
Spelenderwijs in gesprek over psychische gezondheid én kwaliteit van leven. 
Verrassend, educatief, verhelderend, taboedoorbrekend én met humor.

Speciale acties

Like Facebook  www.facebook.nl/eigenwijsspel

Volg ons via www.twitter.com/eensteekjelos

Meer info en bestellen: www.eigenwijsspel.nl

Speciale Setprijs: 1 september t/m 31 december 2013

55% korting op de hele serie: 1 t/m 25: van € 662,50 voor �€ 295,-  
Kijk voor het defi nitief aantal en de defi nitieve prijs op www.eigenwijsspel.nl

Top 10: 1 september t/m 31 december 2013

47% korting: stel je eigen top 10 samen: van € 265,- voor € 140,- 

Bordspel Een Steekje Los? 2e herziene druk
42% korting: van € 59,90 voor € 34,90 bestel voor 30 september 2013

17% korting: van € 59,90 voor € 49,90 30 september 2013 t/m 1 maart 2014

SeptemberCombinatieActie: 1 t/m 30 september 2013

Basis bordspel, 2e herziene druk, met 4 uitbreidingssets naar keuze: 

50% korting: van € 165,90 voor € 82,90

CombinatieActie: 1 oktober t/m 31 december 2013

Basis bordspel, 2e herziene druk, met 2 uitbreidingssets naar keuze

35 % korting: van € 112,90 voor € 73,90

bordspel 2e herziene druk

Uitbreidingssets Een Steekje Los?

Bestel nu en ontvang
tot 55% korting!

Te bestellen bij: 

www.eigenwijsspel.nl
www.semmie.net

Voorinschrijving 

Uitbreidingssets Een Steekje Los?Uitbreidingssets Een Steekje Los?



Uitbreidingssets
1.  AD(H)D

2.  Autismespectrumstoornis

3. Bipolaire Stoornis

4. Psychose

5.  Depressie

6.  Eetstoornis

7. Verslaving

8. Persoonlijkheidsstoornis

9. Lichamelijk Chronisch Ziek

10. Angst en dwang

11. Anti-stigma

12. Jeugdzorg

13. In de wijk 

14. Vriendendienst 

15. Andere culturen

16.  Eigen regie (onder voorbehoud)

17. Transgender (onder voorbehoud) 

18. Dementie (onder voorbehoud)

19.  Euthanasie in de Psychiatrie (onder voorbehoud)

20.  Kanskaarten: opdrachtkaarten kwaliteit van leven (onder voorbehoud)

Extra sets, ontwikkeld en gefi nancierd door externe organisaties:
21. Zelfbeschadiging, Landelijke Stichting Zelfbeschadiging www.zelfbeschadiging.nl 

22. NAH: Niet-aangeboren Hersenletsel, RIBW AVV www.ribwavv.nl 

23. Kinderen/Jeugd, Mentaal Beter www.mentaalbeter.nl 

24.  Gesloten Afdeling, Mediant www.mediant.nl 

25.  Helpen werkt averechts, niets doen ook, Benjamins & Jens 

www.helpenwerktaverechts.nl 

Kijk voor de actuele en defi nitieve uitbreidingssets op 
www.eigenwijsspel.nl 

Een coproductie van Zorgbelang Gelderland, Saxion Lectoraat GGZ 
Herstelgerichte Zorg en Empowerment en Identity Games

Deze uitbreidingssets zijn mede mogelijk gemaakt door: Stichting Bijzondere Zorg, 
Dr. C.J. Vaillantfonds, CZfonds, Stichting Voorzorg Utrecht, Dr. Wittenbergstichting, Pekoenja, 
DELAfonds, K.F.Heinfonds, VSBfonds, Oranjefonds, Wmo Innovatiefonds Gemeente Arnhem.

Wat is de kwaliteit van jouw leven  als je altijd pijn hebt?

Door mijn wisselende stemmingen is mijn relatie nooit saai!

Eens verslaafd, altijd verslaafd!

Hoe ga je om met de reacties op je littekens?

Vol enthousiasme begin je aan je nieuwe baan. Na twee maanden heb je een hoogoplopende ruzie met je baas en neem je ontslag.  Lever één opsteker in

Je bent bij vrienden thuis die hun speed op tafel hebben liggen. Het lukt je om ervan af te blijven. Je verdient twee opstekers.
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Bestelling uitbreidingssets: * alle prijzen zijn inclusief btw

Besteldatum Prijs per stuk 11 – 25 stuks* meer dan 25 stuks*
1 sept. t/m 31 dec. 2013: € 14,50  € 13,50 € 12,50
1 jan. t/m 1 juni 2014: € 17,50  € 16,50 € 15,50 
1 juni t/m 1 aug. 2014: �  € 19,90  € 18,90 € 17,90 
Na 1 aug. 2014: �  € 26,50  € 24,50 € 22,50

Bestelwijze en betaling
Vul het bestelformulier in op www.eigenwijsspel.nl 
Bestellingen worden geleverd vanaf 1 juli 2014.
Na het invullen van het online-bestelformulier ontvangt u een 
bevestigingsmail. De factuur wordt in maart 2014 verstuurd.

Vanaf 1 juli 2014 zijn de spellen te bestellen via de webshop 
www.semmie.net. 
Semmie Sprekend Spel verkoopt het spel zonder winstoogmerk. 
De opbrengst wordt gereserveerd voor de herdruk.

17,90 
22,50

Na het invullen van het online-bestelformulier ontvangt u een 
bevestigingsmail. De factuur wordt in maart 2014 verstuurd.

Vanaf 1 juli 2014 zijn de spellen te bestellen via de webshop 

Verzendkosten: 
€ 5,50 

per bestelling

Een uitbreidingsset bestaat uit 110 spelkaarten, verpakt in een blik van 12 x 16 cm.

Per set zijn de kaarten verdeeld per levensthema: gezondheid, hulp, sociale contacten, 

vrije tijd, thuis, relatie, studie en beroep, zingeving. En verder per categorie: levensvragen, 

stellingen, foto’s, kennisvragen, ‘raad het woord’ en tekenen/uitbeelden. Daarnaast zijn er 

kanskaarten met praktijksituaties.

Een uitbreidingsset kan ook los van het bordspel gebruikt worden, bijvoorbeeld als kaartspel, 

gespreksstarter of als communicatietool bij voorlichtingsbijeenkomsten, psycho-educatie, 

gespreksgroepen of voor thuisgebruik.
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