
Leuke ideeën uit www.kindmethandicap.nl 

1. Knetterzeep Maakt van handen wassen een 

feest ! 

 

Knetterzeep Fruity heeft een lekker frisse appel-peer geur. Het is handzeep in 

schuimvorm die begint te knetteren op het moment dat je het in de handen wrijft. Er is 

geen water bij nodig. Ook leuk voor prikkeling van de zintuigen voor mensen met een 

(ernstige) verstandelijke beperking. 

www.knetterzeep.nl 

 

2. interestboard: Speelgoed voor kinderen met een beperking 

Het Pinterestboard Speelgoed voor kinderen met een beperking van Spel 

Speel Spelen, geeft meer dan 100 cadeau suggesties voor speelgoed onder de 

50 euro. Een leuk en origineel overzicht om inspiratie op te doen. Vaak is 

speelgoed voor kinderen met een beperking erg duur en heel specifiek. Op dit 

overzicht eens wat andere suggesties. 

spelspeelspelen.nl 

www.pinterest.com/spelspeelspelen/speelgoed-voor-kinderen-met-een-

beperking 

 

3. www.budgetsnoezelen.nl 

Hoofdband/ over-ear Koptelefoon 

€17,99 

Deze koptelefoon is uitermate geschikt om liggend te gebruiken, daarnaast zit hij 

bijvoorbeeld niet in de rolstoel niet in de weg met bijvoorbeeld het gebruik van een 

hoofdsteun 

Deze koptelefoon bestaat uit een zeer comfortabele hoofdband met platte, verwijderbare 

speakers. De hoofdband past dankzij de klittenbandsluiting op elk hoofdje. Als de speakers 

verwijderd zijn is de band wasmachinebestendig. Maximaal volume: 85 decibel 

 

  

http://www.kindmethandicap.nl/
http://www.knetterzeep.nl/
http://spelspeelspelen.nl/het-leukste-speelgoed-voor-kinderen-met-een-beperking/
http://www.pinterest.com/spelspeelspelen/speelgoed-voor-kinderen-met-een-beperking/
http://www.pinterest.com/spelspeelspelen/speelgoed-voor-kinderen-met-een-beperking/
https://www.budgetsnoezelen.nl/wp-content/uploads/2017/10/snuggly-rascals-over-ear-koptelefoon-kat-2.jpg


Ballonhoes  
€14,99 

Deze vrolijk gekleurde ballonhoezen van bubaloon zijn keer op keer te gebruiken. 

Stop een ballon door het knoopsgat, en blaas hem op. 

Vul de ballon ook eens met een beetje rijst, zodat deze een leuk geluidseffect heeft. 

De bal kan gemakkelijk in beweging worden gebracht omdat deze zeer licht is, ook is het mogelijk 

om hem aan een touwtje of elastiek op te hangen. 

 

 

4. https://tafelwerkje.nl/     Tafelwerkje 

Nicole Bouman is werkzaam als activiteitenbegeleidster bij Fatima zorg. Ze 

werkt met cli�nten met een ernstige verstandelijke beperking. De cli�nten 

krijgen weleens een opdracht aan hun werktafel waar ze even bezig mee zijn. 

De opdrachten hoeven niet lang te duren. Variatie in opdrachten prikkelt hun 

interesse, verdiepen/verbreden ze en houden bestaande vaardigheden 

instand. We noemen ze ook wel tafelwerkje. Deze site bevat een verzameling 

van zelfgemaakt/bedacht speelgoed. Het speelgoed/ spel is bijna door 

iedereen te maken en is betaalbaar. Tijdens het spelen met het zelfgemaakte 

speelgoed is het raadzaam om in de buurt te blijven. 
 

5. https://www.hetknuffelkontje.nl/ 

6. Lib Switch  

Eelke Verschuur verkoopt de Lib Switch; een schakelaar dat op ieder 

aangepast apparaat aangesloten kan worden. 

"Hij past uitstekend op het schakelaarspeelgoed en de diverse 

muisaanpassingen." 

eelkeverschuur.nl 

  

https://tafelwerkje.nl/
https://www.hetknuffelkontje.nl/
http://eelkeverschuur.nl/lib-switch-groen


7.  

Boek: Voorlezen-Plus 

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen lezen zelf niet, maar 

worden ook weinig voorgelezen. Dat ontdekten Carla Wikkerman en Nelleke 

Boer toen zij in aanraking kwamen met multi-sensory storytelling. Dit is een 

speciale manier van voorlezen waarbij naast een verhaaltekst gebruik 

gemaakt wordt van voorwerpen die je kunt zien, voelen, horen, proeven of 

ruiken. www.voorlezen-plus.nl 

http://www.voorlezen-plus.nl/

