeleider gewijzigd worden, aan/uit, timer, of blokke-
ren. De verwachte actie/reactie van de gebruiker verandert hier-
door. Deze gaat reclameren bij de begeleider, met als gevolg 
dat deze  toegang tot zijn of haar wereld krijgt. De begeleiding 
kan, na eenmaal toegang te hebben gekregen, de communica-
tie met de cli‘nt verder uitbreiden.

De Herman Broerenschool te Roermond is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
aan zeer moeilijk lerende kinderen. De school wordt bezocht door kinderen uit heel Midden-Limburg in de leeftijd van on-
geveer vijf tot en met negentien jaar. Bij veel van onze leerlingen wordt het leren nog eens extra bemoeilijkt door andere 
belemmeringen, die een aparte aanpak vereisen. Te denken valt o.a. aan: gedragsstoornissen, contactstoornissen, concen-
tratiestoornissen, zintuiglijke handicaps, enz.

Veel van onze leerlingen hebben problemen met de Sensorische Integratie (S.I.). 
De zintuiglijke prikkels die binnenkomen, ondanks goed werkende zintuigen, worden niet adequaat verwerkt door het 
zenuwstelsel. Hierdoor worden de prikkels anders ervaren dan normaal. Wanneer de S.I. bij een leerling niet goed verloopt, 
kan dit voor problemen zorgen in de algehele ontwikkeling. Zowel in het gedrag als het leren van de leerling. S.I. is name-
lijk een onderdeel van alle cognitieve processen die een rol spelen bij de informatieverwerking.

Voor het afstuderen aan de opleiding Master SEN Autismespecialist hebben wij ieder een onderzoek gedaan rondom snoe-
zelen. Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken is de snoezelruimte ingericht. 
Wij snoezelen ontwikkelingsgericht, dit wil zeggen dat er met een doel, begeleid en selectief prikkels worden aangeboden 
in de snoezelruimte. Onze snoezelruimte is zo ingericht dat deze afgestemd kan worden op de behoeften en gevoelighe-
den (S.I.), interesses en mogelijkheden van de individuele leerling. 
Door deze afstemming hoeven de leerlingen zich niet aan te passen aan de omgeving, maar is de omgeving aangepast aan 
de leerling. Op deze manier beleeft de leerling plezier aan het snoezelen en geniet van de prikkels. 

Marike op den Camp; 
Leerkracht SO en Autismespecialist
Miranda Klesman-Minkenberg; 
Leerkracht SO en Autismespecialist    

www.hermanbroeren.nl

Ook in het buitenland zijn er verschillende snoezelruimtes ingericht door The Sensory Shop
Op de foto's zijn verschillende impressies te zien. Zorgverleners uit andere landen kijken vaak naar het Nederlandse model van 
zintuigbelevingsruimtes.
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