
Verbeter de 
kwaliteit van zorg 
met Obie
EyeClick is wereldwijd leider op het 
gebied van interactieve technologie, en 
ontwikkelaar van Obie, een onderscheiden 
spel- en activiteit console die elke ruimte 
kan omtoveren in een meeslepende, 
actieve en vermakelijke ervaring.

Keshet Association



Één Obie.
Vier instellingen.
Ontelbare mogelijkheden.
Obie is een interactieve Game console met een geïntegreerde, 
geavanceerde projector dat elke mogelijk oppervlak (vloer, muur, 
tafel) omzet in een attractieve projectie, en de deelnemers zo laat 
deelnemen in een actief spel met gebruik van lichaamsbewegingen, 
oog-hand coördinatie en door het aanraken van spannende beelden. 
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“Onze bewoners verwelkomen 
de Obie met liefde en zijn 
zeer enthousiast over de 
uiteenlopende activiteiten.
Het helpt ze echt met 
interactie op een natuurlijke 
wijze die anders niet altijd 
even gemakkelijk is voor ze.”

- Lisa Mc Allen
Eigenaar van Seniorenzorg locatie

Stimuleer bewegen
Een geweldige en leuke manier om de mobiliteit te 
verbeteren en motorische mogelijkheden met actieve 
spelletjes voor mensen in de langdurige zorg.

Cognitieve Activiteit

Combinatie van cognitieve activiteit, je 
geheugen uitdagen en gewoon vermaak met 
deze inetractieve spellen.

Sociale Interactie
Speel om de beurt, in teamverband en creër sociale 
interactie en herinneringen.

Verbeter
 het welzijn va
jullie inwoners



De perfecte  
Innovatieve, Simpele 
en veilige oplossing

Simpel en zonder gedoe
Wij zorgen voor een perfecte 

implementatie. Onze professionele 
technici installeren het systeem 

op uw locatie.
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Veilig en bacterievrij!
Obie levert een veilige, 

bacterie- en virusvrije spe 
ervaring en activiteit.
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Eenvoudige en 
doordachte controle
Ontwikkeld met de meest 
moderne technologie en 

voorzien van een makkelijk te 
hanteren toetsenbord.
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Past in
elke ruimte

Obie kan op elk vloer-, muur- 
of tafeloppervlak spelletjes 

projecteren en zo zinvolle vreugde 
opleveren in jullie centrum.
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Zinvol spelen op 
hogere leeftijd
Senioren betrokken bij kwalitatieve, actieve, spel 
gerelateerde activiteiten zullen zich beter voelen over 
hun fysieke gesteldheid en op een natuurlijke wijze hun 
communicatieve vaardigheden verbeteren. 

MEDISCH ONDERZOEK TOONT AAN

Slechts 5 minuten per dag bezig met spelletjes, puzzels, en hersen 
oefeningen verbeteren en beschermen cognitieve functies.

Plezier maken, actief zijn, en je brein uitdagen met regelmaat 
verzorgen een veelvoud van voordelen zoals: verbetering van het 
mentale en emotionele welzijn en hersenactiviteiten. 



Games ter Stimulatie Cognitieve Activiteit

Oplossen van rekenkundige uitdagingen door het juiste antwoord 
aan te raken. Speel dit spel ter verbetering van je cognitieve 
kwaliteiten door hoofdrekenen en oplossingen te zoeken.

Onthou de plek van het knipperende oog die verschijnt op de 
tegels. Train je hersenen en verbeter je cognitieve kwaliteiten 
want het wordt steeds lastiger en lastiger na elke ronde.

Red de Bijenkoningin en haar volgers die gevangen zitten 
in de bubbel door dezelfde bloemensoort te zoeken en ze 
zo te bevrijden.  

Voer je huisdier

Sociaal

Focus

Beweging
Cognitief

Hersen test

Focus
Geheugen
Cognitief

Bezige bij

probleemoplossend
Focus
Sociaal
Cognitief

Onthou het notenpatroon en herhaal ze. Leer tegelijkertijd 
piano spelen en verbeter je congnitieve kwaliteiten.

Zeer populair Oosters spel waarbij je meerdere cognitieve 
kwaliteiten zal moeten combineren in het herkennen van 
patronen om zo het logisch denken verder te verbeteren.

Concerto

Sociaal
Focus

Geheugen
Cognitief

Mahjong King

Focus
Geheugen
Cognitief

Leren en onthouden van nieuwe informatie is de beste 
manier ter verbetering van je hersenfuncties.

Ruimtereis

Focus
Sociaal
Geheugen
Cognitief

probleemoplossend



Definieër en categoriseer getallen in toenemende mate 
om een volgend level te behalen. Speel samen met 
partners en verbeter je nummerieke waarneming.

Werk samen met je vrienden en zoek de beste invalshoek 
om het kleurvolle  meesterwerk te onthullen.

Maak samen met je vrienden muziek en vrolijk de 
kamer en iedereen op.

Series

Beweging
Cognitief

Kleur dia’s

Focus
Beweging

Xylophone

Focus
Beweging

Tik de perfecte lijnen aan en hou ze vast om elk 
meesterwerk te onthullen.

Werk samen met of tegen  je vrienden en ga voor de 
overwinning! Maak het monster blij en kies de beste tanden. 

Schets het!

Grote mond

Geheugen
Cognitief

Sociaal

Sociaal
Focus

Focus

Games voor Sociale Interactie

Zoek de juiste fases van het leven en begrijp de dieren en 
planten volledig.

De levenscyclus

Focus

Geheugen
Cognitief

Sociaal

Sociaal

Sociaal Sociaal



Games om Beweging te stimuleren

Beweeg in het rond om de balonnen te laten knallen die 
vanuit elke richting voorbij komen. Kijk welke balonkleuren 
jij het meest te pakken krijgt.

Beweeg zo snel als je kan en verzamel zoveel mogelijk 
eieren. Pas op voor de paashaas!

De bewegende cijfers achtervolgen is makkelijk en leuk! Verbeter 
je uithoudingsvermogen en train jezelf tijdens het spelen. 

Balonnen

Focus
Sociaal
Beweging

Eierpret

Sociaal
Focus

Geheugen
Beweging

Cijfers

Beweeg rond en probeer zoveel mogelijk meloenen te 
oogsten voordat ze ontploffen.

Beweeg rond en sla de bal om de stenen te breken. 
Pas op voor obstakels en verbeter je energie op weg 
naar het volgende level.

Plet de meloen

Breek door

Sociaal
Beweging

Beweging
Sociaal
Focus

Sociaal
Beweging

Cognitive



Ontdek alle
Mogelijkheden van Obie
Contacteer ons en vraag naar alle manieren waarop Obie 
de activiteiten in jullie verzorgingscentrum kan verbeteren!

Contact@eyeclick.com

30-DAGEN GELD TERUG GARANTIE  

DIVERSE OPTIES VOOR ELK BUDGET

20 INTERACTIEVE GAMES


