Samen actief, samen beleven
Samen actief

Samen beleven

De BelevenisTafel is moderne technologie in een verplaatsbare,
rolstoelvriendelijke tafel die flexibel inzetbaar is in verschillende
ruimtes. Het belangrijkste kenmerk van de BelevenisTafel is
dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten
uitvoeren. De BelevenisTafel biedt bewoners van zorginstellingen
ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.

Naast activiteitenbegeleiding kan de BelevenisTafel ingezet
worden tijdens het verlenen van de zorg. Omdat meer mensen
tegelijkertijd samen met de tafel aan de slag gaan, kunnen
medewerkers aan verschillende mensen tegelijkertijd kwalitatief
hoogstaande zorg bieden.

Belevingsgerichte zorg
Belevingsgerichte zorg helpt om bewoners van woonzorginstellingen vrolijk en actief te houden. Deze zorg houdt rekening
met iemands persoonlijkheid en zijn of haar behoeftes in plaats
van beperkingen. Steeds meer woonzorgcentra maken gebruik
van de BelevenisTafel om op deze individuele behoefte in te
spelen.

De BelevenisTafel is uniek:
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

De BelevenisTafel is mobiel en gemakkelijk naar elke woongroep te verplaatsen.
U kunt kiezen uit verschillende modellen die passen bij uw doelgroep.
Voor elke bewoner is er een toepassing op maat, ook voor mensen met fysieke beperkingen.
De BelevenisTafel zorgt voor ontspanning met aantrekkelijke programma’s die het welzijn bevorderen.
Stimulering in het verbeteren van beweging en fijne en grove motoriek.
Geeft geheugentraining op een ontspannen manier.
Verbetert de interactie tussen bewoners door programma’s samen te beleven.
Helpt de medewerkers met het aanbieden van activiteiten aan bewoners.
Met de BelevenisTafel kunt u reminiscerende elementen toevoegen aan de dag van uw bewoner.
U krijgt altijd minimaal 70 programma’s.
Daarnaast kunt u uw pakket aanvullen met extra programma’s die bij uw doelgroep passen.
Er zijn mogelijkheden voor persoonsgerichte zorg door uw eigen beeld- of audiomateriaal toe te voegen.
Geeft mogelijkheden die uitnodigen tot gebruik door familie en vrijwilligers.

Onwijs maakt multitouch-toepassingen

Programma’s die de
ouderenzorg ondersteunen
De BelevenisTafel ondersteunt verschillende aspecten van de
ouderenzorg. Alle programma’s bieden een aanvulling op het
activiteitenprogramma van de zorginstelling. Regelmatig verschijnen er
updates, gebaseerd op gerichte vragen van medewerkers in de zorg.
Wilt u de BelevenisTafel in het echt ervaren, vraagt u dan gratis en
vrijblijvend een demonstratie aan.

Op deze pagina vindt u de thema’s die u terug kunt vinden in
de programma’s op de BelevenisTafel.

Reminiscentie

Eigen materiaal

Met de BelevenisTafel brengt u gesprekken over vroeger op gang.

Foto’s van een feest, een uitstapje, bekende plekken uit de buurt of

De praatplaten, muziek van vroeger, vrolijke kinderliedjes en oude

een familiedag houden de herinnering levend. Het is gemakkelijk om

televisieprogramma’s kunnen u hierbij helpen.

eigen foto’s of video op de BelevenisTafel te installeren. U kunt dit zelf
uitproberen tijdens een demonstratie bij u op locatie.

Dementie
Voor mensen met dementie biedt de BelevenisTafel speciale

Communicatie

programma’s. Deze zijn toegespitst op wat mensen in verschillende

In de ouderenzorg is het een uitdaging om de interactie tussen bewoners

fases van dementie nog kunnen. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met

onderling te stimuleren. Communicatie is een essentieel onderdeel van

zorgprofessionals. De basis is actie-reactie: een kleine handeling geeft

alle programma’s op de BelevenisTafel. De programma’s nodigen uit tot

een duidelijke reactie. Verschillende soorten activiteiten ondersteunen

vertellen, luisteren, zingen en met elkaar praten.

de motoriek.
Regelmatig horen wij dat De BelevenisTafel zorgt voor blijdschap door
een glimlach of een andere reactie bij mensen van wie men nauwelijks
nog reactie verwachtte.

Braintraining
Puzzels,

geheugenspelletjes,

taalspelletjes,

woordenzoekers,

geluidenspelletjes, vraag- en antwoordspelletjes, voorwerpen sorteren,
beelden herkennen, memory, evenwichtsspelletjes, activiteiten met
beweging en ruimtelijk inzicht, quizzen en tekenspelletjes ondersteunen
de Braintraining. De spellen zorgen voor een uitdaging op niveaus van
zeer eenvoudig tot moeilijk.

Onvergetelijk MuseumTafel

Ontspanning

Dit programma biedt ouderen een bezoek aan een museum,

Spelletjes, video en muziek zorgen voor ontspanning met De

zonder dat ze daarvoor de deur uit moeten. Musea hebben

BelevenisTafel.

bijzondere

hun collectie exclusief voor de BelevenisTafel opengesteld, met

Polygoonjournaals, legendarische voetbalwedstrijden, vrolijke televisie-

activiteiten voor mensen met dementie. Steeds meer musea

fragmenten en hartverwarmende foto’s van het koningshuis. De

sluiten zich aan bij dit prachtige project. Elke instelling met

jukebox zorgt voor klanken uit het verleden, vrolijke muziek nodigt uit

een BelevenisTafel krijgt dit programma (en ook de updates)

tot meezingen.

er gratis bij. Onvergetelijk MuseumTafel is ontwikkeld door

Bewoners

beleven

plezier

aan

de

de BelevenisTafel (Onwijs) & Studio I. Meer informatie over
deelnemende musea vindt u op onze website.

Familie
De BelevenisTafel biedt de mogelijkheid om familie bij activiteiten te
betrekken: Spelletjes om samen met de kleinkinderen te spelen, samen
herinneringen ophalen, samen zingen en meer!
Het is ook mogelijk om eigen foto’s, video’s of muziek aan de
BelevenisTafel toe te voegen. Hiermee kunnen herinneringen uit het
eigen leven in beeld worden gebracht in een familiealbum of levensboek.

Wetenschappelijke achtergrond
Het researchteam van de BelevenisTafel werkt regelmatig samen met
zorgprofessionals en wetenschappelijke partners, zoals Universiteit
Tilburg en de GGZ-Eindhoven.
Een voorbeeld hiervan is het project GAMES, waarbij de methode
Participatory design (ook bekend als Research through design) is
gebruikt. Deze methode gaat uit van ontwikkeling samen met gebruikers.

‘De programma’s nodigen uit om met elkaar te praten..’
Jeanet, Medewerker Welzijn, zorginstelling Ten Anker

‘Het is prachtig te zien hoe jong en oud een mooi moment
beleven in het WZC’
Annelien Markey, Welzijnscoordinator, WZC Yserheem

Crowdfunding

Voor zorginstellingen die graag een BelevenisTafel willen hebben, maar
moeite hebben met het vinden van de benodigde financiën, bieden we
mogelijkheden voor Crowdfunding.

‘Het helpt met het doorbreken van de eenzaamheid!’
Han Hendrikse, Directeur Blije Borgh

Onwijs
Onwijs is de trotse ontwikkelaar van de
BelevenisTafel. Meer dan 25 jaar geleden
is Onwijs begonnen met het ontwikkelen
van projecten voor het onderwijs. Via
de educatieve afdelingen van musea en
bibliotheken kwam steeds vaker de vraag
van zorginstellingen om ook voor de zorg te
gaan ontwikkelen. Daar zijn we in 2009 mee
gestart. Na een paar jaar werk en research
werd de eerste BelevenisTafel geboren.
Hoewel er inmiddels meer varianten zijn,
staat de BelevenisTafel van Onwijs aan de
wieg van deze ontwikkeling. Met een eigen

BelevenisTafel Hopla
Van medewerkers uit de gehandicaptenzorg ontvingen wij de
vraag om een versie voor deze doelgroep te ontwikkelen. Het
resultaat is de nieuwste versie van de BelevenisTafel: Hopla!

team van creatieve denkers, softwareontwikkelaars, educatieve medewerkers en
vormgevers zorgen de mensen van Onwijs
er elke dag voor dat de BelevenisTafel up-todate blijft. We blijven luisteren naar vragen
en input van zorgprofessionals. Onwijs

BelevenisTafel Hopla bestaat uit meer dan 100 programma’s
voor mensen met een ernstig meervoudige beperking tot licht

heeft voor haar educatieve programma’s de
prestigieuze Microsoft-Award ontvangen.

verstandelijke beperking. Vraagt u gerust vrijbliivend informatie
of een demo aan voor uw zorginstelling.

BelevenisTafel in het buitenland
Steeds vaker gebeurt het dat zorginstellingen in het buitenland ook een
BelevenisTafel willen inzetten. Samen met hun eigen zorgprofessionals
zijn inmiddels verschillende BelevenisTafels over de grens te vinden,
als de Experience Table of als de ErlebnisTisch. Er zijn BelevenisTafels
in zorginstellingen in Nederland, België (Vlaams en Waals), Duitsland,
Engeland, Denemarken, Zuid-Korea en binnenkort ook in de VS. Onwijs
gebruikt internationaal de naam SovaCare.

Gratis demo op uw locatie.
Het is altijd mogelijk om
gratis en vrijblijvend een
demo te krijgen op uw locatie.
Doe een aanvraag via
info@dementie-winkel.nl

BelevenisTafel Standaard

BelevenisTafel Kantelbaar

De BelevenisTafel Standaard is een stevige, aantrekkelijke houten

De BelevenisTafel Kantelbaar is kantelbaar, verrijdbaar en in

tafel die prima geschikt is voor intensief dagelijks gebruik.

hoogte verstelbaar. Dit model kan zowel als tafel, schuin of recht-

Verkrijgbaar met of zonder wielen.

opstaand gebruikt worden. Het onderstel is speciaal voor Onwijs
ontwikkeld en met een eenvoudige druk op de knop te bedienen.

BelevenisTafel Overbed Louise

BelevenisKoffer Junior

Dit model is prettig voor bedlegerige bewoners zodat ook zij gebruik kunnen

De BelevenisKoffer is een draagbare versie van de tafel in een

maken van de BelevenisTafel. Louise is ook handig voor bewoners met een

mooie houten koffer. Dit model is gemakkelijk mee te nemen

speciale rolstoel. Louise is speciaal ontwikkeld op verzoek van- en samen

naar verschillende locaties en het is met name geschikt voor

met zorginstelling TanteLouise, nu ook verkrijgbaar voor andere instellingen.

thuiszorg en individuele zorg.

BelevenisKoffer Maxi

BelevenisTafel Standaard Met Lift

De BelevenisKoffer is een draagbare versie van de tafel. Dit model is

Dit is een stevige, aantrekkelijke houten tafel die prima geschikt is

gemakkelijk mee te nemen naar verschillende locaties en het is met

voor intensief dagelijks gebruik. De tafel is in hoogte verstelbaar via

name geschikt voor thuiszorg en individuele zorg.

een eenvoudige druk op de knop.

+31 35 5239506
info@dementie-winkel.nl
www.dementie-winkel.nl
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