
HELP JIJ ONS PROJECT
VERWEZENLIJKEN?

De Protact sensit is een zetel/zitzak die de zintuigen stimuleert, het
lichaam omhult, het lichaamsgevoel verbetert en rustgevend werkt.
De puntsgewijze druk van de plastic ballen in de zetel stimuleert
zowel de tastzin als de zintuigcellen in de spieren en gewrichten. De
sensorische prikkels geven signalen af aan het centraal zenuwstelsel.
De verwerking van deze prikkels zorgt voor een rustgevend gevoel en
een beter lichaamsbesef. De protact sensit wordt o.a. ingezet bij:
ADHD, autisme, ontwikkelingsstoornissen, stress, spasticiteit,
cerebrale parese, … 

In Ter Heide wordt deze stoel ook wel ‘de baarmoederstoel’
genoemd, omdat hij een geborgen en veilig gevoel geeft aan onze
bewoners. We zetten hem in voor verschillende doeleinden, zowel
voor basale stimulatie en sensorische integratie, als bij personen die
onrust ervaren of gedragsproblemen hebben. We merken dat de
overgrote meerderheid van onze bewoners enorm geniet wanneer ze
in de stoel kunnen vertoeven. 

PROTACT SENSIT

c a m p u s  Z o n h o v e n

W A T ?

B U D G E T  &  P L A N N I N G

Gewenste uitvoering: 2023

Totaalprijs: € 2 385,08, incl. BTW 

Wil je dit project steunen met een kleine bijdrage? Dat kan ook! Voor

stortingen vanaf € 40  ontvang je een fiscaal attest. Storten kan op

onze fiscale rekening (BE90 0910 1151 4232) met vermelding  van de

volgende referentie: "SPM23001".

W I E  Z I J N  W I J ?

Ter Heide biedt professionele ondersteuning
aan 430 personen met een  meervoudige
beperking. 650 medewerkers geven hiervoor
elke dag het beste van zichzelf. Dit verspreid
over 4 campussen in Limburg: Genk,
Zonhoven, Borgloon, Tongeren. Ter Heide is
bovendien een warme thuis voor zijn
bijzondere bewoners. We willen in Ter Heide
veel mensen ontmoeten en samen met hen
aan de weg timmeren voor een goed en
kwaliteitsvol leven voor onze bewoners.
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ZINTUIGEN STIMULERENDE
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