
	  
	  
	  
	  
Medewerking	  gevraagd	  aan	  ouders	  van	  jongeren	  die	  
verslaafd	  zijn	  aan	  gamen	  	  
	  
	  
	  
Heeft	  u	  een	  kind	  dat	  verslaafd	  is	  of	  was	  aan	  zijn	  computergames?	  	  	  
Heeft	  u	  al	  heel	  wat	  pogingen	  ondernomen	  om	  dit	  gedrag	  terug	  te	  schroeven?	  	  
Staat	  u	  soms	  stil	  bij	  wat	  er	  had	  kunnen	  helpen	  om	  deze	  verslaving	  te	  voorkomen?	  	  
Wil	  je	  daarover	  graag	  eens	  in	  gesprek	  gaan	  met	  andere	  ouders	  	  en	  ons	  om	  samen	  ideeën	  
uit	  te	  wisselen?	  
	  
Dan	  nodigen	  we	  jou	  uit	  op	  onze	  hogeschool,	  in	  het	  kader	  van	  ons	  onderzoek	  naar	  
Vroeginterventie	  bij	  Gameverslaving!	  	  	  
	  
Met	  ons	  onderzoek	  werken	  we	  aan	  een	  manier	  die	  jongeren	  reeds	  in	  een	  vroeg	  stadium	  
van	  het	  gamen	  weerbaarder	  kan	  maken	  tegen	  gameverslaving,	  zodat	  we	  	  hen	  daarbij	  
kunnen	  	  ondersteunen	  voordat	  het	  probleem	  grote	  gevolgen	  heeft.	  	  	  	  
We	  hebben	  al	  een	  aantal	  (ex-‐)gamers	  en	  een	  groep	  hulpverleners	  en	  preventiewerkers	  
betrokken	  bij	  het	  onderzoek	  om	  zicht	  te	  krijgen	  op	  wat	  nodig	  is	  en	  welke	  mogelijkheden	  
er	  zijn	  om	  jongeren	  tijdig	  verantwoord	  te	  helpen	  omgaan	  met	  hun	  games.	  	  	  
Uit	  deze	  gegevens,	  	  de	  literatuur	  	  en	  onze	  ervaringen,	  blijkt	  dat	  ook	  ouders	  een	  
belangrijke	  rol	  spelen,	  en	  we	  willen	  jullie	  er	  daarom	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  betrekken.	  	  	  	  
	  
Hoe	  gaan	  we	  dat	  doen?	  	  	  
Op	  20	  november	  2014	  nodigen	  we	  een	  twintigtal	  ouders	  uit	  op	  de	  hogeschool	  om	  in	  drie	  
groepjes	  te	  spreken	  over	  jullie	  visie	  op	  wat	  kan	  helpen	  of	  had	  kunnen	  helpen,	  welke	  
moeilijkheden	  jullie	  ervaren	  hebben	  en	  welke	  kansen	  jullie	  zien.	  	  	  
	  
We	  verwachten	  dat	  het	  een	  heel	  inspirerende	  avond	  zal	  worden,	  voor	  ons,	  maar	  ook	  
voor	  u	  als	  deelnemende	  ouder.	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
Praktisch:	  	  
Waar:	  	  	   UC	  Leuven-‐Limburg,	  Campus	  Diepenbeek,	  Agoralaan	  gebouw	  B	  bus	  1.	  	  Een	  
	   	   plaatsbeschrijving	  wordt	  u	  verzonden	  na	  inschrijving.	  	  
Onkostenvergoeding:	  	   er	  kan	  een	  onkostenvergoeding	  voorzien	  worden	  voor	  	  
	   	   	   	   afgelegde	  kilometers.	  	  
Catering:	  	   er	  zullen	  broodjes	  voorzien	  worden	  	  
Datum:	  	   20/11/2014	  
Ontvangst	  	   vanaf	  17.45	  
Start	  sessie:	  	   	   18.00	  
Vermoedelijk	  einde	  van	  de	  sessie:	  20.15,	  met	  mogelijkheid	  tot	  nabespreking.	  	  
Inschrijven	  of	  verdere	  inlichtingen:	  via	  mail	  naar	  Huub	  Boonen	  (Gelieve	  je	  naam	  en	  
telefoonnummer	  te	  vermelden.)	  
	  
	  
Onderzoekers:	  	   Huub	  Boonen	  Huub.boonen@khlim.be	  
	   	   	   Jenny	  Stieglitz	  	  Jenny.stieglitz@khlim.be	  
	  	  
	  


