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Uitnodiging:  Co-designsessie vroeginterventie gameverslaving 

   Samen een vroeginterventieaanbod uitwerken met ouders, gamers  
   en professioneel betrokkenen.  

	  

Beste	  	  gamer,	  ouder,	  leerkracht,	  opvoeder,	  preventiewerker,	  CLB-‐medewerker,	  gezinsondersteuner,	  
psychotherapeut	  of	  arts,	  	  

Indien	  u	  	  nu	  en	  dan	  geconfronteerd	  wordt	  met	  situaties	  waarbij	  het	  gamen	  van	  een	  persoon	  te	  grote	  
proporties	  aanneemt	  of	  dreigt	  aan	  te	  nemen,	  willen	  we	  u	  graag	  om	  uw	  medewerking	  vragen.	  	  

Binnen	  het	  onderzoek	  vroeginterventie	  op	  de	  UCLeuven-‐Limburg	  (voormalige	  KHLim),	  werken	  we	  op	  een	  
participatieve	  wijze	  een	  aanbod	  uit	  dat	  mensen	  in	  een	  vroeg	  stadium	  kan	  ondersteunen	  om	  gameverslaving	  
tegen	  te	  gaan	  en	  te	  vermijden.	  	  	  	  

Samen	  met	  jou	  en	  de	  andere	  deelnemers	  willen	  zullen	  we	  een	  tool	  ontwikkelen	  die	  jongeren	  met	  risicovol	  
gamegedrag	  en	  hun	  omgeving	  kan	  bijstaan.	  	  Tijdens	  een	  co-‐designsessie	  gaan	  we	  samen	  op	  een	  heel	  
eenvoudige	  manier	  (met	  pen	  en	  papier)	  aan	  de	  slag	  om	  ideeën	  uit	  te	  werken	  rond	  hoe	  die	  tool	  eruit	  moet	  zien	  
en	  wat	  het	  moet	  inhouden.	  	  Deze	  sessie	  is	  een	  volgende	  stap	  in	  een	  twee	  jaar	  durend	  proces	  van	  ontwikkeling,	  
waar	  we	  in	  eerste	  instantie	  reeds	  gamers,	  ouders	  en	  hulpverleners	  hebben	  bevraagd	  naar	  de	  noden	  met	  
betrekking	  tot	  deze	  problematiek.	  	  	  	  

Door	  de	  creatieve	  en	  inspirerende	  samenwerking	  van	  de	  deelnemers	  uit	  verschillende	  invalshoeken,	  beogen	  
we	  een	  werkbaar	  en	  breed	  inzetbaar	  instrument	  te	  ontwikkelen	  dat	  op	  heel	  wat	  vragen	  omtrent	  gaming	  en	  
mogelijke	  verslaving	  eraan	  een	  antwoord	  kan	  bieden.	  	  	  

Er	  is	  een	  samenwerking	  opgestart	  met	  de	  scholengroep	  Kindsheid	  Jesu	  in	  Hasselt,	  waar	  een	  van	  de	  co-‐
designsessies	  zal	  plaatsvinden.	  Daarnaast	  zal	  ook	  een	  co-‐designsessie	  plaatsvinden	  in	  het	  gebouw	  van	  de	  
Vereniging	  voor	  Alcohol	  en	  andere	  Drugproblemen	  in	  Brussel	  	  (VAD),	  om	  zo	  de	  bereikbaarheid	  te	  verhogen	  
voor	  alle	  geïnteresseerden.	  	  	  	  

De	  sessie	  in	  Hasselt	  zal	  plaatsvinden	  op	  donderdag	  22/01	  van	  16	  tot	  19u.	  	  	  	  

Adres:	  Kindsheid	  Jesu,	  Kempische	  Steenweg	  400,	  3500	  Hasselt	  

De	  sessie	  in	  Brussel	  zal	  plaatsvinden	  op	  donderdag	  29/01	  van	  18	  tot	  21u.	  	  

Adres:	  VAD,	  Vanderlindenstraat	  15,	  1030	  Brussel.	  	  
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Er	  wordt	  u	  een	  broodjesmaaltijd	  aangeboden	  en	  verplaatsingskosten	  worden	  vergoed.	  	  

Voor	  inschrijving	  op	  een	  van	  deze	  sessies	  of	  vragen	  over	  deze	  uitnodiging	  en	  eventuele	  bedenkingen	  kan	  u	  
steeds	  mailen	  naar	  Huub.boonen@ucll.be	  of	  bellen	  naar	  011	  18	  07	  38.	  	  Gelieve	  naam	  en	  telefoonnummer	  te	  
vermelden	  en	  voor	  welke	  sessie	  u	  kiest	  (Brussel	  of	  Hasselt).	  	  

Hopend	  op	  een	  goede	  opkomst	  en	  inspirerende	  sessies,	  willen	  wensen	  we	  u	  alvast	  een	  fijn	  eindejaar	  	  wensen	  
en	  een	  voorspoedig	  2015.	  	  

	  
Huub	  Boonen	  en	  Jenny	  Stieglitz	  
Onderzoekers	  eSocialWork	  en	  Social	  Spaces



 
 
 

 

 
 

 

 


