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De informatie in dit spel is gebaseerd op feiten, wetten en data uit 2019.
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1. INLEIDING
Er is in de laatste jaren al veel gezegd en geschreven over sociale media. Profielen, posts, foto’s, vlogs, filmpjes, games… Ze 
zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ook patiënten in de psychiatrie zijn net zoals andere burgers steeds meer bezig met 
sociale media. 

Toch heerst er nog heel wat onduidelijkheid of handelingsverlegenheid rond het toegang verlenen tot sociaal mediagebruik 
voor deze doelgroep. Enerzijds is er het besef dat mensen ‘onrecht’ aangedaan worden wanneer hen het gebruik van 
sociale media verboden wordt. Het internet en sociale media hebben een enorme potentie om personen met een psychische 
kwetsbaarheid te empoweren en bij te dragen aan herstel (om nieuwe contacten te leggen en oude te onderhouden, om online 
een identiteit op te bouwen, om te ontspannen, te praten, bij te leren…). Anderzijds kunnen sociale media, nog meer dan bij 
mensen zonder enige vorm van psychische kwetsbaarheid, triggers zijn voor moeilijkheden (bv. onveilig gedrag, impulsief 
gedrag, misleidende adviezen van anderen, overmatig gebruik, …). Hulpverleners en patiënten staan hiermee voor een 
nieuwe uitdaging: sociale media kunnen van invloed zijn op de behandeling. Het maximaliseren van de voordelen van sociale 
media en het minimaliseren van de nadelen ervan binnen residentiële psychiatrische voorzieningen is daarom van groot 
belang.

Want wat als bijvoorbeeld een patiënt beelden van anderen vanuit het centrum online plaatst? Wat als een dealer via sociale 
media contact zoekt? Wat als er ruzies ontstaan en wachtwoorden worden vergeten? Hoe dient een hulpverlener hiermee dan 
om te gaan? Dit vraagt een flinke portie inzicht en mediawijsheid!
Daarom is er: ‘#TeGekOnline’, een teamspel waarin het gesprek rond sociale media wordt aangegaan en er wordt nagedacht 
over de kansen en risico’s die sociale media kan bieden. Zowel voor ervaren gebruikers, nieuwkomers of personen die er in 
de toekomst mogelijk mee in contact komen! De spelers zullen oordelen over berichten, websites en artikels en deze aanraden 
aan verschillende ‘klanten’ met een psychisch kwetsbaar profiel. Met 32 verschillende casussen om uit te kiezen kan de 
begeleider voor elke groep aan de slag met het interessantste pakket op maat van zijn of haar groep.
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2. SPELKENMERKEN 
Thema:
Sociale media in de psychiatrie.

Doel: 
Patiënten in de psychiatrie laten kennismaken met sociale media, hen inzicht verschaffen in de kansen en gevaren die sociale 
media met zich meebrengen en een gesprek starten over hun sociale-mediagebruik. 

Spelomschrijving: 
De spelers nemen de rol in van ‘webconsultant’ en trachten fictieve personages in de psychiatrie zo gelukkig mogelijk te 
maken. Dit kunnen ze doen door ‘webfiches’ aan te raden aan de personages en door hun online gevaren te doen vermijden.

De spelers oefenen zo hun inzicht over wat wel en niet kan op sociale media. Zowel de kansen als de gevaren van sociale 
media worden uitgelicht. De begeleider heeft de keuze tussen vier varianten met elk een ander focuspunt: profielen, 
communiceren, informeren en entertainen.

Doelgroep: 
Volwassen patiënten in residentiële psychiatrische setting. Het basisspel kan lastig zijn voor patiënten die moeite hebben met 
onthouden, concentratie of lezen maar er zijn tips en mogelijkheden om het spel voor hen bij te sturen.

Aantal spelers: 
4 tot 16

Begeleiding:
Minstens 1 persoon die het spel leidt. Extra begeleiders kunnen zich in de teams mengen en helpen.

Accommodatie: 
Een ruimte met 5 tafels en voldoende stoelen. 

Duur van het spel: 
50 minuten. De begeleider kan beslissen om een langere nabespreking te houden.
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3. VOORBEREIDING

3.1. De varianten
Alle verschillende aspecten van sociale media bespreken in vijftig minuten is onbegonnen werk. Het spel licht daarom 4 
aspecten (=varianten) uit waarmee je aan de slag kan gaan. Bepaal op voorhand de meest interessante variant voor je groep 
en leg hier het materiaal voor klaar. Uiteraard kan je het spel later opnieuw spelen met een andere variant.

De vier varianten behandelen onderstaande thema’s. De fiches van een variant herken je aan de achtergrondkleur.

Profielen (=gele fiches):
Focust op hoe iemand zich online voordoet en hoe men hierdoor overkomt bij anderen. Wat deel je met de wijde wereld en wat 
niet? Hoe reageer je op berichten die anderen online plaatsen? Hoe blijf je in contact met vrienden en familie? 
Voorbeelden: Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. 

Communiceren (=blauwe fiches):
Focust op berichten die patiënten naar elkaar en naar kennissen sturen. Welke berichten zijn aangenaam om te ontvangen en 
welke zijn ongepast? Hoe verhouden de relaties zich onder de patiënten, hoe is de relatie met het personeel of met vrienden? 
Wat kan je niet zomaar delen?
Voorbeelden: WhatsApp, Snapchat, Messenger en e-mail. 

Informeren (=groene fiches):
Focust op artikels en informatie die men online vindt, of je er nu naar op zoek bent of niet. Welke berichten zijn betrouwbaar en 
welke zijn vals? Welke invloed heeft toegang tot die informatie op het herstelproces? Hoe herken je advertenties, vals nieuws 
en clickbait? 
Voorbeelden: Google, infosites, nieuwssites en berichten op sites zoals Facebook. 

Entertainen (=rode fiches):
Focust zich op populaire online tijdverdrijven zoals filmpjes, series, muziek, games en online shoppen. Wanneer is iets 
ontspannend en wanneer wordt het teveel? Waar schuilen financiële gevaren? Hoe beïnvloeden patiënten elkaar hierdoor?
Voorbeelden: YouTube, Netflix, Spotify, Google Play, winkelsites zoals Zalando.
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3.2. Materiaal 
Druk altijd volgend materiaal af:
• 40 groene muizen
• 4 scoremarkers (=rode muizen)
• 1 scoreblad

Knip de muizen en scoremarkers uit. 

Afhankelijk van de gekozen variant, druk je volgend materiaal af:
• 4 klantenfi ches (Jan, Yusuf, Christine en Frederique)
• 8 webfi ches 
• 12 oplossingskaarten
• 4 eindfi ches

Druk al dit materiaal eenzoudig af.
Plooi de klantenfi ches en de webfi ches langs de plooilijn.
Knip de oplossingskaarten uit.

Voorzie zelf:
• schrijfgerei voor elk team
• een harde map 
• eventueel kladpapier
• een klok of toestel waarmee 3 minuten kan getimed worden
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Overweldigd door andermans leven

Zelfexpressie
Contact houden

Anderen volgen Imago

Jan maakt deel uit van een grote familie. Zijn vrouw is overleden maar hij heeft twee kinderen 

en veel broers en zussen.

Eerst was Jan heel negatief t.o.v. digitale media maar nu wil hij hier mee leren werken. Hij zou 

graag meer op de hoogte zijn van wat er in de buitenwereld gebeurt. Hij wil nieuwe mensen 

leren kennen en contact houden met zijn familie. 

Jan heeft soms moeite om alle informatie te verwerken. Vaak geraakt hij overprikkeld. Onlangs 

was hij opgefokt na een paar uur het internet te volgen en had hij een uitbarsting. Hij wil nog 

steeds in contact blijven met zijn familie. 

Overweldigd door andermans leven

Jan heeft soms moeite om alle informatie te verwerken. Vaak geraakt hij overprikkeld. Onlangs 

was hij opgefokt na een paar uur het internet te volgen en had hij een uitbarsting. Hij wil nog 

steeds in contact blijven met zijn familie. 

https://www.kwetter.com/
KWETTER

Justine @JuJu

Nieuwe bril... Wat denken jullie?

IK @DeEchteIKAmai poes, gij moogt vannacht wel bij mij slapen!!! ;) Geef 

maar eens uw nummer!!  

Een seksueel getint bericht is hier erg ongepast, Justine vraagt daar helemaal niet om. Bovendien kan 

iedereen je reactie zien. Waar en wanneer kan je wel een seksuele opmerking geven? 

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP HAAR PROFIEL?

-

-

-

Nieuwe bril... Wat denken jullie?

Amai poes, gij moogt vannacht wel bij mij slapen!!! ;) Geef 

POST JE DIT OP HAAR PROFIEL?

OPLOSSINGEN
profielen

Voor je iets online zet eerst laten 

nakijken door een begeleider

Voor je een foto van iemand 

online zet eerst vragen of dat 

oké is.

Je privéinstellingen veranderen 

zodat enkel je vrienden je 

berichten kunnen zien.

Geen foto’s delen waarop andere 

bewoners herkenbaar zijn.

Eerst een uurtje wachten voor je 

ergens op reageert.

Gênante foto’s van jezelf 

verwijderen.

Nooit ergens online op reageren 

als je kwaad bent.

Geen seksueel getinte dingen 

plaatsen.

Iemand een privébericht sturen 

wanneer je hem niet goed 

begrijpt.

Gebruik van sociale media 

beperken.

Met andere bewoners spreken 

over wat je op sociale media 

doet.

Je verontschuldigen als je 

anderen hebt gekwetst.
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3.3. Opstellen 
Plaats vier tafels in een halve cirkel, zodat je al de spelers tegelijk kan aanspreken. Voorzie voldoende stoelen. Leg een 
klantenfiche en iets om te schrijven op elke tafel. De klantenfiche leg je met de 4 iconen naar boven.

Plaats een extra begeleiderstafel waarop je de rest van het materiaal klaar legt.  

Tijdens het spel zal het materiaal als volgt verdeeld worden:

Om afleiding te vermijden, deel je de muizen, oplossingskaarten en eindfiches pas later in het spel uit. Leg ze per team al klaar 
op de begeleiderstafel. 

Leg het scoreblad centraal zodat iedereen het kan zien en plaats bij elk team een scoremarker op de ‘0’. Kies de variant die je 
wilt spelen en selecteer van deze variant de vier webfiches die het interessantste zijn om te bespreken. Steek deze webfiches 
ongeveer op volgorde van moeilijkheid. Leg de kant met de grijze iconen naar boven. Gebruik telkens de map om de kant met 
de gekleurde iconen verborgen te houden.

Tafel 1
• klantfiche 
• schrijfgerei
• 10 muizen
• 3 oplossingskaarten
• eindfiche

Tafel 2
• klantfiche 
• schrijfgerei
• 10 muizen
• 3 oplossingskaarten
• eindfiche

Tafel
• scoreblad
• 4 scoremarkers
• 8 webfiches 
• map
• klok of timer

Tafel 3
• klantfiche 
• schrijfgerei
• 10 muizen
• 3 oplossingskaarten
• eindfiche

Tafel 4
• klantfiche 
• schrijfgerei
• 10 muizen
• 3 oplossingskaarten
• eindfiche
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4. SPELUITLEG 

4.1. Verwelkoming
De spelers mogen in vier even grote groepen plaatsnemen aan de tafels. Vertel het thema van het spel aan de spelers en leg 
het doel uit.  

4.2. Speeldoel
Elk team heeft een klantenfiche. Op deze fiche staat een persoon uit de psychiatrie die met vragen en noden zit over sociale 
media. De teams zullen proberen als “webconsultants” hun klant zo gelukkig mogelijk te maken. Dit doen ze door webfiches 
(berichten, sites, artikels) aan te raden aan hun klant. Daarnaast trachten ze ook om hem gevaren te laten vermijden. Het team 
met de gelukkigste klant is de winnaar.

4.3. Spelverloop
Het spel bestaat uit 2 delen en een nabespreking. Tijdens het eerste deel van het spel vullen de spelers de noden van hun klant 
op sociale media in, rekening houdend met de mogelijke gevaren die de sociale media met zich mee kunnen brengen. Hiervoor 
gebruik je de webfiches, die je veilt aan de groepen. Tijdens het tweede deel van het spel zoeken de spelers oplossingen voor 
problemen met sociale media die hun klant in de psychiatrie kan ervaren. Hiervoor gebruik je de oplossingskaarten. Tijdens de 
nabespreking gebruik je de eindfiches als leidraad.

Hieronder volgt een concreet stappenplan van het spel. Elke stap wordt later verder uitgeschreven:

• Intro: Kennismaking met de klanten
• Deel 1: Noden invullen
• Punten tellen en tussenbespreking
• Deel 2: Problemen oplossen
• Punten tellen en eindfiches
• Nabespreking
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5. START VAN HET SPEL

5.1. Kennismaking klanten
Een klantenfi che ziet er als volgt uit:

1. Foto, naam en leeftijd.
2. Biografi e van de klant.
3. Noden van de klant + puntentelling

Elk team leest eerst samen de biografi e van hun klant. Laat hierna elk team om 
de beurt hun klant voorstellen aan de andere teams.

 Stel volgende vragen:

• Wat doet de klant op het web?
• Wat zijn de noden van de klant?

Geef de spelers hierna twee minuten tijd om zoveel mogelijk sociale media te bedenken die hun klant zou kunnen gebruiken 
om zijn noden in te vullen. Ze putten hierbij uit hun eigen kennis en ervaring. Door alle gevonden sociale media te overlopen, 
schat je in hoeveel voorkennis de groep al heeft over sociale media. Bevraag zeker ook hun gebruik van sociale media.

 Mogelijke vragen die je hier kan stellen:

• Kan je uitleggen wat je met deze sociale media kan doen?
• Gebruik je ze zelf? Wat doe je dan?
• Zijn er vrienden of familie van jou die op sociale media zitten? 
• Wie blijft via sociale media in contact met kennissen? 
• Zijn er zaken die jullie online doen die ontspannend zijn? 
• Wie heeft er iets interessants gelezen online? 
• Vind je het handig om online te kunnen winkelen? 
• Kijk jij graag eens een fi lmpje online?

      Tip:

Indien de groep moeite heeft met concentratie of kortetermijngeheugen, kunnen ze hun antwoorden ook opschrijven en daarna 
overlopen.

Jan
66 jaar

Jan66 jaar

0

+2

+1

+2

!

Overweldigd door andermans leven

Zelfexpressie
Contact houden

Anderen volgen Imago

Jan maakt deel uit van een grote familie. Zijn vrouw is overleden maar hij heeft twee kinderen 

en veel broers en zussen.

Eerst was Jan heel negatief t.o.v. digitale media maar nu wil hij hier mee leren werken. Hij zou 

graag meer op de hoogte zijn van wat er in de buitenwereld gebeurt. Hij wil nieuwe mensen 

leren kennen en contact houden met zijn familie. 

Jan heeft soms moeite om alle informatie te verwerken. Vaak geraakt hij overprikkeld. Onlangs 

was hij opgefokt na een paar uur het internet te volgen en had hij een uitbarsting. Hij wil nog 

steeds in contact blijven met zijn familie. 

1
3

?

?

!

2
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5.2. Deel 1: Noden invullen
Leg uit dat er op de klantenfi che 3 soorten noden staan. Je kan de verschillende noden herkennen aan de achtergrondkleur 
van de iconen:
• De groene iconen zijn de meest dringende noden voor een klant. Deze noden leveren uiteindelijk 2 punten op als ze 

worden ingevuld.
• De blauwe iconen zijn iets minder dringende noden. Deze noden leveren uiteindelijk 1 punt op als ze worden ingevuld.
• De oranje iconen zijn de minst dringende noden. Deze noden leveren geen punten op.

        Bespreek volgende vragen en zoek enkele voorbeelden: 

• Wat wordt er met elke nood bedoeld?
• Hoe kunnen deze noden online ingevuld worden?

Bv. Relaties: Iedereen heeft nood aan vrienden, familie of romantische relaties. Door berichten te sturen op sociale media kan 
je nieuwe relaties opbouwen.

Andere voorbeelden kan je verder in deze handleiding terugvinden.

Naast de klantenfi ches hebben de spelers ook webfi ches nodig om de noden van de klanten in te vullen. De webfi ches werden 
geplooid op hun plooilijn en de spelers zien enkel de voorkant. De voorkant van een webfi che ziet er als volgt uit:

De spelers moeten op twee zaken letten op de webfi che:

1. Op de webfi che wordt een situatie voorgesteld in de vorm van een gesprek, 
website, foto, …. Deze situatie kan kansen met zich meebrengen die helpen 
om de noden van de klanten in te vullen, maar kunnen ook gevaren met zich 
meedragen. De spelers bekijken de fi ches dus best kritisch voordat ze hier 
op bieden tijdens de veiling.

2. Onderaan de webfi che staan dezelfde iconen als op de klantenfi ches. Deze 
iconen zijn afgebeeld in het grijs en de spelers weten op voorhand dus niet 
of hier een positief of negatief gevolg aan vast hangt (zie punten tellen).

Om de noden van hun klanten in te vullen, moeten de spelers webfi ches verzamelen. Dit doen ze tijdens een veiling. Geef aan 
elk team 10 muizen waarmee ze kunnen bieden tijdens de veiling. 

Toon de eerste webfi che die je selecteerde en zorg ervoor dat alle teams deze fi che grondig kunnen inspecteren. Let er op dat 
je de gekleurde achterkant van de fi che nog niet laat zien. Gebruik hiervoor de harde map.

De teams beslissen nu onderling of ze willen bieden op deze fi che. Ze kunnen zich hiervoor baseren op de grijze iconen op de 
webfi che. Webfi ches met iconen die ze ook op hun klantenfi ches hebben staan, kunnen de teams punten opleveren. Maar de 
teams letten best ook op de situatie op de webfi che. Situaties die niet aanvaardbaar en zelfs schadelijk kunnen zijn voor de 
klant, leveren minpunten op.

?

https://www.kwetter.com/

KWETTER
Justine @JuJu

Nieuwe bril... Wat denken jullie?

IK @DeEchteIK
Amai poes, gij moogt vannacht wel bij mij slapen!!! ;) Geef maar eens uw nummer!!  

Een seksueel getint bericht is hier erg ongepast, Justine vraagt daar helemaal niet om. Bovendien kan 
iedereen je reactie zien. Waar en wanneer kan je wel een seksuele opmerking geven? 

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP HAAR PROFIEL?

-
-

-
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Open de veiling en vraag welk team een startbod wilt doen. Een team kan bieden door hun hand op te steken en hardop een 
aantal muizen te bieden om de fi che mee te kopen. Daarna kunnen andere teams evenveel muizen bieden of het bod verhogen. 
Men mag zo lang bieden als men wilt. Als de teams geen nieuw bod meer willen plaatsen, wint het team met de hoogste inzet 
de webfi che. Dit team geeft hun ingezette muizen af. Als er twee of meer ploegen een even hoge inzet bieden, geven al deze 
ploegen hun muizen af en ontvangen ze beide de punten van deze webfi che (zie verder). 

Als geen enkel team op een webfi che wilt bieden, moedig de teams dan aan om toch te bieden. Indien de fi che niet verkocht 
wordt, neem deze dan zeker mee naar de tussenbespreking.

        Mogelijke vragen die je kan stellen nadat een webfi che geveild werd:

• Waarom hebben jullie voor deze fi che gekozen? 
• Waarom hebben jullie zoveel muizen ingezet? 
• Waarom hebben jullie er niet voor gekozen? Vertrouw je de inhoud niet? 
• Kan je dit zomaar sturen of posten? Waarom wel, waarom niet? 

Veil op dezelfde manier minstens 4 webfi ches. Als de tijd het toelaat, kan je er ook meer veilen. Laat de spelers weten hoeveel 
fi ches er nog aankomen zodat ze kunnen inschatten hoeveel muizen ze willen bieden. Een team dat geen muizen meer heeft, 
kan niet meer meebieden. 

        Tip:

indien de groep chaotisch is of nood heeft aan structuur, laat je hen om de beurt bieden.

5.3. Punten tellen en tussenbespreking
Als alle webfi ches geveild zijn, tellen de teams hun punten. Dit doen ze door de gewonnen webfi ches om te draaien waardoor 
de gekleurde iconen zichtbaar worden. Groene iconen leveren punten op, rode iconen staan voor minpunten!

Alle groene iconen brengen kansen mee die patiënten kunnen benutten op sociale media. Als de groene iconen op de webfi che 
overeenkomen met de iconen op de klantenfi che, verdient het team de punten die staan aangegeven bij dit icoon op hun 
klantenfi che.

?

!

https://www.kwetter.com/

KWETTER

IK @DeEchteIK

Toch wel even genieten, zo’n dagje strand.

Let erop dat niet iedereen je foto’s kan zien. Het is beter dat enkel de mensen die je vertrouwt ze kunnen 

zien. Dit kan je doen door je privacy instellingen aan te passen.

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP JOUW PROFIEL?

Alleen zichtbaar voor vrienden.

+
+

De eerste kans ‘Zelfexpressie’ levert 2 
punten op voor Jan maar de tweede kans 
‘Imago’ levert geen punten op. Team Jan 
krijgt dus in het totaal twee punten.

Jan
66 jaar

Jan66 jaar

0

+2

+1

+2

!

Overweldigd door andermans leven

ZelfexpressieContact houden

Anderen volgen Imago

Jan maakt deel uit van een grote familie. Zijn vrouw is overleden maar hij heeft twee kinderen 

en veel broers en zussen.

Eerst was Jan heel negatief t.o.v. digitale media maar nu wil hij hier mee leren werken. Hij zou 

graag meer op de hoogte zijn van wat er in de buitenwereld gebeurt. Hij wil nieuwe mensen 

leren kennen en contact houden met zijn familie. 

Jan heeft soms moeite om alle informatie te verwerken. Vaak geraakt hij overprikkeld. Onlangs 

was hij opgefokt na een paar uur het internet te volgen en had hij een uitbarsting. Hij wil nog 

steeds in contact blijven met zijn familie. 
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Alle rode iconen staan voor gevaren op sociale media. Elk gevaar levert een minpunt op, ongeacht de iconen op de 
klantenfi che.

Tel dus eerst alle gewonnen punten (kansen) op en trek hier de minpunten (gevaren) van af. Hou de score van elk team bij met 
de scoremarkers op het scorebord.

Elke fi che heeft op de achterkant bijkomende informatie. Sta bij elke fi che stil en stel gerichte vragen.

Bespreek de eerste ronde met de groep. Hierbij kan je volgende voorbeeldvragen gebruiken:

• Welke kansen bieden sociale media aan de klanten? Zijn deze kansen van toepassing op de spelers?
• Zijn er spelers die met sociale media hun relaties onderhouden?
• Op welke manieren kunnen sociale media een positieve rol spelen in het verblijf of het herstel van patiënten?
• Kan je zomaar overal op klikken, alles online zetten, alles vertrouwen op sociale media? Welke webfi ches zijn volgens 

jullie niet te betrouwen?
• Wat gebeurt er als je wel ingaat op deze berichten?
• Wanneer zou je een bericht doorsturen? Wanneer doe je dit niet?
• Wanneer is een bericht een ongewenst bericht?

5.4. Deel 2: Problemen oplossen
De teams draaien hun klantenfi che om en ontdekken dat elke klant een eigen probleem heeft. Dit zijn specifi eke gevaren voor 
de psychiatrische situatie van de klant. De teams lezen elk hun probleem en leggen dit dan uit aan de rest van de groep. 

Geef elk team 3 willekeurige oplossingskaarten en laat ze deze grondig bekijken. Op deze kaarten staan acties die de klant 
mogelijk kunnen helpen om zijn probleem op te lossen. Niet elke actie vormt een oplossing voor het probleem van een klant.

De teams gaan op zoek naar oplossingen die hun klant kunnen helpen. Ze krijgen 3 minuten de tijd om oplossingskaarten uit te 
wisselen met andere teams. Ze mogen hiervoor rondlopen en vrij onderhandelen. Spoor de spelers aan om te ruilen.

https://www.wablief.com/

Wablief

Ook personeelsleden hebben recht op privacy, je kan niet zomaar foto’s van hen doorsturen.

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

IK @DeEchteIK
Daan van het personeel zijn haar is afgeknipt. 

Tom @Tompany
Toon eens?

STUUR JE DIT NAAR EEN MEDEBEWONER?

- -

?
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Geef het startsein waarop de teams mogen beginnen uitwisselen. Roep na 3 minuten de spelers weer samen en laat ze terug 
plaatsnemen aan hun tafel. Normaal gezien heeft elk team nu verschillende oplossingen voor hun liggen waarmee ze hun klant 
kunnen helpen. 

Overloop alle oplossingen van de verschillende teams. Per oplossing die bij het probleem van hun klant past, krijgt het team 
een punt.

Er is geen verbetersleutel per oplossing of klantenfi che, aangezien meerdere oplossingen voor meerdere klanten mogelijk 
zijn. Laat de spelers hun geruilde kaarten hardop voorlezen en vraag aan de andere teams of ze vinden dat dit een passende 
oplossing is. Op deze manier gaan de spelers zich ook inleven in andere klanten. 

5.5. Punten tellen en eindfiche
Wanneer alle punten zijn toegekend, wordt het scoreblad bekeken. Het team met de meeste punten is de winnaar. Overloop 
welke klanten het gelukkigste zijn. Klanten die in het groen zitten zijn tevreden, klanten in het rood zijn ongelukkig.

Geef na het spel een eindfi che aan elk team. Hierop geven de spelers hun eigen noden en wensen rond sociale media aan. Er 
zijn drie kolommen die ze invullen: 

• Wat wil je doen? 
• Waar heb je problemen mee? 
• Wat wil je dat er gebeurt? 

In elke kolom zetten ze een kruisje of initiaal in het ruitje bij een of meerdere opties die van toepassing zijn. Bij elke optie is 
een plaats voorzien voor vier verschillende teamleden. Op deze manier krijgt je een beeld van wat er leeft in de groep en op 
welk vlak het personeel nuttige stappen kan ondernemen. De eindfi che is een goeie stapsteen voor verdere gesprekken rond 
sociale media. Je kan daarom na het spel een moment voorzien om de eindfi ches uitgebreider te bespreken. 

         Tip:

Indien de groep moeite heeft met lezen of concentratieproblemen heeft, vul dan samen met hen de fi che in.

Jan66 jaar

Jan
66 jaar

0

+2

+1

+2

Foto’s delen

Kunnen praten

Relaties

Gedeelde interesses

Contacten die herstel bemoeilijken

!
Jan gebruikt nog maar net sociale media. Zijn kinderen gaven hem vorig jaar een smartphone 

cadeau en toonden hem hoe hij met hen kon chatten. Sindsdien stuurt Jan dagelijks foto’s van 

zijn verblijf en zijn leven. Hij zou graag ook moppen en cartoons doorsturen die hij in de krant 

vindt. Jan krijgt zo het gevoel dat hij dichter bij zijn familie staat. Hij wil ook graag contact 

opnemen met wat oude vrienden. 

Jan probeert om te gaan met zijn verslaving en boekt veel vooruitgang. Onlangs kwam hij via 

sociale media echter opnieuw in contact met een oude kennis van hem die dealt. Dit bracht Jan 

enorm van slag. 

Jan heeft problemen met een dealer die hem contacteert. 
Contacten blokkeren is een duidelijke oplossing. Het 
kan ook helpen om over de dealer te praten met een 
personeelslid. ‘Vragen of het oké is om seksueel getinte 
foto’s te sturen’ is een goed algemeen advies, maar het is 
niet van toepassing op Jans probleem. De groep beslist dat 
team Jan twee punten verdient.

OPLOSSINGENcommuniceren

Sommige contacten blokkeren.

Zeggen tegen een contact dat ze je met rust moeten laten.

Vragen of het oké is om seksueel getinte foto’s te sturen.

Nooit berichten sturen als je boos bent.

Toestemming vragen voor je een foto van iemand naar iemand doorstuurt.

Geen foto’s maken waar mensen op herkenbaar zijn.

Altijd even wachten voor je een bericht stuurt wanneer je kwaad bent.

Het persoonlijk zeggen als je een probleem hebt met iemand.

Praten over je sociale mediagebruik met anderen.

Vragen wat iemand bedoelt als je iets niet begrijpt.

Duidelijk maken wanneer je een bericht van iemand niet oké vindt.

Filters installeren voor sommige woorden of foto’s.
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6. NABESPREKING
Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit spel is de inhoudelijke bespreking. Elke fiche roept een aantal interessante 
denkpistes op waar je op in kan gaan. Door altijd de link te maken naar het dagelijkse leven van de spelers, krijgen ze de 
aanzet om na te denken over hun eigen mediagebruik en psychiatrische situatie. 

Ga tijdens de nabespreking op zoek naar de gesprekspunten die het meest van toepassing zijn op de spelers. Mogelijke 
vragen die je kan stellen zijn:

• Zijn er patiënten die in het verleden problemen hebben gehad met sociale media? 
• Welke situaties vormen voor ons centrum gevaren en welke kansen zouden een positieve invloed hebben op het 

herstelproces?
• Welke afspraken zijn er al gemaakt rond sociale media in het centrum?
• Hoe kan het centrum een sterkere rol spelen op vlak van sociale media?

Het spel wordt gespeeld met de patiënten maar is ook leerzaam voor het personeel. Sta daarom ook open voor suggesties, 
vragen of klachten van patiënten. Zo wordt er samen gebouwd aan een beter kader voor het sociale-mediagebruik binnen het 
centrum. 

6.1. Tijdens het spel
Al spelend komen er veel voorbeelden aan bod waarover de spelers kunnen nadenken. Met gerichte vragen kan je telkens 
terugkoppelen naar de situatie van de speler zelf. Veelvoorkomende vragen zijn: 

Wat vind je van de situatie? Heb je dit zelf al meegemaakt? Wat heb je dan gedaan? Waarom vind je dit goed of slecht? Zou je 
dit zelf doen? Waarom?

Hieronder vind je bijkomende uitleg bij alle kansen en gevaren die in de verschillende varianten aan bod komen. 

Profielen
• Contact houden: Sociale media kunnen worden gebruikt om een band te houden met familie en vrienden.
• Zelfexpressie: Veel mensen gebruiken sociale media om hun gedachten uit te drukken. Voor patiënten kan het een goeie 

uitlaatklep zijn of een manier om zelfvertrouwen terug te vinden.
• Anderen volgen: Via sociale media kan men het leven van kennissen volgen en op de hoogte blijven van de wereld buiten 

het centrum.
• Imago: Niet alleen je vrienden kunnen je profiel zien, maar ook toekomstige werkgevers, partners … Online een goeie 

indruk nalaten heeft invloed op hoe mensen je live zien.
• Profielen fout interpreteren: Omdat de info eenzijdig binnenstroomt kan je makkelijk verkeerd begrijpen wat iemand echt 

bedoelt en wat er schuilgaat achter een post. Jouw reactie erop is ook onmiddellijk zichtbaar voor iedereen.
• Ongepaste dingen delen: Je kunt niet zomaar alles online zetten. Zijn anderen het eens met wat je deelt, schendt je hun 

privacy niet? Het komt vaak voor dat ruzie of problemen ontstaan door iets wat online wordt gezet. 
• Overweldigd door andermans leven: Online ziet alles er extremer uit dan het is: het perfecte leventje, het donkerste 

nieuws… Tegenover het leven in het centrum kan dit erg ontvreemdend zijn. 
• Eigen imago in gevaar: Dingen online zetten die verkeerd overkomen zijn natuurlijk slecht voor het eigen imago. Een post 

is snel geplaatst, maar niet snel verwijderd. Posts blijven lang te vinden op het internet.

?
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Communiceren 
• Kunnen praten: Mensen hebben soms nood aan praten met anderen, over moeilijke en makkelijke dingen. Online chatten 

of afspreken kan de brug om te praten kleiner maken.
• Foto’s delen: Foto’s zijn een snelle en leuke manier om ons te uiten en om te tonen waarmee we bezig zijn en wat er zich in 

ons leven afspeelt. 
• Gedeelde interesses: Met sociale media kan je makkelijker mensen vinden die dezelfde interesses en hobby’s hebben en 

die elkaar motiveren of elkaar zaken bijleren.
• Relaties: Via sociale media kan men makkelijker contact opnemen en contact houden. Vriendschappen of romantische 

relaties kunnen op sociale media ontstaan. 
• Contacten die herstel bemoeilijken: Niet elk contact dat je houdt is goed voor je mentale gezondheid. Ook mensen met een 

slechte invloed, ruziestokers of dealers kunnen je contacteren.
• Gevoelige informatie delen: In het centrum moet iedereen zich op zijn gemak kunnen voelen. Met smartphones kunnen 

foto’s van anderen bewoners, bv. uit therapiesessies of van het personeel snel online worden verspreid.
• Ruzies en pesten: Het fenomeen cyberpesten is alom bekend en vaak worden op het internet harde woorden geplaatst. 

Door de eenzijdige communicatie kan een bericht snel verkeerd worden geïnterpreteerd.
• Ongewenste berichten: Natuurlijk kan je berichten ontvangen die je liever niet ontvangt. Seksueel getinte foto’s of 

opmerkingen zijn een goed voorbeeld maar ook bijtende commentaar, berichten over criminaliteit, racisme … 

Informeren
• Interesses: Op sociale media kan je mensen volgen en artikels lezen over je hobby’s en interesses. Je kan ook meer te 

weten komen via sites. 
• De wereld: Tegenwoordig volgen veel mensen het nieuws via het internet. Door sociale media kan je de actualiteit en 

gebeurtenissen in de wereld op de voet volgen.
• Kennis vergaren: Er is enorm veel informatie te vinden op het internet. Wil je iets zeker weten, een feit checken, bijleren 

… het kan allemaal online. 
• Eigen herstel: Ook informatie voor patiënten uit de psychiatrie is online te vinden. Lotgenoten kunnen steun bieden door 

hun eigen verhaal te delen en deskundigen plaatsen behulpzame artikels. 
• Persoonlijke info in gevaar: Je gegevens, zoals banknummers, adressen, wachtwoorden ... zijn niet altijd veilig online. 

Verschillende sites zullen naar gegevens vragen of met malware proberen om gegevens te kraken. Een onbetrouwbaar 
uitziend artikel leidt je vaak naar schadelijke sites.

• Sociale mediastress: Alle informatie en al het nieuws op het internet kunnen overweldigend zijn. Patiënten kunnen 
overprikkeld en opgefokt geraken of het gevoel krijgen dat ze meer moeten participeren en reageren op sociale media.

• Sensatieberichten: Internetbedrijven willen van zoveel mogelijk mensen de aandacht trekken om zo hogere 
advertentiecijfers te krijgen. Verhalen worden overdreven of gewoonweg verzonnen en tal van trucjes worden toegepast 
om mensen te laten klikken.

• Verkeerd advies: Ook over ziektebeelden circuleert er verkeerde informatie. Patiënten die deze berichten lezen weten 
soms niet meer wat te geloven en kunnen zich enorm in de nesten werken.
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Entertainen
• Ontspannen: Met nieuwe media kan je makkelijk je gedachten verzetten. Men gebruikt series, games en muziek om te 

ontspannen.
• Bezig blijven: Sociale media kunnen mensen motiveren om iets te doen of toch op z’n minst hen iets om handen geven. 

Games zijn een goed voorbeeld, maar ook dingen zoals vloggen kunnen interessant zijn. 
• Op de hoogte zijn: Films, muziek en games zijn een deel van onze cultuur. Door er online aan deel te nemen blijven we 

verbonden met de wereld en kunnen we er met anderen over praten.
• Zelfstandig zijn: Het internet geeft ons heel wat mogelijkheden om ons leven in eigen handen te nemen. We kunnen dingen 

bijleren of zaken aankopen die ons kunnen helpen.
• Escapisme: Media kunnen ons ook opslokken. Wanneer we onze problemen aan de kant leggen en ons te veel gaan 

focussen op wat er online gebeurt, werkt dit het herstel tegen.
• Overdadig gebruik: Zaken zoals games of internetcontent eisen onze aandacht op. Overdadig gebruik toont zich in 

afhankelijkheid van media of het overprikkelen van emoties.
• Verstoorde rust: Als patiënten ’s nachts toegang hebben tot hun online entertainment kan dit hun nachtrust enorm 

beïnvloeden. Ze kunnen ook overdag de aandacht verliezen tijdens therapiesessies. 
• Verleiden door aankopen: Kopen gaat veel makkelijker online. Iemand die moeite heeft om zijn impulsiviteit onder controle 

te houden of afzetterij te spotten, zou hier snel mee in de problemen kunnen geraken.

6.2. Na het spel
Zoals eerder gezegd: het spel is een goeie start voor een verder gesprek over sociale media. Na afloop van het spel kan er dan 
ook tijd worden gemaakt om verder in te gaan op de situatie en noden van de spelers. 

Er zijn heel wat thema’s waar je verder op kan inzoomen: veiligheidsinstellingen, privacy, seksualiteit, cyberpesten, de 
verhouding met het personeel, geldzaken, sociale mediagebruik tijdens sessies. Tijdens het bespreken van de webfiches 
zal je merken welke thema’s het meeste vragen oproepen. Na afloop van het spel kan je hier een open vraag over stellen. 
Bijvoorbeeld: 

Wat moet je doen om veilig te zijn online? Wanneer kan je een seksueel bericht sturen en wanneer niet? Waaraan kan je zien 
dat een site betrouwbaar is? Wat doe je als je boos bent?

Hierbij komen de ervaringen van de spelers weer aan bod. Je kan hier dieper op ingaan door opnieuw de oplossingskaarten aan 
bod te laten komen. Laat de spelers kiezen voor zichzelf en voor elkaar welke oplossing zou passen voor hun eigen situatie.  

Gebruik de eindfiches als een kant-en-klaar handvat. Hieruit kan je afleiden waar de spelers mee bezig zijn, waar ze problemen 
mee hebben en wat ze verwachten van het personeel. Het personeel kan op basis van deze fiches samen nadenken over de 
rol van het centrum op sociale media. Zo kunnen er infosessies worden georganiseerd waarbij men toont hoe sites en sociale 
media werken. Hierin kan worden uitgelegd hoe de spelers hun veiligheidsinstellingen aanpassen of kunnen er profielen worden 
bekeken. Een interessante vraag is bijvoorbeeld of patiënten het personeel en het centrum kunnen volgen op sociale media. 
Onthoudt dat sociale media een positieve invloed kunnen hebben op de patiënt, als er tenminste verstandig mee wordt omgegaan. 
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7. BIJSTUURMOGELIJKHEDEN
Extra ondersteuning bieden
Voor groepen die moeite hebben met complexe instructies, concentratie, lezen, schrijven of onthouden wordt het spel 
aangepast. Zorg ervoor dat het verloop rustig en duidelijk is. Leg alles stap per stap uit en lees elke fiche ook voor. 

Geef tips tijdens het veilen van de webfiches en herinner de spelers er telkens aan dat er gevaren kunnen zijn. 

Het uitwisselen van de oplossingskaarten kan je ook kaart per kaart laten verlopen. Neem zelf een oplossingskaart en vraag 
aan de teams wie deze kaart kan gebruiken? Het team dat deze kaart wilt, geeft jou een van hun eigen oplossingskaarten in de 
plaats. Vraag opnieuw aan de teams wie deze nieuwe kaart kan gebruiken. Zo werk je verder tot er niemand meer wilt ruilen 
en kan iedereen de oplossingen volgen.

Het is een meerwaarde als er extra begeleiders zijn die kunnen meespelen met teams die het moeilijk hebben. Geef in dat 
geval geen antwoorden, maar help de spelers telkens met keuzes maken.

Het spel spelen met één team
Het is ook mogelijk om het spel te spelen met één team en één klant. In dit geval wordt er niet geboden op webfiches, maar 
schrijf je op elke fiche een willekeurige prijs tussen één en vier. Het team kiest of ze een fiche willen kopen of niet. 

Tijdens deel 2 krijgen de spelers drie oplossingskaarten. Neem zelf 5 oplossingskaarten. De spelers kunnen met jou wisselen. 

De spelers winnen als ze op het einde meer dan vijf punten hebben. 

Eigen fiches maken
Indien er specifieke situaties zijn die niet in de webfiches voorkomen, is het mogelijk om digitaal eigen webfiches te maken. In 
het spelmateriaal vind je hiervoor een sjabloon. Probeer een zelfgemaakte fiche genuanceerd te houden en telkens de balans 
tussen kansen en gevaren in het achterhoofd te houden.
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8. SPELVERLOOP IN 10 STAPPEN
1. De spelers leren de verschillende personages kennen door de klantenfiches door te lezen en voor 

te stellen aan elkaar.
2. Tijdens een eerste bespreking bevraag je de spelers over hun voorkennis van sociale media.
3. Leg uit dat de spelers noden moeten invullen van de personages aan de hand van webfiches. Leg 

duidelijk uit waar ze op moeten letten en leg de link naar mogelijke kansen en gevaren op sociale 
media.

4. Organiseer de veiling. Tijdens deze veiling kunnen de spelers de webfiches verzamelen voor hun 
personage.

5. Bespreek de geveilde webfiches en hou de gewonnen punten bij op het scoreblad.
6. Draai de klantenfiches op en laat de spelers het probleem van hun personage ontdekken. Laat de 

spelers ook deze problemen voorstellen aan elkaar.
7. De spelers zoeken naar geschikte oplossingen voor het probleem van hun personage. Hiervoor 

wisselen ze oplossingskaarten uit.
8. Overloop en bespreek de oplossingen die de spelers voorstellen en pas de scores aan op het 

scoreblad.
9. Laat de spelers de eindfiches invullen.
10. Bespreek de eindfiches en leg indien mogelijk de link naar de eigen organisatie.


