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Ervaring / Effect Cliënten 

 

 

 

De normaal zo stille mevrouw vond het heerlijk om met haar handen mee te bewegen 

en te genieten van de mooie beelden op de muur." 

Zorginstelling de Vursche, Zeeland 
 

"Een mevrouw werd door de Qwiek.up begeleid in de stervensbegeleiding. De familie heeft op een 

zeer prettig manier afscheid genomen, door de Qwiek.Up lachte de mevrouw nog in de laatste paar 

uur van haar leven. Dit was een heel intense en aparte ervaring. Geweldig." 

Brabantzorg, Heesch 
 

"Meneer kon vanwege zijn gevoeligheid voor de drukte van de andere bewoners niet in de 

woonkamer eten, door het inzetten van de Qwiek.up werden de andere bewoners rustig, waardoor 

ook meneer aan kon sluiten bij de gezamenlijke diners." 

Mondriaan Ouderen Zorg, Heerlen 

 
"Een André Rieu concert voor een grotere groep cliënten. De cliënten genoten, bewogen mee en 

klapte op het ritme van de muziek. Ze gaven aan dat het net was alsof ze bij een live concert 

waren. Een ultieme belevenis." 

Het Pejjerhoes, Echt 

 
Samen met clienten de boswandeling bekeken. Ze vonden het geweldig. Men had volle aandacht 

tijdens de momenten in het bos. Ook de geluiden van de vogels, daar genoten ze van. Daarna 

stukje met bloemen (Lente & Zomer) aangezet. Toen kwamen veel herinneringen cq. verhalen los. 

Fantastisch project. De cliënten zaten daarna met smaak te eten, er moest zelfs brood bij. 

Park Zuiderhout 
 

“Bewoners die dicht bij de Qwiek.up zaten, zaten helemaal in de boswandeling. Het trok enorm 

aan de beleving en haalde vele herinneringen op” 

Woonzorgcentrum De Veenkamp, Apeldoorn 
 

“De cliënten werden rustig. Het bracht mensen tot het vertellen van verhalen. Sommige cliënten 
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vielen in slaap in de nachtelijke uren of bleven in de ochtend rustig in bed liggen terwijl ze normaal 

het eerste uur opstaan. Andere cliënten kregen er weer eens energie door.” 

Zuyderland Peijerhoes, Echt 

 
Tijdens de verzorging ingezet. Mijnheer was de hele tijd aan het volgen. Zo was hij afgeleid 

voor de moeilijke momenten tijdens de verzorging. 

Park Zuiderhout 

Mijnheer is altijd graag in de buitenlucht geweest. De Qwiek.up ingezet met de belevingsmodule 

boswandeling. Mijnheer vond het geweldig en is hierdoor ook pas later naar de dagbesteding 

gegaan. 

Park Zuiderhout 

 
“De cliënten volgden in eerste instantie de beelden. Mooi om te zien was dat ze de aandacht 

hielden en dus alert bleven. Ook als het verzorgend personeel even weg moest om een andere 

cliënt te helpen”. 

Dichterbij zorg 

 
“Mevrouw wilde haar boterhammen niet opeten, bij het inzetten van de Qwiek.up met beelden en 

geluid van het voorjaar. Ze herkende een aantal beelden en begon meteen te eten”. 

Volckaert Dongepark 

 

Voordelen zorginstellingen 

“Het zorgde voor ontspanning bij onze cliënten. Het werd met name ingezet bij cliënten die 

altijd al moeilijk te verzorgen zijn. Hier is dus bewust een planning gemaakt voor inzet 

Qwiek.up.” 

Woonzorgcentrum Satijnhof, De Wever, Tilburg 

 
“Kunnen het inzetten bij bedlegerige bewoners, bracht een stuk rust en beleving van momenten 

waar ze niet meer komen. Daarnaast is het een fijn hulpmiddel bij welness activiteiten.” 

Meander Firenschat, Kerkrade 

 
Het voordeel is dat je cliënten op een bepaalde manier bezig houdt. Ze worden makkelijk 

getriggered door groot beeld gecombineerd met muziek. Je hebt de handen vrij om andere 

dingen te doen door de cliënten bezig te houden. 

Stichting Oro 

 
Het personeel gaf aan dat het door de rust bij de cliënten ook voor hunzelf een stuk rust gaf. 

Zuyderland Peijerhoes 

 
Je kunt mensen die individueel op een kamer zijn toch prikkelen ondanks dat zij moeilijk tot 

niet uit hun kamer kunnen komen. Vooral dat die mobiel is maakt het verschil dat ie heel 

gericht per individu kan worden ingezet. 

Cicero Ave Maria, Geulle 
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Er hangt tijdens de activiteit een hele fijne en prettige sfeer op de woning. Ik kan daar echt van 

genieten (net als de cliënten).’ 

Lunet zorg 

 
‘Het is zeker iets waar cliënten zeer tevreden over zijn, sommigen vragen op hun eigen manier 

dagelijks naar de Qwiek.up. Dat geeft aan dat ze het echt heel leuk vinden.’ 

Lunet zorg 

 
‘De Qwiek.Up is erg vriendelijk in het gebruik, we hebben veel effect bereikt bij de cliënten bij het 

gebruik maken van de Qwiek.up in algemene ruimtes. De reacties zijn positief op ieders eigen 

manier.’ 

Volckaert Dongepark - Jasmijnhof 

 
‘Voor veel cliënten heeft de Qwiek.up een meerwaarde. Voor zowel het bieden van rustmomenten, 

extra welzijnsactiviteiten of zorgmomenten. De projector is erg makkelijk te bedienen, de beelden 

en het geluid zijn mooi en helder.’ 

Volckaert Dongepark 
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