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Kenbaar maken van de 
persoon 
Het magisch interactief schilderij geeft ouderen een gezicht, 
door beelden uit zijn geschiedenis te delen met anderen. Door 
te laten zien waar je woonde of welk werk je deed, welke 
hobby’s en interesses je had, geef je verzorgend personeel 
handvatten in communicatie. Ouderen met dementie zijn niet 
alleen een spiegelbeeld van hun beperking, maar zijn ook 
vooral hun eigen geschiedenis. Door cliënten kenbaar te 
maken kunnen we onze zorg/dienstverlening beter aanpassen. 
Hoe beter we de bewoner kennen hoe beter de 
dienstverlening en daarmee de tevredenheid van de bewoner 
en zijn familie. Het magisch interactief schilderij draagt op 
deze manier bij aan het welzijn van ouderen. !
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Waardigheid en 
trots 

Het magisch interactief 
schilderij is als hulpmiddel 
geschikt om een appèl te doen 
op menselijke waardigheid en 
trots. Het magisch interactief 
schilderij creëert waardering 
voor eigenheid en benadrukt 
het menselijke uniek- zijn. Het 
magisch interactief schilderij 
ondersteund hiermee het 
gevoel van eigenwaarde. 

Zorg Leef Plan 

Het magisch interactief 
schilderij draagt bij aan het 
Zorg Leef Plan (ZLP). Niet 
alleen krijgt de cliënt een deel 
van zijn leven terug, maar 
daarmee ook het ZLP. Door bij 
de anamnese de geschiedenis 
niet alleen te noteren als 
dossier, maar ook met digitaal 
materiaal te verrijken, maakt 
het magisch interactief het ZLP 
deels levend. 

Medische noodzaak 

In onderzoek is aangetoond 
dat het actief houden van 
mensen met een vorm van 
dementie de achteruit gang 
kan vertragen, waardoor men 
langer een hoger kwaliteit van 
leven kan behouden.
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Foto’’s, video’s en geluid!
Het magische interactieve schilderij kan van alle bewoners 
een persoonlijk profiel bewaren. Een persoonlijk profiel 
bestaat uit vertrouwd beeldmateriaal (foto’s en video’s) en 
favoriete muziek. Dit zorgt voor herbeleving van waardevolle 
herinneringen. !
Waardevolle herinneringen ophalen!
Mensen met dementie hebben enorme baat bij het ophalen 
van waardevolle herinneringen. Dat werkt heilzaam bij 
depressie, het vergemakkelijkt sociaal contact en stimuleert 
behoud van positief zelfbeeld. Zelfs in een ver gevorderd 
stadium van geheugenverlies, kunnen muziek van vroeger en 
vertrouwd beeldmateriaal, heel veel losmaken. Mensen die 
weggezonken lijken komen weer tot leven. Met elkaar in 
gesprek komen is zelfs weer mogelijk. !
Communicatie verbeteren!
Voor familieleden, verpleging of vrijwilligers kan het in een 
verpleeghuis lastig zijn om écht in contact te komen met 
ouderen met dementie. Het Magische Interactieve Schilderij 
biedt daar een oplossing voor.
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Praktische informatie 

Het magisch interactief schilderij 
kan via de illi applicatie 
eenvoudig vertrouwde beelden 
tonen en favoriete muziek 
afspelen. Door het geven van een 
externe prikkel, zoals het 
afspelen van vertrouwde muziek 
van vroeger, worden de hersenen 
geactiveerd.  

• 30+ bewoners profielen 

• Gymnastiek voor de hersenen 

• Geschiedenis delen met 

anderen !
Praktijk voorbeeld 

MIS helpt dementerende man 
herinneren  

Met een bewoner is samen zijn 
persoonlijk profiel bekeken. De 
reactie was zeer goed. Meerdere 
geselecteerde afbeeldingen, 
video's en favoriete muziek 
brachten plezierige 
herinneringen terug. Hij 
herkende zijn oude huis op de 
foto en kon zelfs aanwijzen waar 
zijn bed heeft gestaan. Daarnaast 
begon hij mee te duinen op zijn 
favoriete muziek. 


