
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘De Tovertafel brengt dynamiek 

teweeg. Elke cliënt beleeft mee. 

De een actief, de ander door 

gewoon mee te kijken.” 

Connie Schellekens, verzorgende EMB, 

Stichting Prisma 

 
 

 

TOVERTAFEL UP 
Iedereen doet mee 

 
De Tovertafel UP is een speelse zorginnovatie die cliënten 

met een verstandelijke beperking op hun eigen niveau 

uitdaagt om mee te spelen. De interactieve spellen zijn 

ontwikkeld met de gevarieerde behoeften van de spelers 

als uitgangspunt. Want: iedereen hoort erbij! En dan merk je 

ineens dat jullie cliënten nog veel meer kunnen dan je dacht. 
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Vraag nu een gratis 

demonstratie aan! 

info@activecues.com 

+31 (0)85 303 4818 

TOVERTAFEL UP 
 

 
 

 

Is geschikt voor een 

complexe doelgroep 

De interactieve lichtprojecties 

prikkelen mensen met een 

matige verstandelijke beper- 

king (MVB) tot een ernstige 

meervoudige beperking (EMB) 

om op hun eigen manier mee 

te doen en sluiten aan bij ver- 

schillende fysieke mogelijk- 

heden en cognitieve niveaus. 

Maakt samen spelen 

mogelijk 

Wat is er nou leuker dan 

samen spelen? De gelaagd- 

heid in de spellen maakt het 

mogelijk dat iemand met 

EMB kan meebeleven met 

prettige, sensorische prikkels 

terwijl iemand met MVB 

op hetzelfde moment meer 

uitdaging uit het spel haalt. 

Creëert bijzondere 

contactmomenten 

De mooie spellen maken 

veel los en brengen liefde- 

volle contactmomenten 

teweeg tussen cliënten, 

hun begeleiders en 

familieleden, zowel in 

groepsverband als in 

een-op-eencontact. 

 
 

   
 

Wordt ontwikkeld samen 

met de doelgroep 

Alle spellen worden bedacht, 

ontwikkeld en getest in 

nauwe samenwerking met 

het zorgpersoneel, de 

cliënten en hun familie. 

Dit proces heet co-design. 

Zet wetenschappelijk 

onderzoek centraal 

De Tovertafel is gebaseerd 

op wetenschappelijk onder- 

zoek. We werken samen 

met universiteiten wereld- 

wijd om evidence based 

producten te ontwikkelen. 

Is eenvoudig en veelzijdig 

inzetbaar 

Met één druk op de knop 

kan de activiteit beginnen, 

zonder dat je iets hoeft klaar 

te zetten of op te ruimen. 

Projecteer de spellen op 

tafel, de vloer, een ligmat 

of rolstoelblad. 

Interesse? 
Vraag nu een gratis 
demonstratie aan! 

info@dementie-winkel.nl 

+31 (0)35 5239506 

Dementie-winkel.nl  www.facebook.com/tovertafel 
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