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Dia 2 

 

Programma - Aantrekkelijkheid

- Hoeveel is te veel? Hoe zie je dat er 

een probleem is? 

- Vergelijking met drugs vs gamen. 

- Wat kan je dan wel doen? 

- Take away

 

 

 

  



Dia 3 

 

Aantrekkelijkheid 

Identiteitsontwikkeling – Avatars/skins

Persoonlijkheidsontwikkeling 

Geen beoordeling (nuance) 

Sociale aspect 

Eindeloze wereld – door spelen

Ook voor omgeving voordelen

 

 

In de (online) gaming wereld is het steeds eenvoudiger en eenvoudiger om te zijn wie je wil 
zijn. Door de verschillende avatars en skinns die je kan aankopen of winnen, kan je tot in de 
details bepalen hoe je er uit ziet, wie je bent. Los daarvan  kan je experimenteren met je 
eigen persoonlijkheid; hoe gedraag je je? Doe je je stoer voor? Ben je een loner? Of echt een 
teamplayer? Door te kunnen en mogen experimenteren in games kunnen tieners uit 
proberen wat werkt en niet werkt. Ze werken dus erg hard aan hun identiteitsontwikkeling. 
Het sociale aspect is dan ook niet te onderschatten. Gamers kunnen van achter hun scherm 
relatief eenvoudig contact leggen met andere gamers. Vaak krijgen ze respect door het 
succes dat ze boeken en de bijdragen die ze hebben aan een team. Door het plezier dat ze 
samen beleven creëren ze een gevoel van samenhorigheid. Dit is best opmerkelijk te noemen 
want ze doen dit over een lange afstand zonder te zien wie er aan de andere kant van de 
computer/console zit.  
  
Daarnaast komen gamers in een wereld terecht die eindeloos is. Elk moment van het spel 
kunnen ze stoppen en opnieuw beginnen. Lukt het niet om die of die baas te verslagen, dan 
is er geen probleem. Even later kan je op nieuw beginnen. Door bepaalde acties  te 
ondernemen en te ervaren of er iets werkt of niet, leren ze weer nieuwe dingen bij. Hierdoor 
kunnen ze in het spel sterker worden. Dit proces gaat super snel. In het echte leven loopt het 
anders. Bij faalervaringen moet je steeds weer opnieuw beginnen en start het (trage) 
leerproces opnieuw. Het vergt heel wat aandacht, vastberadenheid en volharding.  
 
 
 
 

  



Dia 4 

 

Hersenen

 

 

Gamen werkt vooral in de dopaminestructuur. Zolang gamen leuk is, wordt er dopamine 
aangemaakt wat het plezier verhoogt en stress naar beneden brengt. 
Wanneer er langdurig gegamed wordt ontstaat er als het ware een dopaminetolerantie. De 
hoeveel dopamine die vrij gegeven wordt, is niet meer voldoende om het zelfde effect al 
voorheen te krijgen.  
Als dit volgehouden wordt, krijgen we dopamine uitputting. Niets is nog echt leuk. Gamen 
neemt vooral iets negatiefs weg ipv iets leuks toe te voegen.  Minder gamen of niet meer 
gamen herstelt die balans terug.  
 
 
 
 

  



Dia 5 

 

Hersenen

Amygdala & triomf

circuit

 

 

Daarnaast bestaat er zoiets als het leercircuit. Dit reguleert ons gedragen door te leren uit 
ervaringen. We zien in de hersenen dat de Amygdala (het stuk dat in staat voor verwerking 
van bv angst) bij gamers minder goed werkt. Stress en angst wordt onderdrukt. Dit geeft als 
effect dat mensen minder goed leren van bepaald negatief gedrag. Het wordt niet goed 
opgeslagen in de hersenen en hebben heel wat herhalingen nodig om hiervan wél te leren.  
Gamen spelen hier handig op in en zorgen er voor dat het brein niet wil stoppen met spelen. 
Dit merk je bv wanneer je je voorneemt nog maar 1 level te spelen om dan in bed te kruipen, 
voor je het weet is het midden in de nacht en ben je 10 levels verder.  
Ook het triomfcicruit komt kijken bij het gamen. Het tot een goed eind brengen van 
uitdagingen geeft een succes ervaring en het gevoel vooruit te gaan. Het zijn onze hersenen 
die dopamine uit sturen en als het ware een beloning geven. In real life is dit proces iets wat 
tijd kost. Iets wat inspanning en werk kost.  In games is dit een sneller proces. Het verslaan 
van een baas of uitspelen van een level geeft op korte termijn een beloning aan de hersenen. 
Het is maar de vraag of deze beloning een langdurig effect heeft. Bij vroeginterventie zien we 
regelmatig jongeren die niet aan taken beginnen of zich zelf lui vinden omdat ze zich niet 
langdurig kunnen in zetten om iets bij te leren. Het kost hen meer inspanning dan normaal 
waardoor ze afhaken. 
 
 
 

  



Dia 6 

 

Tieners

 

 

Gamen is leuke manier om te spelen zonder dat het kinderlijk wordt. Tieners distantiëren 
zich van kinderen. ze zijn immers het kind zijn ontgroeid maar zijn nog lang niet volwassen. 
Het is een manier om los te komen van de ouders en hun eigen identiteit te ontwikkelen. 
Echter, hun hersenen zijn nog niet volledig ontwikkeld en dus hebben ze moeilijkheden om 
bv te stoppen met gamen.  
Dit betreft vooral het stuk in de hersenen dat bv zorgt voor organisatie, planning en 
empathie. Op die manier moeten en kunnen we tieners een deel ontschuldigen. Het stoppen 
van bepaald gedrag is nog erg moeilijk. Tieners worden vaak overschat omdat ze cognitief al 
verder staan terwijl ze emotioneel nog minder ver staan. Ze kunnen verbaal de indruk 
wekken dat ze erg sterk staan terwijl hun gedrag het omgekeerde toont. 
 
De meeste minderen met gamen rond hun 16 a 17 jaar. Dit komt doordat andere zaken meer 
aandacht krijgen en aantrekkelijk worden. Zo gaan ze meer uit en krijgen ze bv relaties.  
Een gameverslaving komt eigenlijk zeer weinig voor. Als tieners nog thuis wonen kan je daar 
eigenlijk niet over spreken. Vanaf 18 jaar is al wat anders. Ongeveer 3 procent van de 
jongeren voldoet aan die diagnose. 
 
 
 

  



Dia 7 

 

Hoeveel is te 
veel?

‘If it causes a problem, it is a problem’

 

 

Slechts 3% van gamers zou in aanmerking gamen voor een gameverslaving  
Onder de 18 jaar wordt er in de literatuur niet gesproken over een gameverslaving. Dit 
aangezien ze binnen een gezinscontext of begeleid. Dan si er meer spraken van en gezins- of 
omgevingsproblematiek.  
 
Vanuit de literatuur en de hulpverlening wordt er eigenlijk niet gekeken naar het aantal uur 
iemand gamet. Belangrijk is dat er onder de 18j eigenlijk niet wordt gesproken over een 
gameverslaving aangezien de persoon in de gezinscontext leeft of onder begeleiding. Binnen 
de context zijn er factoren die hier mede een invloed op hebben en wordt het gamen gezien 
als een gezinsproblematiek. Wordt er best ingezet mee op de context.  
(https://www.youtube.com/watch?v=FktsFcooIG8)  
 
.   
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MMM

 

 

 

  



Dia 9 

 

Digitale balans 

 

 

Er wordt vanuit de literatuur en in de praktijk steeds meer en meer omgegaan met het 
schermgebruik van de. Zelfs als er bij problematisch gamen of bij gameverslaving niet meer 
gegemed zou worden dient er nog steeds een focus te liggen op de balans van het 
schermgebruik en de impuls controle.  
 
Niet elke schermtijd is identiek:  
- Sedentaire schremtijd  
- Werktijd  
 
Wat er tot nu toe geweten is, is dat schermgebruik een invloed kan hebben op de slaap, 
kwaliteit en duur alsook op het sedentaire gedag. Wel maken we graag de kanttekening dat 
niet elke schermtijd sedentair is. Het kan zelfs helpen om meer of voldoende te bewegen. 
Aanbevelingen rond duur van schermgebruik lijken meer te maken te hebben met sedentair 
gedrag te voorkomen. Zo zijn er studies die een verband vinden tussen overgewicht en tv 
kijken maar onvoldoende bewijs voor schermtijd algemeen/game en computer tijd en 
overgewicht. Dit wijst uit dat schermtijd vermoedelijk complexer is dat het klassieke tv-kijken 
als het gaat over de gevolgen hiervan op de gezondheid. Het verschil in intereactiviteit zou 
hierin een rol kunnen spelen. Verder onderzoek dient dit nog uit te wijzen.  
 
Gamen is leuk, leerrijk, een hobby iets om te doen, is goed! Dit durven hulpverleners of 
ouders al eens uit het oog te verliezen als we vinden dat ze ‘te veel tijd’ games spelen. Vanuit 
de Hulpverlening benaderen we dit meer als het volledige schermgebruik. We kunnen 
schermen namelijk niet vermijden. We verleggen de blik graag van het gamen moet minder 
of stoppen naar de oplossing, wat dan in de plaats? Uit de literatuur weten we dat 
alternatieve dag invulling helpt om te minderen in het gamen.  
 



Dit is geen nieuwe info voor velen! Wel benadruk nog eens dat dit niet makkelijk gaat. Soms 
probeert de jongeren eens iets nieuws en zegt ‘ja maar ik game toch liever’. Dit heeft te 
maken met de dopamine deprivatie. Herhalen om de dopamine vrijzetten opnieuw te 
stimuleren bij activiteiten anders dan gamen is hierbij het achterliggende doel. Weet dat het 
voor de persoon wel echt minder fijn is dan het gamen door de werking van de hersenen 
 
 

  



Dia 10 

 

Vergelijking 
drugs vs
gamen. 

 

 

Voor we van start gaan over wet we wél kunnen doen om te werken aan het (problematisch) 
gamegedrag. Willen we toch kort de verschillen met een middelen verslaving aanhalen. Wat 
misschien wel het grootste verschil toon is je kan geen professioneel dronkaard worden, al 
kunnen we dat steeds proberen. Wel kunnen we professioneel gamer worden. Het is niet 
mogelijk om schermen, laptops, smartphones te vermijden. We komen ermee in contact. We 
kunnen niet zoals bij een middel dit zomaar weg nemen, of de context zo maken dat we er zo 
min mogelijk aan getriggerd worden. Het zo maar weg nemen van ‘gamen’ bv. De pc, 
console, PlayStation kan schadelijke gevolgen hebben. Als de enige vrienden nog de twee 
online vrienden zijn van in de game, neem je deze ook weg. We willen het gedrag gamen 
doen afnemen niet de elementen om te gamen wegnemen.  
Veel meer dan bij middelen verslaving dient er worden ingezet op die impuls controle, 
hiervoor wordt er veel routine gebruikt. Nieuwe gedragspatronen worden aangeleerd, 
herhaling blijft belangrijk om die dopamine productie opnieuw te stimuleren bij andere 
activiteiten dan gamen.  
Het gaat hier over een gedragsverslaving, in te literatuur is hier relatief weinig over geweten 
tegenover middelen verslaving. Het onderzoek dat gedaan wordt en de methodieken die 
hieruit ontwikkeld worden dienen steeds aangepast te worden. Dit aangezien er steeds 
nieuwe ontwikkelingen zijn, nieuwe games, nieuwe elementen aan games, bv de lootboxes, 
waarbij er een box wordt vrijgespeeld/aangekocht waarvan men niet weet wat erin zit. Dit 
zijn gokelementen verwerk in games. We zien ze steeds vaker en op nieuwe manieren. 
Daarnaast is er steeds nog de reclame en marketing die zo uitgebreid gebeurt.   
Misschien toch een belangrijke om mee te bespreken is dat games niet inherent slecht zijn. 
Ze zijn leerrijk en een deel van plezier, door het opwekken van de positieve gevoelens kan 
het ook het zelfvertrouwen verhogen. Het is iets waar je in kan groeien, beter in kan worden. 
Wat ik in het begin zij, je kan wel degelijk professioneel gamer worden.  
Gamen start steeds vanuit iets entertainend, een activiteit die positieve gevoelens opwekt. 
Laten we vooral inzetten om het gamen zo te houden!  



 
Conclusie: we mogen niet zo maar hetzelfde gaan doen.  
 
 

  



Dia 11 

 

Preventieve 
acties  

 

 

Preventieve acties en wat bij risicovol gamen. = De-marginaliseren van gamen.  
Het gaat over het aanvaarden dat gamen niet inherent slecht is. Het is een deel van het 
dagelijks leven en een hobby zoals andere hobby’s. Waarbij jongeren nieuwe vaardigheden 
leren of verbeteren. En vooral iets waaraan veel plezier beleeft kan worden.  
Inzetten op de schermbalans, vooral bij jongeren. Naast het schermgebruik dienen er andere 
activiteiten te kennen, school, familie tijd. 
In andere woorden een stevig netwerk met vrienden, en familie zowel online als offline.  
Wel veel op jongeren, wat kunnen we bij volwassenen nog zeggen/ doorverwijzen?  
 
Oplossingen: het verbreden van de beschermingsfactoren:  
- Meer netwerken  
- Opbouw van de dopamine vrijgave opnieuw  
→ Bij het zoeken naar nieuwe activiteiten  
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Acties bij 
risicovolle 
gamers

 

 

- Oplossingsgericht werken:  
- Focus op activiteiten → dopamine vrijzetten  
- Het uitbouwen van een ondersteunend netwerk: dit gaat zowel over 

ouders, vrienden als eventueel hulpverleners.  
- Focus op routine → Impuls controle, schermen zijn een deel van ons 

dagelijks functioneren. We kunnen dit niet zomaar wegnemen.  
- Niet zo maar wegnemen: dit aangezien dit schadelijk kan zijn voor de 

jongere.  
- Zien als een contextprobleem (Zoals je ziet zijn er heel wat zaken betrokken bij 

de jongeren. Dit is waarom we van een context probleem spreken en niet van 
een individueel probleem. Een kind of jongeren kan deze beslissingen niet voor 
zichzelf maken, de ouders zijn hierbij betrokken. Zoals mijn collega bij de 
hersenen reeds aanhaalde zijn jongeren verbaal vaak sneller, of lijken ze 
volwassener dan dat ze cognitief werkelijk zijn. Vooral als het gaat over het 
inschatten van de risico’s en het pannen of organiseren van hun leven.  

- Pedagogische vaardigheden aan ouders aan leren. 
- Leer het spel kennen.   
- Opnieuw het ondersteunende netwerk is van belang.  

- Verder onderzoek mee opvolgen 
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Doorverwijzing 
& materiaal 

■ Vroeginterventie: 

– Voor jongeren die gamen  

– Gratis & Zonder wachtlijst 

– https://www.vagga.be/nl/verslavings

zorg-26-jaar/vroeginterventie

■ Gespreksmethodieken: 

– Toolbox: (Praten over alcohol, drugs 

en gamen. Inspiratiebox voor 

jeugdhulpverleners. – VAD) 

– Gamelover online platvorm (voor 

ouders en jongeren): 

https://www.gamelover.be/
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Take away

- Gamen is oké 

- Digitale balans (tieners: regels en 

afspraken zijn nodig, hersenen 

onvoldoende ontwikkeld)

- Snel ontwikkelend gebied, Goed 

monitoren (verschillen met drugs)

- Vroeginterventie: gratis, geen 

wachtlijst
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Vragen?

 

 

 

 


