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ICT en maatschappij

◼Door de huidige informatie- en 
communicatietechnologie beleven wij een 
« digitale revolutie ».

◼Ballender 2004: de communicatie-
technologieën verbinden, vermenigvuldigen, 
en ontwikkelen efficiënte netwerken waardoor 
onderlinge afstand verdwijnt ten gunste van 
een alom-tegenwoordigheid en het ogen-
blikkelijke.

◼Toename van schermen allerhande: bioscoop, 
televisie, smartphone, tabletten, PC, … 
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ICT en maatschappij (vervolg)

◼Einde van de XXste eeuw: opkomst van het 
internet.

◼Gebruik PC is geëvolueerd: het rekentool 
en tool voor behandelen informatie is nu 
ook een « relatietool » en « communicatie-
tool » geworden.

◼Exploratie van het virtuele beeld: on-line
spellen (schietspel , rollenspel, …) worden 
toegankelijk voor iedereen.



+ ICT en jongeren

◼Schermtijd bij jongeren in België: verschil 
meisjes/jongens – verschil Vlaanderen/ 
Wallonië

◼Meisjes: contact (60,7%)> informatie 
(20,1%) > spel (19,1%)

◼Jongens: spel (43,1%) > contact (38,6%) > 
informatie (18,2%)

◼Schermtijd: 3,5u/j in W., 4u/j in Vlaanderen. 
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Internetverslaving: ontstaan 

van het concept

◼Verslavingen zonder drugs (Fénichel 1945)

◼Stressverslaving, werkverslaving (Glasser
1976): verslavend gedrag (Goodman 1990).

◼Internetverslaving (Goldberg 1994,Young 
1996, Griffiths 1997)

◼Het spel als een vorm van pathologie: 
opgenomen in DSM IV (1998) onder de 
stoornissen van de impulsbeheersing.
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Internetverslaving: diagnose 

criteria volgens Young (1996)

◼ Men is volledig benomen door het internet (denkt aan 
voorbije sessies en denkt ook aan toekomstige 
sessies).

◼ Er ontstaat een nood om steeds meer gebruik te maken 
van het internet om voldoening te kunnen bereiken.

◼ Herhaaldelijke maar vruchteloze pogingen om het 
internetgebruik te verminderen of ermee te stoppen.

◼ Ergernis of prikkelbaarheid tijdens de pogingen om 
gebruik af te bouwen of te onderbreken.
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Internetverslaving: 

Young (1996)

◼ De jongere blijft langer on-line dan voorzien.

◼ Hij/zij brengt relaties, studies of werk in gevaar door
het overdreven internetgebruik.

◼ Hij/zij liegt over de omvang om zijn/haar
internetgebruik en tracht dit te verbergen.

◼ Hij/zij gebruikt het internet om te ontsnappen aan
problemen of om spanningen te milderen.
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Verslavend gedrag

◼ Herhaling van een voorspelbaar en controleerbaar 
gedrag tegenover de onzekerheid van intermenselijke 
relaties.

◼ Peele: « de herhaaldelijke vlucht in een verslavings-
patroon heeft als doel (sociale) anxiogene situaties te 
ontwijken.
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Verslavend gedrag (Goodman 1990)

◼Verslaving is een proces waarbij het gedrag, 
dat zowel een gelukzalig gevoel als de 
verlichting van een inwendig ongemak
teweegbrengt, wordt vertoond in een modus, 
gekenmerkt door een herhaaldelijk falen om 
dit gedrag te beheersen (hulpeloosheid) 
enerzijds, en de voortdurende volharding in 
dit gedrag anderzijds, ondanks aanzienlijke
negatieve gevolgen (falen om te beheren).



+ Problematisch gebruik internet

◼ Beard et Wolf (2001).

◼ Shapira (2003)

◼ Het internet op zich is niet problematisch, maar de manier 

waarop wij er gebruik van maken wel
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Internet afhankelijkheid/ 

problematisch gebruik: 

gemeenschappelijke begrippen

◼ Onvermogen om te controleren.

◼ Verlichting van spanningen nastreven (in plaats van plezier te 
beleven).

◼ Inbreuk op het individueel leven.

◼ ontwenningsverschijnselen (of terugkeer naar elementaire dysforie).

◼ Negatieve sociale gevolgen.

◼ Intern conflict.

◼ Kortom, een hybride concept tussen media afhankelijkheid en het 
dwangmatig handelen.
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Waarom blijft internet je aandacht

trekken?

◼ Leuk of opwindend aspect (online games, online casino, 

pornografie) 

◼ Zoektocht naar verbinding

◼ Aannemen van alternatieve identiteiten (avatars).

◼ Virtuele wereld (andere regels) 
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Versterkende factoren voor 

internetverslaving (Véléa 2002)

◼Anonimiteit

◼Gemakkelijke toegang

◼ontremming

◼privacy

◼Intensiteit van de onderlinge verbinding
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Versterkende factoren (vervolg)

◼ Ogenblikkelijke beschikbaarheid van data

◼ Verstoring van de tijdservaring

◼ Inhoudelijke rijkdom

◼ Sociale aanvaarding (je wordt niet beoordeeld)

◼ Valorisatie
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Adolescentie: de inzet

◼ Proces van afscheiding en individualisering

◼ Depressie (verlies ouders uit kindertijd)

◼ Experimenteel gedrag (buiten het gezin, zoeken naar andere 

oriëntatiepunten)

◼ Belang leeftijdsgenoten

◼ Op de rand van een risicosituatie, tijdens en erna
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Adolescentie en groei

◼ Verschil in maturatie tussen de limbische regio’s en de 

prefrontale cortex in de hersenen.

◼ Prefrontale cortex: actieplanning, redeneren, 

risicobeoordeling en besluitvorming, regulering van emoties 

en ervaring van plezier.

◼ De immaturiteit van de prefrontale cortex in de adolescentie 

verklaart de emotionele ontregeling, de zoektocht naar 

sensaties en het gebrek aan impulscontrole. 
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Verslavend gedrag en 

adolescentie

◼ Verslavend gedrag is transnosografisch: het komt voor bij 

verschillende aandoeningen en bij verschillende 

persoonlijkheden.

◼ Biopsychosociale kwetsbaarheid  dat een verslavend gedrag in 

de hand werkt (onzekere gehechtheid, depressieve ervaring,...).

◼ Het verslavingspatroon versterkt zichzelf en reorganiseert de 

gehele persoonlijkheid zo dat die in dienst staat van de 

verslaving. 

◼ 3 psychopathologische dimensies geassocieerd met verslavend 

gedrag: alexithymie, angst-depressiviteit en sensatiezucht.
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Onbewuste motivaties 

psychodynamische theorie

◼ Een emotionele relatie, die beleefd wordt als potentiële 
dreiging voor de autonomie van de adolescent, zal bij hem  
vervangen worden door een relatie van controle over een 
object. Het verslavend gedrag neemt de overhand op deze 
onhoudbare affectieve relatie. De werkelijke emotionele 
behoefte blijft onbevredigd zodat een zelfversterkende 
vicieuze cirkel ontstaat (Jeammet 1993)

◼ Zoektocht naar  een externe opwekkende prikkel om 
rouwverdriet te bestrijden.

◼ Verband met vragen rond identiteit: verslaving als 
verdedigingdmechanisme tegen de heropstanding van een 
angstaanjagend nieuw individu.
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Sensatie zoeken

Zuckerman 1972

◼ Gemakkelijk onderhevig aan verveling

◼ Minder remming

◼ Op zoek naar ervaring 

◼ Zoeken naar gevaar en avontuur

◼ Sensatiezoekers zijn meer vatbaar voor verslavend gedrag
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Het fenomeen Fortnite
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Door wat is een videogame 

verslavend ? (Serge Tisseron)

◼ Jong adolescenten en adolescenten hebben een minder 

goede controle over hun impulsen (moeilijk om te stoppen).

◼ Makers van videogames zullen games ontwerpen die men 

slechts met moeite kan onderbreken: angst om een afspraak 

te missen, iets nieuws te missen, afkeer van verlies en 

frustratie.

◼ Sommige jongeren vinden hierin een vluchtweg, een manier 

om te ontnappen aan een realiteit, een manier om hun angst 

te bedwingen.
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Wereld gezondheid organisatie: 

videogame stoornis

De videogame problematiek is tijdens het project 11 

‘de herziening van de internationale classificatie van 

ziektes (CIM-11)’ gedefiniëerd als een gedrag dat in 

verband kan gebracht worden met het gebruik van 

videogames of digitale games, dat wordt gekenmerkt 

door een verlies van controle over  het spel, de 

hogere prioriteit die aan het spel wordt gegeven, tot 

op het punt dat het spel voorrang krijgt op de 

dagelijkse activiteiten, en door het aanhoudend of het 

toenemend gokken ondanks de schadelijke gevolgen.
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Voorbeschikte persoonlijkheden

◼ Geremde persoonlijkheden (overdreven verlegen), 

neurotische sociale relatie (traumatische relationele 

ervaring).

◼ Psychotische persoonlijkheid (Asperger, schizofreen, ...): 

gebrek aan sociale vaardigheden die minder worden 

aangevoeld in games dan in het echte leven
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Familiale dimensie

◼ Vader staat buiten spel, nabijheid moeder-zoon.

◼ Hogere frequentie indien ouders gescheiden zijn.

◼ Verslavend gedrag bij ouders (medicatie bij moeder, alcohol

bij vader)

◼ Veelvoudige verandering van culturele omgeving
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Comorbiditeit van verslavend 

gedrag

◼ Depressies

◼ Angststoornissen

◼ Afhaken op school (integratiemoeilijkheden in middelbare 

school, pesterijen,...)
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ICT en adolescenten

◼ Intrederitueel in de adolescentie: instagram /facebook?

◼ Nood aan continue contact (altijd bereikbaar).

◼ De aanmaak van een eigen-zelf of een ander-zelf,  of van een 

ideaal van het eigen-zelf.

◼ Gedeelde intimiteiten op sociale netwerken
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ICT en psycho-affectieve 

ontwikkeling

◼ Invloed op de vorming van het individu

◼ Plaats van het sociale leven

◼ Plaats van kennisverwerving (schrijven, strategie, 
management, samenwerking,…)

◼ Zoektocht naar eigen identiteit (virtuele impasses versus 
overgangsidentiteit)

◼ Risico op het banaliseren van geweld, pornografie,…. 
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De valkuilen van ICT

◼ Niet opportune ontmoetingen

◼ Pesterijen

◼ Aanval op een individu (verspreiding vernederende video)

◼ Afsluiten van suïcidale pacten

◼ Aanzetten tot geweld, verwarring realiteit/fictie  (overge-

mediatiseerde feiten)
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Het verhaal van Louis

◼ Familiale context: weinig ondersteunend

◼ Traumatische relationele ervaringen

◼ Schooluitval

◼ Extreme afhankelijkheid

◼ Virtuele identiteit

◼ pogingen tot afscheiding - individualisering
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Het verhaal van Louis (vervolg)

◼ De breuk

◼ De autonomie die zich beperkt tot het internet (internet-
connectie)

◼ De terugkeer naar een sociaal leven

◼ Banden doorknippen

◼ Verlaten van de virtuele identiteit
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Verslavend gedrag: behandelingen

◼ Preventie/opvoeding

◼ Therapeutische modaliteiten: individuele begeleiding, focus op de 

essentie van het gedrag, betrokkenheid van de familie, 

zelfhulpgroep (sommigen onder de vorm van internetforum!...), 

gemeenschapsondersteuning…

◼ Het voorbeeld van dagziekenhuis voor kinderpsychiatrie: grootte 

van de groep, gemediatiseerde workshops (videogames), 

individuele en gezinsondersteuning.
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Met dank aan

◼ Pascal Minotte en Jean-Yves Donnay (onderzoekers aan het 

IWSM).


