(Z)onder invloed?
ALS GAMEN MEER IS DAN EEN SPEL.
EEN STUDIEDAG OVER PROBLEMATISCH GAMEN IN HET GEZIN.
Voor ouders, partners en andere naastbetrokkenen van
problematische gamers, alsook hun begeleiders en hulpverleners.
Een initiatief van VAD/De DrugLijn

zaterdag 22 april 2017

PrOGraMMa
09.30

Onthaal met koffie

10.00

Verwelkoming
Tom Evenepoel, coördinator, De DrugLijn, Brussel.

10.15

Als gamen meer is dan een spel
Huub Boonen, psycholoog en psychotherapeut CAD Limburg

11.30-13.00

Begeleiding bij problematisch gamen
Mark Frederickx, Stafmedewerker jeugdpsychiatrie en
verslavingszorg, Alexianen Zorggroep, Tienen
Problematisch gamen heeft een enorme impact op de
omgeving van de gamer. Als hulpverlener kan je dus niet
alleen veel betekenen voor de gamer, maar ook voor
de naastbetrokkenen. Mark Frederickx belicht vanuit zijn
eigen klinische praktijk de aandachtspunten bij de
begeleiding van familieleden of naasten. Hij belicht wat
naastbetrokkenen kunnen verwachten als de gamer het zelf
niet als een probleem ervaart. Ook staat hij stil bij de vraag of
je ouders en andere naasten als hefboom kan gebruiken om
gamers naar de hulpverlening te leiden.

De meeste jongeren en jongvolwassenen die gamen doen dat
gewoon voor het plezier. Ze gamen dus recreatief en het blijft
een ontspanning, net als een andere hobby. Wanneer is er dan
sprake van problematisch gamen? En hoe komt het dat gamen zo
aantrekkelijk is waardoor bepaalde gamers de controle verliezen?
Uiteraard heeft problematisch gamen ook een impact op het gezin
of de omgeving van de gamer. Waar kunnen deze mensen terecht en
hoe ga je als naastbetrokkene om met iemand die problematisch
gamet?
11.00

Gamen en autisme
Nicolas Proost, opvoeder en auticoach, Kids vzw

Getuigenis van een mama van een jongere die problematisch
gamet

Er is een grote comorbiditeit tussen gamen en ASS. Nicolas
Proost bekijkt met ons de vrijetijdsbeleving van kinderen
en jongeren met ASS. Hij zoomt in op specifieke problemen
die daar kunnen ontstaan en biedt een antwoord op de
vraag waarom gamen zo’n goede match vormt met
ASS: Waarom zijn net deze jongeren er zo gevoelig voor?
Verder bekijken we aandachtspunten voor de hulpverlening
van deze specifieke groep en staan we stil bij het betrekken
van de context van deze gamers met autisme.

In deze getuigenis vertelt een mama over haar ervaringen als ouder
van een gamende jongere: over de impact van de situatie op het
gezin en over het zoeken van een weg om hiermee om te gaan.
11.30-13.00

Programma voor ouders, partners en andere naastbetrokkenen:
Voor de naastbetrokkenen zijn er gespreksgroepen voorzien onder
begeleiding van professionele hulpverleners met ervaring in
gespreksgroepen. In deze groepen wordt dieper ingegaan op de
impact van gamen op de andere gezinsleden. Er is voldoende ruimte
voor uitwisseling. Daarnaast worden er tips en handvatten aangeboden.

Programma voor begeleiders en hulpverleners:

13.00
13.15
14.00

Toespraak door minister Jo Vandeurzen
Broodjeslunch en tijd om na te praten
Einde studiedag

Je bent van harte welkom op deze studiedag.
Je kan jezelf informeren, praten met lotgenoten, naar buiten komen met vragen, … dit alles kan hulp en steun bieden voor jou en je gezin.
Is deelnemen aan deze studiedag geen optie? Blijf dan niet met je vragen zitten en contacteer De DrugLijn. De DrugLijn-website wil mensen verder helpen met
een eerste advies, gerichte informatie of doorverwijzing. Meer dan de helft van de vragen aan De DrugLijn wordt door ouders, partner of broers en zussen of andere
familieleden gesteld.
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken.
Bel via 078 15 10 20 of neem contact via www.druglijn.be
- ma-vr: 10-20 u. (niet op feestdagen)
- vanaf een vast toestel bel je aan voordeeltarief
- stel je vraag via mail, Skype of chat
- je krijgt steeds een persoonlijk antwoord
Een vierde keer - in oktober 2008, maart 2010 en maart 2015 organiseerde VAD/De DrugLijn ook een studiedag ‘(Z)onder invloed’. Deze studiedag is het vervolg met
een keuze voor het thema gamen. Uit de praktijk blijkt immers dat steeds meer ouders en andere naastbetrokkenen van problematische gamers een hulpvraag stellen.
Voor wie – Naastbetrokkenen van gamers (ouders, partners, ...), begeleiders van ouders en oudergroepen, zelfhulpgroepen voor naastbetrokkenen van gamers, preventiewerkers, hulpverleners die naastbetrokkenen van problematische gamers begeleiden.
Wanneer – zaterdag 22 april 2017 van 10.00u tot 14.00u (onthaal vanaf 9.30u)

Plaats
Vlaams-Parlementsgebouw De Schelp
Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordiges
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Het Vlaams Parlement ligt in het hart van Brussel en is
vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

x

De gebouwen van het Vlaams Parlement liggen op
ongeveer een kwartiertje wandelen van het Centraal
Station, op 200 meter van de metrohalte Madou en op
400 meter van de metrohalte Kunst-Wet. Bus 29, 63,
65 en 66 stoppen in de omgeving van het Parlement
(uitstappen aan halte Drukpers). Tram 92 en 94 hebben
haltes in de Koningsstraat (uitstappen aan halte Congres
of halte Park).
Dienstregelingen vind je op www.mivb.be.
Als je met de wagen komt, dien je er rekening mee te
houden dat parkeerplaatsen in Brussel schaars zijn. De
dichtstbijzijnde parkeergarage ligt in de Wetstraat.

Personen met een handicap kunnen de ondergrondse parkeergarage van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers gebruiken.
Uit praktische overwegingen is het aangeraden om vooraf een telefonische afspraak te maken via het nummer 02 552 15 14. Per verdieping is er een
parkeerplaats voor personen met een handicap. De maximumhoogte voor wagens die de parkeergarage binnenrijden, is 1,80 meter.

Inschrijven
Deelnameprijs: €30,00, professionelen
€20,00, ouders, partners of andere naastbetrokkenen
Deelnemersmap, koffie en broodjes inbegrepen. De inschrijving is definitief bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier.
Enkel betalen na ontvangst van factuur op het VAD-rekeningnummer KB 433-1078041-08, met vermelding van naam en geboortedatum deelnemer
+ ‘(z)onder invloed 2017’ (in drukletters a.u.b.).
Er wordt geen bevestiging gestuurd. Je factuur geldt ter bevestiging van je inschrijving. Enkel indien volzet, laten wij je dat schriftelijk weten.
Inschrijven kan via onderstaand formulier vóór 8 april 2017: terug te bezorgen aan VAD, t.a.v. Fréderic Lemaire, Vanderlindenstraat 15 –
1030 Brussel – T 02 423 03 33 – F 02 423 03 34. Of via www.druglijn.be/onderinvloed/gamen.

(Z)onder invloed - 22 april 2017 - studiedag over problematisch gamen in het gezin
Ondergetekende schrijft zich in voor de studiedag over problematisch gamen in het gezin

NAAM.............................................................................................................................................................
VOORNAAM....................................................................................................................................................

GEBOORTEDATUM .........................................................................................................................................
TELEFOON ................................................................................
E-MAIL ......................................................................................

Ik ben: 		
Ouder
		Partner
		Andere naastbetrokkenen
		
Hulpverlener, begeleider of preventiewerker
NAAM ORGANISATIE:...........................................................................................................
FUNCTIE: .........................................................................................................................

Factuur sturen naar:
ADRES:...............................................................................................................................

