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Therapeutische spelhandleiding Ricky en de Spin 

De kenmerkende elementen van de gedragstherapeutische behandeling van dwangstoornissen zijn 

psychoeducatie, externaliserings-technieken en exposure met response prevention. Deze elementen 

zijn in Ricky en de Spin op de volgende manier verwerkt:  

Level 1 – het sluipende begin van de ziekte: Ricky en Lisa vertellen van het sluipende begin van de 

ziekte en hoe ze uit angst voor de spin haar bevelen opvolgen. Maar Ricky heeft opgemerkt dat hij 

zich daardoor steeds dieper in het net van de dwangstoornis verstrikt. Hij heeft daarom besloten 

dokter Uil om hulp te vragen.  

Level 2 – het concept van de gedachtenfilter:  De Spin heeft zo veel macht over de dieren omdat ze 

hun met succes bang maakt. In overeenstemming met het cognitieve model van dwangstoornissen 

van Salkovskis (1999) vergelijkt dokter Uil onze gedachtenstroom met een rivier. Dingen, die niet in 

het water thuis horen worden door een rooster weggefilterd. We hebben eenzelfde soort filter voor 

onze gedachtenstroom, waarin onzinnige gedachten blijven hangen. Jammer genoeg heeft de Spin 

de gedachtenfilter van Ricky en Lisa beschadigd, waardoor ze onzinnige gedachten, die anderen niet 

eens beseffen, wel opmerken.   

Level 3 – de hulpmiddelen om tegen de Spin te vechten:  Voor hun gevecht tegen de Spin hebben 

Ricky en Lisa vier dingen nodig – aardig zijn tegen jezelf, moed om te veranderen, geduld en een 

helper. Deze vier strategiën worden gesymboliseerd door een klavertjevier en keren in de latere 

levels terug, waarbij het kind moet kiezen welke strategie in de situatie de meest handige is. Om hun 

angst voor de Spin te externaliseren vraagt dokter Uil de twee vrienden om gekke bijnamen voor de 

Spin te verzinnen.  

Level 4 – de dwangkaart: Ricky en Lisa dienen alles te verzamelen wat ze van de Spin moeten doen  

en inschatten hoe moeilijk het zou zijn haar bevelen niet op te volgen (1 = heel makkelijk, 10 = zeer 

moeilijk). Omdat verzet tegen de Spin moed vergt,  heten de opgaves op de dwangkaart durf-klussen.  

Ook het kind wordt gevraagd op zijn / haar dwangkaart durf-klussen op te schrijven.  

Level 5 – de eerste exposure-taak: Nadat dokter Uil de vrienden geholpen heeft hun durf-klussen 

eenvoudiger te maken vraagt ze aan hun om de eenvoudigste uit te voeren. Lisa durft dit als eerste, 

Ricky volgt schoorvoetend.... Dokter Uil moedigt ook het kind aan om zijn eenvoudigste durf-klus 

meerdere keren per dag uit te voeren.  

Level 6 – meer exposure-taken:  Lisa krijgt nieuwe durf-klussen en wordt door Ricky en het kind  

ondersteund om het gevecht tegen de Spin niet op te geven.  Dokter Uil waarschuwt ervoor te vlug 

van een durf-klus naar de volgende te gaan.  

Level 7 – meer exposure-taken:  Ricky krijgt eveneens een nieuwe  durf-klus. Wanneer hij aarzelt en 

de durf-klus wil uitstellen wordt hij door Lisa en het kind met behulp van het klavertjevier 

aangemoedigd om door te gaan.  

Level 8 – het uitreiken van het diploma: Uit respect voor de prestatie van Ricky en Lisa krijgen ze van 

dokter Uil een diploma overhandigd  waarop alles beschreven staat wat ze tot nu toe hebben 

geleerd. Ook het kind krijgt een diploma met de opmerking dat het ten alle tijden welkom is weer om 

hulp te vragen mocht dit nodig zijn.  
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De paswoorden 

Aan het einde van level  1 tot en met  3 verkondigt dokter Uil het paswoord zodra het kind de meeste 

opgaven aan de computer juist heeft opgelost (niet meer dan één fout). Indien dit niet het geval is, is 

het raadzaam om het level nog een keer te spelen.  

Vanaf level 5 kan alleen de therapeut  - na overleg met de ouders – beoordelen of het kind het 

huiswerk goed heeft gedaan. Het paswoord is een voorwaarde om in het spel verder te komen en 

verschijnt daarom aan het begin van level  5 tot en met  8. Indien de therapeut van mening is dat het 

kind zijn huiswerk goed gedaan heeft klikt hij op ‘ja’ en verkondigt dokter Uil het paswoord.  

De paswoorden zijn als volgt:  

level 2 SPRINKHAAN  level 3  GEDACHTENFILTER 

level 4   SPINNENWEB  level 5 DWANGKAART 

level 6   DURF-KLUS  level 7   SPINNENWEBLAND 

level 8 VOLHARDING 

 

Therapeutisch materiaal 

Om de transfer van het spel naar het dagelijks leven van het kind makkelijker te maken bevindt zich  

op de website therapeutisch materiaal om te downloaden. De werkbladen 1-3  lijken op de 

elektronische werkbladen van het betreffende level, maar nu moeten de antwoorden door het kind 

worden geformuleerd. Werkblad 4 bestaat uit de Dwangkaart. De werkbladen 5-7 dienen bij het 

uitvoeren van de exposure-taken te helpen. Om het kind aan het regelmatig doen van therapeutisch 

huiswerk te laten wennen is het aan te bevelen de werkbladen 1-7 in ieder geval na de betreffende 

sessie mee naar huis te geven.  

 

En tot slot: Ricky en de Spin is een therapeutisch hulpmiddel, maar het kan de therapeut niet 

vervangen! Alleen hij / zij kan beslissen of en wanneer het zinvol is om naar het volgende level over 

te gaan. Dwangstoornissen vertonen een chronisch verloop en zijn vaak een hardnekkig probleem. 

Het zal niet altijd lukken om de dwangklachten van een kind al na zeven of acht sessies dusdanig te 

verminderen dat het diploma kan worden uitgereikt. Eventueel moeten level  5,  6 en 7 afwisselend 

worden herhaald totdat het kind voldoende durf-klussen heeft uitgevoerd. Daarbij kunnen de 

angsten en twijfels van Ricky en Lisa de aanleiding vormen om het kind aan te moedigen vol te 

houden in het gevecht tegen de dwangstoornis.   

    

 


