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Wat  ga  je  doen?  

Gamen levert voor de meeste spelers geen probleem op. Het is pas een probleem 
wanneer jijzelf, of je omgeving serieus last heeft van het gamen. Ook is het een 
probleem wanneer het je niet lukt om te stoppen of minder te spelen en hierdoor bijv. je 
schoolprestaties achteruit gaan.  

Deze  opdrachten  helpen  je  om  erachter  te  komen  waarom  je  gamet  en  of  je  gamegedrag  riskant  
wordt  voor  je  gezondheid  of  prestaties  op  school  of  werk.  Afhankelijk  van  je  score  worden  
verschillende  adviezen  gegeven.  

Bovendien  wijzen  deze  opdrachten  je  naar  instanties  waar  je  om  hulp  kunt  vragen.  

  

Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Resultaat  van  de  test  in  opdracht  1.  
-‐   Resultaat  van  de  test  in  opdracht  2  +  antwoord  op  de  vraag.  
-‐   Resultaat  van  opdracht  3.  
-‐   Resultaat  opdracht  5.  

Bronnen:  

https://www.jellinek.nl/test-‐uw-‐kennis-‐of-‐gebruik/test-‐uw-‐gebruik/test-‐uw-‐gamegedrag/    

https://www.gameninfo.nl/publiek/gezondgamen/voor-‐jongeren1    

https://www.gameninfo.nl/publiek/wat-‐maakt-‐gamen-‐leuk    

https://www.gameninfo.nl/publiek/hulp    

https://www.youtube.com/watch?v=KzsJkGUKCAo  

  

De  opdrachten:  

1.   Hoeveel  game  jij?  
Ga  naar  de  site  https://www.jellinek.nl/test-‐uw-‐kennis-‐of-‐gebruik/test-‐uw-‐gebruik/test-‐uw-‐
gamegedrag/      
Doe  de  test  “Hoeveel  game  jij?’.  Print  het  resultaat  en  doe  in  je  portfolio.  
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2.   Test  je  gamegedrag  
Ga  naar  de  site  https://www.gameninfo.nl/publiek/gezondgamen/voor-‐jongeren1  en  lees  
de  informatie.  Ga  vervolgens  naar  https://www.gameninfo.nl/publiek/test-‐je-‐game-‐gedrag  
en  doe  de  test.    
Print  het  resultaat  en  doe  in  je  portfolio.  
Zijn  er  verschillen  in  uitkomsten  tussen  deze  en  de  test  uit  opdracht  1?  Zo  ja,  welke?  
  

3.   Wat  maakt  gamen  leuk  
Ga  naar  de  site  https://www.gameninfo.nl/publiek/wat-‐maakt-‐gamen-‐leuk  en  bekijk  
het  filmpje  “Pro-‐gamer  Kevin  en  zijn  ouders  vertellen”.  
  
Lees  vervolgens  de  onder  het  filmpje  genoemde  positieve  kanten  van  gamen.  
Wat  zijn  voor  jou  de  vijf  belangrijkste  positieve  kanten  van  gamen?  Welk  punt  vind  je  het  
minst  belangrijk?  
  

-‐   Het roept prettige spanning op.  
-‐   Gamen geeft uitdaging. Je wilt een hoger niveau halen. 
-‐   Je komt in een 'flow'. De tijd verstrijkt zonder dat je het merkt. 
-‐   Ik hou van competitie.  
-‐   Gamen geeft afleiding. Het leidt af van de dagelijkse beslommeringen en van stress, 

problemen en verantwoordelijkheden.  
-‐   Het stimuleert mijn fantasie.  
-‐   Gamen is een manier geworden om gemakkelijk in contact te komen met 

anderen.  
-‐   Je leert jezelf beter kennen.  
-‐   Het geeft ontspanning.  
-‐   Het is leerzaam. 
-‐   Je krijgt waardering van anderen  

 
4.   Gameverslaving 

Bekijk het filmpje “Raoul moest afkicken van zijn gameverslaving” op  
https://www.youtube.com/watch?v=KzsJkGUKCAo  
Wat vind je hiervan? 
 

5.   Hulp 
Ga naar https://www.gameninfo.nl/publiek/hulp en noteer twee adressen + 
telefoonnummers van instellingen het dichtst bij jou in de buurt, waar je hulp kunt krijgen 
als je denkt dat je gameverslaafd bent. 

  

  


