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Nelly Vogelezang was apothe-
kersassistente. Als hobby 
maakte zij onderzetters met 

diverse thema’s die zij met veel suc-
ces op markten verkocht. Toen een 
activiteitenbegeleidster in de oude-
renzorg haar vroeg een memory-spel 
te maken, was dat het begin van een 
bloeiend bedrijfje, Nevospel geheten. 
Haar producten vinden gretig aftrek 
onder ouderen, maar ook in ver-
pleeghuizen en bij thuiswonende 
mensen met dementie. Zorgprofessi-
onals zijn razend enthousiast.

‘Ik maak spellen voor mensen met cogni-
tieve beperkingen,’ vertelt Nelly. ‘Maar 
daarbij gaat het niet om het spelletje zelf of 
om het juist toepassen van de spelregels, 
en al helemaal niet om winnen. Wat wel 
belangrijk is, is om een gesprek op gang te 
brengen, contact te maken, herinneringen 
op te halen en plezier te verschaffen.’
Een voorbeeld is het spel Twee=OKE 
Rotterdam, dat volgens de memory-
regels wordt gespeeld. De afbeeldingen 
op de kaarten laten bekende plaatsen 
in het oude Rotterdam zien, zoals de 
Laurenskerk, De Hef (de buiten ge-
bruik gestelde spoorweghefbrug over 
de Koningshaven) en het standbeeld 

van de in 1992 overleden oud-wereld-
kampioen boksen Bep van Klaveren 
(‘Ik gaf hem een klap, hij hep nooit 
meer gebokst’). 
‘Voor geboren en getogen Rotterdam-
mers is dit spel heel aantrekkelijk,’ 
zegt Nelly. ‘Zoals voor die demente 
dame die al spelend opmerkte: ‘‘Ik 
kwam Bep van Klaveren gisteren nog 
tegen in het Kralingse Bos!’’
Vergelijkbare spellen zijn er inmiddels 
van onder meer Den Haag, Delft en 
Dordrecht.

ALLES OP MAAT
In de keuze van de spellen die zij 
maakt, houdt Nelly rekening met de 
zogeheten ‘reminiscentiehobbel’: het 
effect dat oude mensen (met demen-
tie) zich meer weten te herinneren uit 
hun late jeugd en vroege volwassen-
heid dan uit andere perioden van hun 
leven. Vandaar spellen als Fotodomino, 
Fotobingo, Kwartet, Scrabble XXL en 
het Kleurenspel, dat gebaseerd is op 
de regels van het bekende kaartspel-
letje Pesten. Het spelmateriaal wordt 
een stuk groter en dikker uitgevoerd 
dan normaal, zodat het voor de oudere 
spelers beter te zien en te hanteren is. 
De kracht van Nelly’s aanpak is dat zij 

alle spellen op maat kan maken, ook 
voor mensen met dementie die nog 
thuis wonen. ‘Ik krijg dan bijvoorbeeld 
familiefoto’s en gebruik die als mate-
riaal voor het domino- of ganzenbord-
spel. Op die manier kunnen mensen 
met dementie en hun familie op plezie-
rige wijze persoonlijke herinneringen 
met elkaar ophalen,’ vertelt ze.  

Een veelgehoorde klacht van activitei-
tenbegeleiders in verpleeghuizen is dat 
er zo weinig geschikt materiaal voor 
mannen op de markt is. Ook daar heeft 
Nelly iets op gevonden, zoals een me-
mory-spel met afbeeldingen van oude 
automerken of beroemde sporters. ‘Ik 
vermoed dat een spel met afbeeldingen 
van mooie vrouwen het ook goed bij 
de heren zou doen,’ zegt ze met een 
lach. ‘Maar dat is me op dit moment 
nog even een brug te ver!’ 
Meer informatie over het assortiment 
van Nelly Vogelezang en de mogelijk-
heid een spel op maat te laten maken: 
www.nevospel.nl.
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