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Speel met je handen, je voeten, je oren.  

Speel met je neus, je ogen en je mond. 

We ruiken, we zien, we horen.  

We voelen, we woelen en dansen samen in het rond. 

 

  
   

SnoezelenSnoezelen



Wat is snoezelen?Wat is snoezelen?
Snoezelen of sensorische stimulatie betekent dat we zintuiglijke prikkels (zien, 

horen, ruiken en voelen) aanbieden in een sfeervolle, veilige en rustige omgeving. Het 

woord ‘snoezelen’ is een samenvoeging van ‘snuffelen’ en ‘doezelen’. Snuffelen 

wijst op de actieve kant waarbij we samen met het kind op ontdekking gaan. We 

stimuleren hen hierbij om zelf de materialen aan te raken, er iets mee te doen. 

Doezelen wijst op het passieve en rustige gedeelte, het beleven, genieten en 

ontspannen.

Vanuit onze dienst werden er drie koffers gemaakt. De doezelkoffer is 

samengesteld voor kindjes die het liefst rustig snoezelen. Hij is ideaal voor 

gezinnen met kindjes die eerder afwachtend zijn. De snuffelkoffer is er voor de 

actievere en meer ondernemende kindjes. Ontdekken en zelf materiaal mani- 

puleren staan centraal. In de kleinere snoezelkoffer komen snuffelen en doezelen 

samen. Het is een leuke koffer om een eerste keer kennis te maken met snoezelen. 

De materialen in de koffers werden gekozen zodat al de zintuigen aangesproken 

kunnen worden. Duik samen met je kind in de koffer en probeer de materialen 

uit. Welke materialen vinden jullie fijn en aangenaam?

Tip: Naast de snoezelkoffers werd er ook een voorleeskoffer gemaakt. Samen zijn met je kind

en samen ontdekken welke boekjes voor hem of haar prikkelend zijn staan hierin centraal



Waarom snoezelen?Waarom snoezelen?
Eén van de doelen van een snoezel-sessie is ontspanning. De hartslag en de 

bloeddruk van jouw kind dalen en de spierspanning kan afnemen. Je kind 

komt tot rust. Naast ontspanning kan snoezelen positief zijn voor de algemene 

ontwikkeling. Zo kan het de (non – verbale) communicatie tussen ouders en kind 

versterken, is het goed voor de hoofdoriëntatie, kan oogcontact bevorderd 

worden en stimuleren we de algemene aandacht en interesse (ontwikkelings- 

stimulatie) van je kind.

 

Verder ligt de nadruk tijdens het snoezelen op het 

SAMEN beleven, samen ontdekken en samen ontspannen 

waardoor de band tussen kind en begeleider/ouder positief 

versterkt kan worden.

Ouders geven aan dat ze hun kind tijdens het snoezelen zien genieten en dat er 

meer interactie is. Het positieve effect op de band tussen ouder en kind maakt een 

snoezel-sessie hierdoor ook voor ouders een fijne activiteit. Naast ouders kunnen 

ook broers en zussen betrokken worden bij het snoezelen. Doordat snoezelen 

experimenteren en ontspannen combineert en tussen deze twee varieert blijft 

het voor iedereen interessant. De gezinsleden kunnen elkaar tijdens de snoezel-

activiteiten op een andere manier leren kennen wat bevorderend kan zijn voor de 

onderlinge gezins-interacties.



Voor je begint...Voor je begint...
De ruimte

Een goede snoezel-ruimte is een ruimte waarin de aandacht volledig kan uitgaan 

naar de activiteit zonder storende elementen. We geven enkele tips:

҉  Zorg voor een afgebakende ruimte. Je kind moet binnen deze ruimte op een

veilige manier op ontdekking kunnen gaan. Kies dus eerder voor een knusse 

ruimte of bv. een snoezel-tent. Sluit de deur van de ruimte zodat je kind niet 

zomaar uit de ruimte kan.

҉  Zorg voor rust. Zet storende elementen zoals tv, radio,… af en ruim overbodig

speelgoed, decoratie-materiaal,… op. Biedt snoezelgeluiden en -materialen 

op een zachte en rustige manier aan. 

҉  Zorg voor een knusse en veilige sfeer. Leg eventueel enkele matjes, kussens of

fleece dekens op de grond en verduister de ruimte. Zorg dat je kind zich veilig 

en goed voelt. Wanneer je kind bijvoorbeeld bang is in het donker kies je er 

best voor om de ruimte niet helemaalte verduisteren.

Tip: Het internet is gevuld met inspirerende ideeën voor snoezel-ruimtes. Surf ook eens naar

www.pinterest.com/dabvroegbegeleiding voor leuk ideeën door ons verzameld.



Snoezel-ruimteSnoezel-ruimte
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Voor je begint...Voor je begint...
Kind

Het lijkt vanzelfsprekend maar naast de ruimte moet ook je kind voorbereid 

worden op de snoezel-activiteit. Enkele tips waarmee je rekening kan houden:

҉  Kondig de snoezel-activiteit op voorhand aan. Doe dit zeker als je kind meer 

nood heeft aan structuur en voorspelbaarheid. Laat de koffer, de ruimte, een 

foto,… zien van de snoezel-activiteit. Je kan ook kiezen voor een vast voorwerp 

dat je steeds opnieuw gebruikt om de snoezelactiviteit aan te kondigen. Vertel 

kort wat jullie gaan doen en geef aan wanneer.

҉  Voldoe aan de basisbehoeften van jouw kind voor je start: een propere

pamper, toiletbezoek, heeft het gegeten en gedronken,…

҉  Kies voor makkelijke kleren die niet knellen rond het lichaam. Je kind moet

zich goed voelen en vrij kunnen bewegen. Doe best lossere kleren aan en doe 

schoenen bij voorkeur uit



Voor je begint...Voor je begint...
Begeleider

Snoezelen doen we als ouder/begeleider SAMEN met het kind. Het is dus 

belangrijk dat ook jij met volle aandacht en beleving aan de snoezelactiviteit 

kan starten. Pas de tips die we gaven bij het kind eventueel toe op jezelf als 

volwassene. Leg de materialen/apparaten die jou kunnen storen of afleiden even 

aan de kant. Zet je gsm, tablet, … uit zodat je ongestoord mee kan duiken in de 

snoezelkoffer.

Klaar? … Snoezelen maar!!
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Snoezelen doen we als ouder/begeleider SAMEN met het kind. Het is dus 

belangrijk dat ook jij met volle aandacht en beleving aan de snoezel-

activiteit kan starten. Pas de tips die we gaven bij het kind eventueel toe 
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Klaar... snoezelen Klaar... snoezelen maarmaar
Snoezel-materiaal aanbieden

Tijdens het snoezelen is het goed jezelf bewust te zijn op welke manier je 

materiaal aanbiedt. We willen het kind namelijk niet overdonderen of 

overprikkelen. Biedt daarom de materialen best één voor één aan. Wanneer je 

kind angstig of afwachtend is kan je eventueel eerst voordoen wat de bedoeling 

van het materiaal is op je eigen lichaam. Daarna schakel je rustig over naar je kind. 

Laat materialen eerst zien. Geef daarna het materiaal in de handen. Ga dan pas 

het materiaal over het lichaam verplaatsen. Rol bv. met een bal over de benen, 

handen, armen. Kies in eerste instantie voor de voorkant van het lichaam. Ga 

daarna pas rollen over de rug, het hoofd,… Stimuleer jouw kind, indien mogelijk, 

om de materialen zelf te manipuleren. Dit kan op het lichaam van het kind maar 

kan bijvoorbeeld ook op het lichaam van de begeleider. Beleef op deze manier 

samen de snoezel-activiteit.

Al de materialen in de koffer worden beschreven in 

de handleiding. Er worden ook tips, instructies,…  

gegeven. De materialen delen we per zintuig in volgens 

het principe ‘ik zie, ik hoor, ik voel en ik ruik’.

Tip: Wij hebben 3 snoezelkoffers, een voorleeskoffer en nog enkele extra snoezelmaterialen 

zoals drukvest, koptelefoon, verzwaringsdeken,… Vraag er naar bij je thuisbegeleidster.



Enkele afsprakenEnkele afspraken
Gebruik van de koffer(s) en andere materialen

Fijn dat jullie onze snoezelkoffer(s) willen gebruiken en ontdekken. Het is echter 

belangrijk dat er enkele afspraken worden gemaakt zodat we nog lang en veel 

snoezel-plezier kunnen beleven. 

҉  Zorg ervoor dat materialen niet vuil worden of beschadigd geraken.

҉  Berg eten en drinken op.

҉  Was de handen voor gebruik van de materialen.

҉  Doe schoenen uit.

҉  Zorg ervoor dat alles na de snoezelactiviteit terug in de koffer zit.

Voor meer informatie over het gebruik en de regels van de snoezelkoffer(s) kan je 

altijd terecht bij jouw thuisbegeleidster.

©DAB – 2019   

EEnnkkeellee  aaffsspprraakkeenn  
 

Gebruik van de koffer(s) en andere materialen 

Fijn dat jullie onze snoezelkoffer(s) willen gebruiken en ontdekken. Het is 

echter belangrijk dat er enkele afspraken worden gemaakt zodat we nog 

lang en veel snoezel-plezier kunnen beleven.  
 

҉ Zorg ervoor dat materialen niet vuil worden of beschadigd geraken. 

҉ Berg eten en drinken op. 

҉ Was de handen voor gebruik van de materialen. 

҉ Doe schoenen uit. 

҉ Zorg ervoor dat alles na de snoezelactiviteit terug in de koffer zit. 
 

Voor meer informatie over het gebruik en de regels van de snoezelkoffer(s) 

kan je altijd terecht bij jouw thuisbegeleidster.    

 

      



Doe het zelfDoe het zelf
Op het internet vind je tal van ideeën om huis-, tuin- en keukenspullen om te 

toveren tot sensorische snoezel-materialen. Het hoeft niet duur te zijn en vaak 

heb je deze spullen in huis of koop je ze in een winkel in de buurt. Zoek via Google, 

YouTube of Pinterest naar de materialen die jullie aanspreken. Door in het Engels 

te zoeken vind je vaak nog meer ideeën. Gebruik termen zoals: “diy sensory toys” 

en “diy sensory material”. Op de volgende pagina’s sommen we alvast een leuk 

Do It Yourself (DIY) idee op per zintuig.

Zorg ten alle tijden dat wat je maakt veilig is. Kijk goed na dat er geen losse 

elementen zijn, dat alles stevig is, … Verder blijf je best bij het kind in de buurt 

zodat je kan ingrijpen moest er bv. toch iets loskomen.
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Zorg ten alle tijden dat wat je maakt veilig is. Kijk goed na dat er geen losse 

elementen zijn, dat alles stevig is, … Verder blijf je best bij het kind in de 

buurt zodat je kan ingrijpen moest er bv. toch iets loskomen.  



Doe het zelfDoe het zelf
Kijkfles of sensory bottle

҉  Stevige, doorzichtige fles van hard plastiek.

҉  Vul ½ van de fles met warm water.

҉  Vul de ander helft van de fles met glucosesiroop of transparante knutsellijm

op basis van water.

҉  Doe knopen, glitter, water beans (eerst in water laten opzwellen), plastiek

figuurtjes,… naar keuze in de fles.

҉  Draai de fles dicht en schud enkele keren stevig op en neer.

҉  Gebruik seconde lijm of een lijmpistool om de dop dicht te lijmen.

Tip: De inhoud van de fles zal door de glucosesiroop of de knutsellijm gaan zweven. Hoe meer je 

er van in de fles doet het trager de inhoud zal bewegen.

©DAB – 2019   

DDooee  hheett  zzeellff  
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҉ Stevige, doorzichtige fles van hard plastiek. 
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knutsellijm op basis van water. 

҉ Doe knopen, glitter, water beans (eerst in water laten opzwellen), plastiek 
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Tip: De inhoud van de fles zal door de glucosesiroop of de knutsellijm gaan zweven. Hoe 

meer je er van in de fles doet het trager de inhoud zal bewegen. 



Doe het zelfDoe het zelf
Voelbord of sensory wall

҉  Stevige plank: gladde houten plank, plastiek snijplank, …

҉  Allerlei voel-materialen. Laat vooral je eigen fantasie spreken.

Zolang je kind zich bij het voelen geen pijn kan doen zit je goed.

҉  Zorg dat er voldoende kleur in het voelbord aanwezig is. Dit trekt de aandacht

van jouw kind.

҉  Bevestig alles met een stevige lijm en laat voldoende lang drogen.

҉  Test voor gebruik of alles goed vasthangt.

Tip: Maak verschillende kleinere voelborden. Zo kan je kind het bord makkelijk zelf vasthouden 

en kan je variëren in het aanbod.
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Voelbord of sensory wall 

҉ Stevige plank: gladde houten plank, plastiek snijplank, … 
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Zolang je kind zich bij het voelen geen pijn kan doen zit je goed. 
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 Tip: Maak verschillende kleinere voelborden. Zo kan je kind het bord makkelijk zelf 

vasthouden en kan je variëren in het aanbod. 



Doe het zelfDoe het zelf
Geurpotjes of smelling bottles

҉  Kruidige geuren:

• Bewaar bijna lege kruidenpotjes.

• Verwijder het etiket zodat ze doorzichtig worden.

҉  Subtiele en bloemige geuren:

• Was lege (kruiden)potjes uit en verwijder het etiket. Laat ze een paar dagen 

opstaan zodat ze kunnen luchten.

• Doe een goede scheut etherische olie, zeep, parfum,… op een watje en stop 

dit in het potje.

• Kies ook eens voor gedroogde bloemen, losse thee of een theezakje.

• Schroef het deksel terug op het potje en laat enkele dagen dicht. Op deze 

manier wordt het potje gevuld met de geur.

• Wanneer je het deksel vervolgens van het potje schroeft zal de geur je 

tegemoet komen.

Tip: Versier de potjes. Kies hierbij voor zachte of ruwe materialen. Naast de geur spreken we 

door de versiering ook de tastzintuigen aan.
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theezakje.  
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dicht. Op deze manier wordt het potje gevuld met de geur.  

o Wanneer je het deksel vervolgens van het potje schroeft zal 

de geur je tegemoet komen.   
 

 

 

 

 

 

 

 Tip: Versier de potjes. Kies hierbij voor zachte of ruwe materialen. Naast de geur spreken we 

door de versiering ook de tastzintuigen aan. 



Doe het zelfDoe het zelf
Rammelaar of sensory rattle

҉  Vul een leeg, stevig plastic flesje met rijst, gekleurde balletjes, steentjes, ….

҉  Maak eventueel met een boor of met een nagel + hamer een gaatje in de dop

van de fles

҉  Steek door het gaatje gekleurde linten. Maak een knoop aan de binnenkan

van de dop zodat de linten niet wegkunnen. Kleef de knopen, aan de 

binnenkant van de fles vast met lijm zodat alles goed vasthangt.

҉  Draai de dop op de fles en plak hem dicht met secondelijm of een

lijmpistool.

©DAB – 2019   

DDooee  hheett  zzeellff  
 

Rammelaar of sensory rattle 
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Doe het zelfDoe het zelf
Wil je nog meer snoezel-inspiratie opdoen? Op zoek naar een verzameling van 

leuke ideeën?

Neem eens een kijkje op ons Pinterest-bord. Surf naar 

www.pinterest.com/dabvroegbegeleiding. Klik op één van de borden en bekijk de 

verschillende doe-het-zelf-snoezel-ideeën die door ons verzameld werden.

Tip: Als je bovenstaande link ingeeft kan je er voor kiezen om zonder account verder te gaan. 

Wil je echter zelf ideeën bewaren, zoeken of opslaan maak dan best een account aan.



Snoezel-informatieSnoezel-informatie
Er is nog heel wat meer informatie te vinden rond snoezelen en snoezel 

materiaal. We geven hier enkele apps, websites en boeken die interessant kunnen 

zijn.

Apps

• Regenboogspel (SIC GameLAb)

Achtergrond muziek en de kleuren van de regenboog die elkaar rustig 

afwisselen. Gebruik de app interactief door over het scherm te bewegen over. 

Er verschijnt een witte lijn die na enkele seconde weer verdwijnt.

• Autism Sensory Images (Cannizzaro Software)

Verschillende vormen, voorwerpen,… verschijnen automatisch op het scherm. 

Laat ze trager of sneller gaan door het pijltje naar links of rechts te verplaatsen.

• Kids Doodle – Color & Draw (Doodle Joy Studio)

Met de schilder borstel maak je een kleurrijk kunstwerk. Je kan creaties 

bewaren of op ‘play’ drukken (de gemaakte bewegingen worden opnieuw 

afgespeeld).

• Learn Music & Songs Xylophone (SunnyKidGames)

Raak het scherm aan, kies een instrument en maak muziek.

• Franky’s Baby Fireworks (Mykaelos)

Raak het scherm aan en het vuurwerk gaat knallen. Maar ook zonder aanraking 

zal de app het vuurwerk laten afgaan.

Tip: Wanneer je in de app-store of play-store ‘snoezelen’ of ‘sensory’ in geeft krijg je heel wat 

apps. Probeer apps eerst zelf uit voor je ze aan je kind aanbiedt.



Website

• www.stijn.be/sc/wiezijnwij.php

Op deze website vind je informatie rond Sens-city. Een activiteitencentrum met 

mogelijkheid tot huur van snoezel-ruimte.

• www.snoezelke.be

Informatie en snoezel-tips

• www.kvg.be/snoezelen

Informatie en verhuur van snoezel-materialen

• www.nenko.nl

Via deze site kan je op zoek gaan naar snoezelmaterialen om zelf aan te kopen. 

Je zal er zeker materialen vanuit onze koffer op terug vinden.

• www.senso-care.be

Ook deze site verkoopt snoezelmaterialen. Ze hebben echter ook een ruim 

aanbod bijt-accessoires, speelgoed, boeken,…

• www.klosmedia.nl/product/fenomena-1/

Via deze site krijg je meer uitleg en de mogelijkheid tot aankopen van een 

dvd speciaal voor mensen met een verstandelijk beperking. De dvd bevat 

snoezel-beelden en snoezel-muziek speciaal ontwikkeld om de belevings- 

wereld te prikkelen.

Boeken

• Het grote Snoezelboek, door Joep Derie en Ronny Vanoosthuyse

©DAB – 2019   

Websites 
 

− www.stijn.be/sc/wiezijnwij.php   

Op deze website vind je informatie rond Sens-city. Een activiteitencentrum met 

mogelijkheid tot huur van snoezel-ruimte. 

− www.snoezelke.be  

Informatie en snoezel-tips 

− www.kvg.be/snoezelen 

Informatie en verhuur van snoezel-materialen 

− www.nenko.nl 

Via deze site kan je op zoek gaan naar snoezelmaterialen om zelf aan te 

kopen. Je zal er zeker materialen vanuit onze koffer op terug vinden. 

− www.senso-care.be 

Ook deze site verkoopt snoezelmaterialen. Ze hebben echter ook een ruim 

aanbod bijt-accessoires, speelgoed, boeken,… 

− www.klosmedia.nl/product/fenomena-1/ 

Via deze site krijg je meer uitleg en de mogelijkheid tot aankopen van een dvd 

speciaal voor mensen met een verstandelijk beperking. De dvd bevat snoezel-
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Boeken 

− Het grote snoezelboek geschreven door Joep Derie en Ronny Vanoosthuyse 

   
Het grote Snoezelboek door Joep Derie en Ronny Vanoosthuyse 



Veel snoezel-plezier!Veel snoezel-plezier!
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