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TEKST: SANNE WOLTERS

In de gaten houden...
Hester Le Riche (34)

I
n 2009 bedacht Hester Le 
Riche (34), nu CEO van 
Active Cues, de Tover-
tafel, een interactieve 
tafel die ouderen met 

dementie stimuleert om weer 
actief te worden. Le Riche ont-
wikkelde het product tijdens 
haar promotie-onderzoek in 
samenwerking met de faculteit 
industrieel ontwerpen van 
de Technische Universiteit 
Delft en de afdeling klinische 
neuropsychologie van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Doel: 
de passiviteit onder mensen 
met dementie verminderen 
door iets te ontwikkelen dat 
hen stimuleert tot fysieke acti-
viteit en sociale interactie.
De Tovertafel is een kastje dat 
aan het plafond wordt gehan-
gen, boven een tafel. In het 
kastje: een beamer, infrarood-
sensoren, een luidspreker, een 
processor en een geheugen. 
Op de tafel worden spellen 
geprojecteerd die reageren op 
hand- en armbewegingen van 
de ouderen. 
De spellen lopen uiteen van 
een strandbal overgooien 
tot het opzeggen van oude 
rijmpjes. De ouderen worden 
actiever en zo ontstaat er een 
gemeenschappelijke focus en 
is er weer contact. Dat is niet 
alleen fijn voor de demente-
renden, maar ook voor hun  
familie. ‘Het is voor de omge-
ving heel pijnlijk om te zien 
dat er steeds minder kan. We 
zorgen ervoor dat familieleden 

samen weer wat leuks kunnen 
doen,’ zegt Le Riche.
Mensen met dementie zijn erg 
apathisch en tonen weinig 
emotie. Dat heeft een negatief 
effect op het hele welzijn van 
deze ouderen. Hun spieren 
worden stijf en sommigen 
worden depressief doordat 
ze in een isolement raken. 
Door de apathie gaat hun 
kennis nog sneller achteruit. 

‘Ik wilde die achteruitgang 
verminderen en bijdragen aan 
de kwaliteit van leven door ze 
plezier te geven.’ 
Ook voor het verzorgend 
personeel is de Tovertafel een 
uitkomst. Het werk is zwaar 
vanwege de vele verantwoor-
delijkheden. ‘De Tovertafel 
zorgt ervoor dat zij ook eens 
hun handen vrij hebben.’ 
Met de tafel wil Le Riche ge-

luksmomentjes terugbrengen 
in het hectische zorg-ecosys-
teem. ‘Ik wil iedereen voor wie 
dat niet vanzelfsprekend is 
weer aan het spelen krijgen.’
Daaronder vallen ook kinde-
ren met een stoornis in het 
autistisch spectrum. Deze 
kinderen vertonen veel over-
eenkomsten met mensen met 
dementie. ‘Beide groepen heb-
ben een korte spanningsboog 
en zijn snel afgeleid. Ook het 
sociale gedeelte is voor beiden 
lastig.’ Kinderen met autisme 
spelen het liefst alleen en vin-
den het delen van een speeltje 
al een uitdaging. Met een op 
maat gemaakte Tovertafel 
kunnen ze dit oefenen. 
Ook voor verstandelijk be-
perkten is er een tafel. ‘Voor 
elke groep hebben we speciale 
spellen ontwikkeld.’ In het 
project werken ontwerpers, 
universiteiten en experts uit 
de praktijk met elkaar samen. 
Ook worden de doelgroepen 
en hun families erbij betrok-
ken. ‘Uiteindelijk delen we 
alles wat we leren, zodat we 
de impact kunnen vergroten.’
Le Riche wil uitgaan van wat 
mensen nog wel kunnen, niet 
van wat ze niet meer kunnen. 
Lichamelijke activiteit kan 
heel veel moois opleveren. 
‘Maar eerst wil ik zelf meer 
leren over cognitieve uitda-
gingen en hoe ze spelen.’ Aan 
motivatie geen gebrek bij de 
inmiddels in Kaapstad woon-
achtige Le Riche. 

‘Bijdragen aan de kwaliteit van leven’

Hester Le Riche: ‘Ik wil iedereen weer aan het spelen krijgen’

Ontwikkeld voor dementerenden, maar de Tovertafel van Hester Le Riche 
blijkt ook interessant voor autistische kinderen. De uitvinder en CEO van 
Active Cues wil ‘geluksmomentjes terugbrengen in het zorg-ecosysteem’ 
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