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Een game op hun smartphone kan tieners leren om hun gevoelens beter te herkennen, waardoor ze anders
gaan denken en zich beter in hun vel voelen.
Een meisje is op stap met haar vriendin. Ze heeft net iets gepost op Instagram, tot haar ontgoocheling reageert
er niemand op haar bericht. In haar hoofd gaat het malen: 'Niemand ziet mij graag.' Ze reageert haar frustratie
af door nukkig te doen tegen haar vriendin. Ziedaar een verpeste namiddag, door een opeenstapeling van
emotie, gedachten en gedrag.

Of nog: een jongen gaat met zijn nieuw lief naar een festivalletje. Hij mislukt er in een opdracht. Boos op
zichzelf, omdat hij denkt dat zijn lief om hem zal lachen, wordt hij steeds onvriendelijker tegen haar.

Wat we denken over onszelf en anderen, hangt vaak samen met onze gevoelens, en die kunnen we niet altijd
goed onderscheiden. We voelen ons ambetant of misselijk, maar zijn eigenlijk heel angstig. We denken
onterecht dat de ander ons niet moet. Of dat we er niet bijhoren. 'Er zijn veel volwassenen die hier nog moeite
mee hebben', zegt Gwendolyn Portzky, hoofddocent medische psychologie aan de UGent en directeur van het
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp). 'Onderzoek leert dat mensen die last hebben met het
herkennen van hun emoties, meer psychische problemen ervaren. Het is vaak het eerste waarmee in therapie
aan de slag wordt gegaan.'

Every cloud...

'Het is goed om dit van jongs af te leren. Daarom hebben we dit serious game ontwikkeld: niet voor jongeren die
depressief zijn of suïcidale gedachten hebben, maar voor alle 12- tot 16-jarigen. We hebben er ook een
lessenpakket rond ontwikkeld. Je kunt in de eerste graad niet meer afkomen met simpele lesjes over wat het
betekent om blij te zijn of boos. We hopen dat het game echt in klasverband zal worden gespeeld - bijna
iedereen heeft nu een smartphone. Met een game hopen we ook de jongens mee over de streep te krijgen, de
ervaring leert dat zij minder graag over hun gevoelens spreken.'

De naam Silver verwijst naar het Engelse spreekwoord every cloud has a silver lining, wat betekent dat elke
tegenslag ook een positief kantje heeft. Die boodschap komt naar voren in het hele game. Jongeren die het spel
spelen, kunnen kiezen wat hun personage denkt in bepaalde situaties, en zo het gedrag van hun personage
bijsturen. De theoretische inhoud achter het spel is gebaseerd op de cognitieve gedragspsychologie.

Anderen beter begrijpen

Silver werd al uitgetest door 1.128 leerlingen van de eerste en tweede graad in tien scholen, verdeeld over
Vlaanderen en over alle opleidingen. De meesten vonden de personages leuk en konden zich inleven in de
verhalen. Na afloop gaven ze aan een beter begrip te hebben over hun gevoelens, gedachten en gedrag, en
zeiden ze ook anderen beter te begrijpen.

Het spel is ontwikkeld door Vlesp, in samenwerking met create.eu en in opdracht van en met de steun van
Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De geestelijke gezondheid van jongeren versterken is een
belangrijke doelstelling van het tweede suïcidepreventieplan. Omdat zelfdoding en suïcidepogingen een
belangrijke problematiek zijn in Vlaanderen, ook in deze leeftijdscategorie.

Meer informatie via silvergame.be

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 en via
www.zelfmoord1813.be

Veerle Beel

        

https://api-production.gopress.be/storage/get/id/2021-04-28||2412||page11.pdf/hash/aab6e3717435d88e1bc6ae5dac017558-c5155edf673826ea748ed48c4f59e6c6e037559c/token/0a7706dc100b8c199f7c794654b63a5667c4900a1619592900/

	Inhoud
	'Polen is geen volwaardige democratie meer'
	Zonder prik geen reis? Dat wérkt
	Gamen in de klas, om je beter te voelen
	Al 312 'stille studieplekken' maar stad wil er meer
	Blokken in leegstaande jeugdlokalen? Stad roept jeugdwerk op om studenten toe te laten
	"Strikt vegan is geen goed idee met baby in de buik"
	Krijgt Sint-Michielskerk haar toren? Volgens mysterieus bordje wel
	Terwijl terrasjes openen, oefenen dokters hun nachtmerriezin: 'Sorry, er is geen plek'
	Conner en Coens, kommer en kwel
	Thuis in Wouters ploeg
	Dans l’équipe de Wouter
	Vlaanderen bemoeilijkt milieuprotest
	Factchecker
	Overheid betaalt nog altijd personeel van 9 ex-ministers
	‘Nee, we gaan geen bijzondere inspanning leveren’
	Un Loup sous la toge
	Naar een virtueel festival: videogame wil jongeren waarschuwen voor zelfdoding
	Happening 'PhD Innovation Café'
	Tussen ‘digitaal’ en ‘cyberveilig’ mag geen kloof bestaan
	‘Het geweld in Goma is niet zomaar een etnisch conflict’


