
Hartelijk dank voor uw belangstelling in het project Playtime. Via deze folder willen wij 
u graag informeren over dit project. 

Ontwikkeling van  
een spel voor mensen  
met dementie



Waar gaat het project over? 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de stimulatie van socia-
le, cognitieve en fysieke functies helpen om het proces van dementie te ver-
tragen. Het project Playtime ontwikkelt een interactief spel voor een tablet 
dat deze drie functies tegelijkertijd stimuleert. Dit interactieve spel wordt 
ontwikkeld in samenwerking met verschillende organisaties uit binnen- en 
buitenland, waaronder GGZ Eindhoven en De Kempen (GGzE) en Tranzo, 
het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. 

Wat kunt u doen?
Het is belangrijk dat we een spel ontwikkelen dat aansluit bij de wensen 
en behoeften van mensen met dementie. Wij vragen daarom uw hulp bij 
het ontwikkelen en testen van het spel en brengen graag uw ervaringen in 
kaart. Het spel zal zowel bij mensen thuis als in een groepsverband getest 
gaan worden. U kunt deelnemen aan dit project als u thuiswonend bent, de 
diagnose beginnende dementie heeft, een betrokken mantelzorger heeft, en 
het spel thuis op een tablet wilt testen. 



Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen? Of wil u deelnemen aan het 
project Playtime? Laat het ons weten! U kunt hiervoor contact opnemen 
met Linda Burgmans en Iris Geerts (zie voor contactinformatie de achterzij-
de van deze folder).



Contactpersonen:

Linda Burgmans
Linda.Burgmans@GGZE.nl
Tel.: 06 51632735

Iris Geerts
I.A.G.M.Geerts@uvt.nl
Tel.: 06 23719009

www.aal-playti me.eu

The research leading to these results has received funding from the AAL Programme of the Euro-
pean Union and by the Austrian BMVIT/FFG under the Agreement no 857334, the Netherlands 
Organisati on for Health Research and Development (ZonMW) and the Flanders Innovati ons & 
Entrepreneurship (VLAIO). It refl ects only the author’s view and that the Union is not liable for any 
use that may be made of the informati on contained therein.
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