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Populaire game platforms:

• Console of  spelcomputer,

• Draagbare spelcomputer (handheld),

• Personal computer (PC),

• Streaming!

• Browsergames,

• Mobiele apparaten.



In welk van de net genoemde platforms, 
gaat het meeste geld om?





Wat is de ‘Why’ van de gamer? 

• Waarom speelt de gamer de games 
die hij of  zij speelt? 



Wat is de ‘Why’ van de gamer? 

• Waarom speelt de gamer de games 
die hij of  zij speelt? 

• Waarom voelt die zich aangetrokken 
tot deze games? 



Wat is de ‘Why’ van de gamer? 

• Waarom speelt de gamer de games 
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• Waarom voelt die zich aangetrokken 
tot deze games? 

• We splitsen dit op in vier emotionele 
categorieën
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• Online contacten

• Community

• Gehecht aan avatar
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Meassure

• Directe feedback,

• Progressie,

• Beloning (Dopamine), actie 
(adrenaline)
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Mission

• Duidelijk doel,

• Geven richting,

• Gevoel van structuur en veiligheid.
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Typen van gamers:

 De Experimentele gamer

 De Recreatieve gamer

 De Problematische gamer

 De gameverslaafde.

“Gezond gamen”
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Focus minder op gametijd!

Focus meer op:

- Waarom:
• Mindset (ontspanning)

• Meeting (sociaal)

• Meassure (constante feedback)

• Mission (constante doelstelling)

- Game skills & Interesses

-Alternatief



De zintuigen

Vestibulair (Evenwicht) Proprioceptie : Houding / spierspanning



Temple Grandin
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Hoe werkt dat in het lichaam?

1. Overgevoelig voor prikkels (sluit zich af  in de game)

2. Ondergevoelig voor prikkels (uren gamen zonde dorst of  

honger)

Wat zien we in gedrag?

1. Prikkelmijders (kleuren ‘zachter’, overstemmen andere 

prikkels)

2. Prikkelzoeker (games met veel actie, geluid hard)
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Begeleiden van Gamen bij Autisme

• Aansluiten bij de gamer en het autisme

(wat, hoe, waarom)

• Kom achter het waarom(functie),

• Alternatieven zoeken die aansluiten bij functie 

van gamen,

• Inzicht in sensorisch profiel en stress 

management.
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(alternatief  moet succes zijn),

• Maak samen een duidelijk plan, aansluitend bij 

het autisme 

• Houd rekening met de Draagkracht/draaglast 

van het systeem!

• Gamer verandert vaak pas als hij of  zij: last 

heeft van eigen gedrag, er perspectief  is en 

introspectie.



Vragen


