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Een impressie van een gesloten afdeling in een verzorgingshuis voor demente ouderen.  
Het valt direkt op, dat er erg weinig bewogen wordt.  



Waarom bewegen? 
 
Prof. Dr. Erik Scherder, klinische neurospychologie: 
-  “Beweging baat het brein van de wieg tot het graf” 
-  "De meeste mensen weten niet dat je met lichaamsbeweging óók werkt aan je geheugen, aan je 

cognitieve (verstandelijke, red.) functies. Lichaamsbeweging en cognitieve inspanning doen een beroep 
op dezelfde circuits in het brein; het betreft dezelfde neurale systemen. Verbindingen tussen 
hersengebieden waarvan we dachten dat ze alleen bedoeld zijn voor geheugenprocessen, blijken ook 
belangrijk te zijn voor motorische processen."  

-  "Met dementiepatiënten moet je gaan bewegen!” 
-  “Beweging kan het degeneratie proces van de hersenen vertragen” 

 
Ratey, hoogleraar psychiatrie in Harvard: 
“door te bewegen kun je je brein beïnvloeden. Beweging verbetert je leervermogen en geheugen, en blijkt 
heilzaam bij psychische klachten als stress, verslaving en depressiviteit. 
 
 
 
 
 

 
 
 



ONS DOEL: 
 

Stimuleren van beweging  op verschillende schaal niveau’s 
 
 
 

Welke onderverdeling in BEWEGING kun je maken? 
 
 



 

MOBIEL: 
grote bewegingen, zoals lopen: 
 “beweegfinding; een verleidelijke zintuigelijke belevingsroute” 
 
-  Basis is modulair systeem voor herkenbare basis en coherentie  
-  Verschillende thema plekken (landmarks tbv orientatie) als uitwerkingen: tuin/planten/bloemenwinkel, muziek, 

boeken, bakker/koffie, etc. 
 



 

MATIG MOBIEL: 
Medium bewegingen: o.a. schommelen -> aktief / passief 

University of Rochester: 
"It's been very well documented with infants that a gentle repetitive motion has a soothing effect. We've 
shown that the same is true in an older population that is emotionally distressed.” 
 
“Nursing home residents who have dementia can literally rock away their anxiety and depression, nurse 
researchers have found, simply by rocking back and forth in a rocking chair for about an hour or two a day. Patients 
who rocked the most in a research study even requested less medication to ease their daily aches and pains, 
and their balance improved. 
  



 

SLECHT MOBIEL:  
kleine bewegingen, o.a. frutselen -> tactiele omgeving; van prikkelarm naar prikkelrijk 

Team Britse onderzoekers in “American Journal of Preventative Medicine”: “Friemelen en fruselen: het is goed voor 
je gezondheid”  

 



 

Van schommelstoel naar schommelbank = sociale plek, grotere plek en vanuit veiligheids overwegingen 
 
SCHOMMELBANK KENMERKEN TER BEVORDERING VAN ZINTUIGELIJKE PRIKKELINGEN 
-  TL verlichting -> relatief veel licht (heel belangrijk voor ouderen) 
-  Door semi transparante stroken dak ontstaat een licht en schaduw spel 
-  3D structuur stoffen ter bevordering van tactiele ervaring / beweging kleine schaal 
-  Beweging van de schommel wordt omgezet in andere bewegingen – o.a. geluids mobiel; geur 
 



 

 
Schommelbank herinnert aan:  
-  schommelen; voeten van de vloer, beweging 
-  Wiegen: brengt mensen ook tot rust (aangeslagen client) 
 



Geur 
 
 



 

 
Diversiteit in Tactilliteit: geleidelijke transitie van zacht mohair tot hardere vouwstructuren; activering van de 
tastzin	  

 



 

 
Dhr. Allen (client): “Als ik vanavond niet kan slapen ga ik hier zitten” 
Mevr van der Kar (client): “ Doet me denken aan vroeger” & “Als ze me straks zoeken, dan weet je waar ik 
ben.”	  

 



Feedback 
� 
-  Volumineuze texturen vragen om aanraking, ontdekking,  
-  3D vorm masseert, aktiveert de kleine motoriek 
-  Hoe groter het contrast, des te meer beweging wordt uitgelokt 
-  Harde structuren minder prettig als zachte� 
 
 



De beweging van de schommel activeert de geluidsmobiel.  



Mobile	  -‐	  sound	  

Feedback 
Visueel aantrekkelijk, Interactief, (te) zacht geluid 
Transformatie van schommelbeweging interessant; versterken 
 

 
 



Waarom WIT? 
 
-  Onderzoeks focus: tacitliteit; kleur reaktie elimineren 
-  Omgeving van het verzorgingshuis is erg divers; 
-  Dmv LED kan witte omgeving tot andere kleuren omgezet worden, afhankelijk van gewenste moods– lichtkleur 

testen 

In overleg met Fysiotherapeut Fred Peters: 

-  Uitzwenking beperking -> invloed op tranformatie van beweging (geluidsmobiel nu te weinig geluid) 
-  Zithoogte  

- “als je snoezelen inzet tijdens de zorg, zijn de clienten makkelijker te verzorgen” 
-  “beweging moet geintegreerd worden  
� 
Te onderscheiden bewegingen 
- functioneel bewegen ADL 
-  recreatief bewegen  
-  therapeutisch bewegen  

-  “omdat eigen motivatie drang sterk is afgenomen, is het uitlokken van bewegingen erg belangrijk” -> 
transformatie van beweging kan daar actief een rol in spelen 

 



TER	  AANVULLING:	  
	  	  
“The	  art	  and	  Science	  of	  Demen<a	  Care”	  is	  een	  onderzoek	  naar	  de	  effecten	  van	  tac<liteit	  en	  beweging	  op	  het	  welzijn	  van	  mensen	  met	  
demen<e.	  Het	  project	  is	  een	  samenwerking	  tussen	  het	  atelier,	  S<muleringsfonds	  Crea<eve	  Industrie	  en	  Cordaan	  (een	  Amsterdams	  
verpleeghuis-‐groep)	  en	  heeQ	  geresulteerd	  in	  een	  poë<sche	  vertaling	  op	  de	  klassieke	  schommelstoel.	  
	  	  
Terwijl	  een	  schommelstoel	  misschien	  niet	  een	  voor	  de	  hand	  liggende	  keuze	  lijkt	  als	  hulpmiddel	  voor	  het	  vertragen	  van	  het	  ziekteproces,	  
bewijst	  Studio	  Samira	  Boon	  dat	  er	  verborgen	  kwaliteiten	  liggen	  in	  zowel	  de	  tac<ele	  omgeving	  (die	  beweging	  van	  de	  vingers	  s<muleert,	  
waardoor	  er	  hersens<mula<e	  plaatsvindt)	  en	  het	  werkelijke	  beweging	  <jdens	  het	  schommelen.	  Uniek	  in	  dit	  lopende	  onderzoeks	  project	  
is	  de	  intensieve	  samenwerking	  tussen	  de	  pa<ënten,	  wetenschappers,	  verzorgers	  en	  fysiotherapeut	  om	  een	  eenvoudig,	  maar	  effec<ef	  
object	  te	  ontwerpen,	  dat	  gebruikt	  kan	  worden	  door	  bewoners	  met	  verschillende	  mate	  van	  demen<e	  en	  mobiliteit.	  
	  	  
Boon	  <lt	  de	  klassieke	  schommelstoel	  naar	  een	  ander	  niveau	  door	  de	  beweging	  te	  	  transformeren	  tot	  een	  samenhangende	  zintuiglijke	  
ervaring	  waardoor	  	  een	  mul<	  layered	  therapeu<sch	  effect	  ontstaat.	  Het	  idee	  kwam	  van	  klinisch	  neuro	  psycholoog	  prof.dr.	  Erik	  Scherder,	  
die	  bewijst	  dat	  beweging	  een	  posi<ef	  effect	  heeQ	  op	  mensen	  met	  demen<e,	  omdat	  dit	  het	  degenera<e	  proces	  van	  de	  hersenen	  kan	  
vertragen.	  
	  	  
"We	  realiseerden	  ons	  dat	  er	  drie	  belangrijke	  groepen	  zijn	  te	  onderscheiden",	  zegt	  Boon.	  "Degenen	  die	  nog	  steeds	  zeer	  mobiel	  zijn,	  
bewoners	  met	  een	  beperkte	  mobiliteit,	  en	  bewoners	  die	  bijna	  volledig	  immobiel	  zijn.	  De	  schommel	  bank	  is	  geschikt	  voor	  alle	  groepen,	  
maar	  biedt	  de	  beperkte	  en	  immobiele	  pa<ënten	  in	  het	  bijzonder	  de	  mogelijkheid	  om	  weer	  in	  beweging	  te	  komen.	  Onderzoek	  heeQ	  
aangetoond,	  dat	  schommelen	  angst	  en	  depressie	  kunnen	  verminderen,	  een	  kalmerend	  effect	  heeQ,	  en	  zelfs	  het	  gebruik	  van	  medica<e	  
kan	  verminderen."	  
	  	  
Omdat	  sommige	  pa<ënten	  hulp	  nodig	  hebben	  om	  de	  schommelstoel	  in	  beweging	  te	  krijgen,	  ontstond	  het	  idee	  voor	  een	  schommelbank.	  
Hierdoor	  ontstaat	  tevens	  een	  sociale	  interac<e	  tussen	  familielid	  of	  verzorger	  en	  inwoner.	  Door	  de	  integra<e	  van	  tex<ele	  structuren	  
boven	  de	  bank,	  het	  toevoegen	  van	  zachte	  LED-‐verlich<ng,	  en	  zelfs	  een	  geluid	  sculptuur,	  is	  een	  complexe	  zintuiglijke	  omgeving	  gecreëerd	  
wat	  resulteert	  in	  s<mula<e	  van	  verschillende	  zintuigen;	  
	  	  
-‐	  evenwicht:	  schommelen	  s<muleert	  op	  sub<ele	  wijze	  het	  evenwichtsorgaan	  (het	  evenwicht	  die	  essen<eel	  om	  mobiel	  te	  blijven)	  wat	  
betekent	  dat	  gebruikers	  onbewust	  uitoefenen.	  Op	  deze	  manier	  worden	  genot/plezier/aangename	  met	  fysiotherapie	  gecombineerd.	  
	  	  
-‐	  gezichtsvermogen:	  de	  schommelende	  beweging	  transformeert	  een	  beperkte	  sensorische	  omgeving	  in	  een	  zintuiglijk	  rijke	  omgeving	  
door	  middel	  van	  een	  spel	  tussen	  licht	  en	  schaduw.	  
-‐	  Gehoor:	  geluid	  speelt	  ook	  een	  belangrijke	  rol.	  De	  beweging	  van	  de	  schommelstoel	  wordt	  omgezet	  in	  een	  sub<ele	  geluidsmobiel.	  
	  	  



	  	  
Volgens	  verschillende	  wetenschappers,	  kan	  zelfs	  de	  kleinste	  beweging	  van	  handen	  over	  verschillende	  oppervlakken	  (friemelen	  &	  
frutselen)	  een	  posi<ef	  	  therapeu<sch	  effect	  te	  hebben.	  "We	  begonnen	  te	  experimenteren	  met	  zeer	  tac<ele	  stoffen	  om	  de	  fijne	  motoriek	  
s<muleren,	  zachtjes	  masseren	  van	  de	  spieren	  en	  het	  s<muleren	  van	  hersenac<viteit	  op	  een	  onbewuste	  manier"	  vervolgd	  Boon.	  
	  	  
Grote	  geweven	  stoffen	  werden	  gemaakt	  met	  verschillende	  soorten	  structuren	  en	  garens,	  zowel	  harde	  als	  zachte,	  drie-‐dimensionale,	  
zachte	  en	  glad.	  Boon:	  "	  Door	  bewoners	  gewoon	  te	  laten	  spelen	  met	  de	  stoffen,	  	  ontdekten	  ze	  de	  overgang	  van	  harder,	  gevouwen	  
structuren	  in	  een	  pluizig,	  zacht	  mohair,	  je	  zag	  een	  aantal	  van	  de	  bewoners	  echt	  tot	  leven	  komen!	  Dat	  is	  erg	  bijzonder	  te	  zien.”	  
	  	  
De	  bank	  zelf	  is	  een	  uitnodigend	  object	  en	  in	  de	  hal	  van	  een	  van	  de	  verzorgingshuizen	  geplaatst.	  De	  wi^e	  kleuren	  zorgen	  dat	  de	  
schommelbank	  niet	  interfereert	  met	  de	  diverse	  ruimte	  en	  geen	  poten<eel	  nega<eve	  kleur	  associa<es	  voor	  de	  bewoners	  kan	  zijn.	  Door	  
het	  opnemen	  van	  LED	  verlich<ng	  kan	  de	  kleur	  van	  de	  bank	  kan	  worden	  aangepast	  aan	  de	  stemming	  of	  het	  <jds<p	  van	  de	  dag.	  	  
	  	  
De	  vormentaal	  is	  natuurlijk	  en	  vertrouwd	  voor	  de	  gebruiker,	  daarom	  kweekt	  verenigingen,	  op	  zijn	  beurt	  het	  s<muleren	  van	  
hersenac<viteit.	  
	  	  
De	  eerste	  reac<es	  van	  Cordaan	  bewoners	  zijn	  zeer	  posi<ef	  met	  de	  pa<ënten	  te	  vermelden	  dat	  de	  swingende	  sensa<e	  hen	  deed	  denken	  
aan	  hun	  jeugd.	  Iris	  van	  der	  Reijden,	  een	  demen<e	  wetenschapper	  aan	  het	  Demen<everhalenbank	  (demen<e	  storytelling	  bank)	  zegt:	  "De	  
echte	  kracht	  van	  dit	  ontwerp	  door	  Samira	  Boon	  is	  de	  combina<e	  van	  recrea<eve-‐	  en	  therapeu<sche	  beweging	  in	  één,	  iets	  wat	  doorgaans	  
door	  twee	  verschillende	  therapeuten	  wordt	  begeleid.	  De	  schommelbank	  bank	  biedt	  een	  integrale	  ervaring	  van	  de	  beweging.	  "	  
	  	  
De	  ambi<es	  van	  het	  project	  zijn	  om	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  de	  schommelbank	  samen	  met	  een	  meubel	  producent	  door	  te	  
ontwikkelen,	  zodat	  het	  kan	  worden	  toegepast	  op	  een	  grotere	  schaal.	  
	  	  
“The	  art	  and	  Science	  of	  Demen<a	  Care”	  is	  een	  samenwerking	  tussen	  Studio	  Samira	  Boon,	  het	  S<muleringsfonds	  Crea<eve	  Industrie	  en	  
Cordaan.	  

 


