INTERACTIVE BOARD GAMES

POETIC MEMORY gaat een stapje verder dan het gebru
Memory. De twee beelden gaan uit van dezelfde vorm e
maar het tweede plaatje transformeert in iets anders.
De metaforische paren spreken tot de verbeelding en be
de conversatie, hetgeen bijdraagt aan een hechtere emo
band. Afhankelijk van de fase van Alzheimer, kan er oo
een selectie van de kaarten op tafel worden gelegd.
Een andere mogelijkheid is om de kaarten met de beeld
naar boven te leggen en zo met de afbeeldingen te spel
bijvoorbeeld naar kleuren, dieren of lichaamsdelen te zo

Poetic Memory
Een spel voor
je leven
Poetic Memory wordt gesteund door Alzheimer Stichting Catalonië.

Gebruik:
- Cognitief vermogen stimuleren

Waar een gewoon memory spelletje eindigt, gaat Poetic Memory een stapje verder.
In dit spel kies je namelijk nooit twee dezelfde plaatjes bij elkaar. Poetic Memory is
niet alleen gebonden aan beelden, maar ook aan bijbehorende concepten,
symbolen en kleuren. Hierdoor kun je het op een meer vrije manier spelen dan
gewone memory: je kunt kleuren bij elkaar zoeken, maar ook concepten die bij
elkaar passen. De kaarten kunnen ook direct met de afbeelding naar boven worden
gelegd zodat met de afbeeldingen en symbolen gespeeld kan worden.

- Spraak bevorderend
- Hulpmiddel om emoties uit te
drukken
- Bevordert de emotionele band met
naasten en zorgverleners
Voor wie:
- Zorgorganisaties
- Ziekenhuizen

Hoe het werkt
De afbeeldingen roepen allerlei herinneringen en gevoelens op en geven mensen de
vrijheid om te spreken doordat de afbeeldingen vrij kunnen worden geïnterpreteerd.
Het spelen van Poetic Memory kan ook helpen bij het verbeteren van de spraak of
het uitdrukken van gevoelens.

Bijzonderheden:
- Snel en eenvoudig inzetbaar
- Goed hanteerbare, stevige kaarten
- Op meerdere manieren te spelen
Specificaties:

De vrije invulling van hoe Poetic Memory gespeeld wordt maakt het een erg
geschikt spel voor mensen die hun hersenen gezond en fit willen houden, maar
waarvoor andere spellen te lastig zijn geworden. Poetic Memory wordt bijvoorbeeld
ingezet bij mensen met alzheimer. Volgens ergotherapeute Manoli Yerbes bevordert
het spelen van dit spel zowel het cognitieve vermogen van mensen met dementie
als de emotionele band tussen de cliënt, zijn of haar naasten en zorgverleners.
Poetic Memory gaat uit van wat mensen nog wél (her)kennen in plaats van wat ze
niet kennen. Een positieve insteek voor een positief resultaat.
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- Hardkartonnen doos: 19.3 x 10.2 x
4.8 cm

Contact:
tel:+31 6 36 24 38 37
mailto:info@andhappy.nl

