
 

 

Nieuwsbrief                          Ouders 
 

 

Gamen… een hobby of een probleem?  
Telefoongebruik...onder controle? 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat in week 46 en 47 een preventiewerker van 

Tactus een bezoek brengt  aan de klas van uw kind. Tijdens dit bezoek wordt er een 

voorlichting gegeven over het onderwerp:  social media/gamen.  

 
Een spelletje doen op de computer of tablet is erg leuk. Ook het gebruik van social 
media op een smartphone is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Niets 
mis mee. Het geeft plezier, biedt ontspanning, je leert er veel van en je kan 
makkelijk sociale contacten onderhouden. Maar wanneer is het een probleem? Hoe 
zorg je ervoor dat gamen en social media leuk blijven? 
 
Veel ouders denken dat hun invloed op hun kind(eren) afneemt, zodra zij naar de 
middelbare school gaan. Als ouder kunt u echter wel degelijk invloed uitoefenen op 
het gebruik van games of social media. Hieronder een aantal adviezen:  
 
Zelfredzaamheid kweken 
Help pubers hun tijd te leren indelen, discipline te ontwikkelen, thuis én op school. 
Leer hoe ze zichzelf kunnen belonen met iets leuks (een game spelen of YouTube 
filmpjes kijken) nadat het nodige werk gedaan is. 

 
Positief benaderen 
Praat niet over 'verslaving' maar over 'verantwoordelijkheid'. Help uw kind zich aan 
de regels en afspraken te houden. Vaak willen ze het wel, maar lukt het ze niet. 
Versterk hun vaardigheden en voorkom dat ze voortdurend het idee hebben dat ze 
falen. 

 
Je inleven 
Begrijp wat ze aan het doen zijn, waarom ze dat zo leuk vinden en hoe dat alle besef 
van tijd kan doen vergeten. Geniet van wat ze beleven en heb oor voor hun verhalen, zónder vooroordelen! 

 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over beeldschermgebruik of over andere middelen (alcohol, drugs, roken, lachgas etc.)?  
U kunt bij Tactus terecht voor een (telefonisch) adviesgesprek. Dit is kosteloos en het wordt niet geregistreerd in een 
systeem.     
 
 
Evelyne van Dijk   
Preventiewerker   
e.vandijk@tactus.nl  
Tel. 06-3099 7361   

Tip: 

 

U kunt een gametest thuis 

doen met het gezin of met 

alle gezinsleden de 

schermtijd bijhouden. Er zijn 

veel testen en apps hiervoor 

te vinden op internet. Een 

leuke manier om met elkaar 

op een laagdrempelige 

manier in gesprek te gaan 

over gamen of social media.  

 

U kunt op deze sites meer 

informatie vinden: 

www.gameninfo.nl   

www.uwkindengamen.nl 

www.tactus.nl 

www.opvoeden.nl 

www.drankendrugs.nl 
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