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INHOUD 

1. Wat maakt gamen aantrekkelijk?

2. Cijfers

3. Wanneer wordt gamen risicovol? 

4. Problematisch gebruik?

5. Hoe reageren? 

6. Waar vind ik meer info? 
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WAT MAAKT GAMES 
AANTREKKELIJK? 
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Games dragen de ingrediënten van een zeer sterke motivatie, 
beschreven in de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000)

•Autonomie: gevoel van keuzevrijheid

•Verbondenheid: ik hoor ergens bij door wat ik doe

•Competentie: ik ben goed in wat ik doe
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Autonomie

o Eigen agenda

o Eigen doelen

o Ontspanning

o Spel op maat

o Teamplay

o Community

o Aangepaste 
marketing

o Nodig zijn

o Verwacht 
worden

o Subcultuur op de 
speelplaats

o Zelfvertrouwen

o Beloningsysteem

o Points

o Levels

o Ranking

o Bosses

o Achievements

Verbondenheid Competentie

Zelfdeterminatietheorie

Schema: Dimitri Das & Huub Boonen (CAD Limburg)



FLOW
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Bron: 1975, 

Csikszentmihalyi



VERSLAVENDE ELEMENTEN IN GAMES

Basiselementen: 

 Achievement points & ranking

 Hitpoints, power ups, levels, bosses

Onderdompeling: 

 Virtueel realisme (grafische kwaliteit)

 Game-muziek

 Identificatie met de avatar

 Fantasiewereld

 Sfeer meenemen na het spel
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VERSLAVENDE ELEMENTEN IN GAMES

Geweld: 

 Spanning, sensatie, gevaar en adrenaline

 Snelle kicks

 De ‘veilige’ heldhaftige dood

Eindeloosheid: 

 Uitbreiding en onbegrensde mogelijkheden

 Sociale verplichtingen

 Metagame
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VOORDELEN VAN GAMEN

•Biedt interessante uitdagingen

•Op maat van de speler

•Vormgeving en storyline

•Collateral learning: 

• Talen

• Oog-handcoördinatie

• Reactiesnelheid verhogen

• Leren beslissingen te nemen / strategisch denken

• Sociale vaardigheden

• Leiderschap

• Samenwerken
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TIPS OM GEZOND TE GAMEN…

•Balans tussen inspanning en ontspanning

•Doe ook ‘minder leuke’ dingen

•Gamen als een hobby, niet als éne hobby

•Luister naar je lichaam, neem regelmatig pauze

•Maak duidelijke afspraken over wanneer en hoe lang je gamet

•Spreek ook offline af met vrienden
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CIJFERS
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CIJFERS

•90% van de gamende jongeren (12-18 jaar) in Vlaanderen ervaart 
geen problemen met gamen. (VAD Leerlingenbevraging)

•Bij de Belgische volwassen bevolking ligt dit op 97%.  (Belspo, CLICK 
onderzoek)
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Bron: Leerlingenbevraging VAD (2015) 



CONCLUSIE: 
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WANNEER WORDT GAMEN 
RISICOVOL?
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NORA

Nora is 12 jaar. Ze luistert graag naar muziek en tekent
graag. Soms spelen haar broers wel eens games, dan
speelt ze ook mee. Zo leert ze heel wat nieuwe games
kennen. Ze is vooral benieuwd naar waar het spel juist
over gaat. Zo kan ze ook meepraten. Ze vindt het heel fijn
om steeds een hoger level te bereiken.
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FERRE

Ferre ging vroeger naar de jeugdbeweging, maar is
hiermee recent gestopt. Al zijn tijd gaat nu naar League
of Legends. In het weekend gamet hij de hele dag tot in
de vroege uren. Door de week gamet hij stiekem na
bedtijd nog enkele uren.

Ferre is prikkelbaarder, minder goed uitgeslapen en
verzorgt zichzelf minder goed. Wanneer het eten klaar is,
is het een hele opgave om hem beneden te krijgen en te
laten mee eten.
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MARIE

Marie is 14 jaar en speelt graag spelletjes zoals ‘Candy 
Crush’ en ‘Tetris’. Ze neemt haar smartphone mee in bed. 
Vaak kan ze niet aan de verleiding weerstaan, blijft ze 
spelletjes opstarten en speelt ze tot diep in de nacht.
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MATS

Mats is 16 jaar en heeft niet zoveel hobby’s. Wat hij wel
graag doet is gamen. Hij gamet vaak met anderen via het
internet en zit in een clan. Hij is er één van de sterkste
spelers. De rest van de groep kijkt naar hem op en vragen
vaak tips aan hem. Het gamen daagt hem uit en hij
geraakt het echt nooit beu.

Zijn ouders zijn minder enthousiast over het gamen en
vinden dit tijdsverspilling. Zij zouden liever hebben dat hij
zich meer voor school inzet, want zijn punten gaan
achteruit.
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FASEN IN GAMEGEDRAG

Kennismaking Sociaal gebruik Risicovol
gamen Problmatisch

Gamen



ALERTHEID VERHOGEN BIJ

•Structureel slaaptekort

•Niet houden aan gemaakte afspraken

•Huiswerk snel afmaken om te kunnen spelen

•Daling schoolprestaties

•Lichamelijke klachten

•Persoonlijke verzorging verwaarlozen

•Andere hobby's vallen weg

•Obsessie
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Fragment “Call of Duty Freakout”



ALERTHEID VERHOGEN BIJ

•Isolement

•Conflicten met anderen

•Spel kan frustraties en woede opwekken

•Prikkelbaar bij niet spelen

•Geen alternatief (niet kunnen vervelen) 

•Vluchten in de virtuele wereld

•Ontkenning
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PROBLEMATISCH GAMEN? 
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FASEN IN GAMEGEDRAG

Kennismaking Sociaal gebruik Risicovol
gamen Problematisch

Gamen



PROBLEMATISCH GEBRUIK

•Controle kwijt

•Problemen op verschillende levensdomeinen

•Gelijkenis met gok- en middelenafhankelijkheid

•Verslaafd” aan de toepassing waardoor overmatig gebruik
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WIE IS KWETSBAAR?

•Net zoals met ander problematisch gedrag is er niet één oorzaak aan 
te duiden voor problematisch gamen. 

•Het is een samenspel van verschillende risico- en beschermfactoren.

•Deze worden opgedeeld in drie groepen: 

• gamer (mens) 

• game (middel)

• omgeving (milieu)
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GAMER

•Leeftijd

•Geslacht 

•Eenzaamheid

•Depressieve gevoelens en negatief zelfbeeld

•Gebrek aan persoonlijke en sociale vaardigheden

•Autismespectrumstoornis of ADHD

•Copingstijl

•Gevoeligheid voor verslaving

•Motivatie om te gamen

•…
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GAME

•Online vs singleplayer

•Beloningsstructuur

•Duur van een game

•Eindeloosheid
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OMGEVING

•Gamerscene

•Houding tov gamen van gezin en vrienden

•Monitoring en interesse van ouders

•Problemen in het gezin (ruzies, conflicten thuis) of op school (gepest 
worden, geen interesse in school, slechte schoolresultaten) 

•Aan- of afwezigheid van alternatieve vrijetijdsbesteding

•Toegankelijkheid
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OEFENING

Neem een leerling voor ogen waarvan je het vermoeden hebt dat hij/ 
zij risicovol / problematisch gamet. 

Of gebruik één van de casussen van daarnet. 

Bespreek per 2: 

•Welke signalen zie je? 

•Welke beschermende factoren zie je? 

•Wat zijn risicofactoren bij deze leerling? 
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HOE REAGEREN?
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TIPS VOOR LEERKRACHTEN

•Uit je bezorgdheid

•Geef aan wat je bezorgd maakt

•Benoem signalen die je in de klas ziet

•Moedig je leerling aan om met iemand erover te praten (vb. ouders, 
vriend, leerlingbegeleider, CLB, …)

•Maak gamen bespreekbaar tijdens de lessen (vb. lessenpakket, 
methodieken secundair onderwijs, documentaire over gamen, …)

•Sta stil bij je eigen visie op gamen
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LESPAKKETTEN
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TIPS VOOR LEERLINGBEGELEIDERS

•Ga samen op zoek naar info over gamen

•Laat de leerling een kennistest invullen, bespreek samen de 
antwoorden

•Sta stil bij de voordelen van gebruik

•Bespreek pas daarna de nadelen

•Welke beschermende- en risicofactoren zie je? 

•Welke functie heeft het gebruik? 

•Ga samen op zoek naar mogelijke hulp
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TIPS VOOR OUDERS

•Aanmoedigen en bevestigen

•Toon interesse 

• Meekijken / meespelen

• Vragen stellen over game

•Grenzen stellen

•Toezicht uitoefenen

•Praten
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AFSPRAKEN MAKEN ROND GAMEN

•Tijdslimiet: 

• Niet te lang aaneengesloten

• Leeftijdsgebonden

•First things first: 

• Balans tussen gamen en andere activiteiten

• Eerst schoolwerk, dan gamen

•Controle, hulpmiddelen en toezicht: 

• Maak dit op voorhand bespreekbaar

• Pc op een zo zichtbaar mogelijke plaats

• Liefst geen pc op slaapkamer
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AFSPRAKEN SCHERMTIJD
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AFSPRAKEN SCHERMTIJD

•Laat je kind het schema een week lang eerlijk invullen

•Hoe ziet het ideale schema er voor jou uit? 

•Bespreek het schema met je kind: 

• Waar kunnen we minderen? Waar mag het meer?

• Wat spreken we af? 

•Stel samen een nieuw, gewenst schema

•Wijk af en toe af van de afspraken
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WAAR VIND IK MEER INFO? 
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BOEKEN & WEBSITES

Boeken: 

 ‘Gameverslaving. Probleemgebruik herkennen, begrijpen en overwinnen.’ Jeroen S. 
Lemmens

 ‘Let’s game. Over games en gaming. Voor ouders en hun gamers.’ Martine F. Delfos. 

Sites: 

 weetwatzegamen.nl

 mijnkindonline.be

 timesupkidz.com
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VRAGEN? 

Preventiewerking tabak, alcohol en andere drugs

Joyce Borremans, Gwen Maris, Kimberly Michiels

preventieTAD@cgg-vbo.be

016 85 79 79 
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