OPGELUCHT
STAAT NETJES
Krop de boel niet op, praat het van je af!

Een dobbelspel voor wie durft...

OPGELUCHT STAAT NETJES
Je hart luchten is fijn: je voelt je minder alleen en samen kun
je op een rijtje zetten wat er allemaal in je hoofd afspeelt. Maar
als een gezinslid ziek is, dan praat je daar misschien niet zo
makkelijk over of vraag je daar niet zo snel naar. Dit spel stelt
de vragen die niemand durft te stellen, zodat jullie samen over
zo een situatie kunnen praten.

Hoe werkt het?
Dit spel daagt je uit om je hart te luchten bij een ander. Elke keer
krijgt ieder van jullie een vraag. Wel net zo eerlijk. Deze gaan over
je gezinssituatie, je familie, je vrienden en hoe jullie met de ziekte
omgaan. Ontdek waarin jullie anders denken of juist hetzelfde!

The rules

# eerlijkduurthetlangst
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# raarbestaatnie

aar

elk
# vertrouw

# zwijgenmag #d
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# nowinners #nol

osers

VOOR WE BEGINNEN
Met wie wil jij #luchten?
Ken je iemand met een ziek gezinslid? Of wil je zelf graag je hart
luchten? Met wie kan jij goed praten? Misschien met een broer,
zus, vader, moeder of een goede vriend(in). Of met iemand van
school of je vereniging?
Vertel dat je een nieuw spel hebt en dit graag met hem/haar
wilt uitproberen. Bij een volgende keer gebruik je het codewoord
#luchten. No explanation needed.

Wat heb je nodig?
•

Een dobbelsteen of een dobbelsteen-app.

•

De vragen. Geprint of digitaal (bijvoorbeeld op een tablet).

•

Een plek waar je lekker zit en ongestoord kan praten.

•

O, en plunder zeker even de voorraadkast voor wat lekkers.

DAAR GAAN WE!
Opgelucht staat netjes kent geen winnaars of verliezers. De
vragen dagen jullie uit te praten over hoe jullie met lastige
situaties omgaan. Durf jij over alles te praten?

Gelijke start
De ander heeft waarschijnlijk al een idee waar je over wilt praten.
Als dat niet zo is, dan is het fijn om elkaar op de hoogte te
brengen van wat er speelt. De ander weet dan waar je mee zit en
dat maakt de rest van het spel makkelijker.
•

Vraag de ander of hij/zij weet wat er speelt.

•

Vertel de gezinssituatie van degene met een ziek gezinslid.
ZIjn er broers of zussen? Zijn de ouders nog bij elkaar?
Wonen er nog meer mensen bij diegene thuis? Hoe oud is
iedereen?

•

Vertel wie ziek is of wat er speelt. Hoe lang speelt dit al? Kan
hij/zij alles nog zelf of is er veel hulp nodig?

•

Wat willen jullie nog meer weten?

En nu?
Vanaf nu helpt het spel je verder. Er zijn zes
kaarten met elk een eigen onderwerp. Op
elke kaart staan drie vragenvuren die jullie
uitdagen om te praten over het onderwerp.

Een beurt gaat als volgt:
#HETONDERWERP
Vragenvuur

De vraag-maar-raak-vraag

De nu-jij-vraag

1. Gooi de dobbelsteen
om een onderwerp te
bepalen.
2. Gooi nog een keer
om te bepalen voor welk
vragenvuur jullie komen te
staan.
Heb je een onderwerp of vragenvuur al gehad? Gooi dan opnieuw.

3. Als je hebt gegooid, stel je afhankelijk van jouw rol in het
gesprek de vraag-maar-raak-vraag of de nu-jij-vraag van
het vragenvuur. De ander kan nu #luchten.
•
•

Vraag-maar-raak-vraag: vraag voor de speler met een ziek familie lid.
Nu-jij-vraag: vraag voor de andere speler.

4. Wanneer de ander klaar is met #luchten, kaatst hij de
overgebleven vraag uit het vragenvuur terug naar de eerste
speler.
5. Als ook de tweede speler heeft gelucht, wissel dan de rollen
om. De tweede speler gooit nu de dobbelsteen en stelt als
eerst een vraag.
6. Herhaal dit tot jullie opgelucht zijn of alle vragen hebben
gehad.

How about no?
Wanneer je iets niet wilt zeggen, geef dat aan. Dan houdt de
ander zich erbuiten en dobbel je door.

Opgelucht
Geen zin meer, moe of klaar? Laat weten dat je opgelucht bent.
Bespreek kort of de lucht is geklaard en of jullie elkaar nu beter
begrijpen. Het kan natuurlijk ook dat dat niet zo is. Kunnen jullie
uitleggen waarom?

#ECHTZIEK
Wat houdt de ziekte in?
Wat kun je allemaal vertellen over de ziekte? Wat weet
je nog niet? Waar heb je vragen over? Wat heb je (nog)
niet durven vragen?
Welke vraag over de ziekte vind je het allermoeilijkst
om te stellen? Waarom?

Hoe kom je meer te weten over de
ziekte?
Wie heeft jouw vragen beantwoord? Wil je iets weten
maar weet je niet hoe? Weet jij waar je betrouwbare
informatie kunt vinden over de ziekte? Weet iedereen
binnen je familie (evenveel) over de ziekte?
Wie of wat raadpleeg je als eerste, als je hoort van een
ziekte? Waarom?

Wie weet van jullie situatie af?
Welke buitenstaanders weten ervan? Vragen
buitenstaanders naar de ziekte? Zijn er mensen die het
mijden? Hoe vind je het om te vertellen over de situatie?
Wat maakt het eng om te vragen naar de situatie? Wat
maakt het niet eng?

#BINNENSTEBUITEN
Hoe ziet de buitenwereld dat je het
moeilijk hebt?
Kan iedereen dit zien of alleen bepaalde mensen? Hoe
uit je jouw emoties? Laat je het zien of trek je je liever
terug?
Hou jij je gevoel voor jezelf of praat je er graag over?
Kan dat met iedereen?

Hoe ziet je hoofd er van binnen uit?
Wat gaat er door je heen als je aan de situatie denkt?
Wat voel je? Boos, verdrietig, blij of moe?
Als je een moeilijke dag hebt, wat vrolijkt je dan op?

Een handleiding over jou!
Hoe wil je dat anderen met je omgaan? Ben je liever
alleen of met anderen? Wil je over de situatie praten of
liever niet? Hoe wil jij getroost worden?
Hoe troost jij een ander? Door een grap of juist met
een big hug?

#BACKTOTHEFUTURE
Heb je nare herinneringen?
Zijn er vervelende momenten geweest waar soms aan
terugdenkt? Heeft dat invloed op je humeur? Ben je
weleens bang dat die situatie terugkomt?
Wat doe jij om van enge gedachten af te komen?

Waar ben je bang voor?
Hoe hou je in de gaten of alles goed gaat thuis? Wat is
het ergste dat kan gebeuren? Waarom?
Wat zou je niet willen weten als je in de toekomst zou
kunnen kijken?

Wat zijn jouw dromen?
Waar verheug je je op? Wat wil je doen als je klaar bent
met school? Zijn er plannen waar je over twijfelt?
Wat zou je willen weten als je in de toekomst zou
kunnen kijken?

#ALLESISANDERS
Wat neem je de ziekte kwalijk?
Wat kan niet door de ziekte? Heb je moeilijke keuzes
moeten maken? Wat kun je makkelijker accepteren?
Wat hielp daarbij?
Waar baal je van, maar kan je niet veranderen?

Wat voor moois heeft de ziekte
gebracht?
Ben je nieuwe dingen gaan doen sinds de ziekte? Waar
ben je dankbaar voor? Heb je grappige of bijzondere
momenten meegemaakt? Is er iets waar je trots op
bent?
Welke mooie herinnering zal je nooit vergeten?

Wat bleef ondanks de ziekte
hetzelfde?
Wat is er niet veranderd? Zijn er gewoonten of rituelen
die nog altijd hetzelfde zijn? Ben jij nog dezelfde?
Wat is een eigenschap van jezelf die nooit zal
veranderen? En welke zou je wel willen veranderen?

#KOPZORGEN
Waar ben je veel mee bezig in je
hoofd?
Waar maak jij je zorgen over? Kan jij je zorgen loslaten?
Of achtervolgen ze je? Hoe dan?
Wat doe jij om van je zorgen af te komen?

Zorg je voor anderen?
Heb je het gevoel dat je dingen moet oplossen voor
anderen? Voel je je verantwoordelijk? Zorg je voor
anderen? Wie let op jou?
Maak je je meer zorgen over jezelf of over anderen?

Wat is nu anders binnen je familie?
Zijn rollen binnen je familie veranderd? Doe je taken die
je hiervoor niet deed? Doe je dingen die je ouders eerst
voor jou deden? Praat je hier thuis over?
Kun jij met al je vragen en zorgen terecht bij je ouders?

#THEDARKSIDE
Is er een eerlijke verdeling in je
familie?
Krijgt iedereen evenveel aandacht? Klopt de
aandachtsverdeling volgens jou? Vind je anderen wel
eens egoïstisch?
Voel jij je weleens vergeten of genegeerd?

Ben je weleens jaloers?
Is jouw situatie uniek? Waarom? Zou je weleens iemand
anders willen zijn? Wie dan?
Waarop ben je jaloers bij de ander? Waarom?

Wat mag je niet voelen of denken
van jezelf?
Voel je je wel eens egoïstisch in deze situatie? Ben
je weleens jaloers op degene die ziek is? Vind je dat
jaloezie mag?
Voor welke gedachten schaam je je? Waarom?

