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1.  Wanneer spreken we van gameverslaving? 
 
Vrijwel alle jongeren spelen tegenwoordig computergames: zo’n  98 procent van de jongens en 
60 procent van de meisjes. Dat is lang niet altijd een probleem. Gamen kan leuk zijn en plezier 
opleveren, ook samen met vrienden. Maar sommige jongeren schieten hierin door. Ze doen 
vrijwel niets anders meer en verwaarlozen school en sociale contacten. Kort gezegd spreken 
we van verslaving als het gamen oncontroleerbaar wordt en problemen oplevert. Bij CCAM 
beoordelen we de mate van verslaving op basis van zeven criteria: is het gamen een obsessie? 
Moet de jongere steeds vaker gamen om tevreden te zijn? Leidt het gamen tot 
stemmingswisselingen? Zijn er ontwenningsverschijnselen bij het stoppen? Is er een sterke 
neiging tot terugval? Levert het gamen conflicten op, bijvoorbeeld met de ouders? En 
veroorzaakt het andere problemen, zoals slaaptekort of slechte schoolprestaties? Zo’n 9 
procent van de gamers voldoet aan vier van deze criteria, zo blijkt uit het CcaM-onderzoek. En 
ruim 2 procent van de jongens tussen 12 en 18 jaar voldoet aan alle zeven criteria (zie 
onderstaand figuur). Dat lijkt weinig, maar in totaal gaat het toch om grote aantallen jongeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steeds meer jongeren spelen dagelijks computergames. Maar wanneer is iemand 
verslaafd? Waar komt dat door, welke gevolgen heeft zo’n verslaving en wat kun je 
eraan doen? En worden jongeren nu wel of niet agressief van computergames? 
Wetenschappers van CcaM hebben daar onderzoek naar gedaan. Daarover gaat deze 
editie van CcaM Kennis. Gameverslaving, zo blijkt uit het onderzoek, is vooral een risico 
voor jongeren die toch al niet lekker in hun vel zitten. Het gamen kan de problemen ook 
nog eens verergeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citeren als: Lemmens, J. S. (2011). Jongeren en gameverslaving: Prevalentie, oorzaken en gevolgen. CcaM Kennis, 4, 1-2. 



CcaM Kennis [nr. 4] 
Gameverslaving 

 Verbieden heeft geen zin. Het gaat om tevredenheid in het ‘echte leven’  
 
  

 
 

3. Hoe zit het met gamen en agressie? 
 
Hoe meer tijd een jongere aan gewelddadige games besteedt, hoe agressiever diegene 
zich zal gaan gedragen. Dat effect geldt vooral voor jongens, maar dat kan komen doordat 
het vooral jongens zijn die agressieve games spelen. Er zijn ook veel games waarbij het 
niet gaat om schieten of vechten. Er zijn bijvoorbeeld games waarbij de spelers, alleen of in 
een team, spannende en ingewikkelde opdrachten moeten uitvoeren in een virtuele wereld. 
Ook die games kunnen tot agressie leiden: namelijk bij verslaafde jongens. Hoe erger de 
verslaving, hoe meer agressie deze jongens vertonen in het ‘echte leven’. Ze worden met 
name agressief wanneer ze niet kunnen of mogen gamen – dus ook als het gaat om een 
niet-gewelddadige game.  

 
 
 
 
 
 
 
4. Hoe kun je gameverslaving voorkomen of aanpakken? 
 
CcaM-onderzoekers zijn geen behandelaars. We hebben niet getest welke aanpak het 
beste werkt. Maar op basis van ons onderzoek kun je wel algemene conclusies trekken 
Vooral dat het geen zin heeft het gamen simpelweg te verbieden. Daardoor verdwijnen de 
onderliggende problemen immers niet. Een verbod zal een jongere vooral ongelukkig, 
gefrustreerd of zelfs agressief maken. De kans op conflicten is dan groot. En conflicten 
staan een oplossing juist in de weg. Het lijkt kansrijker om samen met de jongere te werken 
aan het voorkomen van eenzaamheid, het verbeteren van het zelfbeeld en het 
zelfvertrouwen, en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.  
 
Een jongere die goed in zijn vel zit in de ‘echte wereld’, zal minder de neiging hebben 
om te vluchten naar de gamewereld 
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Achtergrondinformatie: 
Ccam doet de komende jaren verder onderzoek naar jongeren en gameverslaving, onder  
meer naar effecten op de langere termijn.  
Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op: www.ccam-ascor.nl      

2. Waardoor ontstaat die verslaving, en wat zijn de gevolgen? 
 
Ons CcaM-onderzoek laat een paar duidelijke verbanden zien. Jongeren die verslaafd zijn 
aan gamen, zijn gemiddeld minder tevreden met hun leven, hebben een lager zelfbeeld, 
zijn sociaal minder vaardig en zijn eenzamer. Maar wat is nu oorzaak en gevolg? Raken 
jongeren verslaafd aan gamen omdat ze ongelukkig en eenzaam zijn, of is het andersom? 
Om dat te onderzoeken, volgden we 851 jongeren gedurende langere tijd. We zagen dat 
zelfbeeld, sociale vaardigheid en eenzaamheid voorspellen in hoeverre een jongere in de 
toekomst verslaafd kan raken. Voor eenzaamheid geldt die relatie ook andersom: hoe 
sterker een jongere verslaafd is, hoe eenzamer hij of zij in de loop van de tijd kan worden.  
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