Praten over alles rondom herstel
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Voorwoord
Ronduit®: Een jobaid voor professionals en cliënten in de GGZ
Ronduit® is een hulpmiddel in spelvorm, om in gesprek te gaan over belangrijke
thema’s die herstel ondersteunen. Herstel in de zin van herstel van identiteit,
zelfgevoel en eigen kracht. De thema’s beslaan het gewone leven, het anders
kijken naar gedrag, herstel van evenwicht en het betrekken van belangrijke
anderen. Daarnaast is er een thema ‘veilig en rechtvaardig’ dat ingezet kan
worden in de forensische psychiatrie.
Met Ronduit® lukt het beter om juist onderbelichte gebieden meer aandacht te
geven. Aandacht te geven aan dat wat goed gaat, mensen aan het denken te
zetten en bijvoorbeeld heel concreet voorbereiding te doen voor een zorgplan,
of een zorgplan te evalueren. Daarnaast is Ronduit® een instrument voor
professionals onderling, als ook cliënten onderling.
De makers van dit spel realiseren zich dat ‘samen doen’ en ‘samen praten’ aan de
hand van concreet materiaal helpend en zinvol is in de hulpverlening aan mensen
met complexe zorgvragen. Cliënten die dit spel doorlopen geven aan het plezierig
te vinden op een andere manier in gesprek te zijn over onderwerpen die hen
(en hun zorgverleners) aangaan.

Marleen Grimbel du Bois
	is orthopedagoog en GZ psycholoog en werkt als manager
behandelzaken bij GGZ Eindhoven.
	Iris de Rooij
is redacteur eHealth bij GGzE eLab en grafisch vormgever.
Ze heeft ook ervaring als cliënt.
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Doelen
•

In gesprek raken over een thema dat bijdraagt aan welzijn en herstel

•

Aandacht herstellen voor onderbelichte thema’s

•

Aandacht hebben voor thema’s die goed gaan

•

Moeilijke vragen aanbod laten komen

•

In dit spel gaat het niet om winnen of verliezen

•

Mensen aan het denken zetten: samen ‘doen’ en samen ‘praten’

•

Voorbereiden op een zorgplan of het evalueren van behandeling

3 Speelwijzen:
•
•
•

Cliënt en professional spelen één op één.
In groepen t/m 10 personen.
Professionals spelen onderling als teambuilding.

Thema’s
Thema’s die bijdragen aan welzijn en herstel:
Gewoon leven:

36 stellingkaartjes

Anders kijken naar gedrag:

39 stellingkaartjes

Evenwicht:

23 stellingkaartjes

Mensen om mij heen:

19 stellingkaartjes

Voor de forensische psychiatrie komt daar een vijfde thema bij:
Veilig en rechtvaardig:

19 stellingkaartjes

Per thema’s zijn er 10 blanco kaartjes voor aanvullingen.
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Complimentenkaarten
Er zijn ook complimenten kaarten, deze worden aan een medespeler uitgereikt.
Complimenten

24 kaartjes

Inhoud van de doos
10 pionnen
dobbelsteen
spelbord
spelkaartjes
handleiding
stellingenlijst
5 “Thema in beeld”-kaarten

Interactieve PDF
Bij het spel hoort ook een interactieve PDF van de stellingenlijst.
Deze is gratis te downloaden vanaf: www.hetherstelspel.nl
Je kunt de uitslag hiermee digitaal vastleggen. Dit kan grote voordelen
hebben, een cliënt kan heel gemakkelijk nog eens terugkijken en na
verloop van tijd opnieuw spelen om voortgang in beeld te brengen.
Printen is niet nodig.

Het spelbord heeft 2 zijden:
zijde 1 voor GGZ in het algemeen

zijde 2 voor forensische
psychiatrie
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Spelregels:
•

Leg naast het bord stapeltjes kaarten per kleur. (Leg de kaartjes met de gekleurde
kant naar boven) De volgorde van de kaartjes is niet belangrijk.

•

De gekleurde kant van de kaartjes is bedoeld voor cliënten, de witte kant voor
professionals.

•

Alle deelnemers zetten hun pion op een veld met een pijl:

•

Wie het hoogst gooit mag beginnen, of bij drempelvrees begin je als begeleider zelf.

•

Verzet je pion het aantal ogen van de worp.

•

Als je op een bepaalde kleur komt, dan neem je een stellingkaart van de zelfde kleur
en lees deze voor.

•

Gebruik de stelling als aanleiding om iets over het onderwerp te vertellen.

•

Leg vervolgens de stellingkaart op één van de aflegplaatsen (groen, oranje of rood
gezichtje) in het kwadrant van dezelfde kleur als je kaartje:
ja/goed
blij
fijn

gemiddeld
neutraal
twijfel/soms

nee/niet goed
lukt niet
boos/bedroefd

•

Je kunt ook op een complimentvakje komen. Dan mag je een complimentenkaart
van de stapel pakken. Lees het compliment voor, Vertel wie dit compliment krijgt. Een
kaart uitkiezen en het compliment aan je linkerbuur geven kan ook. De kaart wordt
onder de stapel terug gelegd, dit houdt de kaart in het spel.

•

Je kunt eventueel alle keuzes digitaal aanvinken in de PDF van de checklist om de
keuze vast te leggen voor later gebruik.

•

Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk samen je eigen spelregels te maken!
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Tips:
•

Beide zijden van de kaartjes mogen door iedereen bekeken en besproken worden.

•

Is het allemaal een beetje veel voor een cliënt, laat dan de cliënt één thema kiezen,
speel zonder pion. (trek blind uit de stapel) Spreek af hoeveel vragen je doet, of
hoeveel rondjes je loopt.

•

Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, Nederlands als 2e taal of
laaggeletterdheid, zijn er ter ondersteuning ‘Thema in beeld’-kaarten. Deze zijn er
uitsluitend ter aanvulling, je kunt prima spelen zonder de ‘Thema in beeld’-kaarten
erbij te houden.

•

Je kunt met dit spel heel goed je eigen manier ontwikkelen om het te spelen.
Om je een eindje op weg te helpen zie je hierna drie mogelijke manieren.

•

Na afloop van het spel is het interessant om rustig te bekijken hoeveel kaartjes er per
plaats liggen. Je hebt veel stof om door te praten met je cliënt afhankelijk hoe hoog
een stapeltje is en op welke plek het ligt.

•

Neem voor het spelen de stellingen door. Er kan voor gekozen worden om pijnlijke
stellingen of stellingen die een op wat voor manier dan ook een obstakel vormen,
uit het spel te halen.
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1 Speel alleen met een cliënt
Je kunt de cliënt alleen laten spelen, maar het is ook mogelijk om zelf mee te
doen. Neem dan zelf ook een pion. Spreek af hoe lang je speelt, hoeveel rondjes
je loopt. Gebruik voor een cliënt die geen spelletjesmens is alleen de interactieve
PDF! Stuur deze na afloop via email naar de cliënt.

2 Gebruik het spel in een groep
Gebruik de groene, oranje en rode aflegplaatsen voor de hele groep.
Dus op één plaats kunnen kaartjes van meerdere mensen komen te liggen.
Dit kan steun geven: Er is nóg iemand die moeite heeft om op tijd naar bed te
gaan.
Om de vaart erin te houden kun je een zandloper of een stopwatch gebruiken.
Leg dit moment voor de gehele groep als geheel vast in de PDF, Als je nog eens
speelt kun je samen vergelijken. Een grote dobbelsteen is een pré!
In een groep van 4 personen (of 5 personen als je zijde 2 van het spelbord gebruikt) kun je ieder een eigen thema (kleur) nemen. In de ronde daarna kun je
van thema ruilen. Je pakt om de beurt een kaartje van de stapel. Je gebruikt het
spelbord dan alleen om de kaartjes af te leggen. (Als iedere speler een tablet
heeft, kunnen de eigen keuzes meteen vast gelegd worden.)

3 Gebruik het spel voor teambuilding
Professionals kunnen het spel ook voor teambuilding gebruiken. Leg dan de
kaartjes voor jezelf of een ander op een groene, oranje of rode aflegplaats.
Dit vraagt om een respectvol en weerbaar team. Gebruik hiervoor (eventueel)
de witte kant
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Tips voor het verwoorden van (nieuwe) stellingen:
De stelling of vraag moet:
•
•
•
•

Eenvoudige taal gebruiken en kloppen
Positief en actief geformuleerd zijn
Eenduidig op groen, oranje of rood te leggen zijn
Uitnodigen tot een gesprek

www.hetherstelspel.nl

Dankjewel!
Alvast hartelijk bedankt dat je dit spel wilt uitproberen,
het spel is nog in ontwikkeling!
Als je een idee hebt om de stellingen te verbeteren,
of als je nog een aanvulling hebt, is het fijn als
als je dit laat weten via email:
iris@irisderooij.com
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Mensvisie en grondhouding
Psychische aandoeningen doen een aanslag op de identiteit, het zelfgevoel en het zelfvertrouwen
van een persoon. Ze hebben ingrijpende gevolgen voor de relaties en sociale rollen van mensen.
Herstel is niet alleen verbonden met vermindering van ziekteverschijnselen, maar ook met herstel
van identiteit, zelfgevoel en eigen kracht. Daarnaast is er ook een verbinding met herstel van sociale
relaties en rollen.
Herstel gaat over het (leren) leven met een (ontwrichtende) aandoening, beperking of kwetsbaarheid, waarbij de mogelijkheden en krachten van de mens centraal staan.
Zorg voor, en hulpverlening aan mensen wordt in belangrijke mate bepaald op grond van mensvisie
en grondhouding van medewerkers, gestuurd door de GGZ organisatie waar zij werken. Hoewel in
steeds andere woorden geformuleerd, zal de kern van deze visie en grondhouding steeds zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensen staan voorop, en iedere medewerker is zorgverlener.
Persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de hele mens en dat betekent zorgen voor fysieke,
emotionele, geestelijke en sociale behoeften.
Informatie is toegankelijk en zinvol zodat individuen zoveel mogelijk regie en zeggenschap
houden over hun lijf, hun gezondheid en hun leven en actief betrokken zijn bij hun eigen
veiligheid, welbevinden of herstel.
Een houding van vriendelijkheid en compassie is normaal.
Veilige, toegankelijke en vakbekwame zorg is essentieel voor cliëntgerichte zorg.
Er heerst begrip voor het feit dat ziekte of een (gedwongen) opname een levensveranderende
ervaring kan zijn voor cliënten, familie en zorgverleners.
Familie, vrienden en dierbaren zijn vitaal voor herstel of kwaliteit van leven.
De fysieke omgeving waar iemand verblijft is goed ingericht omdat dit belangrijk is voor stressreductie en welbevinden.
Medewerkers hebben regie over hun werk en daardoor ruimte om beter en met meer plezier
zorg te verlenen.

Een visie op (be)handelen wordt door een hulpverlenende GGZ organisatie uitgeschreven en
gedeeld met de medewerkers en zorgvragers, in steeds andere woorden, maar het zal in de kern
altijd gaan om de volgende thema’s:
•
•
•
•

Herstel van het normale leven: ‘gewoon leven van alledag’.
Anders kijken naar gedrag: Niet zozeer het probleemgedrag zien, maar gedrag zien als
betekenisvol.
Herstel van evenwicht in ‘draagkracht en draaglast’; Dat wat van iemand gevraagd wordt en
dat wat iemand ‘aankan’ gegeven zijn (on-) mogelijkheden.
(Betrekken van) belangrijke anderen in het herstel.

Het zijn precies deze 4 thema’s die aan bod komen. Ronduit® is bedoeld als hulpmiddel voor
professionals en cliënten in de GGZ: Met elkaar in gesprek komen over onderwerpen die spelen,
wel of niet aandacht krijgen of verdienen, en richting kunnen geven aan omgang en behandeling.
Ronduit® biedt zo een handvat om op speelse en positieve manier concrete zaken bespreekbaar te
maken.
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