
Kaartspel Coping
Handleiding



Wat is coping?
Het coping kaartspel heeft als doel om coping strategieën in kaart te 

brengen en mensen met licht verstandelijke beperking te begeleiden in 

het omgaan met lastige situaties. Het spel kan worden ingezet als 

onderdeel van een coaching of begeleidingstraject.

In ons dagelijks leven krijgen we allemaal wel eens te maken met lastige 

situaties. Veel mensen met een licht verstandelijke beperking hebben te 

maken met lastige situaties en ervaren stress in hun dagelijks leven. 

Situaties waarin je ruzie hebt gemaakt met je beste vriend. Je bent je 

mobiel kwijt. Je geld is op. Afspraken zijn niet duidelijk en alles loopt 

vandaag anders dan je had verwacht.   

We reageren allemaal verschillend op deze lastige situaties. Dit heeft o.a. 

ook te maken met:

• Hoe erg is de situatie? Bijvoorbeeld, je bent je sleutels of je baan kwijt 

• In welke omgeving ben je? Thuis of op het werk?

• Hoe zit je in je vel? 

• Heb je al eerder iets vervelends meegemaakt? 

• Hoe je ben opgevoed en/of in welke cultuur? 

Soms zijn situaties lastig in te schatten of te begrijpen.           

Als je op een positieve en handige manier om kunt gaan met lastige 

situaties, zorgt dat voor een betere balans tussen spanning en 

ontspanning. Door in de dagelijkse begeleiding aandacht te geven aan 

deze positieve en handige manieren is de kans op een succeservaring 

groter. De manier waarop we reageren op lastige situaties noemen we 

coping. Dit kan je onderverdelen in zeven manieren, ook wel coping 

strategieën genoemd:

• Actief aanpakken

• Afleiding zoeken                                                                             

• Sociale steun zoeken     

• Uiten van emoties   

• Geruststellende en troostende gedachten 

• Vermijden*

• Niks doen*                                                                                

*Deze twee manieren zijn niet handig en kunnen op den duur een situatie 

ergen maken . 
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Hoe we reageren op lastige situaties is natuurlijk bij iedereen verschillend. 

Wat voor de één een handige manier is, is voor een ander juist niet 

handig. Voor de één is hardlopen een geweldige manier om te 

ontspannen voor een ander is het een verschrikking. 

Werkwijze
Om meer inzicht te krijgen in deze handige manieren kan het kaartspel je 

helpen om een duidelijker beeld te krijgen. Om deze handige manieren te 

herkennen bij de ander is het van belang dat je goed luistert en 

doorvraagt. Als je je eigen ideeën even opzij kan zetten, ontdek je welke 

handig manieren de deelnemer heeft ontwikkeld. Soms kan dit op het 

eerste gezicht niet altijd handig lijken. Maar als je goed luistert is er nog 

veel te ontdekken.

Vooraf

Je kan vooraf een Coping vragenlijst invullen. Het Coping kaartspel is 

afgeleid van de UCL (Utrechtse Coping Lijst). Je krijgt zo een objectief 
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beeld van hoe iemand omgaat met lastige situaties. Een orthopedagoog 

kan je hierin adviseren en ondersteunen.

Het spel heeft 42 kaarten en is onderverdeeld in zeven verschillende 

kleuren. Elke kleur staat voor een strategie (zie bijlage 1). Het spel is 

vooral bedoeld als onderdeel van een individueel begeleidings- en 

coachingtraject.  

Kaartspel spelen

• Leg alle kaarten op een stapel met de afbeelding naar beneden.

• Pak om de beurt een kaartje. 

• Pak een kaartje van de stapel en lees wat er op het kaartje staat.

• Bedenk of het kaartje bij je past. Als het kaartje bij de zorgvrager past, 

krijgt hij het kaartje. Ga hierover in gesprek. Stel open vragen en vul 

niet in! 

• Pak een nieuw kaartje. Ga verder met stap 3 t/m 5. 

• Ga zo door tot alle kaartjes zijn besproken en op tafel liggen. 

• Leg alle kleuren bij elkaar. Kijk voor meer informatie over de 

copingstrategieën in bijlage 1. 

• Bekijk de kaartjes aan de hand van de bijlage. 
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• Bespreek hoe de deelnemer omgaat met lastige situaties. Kijk hierbij 

vooral naar de handige manieren. 

• Maak aantekeningen van de handige manier. Schrijf dit op. Benoem 

deze handige manieren aan de hand van de kaartjes.  

• Bespreek samen hoe je deze handige manieren in de dagelijkse 

begeleiding kan versterken. Denk in mogelijkheden! 

• De begeleider koppelt de ideeën terug aan de orthopedagoog en het 

team. Maak met elkaar begeleidingsafspraken om de coping 

strategieën te versterken in het dagelijks leven van de deelnemer.

Tips

Je wilt juist deze handige manieren in de begeleiding vasthouden en/of 

versterken. Tips:

• Maak een foto van de kaartjes die de deelnemer heeft uitgekozen.

• Plak de plaatjes op groot vel papier. 

Op de Portaalpagina van de coaches educatie vind je verschillende 

ideeën en vervolgopdrachten waardoor je deze handige manieren (coping 

strategieën) kan vasthouden of versterken. 

Contact
Heb je vragen over het kaartspel? Of wil je weten hoe je het beste met de 

resultaten van het spel aan de slag kunt? Neem dan contact op met 

Margreet de Jong, coach educatie bij ASVZ: 

• mdjong@asvz.nl

• 06 – 10 29 34 97
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Bijlage 1: 

Copingstrategieën 
ORANJE

Actief aanpakken 

Je kan de situatie rustig van alle kanten bekijken en de zaken op een rijtje 

zetten. Je gaat doelgericht en met vertrouwen te werk om het probleem 

op te lossen.

DONKERBLAUW

Afleiding zoeken 

Je bent met andere dingen bezig om niet aan het probleem te hoeven 

denken. Je probeert je prettiger te voelen door te ontspannen. Roken, 

drinken, gamen en eten zijn ook manieren  van afleiding zoeken. Te veel 

van deze manieren zijn juist niet handig en kunnen er voor zorgen dat je 

de situatie gaat vermijden.

GEEL

Sociale steun zoeken 

Je zoekt steun troost of begrip bij anderen. Je vertelt je zorgen aan 

iemand. Je kan om hulp vragen.    

ROZE

Uiten van emoties 

Je kan laten zien hoe je je voelt. Je kan laten zien  dat je geërgerd, kwaad, 

verdrietig, blij of bang ben. Je kan bijvoorbeeld spanningen afreageren. 

LICHTGROEN

Geruststellende en troostende gedachten 

Je kan jezelf geruststellen met de gedachte dat anderen het ook wel eens 

moeilijk hebben of dat er nog wel eens ergere dingen gebeuren. Je kan 

jezelf moed inspreken.

LICHTBLAUW

Vermijden   

Je gaat situaties uit de weg. Je wacht de situatie af en wacht af wat er 

gaat gebeuren. Je laat alles liggen. Manieren die dit versterken zijn 

bijvoorbeeld door afleiding te zoeken in te veel roken (blowen), drinken, 

gamen en eten. 
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PAARS

Niks doen 

Je kan je volledig door de problemen en de situatie in beslag laten nemen. 

Je piekert en kan jezelf terugtrekken. Het lukt je niet om iets te veranderen.

*Vermijden en niks doen zijn twee manieren die minder handig zijn en 

kunnen op den duur een lastige situatie erger maken. 
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De coaches educatie van ASVZ

ondersteunen cliénten en begeleiders over

verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld

over sociale media, weerbaarheid,

middelengebruik, seksualiteit en zelfbeeld.

Naast informatie hebben wij ook

verschillende materialen, websites en apps

die we kunnen gebruiken om jou te helpen.

Wil je meer 

weten?

Mail naar de coaches educatie

info@asvz.nl

Scan deze QR code met je telefoon

en ga direct naar onze website

www.asvz.nl/educatie. Hier vind je

meer informatie over de materialen

van de coaches educatie.


