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De economische modellen
van videospelletjes

• De verkoop van games

• Games op abonnement

• De « DLC » (downloaded
content) : Definiëren een
bijkomende en optionele
inhoud: Onuitgegeven
speltypes, een supplementair
hoofdstuk over de 
geschiedenis van een spel, 
enz..

• Cloud Gaming

• Free-to-play



« free-to-play »

• Microtransacties of microafrekeningen (ex. le 
« V-Buck » van Fortnite om « skins » te kopen
en een Battle Pass)

• Battle Pass : mogelijkheid om gedurende een 
gegeven periode (seizoen) « skins » te 
recupereren naarmate het spel vodert

• Loot Box : koffer met oorlogsbuit die de 
mogelijkheid biedt voor een wisselvallige
beloning

• De « skins » als aanstichters om te kopen
• Pay to Win



Videospelletjes en
geweld
Het effect van geweld op de spelers



Een moeilijk te evalueren vraagstuk

• Effecten op korte termijn ≠ effecten op
lange termijn

• Effecten verschillen naar gelang van het
individu en de context

Met dit voor ogen, heeft men in geen geval
op een beduidende wijze een verband
kunnen aantonen tussen gewelddadige
videospellen en een eventueel moorddadig
gedrag van de spelers.



Enkele geruststellende
elementen

• Het gewelddadig gedrag van de jeugd is niet
toegenomen sinds de introductie van 
videospellen

• Het fenomeen geweld is complex en de 
belangrijkste determinanten hiervan
moeten elders gezocht worden dan in de 
videospellen.

• Het is fout om te stellen dat een bepaald
effect dezelfde inwerking heeft voor
iedereen: steeds moet de context 
geëvalueerd worden.



Geweld voorkomen

De beste beschermende factoren worden opgebouwd binnen de familiale kring => het belang
van de bemiddeling van de ouders tussen het kind en de media.

• Duidelijke limieten stellen: (bvb PEGI classificaties) met alle respect voor de gevoeligheden van
het kind, zeker wanneer het een adolescent betreft. De juiste afweging is niet steeds gemakkelijk.

• De communicatie tussen ouders en kinderen moet de «co-constructie» van de betekenis rond het
gebruik en de inhoud helpen opbouwen => De vragen die zich stellen, de emoties en de excitatie
die het kind zal ondervinden moeten onder woorden kunnen gebracht worden en bovendien in
de gepaste context worden geplaatst.

• Voorbeeldfunctie van de ouder, onze kinderen zijn gevoeliger voor wat wij doen en wie wij zijn
dan voor wat wij zeggen…



De videospellen
(zoals andere media)
richten zich tot
verschillende types 
publiek…

PEGI normen, problem van geweld, enz.



PEGI signalitiek
Ontoereikend maar zij hebben toch hun dienst bewezen



Klein overzicht van de 
excessen

Gaming wordt pathologisch, verslaving gelinkt aan sexualiteit, geweld,…



Excessen (bijna) zo oud als de mensheid zelf

• Gokken en het pathologisch spel:
• Minotte, P., & Bivort, C. (2015). Les usages jeunes des

espaces numériques dédiés aux jeux d’argent et de
hasard - Rapport du CRéSaM. Namur =>
http://www.cresam.be/projets/internet-jeux-video/

• Conseil Supérieur de la Santé. (2017). Jeu pathologique.
Bruxelles =>
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uplo
ads/fields/fpshealth_theme_file/css_9396_jeu_patholo
gique.pdf

• Sanders, J., & Williams, R. (2018). The Relationship
Between Video Gaming, Gambling, and Problematic
Levels of Video Gaming and Gambling. Journal of
Gambling Studies, (0123456789).
http://doi.org/10.1007/s10899-018-9798-3

• Compulsief gedrag in verband met sexualiteit
(pornografie,…) 

• Invloed van fictieve verhalen op geweldadig gedrag.



Epidemiologie en etiologie
van buitenmatig bekijken van 

viodeospelletjes
Wat weet men over deze problematiek? 



85,7 % jongens en 14,3 % meisjes

Buitenmatig gebruik van video games door de 
adolescenten

Videogame Addiction Test (VAT)

• Cut-off de 2/4 = > M : af en toe

• Cut-off de 2,5/4 = > M : vaak

• Cut-off de 3/4 = > M : zeer veel

Cut-off = 2
11 %

Cut-off = 2,5
4,7 %

Cut-off = 3
1,4 %

N = 1002

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



60,3 % mannen et 39,7 % vrouwen.

Buitenmatig gebruik van video games door
volwassenen

Videogame Addiction Test (VAT)

• Cut-off de 2/4 = > M : af en toe

• Cut-off de 2,5/4 = > M : vaak

• Cut-off de 3/4 = > M : zeer veel

Cut-off = 2
3,22 %

Cut-off = 2,5
1,32 %

Cut-off = 3
0,22 %

N = 1000

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



48,6 % jongens < 51,4 % meisjes

Buitenmatig gebruik van sociale media door
adolescenten

Compulsive Social Networking Site Scale
(CSS).

• Cut-off de 2/4 = > M : af en toe
• Cut-off de 2,5/4 = > M : vaak
• Cut-off de 3/4 = > M : zeer veel

Cut-off = 2
7,1 %

Cut-off = 2,5
1,2 %

Cut-off = 3
0,6 %

N = 1002

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



38,5 % mannen < 61,5 % vrouwen.

Buitenmatig gebruik van sociale media door
volwassenen

Compulsive Social Networking Site Scale
(CSS).

• Cut-off de 2/4 = > M : af en toe
• Cut-off de 2,5/4 = > M : vaak
• Cut-off de 3/4 = > M : zeer veel

Cut-off = 2
2,95 %

Cut-off = 2,5
0,95 %

Cut-off = 3
0,41 %

N = 1002

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



Wat is bepalend om buitenmatig bezig te zijn
met videospelletjes?

Psychisch
lijden

• Meemaken van een pijnlijke gebeurtenis in het persoonlijke of familiale leven.
• Psychisch lijden, traumatische ervaring, psychopathologie. 

Niet langer 
gemotiveerd

• Afwezigheid van interesse in andere aspecten van het leven.
• Sociale ontkoppeling is vaak reeds aanwezig voor men overgaat tot gaming (ernstige

moeilijkheden in de familie of op school)

Tijd besteed
aan gaming

• Overdreven tijdbesteding aan gaming heeft negatieve gevolgen.
• Verstoring van het waak-slaap ritme, vermoeidheid, spijbelen, afwezigheid op het werk…



Belangrijkste elementen om het overmatig
gamen te begrijpen

Afwenden van negatieve gedachten
(escapisme), « afwezig zijn » in bepaalde

facetten van het dagelijkse leven

Bijsturen van emoties (en/of interne 
spanningen) en proberen hen een

betekenis te geven (tijdens het gamen)

Men komt tegemoet aan een zeker
aantal noden. (erkenning, ogenomen zijn

in een gemeenschap, zelfbevestiging, 
enz.)

Vaak in verband met een
psychopathologie zoals depressie, …

Het overmatig bezig zijn
met gaming



Een bijzondere
interactie met 

gaming

Het individu ontwikkelt (+/- bewuste) strategieën die 
hem toelaten om bepaalde facetten van zijn bestaan
te negeren om zich des te meer te verdiepen in 
andere :
• Verlangen om erkend te worden als competent en 

nuttig in de maatschappij.
• Uitdrukken van bepaalde emoties.
• Op zoek gaan naar verschillende facetten van 

zichzelf.
• Voldoen aan relationele en sociale noden zoals de 

behoefte aan contacten.
• Voldoen aan behoefte om te controleren en het 

domineren van anderen.
• Voldoen aan de behoefte om anderen te helpen

(zoals men zelf zou willen geholpen worden).



De WGO (WHO) en
«gaming disorder»

• van Rooij, A. J., Ferguson, C. J., Colder Carras, M., Kardefelt-
Winther, D., Shi, J., Aarseth, E., … Przybylski, A. K. (2018). A 
weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the 
side of caution. Journal of Behavioral Addictions, 7(1), 1–9. 
http://doi.org/10.1556/2006.7.2018.19



Hoeveel tijd wordt er doorgebracht voor het 
scherm?

• Het realiteitsprincipe.
• Vrije tijd laten.
• Alternatieven voorstellen.
• Samen gamen.
• Wisseling tussen videogames en TV 
• (Voorbeeld tonen?)



Tijd besteed aan internet bij 12 -17 jarigen

• 1 h 44 min per schooldag: via auto-evaluatie is dit de tijd die door
Belgische adolescenten wordt doorgebracht op het internet  
(onderzoek CLICK).

• Het tussentijds en het «af en toe» gebruik is moeilijk te kwanticiferen. 
Smartphones brengen grote veranderingen teweeg : wij zijn altijd
«verbonden». 

• Adolescenten voelen zich sterk aangetrokken tot contacten met hun 
gelijken in een besloten ruimte waarvan zij alleen de sleutel bezitten.

• Evolutie van het gebruik Onze « limitieten » evolueren ook.



Hoeveel tijd hebben wij werkelijk nodig voor een 
goede nachtrust?
De hoeveelheid slaap die wij nodig hebben in functie van de leeftijd volgens een
studie van de National Sleep Foundation (US) op basis van 300 wetenschappelijke
publicaties.

• pasgeborenen(van 0 tot 3 maanden) hebben 14 tot 17 uur slaap per dag nodig
• Zuigelingen(van 4 tot 11 maanden) hebben 12 tot 15 slaap per dag nodig.
• Baby’s (van 1 tot 2 jaar) moeten 11 tot 14 uur per dag kunnen slapen.
• Peuters en kleuters (3 tot 5 jaar) hebben nood aan 10 tot 13 uur slaap.
• Schoolgaande kinderen (6 tot 13 jaar) hebben nood aan 9 tot 11 uur slaap.
• Adolescenten (14 tot 17 jaar) hebben nood aan 9 tot 11 uur slaap.
• Volwassenen (18 tot 64 jaar) hebben nood aan 7 tot 9 uur slaap.
• Bejaarden (65 jaar en ouder) hebben voldoende aan 7 tot 8 uur slaap.

http://sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need



• ≠ voorbijgaand excessief gebruik of opvoedingsproblemen.
• Er is geen absolute grens om te kunnen besluiten tot buitenmatig gebruik, maar

een overdreven gebruik is in de eerste plaats gekenmerkt door het tijdsverslindend
karakter ervan. Dus een kwantitatief probleem.

• Het gaat om een buitenmatig gebruik wanneer negatieve gevolgen verbonden zijn
aan het dagelijks leven van de betrokkene. Opgelet! Niet zo maar te extrapoleren!

Moeilijkheden op 
school

Moeilijkheden op 
school GamingGaming

Kenmerken van buitenmatig gebruik



Enkele punten
voor verdere

reflectie op 
een hoopje…

• Belang van een globale aanpak die toelaat om een
betekenis te geven aan het buitenmatig gebruik.

• De excessen verbonden aan gaming zijn een
ingangspoort naar een gediversifieerde maar klassieke
kliniek (depressie, moeilijkheden op school, angst,
puberteit, enz.).

• Indien de diagnose «gaming disorder» niet
alsdusdanig van toepassing zou zijn, dan is de
vaststelling van comorbiditeit toch van belang in
bepaalde gevallen.

• De hulpverlener, de ouders en de jongere moeten
samen dezelfde weg bewandelen om een
reconstructie te maken van de huidige situatie die
dan moet leiden tot een oplossing van het probleem.
Dit kan niet zonder de erkenning van het lijden van
elk maar ook met de erkenning van voordelen
verbonden aan het gebruik van videospelletjes (bvb.
een contract tussen de ouders en de adolescent).



Te 
bewandelen 

wegen…

- Centra voor geestelijke gezondheid
- Bepaalde diensten voor familiale planning
- Gespecialiseerde diensten :

- Liège : Nadja, la Clé,
- Bruxelles : le Pélican, la clinique du jeu

pathologique Dostoïevski (CHU Brugmann),
la clinique des troubles liés à Internet et au
jeu aux Cliniques Universitaires Saint-Luc

- Charleroi : Hôpital Vincent Van Gogh (Dr
Guillaume)

- …



• Arnaud.zarbo@gmail.com 
• Zarbo_A
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Dank voor 
uw aandacht


