
School

Hobby's

Vrienden

Gezinsleven

…

Schoolgaande jongeren tussen 14-23 jaar.

Jij of je omgeving maakt zich zorgen over gamegedrag en de invloed op 

Je hebt nood aan kortdurende psychologische begeleiding. 

Informatie over gamegedrag 

Impact van jouw gamegedrag 

De functie van jouw gamegedrag 

Invloed van familie, vrienden, …

Toekomstplannen

Aandacht voor jouw vragen

Een traject van 3 tot 5 (wekelijkse) sessies.

Het volgende kan hierbij aan bod komen:

 

LEVEL UPLEVEL UP

Word je soms aangesproken op je gamegedrag?

Gaat het minder vlot op school?

Merk je dat je vaker gamet dan je zou willen?

Zijn je ouders ongerust?
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I N D I V I D U E E L  A A N B O D  V O O R  J O N G E R E N

D I E  P R O B L E M A T I S C H  G A M E N



als jongereals jongereLEVEL UPLEVEL UP

Heb je interesse in dit aanbod en wil je hier graag meer over weten?

Surf naar  www.yuneco.be/level-up of scan de QR-code en vul het

aanmeldingsformulier in.
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Maatregelen om het hulpverleningsaanbod in deze coronatijden veilig te laten verlopen: 
mondmasker verplicht te allen tijde - handen wassen of ontsmetten bij binnenkomen en buitengaan - 

afstand van 1,5 m zoveel als mogelijk bewaren - afspraak annuleren bij ziekteverschijnselen.

Ouders of opvoeders zijn erg belangrijk en wij betrekken ze daarom

graag in het traject. Zij worden, als dat voor jou mogelijk is,

uitgenodigd op het kennismakings- en afrondingsgesprek. We

bieden ze graag ook een gesprek aan om vragen te beantwoorden

en informatie te geven.

Wat met beroepsgeheim?

Wij zijn verbonden aan ons beroepsgeheim en geven geen

informatie uit de gesprekken door aan anderen. We bekijken ook

samen met jou wat wel en niet kan gezegd worden in het

afrondingsgesprek als je ouders of opvoeders daarbij aanwezig zijn.

Regio Halle-Vilvoorde: standplaats Asse

Regio Oost-Brabant: standplaats Leuven of Tienen

Standplaatsen van YUNECO binnen Vlaams-Brabant. 
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Het aanbod is gratis: 3 tot 5 (wekelijkse) sessies
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Toch meer hulp nodig?

Is een andere soort hulpverlening aangewezen, dan zoeken we samen waar je terecht kan.

http://www.yuneco.be/level-up

