
Goed nieuws!
We hebben iets bedacht om je  
te helpen toch aan al die uitstel- 
klussen toe te komen. Dit najaar 
starten we met twee Skype  
Prompting Groepen. 

Prompting is een wetenschappelijke 
term voor ‘iemand een duwtje in de  
rug geven om op gang te komen’. 

De Skype groep bestaat uit vijf 
‘uitstellers’ en een coach. We hebben 
wekelijks op een vast tijdstip 1,5 uur 

lang contact via Skype. Tij-
dens de Skype sessie gaat 
iedere deelnemer een eigen 
‘uitstelklus’ doen. En we hebben 
een gezamenlijke voorbespreking 
en nabespreking. Het fijne is dat je 
elkaars probleem begrijpt en dat je 
elkaar kunt stimuleren, bemoedigen 
en complimenteren. Ook leer je van 
elkaar. En aan het eind van de sessie 
heeft ieder iets gedaan. 

Zo kan dit zomaar het meest effec-
tieve moment van de week worden!

Skype groep voor mensen uit de regio 
Arnhem* met AD(H)D en/of Autisme

Je hebt de neiging bepaalde klussen zoals administratie,  
studie of stofzuigen steeds uit te stellen. Hoe kan dit anders?  

Wij hebben een oplossing!

Meld  je aan!



Wat levert het op?
• Je krijgt meer klussen gedaan.

• Je hebt contact met lotgenoten 
die dezelfde uitdagingen hebben. 
Je begrijpt, bemoedigt en stimu-
leert elkaar. Je leert van en  
met elkaar.

• Je krijgt de tijd om nieuwe  
gewoontes te ontwikkelen die  
je helpen in je dagelijks leven.

• Je komt in een positieve spiraal.

Wat kost het?
• 1,5 uur per week op Skype.  

We werken alleen met het geluid, 
het beeld laten we uit.

• De Skypegroep is een WMO  
voorziening. Er moet een beschik-
king aangevraagd worden, dan 
betaalt de gemeente de kosten.  
En jij betaalt een inkomens- 
afhankelijke eigen bijdrage aan 
CAK. (Als je gebruik maakt van 
andere vormen van WMO hulp, 
betaal je die al.)

• Je werkt mee aan evaluatie  
van de werkwijze en je eigen 
proces.

Is de Skypegroep iets voor jou?
Je kunt je aanmelden wanneer je een diagnose  
AD(H)D of ASS hebt en in de regio Arnhem* woont.  
De Skypegroepen zijn op maandagavond en vrijdag- 
ochtend. Bij meer dan tien aanmeldingen zal er 
gezocht worden naar uitbreiding van het aantal 
groepen, op andere tijden.

Informatie en aanmelding
Als je geïnteresseerd bent in deelname stuur dan een mailtje naar  
ine.lamers@structuurpraktijk.nl. Ine neemt dan contact met je op. 

Dit nieuwe initiatief is een pilotproject i.s.m. Radboudumc 
en Kenniscentrum AD(H)D en ASS, dat gesubsidieerd wordt 
door de gemeenten in de regio Arnhem, in het kader van 
vernieuwing van de zorg.

*Deze gemeenten vallen binnen de regio Arnhem: Arnhem, 
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,  
Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wageningen 
en Zevenaar.
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