INSPIRATIE

CADEAUGIDS
In deze gids staan een aantal cadeau ideeën voor mensen met een
meervoudige beperking. Er staan ideeën in voor verschillende niveaus. Alle
producten hebben een link met technologie.
We hebben een onderscheid gemaakt in prijsklassen:
Tot €25,Van €25,- tot €50,En €50+ en €100+
Scan de QR code om op de website te komen waar je het product kan kopen.

LET OP: NIET ALLE PRODUCTEN ZIJN DOOR VISIO GETEST. HET KAN HELPEN OM DE
BESCHRIJVING EN DE RECENSIES GOED TE LEZEN.

DEZE GIDS IS SAMENGESTELD DOOR DE AFDELING CLIËNT ICT EN DIGIDOEN
INGEN KOK, PAUL OP HET VELD EN BARBERA WOLTING
VOOR VRAGEN MAIL NAAR DIGIDOEN@VISIO.ORG

INSPIRATIE CADEAUGIDS

CADEAUS TOT €25
PRATENDE BIJ
Deze pratende bij gaat zingen of
praten als je bij hem in de buurt
komt of aanraakt. De bij laat een
boodschap tot 30 seconden
horen die eerder is opgenomen.
Er is slechts een minimale
beweging of aanraking nodig om
de bij te activeren.

LICHTGEVENDE
PRAATKNOP
In deze praatknop past een
boodschap van 60 seconden.
Gedurende het afspelen van de
boodschap licht hij groen op.
Onder het doorzichtige dekseltje
kan een eigen plaatje of
pictogram gestoken worden om
de boodschap visueel te
verduidelijken.

PRATEND PAASEI
Zet dit ei aan en verstop het.
Vervolgens roept het een half uur
kreten zoals: "Hier ben ik" of "Ik
ben verstopt".

MEMORIE SPEL
De gekleurde knoppen lichten op
in verschillende patronen. Het
doel van het spel is om het
patroon vervolgens te herhalen.
Leuke geheugentraining.

ELECTRO
Verkrijgbaar in verschillende
thema's. Geef antwoord op de
vraag door de pen op het goede
antwoord te duwen. Als het
antwoord goed is hoor je een leuk
muziekje en gaat een lampje
branden.

PRATENDE KAART
Je kunt een boodschap van 40
seconden inspreken. Als je de
kaart opent hoor je de tekst. Op
de voorkant kun je een foto
plakken of een tekening maken.

VOEL- EN
LUISTERBOEK
Een boekje waarbij het verhaal
over een grappig paars monster
wordt ondersteund met voelbare
elementen. En je kunt het
monster laten grommen door op
een knopje te drukken.

DANSENDE CACTUS
Deze cactus danst en geeft licht
als er geluid wordt afgespeeld.
Hij kan 120 liedjes afspelen. Ook
is het mogelijk om een
boodschap in te spreken en weer
af te spelen. Een andere optie is
om hem na te laten praten. Zet
er twee tegenover elkaar en ze
houden elkaar bezig.

ITUNES KAART
Met iTunes- en App Store tegoed
kunnen bijvoorbeeld apps en
(audio)boeken aangeschaft
worden voor op een iPad. De
kaarten zijn te koop vanaf €10
bij veel verschillende winkels.

SPOTIFY GIFTCARD
Ook deze kaart is te koop in
verschillende winkels en
verschillende bedragen.

LICHTGEVENDE
BALLEN
Vier silicone ballen in vier
verschillende kleuren met
verschillende texturen. Stuiter
de bal op de grond en hij geeft
licht. De ballen zijn 10cm in
doorsnede.

LUISTERBOEKEN
Luisterboeken zijn er voor
verschillende leeftijden. MP3
bestanden zijn via meerdere
wegen te koop. Bijvoorbeeld
via Luisterrijk.

4 - 6 JAAR
0 - 4 JAAR

WHITE NOICE MACHINE
Dit apparaat kan helpen om tot
rust te komen en in slaap te vallen.
Er kunnen verschillende geluiden
aangezet worden zoals golven,
regen, slaapliedjes en white noise.
Ook heeft het een lampje wat de
ademritme visualiseert.

TEKENTABLET
Maak eindeloos veel
tekeningen in alle kleuren van
de regenboog. Tip: maak de
pen vast via het gaatje in de
pen. Dan raakt hij niet kwijt.

KNUFFEL RECORDER
Deze knuffel praat alles na wat
je hem vertelt. Je stem wordt
op een grappige manier
weergegeven. Daarbij wiebelt
hij met zijn hoofd.

MASSAGE KNUFFEL
Deze knuffel trilt zacht als je
hem tegen je aandrukt.
Waardoor je lichaam tot rust
komt en ontspant.
De vibrerende knuffels kunnen
deze kinderen meer
sensorische tastprikkels
bieden om zich te activeren en
dus de alertheid te verhogen.

PRATENDE
PAPAGAAI
Dit is een elektronisch speeltje
dat alles wat je zegt of zingt
opneemt en herhaalt. Hij
beweegt naar voren tijdens het
praten zoals een echte
papegaai.

DANSENDE SPEAKER
Kleine bluetooth speaker in de
vorm van verschillende leuke
dieren. De dieren dansen op de
muziek die afgespeeld wordt.

BUITEN KNOP
Grote knop met extra hard
geluid. Daardoor is hij buiten
ook goed te verstaan. Hij kan
tegen regen en kan ook
opgehangen worden.
Er kan een boodschap van 30
seconden ingesproken worden.
En er kan een plaatje onder de
doorzichtige bovenkant
gestoken worden

KLEUREN EI
Dit rubberen eitje verandert
langzaam van kleur en creëert
daarmee een zacht
omgevingslicht. Het ei is 9,5
cm groot.

CADEAUS VAN €25 TOT €50
TIPTOI
Er zijn verschillende tiptoi
producten op de markt. Je
hebt een tiptoi pen nodig om
in de boeken de verhalen en
geluiden te horen. De pen zit
bij een van de startsets.

GELUIDEN MEMORY
Speel memory door te
luisteren. Er zijn in totaal 12
houten blokjes die bij elkaar
gezocht kunnen worden.

MARBOTIC
Deze blokken zijn te gebruiken
in combinatie met een iPad.
Dit wordt gedaan met de
bijbehorende app. Dit spel
gaat over het leren van
kleuren en vormen. Er is ook
een set met nummers en
letters verkrijgbaar.

PERFECT PETZZ
Perfect Petzzz zijn levensechte
knuffels die écht ademen! Ze
hebben liefde, aandacht en
verzorging nodig en daarom
worden ze geleverd met
mandje, borsteltje, halsbandje
met penning en een
transportboxje.

ANTWOORD BUZZERS
De Antwoord Buzzers Classic.
De vier buzzers in verschillende
kleuren maken allemaal een
ander geluid: een toeter, een
schoolbel, een deurbel en het
geluid van een elastiek (boing!)

PRATENDE KUBUS
Neem eenvoudig berichten op
en activeer de opname door
op de knop te drukken of de
kubus te rollen. Elk van de zes
zijden heeft een vakje om
eigen foto's of kaarten toe te
voegen en er kan tot 10
seconden worden
opgenomen. Te gebruiken als
spelvariant of om keuzes te
leren maken en gekozen
opdrachten uit te voeren.

EASY TIMER
De Easi-Timer geeft met
groen, oranje en rood licht
duidelijk aan wanneer een
activiteit bezig is, halverwege
is of stopt. Geluid is hierbij
aan en uit te zetten.

STERREN PROJECTOR
Deze draadloze projector
projecteert warm zacht licht en
creëert een rustgevende sfeer.
Door het kijken naar de sterren
val je vanzelf in slaap. Je kan de
timer instellen van 5 minuten tot
een paar uur.

SOUNDMOOVZ
Armbanden voor het maken
van geluiden en muziek via de
bewegingen van je lichaam.
Synchroniseer de armbanden
met een smartphone of tablet
via de gratis app via Bluetooth
en begin te dansen. Bevat
meer dan 400 verschillende
geluidseffecten.

TRILKUSSEN
Vibrerende kussen, gemaakt
van een tactiele ribstof. Geef
druk op het kussen om het te
laten vibreren en laat los om
te stoppen. Geeft zachte
massage aan een zere rug of
vermoeide voeten. De
kussenhoes is 100% katoen
en dus wasbaar.

LEERROBOT
Deze robot heeft verschillende
speelopties en veel leuke
muziek, lichtjes en praktische
activiteiten. Elke robot heeft
iets anders in petto, van
draaiende ogen en
wiebelplezier tot spannende
kruipachtervolgingen.

PRATENDE ROBOT
Op spelenderwijs wordt de
basis van coderen geleerd. De
robot kan in de eerste modus
geprogrammeerd worden met
behulp van speelkaarten of
zelfs vrij geprogrammeerd
worden.

WAKE UP LIGHT
Naast de standaard functies
van een gewone alarm wekker
bevat deze wekker speciale
gezichtjes, gekke geluidjes en
verschillende kleuren licht.
Daardoor is duidelijk of er
opgestaan mag worden.
Daarnaast heeft deze wekker
een Wake-Up Light functie met
warm wit licht.

GRAAFMACHINE
Wanneer de knop vastgehouden
wordt, maakt deze
graafmachine muziek, beweegt
de graafarm en zijn er
lichteffecten te zien.
Door het aan/uit schakelaartje
om te zetten kan gekozen
worden voor gebruik van de
graafmachine met of zonder
geluid.

SILVERLIT
MACROBOT ROBOT
Al balancerend op zijn wielen
beweegt MacroBot zich alle
kanten op terwijl zijn ogen in 3
verschillende kleuren
oplichten. Hij kan kleine
voorwerpen vervoeren. Ook
kan MacroBot een gelopen
route onthouden en deze
herhalen. MacroBot is
voorzien van een opname
functie waarmee je telkens tot
max. 3 teksten kunt opnemen.
De opnames zal hij vervolgens
met robotstem herhalen.

NL SPREKENDE KLOK
Unieke, eenvoudig te bedienen
Nederlandssprekende klok met
wekfunctie. Door op de grote
knop te drukken, wordt de tijd
met een heldere stem
voorgelezen.

PLANSTROOK
Een hulpmiddel ter
ondersteuning van de
communicatie. In deze strook
plaats je eigen plaatjes of foto's.
De boodschappen van maximaal
10 seconden kunnen
gemakkelijk ingesproken worden
en weer worden aangepast.

SPREKEND FOTOBOEK
Iedere bladzijde heeft een
insteekhoesje waar een foto
ingeschoven kan worden. Bij
iedere bladzijde kan ook een
persoonlijke tekst ingesproken
worden. Deze ingesproken tekst
kan daarnaast ook gemakkelijk
weer verwijderd worden.

KNOPPEN VOOR
SCHAKELMATERIAAL
Een eenvoudige knop voor het
bedienen van aangepast
speelgoed, een
communicatiehulpmiddel of
computer. De knop heeft een
plastic deksel waaronder een
plaatje geschoven kan worden.

WALVIS PROJECTOR
Deze walvis projecteert een
adembenemende hemel van
golven en vissen, bewegend op
slaapliedjes of rustgevende
geluiden.
Kies zelf de lichtintensiteit, het
geluidsniveau en soort
muziek/geluid. Met de
timerfunctie schakelt de muziek
automatisch uit na 15 min, de
projectie na 25 min.

KIEKEBOE BEER
Deze zachte beer wil graag
verstoppertje spelen. Wanneer
je een keer op de schakelaar
drukt begint hij tegen je te
praten en verstopt zich achter
zijn dekentje. Zijn mond en
hoofdje bewegen tijdens het
praten. Hij praat Engels.
Iedere losse schakelaar
(3,5mm) kan rechtstreeks in het
speelgoed gestoken worden.

SLEUTELVINDER
Met deze draadloze
sleutelvinder behoort het
zoeken naar sleutels,
portemonnee en tas definitief
tot het verleden. Er kunnen zes
belangrijke voorwerpen
voorzien worden van een tag.

GOOLE NEST MINI
Vraag deze Google Nest Mini om
de tijd, het nieuws of een mop.
Ook zijn er leuke spelletjes te
spelen. Voor mensen die minder
goed praten kunnen
praatknoppen (voor)
ingesproken worden om
instructies te geven.

AIRTAG APPLE
Vind waardevolle spullen
eenvoudig terug met Apple
AirTag.
Je bevestigt deze draadloze
tracker aan je portemonnee,
sleutelbos of tas om de locatie
te volgen. Wanneer je een
voorwerp verliest, vind je AirTag
terug in de Zoek mijn-app op
een ander Apple apparaat.

CADEAUS VANAF €50
DANSENDE NAPRAAT
FLAMINGO
Deze vrolijke flamingo met haar
regenboogkuif danst er op los.
Ze draait haar nek in allerlei
bochten op de vrolijke muziek.
Er zitten 3 verschillende liedjes
in. Ze maakt ook leuke geluidjes
en kan lachen.
Daarnaast heeft ze een functie
waardoor ze als je die indrukt
alles napraat wat je tegen haar
zegt.

PIANO MAT
Deze oprolbare gekleurde piano
is gemakkelijk mee te nemen en
kan op alle vlakke oppervlakken
geplaatst worden.
Deze mat is helemaal gemaakt
van rubber. Je kan er op
dansen, springen, lopen en
liggen om er muziek mee te
maken.
24 kleurrijke toetsen om mee te
spelen.

APPELSCHILLER
Schil nu zelf een appel,
aardappel of een ander stuk
fruit of groente.
Ook te gebruiken om
groentespaghetti te maken en
om van aardappels slingerfriet
te maken.
Bij het ingedrukt houden van de
schakelaar blijft de schiller
schillen.

TREIN MET KNOPPEN
Deze infrarood trein is zo
omgebouwd dat hij met twee
losse schakelaars bediend kan
worden. De ene schakelaar laat
de trein vooruit rijden, de
andere laat hem achteruit
rijden. Wanneer je de
schakelaar lang ingedrukt
houdt, blijft de trein rijden. Bij
nog een keer indrukken stopt hij
weer.

SENSEEZ TRILKUSSEN
Met dit vibrerende kussen heb je
3 manieren om je zintuigen te
kalmeren. Deze kleurrijke en
vrolijk ogende vibrerende kussens
geven een zacht trillend gevoel
wanneer ze worden ingedrukt.
Het kussen helpt het lichaam te
kalmeren, ontspannen en tot rust
te komen.

SIMPLY SWITCH USB
Een interface om de computer
te bedienen met 1 of 2
schakelaars.
Een eenvoudige manier om de
linker- en rechter muistoets of
de spatie en entertoets te
vervangen door knoppen. Via
USB aan te sluiten op Windows
computer of Mac.
Kan voor bediening met zowel 1
als met 2 schakelaars gebruikt
worden.

WARMTEKUSSEN
Het verwarmde kussen van Sit &
Heat zorgt voor extra warmte.
Het kussen wordt namelijk
verwarmd met een oplaadbare
accu.
De canvas hoes is afneembaar
en was je op 40 graden in de
wasmachine.
De accu in het Sit & Heat
warmtekussen zorgt voor
ongeveer 4 uur lang plezier

OER MUZIEKBEER
Arthur de Beer is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
dementie.
Vul de beer met iemands eigen
favoriete muziek. Knijp zacht in
het linker pootje van de beer en
hij begint te “zingen”.
Arthur de Beer heeft op zijn rug
een ingebouwde MP3-speler
verstopt. Koppel de beer
eenvoudig met een usb-kabel
aan de computer.

CD-SPELER MET
SCHAKELKNOPPEN
Deze muziekspeler bevat een
radio, een CD speler en er is een
USB ingang waarmee je je eigen
MP3's kan afspelen.
Hij is zo omgebouwd dat
functies met losse schakelaars
bediend kunnen worden.
2 knoppen: liedje vooruit en
achteruit.
3 knoppen: met play/pauze
functie.

CADEAUS VANAF €100
INTERACTIEVE KAT
Deze interactieve robot kat is
een gezelschapsdier voor o.a.
mensen met dementie.
Door de ingebouwde sensoren
reageert deze kat op knuffelen,
aaien en beweging.
Er klinkt een vrolijke miauw bij
het aanzetten van de kat en zal
hij af en toe met gemiauw om
aandacht vragen.

PARTICIPATIEBOX
Het schakelkastje is ideaal voor
in de thuissituatie. Inpluggen en
mixen maar en nog veel meer.
Apparaten met een duidelijke
aan/uit schakelaar zijn aan te
sluiten op dit schakelkastje.
De schakelaar zit gekoppeld aan
de participatie box die in het
stopcontact gaat en waar het
elektrische apparaat op
aangesloten is. Deze variant is
dus niet draadloos.

TRILLENDE EN LICHTGEVENDE SCHAKELAAR
Een schakelaar om speelgoed of
een communicatie-knop mee te
bedienen.
Je sluit de schakelaar aan op
speelgoed (via de batterij
onderbreker), op de computer
(via usb interface) of op je
communicatieknop (BIG mack)
Hij licht op of knippert als je op
de schakelaar drukt wat
uitnodigt om op de knop te
drukken. Een lichte vibratie als
feedback dat de schakelaar is
ingedrukt.

