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BEGELEIDING
De groep wordt begeleid door Delphine
Kerckhove
Delphine

&

Annelies

Kerckhove

psychologe

en

De
is

Halle-Vilvoorde

Vos.

klinisch

&
CGG Ahasverus

gedragstherapeut,

werkzaam binnen YUNECO Connect.
Annelies De Vos is klinisch psycholoog
en werkzaam als preventiewerker TAD
bij CGG Ahasverus.

LEVEL UP
AANMELDEN

ALS OUDER

Indien je geïnteresseerd bent in dit
aanbod en hier graag meer over wilt
weten, neem dan contact op met
Delphine

Kerckhove

(delphine.kerckhove@yuneco.be).

Zij

kan je meer informatie bezorgen en een
intakegesprek vastleggen. Dit gesprek
zal

duidelijk

maken

of

je

kan

deelnemen.
Graag aanmelden voor de groepscursus
tegen ten laatste maandag 4 oktober
2021.

YUNECO Connect
CGG Ahasverus
Muurveld 38, 1730 Asse
0475/75.05.29
Delphine.kerckhove@yuneco.be

Groepscursus voor
ouders van
problematische
gamers

WERKWIJZE

INHOUD

VOOR WIE?

Op zich kan gamen een hobby als een ander zijn
Ouders

van

jongeren

(schoolgaand)

die

waar je je geen zorgen over hoeft te maken.
Wanneer andere zaken eronder beginnen te lijden,

problematisch gamen.
Er is een maximum aantal van 10 personen. Koppels
mogen in duo deelnemen, al kan er gevraagd
worden om zich te beperken tot 1 persoon bij grote
interesse.
Inwoners van regio Halle-Asse-Vilvoorde krijgen
voorrang.

kan

het

echter

problematisch

worden.

Denk

bijvoorbeeld aan het laten vallen van andere
hobby’s, of van vrienden; schoolresultaten die

De

kracht

van

een

groepscursus

ligt

in

Sessie 1:

maandag 11/10/2021



Sessie 2:

maandag 18/10/2021



Sessie 3:

maandag 25/10/2021

informatie die je tijdens de cursus krijgt, wordt er
ook voldoende tijd genomen om elkaars verhaal en

In de cursus komt onder andere het volgende aan

bod:
Wat is gamen?

ASS



Wat maakt gamen zo aantrekkelijk?

of



Signalen van risicovol gamen

kenmerken van, wordt er een extra sessie voorzien



Gedragsverandering

om dieper op de link tussen gamen & ASS in te gaan.



Tips en adviezen in het omgaan met je

ouders

problematiek



van

kinderen

met

een

(autismespectrumstoornis),

er samen bekeken wordt in welke mate de cursus
kan beantwoorden aan jouw vragen en noden.

uitwisseling met anderen. Dit wordt als heel leerrijk


Voor

(telefonisch, via beeldbellen of face 2 face), waarin

de

ervaringen te horen.


zoekt, heb je voorafgaand een individueel gesprek

dalen; fysieke klachten; ....

en ondersteunend ervaren. Naast de schat van

DATA & TIJDSTIP

Om te kijken of deze groepscursus echt is wat je

problematisch gamend kind

Extra sessie ASS: maandag 08/11/2021.

KOSTPRIJS EN LOCATIE
De kostprijs van het totaalpakket is gratis.
De cursus gaat door in CGG Ahasverus – Vestiging
Asse (Muurveld 38 – 1730 Asse).

CORONA MAATREGELEN

interactieve

Alle maatregelen inzake corona zullen nauwgezet

Telkens van 18u00 tot 20u00, met een korte pauze

methodieken. Elke week krijg je een bundel mee

worden nageleefd. Wij kunnen alsnog beslissen om

tussenin.

met het overzicht van de informatie die in groep

deze vorming niet te laten doorgaan indien de

besproken wordt, en waarmee je ook achteraf nog

huidige epidemiologische situatie dit vereist.

We

werken

aan de slag kan.

met

verschillende

ect binnen YUNECO Connect

voornamelijk gericht is op het in kaart
brengen van de moeilijkheden om een

