Advies voor een Sport & Spel plaza binnen
WoonZorgcentrum Nieuw Berkendael

Auteurs:

Mignon Biesebroek
Anoek Bremer
Drs. Hester van der Sloot

1

Inhoudsopgave
1. Inleiding

blz. 4

2. Methode
2.1 Huidige situatie in Nieuw Berkendael
2.2 Enquête/interview
2.3 Ergonomie van rolstoelers

blz. 4
blz. 4
blz. 7
blz. 8

3. Inrichting van het atrium
3.1 Sfeer in het atrium
3.2 Beplanting
3.3 Het ronde torentje in atrium 2
3.4 Brandveiligheid
3.5 Geluidsoverlast

blz. 9
blz. 9
blz. 10
blz. 10
blz. 11
blz. 11

4. Ontwerp van spellentafel

blz. 12

5. Gezelschapspellen voor op de tafel

blz. 13

6. Actieve spellen

blz. 15

7. Het zelf maken van spellen

blz. 20

8. Advies sport & spelplaza

blz. 22

9. Prijsopgave materialen

blz. 23

2

Voorwoord
Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van een opdracht uit WZH Nieuw
Berkendael. In dit rapport zal een advies naar voren komen over het sport en
spelplaza bij WZH Nieuw Berkendael.
Dit rapport is in eerste instantie geschreven voor de opdrachtgevers van WZH Nieuw
Berkendael. Ook is dit rapport geschreven voor verdere geïnteresseerden die willen
weten hoe het advies over het sport & spelplaza is ontstaan.
Het belangrijkste doel van dit rapport is het informatie verschaffen over het ontwerp
van het sport & spelplaza.
Ten slotte willen we graag dank betuigen aan Jouke Krabbenborg en Jolanda Smits
vanuit de locatie voor de hulp die zij gegeven hebben tijdens dit project. Daarnaast
willen we graag de cliënten bedanken voor het meewerken aan de enquête.
Den Haag, juli 2010
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1. Inleiding
WZH Nieuw Berkendael biedt verpleeghuiszorg aan jonge cliënten met Niet
Aangeboren Hersenletsel, neurologische aandoeningen en comazorg,
dagbehandeling voor cliënten met een somatische zorgvraag en/of met niet
aangeboren hersenletsel en AWBZ en/of eerstelijns behandeling aan (jonge)
cliënten met niet aangeboren hersenletsel (zowel chronisch als revalidatieafdeling)
en cliënten met neurologische aandoeningen.
Onderscheidend t.o.v. de concurrent: de doelgroep betreft met name mensen tussen
de 18 en 65 jaar met complexe problematiek, veelal ten gevolge van recent
verworven hersenletsel.
Op de eerste etage in het gebouw van Nieuw Berkendael is een grote ruimte cq
atrium. Dit atrium wordt beschikbaar gesteld voor een sport & spel plaza, zodat
cliënten en bezoekers een scala hebben aan recreatieve mogelijkheden.
De opdracht die vanuit WZH Nieuw Berkendael komt luidde als volgt:’ontwerp een
sport & spel plaza voor de NAH cliënten’.
Het ontwerpdoel betreft het atrium op de eerste etage van het woonzorgcentrum
Nieuw Berkendael. Het gaat dan in eerste instantie om de cliënten uit het
verzorgingstehuis. Het is de bedoeling dat deze ruimte een plek gaat worden waar
de cliënten met hun familie actieve spellen maar ook bordspellen kunnen spelen. De
cliënten moeten zonder begeleiding van het personeel deel kunnen nemen aan de
spellen.
Na het afnemen van een enquête zal duidelijk worden wat de cliënten graag willen
en of dat er naast de spellen ook behoefte is aan het opknappen van de ruimte. In
dat geval zal de inrichting worden meegenomen in het adviesprotocol.
Vanuit WZH Nieuw Berkendael zijn er ook nog een aantal randvoorwaarden gesteld:
- Het sport & spel plaza moet een beperkt aantal prikkels bevatten.
- De wegen moeten vrij gehouden worden in verband met veiligheidsroutes.
- De kosten moeten beperkt blijven.
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2. Methode
Voordat er een ontwerp voor het sport & spelplaza gemaakt kan worden zullen er
eerst een aantal dingen bekend moeten zijn om dit te kunnen realiseren.
Als eerste is gekeken naar de huidige situatie. Door deze te analyseren is na te gaan
wat er al aanwezig is, wat voor sfeer er nu is en wat daar aan te veranderen valt.
Zo zijn de wensen van de cliënten ook van belang om het sport & spelplaza te
ontwerpen zoals de cliënt het graag zou willen zien. Deze gegevens zijn door
middel van interviews en enquêtes met de cliënten verzameld.
In de enquête is er een scala van opties van spellen weergegeven die daarvoor
uitgezocht zijn op basis van de mogelijkheid tot gebruik door minder valide mensen.
In de volgende paragrafen is beschreven hoe deze opties tot stand zijn gekomen. Zo
zijn de spellen mede bepaald op basis van functies die NAH cliënten nog bezitten.
De ruimte moet voor de cliënten van Nieuw Berkendael geschikt zijn en dat betekent
dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat 95% in een rolstoel zit, dit
heeft consequenties voor de meubels en inrichting van de spellen.
De inrichting van de ruimte is ook een belangrijk aspect, het sport & spelplaza zal
één geheel moeten worden en een huislijke sfeer uitstralen. Door uit te zoeken wat
voor meubels etc. in de ruimte moeten komen wordt deze sfeer gecreëerd.

2.1 Huidige situatie in Nieuw Berkendael

De plek waar het sport & spelplaza moet komen betreft 2 ruimtes op de eerste
verdieping van het gebouw, atrium 1 en atrium 2 (zie plattegronden)

Atrium 1

Atrium 2

In deze ruimtes zullen verschillende activiteiten komen. Maar voordat er gekeken
kan worden naar een nieuwe bestemming van de huidige ruimte zal eerst de oude
situatie bekeken moeten worden. Het is belangrijk te analyseren wat er in de ruimte
aanwezig is, wat de indeling van de ruimte nu is en wat er aan veranderd moet
worden. Er moet rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor
rolstoelers omdat 95 % van de cliënten van nieuw Berkendael in een rolstoel zit.
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Na een bezoek aan het gebouw vielen eigenlijk al een aantal dingen meteen op:
- De ruimte was heel erg geluidsgevoelig
- Overal stonden spullen
- Het zag er niet opgeruimd of uitnodigend uit
- De ruimte geeft je het gevoel dat je in een ziekenhuis staat
In het tweede atrium van de ruimte staat bovendien een groot rond hok. Dit hok
wordt nu gebruikt voor opslag van de verzorging terwijl het in eerste instantie een
relaxruimte moest worden. Dit hok is hiervoor niet geschikt want er is geen rekening
met ventilatie gehouden of het benauwde gevoel dat de ruimte je geeft.
Ook is in het tweede atrium een tafeltennistafel aanwezig die regelmatig door de
cliënten gebruikt wordt.
De ruimtes worden wel opgevrolijkt door schilderrijen die de cliënten zelf gemaakt
hebben, dit geeft een gezellige sfeer en het doel is dan ook deze sfeer in de totale
ruimte te brengen zodat het wel uitnodigend is om daar te gaan zitten. Een
sfeerimpressie van de huidige situatie is middels de foto’s hieronder te zien.

Sfeer impressie huidige situatie
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2.2 Enquête/Interview

Om een beeld te krijgen wat de cliënten van Nieuw Berkendael graag terug zouden
willen zien in het sport & spelplaza zijn er enquêtes / interviews gehouden. Het is wel
zo dat de gegevens die uit de enquête naar voren komen niet echt heel veel
opleveren. De cliënten kunnen namelijk de nieuwe ruimte niet vergelijken met de
ruimte die er nu is omdat er niet een vergelijkbare ruimte is. Ze vinden het lastig om
zich voor te stellen wat de bedoeling is van de ruimte en wat ze er mee kunnen. Ze
geven aan dat ze niet weten wat voor activiteiten er nu aanwezig zijn bij Nieuw
Berkendael en zouden graag meer activiteiten zien.
Wel is duidelijk dat de cliënten graag een aquarium of iets met dieren terug willen
zien in het sport & spelplaza. En ze willen graag dat er een huiselijke sfeer komt, zij
zien deze sfeer het liefst gerealiseerd door middel van kleur, planten en een zithoek
waarbij ze er met een rolstoel gemakkelijk bij kunnen zitten.
Bij de vragen die over de spellen gaan komt naar voren dat bordspellen boven
individuele spellen verkozen worden en dat de air-hockey veel gekozen wordt.

2.3 Ergonomie van rolstoelers

Bij Nieuw Berkendael zit ongeveer 95% van de cliënten in een rolstoel. Dit heeft
consequenties voor de meubels en de ruimte die aanwezig moet zijn zodat
rolstoelers zich gemakkelijk kunnen voortbewegen. Ook moet dit geen belemmering
geven voor de niet rolstoelers bij Nieuw Berkendael.
Het is lastig om met elke cliënt apart rekening te houden op het gebied van het
model van de rolstoel en de lichaamsafmetingen van de cliënt en zijn functies.
Daarom is er voor gekozen om te kijken naar de afmetingen van een gemiddelde
persoon in een gemiddelde rolstoel. Er is bij deze berekening dus geen rekening
gehouden met de beperkte functies van de NAH cliënten. Het bereik zal dus voor
sommige cliënten kunnen afwijken.
De gegevens staan weergeven in de Dined-tabel (zie figuur 1), hierin staan
gemiddelde gegevens van mannen en vrouwen, kinderen, ouderen en mensen in
een rolstoel.

Figuur 1
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Zo komt er naar voren dat een gemiddelde elektrische rolstoel die bij Nieuw
Berkendael rond rijdt een draaicirkel heeft van 2 meter wat als gevolg heeft dat de
spellen en andere spullen in het atrium op een dusdanige plek neer gezet moeten
worden dat een draaicirkel van 2 meter mogelijk is.
Dan is er ook nog een probleem met de standaard meubels die vaak gebruikt
worden in een ruimte, deze zijn niet berekend op mensen met een rolstoel.
De gemiddelde rolstoeler kan niet aangeschoven aan een tafel zitten omdat de tafel
op valide mensen is berekend, daarom zullen de meubels aangepast moeten
worden.
Ook de grotere spellen die in de ruimte terug te vinden zijn zullen berekend moeten
worden op rolstoelers, het is namelijk zo dat de reikwijdte van een rolstoeler minder
ver is dan die van een valide persoon.
Uit de tabel (nr. 9) is te concluderen dat de tafelhoogte tot aan de onderkant van het
tafelblad 78 cm moet zijn met een tafelblad dikte van 2cm. De maximale reikwijdte
naar voren gestrekt van een persoon in een rolstoel is 64,3 cm (nr. 5) met een
maximaal reikpunt van 135,9 cm (nr. 6). De reikwijdte naar de zijkant gestrekt is 47,2
cm (nr. 8) met een reikhoogte van 145,5 cm (nr. 7) en het laagste reikpunt op 38,9
cm (nr. 13). Met deze maten zal rekening moeten worden gehouden tijdens het
ontwerp.

8

3. Inrichting van het atrium
3.1 Sfeer in het atrium

Tijdens het gesprek met Nieuw Berkendael is naar voren gekomen dat men graag
een huiselijke sfeer wil creëren in het atrium. Zoals al eerder beschreven in het
hoofdstuk huidige situatie is de sfeer die nu in het atrium heerst niet echt huiselijk,
daar moet dus iets aan veranderen.
Regels waar je aan moet voldoen om een huiselijke sfeer te creëren zijn er niet,
daarom is er voor gekozen om te kijken naar woonbladen. Daaruit is een sfeer
impressie naar voren gekomen. (zie onderstaande collage)

Zoals in de sfeer impressie te zien is, is er gekozen voor rustige natuurlijke kleuren
met een felle kleur. Deze felle kleur kan donkerpaars of lime groen zijn. Door middel
van planten te gebruiken en natuurlijk onbewerkt hout geeft dit een rustige sfeer in
combinatie met een felle kleur.
De kast moet dienen als opslag voor de tafelspellen en moet deel uitmaken van de
inrichting zodat ook dat een huiselijke sfeer geeft. Door middel van kunstmatige
verlichting moet de huiselijke sfeer compleet gemaakt worden.
In de huidige situatie heeft de ruimte een donkere vloer, het is eventueel mogelijk
deze te vervangen voor een lichtere tint, dit geeft het een vriendelijkere uitstraling,
maar is een dure oplossing.
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3.2 Beplanting

Zoals al beschreven staat in de sfeerimpressie is het de bedoeling dat er beplanting
komt in het atrium. Hierbij kan gekozen worden voor kunstbeplanting of echte
beplanting.
Het grootste voordeel van kunstbeplanting is dat je er eigenlijk geen omkijken naar
hebt. De kunstbeplanting van tegenwoordig is zo mooi dat het bijna niet te zien is dat
het nep is. Een groot nadeel is echter dat het een prijzige optie is.
Als er gekozen wordt voor echte beplanting zal er rekening mee gehouden moeten
worden met het verzorgen ervan. Dit verzorgen zou misschien opgenomen kunnen
worden in het programma dat zich bezig houdt met werken. Ook de kosten voor
deze oplossing zullen op langer termijn op lopen omdat de planten niet voor eeuwig
zijn en dan is het uiteindelijk wellicht toch goedkoper om kunstbeplanting aan te
schaffen.

3.3 Het ronde torentje in atrium 2

In de tweede ruimte van het atrium staat een rond torentje (zie figuur 2). In eerste
instantie zou dit torentje verwijderd worden. Na wat brainstormen is naar voren
gekomen dat dit torentje nuttig gebruikt kan worden en de ruimte een beetje breekt.
Door aan de buitenkant van het torentje een rond aquarium, tijdschriftenrekje en een
televisie te plaatsen gebruik je het torentje. Het sport & spelplaza is niet voor
iedereen even gemakkelijk te gebruiken. Zo is het sport & spelplaza voor mensen
met MS in een ver stadium niet actief te gebruiken. Om voor deze mensen toch iets
in het sport & spelplaza te zetten is er gekozen voor een aquarium. Uit de enquête is
naar voren gekomen dat dit bij veel cliënten erg in de smaak zou vallen. Het is een
rustpunt in het atrium waar ze kunnen genieten van de vissen. De televisie die ook
aan de buitenkant van het torentje komt zal informatie kunnen geven over Nieuw
Berkendael zoals foto’s en het programma van de activiteiten die op de planning
staan. Ook is het de bedoeling dat er een dvd gedraaid kan worden in de trant van
Global earth, dit is een film met dieren over heel de wereld, geeft een lichte
prikkeling en je kunt er uren naar kijken.
Het tijdschriftenrekje heeft als doel dat de cliënten lekker een boekje kunnen lezen of
bladeren in een tijdschrift. Dit heeft ook een lichte prikkeling van de hersenen. Zo
blijven de hersenen actief.
Figuur 2.
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3.4 Brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk punt in een gezamenlijke ruimte. Over een
vluchtroute is al goed nagedacht bij het bouwen van het gebouw, deze blijft dan ook
hetzelfde. Er is een brede strook over gelaten die dient als vluchtweg. Ook moeten
de rest van de spullen brandveilig zijn, daarom moeten een aantal dingen
geïmpregneerd worden zodat het minder snel vlam vat.

3.5 Geluidsoverlast

De ruimte bevindt zich tussen de woningen van de cliënten en beschikt over een erg
hoog plafond. Wanneer er in het sport & spelplaza gepraat wordt horen de cliënten
op de tweede verdieping dit ook. Daarom is het van groot belang dat het sport &
spelplaza zo wordt ingericht dat de cliënten geen geluidsoverlast zullen hebben.
Er is al geprobeerd om het geluidsoverlast te verminderen door een soort platen op
de muur te monteren. Deze hebben alleen een kleur die niet past bij de rest van de
huiselijke sfeer, als oplossing hiervoor kunnen die platen geschilderd worden in de
felle kleur die gekozen wordt.
Bij de keuze van de spellen zal rekening gehouden moeten worden met de
geluidsoverlast.
Mogelijke oplossingen geluidsoverlast:
- Het hoge plafond zou verlaagd kunnen worden door middel van een doek wat
aan de eerste verdieping komt te hangen. Dit zal er ook voor zorgen dat de
ruimte een wat meer huiselijke sfeer krijgt. Het nadeel is wel dat het zicht
wegvalt als je dit doek over de gehele ruimte spant.
- Er zou op elke verdieping een verhoogde rand geplaatst kunnen worden
zodat de kamers afgeschermd kunnen worden van het geluid.
- De woningen geluidsdicht maken door middel van extra isolatie.
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4. Ontwerp van de spellentafel:
Uit de ergonomie komt naar voren dat de bestaande tafels niet hoog genoeg zijn
voor het gebruik door rolstoelers. Ook is het zo dat de rolstoelen voetsteunen
bevatten die ver naar voren uitsteken, hier moet rekening mee gehouden worden als
een rolstoeler aan tafel wil zitten want de poten van een tafel kunnen een grote
belemmering veroorzaken.
Om deze beperkingen weg te nemen is er een speciale tafel ontworpen waardoor
het makkelijker wordt om als rolstoeler aan tafel te zitten en een niet rolstoeler kan
zich bijvoorbeeld van een kussentje bedienen.
Het idee is dat er op elke hoek van de tafel gemakkelijk een rolstoel geplaatst kan
worden, daarom zijn de poten van de tafel meer naar het midden geplaatst.

Bron: www.teakhouse.nl
1500mm

4000mm

800mm

De totale hoogte met de dikte van het tafelblad erbij komt uit op 800mm, zonder
tafelblad dikte kom je op een hoogte van 770mm zodat de dikte van het tafelblad
uitkomt op 30mm. Nu zult u misschien denken waarom 770mm als er 780mm
gegeven staat in de tabel, de reden hiervoor is dat na een klein onderzoek bij Nieuw
Berkendael gebleken is dat de hoogte van 760mm hoog genoeg zou zijn.
Omdat de tafel eigenlijk een robuuste sfeer moet uitstralen is er voor gekozen de
totale hoogte 800mm te maken met een tafelblad van 30mm zodat het iets
robuustere uitstraling geeft. Dit ontwerp is een globaal ontwerp, het zal verder
uitgewerkt moeten worden door een professional op het gebied van meubels maken.
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5. Gezelschapsspellen voor op tafel
In het eerste atrium komt de grote tafel uit hoofdstuk 4 centraal in de ruimte te staan.
Aan deze tafel kunnen de cliënten alleen, met familie of met mede cliënten spelletjes
spelen. Voor NAH cliënten is het soms lastig om bepaalde spelletjes te spelen
vanwege hun beperkingen die zijn ontstaan door het hersenletsel, daarom is er
gekeken naar verschillende spellen in verschillende grote en moeilijkheidsgraden.
Deze aanpassingen kunnen zijn dat het spel in vergrote uitvoering is, dat er een
grote dobbelsteen gebruikt wordt of grote speelkaarten worden gebruikt.
Door de spelletjes in een schema (zie tabel 1) te zetten en daar duidelijk in te
vermelden of het spelletje voor iemand geschikt is, is het gemakkelijker voor de
familie of de cliënt zelf om te zien of het spelletje geschikt is.
In de tabel op de volgende pagina is te zien voor welke spelletjes welke handelingen
nodig zijn aangegeven met kleur en daaronder staat aangegeven wat de betekenis
van een kleur is.
Gebruik van spellen:
Voor dat een spel kan beginnen moeten wel de regels duidelijk zijn bij de spelers. Bij
elk spel zit een gebruiksaanwijzing maar deze raken vaak kwijt. Daarom is het aan te
raden dat er van elk spel een korte maar duidelijke beschrijving komt die samen
gebonden worden in een map zodat iedereen weet hoe het spel gespeeld moet
worden.
Er is gekeken naar de spellen die bekend zijn bij de cliënten en naar de handelingen
die nodig zijn om een spel te kunnen spelen.
De volgende spellen zijn uitgekozen:
Mens erger je niet (vergoot speelbord + grote dobbelsteen)
Ganzenbord (vergroot speelbord + grote dobbelsteen)
Wie is het?
Cluedo
Stratego
Triviant
Memory (kan vergroot als je het zelf maakt)
Uno
Domino (vergrote stenen en op tast te gebruiken, zie
afbeelding 1)
Kleurentorentje
Scrabbel (vergroot bord + grote stenen, zie afbeelding 2)
Pim pam pet (vergrote draaischijf, zie afbeelding 3)
Kaartspellen (vergrote speelkaarten + kaarten houder)
Yatzee
Kwartet ( kan vergroot als je het zelf maakt)
Jenga
Galgje
Get the picture
Rummicub XXL (Vergrote stenen)
Puzzels ( verschillende niveaus met aantal stukjes)
Boter kaas en eieren
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Tabel 1
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6. Actieve spellen
Voor het sport & spel plaza is het de bedoeling dat er grote actieve spellen komen
die de cliënten in hun rolstoel kunnen spelen. Met behulp van de enquête is er
gevraagd wat de cliënt graag terug zou zien in het sport & spel plaza. Voordat dit
gevraagd kon worden is er eerst onderzoek gedaan naar spellen die geschikt
zouden kunnen zijn en zijn er spellen ontworpen of aangepast.
Schaken en dammen:
Het spel bestaat uit een tafel waarbij het bovenblad veranderd kan worden in een
schaak of dambord. De schaak- en damstenen zijn groot en kunnen dus gemakkelijk
verplaatst kunnen worden. Deze tafel is niet aangepast te verkrijgen maar wel zelf te
maken. De tafel moet 780mm hoog zijn tot aan de onderkant van het tafelblad. Ook
moet de tafel een breedte hebben van 1000mm zodat de cliënt er gemakkelijk kan
gaan zitten met zijn/haar rolstoel. Als de tafel gecreëerd is, is het een kwestie van
een vierkant uit het tafelblad zagen. Dit blad moet gemakkelijk om te draaien zijn
zodat het als een schaakbord maar ook een dambord gebruikt kan worden. Deze
velden zijn er gemakkelijk op te schilderen. (Op Nieuw Berkendael staat op dit
moment een dergelijke tafel maar deze is dus niet gemaakt voor rolstoelers, deze
zou als voorbeeld kunnen dienen).
Voordelen
Gemakkelijk in gebruik
Door de grote schaak en damstukken is het voor de cliënt gemakkelijker te
gebruiken dan een regulier schaak/damspel.
Nadelen
Het is een spel waarbij de concentratie een belangrijke rol speelt. Dit kan voor
de cliënten moeilijk zijn.
Tafeltennis:
Het spel bestaat uit een tafel waarbij in het midden van de tafel een net zit. Hierbij is
het de bedoeling dat er met behulp van een tennisbedje een pingpongbal over het
net naar de tegenstander word gespeeld en deze hem weer terugspeelt. Er is een
punt gemaakt als een van de spelers de bal niet meer terug kan spelen en de bal
van de tafel gaat.
Voordelen
Het spel is al aanwezig op Nieuw Berkendael
Het is een actief spel dus goed voor de beweging van het lichaam.
Nadelen
Het is een vrij intensief spel
De pingpongbal zal kunnen vallen waardoor hij bij andere spellen terecht zou
kunnen komen en hij lastig zelfstandig op te rapen is.
Het kan lastig zijn voor de cliënt om het tafeltennisbedje vast te houden. Hier
zijn echter wel oplossingen zodat iemand met een mindere handfunctie toch
dit spel zou kunnen spelen.
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Tafelvoetbal:
Het spel bestaat uit een kast waarin zich een voetbalveld met spelers bevindt. Elke
rij spelers is met behulp van een handvat aan de zijkant van de kast te bedienen.
Voordelen
Bij veel mensen is het spel bekend
Nadelen
Voor de cliënten met een hand beperking is het spel moeilijker te spelen want
je hebt 2 handen nodig om het spel te kunnen spelen, tenzij je afspreekt
beiden slechts 1 hand te gebruiken.
Als de cliënt in een rolstoel zit en het spel wil spelen met een valide persoon
zal dit een probleem geven in hoogte van de tafel. De valide persoon zal op
een stoel moeten gaan zitten.
Vier op een rij
Het spel bestaat uit een groot vierkant waar gaten in zitten en over verschillende
kleuren rondjes. Door middel van het rondje aan de bovenkant in het geraamte te
doen is het de bedoeling vier van dezelfde gekleurde rondjes naast elkaar te krijgen.
Het spel is in vergrote uitgave te krijgen, het nadeel hiervan is dat het niet op
rolstoelers en hun reikwijdte berekend is. Als dit spel gekozen wordt zal het gemaakt
moeten worden.
Voordelen
De cliënt traint zijn armen omdat hij omhoog moet reiken om het rondje in het
geraamte te stoppen.
Het is een spel dat niet zolang duurt.
Nadelen
Het spel zou te kinderlijk kunnen zijn

Aangepaste twister:
Het spel bestaat uit een doek met rondjes die over verschillende kleuren klittenband
beschikken met een bepaald aantal punten erbij, ballen die uit klittenband bestaan
en uit een draaischijf waarop verschillende kleuren met het aantal punten staan waar
de cliënt op moet gooien. Door middel van aan de draaischijf te draaien is het de
bedoeling de bal te gooien op het rondje dat over de juiste kleur en aantal punten
beschikt waar het pijltje op de draaischijf is beland. Het spel zou ook nog op een
andere manier gespeeld kunnen worden door bijvoorbeeld niet te kijken naar de
punten maar alleen naar de kleuren te kijken en dan zorgen dat er niet 2 ballen in
het zelfde rondje mogen komen.
Voordelen
Het is een nieuw spel dus zal voor de bewoners extra leuk kunnen zijn
Het is een actief spel en het zou ook een goede training kunnen zijn voor de
hersenen vanwege het feit dat ze moeten bedenken waar de kleur op het vlak
zit met het juiste getal.
Nadelen
Het spel moet nog gemaakt worden, en hier zullen kosten aan verbonden zijn.
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Airhockey:
Het spel bestaat uit een tafel, een puk en twee pods*. Met behulp van deze pods
moet de puk in het goal geslagen worden. Het goal is in dit geval een spleet welke
aan beide zijdes van de tafel zit. Om de puk te laten zweven is er lucht nodig welke
met behulp van een compressor door de gaatjes in de tafel wordt gepompt.
Voordelen
Het is een actief spel met veel interactie.
De cliënt moet gefocust zijn om bij goal te verdedigen, dit is ook een training
van de hersenen.
Nadelen
Het is een spel waar veel geluid bij komt kijken.

*Handgrepen
http://sport.aanbodpagina.nl/hockey-air-hockey-tafel-let-op-dit-is-een-grote-tafel
Boksbal:
De bedoeling van een boksbal is het trainen van armen. Cliënten kunnen op deze
manier met sport bezig zijn zonder dat het lijkt op fysiotherapie.
Van de boksbal zijn verschillende varianten te vinden. Zo heb je de kleine boksbal,
de bokszak en de opblaasbare bokszak. De voor en nadelen van deze varianten
zullen apart van elkaar worden beschreven. Op basis van deze gegevens zal er
worden bepaald welke boksbal opgenomen zou kunnen worden in het plaza.
Kleine boksbal
Voordelen
Neemt weinig ruimte in beslag
Nadelen
Wanneer er tegen de bal wordt geslagen kaatst deze hard terug, het zou
kunnen zijn dat de cliënt daar niet op bedacht is.
Bokszak
Voordelen
De bokszak zal minder terugkaatsen wanneer er tegen geslagen wordt omdat
hij zwaarder is.
Nadelen
Het is groot
Redelijk dure investering

Opblaasbare bokszak
Voordelen
gemakkelijk op te bergen
Opblaasbaar
Goedkoper dan een bokszak
Nadelen
De bokszak blijft niet goed staan wanneer er tegen
geslagen wordt
Het gaat gemakkelijk kapot.
Kosten opblaasbare boxzak 15,95 euro
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Fitness apparaat Portagym:
PortaGym is een systeem waarbij armen en benen getraind kunnen worden door
verschillende houdingen aan te nemen en het gewicht te verhogen. Door te
trekken aan koorden trekt men het gewicht omhoog op deze manier worden de
spieren getraind.
Voordelen
De cliënt kan zijn armen of benen trainen zonder dat het op fysiotherapie
lijkt.
Het is gemakkelijk te bedienen vanuit de rolstoel.
Ook de benen van een cliënt in een rolstoel kunnen getraind worden als
hij/zij een beetje hulp krijgt.
Neemt niet veel ruimte in beslag
Nadelen
Het is relatief dure investering.
De cliënt kan niet zelf het gewicht instellen als hij/zij in een rolstoel zit.
Sjoelen
Sjoelen wordt gespeeld op een houten bak (de sjoelbak) met houten schijven. Aan
het eind van de bak zitten vier poorten, met kleine openingen waar de schijven net
doorheen passen. Het doel van het spel is de
schijven schuivend door de poorten te werpen.
Voordelen
Veel mensen zijn bekend met het spel.
Het is een gemakkelijk te spelen spel.
Nadelen
Het maakt veel geluid.
Rolball
Rolball is in principe het zelfde als sjoelen. Het is ook de bedoeling om zoveel
mogelijk punten te halen. Het verschil is dat je niet door poortjes moet werpen maar
de bal in het juiste gaatje moet rollen.
Voordelen
Het maakt niet veel lawaai.
De ballen zijn lichter dan sjoelschijven
De cliënt heeft er niet veel kracht voor
nodig
Nadelen
De ballen kunnen gemakkelijk uit de bak
rollen.
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In overleg met het bestuur van WZH Nieuw Berkendael zijn deze spellen bedacht.
Veel van deze spellen zijn dus ook terug te zien in het sport & spelplaza. Er is in
eerste instantie gekeken naar de beschikbare ruimte en hoeveel spellen er neer
gezet kunnen worden. Daarna is gekeken naar de voor- en nadelen van de spellen.
Uit de enquêtes is gebleken dat veel van de cliënten airhockey een leuk spel vinden,
dit geeft echter wel veel geluid. De geluidsoverlast kan opgelost worden met een zeil
dat boven de tafel wordt gespannen, dit dempt het geluid. Er is voor gekozen het
tafelvoetbal niet te plaatsen in het sport & spelplaza, omdat het veel handwerk vergt
en veel cliënten bij Nieuw Berkendael een verminderde handfunctie hebben.
Bij de keuze van de boksbal is er gekozen voor een bokszak, deze heeft een
gemakkelijk ophangsysteem en veert niet heel veel terug waardoor het veiliger is
voor de cliënt tijdens het boksen. Omdat de cliënt heeft aangegeven wat meer aan
sport te willen doen ook naast het beweegprogramma is er voor gekozen een
fitnessapparaat te plaatsen waarbij de armen en voeten getraind kunnen worden
zittend in de rolstoel.
Rolball en sjoelen zijn vergelijkbare spellen, er is voor rolball gekozen omdat deze
de minste geluidsoverlast geeft en er tijdens de gezamenlijke activiteiten ook sjoelen
op het programma staat. Rolball is dus een nieuw spel en geeft dus nieuwe prikkels
aan de cliënten.
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7. Het zelf maken van spellen

Bij eerdere hoofdstukken staat aangegeven dat een aantal spellen zelf gemaakt
dienen te worden, hieronder een kleine uitleg over hoe dit gedaan zou kunnen
worden.
7.1 Het maken van een schaak/dam tafel:
Neem een houten plaat van 1.20 meter bij 1.20 meter en 4 instelbare tafelpoten (of 4
houten tafelpoten die ieder 780mm hoog zijn). Monteer de 4 tafelpoten onder de
houten plaat. Nu is het frame van de tafel klaar. Teken een vierkant van 900mm bij
900mm af. Zaag dit vierkant uit de tafel.
Zorg nu de er inkepingen in de tafel komen zodat het blad gemakkelijk omgedraaid
kan worden.
Schilder op de ene kant van het tafelblad een schaakbord en aan de andere kant
een dambord.

7.2 Het maken van aangepaste twister:
Men neemt een stuk stevig stof of zeil met de afmetingen 1,5 meter bij 1,5 meter.
Zorg voor 4 verschillende kleuren klittenband waaruit je rondjes kan knippen.
Bevestig deze op het stuk stof of zeil. Zet bij deze rondjes de te behalen punten.
Maar een draaischijf net als bij twister maar dan met alleen vakjes met kleurtjes en
punten die op het veld staan. Zorg dat je 2 of meer verschillende kleuren
tennisballen hebt die blijven plakken op klittenband.

7.3 Het maken van vier op een rij:
Neem twee houten platen van 1.20 meter bij 900 mm, zaag hier over de gehele
lengte rondjes uit. Bewaar deze rondjes deze kun je gebruiken als speel schijven.
Neem twee plakjes van 900mm lang en 200mm breed. Schroef de twee grote platen
vast aan de twee plantjes aan iedere zijde zodat je een soort box krijgt. Plaats
daaronder een plank die scharnierend kan werken zodat je de speelschijven eruit
kan halen.
Het is de bedoeling dat dit spel om een tafel van 420 mm hoog komt te staan.
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8. Advies Sport & spelplaza
Atrium 1

Het eerste atrium wordt voornamelijk het atrium waar de spellen zich zullen bevinden. Zo
zal er een vergrootte versie van vier op een rij, een aangepaste versie van twister, darts en
airhockey aanwezig zijn. Naast deze actievere vormen van spellen zullen er ook
gezelschapsspellen aanwezig zijn die aan de grote tafel gespeeld kunnen worden.
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Atrium 2

In het tweede atrium zullen als spellen een tafeltennistafel, rolball, een boksbal en een
fitnessapparaat aanwezig zijn. Daarnaast zal dit atrium vooral een gezelschapsruimte
worden met een zithoek, een aquarium en leesgelegenheid.

22

9. Prijsopgave materialen:
Inrichting:
Meubel
Ikea kast Expedit
Stoel Bormio (8stuks nodig,paars)
Houtentafel
Beplanting(kunst)
Geluids oplossing zeil
Tijdschriften rekje Spantan(2stuks)
Aquarium
Klippan bank(2 stuks)
Tafellamp ALÄNG (3 stuks)
Salontafel HENNES

Winkel
Ikea
Woonexpress
Meubelmaker
http://www.kunstplanten.nu
Stoffen winkel
Ikea
Dieren winkel
Ikea
Ikea
Ikea

Kosten
€79,€39,-p.s.
op aanvraag
op aanvraag
----€9,99
op aanvraag
€199,€24,95p.s.
€119,-

Spellen:
Bordspellen:
Mens erger je niet
Ganzenbord
Wie is het?
Cluedo
Stratego
Triviant
Memory
Uno
Domino
Kleurentorentje
Scrabbel
Pim Pam Pet
Kaarten
Yatzee
Kwartet
Jenga
Galgje
Get the picture
Rummicub XXL
Puzzels
Boter kaas en eieren

www.freedomadl.nl
www.prosenior.nl
Toys XL
Toys XL
Toys XL
Toys XL
Toys XL
Toys XL
www.freedomadl.nl
Toys XL
www.freedomadl.nl
www.nedsi.nl
www.spelletjesgigant.nl
www.spelletjesgigant.nl
www.prosenior.nl
Toys XL
Toys XL
www.prosenior.nl
www.spelletjesgigant.nl
Toys XL
www.shoptelec.nl

€89,50
op aanvraag
€24,99
€22,99
€34,99
€39,99
€14,99
€7,49
€26,€9,99
€127,50
€95,€12,75
€9,95
op aanvraag
€19,99
€19,99
op aanvraag
€34,99
-----€12,50

Grote dobbelstenen 16mm 12stuks www.spelletjesgigant.nl

€4,50

Actieve spellen:
Air hockey
Aangepaste twister
Roll ball
Tafeltennistafel
Schaaktafel
Boksbal
Fitness apparaat protagym
Vier op een rij

€325,-------op aanvraag
is aanwezig
-------€59,€999,€129,-

www.aanbodpagina.nl /airhockey
www.prosenior.nl
www.perrysport.nl
www.medipreventiecentrum.nl
www.degrotespeelgoedwinkel.nl
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