
The Genius
of Play
tover.care

Vergroot 
sociale 

activiteit en 
draagt bij aan 
meer plezier 

Slim

Eenvoudig

• volgt de kleinste handbewegingen

• motiveert de speler op zijn of haar eigen niveau

  

• licht en gemakkelijk verplaatsbaar

• kraakhelder en scherp beeld

Ontdek de  
Tovertafel 2
Ontdek the genius of play
Spelen is iets om serieus te nemen. Of het nu gaat om 
het doorbreken van apathie, het vergroten van de sociale 
of fysieke activiteit of het verminderen van rusteloos of 
gespannen gedrag: spelen biedt dé oplossing. 

De bijzondere spellen van de Tovertafel 2, leveren de 
spelers meer op dan verwondering en plezier alleen: ze 
maken positieve impact op de kwaliteit van leven van 
mensen met een cognitieve uitdaging. 

Wat is de Tovertafel?
De Tovertafel projecteert interactieve spellen in de 
vorm van lichtprojecties op de tafel of op de vloer. 
De gevarieerde spellen reageren op beweging van de 
spelers en hebben één ding met elkaar gemeen:  
ze hebben naast speelplezier ook een serieus doel  
voor ogen.

Onbeperkt
• toegang tot alle spellen voor de doelgroep

• 24/7 inspiratie en support via onze online omgeving

tover.care/nl/tovertafel

http://tover.care/nl/tovertafel


Tovertafel 2,
bewezen effectief*
Effecten op spelers
• Vergroot fysieke activiteit 
• Doorbreekt apathie  

•  Vermindert rusteloos en gespannen gedrag
•  Vermindert negatieve emoties en vergroot  

positieve emoties 
•  Vergroot sociale activiteit  en draagt bij  

aan meer plezier
• Vergroot alertheid en focus 

Effecten op zorgmedewerkers
•  Verbetert de relatie tussen zorgmedewerker  

en bewoners 
•  Bevordert interactie en helpt om contact te maken
•  Vergroot het werkplezier 

Effecten op familie en vrienden
•  Vergroot het plezier tijdens bezoeken
•  Vergroot de mogelijkheden om iets te doen  

tijdens het bezoek 

Benieuwd wat de Tovertafel 2 voor jouw organisatie 
kan betekenen? Ga naar www.tover.care voor meer 
informatie of bel ons via +31 (0)85-3034818.

Vergroot geluk 
  en plezier

*Ga voor de complete lijst met referenties naar www.tover.care/claims

Hamburgerstraat 28a   •   3512NS  Utrecht   •   +31(0) 85 303 4818 

info@tover.care   •   www.tover.care   •   facebook.com/tovercare

Creëert bijzondere 
contactmomenten

Is bewezen effectief 
 in het doorbreken 

 van apathie

Projecteert intuïtieve 
spellen die de 

eigenwaarde versterken

Is hygiënisch en 
laat de vertrouwde 

leefomgeving 
intact

Is ontwikkeld door 
middel van co-design en 

sluit daardoor perfect 
aan bij doelgroep

Is geschikt voor  
een complexe en  

gemixte doelgroep

Voordelen van de Tovertafel

*zie referenties voor ons wetenschappelijk onderzoek 
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