
 
 

Samen krachtig op pad is een therapeutische 
 begeleidingstool in spelvorm.  

De tool wordt ingezet om emoties individueel,  
binnen het gezin of in een groep  

bespreekbaar te maken. 
 

In 2019 genomineerd!

 
Neem voor meer informatie, het bestellen van de tool 
of het inschrijven voor de trainingen contact op met: 
 
Samen krachtig op pad 
Agmar Butcher 
Sonsbeekweg 26, 6814 BC Arnhem 
06 14 38 55 64  
info@samenkrachtigoppad.nl 
www.samenkrachtigoppad.nl  
 
Samen krachtig op pad is een uitgave 
van Kei-JIJ kinder- en jeugdtherapie.   
www.kei-jij.nl

 √ Samen krachtig op pad is ontwikkeld om te 
worden ingezet en begeleid door professionals in 
de psychosociale zorg. Zij beschikken over de  
expertise en ervaring om in te schatten of de 
tool aansluit bij de situatie, een individu, gezin of 
groep. 

 √ De tool is zo vormgegeven dat de verschillende 
onderdelen ook los in te zetten zijn als een 
situatie daarom vraagt.  

 √ De onderdelen zijn eenvoudig te reinigen (doos, 
kaartjes en speelbord zijn geplastificeerd)  
waardoor de tool ook in een kwetsbare  
omgeving als in een ziekenhuis goed te 
gebruiken is. Het speelbord past op een 
ziekenhuistafeltje.  

 √ Alle onderdelen zitten in een handzame doos  
(A5 formaat) die makkelijk mee te nemen is. 

‘Het doel van de tool is om emoties individueel, 
binnen het gezin of in een groep bespreekbaar  

te maken’ 



 
Samen krachtig op pad is een (laagdrempelige) 
therapeutische begeleidingstool in de vorm van een 
bordspel. De tool is ontwikkeld om onder begeleiding 
van een psychosociale professional emoties  
individueel, binnen het gezin of in een groep  
bespreekbaar te maken. Door met een lach en een 
traan samen te praten, dingen te delen, dingen 
te doen of te maken biedt het spel gelegenheid 
en ondersteuning om moeilijke onderwerpen als 
ziekte, (naderend) overlijden en verlies bespreekbaar 
te maken. Voor deze thema’s worden speciale 
symboolkaarten gebruikt. De tool is ook uitermate 
geschikt om in andere situaties in te zetten. 
Bijvoorbeeld om emoties bespreekbaar te maken of 
de communicatie individueel, binnen het gezin of een 
groep te stimuleren. Hiervoor worden de basiskaarten 
ingezet. 

Samen krachtig op pad is zowel voor volwassenen 
als voor kinderen inzetbaar. Door onderdelen weg te 
laten of toe te voegen kan de professional de tool in 
verschillende situaties inzetten. Samen krachtig op 
pad wordt onder meer ingezet bij situaties waarbij 
sprake is van:  
•  lichamelijke beperking 
•  een ernstige en/of ongeneeslijke ziekte 
•  aanstaand overlijden
•  langdurig verblijf in het ziekenhuis 
  
Samen krachtig op pad ondersteunt de 
communicatie en het uiten van emoties  
•   individueel  
•   binnen een gezin 
•   in de klas  
•   in een (praat-)groep  
 
Samen krachtig op pad wordt tevens ingezet als  
hulpmiddel om een kind (en het gezin) te  
observeren om te onderzoeken of, en zo ja waar, in de 
begeleiding nog (verdiepend) aandacht nodig is.

 
Training 
 
Samen krachtig op pad wordt geleverd met een 
uitgebreide gebruikershandleiding. Aanvullend 
bestaat de mogelijkheid om een verdiepende 
training te volgen. 
Tijdens deze training leert de professional in welke 
situaties de tool ingezet kan worden en hoe de 
verschillende onderdelen los van elkaar, dan wel 
(deels) samen gebruikt kunnen worden. Kijk voor 
meer informatie en de wijze van aanmelden op 
www.samenkrachtigoppad.nl. 

‘Je moet het wel zelf doen, maar 
je hoeft het niet alleen te doen.’  
 
“Deze zin staat symbool voor de prachtige  
begeleidingstool Samen krachtig op pad. Deze tool 
die met zoveel liefde, zorg en aandacht door Agmar 
Butcher is ontwikkeld. Haar hart gaat uit naar  
mensenkinderen die geconfronteerd worden met ziekte 
en dood in hun directe omgeving, zij heeft ook weet van 
deze problematiek van binnen uit.  
De tool is ontwikkeld voor een kwetsbare doelgroep.
Kinderen die een verlieservaring opdoen die te groot en 
te overweldigend is, in vaktermen spreken we dan van 
een traumatisch verlies. In het begin kan het helemaal 
niet tot hen doordringen wat er precies aan de hand is 
en wat de impact zal zijn. Pas na verloop van tijd komt 
er besef wat er speelt en wat daarvan de gevolgen 
zijn. Kinderen komen in een achtbaan van gevoelens 
terecht, waarbij ze niet meer weten welke kant het 
opgaat.  
Niets is meer wat het lijkt en van binnen is er veel 
turbulentie. De onzekerheid viert hoogtij en er zijn 
zoveel vragen, vragen die niet altijd gesteld kunnen 
worden en dus van binnen blijven circuleren. Er is een 
groot verlangen naar de tijd waarin alles nog goed was, 
een tijd die er niet meer is. 
Kinderen hebben grote mensen nodig om te leren hoe 
ze hiermee om kunnen gaan. Deze tool is een  
hulpmiddel om deze gevoelens en verlangens  
bespreekbaar te maken. Kinderen hebben een veilige 
plek nodig waar ze vragen mogen stellen over alles wat 
hen bezig houdt. Ook als ze die vragen nog niet  
kunnen of willen stellen, is het fijn als er iemand is die 
kan blijven, ook als het stil is. 
In deze verbinding kunnen ze weer voelen waar ze zo 
lief hebben en precies daar zit ook de pijn. Met Samen 
krachtig op pad kunnen kinderen en/of het gezin 
spelenderwijs wegwijs worden in het Land van Rouw. “

Sabine Noten en Riet Fiddelaers-Jaspers

 
‘Samen krachtig op pad 
behoorde in 2019 tot de 
top drie genomineerden 

voor de ‘Impactprijs 
Palliatieve Zorg’ van 

het Expertisecentrum 
Palliatieve Zorg 

Amsterdam UMC!’


