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1 Introductie
Binnen het PWO 'Vroeginterventie bij riskant en problematisch gamegedrag' focussen
de onderzoeksgroep Social Spaces | CUO en het departement voor Sociaal Agogisch
Werk van de Katholieke Hogeschool Limburg zich op de ontwikkeling van methoden en
strategieën voor vroeginterventie bij problematisch gamegedrag van jongeren. De
afgelopen jaren blijkt dat het aantal gamers die verslaafd worden aan het internet in
Nederland redelijk stabiel blijft, prevalentiecijfers variëren tussen 1%
internetverslaafden onder de totale Nederlandse populatie en 5 à 6% in de
adolescentenpopulatie (Van Rooij ea., 2014). Belgisch onderzoek (Klein ea., 2013) toont
hogere prevalentiecijfers, gaande van 9,3% internetverslaafden bij de Belgische
jongeren tussen 12 en 17 jaar en 11% gameverslaafden. Slechts een fractie van deze
groep bereikt de gespecialiseerde hulpverlening, zien we in de data van
verslavingszorginstellingen, die echter wel melding maken van een toename van
aanmeldingen over de afgelopen jaren. Wanneer preventieve initiatieven niet meer
afdoende zijn en gespecialiseerde hulpverlening nog niet geïndiceerd is, kan
vroeginterventie bij jongeren met het risico op verslaving een bruikbare
hulpverleningsvorm betekenen (Verstuyf, 2007). Momenteel is de implementatie van
dergelijke vroeginterventie bij problematisch gamegedrag beperkt en bestaan er
derhalve ook nog weinig methodologisch onderbouwde acties voor.
Het doel van dit PWO is een vroeginterventietool te ontwikkelen die zich richt op
jongeren met risicovol gamegedrag en hun omgeving. Daartoe wordt de literatuurstudie
die de problematiek in kaart brengt aangevuld met participatief onderzoek, waarbij
methoden uit het Participatief Design gehanteerd worden. Participatief Design is een set
van theorieën, methodologieën en praktijken rond het betrekken van eindgebruikers als
volwaardige participanten in het design‐ en onderzoeksproces. Participatief Design gaat
uit van een aanpak waarbij het ontwerpen met (in plaats van voor) mensen centraal
staat (Ehn & Badham, 2002)(Slocum, 2003)(International Fund for Agricultural
Development, 2009). Zowel jongeren die (nog) geen probleem zien in hun
internetgebruik als bezorgde ouders, verschillende hulpverleners en (ex‐
)gameverslaafden worden als stakeholders betrokken bij het participatieve luik binnen
dit PWO. Door de doelgroep die uiteindelijk met de tool aan de slag gaat te betrekken bij
de ontwikkeling ervan, proberen we zo veel mogelijk een antwoord bieden op hun
vragen en aan hun noden en verwachtingen tegemoet komen.
Om hun perspectieven en ideeën omtrent vroeginterventiestrategieën bij risicovol
gamegedrag in kaart te brengen wordt de MAP‐it methodiek (zie verder) ingezet. Een
bijkomend doel van dit PWO ligt in het open source karakter van MAP‐it: door haar
samenwerking met SAW probeert Social Spaces haar ervaringen met deze participatieve
mapping methodiek over te brengen naar onderzoekers uit een ander werkveld, in dit
geval dat van de pedagogische hulpverleners.
1.1 Introductie: rapport
Dit rapport bespreekt de participatieve MAP‐it‐sessie uit het eerste werkpakket binnen
het PWO 'Vroeginterventie bij riskant en problematisch gamegedrag', die plaatsvond op
11 juni 2014 in VAD (Vereniging voor Alcohol‐ en andere Drugsproblemen) Brussel.
Binnen dit eerste werkpakket leiden verkennende mappings, interviews en een
focusgroep tot het in kaart brengen van de verschillende invalshoeken van de
problematiek als aanvulling op de eerder uitgevoerde literatuurstudie, en worden
veranderingsdoelen afgelijnd. Oorspronkelijk zou later, in een tweede fase of
werkpakket, gereflecteerd worden over reeds bestaande vroeginterventiemethoden en ‐
strategieën. Uit literatuuronderzoek blijkt echter dat hieraan een gebrek is in de
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praktijk. Bijgevolg opteerden we ervoor om de participanten reeds tijdens het eerste
werkpakket vroeginterventiemethoden en ‐strategieën waarmee zij bekend zijn in kaart
te laten brengen.
De participanten uit het eerste werkpakket kunnen allen gezien worden als
ervaringsdeskundigen. Om zicht te krijgen op hoe vroeginterventie bij risicovol
gamegedrag reeds plaatsvindt is enige ervaring met de kwestie namelijk noodzakelijk.
Onder ervaringsdeskundigen vallen zowel hulpverleners of mensen uit de
opvoedingssector als (ex‐)gameverslaafden.
Het in kaart brengen van hun perspectieven gebeurt aan de hand van twee verschillende
benaderingswijzen. De hulpverleners gaan aan de slag met de MAP‐it‐methode (zie
verder). Deze methode bevordert het detecteren van gemeenschappelijkheid terwijl
tegelijkertijd verschillende visies langs elkaar geplaatst kunnen worden om de discussie
te stimuleren. Vragen die we extra beantwoord wilden krijgen door deze groep hebben
we ook nog kunnen stellen in een aansluitende focusgroep. Voor de (ex‐)game‐
verslaafden wordt in de eerste fase geopteerd voor een individuele benadering via
interviews, om elk van de respondenten zo optimaal mogelijk zijn eigen inbreng te
kunnen laten doen. In eerste instantie bevragen we hen naar persoonlijke ervaringen
met de problematiek en de toegepaste benaderings‐ of behandelingswijzen. Een
participatieve sessie zou in dat geval remmend kunnen werken bij het openlijk spreken,
gezien anonimiteit – ook ten opzichte van medegamers – niet langer gegarandeerd is.
Daarnaast loopt een participatieve sessie in dit geval het risico te therapeutisch te
worden. Dit verklaart eveneens waarom we in de eerste fase opteren voor een
homogene groep participanten. Wanneer gameverslaafden en hulpverleners of jonge
gamers en hun opvoeders deelnemen als gelijkwaardige participanten dreigt het
perspectief van een van beide groepen onderdrukt te worden door een vermeende
hiërarchie.
Dit rapport focust specifiek op de mapping sessie met hulpverleners en andere
professioneel betrokkenen, zoals preventiewerkers en een groene leerkracht, die
enerzijds vragen krijgen van ouders en jongeren omtrent de problematiek en anderzijds
zelf een leemte aanvoelen tussen preventie en gespecialiseerde hulpverlening. De sessie
zelf gaat verder op relevante vragen afkomstig uit het literatuuronderzoek. Het doel van
de sessie is het situeren van wat vroeginterventie is of zou moeten zijn, het bepalen van
het doel en de doelgroep van vroeginterventie bij risicovol gamegedrag, het in kaart
brengen van bestaande vroeginterventiemethoden en –strategieën en het bedenken van
andere of betere methoden. De resultaten uit deze sessie zullen vergeleken worden met
de resultaten van de interviews met gamers en zo een basis vormen voor de volgende
stap binnen het PWO. In het volgende werkpakket zullen een aantal co‐design‐sessies
georganiseerd worden. Hierbij gaan participanten met verschillende achtergronden
(zowel gamers als ouders als hulpverleners) samenwerken aan voorstellen voor een
vroeginterventiestrategie en eerste prototypes.
Verder in dit rapport worden de gebruikte methodologie, de opzet van de sessie en een
analyse van de resultaten verkregen uit die sessie beschreven. De conclusie van dit
rapport bevat de belangrijkste resultaten en een aanzet voor het verdere onderzoek.
2 Methodologie
2.1 MAP‐it
Voor de participatieve sessies binnen dit PWO wordt gebruik gemaakt van MAP‐it, een
participatieve mapping methode en toolkit om workshops met stakeholders van
verschillende achtergronden en disciplines te modereren en te faciliteren (Schepers,
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Dreessen, Huybrechts & Laureyssens, 2013). Tijdens deze workshops kunnen de
verschillende participanten collaboratief reflecteren over projecten en nieuwe
opstarten. De low‐tech toolkit, die open en aanpasbare stickers en achtergrondkaarten
bevat, heeft een visueel hands on karakter, teneinde een gemeenschappelijke taal tussen
de verschillende participanten te construeren. De MAP‐it methodologie werd
ontwikkeld door de onderzoeksgroep Social Spaces | CUO en bevordert niet alleen
positieve feedback, maar ook kritisch debat. In die zin is risico een onvermijdelijke en
zelfs wenselijke factor. Het doel is niet om zo snel mogelijk tot consensus te komen maar
kritiek en feedback te geven (Dreessen, Huybrechts, Laureyssens, Schepers, & Baciu,
2011). Daartoe worden de participanten bij een MAP‐it sessie in verschillende groepjes
verdeeld, waarvan de leden niet enkel onderling discussiëren maar ook in debat gaan
met leden van de andere groep.
MAP‐it is het resultaat van een uitgebreid en langdurig onderzoeksproces en werd reeds
in verschillende settings en contexten getest en aangepast. Geïnspireerd door de ‘open
source’‐filosofie kunnen toekomstige participanten verschillende varianten van de MAP‐
it methode en toolkit downloaden (zie hiervoor www.map‐it.be) en naar behoeven
aanpassen en gebruiken.
Elke MAP‐it sessie vertrekt vanuit een centrale onderzoeksvraag. Deze vormt de basis
voor de sessie en hierop moet na afloop van de workshop een antwoord geformuleerd
kunnen worden. Om deze vraag concreter en tastbaarder te maken wordt ze opgedeeld
in verschillende subvragen. De subvragen hangen vast aan een timing en vormen zo het
scenario of de leidraad van de workshop.
Bij de sessie met hulpverleners die op 11 juni 2014 plaatsvond in VAD (Vereniging voor
Alcohol‐ en andere Drugproblemen vzw) te Brussel was het doel een antwoord te
formuleren op de onderzoeksvraag ‘Hoe kan vroeginterventie ingezet worden bij
riskant gamegedrag?’. Deze overkoepelende vraag werd vertaald in 4 subvragen:
‐ Wanneer is vroeginterventie voor gamers nodig/bruikbaar in tegenstelling tot
algemene preventie en individuele hulpverlening?
‐ Op wie moeten we ons richten met vroeginterventie bij riskant gamegedrag en
met welk doel?
‐ Hoe wordt vroeginterventie bij riskant gamegedrag nu al gedaan en door wie?
‐ Hoe kunnen we onze doelen op andere/betere manieren bereiken?
Deze vragen werden in onderstaand scenario gegoten.
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Figuur 1 Scenario
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Voor een MAP‐it sessie worden de participanten steeds in minimum twee groepen (van
maximum 8 tot 9 personen) verdeeld. Onder leiding van een moderator proberen de
participanten in groep tot antwoorden op de subvragen te komen. Dit gebeurt op een
visuele manier, met behulp van een achtergrondkaart die het onderwerp concreet tracht
te maken en een set aangepaste stickers (en schrijfmateriaal) om ideeën en ervaringen
te noteren en in kaart te brengen.
De achtergrondkaart bij de eerste vroeginterventie‐mapping bestaat uit 4 grote vakken.
Het eerste vak is een continuum van algemene preventie tot individuele hulpverlening,
waarop vroeginterventie gesitueerd dient te worden. Het tweede vak is een soort
schietschijf/doelwit/roos. De groep actoren waarop we ons het meest moeten richten
met vroeginterventie bij risicovol gamegedrag dienen in het midden van de roos
geplaatst te worden. Het derde en vierde vak voorzien ruimte om bestaande
vroeginterventiemethoden aan te halen en te brainstormen over andere of betere.

Figuur 2 Ondergrond

Teneinde antwoorden op de subvragen te kunnen plaatsen op de achtergrondkaart, zijn
ook stickervellen voorzien. De SITUERING‐sticker hoort bij de eerste vraag en dient op
het continuum geplaatst te worden. Hierop kunnen de participanten vroeginterventie
situeren door kenmerken of signalen te noteren. Op de DOELGROEP‐sticker kunnen
personen of groepen van personen vermeld worden die een rechtstreekse doelgroep
van de vroeginterventiestrategie moeten zijn (deze worden in het midden van de roos
geplakt) of een onrechtstreekse, minder belangrijke doelgroep (deze worden verder
naar de rand geplakt). Bij elke doelgroep dient ook vermeld te worden waarom zij
belangrijk zijn. Hiervoor zijn DOEL‐stickers voorzien die bij de verschillende
DOELGROEP‐stickers geplakt moeten worden. Met de BESTAANDE MANIEREN‐stickers
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wordt aangeduid hoe reeds aan vroeginteventie gedaan wordt, de ANDERE/BETERE
MANIEREN‐stickers staan toe te brainstormen over nieuwe methoden. De lege stickers
kunnen ingezet worden om algemene opmerkingen of bedenkingen te noteren.

Figuur 3 Stickers

Aangezien risico en debat belangrijke factoren zijn bij een MAP‐it sessie, zijn bij elke
sessie stickers voorzien waarmee dat debat in gang gezet kan worden. Net na het
beantwoorden van de subvragen krijgt elke groep participanten de kans hun meest
innovatieve of beste ideeën die op de ondergrond geplakt werden te beveiligen of
vrijwaren van bombardement door de andere groep met een LOCK‐sticker. Simultaan
wordt per groep een presentator aangeduid, die samen met de achtergrondkaart van
groep wisselt. Hij/zij doet het hele proces dat de groep heeft doorlopen uit de doeken
aan de leden van de andere groep. Zij krijgen op hun beurt de kans feedback te geven op
de geformuleerde antwoorden met behulp van RISICO‐stickers. Deze kunnen variëren
per sessie, maar nemen meestal en in dit geval de vorm aan van LIKES,
GEVARENDRIEHOEKEN en BOMMEN. Met LIKE‐stickers kunnen participanten
aanduiden welke ideeën of antwoorden ze heel goed vinden. Met de
GEVARENDRIEHOEKEN kan gewezen worden op bepaalde knelpunten met betrekking
tot het idee of de uitvoering ervan. BOM‐stickers dienen om aan te duiden welke ideeën
ze helemaal niet zien zitten. Het spreekt voor zich dat de plaatsing van een RISICO‐
sticker gepaard gaat met het neerschrijven van een motivatie voor het plaatsen van die
sticker.
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Aan het einde van de sessie verzamelen alle participanten zich weer, worden de
achtergrondkaarten inclusief feedback aan de hele groep voorgesteld en is er nog ruimte
voor eventuele vragen of debat.
2.2 Participanten en moderatoren
De MAP‐it sessie met hulpverleners vindt plaats bij de Vereniging voor Alcohol‐ en
andere Durgsproblemen in Brussel. VAD overkoepelt het merendeel van de Vlaamse
organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve
medicatie, gokken, problematisch internetgebruik en gamen (Vereniging voor Alcohol‐
en andere Drugproblemen vzw, nd). Nog voor de MAP‐it sessie plaatsvindt, werd op
vraag van de participanten een overzicht van de onderzoeksvraag en subvragen
doorgestuurd via mail. De sessie zelf start met een inleiding door de onderzoekers van
SAW (Huub Boonen) en Social Spaces (Jenny Stieglitz). Tijdens deze inleiding wordt de
stand van zaken van het PWO kort toegelicht, uit de doeken gedaan in welke fase van het
onderzoek deze mapping gesitueerd dient te worden en met welk doel en wat we met de
resultaten van plan zijn. Eveneens wordt meegedeeld dat de mapping twee uur zal
duren en dat na de lunch een focusgroep plaatsvindt, tijdens welke dieper ingegaan kan
worden op bepaalde vragen of ideeën die tijdens de mapping sessie aan bod komen.
Vervolgens wordt de groep participanten onderverdeeld aan twee tafels, in twee aparte
ruimtes. Hierbij wordt gevraagd dat collega’s of hulpverleners met een gelijkaardige
specialisatie niet aan dezelfde tafel gaan zitten. Op deze manieren trachten we het debat
te stimuleren door elk groepje zo heterogeen mogelijk te houden. Aan elke tafel vindt
een voorstellingsronde plaats, waarbij de participanten hun achtergrond kort
toelichtten.
In totaal nemen 12 hulpverleners deel aan de mapping sessie, waarvan 8 mannen en 4
vrouwen. 9 van hen maken deel uit van de werkgroep Gokken en Compulsief
Internetgebruik binnen VAD.
Aan tafel 1 zitten Dimitri Das (preventie‐ en vroeginterventiewerker, intaker gamers
CAD Limburg), Hilde De Neve (vroeginterventie, vooral ouderbegeleiding pscCGG
Eclips), Mark Frederickx (individueel therapeut gameverslaving PZ Broeders Alexianen
Tienen), Filip Maes (individueel therapeut verslavingszorg VAGGA Antwerpen),
Marjolein van de Velde (preventie‐ en vroeginterventiewerker CGG Waas en Dender) en
Kristof Vanwerde (zorgleerkracht Kindsheid Jesu Hasselt). De moderator van dienst is
Jenny Stieglitz (onderzoeker Social Spaces).
Rond tafel 2 verzamelen Marc Buelens (jongerenteam CAD MSOC Limburg), Joke
Claessens (stafmedewerker vroeginterventie VAD), Elien Decock (vroeginterventie en
preventie CGG Ahasverus), Davy De Leeuw (student maatschappelijk werk, eindwerk
geschreven over vroeginterventie bij gaming), Joachim De Paepe (preventiewerker
drugpunt SMAK regio Meetjesland ‐ intergemeentelijke preventiedienst) en Jean‐Paul
Sucaet (psycholoog POC Brugge St. Jan). Aan deze tafel is Huub Boonen (onderzoeker
SAW) moderator.
Daarnaast is per tafel een notulist aanwezig. De sessies worden eveneens
gedocumenteerd met behulp van videocamera’s en geluidsrecorders.
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3 Resultaten
In het volgende deel van dit rapport worden de resultaten besproken die naar voor
kwamen tijdens de bovengenoemde MAP‐it sessie.
De eerste stap binnen het scenario is het situeren van vroeginterventie bij risicovol
gamegedrag op een continuüm van algemene preventie naar individuele hulpverlening.
Hierbij bevestigen de hulpverleners meteen het gebrek aan duidelijk gedefinieerde
vroeginterventiestrategieën bij risicovol gamegedrag dat eveneens uit de
literatuurstudie bleek. De hulpverleners aan tafel 1 halen aan dat vroegdetectie en ‐
interventie bij gamen zeer moeilijk af te lijnen zijn en dat er een monitoringsprobleem
is. De grens tussen gamen ter ontspanning en overmatig gamen is namelijk vaag en de
gedragsveranderingen bij overmatig gamen zijn minder abrupt dan bij andere
verslavingen. In eerste instantie is gamen iets positief, iets normaal. Bij illegale middelen
daarentegen is er bij ouders vaak een snelle schrikreactie en een snelle aanmelding bij
hulpverlening. Bij gamen zit vaak veel tijd tussen het besef van
overmatig/problematisch gamen en een aanmelding bij de hulpverlening. De last is dan
meestal al erg hoog. Bovendien zijn de nadelen van overmatig gamegedrag meestal pas
laat zichtbaar. En dan nog stelt zich de vraag of de opkomende problemen te wijten zijn
aan het gamen of aan bijvoorbeeld een foute studiekeuze. Daarom is het belangrijk dat
de signalen van risicovol gamegedrag duidelijk in kaart gebracht worden, zodat
handvaten voor vroegdetectie aangereikt kunnen worden. Zeer gelijkaardige
opmerkingen komen aan tafel 2 aan bod. Volgens hen kan vroegdetectie
vergemakkelijkt worden door de eerstelijns hulpverlening (bijvoorbeeld CLB,
zorgleerkrachten) sterker te maken rond het onderwerp. Zij moeten een eerste
inschatting kunnen maken en wegwijzen. Het kunnen detecteren van signalen van
risicovol gamegedrag is dus enorm belangrijk voor vroeginterventie. Veel antwoorden
die de hulpverleners geven op de subvraag naar de situering van vroeginterventie
hebben te maken met het detecteren van signalen.
‐ Volgens beide groepjes is er een duidelijk signaal/nood aan vroeginterventie waneer
een aantal levensterreinen van de gamer problematisch zijn maar andere nog niet: er
zijn bijvoorbeeld nog contacten/relaties (eventueel problematisch), er is nog een
omgeving/context buiten het gamen.
‐ Ook het aanwezig zijn van vage klachten of problemen maar het (nog) uitblijven van
een hulpvraag of een hulpvraag rond gamen (er kan bijvoorbeeld wel een hulpvraag
rond depressie zijn) is volgens beide tafels een duidelijk signaal. Groep 1 spreekt ook
over een beginnend probleem maar nog geen probleembesef.
‐ Volgens groep 2 zijn signalen vaak moe zijn, snel geïrriteerd zijn (bepaald blijvend
opwindingsniveau), verandering van vrijetijdsinvulling (bijvoorbeeld het wegvallen van
hobby’s), aantasting van het sociaal functioneren, het niet meer uitvoeren van
leeftijdsgebonden taken.
‐ Momenten wanneer vroeginterventie nodig is die aangehaald worden zijn: wanneer
mensen nood hebben aan info, wanneer de gamer positief scoort op een vragenlijst,
wanneer het ‘nog te verdragen’ is door ouders/gamers (helaas wordt dit moment vaak
gemist) en wanneer de omgeving (vrienden, leerkrachten, etc.) signalen detecteert.
Vroeginterventie kan volgens sommigen zelfs nodig zijn vanaf de eerste keer dat iemand
een spel speelt (naar analogie met vroeginterventie bij drugs wanneer iemand voor de
eerste keer een joint rookt).
‐ Over het moment in de tijd wanneer vroeginterventie nodig is hebben de twee groepen
een afwijkende mening. Groep 1 vindt dat vroeginterventie letterlijk vroeg moet
gebeuren, in de basisschool al. Volgens groep 2 valt leeftijd niet af te bakenen. Er moet
gekeken worden naar het gameproces en naar aan welke leeftijdsgebonden taken niet
meer op een adequate manier voldaan wordt. Deze opmerking krijgt van groep 1 een
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LIKE‐sticker, met de opmerking dat omdat leeftijd niet af te bakenen is, de methode van
aanpak er verschillend moet kunnen uitzien bij oudere gamers.
Aan beide tafels worden ook een aantal kenmerken van wat vroeginterventie bij gamen
is of zou moeten zijn opgesomd.
‐ Beide groepen halen de rol van de ouders aan. Zij spelen niet alleen een belangrijke rol
bij vroegdetectie (het probleem ligt vaak thuis, als het op school al zichtbaar is, is het al
ernstig), maar vroeginterventie zou zich ook specifiek op hen moeten richten.
Informeren is een van de belangrijkste taken van vroeginterventie. Al dan niet bezorgde
ouders moeten weten waar ze terecht kunnen en wat ze kunnen doen. Voor beginnend
problematische gamers is externe druk heel belangrijk en die kan van de ouders komen.
Ouders en kinderen die samen uitklaren of er een probleem is valt eigenlijk reeds onder
vroeginterventie.
‐ Groep 2 haalt aan dat een belangrijk kenmerk van vroeginterventie ook het kunnen
bereiken van moeilijke doelgroepen (doelgroepen die niet betrokken zijn bij de
problemen) is. Laagdrempeligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Bij de tweede stap in het scenario wordt gekeken naar de doelgroep van
vroeginterventie bij gamen. Beide groepen zijn het erover eens dat vroeginterventie zich
zeker moet richten op ouders/zij die een opvoedkundige impact hebben. Dat kunnen
zowel ouders zijn met specifieke vragen als ouders die niet met het probleem bezig zijn
en bijgevolg moeilijker te bereiken zijn. Volgens groep 1 zijn de ouders de belangrijkste
doelgroep van vroeginterventie, zij plaatsen dat ook een LOCK‐sticker op deze
doelgroep. Groep 2 richt zich in eerste instantie tot de gamers, eventueel via
hulpverleners. Zij noteren een vraagteken achter het doel ‘ouders bereiken’, waarop
groep 1 meteen een BOM‐sticker plaatst tijdens de feedbackronde. Ouders bereiken, en
zeker zij die niet uit zichzelf betrokken zijn, moet volgens hen een van de belangrijkste
streefdoelen van de vroeginterventietool zijn. Op de vraag waarom vroeginterventie de
ouders moet bereiken komen twee soorten antwoorden.
Enerzijds moet de vroeginterventietool ouders handvaten geven in de omgang met hun
kind. Volgens groep 1 moet de tool hen helpen om:
‐ gebalanceerde controle uit te oefenen over het gamegedrag van hun kind, grenzen te
stellen. Gebalanceerd wijst erop dat er geen drastische overgang mag zijn van geen naar
volledige controle, de controle moet voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Ook gaat het
niet over controle opbouwen, want die controle moet geleidelijk terug naar de jongere
gebracht worden.
‐ communicatie met de jongere te herstellen.
‐ sterktes van de jongere naar boven te brengen.
‐ systematiek te doorprikken.
De drie eerste puntjes krijgen tijdens de tweede ronde een LIKE van groep 2.
Anderzijds moet de tool de ouders informeren. Groep 2 benadrukt volgende
doelstellingen:
‐ bereiken. Je hebt ouders die je bereikt via bijvoorbeeld ouderavonden (mensen met
een zekere betrokkenheid bij het thema) en ouders die je niet bereikt (omdat ze zelf niet
met vragen zitten of geen probleem zien in het gamegedrag van hun kind). Hen op tijd
bereiken is een belangrijk doel van vroeginterventie.
‐ informatie geven. Het geven van basisinformatie ligt zelfs nog voor vroeginterventie,
bij preventie.
‐ antwoord bieden op individuele vragen.
‐ handelingsverlegenheid wegnemen.
‐ het probleem bespreekbaar maken.
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‐ helpen een inschatting te maken van (de aanwezigheid van/de ernst van) het
probleem.
‐ doorverwijzen indien nodig
Groep 1 haalt aan dat vroeginterventie ouders besef moet doen krijgen van
onderliggende redenen tot problematisch gamen. Bij zware onderliggende redenen
wordt wel reeds het domein van de individuele hulpverlening, die na vroeginterventie
komt, betreden. Op deze eigen opmerkingen krijgen ze een LIKE van groep 2.
Beide groepen zijn het er tijdens de sessie duidelijk over eens dat psycho‐
educatie/productinfo over de games bieden een zeer belangrijke doelstelling voor
vroeginterventie is. Ze halen dit beide aan en groep 2 geeft groep 1 voor dit antwoord
een LIKE‐sticker. Groep 1 plaatst aan het einde van de eerste ronde bovendien een
algemene LOCK op psycho‐educatie bieden. Zoals verder zal blijken komt deze
doelstelling bij verschillende doelgroepen terug.
Een tweede belangrijke doelgroep zijn de gamers. Het gaat hier zowel over overmatige
of problematische gamers als jongeren die de grens niet aanvoelen (bijvoorbeeld niet
kunnen stoppen met gamen wanneer ze moeten gaan eten). Groep 1 spreekt over
jongeren op een kantelmoment (bv. op kot gaan, geen werk vinden), waarbij groep 2
met een GEVARENDRIEHOEK opmerkt dat reeds gamen dan wel een voorwaarde is.
Jongeren die op kot gaan of geen werk vinden maar nooit gamen, zijn niet meteen een
doelgroep voor vroeginterventie rond gamen. Groep 2 haalt ook autisten aan als
doelgroep. Onderzoek toont namelijk aan dat zij een hoog risico lopen op
gameverslaving. Hier gaat het om selectieve preventie die vroeginterventie wordt
wanneer er een probleem met gamen is.
Voor beide groepen is bewustwording een belangrijk doelstelling. De tool moet de
jongeren laten nadenken over/inzicht doen krijgen in hun gamegedrag. Op welke
manier willen ze gamen: is dat ter ontspanning, na een ruzie, etc.? Ook doelstellingen
gerelateerd aan attitudeverandering komen naar voor.
Voor groep 1 moet de tool zich met volgende doelstellingen tot jongeren richten:
‐ de jongeren conflict tussen waarden laten formuleren. Wanneer botst het gamegedrag
bijvoorbeeld met toekomstplannen, dromen, etc.? (bewustwording)
‐ onderliggende redenen tot gamen naar boven brengen. Voorbeelden van dergelijke
redenen zijn gepest worden, eenzaamheid, een slechte thuissituatie. Hier benaderen we
weer de grens met hulpverlening: indien de onderliggende redenen heel zwaar zijn
wordt gesproken over dubbeldiagnose, psychopathologie. (bewustwording)
‐ attitudeverandering geven.
‐ stimuleren om in real life activiteiten te organiseren/ondernemen.
(attitudeverandering)
‐ psycho‐educatie bieden. (bewustwording)
Groep 2 haalt volgende doelstellingen aan:
‐ niet helpen afbouwen, maar opbouwen door te focussen op wat allemaal wel (nog)
goed is. (attitudeverandering)
‐ helpen de omgeving te behouden/herstellen (contactherstel, herstel van wat al
verloren gegaan is), opbouw van levensdomeinen. (attitudeverandering)
‐ doorverwijzen indien nodig.
Beide tafels zijn het er echter over eens dat vroeginterventie het beste werkt wanneer
zowel ouders als jongeren betrokken worden, zodat het probleem in eerste instantie
bespreekbaar gemaakt kan worden.
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Naast de ouders en de gamers zelf wordt een diverse groep intermediairen aangehaald
die nood kunnen hebben aan een vroeginterventietool.
Volgens groep 1 zijn hulpverleners zelf een doelgroep. Ze zitten vaak met vragen door
de afwezigheid van voldoende effectieve vroeginterventiestrategieën bij overmatig
gamegebruik. Een vroeginterventietool moet hen:
‐ psycho‐educatie/productinfo over games bieden.
‐ bijstaan in het helpen van ouders/gamer tot het naar boven brengen van de sterktes
van de jongere (mens – middel – milieu).
‐ helpen andere alternatieven voor de gamer zichtbaar te maken.
Nog voordat hulpverleners betrokken worden merken eerstelijnszorgfiguren vaak het
probleem op. Beide groepen zijn het erover eens dat leerkrachten, CLB‐medewerkers,
leerlingenbegeleiders, huisartsen, het CAW, het OCMW, etc. een doelgroep voor
vroeginterventie moeten zijn. De tool moet hen:
‐ signalen leren herkennen (vroegdetectie vergemakkelijken).
‐ een eerste inschatting kunnen laten maken en eventueel doorverwijzen.
Ook vrienden of klasgenoten worden door groep 1 aangehaald als doelgroep.
Hieromtrent heerst echter wat discussie: groep 2 plaatst een GEVARENDRIEHOEK en
vraagt zich af of vrienden wel bij vroeginterventie betrokken moeten worden. In groep 1
spreekt de zorgleerkracht over zijn ervaring dat vrienden en klasgenoten gauw signalen
opmerken doordat ze zich veel in aanwezigheid van de gamer bevinden. Rekening
houdende met het feit dat pubers zich vaak afzetten tegen ouders kunnen vrienden ook
een belangrijke rol spelen. In relatie tot deze doelgroep moet een vroeginterventietool
weer helpen met het herkennen van signalen, de vroegdetectie vergemakkelijken.
Tot slot wordt door groep 2 nog een interessante doelgroep gezien in de mede‐gamers
die kunnen optreden als rolmodel en als gids. In dit geval wordt de online community
ingeschakeld als harm reduction. De vroeginterventietool moet hen:
‐ helpen de groep gamers te bereiken die niet bij opvoeders zijn.
‐ helpen gamers de weg te wijzen naar info en aanbod.
‐ leren aan vroegdetectie te doen.
‐ in de rol plaatsen van ervaringsdeskundigen bij supervisie/intervisie.
Wanneer we in de derde stap van onze mapping vragen naar bestaande
vroeginterventiemethoden spreken de hulpverleners vooral vanuit hun eigen ervaring.
Toegepaste strategieën die in beide groepen aangehaald worden zijn:
‐ ouders en gamers, maar ook leerkrachten, klasgenoten, CLB, huisartsen, etc. psycho‐
educeren/informeren rond gamegedrag/schermgebruik.
‐ werken aan de verbondenheid/communicatie tussen ouders en kind.
‐ opvoedingsondersteuning: ouders leren grenzen stellen of bespreken.
Groep 1 spreekt over het werken met jongeren aan zelfstandigheid ten opzichte van hun
ouders, maar daar ziet groep 2 een knelpunt. Zij vinden dit tegenstrijdig met de
verbondenheid: er moet eerder gefocust worden op het samen opstellen van concrete
en haalbare afspraken tussen ouders en kind.
Strategieën die groep 1 nog aanhaalt zijn de volgende:
‐ klassieke vroeginterventiemethoden waarbij psycho‐educatie vervangen wordt door
game‐psycho‐educatie.
‐ het aanleren van sociale vaardigheden aan de gamer. Het valt op dat gamers vaak de
indruk krijgen geen vrienden te hebben in het echte leven waarmee ze niet‐game‐
gerelateerde activiteiten kunnen ondernemen. Of de gamers vinden dergelijke
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activiteiten net niet leuk door het voor hen moeilijke sociale contact. Dit is zeker het
geval bij kinderen met Asperger.
‐ met de gamer nadenken over zijn/haar toekomstperspectieven.
‐ inzetten op de vrijetijdsbesteding van de gamer. Maar tegelijk moeten jongeren zich
leren vervelen, leren genieten van het gewone leven zonder alle opwinding/spanning
die in een spel zit.
‐ ouders leren omgaan met gamen, hen betrekken. Bij taboe‐thema’s als druggebruik
worden ouders minder rap betrokken, bij gamen kan het wel. Deze strategie kreeg een
LIKE van de andere groep.
Groep 2 haalt aan dat georganiseerde vroeginterventie rond gamen nog niet bestaat
binnen de hulpverlening. Bij een dubbeldiagnose neemt het VDIP (Vroege Detectie en
Interventie bij Psychiatrische (Psychotische) Stoornissen) het probleem rond gamen er
bij. Aan vroeginterventie of gamen gerelateerde technieken die deze groep toepast zijn:
‐ individuele gesprekken.
‐ contact via telefoon, via mail.
‐ de jongere de voor‐ en nadelen van gamen of de gevolgen van het gamen de in reële en
virtuele wereld laten opsommen.
‐ de balans‐methodiek: de gamer de last van het gamen laten voelen.
‐ samen met de gamer alternatieven exploreren en die proberen te versterken.
‐ zelfregistratie, de omgeving van de gamer in kaart brengen. Groep 1 merkt hierbij op
tijdens de tweede ronde dat zelfregistratie verder gaat dan vroeginterventie, het
gebeurt niet bij een eerste aanmelding of sessie.
‐ ASSIST (alcoholdetectie).
In groep 1 spreekt de zorgleerkracht vanuit zijn ervaringen als eerstelijns hulpverlener.
Hij haalt volgende methoden aan:
‐ gesprekken voeren met gamende leerlingen en hun ouders.
‐ naar de opvoedingswinkel verwijzen.
‐ naar het CAD verwijzen.
De preventie‐ en vroeginterventiewerker van het CAD spreekt over een preventiepakket
dat kan aansluiten bij vroeginterventie. Binnen het CAD (Centrum voor Alcohol‐ en
andere Drugsproblemen) bestaat reeds een preventiepakket voor de 3de graad van het
lager onderwijs ter bewustmaking van ouders. Aan de hand van een vragenlijst wordt
bij hen geïnformeerd naar hoe thuis omgegaan wordt met gamen. De antwoorden op die
vragenlijst worden op school gepresenteerd. Een voorbeeld van dergelijk antwoord is
een overzicht van waarrond regels bestaan bij veel gezinnen. Het doel van dit
preventiepakket is inzicht geven in wat gamen is, een attitude aanbieden/aanleren, een
manier aanleren om nee te kunnen zeggen.
In groep 2 wordt een methode aangehaald die rechtstreeks door hulpverleners wordt
toegepast, namelijk het inzetten van EuroPeers. Europeers is een verslavingspreventie‐
project dat zich richt naar jongeren van het derde jaar secundair onderwijs. Het idee is
dat via een specifieke methodiek de opinieleiders binnen een klasgroep geselecteerd
worden en dat zij vaardigheden aanleren en kennis opdoen om weerbaarder te worden
tegen verslavingen. Vervolgens brengen deze peers de informatie via informele
beïnvloeding over op hun leeftijdsgenoten (Centra voor Alcohol‐ en andere
Drugproblemen Limburg vzw, nd).
We vragen de hulpverleners ook of zij kennis hebben van strategieën die de ouders van
problematische gamers uitproberen. Ouders doen volgens deze hulpverleners reeds
aan vroeginterventie door:
‐ het doorvoeren van een contextverandering. Ze laten bijvoorbeeld de gamer verhuizen
naar een streng familielid, op vakantie gaan, etc.
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‐ samen met het kind een concrete planning te maken en effectief mee te gaan naar de
activiteiten op die planning.
‐ in te zetten op vrijetijdsbesteding van de jongere.
‐ grenzen op te leggen.
De meeste antwoorden komen van groep 1, over het opleggen van grenzen zijn de twee
groepen het eens.
In de vierde stap wordt nagedacht over andere of betere manieren om aan
vroeginterventie te doen. Algemeen blijkt een tool die eerstelijns vroegdetectie
vergemakkelijkt noodzakelijk. De tool moet handvaten aanreiken zodat signalen beter
gedetecteerd kunnen worden door ouders, omgeving, hulpverleners. Belangrijk is dat de
vroeginterventie breder gaat dan enkel de hulpverlening, ook de directe omgeving van
de gamer moet VI kunnen aanreiken.
Een eerste deel van de vroeginterventietool kan volgens groep 2 een vragenlijst zijn,
gekaderd in een ‘zorgpad’. Deze vragenlijst zou een soort checklist moeten zijn die de
eerstelijns vroegdetectie vergemakkelijkt. Als bestaand voorbeeld bij alcoholproblemen
wordt ASSIST aangehaald. Groep 1 plaatst een LIKE omdat ze er achter staan dat breder
gedacht wordt dan enkel de hulpverlening. Ook leerkrachten etc. worden op deze
manier betrokken.
Voor een tool gericht op de hulpverlening komen een aantal ideeën aan bod. Beide
groepen halen aan dat kennisverhoging/psycho‐educatie rond games (bijvoorbeeld
rond de neurologische effecten) voor hulpverleners zeer belangrijk is. Groep 2 plaatst
hier zelfs een LOCK op. Groep 1 haalt aan dat bij hulpverleners een reflex moet ontstaan
om ook gamegedrag te screenen bij een aanmelding voor een andere problematiek.
Daarnaast kan selectieve preventie toegepast worden als vroeginterventie, zij lopen
namelijk in elkaar over. Algemeen moet zeker auti‐vriendelijk materiaal voorzien
worden. Groep 2 merkt op dat het visuele hierbij erg belangrijk is. Nog een idee van
groep 2 is dat hulpverleners zich meer moeten concentreren op het verhogen van de
lastervaring van te veel gamen bij jonge gamers: de gamers moeten inzicht krijgen in de
negatieve gevolgen (lasten) van hun gamegedrag.
Ook wordt nagedacht over strategieën die kunnen toegepast worden op school (of in de
hulpverlening). Aan beide tafels komt groepswerking aan bod. Zowel gamers, ouders als
de omgeving kunnen in groep geplaatst worden. Dit is veel laagdrempeliger dan
individuele hulpverlening en kan dus onder vroeginterventie vallen. In groep 1 wordt
het idee geopperd om gamers die niet persé problematisch of risicovol gamen op school
samen te zetten en te laten spreken rond richtvragen. Groep 2 plaatst een
GEVARENDRIEHOEK omdat hier opgepast moet worden met stigmatisering.
Tot slot werden heel wat ideeën aangereikt waarbij het internet zelf een belangrijke rol
speelt in de tool. Een online tool lijkt voor beide groepen een geschikte strategie, omdat
de gamers daar zitten – groep 2 deelt voor dit idee een LIKE uit. Op die manier kunnen
hun media (consoles, tablet, smartphones, laptops, etc) en een op hen afgestelde
vormgeving gebruikt worden. Het belang van vormgeving dat groep 2 aanhaalt krijgt
van groep 1 een LIKE. Groep 1 ziet ook wel wat in een online forum (zoals bij problemen
rond roken, alcohol, drugs) voor zowel gamers als hun omgeving om ondersteuning te
vinden en van elkaar leren. Groep 2 zou de drempel tot het aanpakken van het
(beginnende) probleem verlagen door aan vroeginterventie te doen via mail of chat. Een
aantal andere ideeën die aan deze tafel aan bod komen en betrekking hebben tot een
online tool zijn de volgende:
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‐ Sociale Media inzetten. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een soort online
profiel dat de link legt tussen de virtuele en fysieke wereld en waarmee de gamer naar
buiten kan komen. Dit profiel kan regiogebonden zijn.
‐ contact maken met game‐ontwikkelaars, vroeginterventie integreren in de games.
‐ VI‐strategieën koppelen aan voorbeelden uit de gamewereld door een link te leggen
tussen het aanbod van de virtuele wereld en dat van de reële wereld.
‐ een methodiekenmap/plukboek met wie aan VI wil doen voorzien.
‐ een tool ontwikkelen die zichtbaar maakt wat verloren ging.
‐ een online herkenbare figuur die bereikbaar is om vragen aan te stellen of die als
rolmodel functioneert. Dit kan een professionele gamer zijn die aangeeft hoe het gamen
in de hand te houden. Hierop plaatst groep 2 een LOCK‐sticker.
‐ een game ter verandering van attitude. Hierbij wordt opgemerkt dat het VAD reeds een
preventieve game rond gaming gaat ontwikkelen.
‐ een app of monitorsysteem dat het aantal uren gamen bijhoudt.
Opgemerkt wordt bovendien dat de kern van het programma los moet staan van leeftijd
maar dat er wel een specifieke leeftijdsafhankelijke laag moet zijn.
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4 Conclusies en aanbevelingen
Uit de antwoorden en ideeën die tijdens de sessie aangehaald werden, kunnen we een
aantal conclusies en belangrijke inzichten meenemen in het verdere onderzoek. Deze
worden hieronder opgesomd.
‐ De hulpverleners zijn het er over eens dat bijstaan in de vroegdetectie een zeer
belangrijke functie van de vroeginterventietool moet zijn. De tool moet de omgeving van
een gamer leren om signalen van risicovol gamegedrag te herkennen. Deze signalen
moeten in kaart gebracht worden als handvaten voor vroegdetectie. De volgende
kenmerken worden door beide groepen bevestigd als duidelijke signalen van risicovol
gamegedrag:
‐ een aantal levensdomeinen zijn problematisch, andere nog niet.
‐ er zijn vage klachten maar er is nog geen probleembesef of hulpvraag.
‐ het niet meer uitvoeren van leeftijdsgebonden taken.
‐ Uit de sessie blijkt dat het bereiken van doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn
(mensen die zich niet bewust zijn van problematisch gamegedrag of de mogelijkheid op
een verslaving, mensen die zelf niet met vragen zitten en bijgevolg vaak niet aanwezig
zijn op ouderavonden of dergelijke preventie‐initiatieven rond gamen) een van de
belangrijkste uitdagingen van vroeginterventie is. Een doelstelling voor het verdere
onderzoek is dan ook uit te zoeken hoe we dit kunnen doen.
‐ Ouders van gamers vormen de belangrijkste doelgroep voor onze vroeginterventietool.
In het verdere onderzoek moet zeker gekeken worden naar hoe we hen op tijd kunnen
bereiken. Zeker ouders die moeilijk te bereiken zijn met preventie moeten in de
ontwikkeling van de vroeginterventietool met de nodige aandacht behandeld worden.
Het doel van de tool ten aanzien van de ouders is volgens de deelnemende
hulpverleners tweevoudig. Enerzijds moeten we hen informeren, anderzijds handvaten
bieden in de omgang met hun kind. Leren communiceren en gebalanceerde controle
uitoefenen zijn belangrijke elementen binnen de opvoedingsondersteuning.
‐ Een tweede doelgroep zijn de gamers. Bij hen moet de tool zorgen voor
bewustwording en attitudeverandering. Dit blijkt zowel uit de antwoorden op de
tweede subvraag naar doelgroep en doel als uit de reeds toegepaste strategieën bij
risicovol gamegedrag die de hulpverleners aanhalen. Om gamers tijdig te bereiken is een
opvoedkundige tool alleen echter niet genoeg, de tool moet in hun leefwereld
aanspreken. Het visuele is daarbij erg belangrijk. Ook het bereiken van risicovolle
gamers moet een aandachtspunt zijn in het verdere onderzoek.
‐ De hulpverleners zijn het erover eens dat vroeginterventie het beste werkt wanneer
we ouders en hun kinderen samen bereiken. Een eerste belangrijke stap binnen
vroeginterventie is het bespreekbaar maken van het probleem tussen ouders en kind,
contactherstel en communicatie.
‐ Daarnaast moet vroeginterventie ook afgestemd zijn op een groep intermediairen
zoals hulpverleners, eerstelijns zorgfiguren, de directe omgeving van de gamer en
medegamers. Het doel moet dan vroegdetectie en doorverwijzen indien nodig zijn. Bij
de hulpverleners kan de tool ondersteuning bieden bij een aanmelding, eventueel voor
een andere problematiek. Toch blijft het doel in eerste instantie om directe betrokkenen
te bereiken, nog voor ze de stap naar hulpverlening zetten.
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‐ De hulpverleners halen aan dat jongeren met autisme vatbaarder zijn voor
problematisch gamegedrag. Binnen vroeginterventie zouden we dus zeker auti‐
vriendelijk materiaal moeten voorzien. Het visuele is hierbij erg belangrijk.
‐ Beide groepen zijn het zeer duidelijk eens (met LOCK’s en LIKE’s) over het belang van
psycho‐educatie rond gamen binnen de vroeginterventiestrategie. Psycho‐educatie
moet er zijn voor zowel gamers, hun ouders, hun omgeving en de hulpverleners. Dit kan
ondermeer productinformatie over de games inhouden, maar voor de hulpverleners is
bijvoorbeeld kennis over de neurologische effecten van gamen een meerwaarde.
‐ Een aangereikt en meteen enthousiast onthaald idee is het implementeren van de tool
in de online community. Zo kunnen we de gamers daar waar ze het meest zitten
bereiken. Een link leggen tussen de virtuele en de reële wereld (bijvoorbeeld via een
locatiegebonden profiel) werd vermeld, evenals het inzetten van online rolmodellen.
Ook voor ouders zijn fora en sociale media een laagdrempelige poort tot informatie.
‐ Groepswerking is door zijn laagdrempeligheid een strategie die interessant kan zijn
binnen vroeginterventie, zowel online als offline. Of en hoe we groepswerking kunnen
integreren in onze vroeginterventietool moet nog verder onderzocht worden.
‐ gezien gamen in eerste instantie iets positief is en de
gedragsveranderingen/problemen slechts geleidelijk zichtbaar worden, is de grens
tussen preventie en vroeginterventie soms vaag. We hebben preventie nodig om ons
aanbod te doen slagen.
Naast deze conclusie worden de resultaten van de MAP‐it sessie samengevat in een
summary map (zie verder).
De inzet van de MAP‐it methodiek om tot antwoorden op de onderzoeksvraag ‘Hoe kan
vroeginterventie ingezet worden bij riskant gamegedrag?’ te komen, werd door de
hulpverleners goed onthaald. Enkelen vonden het een verademing om op een dergelijke
open, bijna speelse manier van gedachten te wisselen met elkaar. Het resultaat is dat
iedereen goed meewerkte en veel interessante ideeën besproken werden. Toch lag er
soms een discrepantie tussen de visie van de hulpverleners op vroeginterventie en hun
verwachtingen omtrent het uiteindelijke doel van dit onderzoek. Hoewel de
hulpverleners het eens waren over het feit dat vroeginterventie zich moet richten op
ouders en gamers, uitten zij duidelijk hun verwachtingen rond een
vroeginterventiestrategie binnen de gespecialiseerde hulpverlening. Het voornaamste
doel binnen dit PWO is echter een strategie te ontwikkelen die zich rechtstreeks richt tot
de mensen die nood hebben aan vroeginterventie, nog voor zij zich tot de hulpverlening
wenden. De sessie met hulpverleners deed ons het belang van de rol van ouders bij
vroeginterventie inzien en om zicht te krijgen op hoe zij reeds aan vroeginterventie
doen, is een mapping sessie met ouders van (ex‐)gameverslaafden noodzakelijk is. Dit
zal dan ook de eerst volgende MAP‐it sessie zijn binnen het PWO Vroeginterventie bij
riskant en problematisch gamegedrag.
Na het verwerken van de resultaten verkregen uit de MAP‐it‐sessie valt het op dat het
niet meer zo duidelijk is welke ideeën we reeds hadden en welke ons ingegeven zijn
door de sessie, tenzij die ideeën door ons reeds neergeschreven werden voor de sessie
plaatsvond. Om een beter overzicht te krijgen op welke nieuwe informatie wordt
aangereikt tijdens een MAP‐it‐sessie, besluiten we om de volgende keer eerst zelf de
vragen uit de sessie te beantwoorden. Achteraf kunnen dan de verschillende ingevulde
achtergrondkaarten vergeleken worden.
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Figuur 4 Summary map
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