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Achtergrond



Serious game die zich richt op versterken geestelijke gezondheid 
jongeren (12-16 jaar)
Kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 
– specifiek op universele preventie

Kader



Suïcide belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren 15-19jr

Fig 1: Suïcide volgens geslacht en leeftijd  in Vlaanderen 2019 
(Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)

Waarom nodig?
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Suïcidepogingen komen frequent voor, vooral bij meisjes

Fig. 2: Suïcidepogingen in Vlaanderen volgens geslacht en leeftijd 2019 
(Bron: Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, UGent)

Waarom nodig?



13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar

Jongens 10% 11,7% 17,8%

Meisjes 19,5% 23,3% 23,6%

Tabel 1: Suïcidegedachten naar leeftijd en geslacht, Vlaanderen 2018 
(Bron: Onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering, UGent)

Suïcidale gedachten veelvoorkomend

Waarom nodig?

Belang van vroege, brede preventie. 



Serious game
Sluit aan bij de leefwereld van jongeren

Meer dan 70% jongeren speelt games op hun telefoon 
Game waarbij het hoofddoel niet puur entertainment is

Concurreren met commercial games is dan ook niet de intentie
Gaming:

Verhoogt motivatie, leren, aandacht & onthouden
Dicht bij de realiteit => meer indringende sociale, cognitieve en emotionele ervaringen
Positieve invloed op denken en doen door nieuwe ervaringen

‘Silver’?
‘Every cloud has a silver lining’
Elke moeilijkheid / tegenslag kan ook een positieve uitkomst hebben

Serious game



Silver



In samenwerking met:

Jongeren 

Game-ontwikkelaars CREATE.eu

Begeleidingscomité (kinderpsychologen en –
psychiater)

Auteurs jeugdboeken Do Van Ranst en Jonas 
Boets

Ontwikkeling



Via spel werken aan skills:

Cognitieve coping

Emotieregulatie 

Indirect op Probleemoplossend vermogen en Sociale vaardigheden

Theoretische achtergrond: Cognitieve Gedragspsychologie 
à inzicht in link gedachten-gevoelens-gedrag

Theoretische kern



Theoretische Kern

Gebeurtenis

Gedachten

GevoelensGedrag

Gevolg
G-schema



Gameconcept

BRANCHING STORY

SOCIALE SITUATIES 
MANIPULEREN



Trailer

https://youtu.be/Dg9B3dTpuf0

https://youtu.be/Dg9B3dTpuf0


FITTEST MUD

SKATE GATE

ENTRANCE

Game omgeving



GRAFFITI FUN
VEGGIE GARDEN

COSPLAY GARDEN

FANTASTIC FAIR

Game omgeving



Groeit op in een grote stad - Fervent skater, doet aan competitie – is van niets 
bang – zot van street art/graffiti

Heeft zijn nieuwe lief Gitte bij 

Ik mag vooral geen zwakte tonen, imago is 

alles

Thema’s
Leren rekening houden met anderen
Hulp vragen als nodig
Zwakte durven tonen



Van huis uit veggie – doet aan lange afstandswandelen – heeft een populaire 
blog– zet zich in voor milieu – luistert liefst naar franse chansons – weet niet 
goed of ze op jongens of meisjes valt

Heeft haar beste vriendin Sill bij 

Alles moet altijd voor 100% perfect gaan

Thema’s
Perfectionisme
LGBT
Sociale media



Woont op het platteland – maakt moeilijk contacten – is zijn eigen 
computergame aan het ontwikkelen – heeft online wel vele vrienden

Heeft zijn moeder Lisa bij 

Ik kan best afstand houden, anders word ik 

gekwetst

Thema’s
Uit comfortzone treden
Sociale angsten
Ouder als mogelijke steunfiguur



Enig kind– bezige bij – speelt viool, gaat naar scouts en tekenacademie– voelt 
druk – ouders vaak van huis – enorme drang om ergens bij te horen – sociaal 
niet heel handig

Heeft Matteo bij.

Ik mag niemand teleurstellen

Thema’s
Peer pressure
Lachend masker leren afzetten
Zelfzorg



1. Gedachten bepalen 2. Gevoel bepalen 3. Gedrag kiezen

Game mechanic



Game play



Denkgewoontes

Emotieregulatiestrategieën

Emoties

Codex



Onderzoek



Doel
Effectiviteit
Evaluatie

Design

Onderzoek

AfloopPosttestInterventiePretest

Voormeting

INTERVENTIEGROEP
2 a 3 weken Silver 

spelen
Nameting

CONTROLEGROEP
Wachtlijst

Nameting Toegang tot game



1128 adolescenten uit 10 scholen 

Eerste graad (A en B stroom) en tweede graad in 
aso, tso, kso en bso

Gem. lft 14jr

Gender

Deelnemers

43

56

1

Jongen

Meisje

Andere



Resultaten

Na spelen van Silver:

Emoties beter herkennen, benoemen en begrijpen

Daling in aanwezigheid niet-helpende gedachten

Beter begrip van verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag

Beter begrip van hoe anderen denken en zich voelen

Konden zich goed inleven in de personages

Serious game als toegangspoort tot beter begrip van mentaal welzijn



Gratis beschikbaar in Belgische App stores 

Scholen
• Educatief pakket
• Vormingsmomenten najaar 2021

Ook binnen hulpverlening als extra ondersteuning in 
begeleiding

Alles te vinden op www.Silvergame.be

Let’s play!



Hartelijk dank!

Eva.dejaegere@ugent.be

Volg ons op

@vlesptweet

@vlesp_insta

@vlesp.page


