
TOVERTAFEL ORIGINAL
Brengt wat teweeg

Een helder moment, een herinnering die opdoemt, een 
onverwacht grapje. Het zijn schaarse geluksmomenten voor 
mensen met dementie, maar ze zijn des te waardevoller. In 
de latere fasen kunnen zij in hun schulp kruipen en lijden 
aan apathie. De interactieve lichtprojecties van de Tovertafel 
Original doorbreken deze apathie en verrijken de wereld 
van mensen met dementie door beweging en bijzondere 
contactmomenten te stimuleren. Het unieke schouwspel op 
tafel brengt jong en oud samen!

original

‘‘ We zien overal mensen in beweging 
komen die anders stil blijven zitten. 
De Tovertafel verbindt en geeft 
een goede sfeer.” 
Ellen Slagter, verpleegkundige,

Zorgcentrum Rozengaerde
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Is ontwikkeld door middel 

van co-design

Het enthousiaste team van 

Active Cues werkt nauw sa

men met zorgmedewerkers, 

bewoners en hun familie

leden. Nieuwe inzichten uit 

de praktijk worden zorgvuldig 

verwerkt in de spellen, waar

door die perfect aansluiten 

bij de doelgroep. 

Is bewezen effectief in het 

doorbreken van apathie

Evaluatieonderzoek laat 

verbetering zien in fysieke 

activiteit1, sociale interactie1 

en de kwaliteit van leven² 

bij mensen met matige 

tot ernstige dementie. De 

ervaringen van zorg

professionals bekrachtigen 

deze resultaten.

TOVERTAFEL ORIGINAL

Interesse?
Vraag nu een gratis 
demonstratie aan!

info@dementie-winkel.nl
+31 (0)35 - 5239506

Is ontstaan vanuit weten-

schappelijk onderzoek

De Tovertafel komt voort uit 

promotieonderzoek1 aan de 

TU Delft. Samen met univer

siteiten wereldwijd blijven we 

de effecten van de Tovertafel 

Original onderzoeken en de 

spellen doorontwikkelen.

Projecteert intuïtieve 

spellen die de eigenwaarde 

versterken

De mooie, bewegende licht

projecties stimuleren intuïtieve 

bewegingen. De verwonde

ring is compleet als blijkt dat 

de spellen zelfs op de kleinste 

bewegingen reageren. ‘Kijk 

eens wat ik kan!’ 

Laat de vertrouwde leef-

omgeving intact

Het verplaatsbare apparaat 

hangt uit het zicht aan het 

plafond en projecteert op de 

vertrouwde tafel. Met één 

druk op de knop tover je de 

tafel om in een speelveld 

zonder de veilige, bekende 

omgeving van de bewoners 

te veranderen.

Is de voorloper in de 

markt 
Active Cues is marktleider 

in interactieve spellen voor 

mensen met dementie en de 

Tovertafel is uitgegroeid tot 

een populaire activiteit voor 

zorginstellingen in binnen en 

buitenland. Inmiddels spelen 

al meer dan 1800 locaties 

met de Tovertafel!
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