Velkommen
til Snoezelhuset

Hvad er et Snoezelhus?
“Snoezelen” er et hollandsk ord,
sammensat af de to ord Snuffelen
og Doezelen, som betyder:
at SNUSE og at DØSE.
Et Snoezelhus er et sted, hvor man
kan komme til at bruge alle sine
sanser aktivt og få anderledes nye
oplevelser, som kan virke enten
oplivende eller afslappende.
Snoezelhusets målgruppe er
mennesker, som - grundet
fysisk og/eller psykisk

funktionsnedsættelse - kan have
svært ved at få tilstrækkelig
sansestimuli i hverdagen, som
medvirker til at fastholde et stabilt
forhold til omverdenen.
Andre grupper af mennesker kan
også have glæde af Snoezelhusets
udbud af sanseoplevelser, f.eks.
demente mennesker, psykotiske
mennesker og mennesker
med andre sansemæssige
vanskeligheder - børn som voksne.

Hvad er der i rummene?
Det HVIDE RUM og det
GRØNNE RUM er døserum, hvor
man kan ligge på store vandsenge
og lytte til dejlig musik og kigge
på fascinerende lyseffekter.
Bashøjtalere under den ene seng
gør, at man også kan komme til at
mærke musikken.
Det RØDE RUM er et aktivt rum
og domineres af et vældigt bassin
med 10.000 farvekugler, som man
kan dykke ned i.
Det BLÅ RUM indeholder et

dobbelt boblebad med dyser, lys,
musik og dufte. I rummet er der
desuden en tør massagebriks, der
er opvarmet og giver skånsom
massage.
Det GULE RUM er et døserum. I
rummet er der et lysbassin med
hvide bolde og afslappende musik.
Det SORTE RUM er oplyst af UVlys, som fremhæver de forskellige
visuelle elementer på spændende
vis. Man kan tegne, lytte og slappe
af i mørket.

Hvordan booker man?
Ring til Snoezelhuset og reservér
en tid for introduktion til huset.
Derefter kan du købe en
“nøglebrik” og få adgang til on-line
kalenderen, således at du

2

fremover selv booker tid og låser
dig ind i huset til den reserverede
tid.
Du bliver opkrævet via regning en
gang om måneden.

Hvad koster det?
Introduktion i 2 timer - pr. person (Max 5 personer af gangen)....... 400 kr.
Ergoterapeutisk vejledning/behandling (1 time)........................ 500 kr.
Timetakst pr. person........................................................... 95 kr.
Gruppetakst (4-10 personer)................................................... 400 kr.
Vandmassagebriks - medbring 20 kr. til automat (20 min.) ........ 20 kr.
Køb af nøglebrik kun med kontant betaling............................ 40 kr.
Gæstebesøg 2 time (max. 15 personer)..................................... 1200 kr.
Bemærk! Aflysning af reserveret tid skal ske via on-line kalenderen
eller telefonisk senest 3 dage før, ellers forfalder det fulde beløb til
betaling.

Påklædning?
Bekvemt tøj til at bevæge sig
i, strømpesokker eller indesko,
evt. badetøj (+håndklæde).
Medbring evt engangsvaskeklude,
plastikposer og andet.

Husk altid at re
servere
tid, inden du ko
mmer.

Hygiejne
Snoezelhuset har mange
forskellige brugere hver dag, og
derfor er god hygiejne vigtig.
For at beskytte brugerne, er der
ved hoveddøren og indenfor sat
håndsprit op, som skal benyttes
før og efter besøg.

Ved afprøvning af husets faciliteter
skal man benytte et håndklæde til
at ligge på. Efter brug lægges det
til vask ved badeværelset. Huset
rengøres dagligt, boldbassiner og
alle betræk vaskes jævnligt.

Visitation
Visitation til behandling i
Snoezelhuset sker via ”Visitation
- Ældre & Sundhed”, Lolland
Kommune.
På Lolland Kommunes hjemmeside

www.lolland.dk finder du hvilken
visitator, du skal kontakte. Skriv
”visitationen” i søgefeltet.
Du kan også sende en mail til
aeldreogsundhedofficiel@lolland.dk.
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Snoezelhuset i Maribo
Snoezelhuset er fysisk placeret i lokaler på Søndersø, Søndre
Boulevard 2A, men er en selvstændig institution under Ældre &
Sundhed i Lolland Kommune.
I umiddelbar tilknytning til haven ned mod Søndersø er der
indrettet ca. 200 kvadratmeter Snoezelhus, fordelt på 6 rum,
gange og baderum samt Orangeri ved indgangen med mulighed for
indtagelse af medbragt frokost.
Huset er indrettet således, at det kan benyttes af selv svært fysisk
handicappede mennesker. Loftmonterede lifte i samtlige rum sikrer,
at man kan komme til at bruge alle aktiviteter på lige fod med
mennesker med fuld førlighed.
Kørevejledning: Fra motorvejsafkørsel 47 køres til Maribo og
drejes ad Blæsenborg Allé, som fortsætter direkte over i Søndre
Boulevard. Følg Søndre Boulevard og drej til venstre ved at krydse
Refshalevej.
For enden ad Søndre Boulevard drejes til venstre ad Søndersøvej,
indkørsel til Snoezelhuset er på venstre hånd inden havnen. Der er
parkeringspladser ved huset.

Snoezelhuset
Søndre Boulevard 2a, 4930 Maribo
Tlf. 54 78 33 63
Telefontid: mandag & onsdag kl. 8.30-10.30
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