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Onze tips …

• GA ermee aan de slag !

Maak contact 

• Zoek de betekenis van het gamegedrag ?

• Doe NIET aan symptoomreductie

verbeter WEL de levenskwaliteit

• Werk met de CONTEXT

Thomas

Aanmelding via CLB 
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Risico inschatten

Mens

Middel

Milieu
Leeftijd
Geslacht
Gemoedstoestand
Vaardigheden
Zelfvertrouwen
Motieven om te gamen
ADHD - ASS
…

Vrienden die veel gamen
Problemen in gezin
Beschikbaarheid
Toezicht, afspraken
…

Online - offline
MMORPG - …

Net nieuw uitgekomen spel
Belangrijke functie in het spel

Wat maakt gamen aantrekkelijk

• Opzet en werking spel

• Sociale aspect

• Beloningsstructuur

• Uitdaging

• Leerzaam

• Eindeloosheid

offline online

Digitale beloningen

“Flow”, 

gemoedstoestand die resulteert 
uit een goed evenwicht tussen 
vaardigheid en uitdaging 

(Mihaly Csikszentmihalyi, 1998)

Flow

Spanning

Routine

Angst/ 
stress

Verveling
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Laag VAARDIGHEID hoog
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Voordelen van gamen

• Verbeteren oog-hand-brein coördinatie

• Beter probleemoplossend denken

• Stimuleren van de creativiteit

• Leren beslissingen nemen

• Versterkte ruimtelijke en visuele conceptualisatie

• Bevorderen van talenkennis

• Sociale functie

Sociaal
• Isolement

• Daling schoolprestaties

• Conflicten

• Vermindering aandacht

• Andere hobby’s

Lichamelijk
• Gewicht

• Slaaptekort

• Lichamelijke klachten

• Persoonlijke 
verzorging

• Gamen bij verveling 

• Vluchten

• Prikkelbaar

• Eenzaam

• Ontkenning / liegen

• Preoccupatie / Obsessie

• Controleverlies

• Naar binnen gekeerd

Psychisch

Signalen

Wat is 

puber
gedrag

Wat is 

ASS/ ADHD …
gedrag

Wat is 

verslaafd 
gedrag

Kijk door verschillende brillen

Extra uitdaging
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Thomas

Intake 

Thomas + mama

MMM  Thomas

Mens

Middel

Milieu

Beschermende factoren            Risicofactoren

Zorgend

Leuke online vrienden

15 jaar

Jongen

Moeilijk contact leggen

Minder offline vrienden

Strategy games : gebruikt 
strategisch denken graag op 
school 

Vrienden

Goed in Engels

MMORPG (WOW) : speelt 
vaak en heeft een hoge 
ranking, wordt vaak 
uitgenodigd ook ‘s nachts, 

schooluitval

Vader stelt grenzen

Goed contact met MR 
Peeters

Geen duidelijke 
afspraken

Ouders vaak afwezig, 
weinig controle 

Afhaken school en 
basket

Is gamen verslavend?

• Persoon of persoonlijkheid

• Leeftijd, ontwikkelingsfase, puberbrein

• Kenmerken van games

• Omgeving, opvoeding, de begeleiding van de jongeren

• Experiëntiële vermijding ?

• Betekenis gamegedrag?

• Kip of Ei ?



5

Extra kwetsbaarheid

• Minder goede sociale vaardigheden

• Lage mate van zelfbepalend vermogen

• Grote afhankelijkheid van sociale acceptatie

• Beperkt inzicht in gemanipuleerd worden

• Beperkt inzicht in de gevolgen van overmatig gamen

• Lage maatschappelijk participatie, meer lege tijd en 
verveling

Extra kwetsbaarheid

• Depressie

• Sociaal angstig

• Eenzaamheid

• Negatief zelfbeeld

Typisch bij autisme

Autisme en gamen: 

een match

• Sociale contacten: minder complex

• Prikkelarm – voorspelbaar

• Focus – kunnen afsluiten

• Structuur en meetbaarheid

• Repeterende handelingen

• Veilig
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Thomas

Behandelplan

Aan de slag …

• Je moet geen drugsverslaafde zijn om een 
goede drughulpverlening aan te bieden

• Je moet zelf niet gamen om een gamer te 
begeleiden …

• Maak contact !

Begeleiding Thomas

• Sociale contacten in beeld

• Ik-cirkel

• In contact gaan

• Kwaliteitenspel

• Pizza

• Zijn avatar

• …
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Online 
vrienden

Offline 
vrienden

Pizza
VRIJE tijd
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Pizza
SCHERM tijd

Een avatar

Aanpak bij Thomas

• Link met zelfbeeld

• Functie van het gamen

– Aangeleerd gedrag 

– Hier kan hij met zijn kwaliteiten aan de slag

• Sociale contacten !

../FILMPJES/pascal GAMEN Ingekort.avi
../FILMPJES/pascal GAMEN Ingekort.avi


9

Tips bij aanpak 

Wat is de betekenis van het gamegedrag?

Is er een probleem?

NIET :  symptoomreductie
WEL :  levenskwaliteit verbeteren 

Thomas en verder …

• Rebootkamp

• Ouders nemen deel aan het aanbod voor 
ouders 

De context

En wat als er verschillende contexten zijn ?
Ouders gescheiden – opname – leefgroep – internaat - …

Betrek en verbind

Ook bij ronde tafel gesprekken: leg het thema 
gamen op tafel 

welke afspraken/regels gelden waar
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Nuttige links

http://betergamen.blogspot.be/2011/04/downl
oads-toolkit-gezond-gamen.html

www.vad.be/materialen/detail/hulpverlening-
aan-problematische-gamers-wegwijzer

www.vagga.be
vroeginterventie@vagga.be
03 256 91 41

Nuttige links

http://www.vad.be/materialen/detail/wat-
je-moet-weten-over-gamen

http://www.vad.be/materialen/detail/mijn-
kind-en-gamen-de-meest-gestelde-vragen

Game over  !

Bedankt voor jullie aandacht

Joke Van Hoof 

Katrijn Elsen 

http://www.vad.be/materialen/detail/hulpverlening-aan-problematische-gamers-wegwijzer
http://www.vad.be/materialen/detail/hulpverlening-aan-problematische-gamers-wegwijzer

