
 

 

Hierbij informeren wij u over de refereeravond op dinsdag 10 april a.s. in theater De Nieuwe 

Kolk, Weierstraat 1 te Assen. 

  

Thema: Game- en internetverslaving  

 

 

 

 

Marcel Seuninga, preventiefunctionaris VNN, zal een presentatie verzorgen met betrekking tot 

gameverslaving, met name vanuit de optiek van preventie. Aan de orde komen vragen als: hoe groot is de 

rol van ‘gamen’ in het leven van jongeren? Wat maakt gamen aantrekkelijk? Hoeveel tijd wordt er besteed 

aan gamen? En uiteraard komt ook aan de orde wanneer recreatief gamen over gaat in een obsessieve 

bezigheid. De kenmerken  van gameverslaving zullen de revue passeren. Tips voor jongeren, ouders en 

professionals zullen niet ontbreken. 

  

Simone Lammers, jongerenhulpverlener bij VNN, zal in haar presentatie vervolgens stil staan bij de 

belevingen van jongeren tijdens intensief gamen, waarbij ook de overeenkomsten met andere soorten 

verslavingen duidelijk zullen worden. Factoren die kwetsbaarheid vergroten krijgen de aandacht, evenals 

veel voorkomende comorbiditeit. En uiteraard worden evidence based behandelmethodes toegelicht en 

worden effectieve ingrediënten van protocollaire behandelingen onder de loep genomen. Met name de 

community reinforcement approach, aspecten van motiverende gespreksvoering en cognitieve 

gedragstherapie worden toegelicht met betrekking tot gameverslaving. 

 

De bijeenkomst start met een promopitch over het onderzoek van Greetje Holwerda, verpleegkundige in 

opleiding tot specialistbij Accare, naar gamegedrag bij kinderen en jongeren met ADHD en het onderzoek 

van Wessel Buschers, eveneens verpleegkundige in opleiding tot specialist en werkzaam bij Accare,  naar 

gamegedrag van jongeren waarbij ingezoomd wordt op de verschillen in beleving van de ouder en de 

jongere. 

 

  

 

Programma: 

17.00 uur       Inschrijven en soep en broodjes 

18.00 uur       Promopitch door Greetje Holwerda en Wessel Buschers 

18.10 uur       Lezing Marcel Seuninga en Simone Lammers 

19.30 uur       Pauze 

19.45 uur       Vervolg lezingen door Marcel Seuninga en Simone Lammers 

20.45 uur       Discussie en afsluiting 

21.00 uur       Einde  

 

 

 

Livestreaming 

De bijeenkomst is nu ook individueel live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname 

en géén accreditatiepunten. 

  



 

 

Accreditatie 

Aangevraagd bij SKJ, FGzPt, NVO, VSR, NVvP.  

Er is ook accreditatie aangevraagd bij de SRVB. Zij accrediteren activiteiten vanaf 4 uur. Vaktherapeuten 

die meer dan één bijeenkomst van de refereercyclus hebben bijgewoond kunnen hier gebruik van maken. 

 

Deelnemen 

Om te kunnen deelnemen schrijft u zich in. Inschrijven voor zowel de livestream als de bijeenkomst in De 

Nieuwe Kolk kan tot en met 5 april a.s. Op 6 februari ontvangt u bericht over deelname.   
 

 


