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SAMENVATTING
Games zijn populair, vooral bij adolescenten en jongvolwassenen, maar ook bij volwassenen.
Ze worden steeds toegankelijker en meer gediversifieerd en evolueren snel. De meerderheid
van de gamers ondervindt geen last bij het gamen, maar toch houden deze spellen risico’s in,
hoofdzakelijk het risico op verslaving. Ongeveer 3 % van de gamers gaan de controle over
hun gamegedrag verliezen, ondanks de negatieve gevolgen voor zichzelf en voor hun
omgeving. De HGR onderschrijft de definitie in de 11de revisie van de International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van gamestoornissen als een
verlies van controle, met negatief impact op persoonlijke, familiale, sociale, schoolse,
professionele of andere belangrijke levensdomeinen, gedurende een periode van minstens
12 maanden. Verder onderzoek kan deze definitie nog nuanceren in de toekomst.
De gamestoornissen vereisen een bio-psychosociale benadering aangezien ze worden
beïnvloed door meerdere factoren, die gelinkt kunnen zijn aan de gamer (demografische
kenmerken, persoonlijkheid, psychosociale problemen, redenen om te gamen, …), aan de
game (online game, multiplayer games, competitieve games en interactieve games…) of aan
de omgeving (sociale integratie bij voorbeeld) of aan de interacties tussen deze factoren. De
aanpak moet gebeuren binnen een continuüm van preventie, over vroeg-interventie tot
hulpverlening. De HGR adviseert om in te zetten op selectieve preventie en vroeg interventie.
Ouders zijn een zeer belangrijke partner in heel dit continuüm. Zij moeten zo spoedig mogelijk
worden gesensibiliseerd en ondersteund om het gamen beter te begrijpen, er te kunnen over
praten, afspraken te kunnen maken en waar nodiggrenzen te kunnen stellen aan het gamen
van hun kind.
Voor de preventie moet bovenal worden gewerkt aan de risico- en beschermende omgevingsen persoonlijke factoren.
Voor detectie en vroeg-interventie is het belangrijk dat de beroepsbeoefenaars die in contact
staan met jongeren (onderwijspersoneel, CLB-centra, eerstelijnshulp, ...) signalen leren
herkennen van mogelijks risicovol gedrag. Daarom moeten ze worden gesensibiliseerd, moet
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hun deskundigheid worden bevorderd en moeten er geschikte (screenings)instrumenten her
beschikking komen.
De behandeling van deze problematiek moet toegankelijk zijn en op maat van de gamer. Dat
betekent afstemming op de leefomgeving van de persoon en op zijn motieven om te gamen.
Op dit moment worden gezinstherapie, motivationele gespreksvoering en cognitieve
gedragstherapie aanbevolen : dit kan zowel individueel of in groep. Er zijn momenteel nog
geen evidence based richtlijnen voor de behandeling van gamestoornissen. Door
gamestoornissen diagnostisch te erkennen, wordt het mogelijk om de behandelingen die op
dit moment worden toegepast, beter te evalueren. Dit onderzoek is essentieel om de
effectiviteit van preventie, vroeginterventie en behandeling aan te tonen. De huidige
initiatieven voor de behandeling van gamestoornissen moeten worden aangemoedigd en
ondersteund, beschikbaar zijn in elke regio van het lande en geëvalueerd. De terugbetaling
van de hulp bij gamestoornissen kan hierbij een belangrijke incentive zijn.
Naast vele aanbevelingen gericht op het versterken van preventie en het behandelen van
gamestoornissen beveelt de HGR om structurele maatregelen aan om het hoofd te bieden
aan potentiële negatieve gevolgen van praktijken in de game-industrie. Deze game-industrie
moet transparanter worden inzake de gebruikte algoritmen, zodat er een monitoring kan
gebeuren van de verslavende mechanismen. We moeten ook waakzaam blijven om een
duidelijke scheiding te behouden tussen de games en de online gok- en kansspelen, met
daarbij vooral aandacht voor de gratis kansspelen.
Hiertoe moet er een onafhankelijk controle- en reguleringsorganisme worden opgericht.
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms1
MeSH terms*
Video games
Diagnosis
Primary Prevention
Secondary Prevention
Tertiary Prevention
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MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden
die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

1

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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I

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

In november 2017 publiceerde de HGR een advies over gokstoornissen, naar aanleiding van
een adviesvraag van de Algemene Cel Drugsbeleid. Het doel van dit advies was voornamelijk
de evidence based aanpak te definiëren voor de behandeling van gok- en
kansspelverslavingen en aanbevelingen te doen om de zorg voor mensen met een verslaving
toegankelijker te maken.
In 2018 achtte de HGR het nuttig om dit advies uit te breiden en ook aanbevelingen te doen
omtrent de risico’s van games. De laatste jaren stellen ouders, opvoeders, maar ook de media
zich vragen over de risico’s van deze games. Verschillende deskundigen (hulpverleners en
preventiewerkers) krijgen vragen van intermediairs, jongeren en hun omgeving, die zich
zorgen maken over gamegedrag.
Er zijn natuurlijk nog een hele reeks andere gedragingen gelinkt aan het gebruik van schermen
die vragen kunnen oproepen zoals bijvoorbeeld het gebruik van sociale netwerken,
internetpornografie, streaming enz. De HGR verkiest echter om dit advies te beperken tot
gamestoornissen, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) recentelijk opgenomen heeft
in de 11de revisie van de International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems (ICD-11, juni 2018). Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare info,
maar het onderzoek is nog in volle ontwikkeling. Het gebruik van beeldschermen in het
algemeen en de andere toepassingen van het internet, maken het voorwerp uit van specifieke
vragen, waarover informatie kan worden gevonden via de sector van de media-educatie (zie
punt 8 (Situatie in België) en bijlage 1).

I

METHODOLOGIE

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen
in de volgende disciplines: psychologie, psychiatrie, communicatie en gezondheidspromotie.
De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc
verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door
het College.
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II
1

UITWERKING EN ARGUMENTATIE

De game

Het spelen van games is een van de meest populaire hobby’s ter wereld geworden en dan
vooral bij kinderen en adolescenten. Zij worden steeds meer gespeeld en worden steeds
toegankelijker, dankzij onder andere smartphones en internet. Ze evolueren razendsnel en er
is een steeds groter en diverser aanbod. De games worden complexer, socialer,
meeslepender en realistischer (Van West, 2017).
Er zijn verschillende types games, met verschillende kenmerken en niveaus van
betrokkenheid. Ze kunnen worden ingedeeld volgens verschillende criteria:
-

-

De drager (computer, vaste of draagbare spelconsole, tablet, smartphone);
Online of offline game;
Al dan niet persistent (een persistente wereld is een virtuele wereld die altijd blijft
bestaan en blijft evolueren, zelfs wanneer de gamer zich afmeldt);
Gratis of betalend;
Single- of multiplayer;
Competitief of coöperatief;
Voorgestelde inhoud:
o Actiespellen (de speler moet snel denken en reageren om hindernissen te
nemen of bedreigingen uit te schakelen, waarbij hij behendig en handig moet
zijn (bv. schietspellen of platformspellen)),
o Avonturenspellen (de speler moet een wereld verkennen en raadsels
oplossen),
o Rollenspellen (de speler moet een avatar kiezen die evolueert, in een
specifieke wereld afhankelijk van zijn succes),
o Denkspellen (puzzels, doolhoven, logische spellen),
o Simulatiespellen (de speler moet activiteiten van het echte leven naspelen
zoals sporten, een voertuig besturen, dingen bouwen, ...),
o Strategiespellen (de speler moet strategische keuzes maken om zijn macht uit
te breiden of een gevecht te winnen. Bijvoorbeeld zijn grondgebied uitbouwen,
een leger oprichten).
Het is ook mogelijk om in eenzelfde spel verschillende types te combineren (actie en
avontuur bijvoorbeeld).

Het spelen van games heeft een aantal positieve effecten. Volgens het dossier “Gamen” van
de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) is het een heel toegankelijke
manier om zich te amuseren en te ontspannen. Gamen kan ook voordelen hebben voor de
cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het rapport van VAD
citeert als voorbeelden van cognitieve competenties: concentratie, selectieve aandacht,
probleemoplossing, ruimtelijk inzicht, creativiteit. De recente systematische analyse van
Nuyens et al. (2019) toont ook aan dat het niet-problematisch spelen van games een positieve
impact kan hebben op de cognitieve processen van de spelers. Andere positieve effecten zijn
het leren omgaan met tegenslag, uitdagingen en successen, het beheersen van emoties, de
ontwikkeling van een eigen identiteit (via het creëren van avatars), sociale ontwikkeling
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(samenwerking, groepsgeest, verantwoordelijkheidsgevoel) en handigheid (ooghandcoördinatie, multitasken, reactiesnelheid) (Granic et al., 2014; Connolly et al., 2012 die
worden geciteerd in het dossier “Gamen” van VAD).
Verschillende studies bewijzen echter dat ze ook negatieve effecten kunnen hebben:
- Somatische risico’s: risico’s gelinkt aan sedentair gedrag (overgewicht en obesitas,
cardiovasculaire aandoeningen enz. - Suris et al., 2012) en aan een verstoring van het
slaap- en waakritme omdat er ‘s avonds gespeeld wordt (slaapproblemen,
voortdurende vermoeidheid, chronische slapeloosheid, ...). Deze slaapproblemen
kunnen op hun beurt dan weer andere problemen veroorzaken zoals slaperigheid
overdag, concentratieproblemen, humeurschommelingen, veranderingen in de eetlust
enz. (Rehbein et al., 2010; Wenzel et al., 2009 ; Garrison et al., 2011). In mindere mate
kunnen games ook epilepsieaanvallen veroorzaken, hoofd- en spierpijn (pijn in nek en
pols, ...), blessures aan pezen en vingers, ... (King et al., 2013; Griffiths et al., 2012).
- Psychologische risico’s: games zouden negatieve emoties kunnen uitlokken, zoals
frustratie, irritaties, stress enz. (Griffiths et al., 2012), of agressiviteit. Over dat
onderwerp levert de literatuur nog geen eenduidig antwoord, omdat sommige auteurs
zeggen dat games geen agressief gedrag in de hand werken, terwijl anderen zeggen
dat ze dat wél doen (Van Rooij et al., 2010; Ferguson, 2015; Anderson et al., 2010).
- Sociale risico’s: het overmatig spelen van games kan ook een impact hebben op
andere levensdomeinen (school, familiale relaties, werk, ...). Volgens bepaalde
onderzoeken bijvoorbeeld zien kinderen die overdreven veel gamen, hun
schoolresultaten dalen (Skoric et all., 2009; Gentile et al., 2011).
- Tot slot bestaat het risico dat iemand de controle over zijn gamegedrag verliest,
ondanks de negatieve gevolgen voor zichzelf of voor zijn omgeving.
2

Prevalentie

Volgens de “factsheet” van VAD (2018), waarin de meest recente cijfers voor België zijn
opgenomen, werd het aantal actieve gamers in België in 2017 geschat op 4,2 miljoen. 35 %
van de Vlaamse jongeren van 15 jaar en ouder hebben thuis een spelconsole. Elke Belg die
geld uitgeeft aan games, doet dat met een gemiddelde van € 122 per jaar. België staat
daarmee op de 29ste plaats in de wereld inzake games, waaraan we met z’n allen 239 miljoen
uitgeven.
In 2017 had 50 % van de Vlamingen ouder dan 15 jaar in de maand voor het onderzoek een
game gespeeld. Het ging daarbij vooral om jongeren tussen 15 en 19 jaar oud en evenveel
mannelijke als vrouwelijke gamers. Een kwart van hen speelde minstens 1 uur per dag. Een
andere studie toonde aan dat tijdens het schooljaar 2017 - 2018, 75 % van de Vlaamse
jongeren in het secundair onderwijs gegamed had in de week voor de bevraging bij hen werd
afgenomen (Rosiers, 2019).
Het is moeilijk om sluitende cijfers voor te leggen inzake prevalentie van gamestoornissen. In
de literatuur zijn er namelijk zeer verschillende cijfers voorhanden omdat er verschillende
onderzoeksinstrumenten, definities, diagnostische criteria en types van steekproeven worden
gebruikt. Er zijn aanwijzingen dat gamestoornissen slechts bij een klein deel van de personen
die games spelen voorkomen.
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Zo zijn er, verschillend van land tot land, cijfers van prevalentie van gamestoornissen van
1,2 % tot 8,5 %. In andere studies, waar de steekproeven niet op nationaal niveau worden
gehouden, is er een nog grotere diversiteit (0,2 % - 34 %) (Griffiths et al., 2016).
In een meta-analyse, die gegevens verwerkte uit verschillende landen, vond Fam (2018) een
gemiddelde prevalentie van Internet Gaming Disorder (IGD) bij adolescenten van 4,6 %, met
een hogere prevalentie bij jongens (6,8 %) dan bij meisjes (1,3 %). Hierbij moeten de grote
verschillen tussen de studies worden opgemerkt en de nood om een gemeenschappelijke
methodologie uit te werken om deze stoornis te onderzoeken.
In Nederland toont onderzoek aan dat gamen problematisch wordt voor 3 tot 4 % van de
gamers (Van Rooij & Schoenmakers, 2013; Van Rooij et al., 2011). De gegevens die het
Trimbos Instituut verzamelde tonen aan dat er ook steeds meer gamestoornissen opduiken.
Zij staan nu op de tweede plaats van zaken waar jongeren verslaafd aan raken, na cannabis.
Ook de comorbiditeit (vooral problemen met angst en depressie) is niet te verwaarlozen (Kuss
& Griffiths, 2012).
In België zijn games, volgens de factsheet van VAD (2018), problematisch voor 3 % van de
spelers. Het gaat hierbij vooral om mannen. 11 % van de leerlingen die in 2016 - 2017 werden
ondervraagd, gaven op de Videogame Addiction Test (VAT) een score die een indicatie geeft
voor mogelijk risicovol gamen.
In 2017 hield 3 % van de contacten met de Druglijn verband met gamen. In 2012 kregen bijna
driekwart van de centra voor geestelijke gezondheidszorg, twee derde van de Jeugd
Adviescentra en de helft van de “Centra Algemeen Welzijnswerk” (CAW) te maken met deze
problematiek.
3

Risicofactoren

Gamestoornis is multifactorieel bepaald en wordt beïnvloed door verschillende risico- en
beschermende factoren, die tegelijk gelinkt zijn aan de gamer, aan de game, aan de omgeving
en aan de interacties tussen die factoren. Een bio-psycho-sociale benadering is daarom
aangewezen.
3.1.1

Persoonlijke factoren

Sommige individuen zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van problematisch gamegedrag,
afhankelijk van persoonlijke kenmerken, bijvoorbeeld:
- Demografische kenmerken: gamestoornissen ontwikkelen zich vaker bij alleenstaande
of gescheiden mannen en bij jongeren (Festl et al., 2013) ;
- Persoonlijkheid: Achab et al. (2015) hebben aangetoond dat problematisch online
gamen gelinkt is aan een brede waaier van psychologische factoren en dat er een
grote verscheidenheid is aan psychologische risicoprofielen. Tot deze risicofactoren
rekenen we impulsiviteit, neuroticisme, introversie, het opzoeken van sensatie,
agressiviteit, zwakke sociale competenties en een laag zelfbeeld (VAD, 2017; van
Leeuwen & Goossens, 2016). Zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden zijn dan
weer beschermende factoren;
- Psychische problemen (angsten, autismespectrumstoornis, slaapproblemen, ADHD,
...). Het causale verband tussen psychische problemen en gamestoornissen is
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evenwel niet aangetoond. Psychiatrische problemen kunnen het risico verhogen,
terwijl de situatie van afhankelijkheid kan bijdragen aan de ontwikkeling van
psychosociale problemen of reeds bestaande aandoeningen verergeren. Marmet et
al. (2018) bijvoorbeeld hebben een wederzijdse invloed aangetoond tussen ADHD en
gamestoornissen.
De redenen om te gamen (presteren, sociaal bezig zijn, stressbeheer, ...) kunnen ook een
risicofactor vormen (Kuss, 2013). Intensief games spelen kan een uiting zijn van een ander,
onderliggend probleem waaraan men probeert te ontsnappen. Het risico op het ontwikkelen
van een gamestoornis verhoogt als de gamer daarbij wil voldoen aan behoeften die hij in een
andere context niet kan invullen. Vanuit een klinisch oogpunt stelt men bijvoorbeeld vast dat
gamers die hulp zoeken voor een gamestoornis vaak in zichzelf gekeerd zijn, zich alleen
voelen en moeilijkheden ondervinden om zich uit te drukken of om over hun gevoelens te
praten. Zij zijn op zoek naar erkenning of willen via de game sociale relaties ontwikkelen.
Spelers die willen presteren in het kader van “e-sport” hebben ook speciale aandacht nodig,
omdat het moeilijk is om het onderscheid te maken tussen iemand die een gamestoornis heeft
en een competitieve speler die intensief traint om zijn prestaties te verbeteren.
Dankzij het model “Pathway model of gambling” (Blaszczynski & Nower, 2002), dat
beschreven wordt in het advies HGR 9396 “Gokstoornissen” kunnen we de verschillende
bestaande gamersprofielen beter begrijpen.
3.1.2

De game

Games hebben, afhankelijk van hun eigenschappen, een verschillend verslavend potentieel:
online games, multiplayer games, competitieve games en interactieve games bijvoorbeeld
hebben de meest verslavende kenmerken (Lemmens & Hendriks, 2016); evenals games die
beloningen of zeldzame objecten aanbieden of games waarbij de speler zich kan identificeren
met een avatar (King et al., 2013).
We begrijpen nog niet alle mechanismen die bepaalde games verslavender maken dan
andere, hiervoor is nog meer onderzoek vereist. Verschillende theorieën bieden ons echter al
een inzicht in hoe bepaalde eigenschappen een game aantrekkelijker maken en waarom het
risico op een gamestoornis dus ook afhangt van het type game.
Ook de actieve conditioneringsmechanismen die gelinkt zijn aan de beloningen hebben een
invloed, net zoals bij elke andere verslaving. Het merendeel van games biedt inderdaad al
zeer snel beloningen (virtueel geld, virtuele uitrusting enz.). Ook andere gedragsversterkende
invloeden zijn van belang, zoals sociale interacties tussen gamers, competitie of loskoppeling
van de realiteit en negatieve gevoelens.
Online games, en dan vooral de multiplayer games, of games met beloningen, zullen dus
verslavender zijn dan andere.
Online role playing games van het type “Massively Multiplayer Online” (MMO), waarbij de
gamer online met een zeer groot aantal gamers kan spelen, kunnen er ook voor zorgen dat
de gamer veel druk ervaart om tot een groep te gaan horen. Deze games gaan gewoon verder
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als de gamer afgemeld is, wat leidt tot angst om iets te missen. Dit soort games hanteert vaak
een snel en willekeurig systeem van beloningen.
De theorie van zelfdeterminatie van Deci & Ryan (1985, 2000) legt uit hoe games
beantwoorden aan fundamentele psychologische behoeften als competentie, autonomie en
sociale verbondenheid. Games zijn dus des te aantrekkelijker als ze kunnen beantwoorden
aan deze basisbehoeften als essentiële motivatie voor het stellen van bepaald gedrag
(Przybylski et al., 2010), en dit des te meer bij jongeren.
Game-ontwikkelaars gebruiken deze psychologische inzichten steeds meer om ervoor te
zorgen dat gamers betrokken blijven, wat tegelijkertijd hun verslavend potentieel verhoogt
(steeds interactievere of persisterende games die blijven doorlopen als de gamer niet ingelogd
is).
Games zijn er steeds meer op gebouwd om gamers geld te laten uitgeven. De grenzen tussen
games waar er wel of geen geld moet worden ingezet vervagen steeds meer en veel games
vertonen elementen van kansspelen.
“Loot boxes” bijvoorbeeld zijn schatkisten die de gamer in een spel kan kopen en waarvan hij
de inhoud (uitrusting bijvoorbeeld) niet kent voordat de kist gekocht is. Het is verboden om
deze loot boxes te verkopen aan Belgische spelers. Zij worden beschouwd als kansspelen en
worden dus, zonder licentie, verboden door de Kansspelencommissie. Het is van essentieel
belang de toepassing van deze wet te blijven bewaken.
Uit onderzoek van BV-OECO blijkt dat gratis casinospelletjes (zoals momenteel op bijna alle
goksites) de drempel naar gokken voor echt geld verlagen. Ook via games worden steeds
meer casinospelen aangeboden, dit werkt drempelverlagend. Minderjarigen worden op dit
moment op geen enkele manier beschermd tegen gokreclame via zulke “gratis”
casinospelletjes.
3.1.3

Omgeving

Sommige omgevingsfactoren kunnen ook een invloed hebben, zoals de familiale situatie,
moeilijkheden op school en relationele problemen zoals pesterijen of intimidatie. Een goede
sociale integratie is dan weer een beschermende factor (Mihara & Higuchi, 2017).
Zo blijkt de relatie met ouders in het bijzonder een grote invloed te hebben (het gedrag van
ouders ten opzichte van de game, het aanbod van alternatieve activiteiten, het stellen van
grenzen, ...) zelfs al is het causale verband niet altijd duidelijk (Jeong & Kim, 2011).
De invloed van de peer group (Zhu et al., 2015) en de beschikbaarheid van games in de
omgeving (Engelhardt & Mazurek, 2013) zijn andere omgevingsfactoren.
4

Diagnostiek

4.1 Definitie
De meerderheid van de gamers speelt voor het plezier en ondervindt er weinig of geen last
van. Ongeveer 3 % van de gamers ondervindt wél gamegerelateerde problemen, zoals het
progressief achterwege laten van andere sociale activiteiten (werk, school) en familiale
relaties, wijzigingen in het dagelijkse ritme, sociaal isolement en familiale conflicten. Gamen
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wordt problematisch wanneer het verlies van de controle negatief interfereert met andere
levensdomeinen en het individu of zijn omgeving er negatief door wordt beïnvloed.
Het is echter niet evident om het onderscheid te maken tussen gamen als hobby en
problematisch gamen. In 2012 conceptualiseerde Romo verschillende stadia:
- Occasioneel gamen: onregelmatig en niet dagelijks gamen. De gamer gamet voor zijn
plezier en kan daar gemakkelijk mee stoppen;
- Regelmatig gamen: de frequentie van het gamen ligt hoger, is vaak dagelijks (soms
verschillende uren per dag of vooral tijdens het weekend);
- Overmatig gamen: hierbij gaat het om overdreven gamen, met alle mogelijke negatieve
consequenties op psychisch, psychologisch, relationeel, sociaal en zelfs fysiek gebied,
maar zonder dat de gamer verslaafd is;
- Verslaafd gamen; wordt gekenmerkt door de onmogelijkheid om het gamegedrag te
controleren. Daarbij horen criteria als niet kunnen stoppen met gamen, het niet kunnen
omgaan met frustratie, isolement, het verwaarlozen van andere activiteiten (sociaal,
sportief, familiaal), waarin men voordien wél investeerde, en psychische
afhankelijkheid, factoren waar ook de omgeving onder lijdt. De afhankelijkheid is
alomtegenwoordig bij de voortdurende behoefte om te gamen, om er ofwel plezier uit
te halen of het lijden te verzachten.
Over de definitie van problematisch gamen en algemener van gedragsverslavingen, bestaat
een voortdurend debat in wetenschappelijke kringen, waarbij sommigen de beschuldiging
uiten dat normale gedragsuitingen worden gepathologiseerd. Het is evenwel belangrijk om die
definitie te kunnen vastleggen, om diegenen die het nodig hebben te kunnen helpen zonder
de risico’s te overdrijven.
De conceptualisering van gamestoornissen heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt. De
WGO heeft immers de gamestoornis in de ICD-11 opgenomen.
Deze stoornis wordt omschreven als een patroon van digitaal gamen of videogaming,
gekenmerkt door het verlies van controle, het in toenemende mate prioriteit geven aan het
gamen t.o.v. andere activiteiten en het verderzetten van het patroon ondanks de negatieve
gevolgen. Om de stoornis als zodanig te gaan diagnosticeren moet het gamegedrag ernstig
genoeg zijn om een duidelijke verandering teweeg te brengen in de persoonlijke, familiale,
sociale, educatieve of professionele situatie of op andere belangrijke functiedomeinen en
moet aanwezig zijn gedurende een periode van minstens 12 maanden.
De laatste versie van de “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-5) heeft
ook belangrijke wijzigingen aangebracht, ook al is de gamestoornis nog niet als diagnose
opgenomen. Een eerste wijziging is de verschuiving van gokstoornissen naar het hoofdstuk
over verslavingen, terwijl het vroeger werd beschouwd als een probleem met impulscontrole.
Dit wil zeggen dat een verslaving niet meer noodzakelijk gelinkt moet zijn aan
middelengebruik. Een tweede belangrijke wijziging is de vermelding van het IGD (pathologisch
gebruik van games op internet) in de bijlage als aandoening waarvoor verdere studie nodig is,
met hetzelfde type diagnosecriteria als voor andere verslavingen: hardnekkig gamen dat
leidt tot klinisch significante lijdensdruk of beperkingen, met voorkomen van minstens 5 van 9
kenmerken gedurende een periode van 12 maanden (voortdurend bezig zijn met gamen,
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irritatie of angst als er geen toegang is tot het spel, gewenning, vergeefse pogingen om de
controle terug te krijgen, verlies van interesse voor ander hobby’s, blijven gamen ondanks
psychosociale problemen, liegen, gamen om te ontsnappen aan een negatieve stemming of
om die te verlichten, relaties of professionele mogelijkheden in gevaar brengen door het
gamen). Het is dus mogelijk dat deze diagnostiek wordt geïntegreerd in een volgende versie.
Met behulp van deze definities zullen clinici beter weten waarover het gaat en de personen
die begeleiding nodig hebben kunnen identificeren. Natuurlijk is enige voorzichtigheid bij het
stellen van een diagnose altijd aangewezen. Het gebruik van het criterium van functionele
stoornissen, namelijk de klinisch significante verstoring op verschillende levensdomeinen en
de expertise van clinici zijn belangrijk om geen vals positieven te diagnosticeren. Het is ook
vanuit klinisch oogpunt vooral belangrijk om de redenen te definiëren waarom bepaalde
personen zoveel tijd gamend doorbrengen, ondanks de soms negatieve invloeden op hun
leven. Na de diagnose moeten we ook rekening houden met het geheel aan factoren om de
meest geschikte aanpak vast te leggen. Daartoe hebben clinici hulpmiddelen nodig om
stoornissen te kunnen objectiveren. Er worden screenings- en diagnose-instrumenten
ontwikkeld.
Deze definities kunnen het onderzoek stimuleren en ervoor zorgen dat we dit nieuwe
fenomeen beter begrijpen, wat ons zal helpen de hulpverlening beter aan te passen. Het
onderzoek moet het met name mogelijk maken beter rekening te houden met bepaalde
aspecten zoals:
- De verscheidenheid van de problemen gelinkt aan het gamen: de voorgestelde criteria
houden momenteel geen rekening met het bestaan van groepen met zeer
verschillende profielen;
- Het onderscheid tussen volwassenen enerzijds en kinderen of adolescenten
anderzijds. Momenteel wordt dit niet vermeld , terwijl adolescenten van nature
impulsiever zijn, gemakkelijker de controle verliezen, en zich gemakkelijker verliezen
in passies van voorbijgaande aard;
- De kenmerken van de game: de door de DSM voorgestelde definitie gebruikt de criteria
voor verslaving aan middelen (zoals ontwenningsverschijnselen en tolerantie), die niet
noodzakelijk van toepassing zijn om diagnoses te stellen voor problemen met gamen.
Door meer rekening te houden met de verschillen, kunnen we de kenmerken begrijpen,
vooral op etiologisch niveau (coping problemen, bepaalde psychologische processen);
- Het risico om een gedrag te gaan pathologiseren en er een psychiatrisch etiket op te
plakken zonder dat duidelijk is of personen waarbij een diagnose van gamestoornis
wordt gesteld, verschillen van anderen inzake gezondheid en of deze diagnose een
voorspellende waarde heeft op vlak van hun functioneren.
4.2 Screeningsinstrumenten
Bij het stellen van een diagnose is het vooral nodig om de persoon in zijn geheel te bekijken,
en de functie van de game-activiteiten te begrijpen en de impact daarvan op de levenskwaliteit
van die persoon.
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Door een functionele analyse bijvoorbeeld kunnen we de verklarende variabelen bepalen
die een rol spelen in het probleemgedrag van een individu, in zijn huidige en verleden
levenscontext.
Op dit moment wordt er op basis van de ICD11- definitie een “Gaming Disorder Test”
ontwikkeld, om gamestoornissen te evalueren (Pontes et al., 2019). Deze is nog niet
beschikbaar in het Nederlands of het Frans.
De “Clinical Video game Addiction Test” (C-VAT 2.0, Van Rooij, 2017) is een instrument dat
werd ontwikkeld in samenwerking met professionelen en problematische gamers en dat een
indicatie geeft van problematisch gamen. Dit is een Nederlandstalige, gebruiksvriendelijke
vragenlijst die gebaseerd is op het DSM-5-kader en klinische ervaringen. Het is een
hulpmiddel in de vorm van een interview (geen zelfrapportering) met drie inleidende vragen
over het gamen en negen vragen over symptomen van gedragsverslaving. Een score van vijf
of meer op de negen elementen wijst op een verslavingsrisico. De C-VAT bevat ook twee
facultatieve vragen en aanbevelingen om eventuele comorbiditeiten op te sporen.
De Video game Addiction Test (VAT, Van Rooij, 2012) is een gevalideerde vragenlijst (alleen
beschikbaar in het Nederlands en het Engels) die een indicatie geeft van de problematische
aard van de game, maar het is geen diagnostisch hulpmiddel. Het gamegedrag wordt als
problematisch beschouwd als het gemiddelde resultaat hoger ligt dan 2 (nooit = 0, zelden =
1, soms = 2, vaak = 3 en zeer vaak = 4).
Deze schaal wordt op dit moment herzien en de validatie ervan gebeurt vooral met de criteria
van de ICD en de C-VAT.
5

Preventie

De wetenschappelijke literatuur over preventie van problematisch gamen is zeer beperkt.
Hierdoor is het op dit moment nog niet mogelijk om generaliseerbare uitspraken te doen over
de effectiviteit van specifieke preventiestrategieën. Wel bundelen we heironder een overzicht
van voorlopige inzichten.
In 2016 publiceerde het Trimbos Instituut een rapport met acht belangrijke aanbevelingen voor
de preventie van gamestoornissen (Van Leeuwen & Goossens, 2016). Net als dat rapport is
ook de HGR van mening dat de preventie van gamestoornissen moet inwerken op de risicoen beschermende factoren (gelinkt aan het individu, aan zijn omgeving en aan de game) en
dat adolescenten en jongvolwassenen de voornaamste doelgroep vormen.
Preventie wordt best gericht op omgevings- en persoonlijke factoren die aan de basis
liggen van probleemgedrag. Het gaat wel om het verbeteren van het zelfvertrouwen,
impulscontrole, sociale en relationele competenties, stress- en tijdsmanagement enz. Al vanaf
jonge leeftijd bij elke kind moet sociale interactie worden gestimuleerd, moeten er grenzen
gesteld worden en moet het evenwicht worden bewaard. Dit houdt onder andere in om
alternatieven voor gamen aan te bieden en de toegang ertoe te vergemakkelijken, (meer
bepaald sportactiviteiten of andere socialiserende en zingevende activiteiten zoals
jeugdbewegingen, hobbyclubs, enz.). Er kan ook, in overleg met de gamer, gedacht worden

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 12 −

aan technische hulpmiddelen die het gamegedrag kunnen beperken of beïnvloeden. Alle
actoren in de omgeving van de gamer kunnen hier een rol in opnemen (ouders, onderwijzers,
CLB-centra, ...).
Ook ouders worden best zo vroeg mogelijk betrokken bij de preventie van
gamestoornissen door middel van opvoedingsondersteuning. Veel ouders voelen zich
verloren als het gaat over het gamegedrag van hun kind.
Eerst en vooral is het belangrijk om hen te sensibiliseren, gerust te stellen en om ook de
positieve kant van het gamen te laten zien zodat daar op een positieve manier binnen het
gezin over kan worden gepraat. Zoals voor alle andere activiteiten van hun kind, heeft het een
positief effect als ouders interesse tonen voor de online activiteiten en voor de vrienden die
hun kind maakt in games. Interesse tonen of een keer samen spelen, verhoogt de
betrokkenheid.
Ouders hebben baat bij informatie over games via betrouwbare informatiebronnen. Goed
geïnformeerde ouders weten wat games inhouden, welke gevaren er zijn, hoe ze functioneren
en wat de mechanismen zijn van de game-industrie om de winsten te verhogen. Door deze
mechanismen verhoogt het risico op probleemgedrag en worden bepaalde games
aantrekkelijker (online games, competitieve games of game-elementen die nauw aansluiten
bij kansspelen, ....). De sensibilisering kan ook gaan over de impact van de games op de
motivatie, de persoonlijkheid, de concentratie, de financiële risico’s, enz. Tenslotte kan het
ook interessant zijn om informatie te geven over alternatieve activiteiten.
Het is essentieel om het wederzijds begrip tussen kinderen en ouders te verbeteren, om zo
een gemeenschappelijk kader te creëren en een beter familiaal klimaat te scheppen. Er
kunnen bijvoorbeeld huisregels worden opgesteld over scherm- en gametijd, en dit al vanaf
zeer jonge leeftijd. Het is belangrijk dat ouders ondersteund worden om hier consequent mee
om te gaan.
Preventie dient uiteindelijk ook te gaan over de games zelf, en wel op het niveau van de
industrie: de game-industrie moet worden verplicht om rekening te houden met het potentieel
verslavende karakter van games. Naarmate in onderzoek aangetoond wordt welke
mechanismen bijdragen aan het verslavend karakter van games kan men van de industrie
ook vragen dat zij maatregelen nemen. Dit zou kunnen zijn: binnen de game zelf moderatoren
voorzien of pop-ups in games verplichten om zo de totale tijdsbesteding door gamers onder
controle te kunnen houden. Om dit onderzoek mogelijk te maken en beter te begrijpen welke
mechanismen games verslavender maken, zou de industrie ook toegang moeten verlenen tot
gebruikte algoritmes. Elke subsidie toegekend aan de game-industrie zou moeten worden
gekoppeld aan de naleving van deze voorwaarden (voorwaarden die bovenstaand werden
opgesomd zijn slechts exemplarisch waar het over zou kunnen gaan. De invulling van
dergelijke voorwaarden moeten gebaseerd zijn op bijkomend onderzoek over de verslavende
aspecten van games).
6

Screening en vroeginterventie

Er moet al een interventie kunnen plaatsvinden vanaf het moment dat een gamestoornis zich
begint te ontwikkelen. Professionals die met jongeren werken moeten deze problemen dus al
in een vroeg stadium kunnen detecteren (professionals in het jeugdwerk, leerkrachten, artsen
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en professionals in de geestelijke gezondheidszorg) en ongeruste ouders indien nodig
doorverwijzen.
De zorgverleners (met name die in de eerste lijn) moeten het gesprek aangaan over het
gamegedrag zodra er een indicatie van risicovol gedrag is. Deze manier van werken zou
moeten worden geïntegreerd in elke anamnese bij een gezondheidsprofessional, omdat een
gamestoornis ook kan wijzen op andere problemen. Dit soort gesprekken kan ook helpen om
een vertrouwensklimaat te scheppen en interesse te wekken. Door te praten over hun
gamegedrag krijgen mensen vaak ook de kans om te praten over andere dingen (familiale
problemen, depressie, enz.). Anderzijds moeten we, met name in de sector van de geestelijke
gezondheidszorg, alert zijn voor gamestoornissen die niet spontaan vermeld worden als er
andere psychische problemen aanwezig zijn
Vroeginterventie, begeleid door een professionele hulpverlener zal vooral de dialoog
stimuleren, bijvoorbeeld tussen de jongere en zijn ouders, wat doeltreffender is dan een puur
restrictieve actie. Zo volstaat het niet om tijdslimieten op te leggen. Men kan samen met de
jongere nadenken over de redenen waarom hij speelt en over de plaats die hij aan gamen
geeft in zijn leven, zodat dit geen invloed kan hebben op andere belangrijke aspecten van zijn
leven. Zo wordt de jongere ook geconfronteerd met een grens die hij zichzelf oplegt (samen
met zijn omgeving). Deze grensbepalingen kunnen dan concreet in de praktijk worden
gebracht door de beschikbaarheid tot game-apparatuur te verminderen (bijvoorbeeld door niet
meer op de eigen kamer te mogen gamen) of door technologische hulpmiddelen te gebruiken
(filters, tijdslimieten, meldingen, enz.). Ook kan er samen een kalender worden opgesteld met
de dag-/weekactiviteiten, met verplichte activiteiten en hobby’s. Ouders kunnen kinderen ook
stimuleren om andere dingen te doen, andere hobby’s of gezamenlijke activiteiten
bijvoorbeeld.
Oudergroepen kunnen ook nuttig zijn om ouders over hun bezorgdheden te laten praten,
samen manieren te zoeken om goed om te gaan met gamen en grondige inzichten te
verwerven in de psychologie van een game. Het is ook goed voor ouders om te zien dat ze
niet alleen zijn met hun zorgen.
7

Hulpverlening

Om hulp te bieden aan personen met een gamestoornis is het op dit moment nog moeilijk om
aanbevelingen te doen inzake interventies, omdat de definitie gamestoornis zeer recent is en
het onderzoek ernaar nog in de kinderschoenen staat.
Het is vooral belangrijk om gepersonaliseerde interventies te ontwikkelen en rekening te
houden met de diversiteit aan psychologische profielen van gamers (Achab et al., 2015), met
hun leeftijd (volwassen of adolescent), met hun omgeving en het type game of de technische
apparatuur waarmee het probleem zich stelt. Men moet zich ook aanpassen aan de hulpvraag
en aan de persoon die de hulpvraag stelt. De ouders en de gamer hebben vaak beiden een
hulpvraag, waardoor verschillende werkvormen moeten worden gecombineerd
(ondersteuning van de ouders, gezinsondersteuning, individueel of groepswerk).
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De aanpak van de problemen behelst vaak een psychotherapeutische zorg, bijvoorbeeld
cognitieve gedragstherapie, motivationele technieken, systeemtherapie of meer exploratieve
therapieën.
De beweegredenen om te spelen zijn belangrijk in de ontwikkeling van gamestoornissen en
daarom is het ook belangrijk om te begrijpen waarom iemand gamet. Door de functieanalyse
van de problemen kunnen verklarende variabelen worden benoemd die van invloed zijn in het
probleemgedrag van het individu in zijn vroegere en huidige levenscontext, om zo de
geschikte aanpak uit te stippelen. Men moet dus kunnen vaststellen welke behoefte het
gamen inlost en welke onderliggende persoonlijkheidsfactoren een rol spelen. Daarna kan er
worden gewerkt aan deze factoren en kan men alternatieve activiteiten stimuleren die dezelfde
noden kunnen inlossen.
De doelstellingen van de behandeling moeten samen met het individu worden vastgelegd. Het
gaat er om een meer aanvaardbare plaats te geven aan gamen in het dagelijkse leven van de
persoon, afhankelijk van zijn persoonlijke doelstellingen, zijn verantwoordelijkheden, zijn
verplichtingen, zijn waarden en, voor de jongsten, de educatieve principes van de ouders.
Men kan blijven gamen, maar wel lettend op de gevolgen (ook in functie van de familiale
waarden). Soms is een periode van onthouding nodig, als het gamegedrag de verandering in
de weg staat.
Van Rooij et al. (2012) hebben een behandeling geëvalueerd die een combinatie is van
cognitieve gedragstherapie en motivationele therapie, om internetverslavingen te behandelen
(Lifestyle Training Program), die ook geschikt kan zijn voor de behandeling van
gameverslavingen. In deze behandeling leggen de therapeuten de referentiepunten of
markers vast, samen met de gamer. Deze markers omvatten (1) de controle van het
internetgebruik door middel van een dagboek (dat de gamer bijhoudt, inclusief een functieanalyse van risico’s en voordelen van internetgerelateerde activiteiten), (2) het opstellen van
specifieke doelstellingen die tijdens de behandeling moeten worden bereikt (volledige
onthouding is hier niet het uiteindelijke doel) en (3) het uitwerken van preventiestrategieën in
geval van herval.
Men moet bovendien ook rekening houden met het volledige klinische beeld om ook de
mogelijke onderliggende psychologische problemen en eventuele comorbiditeit te behandelen
(angst- en stemmingsstoornissen).
Om comorbide aandoeningen te behandelen kan medicatie nuttig zijn. Er is nog niet genoeg
bewijs in de literatuur om het gebruik van medicatie aan te bevelen voor de behandeling van
gamestoornissen (Griffiths et al., 2016).
Opvolging speelt een grote rol bij de behandeling van gamers. De motivatie om beter te
worden kan snel verminderen als er na een interventie geen steun meer komt. Ook familiale
ondersteuning is heel belangrijk gedurende een bepaalde tijd na de interventie.
8

Situatie in België

In België bestaan er verschillende initiatieven die beantwoorden aan bepaalde noden op het
vlak van preventie en (vroeg)interventie.
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In Vlaanderen werden er al verscheidene projecten opgestart om ouders te informeren en te
ondersteunen en om jongeren uit het lager en middelbaar onderwijs en onderwijspersoneel te
informeren over verantwoord gamen (zie inventaris in bijlage 1). Als expertisecentrum
verzamelt VAD ook literatuur en beschikbare gegevens om deze kennis toegankelijk te maken
voor het grote publiek. Dit door het ontwikkelen van verschillende methodieken en materialen
om deze kennis, inzichten en vaardigheden te verspreiden (dossier Gamen, brochure,
lesmateriaal, postkaarten, Wegwijzer, hulpverlening aan problematische gamers, ...).
Voor de vroegtijdige opsporing bestaan er zelftesten voor minderjarigen en volwassenen, zij
zijn online beschikbaar op de site www.druglijn.be. Op deze site worden ook adviezen
gegeven in functie van de behaalde score. Er is ook een kennistest beschikbaar over games
en informatie over games, risico’s, voordelen, enz. Mensen kunnen er ook met persoonlijke
vragen terecht of ze kunnen met een medewerker praten die hen kan doorverwijzen naar
geschikte hulp.
VAD ondersteunt het regionaal preventiewerk van de CGG’s (Centra Geestelijke
Gezondheidszorg) in het aanbieden van informatie en deskundigheidsbevordering aan
intermediairs, over gamen. Een groep hulpverleners, preventiewerkers en mensen met
expertise in vroeginterventie inzake games en kansspelen wisselen op VAD twee keer per
jaar good practices en initiatieven uit. VAD voorziet bovendien in een regulier vormingsaanbod
over gamen. In 2019 werd er daarnaast een online vormingsmodule over gamen uitgewerkt.
Deze module dient onder andere ter ondersteuning van intermediairs die bijvoorbeeld een rol
spelen in de vroegdetectie of -interventie. Ze maakt deel uit van het vormingsaanbod dat VAD
aanbiedt aan een grote groep beroepsbeoefenaars.
De behandeling van gamestoornissen gaat vooral door in centra voor geestelijke gezondheid,
meer bepaald in centra die gespecialiseerd zijn in verslavingen en zich dan ook bezighouden
met deze problematiek. VAD heeft zijn inventaris geactualiseerd van diensten die hulp
verlenen aan personen met een gamestoornis (zie bijlage 2).
Er werden ook nieuwe initiatieven uitgewerkt zoals de zogenaamde Reboot kampen, een
nieuwe, ervaringsgerichte manier voor interventie. Jongeren kunnen alternatieven voor de
game herontdekken tijdens een week kamp, waarbij hun offline netwerken worden versterkt.
Een van de strategieën kan bijvoorbeeld bestaan uit het ervaren van alternatieven voor de
game, om de jongere opnieuw aansluiting te laten vinden bij het reguliere vrijetijdsaanbod.
In de Franstalige Gemeenschap is het op het vlak van preventie vooral de sector van de
media-educatie die een zeer kritische houding ten aanzien van games vooropstelt (zie
www.csem.be). Verenigingen die aan media-educatie doen, of zij nu lid zijn van de CSEM of
niet, bieden geregeld informatieve en debatactiviteiten rond games aan die bestemd zijn voor
alle doelgroepen en meer specifiek ook voor de ouders. Zij bieden aan intermediairs
(leerkrachten, animatoren, bibliothecarissen, …) vorming aan zodat zij rond deze thema’s
kunnen werken met de beoogde doelgroep.
De verenigingen bieden jongeren of spelers voorts activiteiten aan die hen aanmoedigen om
games vanuit een kritische invalshoek te bekijken (gendervertegenwoordiging, militair geweld,
interculturaliteit, ...), vaak via het maken van amateurgames (zoals workshops of stages
georganiseerd door Point Culture of ACMJ). Zo organiseren Média Animation, Point Culture
en
openbare
computerruimtes
(http://www.epndewallonie.be
of
https://www.brussel.be/openbare-computerruimtes-ocrs)
talrijke
workshops
rond
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mediageletterdheid voor alle doelgroepen, waaronder ook sessies over gaming (onder meer
naar aanleiding van de Digitale Week: https://www.lasemainenumerique.be) en geeft het
project 123clic.be (Média Animation) pedagogisch advies ten behoeve van jonge kinderen
over het gebruik van mobiele schermen.
Er zijn nog andere initiatieven zoals de campagne “3 – 6 – 9 - 12: maitrisons les écrans” van
Yapaka (http://www.yapaka.be/ecrans), dat ouders en professionals richtlijnen geeft om het
gebruik van schermen aan te passen aan de leeftijd van het kind, en de acties rond mediaeducatie van Child Focus (zie https://childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten).
De Gezinsbond en Child Focus hebben ook Webetic opgezet, dat zijn informatiesessies voor
volwassenen die ouders ertoe aanzetten om na te denken over een veilig en verantwoord
internetgebruik door kinderen en jongeren. Bepaalde sessies zijn speciaal gewijd aan online
gamen.
In de sector van de geestelijke gezondheidszorg stelde Infor Drogues een dossier samen om
leerkrachten te helpen bij het aankaarten van dit thema: “J’arrête quand je veux”. Het Centre
Nadja en Crésam hebben samen een opleidingsproject voor professionals uit de sector van
games en internet opgezet en ontwikkeld en Prospective jeunesse biedt opleidingen over het
gebruik van schermen ter bevordering van de gezondheid aan. Ten slotte biedt Centre Nadja
een onlineplatform voor pedagogische hulpmiddelen aan om met jongeren over verslavingen
te praten https://millefacettes.be.
Net zoals in Vlaanderen zijn het voornamelijk de centra voor geestelijke gezondheidszorg en
de in verslavingen gespecialiseerde centra die dit publiek opvangen voor behandeling (zie lijst
van de diensten op http://www.cresam.be/sante-mentale/les-ssm/). Er zijn enkele centra die
gespecialiseerd zijn in games, onder meer in Luik (Centre Nadja, hôpital de jour universitaire
La Clé), in Brussel (Le Pélican, Kliniek voor spel- en andere gedragsverslavingen van UVC
Brugmann, Clinique des troubles liés à internet et au jeu van Saint Luc) en in Charleroi (hôpital
Vincent Van Gogh). We stellen evenwel vast dat het nog altijd moeilijk is om de
gameproblematiek te laten erkennen door de gespecialiseerde verslavingscentra, die zich
liever beperken tot drugsverslavingen.
III AANBEVELINGEN
Games zijn tegenwoordig ontzettend populair en ze worden steeds toegankelijker en meer
gediversifieerd. Al stellen ze voor de meeste gamers weinig of geen problemen, toch houden
ze risico’s in, in het bijzonder het risico van afhankelijkheid.
Adolescenten zijn extra kwetsbaar door hun impulsiviteit terwijl voorbijgaande alles
opslorpende passies juist bij hun leeftijd horen en meestal niet pathologisch zijn. Het
onderscheid maken is belangrijk. De risico’s beperken ook.
Daarom beveelt de HGR verschillende maatregelen aan:
•

•

Er is nood aan een gemeenschappelijke visie en terminologie voor hulpverleners,
beleidsmakers,.... De HGR werkt de definitie van de WHO zoals opgenomen in ICD11.
Mogelijk komt hier mettertijd meer nuancering in, o.m. volgens leeftijd.
De HGR adviseert om analoog te werken zoals bij middelenproblemen
omwille van een aantal overeeenkomsten met gedragsverslavingen en te voorzien in
een continuüm van preventie, over vroeginterventie tot hulpverlening:
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o

•

•

Preventie-initiatieven moeten worden gestimuleerd. Hierbij moet ingezet
worden op selectieve preventie en vroeginterventie. Preventie is geen taak
voor de game-industrie.
o Ouders zijn een belangrijke partner in het hele continuüm en moeten dus
worden ondersteund en gesensibiliseerd. Dit betekent onder andere
opvoedingsondersteuning, sensibilisering naar ouders rond het inschatten van
het gamegedrag van hun kind (vermijden van moral panic), hoe ze hiermee
kunnen omgaan, … Erover praten met hun kinderen en tot correcte afspraken
komen blijft essentieel.
o Om de vroegdetectie en vroeginterventie te verbeteren, moet de
deskundigheid van de intermediairs worden versterkt. Dit door onder andere
informatie aan te bieden (algemene informatie over gamen en over signalen
van problematisch gebruik) en te leren om verantwoord gamen te werken.
Preventiewerkers spelen hierbij een belangrijke ondersteunende en vormende
rol.
o Professionals in de gezondheidszorg (vooral eerstelijnszorg) moeten ook beter
worden opgeleid rond gedragsverslavingen in het algemeen en
gamestoornissen in het bijzonder, en dit al vanaf hun basisopleiding.
o De huidige initiatieven voor de behandeling van gamestoornissen moeten
worden aangemoedigd en ondersteund. Ze moeten ook beschikbaar zijn in
elke regio van het land.
o De CGG’s moeten geprivilegieerde partners blijven voor preventie en
interventie en een ondersteunende rol opnemen voor intermediairs. De
multidisciplinariteit van deze centra is bijzonder nuttig voor deze stoornis, die
mogelijks wel gekenmerkt wordt door een aantal comorbiditeiten.
o Met het oog op het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van het
zorgaanbod, is het aangewezen een terugbetaling van de hulp voor
gamestoornissen te voorzien.
De HGR beveelt overigens aan om een aantal structurele maatregelen op te leggen
aan de game-industrie. Op deze manier dienen ze rekening te houden met het
potentieel verslavend karakter van games, zoals de transparantie over de gebruikte
algoritmen, de noodzaak van een matiging en de aanwezigheid van instrumenten die
problematisch gedrag voorkomen. Onderzoek naar welke elementen verslaving in de
hand werken is nodig om adequate beveiligende structuren in de games te kunnen
inbouwen en aan de industrie op te leggen. De eventuele subsidies voor de industrie
zouden moeten worden gekoppeld.
Een duidelijke scheiding tussen online game- en gokaanbod zal enkel belangrijker
worden:
o Geen legale eSportsbetting toelaten op wedstrijden van games waaraan vooral
minderjarigen deelnemen of die zeer populair zijn bij minderjarigen.
o En er dient een verbod op (gok)reclame: gokreclame versterkt het
drempelverlagend effect van gokaanbod in games naar echt gokken bij
minderjarigen; met speciale aandacht voor gokreclame door influencers die via
sociale media kanalen reclame maken.
o Een minimum leeftijd van 21 jaar voor deelname aan “gratis” online
gokspelletjes.
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o

•

De oprichting van een cel die expertise en know-how rond kansspelen en
gamedevelopment combineert: deze cel monitort nieuwe ontwikkelingen in het
grensgebied tussen gamen en gokken en adviseert de overheid en
stakeholders m.b.t. het handhaven van een duidelijke scheiding tussen gamen
en gokken.
Hiertoe moet er een onafhankelijk controle- en reguleringsorganisme (zoals de cel
hierboven) worden opgericht, met voldoende expertise, macht en financiering, met als
doel de aard en de constante evolutie van games te evalueren.
IV AANBEVELINGEN VOOR HET ONDERZOEK

Gamestoornissen vormen een problematiek die nog maar recent erkend wordt en die
waarschijnlijk nog zal evolueren. Games vormen namelijk een sector die blijft ontwikkelen en
groeien. Het is dus belangrijk om onderzoek in dit domein te stimuleren, op verschillende
vlakken:
-

-

-

Er bestaat een internationale nood aan bewijs van wat werkt inzake preventie,
vroeginterventie en behandeling voor deze specifieke doelgroep:
o Het is dus van het allergrootste belang dat initiatieven die in België worden
geïmplementeerd niet alleen worden aangemoedigd, maar ook geëvalueerd om
hun effectiviteit en hun efficiëntie te bepalen. Vervolgens moeten ze worden
aangepast in functie van het onderzoek (evaluatie van het ambulante of
residentiële aanbod, rebootkampen, zorg die geïntegreerd is in de geestelijke
gezondheidszorg of in de zorg bij verslavingen, zelfhulp, zelfhulpgroepen, online
hulp, ...).
o Er moet ook een aanbod worden ontwikkeld voor volwassenen.
o Er is nood aan geschikte hulpmiddelen voor de opsporing en vroegtijdige
interventie.
Uit dit werk blijkt ook een gebrek aan regelmatige gegevens om het fenomeen te
begrijpen en een discrepantie tussen de verschillende regio’s van het land. Het zou
dus wenselijk zijn om een regelmatige studie over de praktijken en het gedrag van
Belgische gamers te bevorderen of zelfs te financieren. Het zou ook nuttig zijn om de
klinische profielen van de personen met een gamestoornis beter in detail te kennen,
zodat het zorgaanbod hieraan kan worden aangepast (rekening houdend met cliënten
waarbij het gameprobleem niet het primaire aanmeldingsprobleem is).
Ook andere, specifiekere vragen kunnen onderwerp uitmaken van een onderzoek:
Hoever staat het met de risicobeperking? Welke link is er tussen sociale vaardigheden
online en gamestoornissen? Welke mechanismen verhogen het verslavende karakter
van games? Welke relatie bestaat er tussen de opvoedingsstijl van ouders en
gamestoornissen? Welke impact hebben gesimuleerde kansspelen op de ontwikkeling
van een verslaving?

Om het onderzoek naar het gamegedrag en het verslavende potentieel van games te
vergemakkelijken, lijkt het aangewezen dat de industrie de big data over Belgische gamers
en hun gewoonten publiceert, alsook de gebruikte algoritmen.
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Frieda MATTHYS en het
wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD.
BONVOISIN Daniel
BOONEN Huub
DAS Dimitri
DE COCK Rozane
GEIRNAERT Marijs
GENIN Laurence
LECLERCQ Stéphane
MATTHYS Frieda

Communicatie
Psychologie
Psychologie
Communicatie
Gezondheidspromotie
Klinische psychologie, verslaving
Psychologie
Psychiatrie

MERTENS François
SAEREMANS Mélanie
SERVAIS Olivier
VAN WEST Dirk
VANMARCKE Karen
VANWYNSBERGHE
Hadewijch
WIJGAERTS Femke
WILLEMEN Ronny
ZARBO Arnaud

Psychologie
Klinische psychologie
Sociale wetenschappen
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Gezondheidspromotie
Communicatie

Media-Animation
ZorGGroep Zin- UCLL
ZorGGroep Zin
KU Leuven
VAD
Le Pélican asbl
FEDITO Bruxelles
UZ Brussel, Free
Clinic
Le Pélican asbl
UVC Brugmann
UCL
ZNA – UA – VUB
VAD
Mediawijs

Gezondheidspromotie
Psychotherapie
Psychologie

VAD
CAD Limburg
Centre Nadja

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van
het advies.
BILIEUX Joël
VAN ROOIJ Tony
WEBER Niels

Psychologie
Psychologie
Psychologie

Université du Luxembourg
Trimbos Instituut

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
VELGHE Jan

Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise
voor de Consumentenorganisaties
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VII BIJLAGEN
Bijlage 1: Inventaris Preventie en media opvoeding in Vlaanderen (bron: VAD)
Veilig online.be is een initiatief van de Gezinsbond en Child Focus. Dit project richt zich naar
ouders. Naast de website worden vormingen georganiseerd. De website bestaat uit
verschillende modules: internet & privacy, gamen (module verzorgd door VAD), sociale media,
cyberpesten en online relaties en seksualiteit (ism Sensoa).
Medianest.be is een initiatief van Mediawijs (Vlaams centrum voor mediawijsheid) en bestaat
uit een website voor ouders over media opvoeding. De thema’s zijn divers: bijzonder digitaal,
cyberpesten, gaming, privacy, sociale media, veilig online, lezen, opvoeding, reclame, school,
relaties en seksualiteit. VAD werkt als expert samen met het team van Mediawijs, voornamelijk
rond gaming.
Gezondopvoeden.be is een initiatief van Gezond Leven (voorheen VIGeZ) dat een aantal
jaar geleden werd gelanceerd. De site bevat informatie voor ouders over gezond opvoeden,
gamen (VAD-module) en beweging, zitgedrag en schermtijd (Gezond Leven module) en de
diverse gezondheidsthema’s voeding, tabak, alcohol, cannabis en seksuele ontwikkeling.
De Sleutel werkt momenteel aan een lessenpakket met leerlingenbundel: Klicken doet kicken
dat in het voorjaar van 2019 beschikbaar zal zijn. Het lespakket gaat over schermverslaving.
Er wordt één activiteit uit het PLAY-pakket (gamen) van VAD opgenomen in het pakket. Het
pakket richt zich naar leerkrachten en leerlingen in het secundair onderwijs
De schaal van M is een wedstrijd van Mediawijs voor klassen uit het 5e en 6e leerjaar dat
zich toespitst op Mediawijsheid (waaronder gamen één van de vele thema’s is). Deelnemende
klassen kunnen meedingen naar de titel 'Meest Mediawijze klas van Vlaanderen' én maken
ook geen kans op een van de mediawijze prijzen.
De Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en illegale drugs (VAD, VI Gezond Leven) is een
instrument voor schoolteams in lager en secundair onderwijs om hen te ondersteunen bij het
preventief werken rond deze thema’s en geeft ondersteuning bij de uitwerking van de pijler
educatie in het kader van een tabak-, alcohol en drugbeleid (inclusief gokken en gamen). Het
biedt een leidraad voor concrete invulling van preventie in de klas en is een instrument om
doordachte keuzes te maken voor lesprogramma’s over deze thema’s. Per graad wordt een
overzicht gegeven van de leerinhouden voor de verschillende thema’s.
Vlucht naar Avatar is een lespakket over gamen voor 10-12 jarigen in het lager onderwijs.
Het pakket wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen versterken, zodat ze
op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. Vlucht naar Avatar werd in
2016’17 door UGent geëvalueerd. Het onderzoek wijst uit dat een aantal significante effecten
toegeschreven kunnen worden aan het lespakket. Alle leerkrachten waren uitgesproken
positief over het pakket, en over de interactie en sfeer die het creëerde in de klas. Het pakket
is ruim verspreid in het onderwijs.
PLAY is een educatief pakket ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 14 jaar (2017). Het
vertrekt vanuit de positieve insteek om jongeren inzicht te geven in hun eigen gamegedrag en
dat van hun leeftijdsgenoten. PLAY wil jongeren helpen om op een verantwoorde manier te
gamen. Het wil hen tegelijkertijd aan het denken zetten over hun vrijetijdsinvulling en over
mogelijke alternatieve activiteiten en hobby’s. Dit pakket is geschikt voor de eerste graad
secundair onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ouders worden actief betrokken.
Als Kleine Kinderen groot worden en Gamen (2015) is een pakket dat bestaat uit een
draaiboek en filmpjes/audiovisueel materiaal voor ouders. Het bestaat uit een eenmalige
vormingssessie voor ouders, waarin ze in groep opvoedingsvragen bespreken aan de hand
van filmpjes en oefeningen.
Deze oefeningen en filmpjes zijn een uitbreiding van 'Als kleine kinderen groot worden', een
vorming over tabak, alcohol en drugs. Het onderdeel over gamen kan gegeven worden in het
kader van de bredere vorming, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.
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Bijlage 2: Inventaris doorverwijzing bij gamestoornissen in Vlaanderen (bron: VAD)
In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen vroeginterventie en hulpverlening. We
verstaan daaronder het volgende:
o

o

Vroeginterventie: heeft tot doel riskant gamen zo vroeg mogelijk te identificeren en de
jongere te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering. Met vroeginterventie grijp je
vroegtijdig in op een moment dat er wel al tekenen en signalen zijn van potentieel
problematisch gamen maar wanneer er nog geen diagnose is gesteld.
Hulpverlening: De centrale doelstelling van hulpverlening bij problematisch
middelengebruik is het bevorderen van de levenskwaliteit en sociaal welzijn, beheersing
van het probleem, bevordering van probleeminzicht en motivatie tot verandering.

Daarnaast hebben alle regionale CGG’s met een preventiewerker tabak, alcohol en drugs ook
een preventief aanbod.
ANTWERPEN
CGG Vagga-verslavingszorg - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - 03 256 91 40
• Preventie:
o Onderwijs: lespakketten
o Ouders: vormingsavonden
o Bijzondere jeugdzorg: coaching game(scherm)beleid.
o Vormingen/ lezingen over gamen (schermgedrag) aan intermediairs
• Vroeginterventie:
o Vroeginterventieprogramma voor minderjarige gamers
o Oudergroepen voor jongeren die experimenteren met middelen en/of gamen
(wordt 4x per jaar georganiseerd, telkens 5 sessies)
o Rebootkamp voor risicovolle en problematische gamers 2018 en 2019 i.s.m
CAW en JAC Antwerpen (obv projectsubsidie Agentschap Cultuur, Jeugd,
Sport en Media)
• Hulpverlening:
o Individuele begeleiding voor jongeren en volwassenen
o Gezinsbegeleiding: bij minderjarigen worden ouders betrokken tijdens eerste
gesprek.
o Ouders kunnen kiezen om verder individueel of in groep (of beide) begeleid te
worden. Eventueel worden een aantal gezinsgesprekken opgestart met de
gamer bij.
CGG Kempen – De Meander, Parklaan 55 bus 17, 2300 Turnhout – 014/ 41 09 67
• Preventie:
o Ouderavond over gamen
o coaching en vorming van intermediairs, …
• Vroeginterventie:
o Consultgesprekken en groepsaanbod voor ouders van problematische
gebruikers / gamers
• Hulpverlening:
o Problematische gamers kunnen door professionele verwijzers zoals een
huisarts of een CAW aangemeld worden bij het aanmeldingsteam van het
Netwerk GGZ Kempen. Het aanmeldingsteam kan vervolgens de
problematische gamer toeleiden naar CGG Kempen - De Meander
(arrondissement Turnhout) voor ambulante hulpverlening.
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CGG De Pont - Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen – 015/42 08 32
• Preventie:
o Ouders: informatie- en vormingssessies.
o Intermediairs: informatie- en vormingssessies
• Hulpverlening:
o Begeleiding is mogelijk bij secundaire problematieken (dus niet als
aanmeldingsklacht)
CAW De Kempen – Eerstelijnsdrughulp – Hofkwartier 23, 2200 Herentals
(+Mol/Geel/Turnhout - 0493 27 11 84
• Hulpverlening:
o Ambulante begeleiding van problematische gamers en hun omgeving
PZ Multiversum/Cadenza 1, 2, 3, 4A, 5A en 5B - Provinciesteenweg 408 - 2530 Boechout
• Hulpverlening:
o Residentieel aanbod voor volwassen patiënten met een ernstig en complex
verslavingsprobleem, waaronder gamen en al dan niet met bijkomende
problemen. Er zijn vier trajecten in de behandeling mogelijk over
verschillende afdelingen.
Plug-Inn – Houwerstraat 7, 2060 Antwerpen - 03 677 16 90
• Hulpverlening:
o Laagdrempelige onthaalwerking voor jonge risicogebruikers (t.e.m. 23 jaar)
uit Antwerpen, ook aanbod aan problematische gamers.
LIMBURG
CAD Limburg - Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt - 011/27 42 98
• Preventie:
o Ouders: productinformatie gamen, ouderavonden
o Intermediairs: vorming over gamen
• Vroeginterventie:
o Vroeginterventietraject Moti4: afgebakend traject met vier individuele sessies
voor gamers (12 13-24 jaar)
o Rebootkamp voor risicovolle en problematische gamers 2017 & 2018, 2019
(o.b.v. projectsubsidie Agentschap Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
• Hulpverlening:
o Jongerenteam: 4-tal sessies voor problematische gamers + gezinsleden
(meestal ouders): focus op gamen en communicatie in het gezin
(systemische benadering)
o Individuele begeleiding voor gamers: eenmalig consultgesprek of
verdergezette begeleiding
o Individuele begeleiding voor gezinsleden (ouders, broers/zussen) van
gamers: eenmalig consultgesprek of verdergezette begeleiding
o Consult en advies voor intermediairs die werken rond gamen
o Ouders: ouderinfosessie voor ouders van gamers binnen Moti4 of
jongerenteam. Focus op psycho-educatie en invloed hebben als ouder.
o Themasessies gamen: mogelijkheid tot instappen na het volgen van
ouderinfosessie. Gebaseerd op Thema Gecentreerde Interactie: ouders
brengen zelf thema’s aan en leren van elkaar
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Vzw Basis Beschut Wonen - A. Rodenbachstraat 29 bus 7, 3500 Hasselt - 011 25 65 76
• Hulpverlening: Beschut wonen, individuele en groepsbegeleiding en
netwerkversteviging voor volwassenen met verslavingsproblemen, waaronder
problematisch gamen.
OOST-VLAANDEREN
CGG Eclips CAT - Lange Violettestraat 84, 9000 Gent - 09/233 58 58
• Preventie op vraag/op maat:
o Sessies voor leerlingen (vanuit lokaal preventiewerk): stilstaan bij game- en
“social media”-gedrag
o Sessies voor intermediairen & Ouderavonden: stilstaan bij eigen
tijdsbesteding mbt sociale media, internet, gaming. Pedagogische tips mbt
verantwoord omgaan met deze digitale fora
• Vroeginterventie
o Vroeginterventie jongeren met een gameproblematiek:
•
•

•

5-gesprekkenmodel: individuele gesprekken voor jongeren
Advies en individuele begeleiding voor ouders van beginnend problematische
gamers
• Oudergroep voor ouders van jongeren die experimenteren met middelen en/of
gamen (5 sesssies)
• Infopunt : info, advies en ondersteuning voor jongeren, ouders en
intermediairen
• Rebootkamp voor risicovolle en problematische gamers 2019 i.s.m. CGG Waas
en Dender en CGG ZOV (o.b.v. projectsubsidie Agentschap Cultuur, Jeugd, Sport
en Media)
Hulpverlening
o Kortdurende individuele behandeling : 10 gestructureerde gesprekken
o Individuele behandeling : motiverende en inzichtsverruimende gesprekken
o Open consult : langdurige zorg na behandeling voor mensen met een
chronische problematiek
o Individuele ondersteunende begeleiding voor partners, ouders, … van
mensen met gameproblematiek.

CGG Waas en Dender
Hoofdzetel – Grote Peperstraat 15, 9100 Sint-Niklaas 078 35 34 35
Vestiging Sint-Niklaas - Antwerpse Steenweg 187 bus 1, 9100 Sint- Niklaas 078 35 34 35
Vestiging Dendermonde - Koning Albertstraat 14, 9200 Dendermonde 078 35 34 35
Vestiging Lokeren – Uebergdreef 12, 9160 Lokeren 078 35 34 35

•
•

•

Preventie:
o Coaching en vorming voor ouders, leerkrachten…
Vroeginterventie:
o Individueel aanbod voor gamers (5-7 sessies)
o Individueel aanbod voor ouders van gamers
o Groepsaanbod voor ouders (4 sessies)
o Rebootkamp voor risicovolle en problematische gamers 2018 i.s.m. CGG
Eclips (o.b.v. projectsubsidie Agentschap Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
Hulpverlening:
o Individuele begeleiding voor gamers en gezinsleden van gamers
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VLAAMS-BRABANT
CGG VBO – Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven - 016/85 79 79
• Preventie:

•

•

o

vormingsavond voor ouders

o

infoavond over de voor- en nadelen van gamen

Vroeginterventie:
o

Rebootkamp voor risicovolle en problematische gamers 2019 (o.b.v.
projectsubsidie agentschap Cultuur, Jeugd, Sport & Media)

o

‘Level Up Als Ouder’, psycho-educatieve groep voor ouders van
problematische gamers, 2x/jaar

Hulpverlening:
o

Individuele begeleiding voor problematische gamers kaderend binnen een
ruimere problematiek van psychische en sociale kwetsbaarheid

o

Advies voor gezinsleden van problematische gamers

CGG Ahasverus - Muurveld 38, 1730 Asse - 02/80 101 80
• Preventie:
o Advies/consult
o Pakket als kleine kinderen groot worden
o Vorming rond gamen
• Vroeginterventie:
o Gamers: Individueel aanbod voor gamers
o Ouders: Individueel aanbod voor gezinsleden
• Hulpverlening:
o Gamers: Individuele begeleiding voor gamers
o Ouders: Individuele begeleiding voor gezinsleden van gamersPsychiatrische Kliniek Broeders Alexianen - Liefdestraat 10, 3300 Tienen - 016/80 75 11
(info 2017)

•

Hulpverlening:
o Residentieel behandelaanbod voor jongeren die problematisch drugs
gebruiken of kampen met een gedragsverslaving zoals gamen.

WEST-VLAANDEREN
CGG Noord-West Vlaanderen - Langestraat 113, 8000 Brugge - 050/34 24 24
• Preventie:
o Vormingen aan professionals (vrnl pedagogisch en onderwijspersoneel)
o Vormingen voor ouders
• Vroeginterventie:
o Psychiatrisch expertiseteam: info, advies en ondersteuning voor jongeren,
ouders en intermediairen omtrent gamen
o Screening en indicatiestelling beginnende en problematische gamers
• Hulpverlening:
o Motiverend gesprek
o (kortdurende) individuele behandeling
o Psycho-educatie reeks gamen (Jongeren van 12 - 15j en hun ouders, 4
sessies)
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CGG Largo - Jules Lagaelaan 21, 8800 Roeselare - 051 25 99 30
• Preventie:
o Vormingen / infosessies aan professionelen
o Vormingen / infosessies voor ouders
• Vroeginterventie: kortdurend traject waar jongeren in groep stilstaan bij hun
gamegedrag en de impact ervan op hun toekomst en sociaal leven. De groep komt
vijf keer samen. Voor en na het programma is er een intake- en afrondend gesprek.
Ook de ouders worden ondersteund en leren hoe om te gaan met het gamegedrag
van de jongeren.
• Hulpverlening:
o Individuele screening en begeleiding voor personen die in de problemen
komen door hun gamegedrag.
Poliklinisch ontwenningscentrum (POC) Brugge – Campus Sint-Jan - 050 45 23 90
• Hulpverlening:
o ambulant consultatie aanbod voor mensen die problematisch gamen en
gokken (vnl. volwassenen).
o Opname op de PAAZ dienst is mogelijk

BRUSSEL
CGG Houba - De Strooperlaan 136, 1020 Brussel - 02 478 90 90
• Preventie:
o Ouders: productinformatie gamen, ouderavonden
o Intermediairs: vorming over gamen
o Onderwijs: lespakketten
• Vroeginterventie:
o Vroeginterventieprogramma voor minderjarige gamers ( groep en individueel)
o Rebootkamp voor risicovolle en problematische gamers 2019 (o.b.v.
projectsubsidie Agentschap Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
• Hulpverlening:
o Individuele begeleiding voor gamers, jongeren en volwassenen
o Consult en advies voor ouders en intermediairs die werken rond gamen
Bijlage 3: Inventaris van diensten in de Franstalige Gemeenschap
a. Mediaopvoeding
www.csem.be
https://www.actionmediasjeunes.be/
https://media-animation.be/
http://www.epndewallonie.be
https://www.bruxelles.be/espaces-publics-numeriques-epn
https://www.lasemainenumerique.be
https://www.123clic.be/
http://www.yapaka.be/ecrans
https://www.webetic.be/
https://infordrogues.be/wp-content/uploads/2012/11/brochure-jarrete-quand-je-veux.pdf
www.cresam.be/projets/internet-jeux-video
https://millefacettes.be
http://childfocus.be/fr/prevention/clicksafe-tout-sur-la-securite-en-ligne
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b. Hulpverlening
Brussel:
Clinique du Jeu & autres addictions comportementales (CHU Brugmann) - Place Van
Gehuchten, 4, 1020 Bruxelles (0800 35 777)
ASBL Le Pélican - Rue Vanderborght, 20, 1081 Bruxelles (02/502.08.61)
Clinique des troubles liés à Internet et au jeu (CTIJ) des Cliniques Universitaires Saint-Luc Avenue Hippocrate 10, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (02 / 764 21 60)
Wallonië:
Hôpital de jour La Clé - Boulevard de la Constitution 153, 4020 Liège (04 342 65 96)
Hôpital Vincent Van Gogh - Rue de l'Hôpital 55, 6030 Charleroi (071 92 14 11)
Centre ALFA - Rue de la Madeleine 17, 4000 Liège (04 223 09 03)
ASBL Nadja - Rue Souverain Pont 56, 4000 Liège (04 223 01 19)
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen.
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de
adviezen uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag,
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR,
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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