
H et onderwerp verslaving is al ja-
ren onlosmakelijk verbonden

met discussies over het digitale spel.
Helaas komen we niet echt verder
dan het om de zoveel maanden er-
kennen van probleemgebruik. Vijf
jaar geleden was het ene Keith Bak-
ker die overmatig spelen op de agen-
da wist te zetten. We kunnen het ons
nu bijna niet meer voorstellen, maar
de zelfverklaarde verslavingsexpert
werd vijf jaar geleden serieus geno-
men als het om gameverslaving ging.

Gelukkig kwam er vanuit de uni-
versiteitsmuren een genuanceerder
antwoord op de vele vragen die er le-
ven rondom gameverslaving. Zo gaf
onderzoeker Jeroen Lemmens in
2006 het boek Gameverslaving: Pro-
bleemgebruik herkennen, begrijpen en
overwinnen uit. Deze week promo-
veerde Tony van Rooij eveneens op
een onderzoek naar gameverslaving
onder tieners. Anderhalf procent van
alle Nederlandse jongeren van 13-16
jaar is verslaafd.

Onderzoek genoeg dus zou je zeg-
gen. Toch is het jammer is dat in de
afgelopen vijf jaar de maatschappelij-
ke discussie over gameverslaving
nauwelijks is opgeschoten. Telkens
weer is er vrij hevige, kortstondige
aandacht, maar dat is het dan ook.
Een gezonde, inhoudelijke discussie
over de verschillende verantwoorde-
lijkheden van ouders, game-indu-
strie en gamers zelf is tot op heden
uitgebleven.

Gamers hebben de neiging om de
echte probleemgevallen te bagatelli-
seren. Begrijpelijk want we zijn alle-
maal wel verslaafd aan iets. Aan e-
mail, tv, internet, koffie of porno.

Onzichtbaar in de vele discussies

over games en dus ook over versla-
ving zijn de ouders. Het is absoluut
lastig om jonge gamers van hun spel-
computers te houden als ze eenmaal
verslingerd zijn. Maar toch. De ou-
ders van gamers die veel spelen heb-
ben in ieder geval de sleutel tot een
mogelijke oplossing.

Voor spelmakers is de discussie
over gameverslaving vooral erg dub-
bel. Anders dan bij sigaretten of drank
kunnen spelmakers hun games niet,
zeg, een factor acht minder versla-
vend maken. Er zijn geen aanwijsbaar
verslavende spelelementen die uit een
game weggelaten kunnen worden
zonder deze onspeelbaar te maken.
Van Rooij wijst de industrie evenwel
op haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Waarom niet waar-
schuwingsstickers op doosjes zetten
en verwijzingen naar hulpverlenende
instanties? Goed idee, maar laten we
vooral ook gamers zelf en ouders wij-
zen op hun verantwoordelijkheid.
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