
Een Steekje Los?  
Een eigenwijs spel 

Een Steekje Los? is een bordspel, maar niet 

zomaar een spelletje. Op een speelse maar 

indringende manier helpt het spel de spelers 

om in contact te komen met elkaar en 

taboerijke onderwerpen bespreekbaar te 

maken. Een Steekje Los? is ontwikkeld door 

Zorgbelang Gelderland en verder uitgebouwd door De Bagagedrager. Het spel won 

verscheidene prijzen, waaronder De Hersenbokaal vanuit de Hersenstichting en de 

Innovatieprijs van Stichting Voorzorg Utrecht.  

Doel van deze StigmaTool 
Spelenderwijs in gesprek over psychische gezondheid en kwaliteit van leven, dat is wat een Een Steekje Los? wil 

bereiken. Taboerijke onderwerpen worden hierbij op een laagdrempelige manier bespreekbaar gemaakt met als 

doel meer openheid, (h)erkenning en begrip. Het in gesprek gaan over herstel, de kwaliteit van leven en andere 

thema’s waar het in het dagelijks leven niet zo snel over gaat, heeft als resultaat bewustwording. 

Doelgroep van deze StigmaTool 
Waar het spel in eerste instantie ontwikkeld is voor mensen met een psychische aandoening en hun directe 

omgeving, bleek al snel dat het voor een veel bredere doelgroep geschikt is. Collega’s, buurtbewoners, studenten, 

docenten, maar ook hulpverleners hebben het spel omarmd.  

Werkwijze van deze StigmaTool 
Een Steekje Los? is oorspronkelijk een bordspel waarbij door middel van kaartjes 

met opdrachten, stellingen en vragen acht levensthema’s aan bod komen. De 

thema’s zijn verwerkt in losse themaborden, waarmee je naar keuze je 

speelbord kunt maken. Het is ook mogelijk met alleen de kaarten te spelen. 

Zowel met als zonder bord is Een Steekje Los? in veel verschillende variaties te 

spelen. Er worden workshops en trainingen gegeven om kennis te maken met de 

vele mogelijkheden en variaties van het spel. Ter illustratie vindt u drie van deze 

spelvarianten op de volgende pagina’s. 

Naast het bordspel is er een gratis digitale versie te spelen op 

www.eigenwijsspelonline.nl en is er een app. Ook zijn er 26 uitbreidingssets (zie 

kader) ontwikkeld toen er meer behoefte bleek aan verdieping omtrent 

aangesneden onderwerpen uit het originele spel. Eén van de hierna beschreven 

voorbeelden richt zich specifiek op de uitbreidingsset stigma. 

Voor meer informatie en het 
aanschaffen van het spel en de 

uitbreidingssets: 
www.debagagedrager.nl/eigenwijsspel 

 
Speel online: 

www.eigenwijsspelonline.nl 
 

Download Een Steekje Los? app: 
via de App Store en Play Store 

Uitbreidingssets 

1. ADHD en ADD 

2. Angst- en dwangstoornissen 

3. Autismespectrumstoornis 

4. Bipolaire stoornis 

5. Depressie 

6. Eetstoornissen 

7. Lichamelijk chronisch ziek 

8. Persoonlijkheidsstoornis 

9. Verslaving 

10. Stigma 

11. Transgender 

12. Eenzaamheid 

13. Zelfregie 

14. Actiekaarten 

15. Jeugdzorg 

16. In de wijk 

17. Multicultureel 

18. Vriendendienst 

19. Dementie 

20. Zelfbeschadiging 

21. Niet-aangeboren hersenletsel 

22. Jeugd 

23. Gesloten afdeling 

24. Helpen werkt averechts 

25. Psychose 

26. Dissociatieve stoornissen 

 

Het spel is een prachtige manier om 

ingewikkelde taboe-onderwerpen 

bespreekbaar te maken. 

Het draagt bij aan een belangrijke 

voorwaarde voor goede begeleiding van 

patiënten: begrip, taboes doorbreken, 

moeilijke zaken bespreekbaar maken en 

structuur bieden voor patiënten. 

Het bevat alle relevante levensthema’s die 

persoonsgericht zijn en continu aandacht 

vragen, en waaraan iedereen op enig 

moment aandacht moet geven. 

Het is zeer divers uitgewerkt, waardoor er 

voor ieder wat wils is om te kunnen 

‘spelen’. 


