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VOORWOORD 
 
Voor dit onderzoek hebben we veel literatuur bestudeerd. Daarnaast hebben we een 
checklist en een handleiding ontworpen. 
 
We willen een aantal mensen bedanken voor hun medewerking. Allereerst willen we  
Monique Engelbertink bedanken voor haar begeleiding. We hebben veel gehad aan haar 
feedback, haar initiatief en enthousiasme. 
 
Daarnaast willen we mevr. Van Halen, mevr. Maas en dhr. Lemmens bedanken voor de 
interviews waarin we van hun deskundigheid over de begeleiding van jongeren met 
overmatig computergebruik gebruik hebben mogen maken. 
 
Ten derde willen we de acteurs bedanken die mee hebben gewerkt aan de filmpjes die op 
de websites geplaatst zullen worden ter ondersteuning van de handleiding. 
 
We willen Tonie Colijn bedanken voor het overzetten van de filmpjes in een ander 
formaat zodat we ze op You Tube konden zetten. 

 
Daarnaast willen we Anton Hottinga bedanken voor zijn deskundigheid op het gebied van 
dramatechnieken. Ook bedanken we hem voor de begeleiding bij het monteerwerk van 
het beeldmateriaal.  
 
Als laatste willen we Wilma Meere bedanken voor de bacheloropdracht en de feedback op 
de filmpjes. 
 
Zonder hen allen had dit product niet tot stand kunnen komen. 
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SAMENVATTING 
 
Dit onderzoek maakt deel uit van het project Virtueel Leven Enschede, waarvan Wilma 
Meere Projecten de opdrachtgever is.  
In verschillende onderzoeken en in een pilot in het onderwijs over veilig internetgebruik 
onder kinderen en jongeren, kwam naar voren dat veilig internetgebruik en digitaal 
pesten punt van aandacht is. De gemeente Enschede heeft ervoor gekozen om hier iets 
aan te doen, door samen met Wilma Meere Projecten, Dr. Martine F. Delfos, A. Kappen 
en andere partners in de jeugdketen het project Virtueel Leven op te zetten. 
 
Het doel van het bacheloronderzoek is om ouders informatie te verstrekken (via de 
website www.virtueellevenenschede.nl) over (overmatig) internetgebruik van jongeren. 
Zo is er een checklist ontwikkeld voor ouders om te meten wanneer hun kind overmatig 
gebruik maakt van internet. Daarnaast is er een handleiding samengesteld, die als 
leidraad kan dienen tijdens een gesprek tussen ouders en kind. 
 
Als eerste is er gezocht naar informatie over compulsief internetgebruik. Daarnaast is er 
gezocht naar informatie over begeleiding op het gebied van computergebruik. Deze 

begeleiding voor ouders is opgesplitst in drie thema’s, namelijk: 
- signalering 
- ondersteuning 
- grenzen stellen 

 
Ten tweede zijn er drie deskundigen op het gebied van signaleren van kenmerken die 
kunnen duiden op compulsief internetgedrag geïnterviewd. Daarna is de checklist 
ontworpen aan de hand van de literatuurstudie en de interviews met deskundigen. De 
checklist bestaat uit een inleiding en 17 vragen. Wanneer de antwoorden verwerkt 
worden leidt dit tot één van de vier adviezen.  
 
Als laatste is de handleiding ontworpen met ondersteunend beeldmateriaal. De 
handleiding is opgedeeld in de drie thema’s en bij elk thema zijn twee filmpjes met 
praktijksituaties opgenomen. Eén filmpje bevat een effectieve benadering en de ander 

bevat een minder effectieve benadering door de ouder.  
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1 INLEIDING 
 
Het virtuele leven staat eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. Als ouder is er veel dat 
je nog kunt leren. Als professional eveneens. De jeugd die opgegroeid is met de 
computer en het internet, weet ontzettend veel over de nieuwste trends en alles wat met 
het virtuele leven te maken heeft. Zij zijn hierin deskundig. Waarin zij niet deskundig 
zijn, is het aanbrengen van kaders en het begrenzen van deze wereld. Hiervoor zijn de 
ouder en de professional belangrijke schakels. Wat weten ouders en professionals echter 
nou over deze wereld? Weten zij hoe de jongere deze wereld beleeft? Praten we zelfs 
over een andere wereld, de virtuele wereld? De ouder en professional zijn vaak 
ontwetend over deze wereld, die wel degelijk bestaat. Hoe krijgen de ouders meer inzicht 
in deze wereld en hoe kunnen zij hierin hun eigen kind begeleiden en begrenzen? 
 
In hoofdstuk twee komt de opzet van het onderzoek aan bod, zoals de aanleiding, 
doelstelling en vraagstelling. Daarna wordt in hoofdstuk drie de theorie behandeld 
waarmee antwoord wordt gegeven op de enkele deelvragen horende bij dit onderzoek. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk vier de methode van onderzoek beschreven. Er wordt hier 
onder andere ingegaan op het type onderzoek, de interne en externe geldigheid en de 

betrouwbaarheid. In hoofdstuk vijf worden de resultaten van de interviews weergegeven 
en worden de checklist en de handleiding verantwoord. Tenslotte wordt in hoofdstuk zes 
antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen.  
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2 HET ONDERZOEK 
 
 

2.1 Aanleiding 
 

Dit onderzoek valt onder het project Virtueel Leven Enschede, waarvan Wilma Meere 
Projecten de opdrachtgever is. Naar aanleiding van verschillende onderzoeken en een 
pilot in het onderwijs over veilig internetgebruik onder kinderen en jongeren, kwam naar 
voren dat er aandacht nodig is voor veilig internetgebruik en digitaal pesten. De 
gemeente Enschede heeft er voor gekozen om hier wat aan te doen. De Gemeente 
Enschede heeft in samenwerking met Wilma Meere Projecten, Dr. Martine F. Delfos en A. 
Kappen en andere partners in de jeugdketen het project Virtueel Leven opgezet. Het doel 
van het Virtueel Leven(VL) project is (Delfos, Kappen & Meere 2008): “een Enschedese 
aanpak te ontwikkelen die een gezonde virtuele ontwikkeling van jeugdigen stimuleert en 
de digitale kloof tussen de jeugd en haar omgeving verkleint.”(P.4) 
 
Uit praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door Wilma Meere Projecten in de periode van 
mei 2006 tot januari 2007, bleek dat kinderen vragen om bescherming en begrenzing 

(Wilma Meere, 2006). Een algemeen feit is dat kinderen een ander leven naast hun 
fysieke leven leiden en dat is het virtuele leven. In deze wereld is de groepsdruk enorm 
en het verslavingselement groot. Ze hebben nieuwe denkkaders en ondersteuning nodig 
om op een gezonde manier met het virtuele leven om te gaan. Deze kunnen worden 
verschaft door ouders en docenten. 
 
Uit een deelonderzoek van bovenstaand praktijkgericht onderzoek, waarbij ouders 
telefonisch geïnterviewd werden, blijkt dat ouders behoefte hebben aan ondersteuning 
als het gaat om kinderen en het virtuele leven. Vier op de tien ouders wil meer 
technische kennis, zodat zij risico’s kunnen vermijden. Ruim een kwart van de 
ondervraagden wil informatie over de risico’s van internet (I en O research 2007). Het 
merendeel van de ondervraagden heeft behoefte aan ondersteuning die aansluit op eigen 
behoefte. Deze ondersteuning dient niet de vorm te hebben van hulpverlening en er 
moet ook geen verplichting van worden gemaakt. Er is daarom gekozen voor een 

interactieve site voor ouders, kinderen en professionals (Delfos, Kappen & Meere, 2008). 
 
  

2.2 Doelstelling 
 
Het onderzoek is een ontwerpgericht onderzoek en zit in fase 3 van de interventiecyclus 
van probleemoplossend handelen. De probleemanalyse en diagnose zijn al bekend. 
 

Het doel van het onderzoek is om ouders informatie te verstrekken via de website 
www.virtueellevenenschede.nl over (overmatig) internetgebruik van jongeren en hoe zij 
hierover met hen in gesprek kunnen gaan. Er is een checklist ontwikkeld voor ouders om 
te meten of hun kind overmatig gebruik maakt van internet. Daarnaast is er een 
handleiding samengesteld om ouders een leidraad te bieden over het in gesprek gaan 
met hun kind. 
 
De praktische relevantie hierbij is dat er een vertaalslag wordt gemaakt van 
onderzoeksuitkomsten, ervaringen van deskundigen en andere relevante bronnen, in 
begrijpelijke taal en overzichtelijke vorm voor ouders. Dit gebeurt ook door middel van 
filmpjes ed. 
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Doelstelling korte termijn:  
Een handleiding en een checklist ontwerpen voor ouders over hoe ze in gesprek kunnen 
gaan met hun kind over zijn of haar internetgedrag, t.b.v. de website van de gemeente 
Enschede, door middel van een literatuuranalyse en het consulteren van deskundigen. 
 
Doelstelling lange termijn:  
Een bijdrage leveren aan de website www.virtueellevenenschede.nl, zodat ouders op een 
adequate wijze in gesprek gaan met hun kind over het omgaan met internet om 
compulsief internetgedrag te voorkomen. 
 
In dit ontwerponderzoek wordt een checklist gemaakt voor ouders, die na het invullen 
weergeeft of hun kind overmatig gebruik maakt van internet en of zij hierover met hun 
kind in gesprek moeten gaan. Daarnaast wordt er een handleiding ontworpen voor 
ouders met tips over het in gesprek gaan met kinderen en over begrenzing van 
computergebruik onder deze doelgroep. Het gaat hierbij om de doelgroep jeugdigen van 
12-18 jaar. 
 
 

2.3 Vraagstelling 
 
Hoofdvraag 1: 
Hoe dient een checklist eruit te zien, die meet of een jongere van 12-18 jaar overmatig 
gebruik maakt van de computer? 

1. Wat is vanuit de literatuur bekend aan karaktereigenschappen, gedragingen en 
activiteiten van jongeren (12 – 18 jaar) die kunnen duiden op compulsief 
internetgedrag? 

2. Welke meetinstrumenten bestaan er voor compulsief internetgedrag? 
 
Hoofdvraag 2: 
Hoe dient een handleiding eruit te zien, die geschreven wordt voor ouders die in gesprek 
dienen te gaan met hun kind over overmatig computergebruik, zoals blijkt uit de 
ingevulde checklist? 

3. Wat is vanuit de literatuur bekend over het voeren van een gesprek door ouders 
met hun kinderen over het internetgebruik van hun kinderen (wat betreft 
signalering, ondersteuning en grenzen stellen)? 

4. Wat is volgens deskundigen belangrijk om te weten als een ouder zijn kind wil 
begeleiden in het adequaat omgaan met het internet (wat betreft signalering, 
ondersteuning en grenzen stellen)?  

 
 

2.4 Samenvatting 
 
Zoals in dit hoofdstuk aan bod kwam zijn er verscheidene onderzoeken en een pilot 
geweest over internetgebruik onder jongeren, voordat het gemeentelijke project Virtueel 
Leven werd opgezet. Dit onderzoek is een onderdeel van het project Virtueel Leven. 
Gedurende het onderzoek worden een checklist en een handleiding voor ouders 
ontworpen voor de website www.virtueellevenenschede.nl. De checklist zal voor de 
ouders meer duidelijkheid dienen te geven over of hun kind overmatig gebruik maakt van 
internet. Daarnaast zal de handleiding steun en handvatten bieden over hoe ouders in 
contact kunnen komen en in gesprek kunnen gaan met hun kind over het 
internetgebruik. De ontwerpen komen tot stand door middel van hoofdvragen en 
deelvragen. 
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3.  THEORETISCH KADER 
 
 

3.1 Theorie checklist 
 
 

3.1.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf worden de meest recente theoretische inzichten met betrekking tot het 
virtuele leven beschreven. Ten eerste is er in 3.1.2 beschreven hoeveel tijd er wordt 
besteed aan het internet. Vervolgens wordt er ingegaan op de mogelijke toepassingen 
van het internet in paragraaf 3.1.3. In paragraaf 3.1.4 komen de karaktereigenschappen, 
gedragingen en activiteiten van jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die kunnen duiden op 
compulsief internetgedrag, naar voren. Er is specifiek ingegaan op compulsief seksueel 
internetgedrag in 3.1.5. Tot slot komt in paragraaf 3.1.6 aan bod welke 
meetinstrumenten er bestaan voor het bepalen van compulsief internetgedrag. In 
paragraaf 3.1.7. wordt een algemene conclusie verschaft over de theorie voor wat betreft 
de checklist. Met deze informatie wordt antwoord gegeven op deelvragen 1 en 2: Wat is 

vanuit de literatuur bekend aan karaktereigenschappen, gedragingen en activiteiten van 
jongeren (12 – 18 jaar) die kunnen duiden op compulsief internetgedrag? En: Welke 
meetinstrumenten bestaan er voor compulsief internetgedrag? 
 

 

3.1.2 Aantal uur op het internet 
 

Eén op de tien jongeren heeft last van ‘internetverslaving’, wat betekent dat deze 
jongeren langer dan 16 uur per week internetten en het gevoel hebben niet meer te 
kunnen stoppen. Vaak blijken eenvoudige oplossingen voldoende: de pc binnen het 
gezichtsveld van een ouder plaatsen of een wekker neerzetten die de toegestane online 
tijd aangeeft (Haan en Hof, 2007). 
 
Compulsieve internetgebruikers brengen meer tijd door online dan niet-compulsieve 
internetgebruikers (de compulsieve gebruikers in de onderzochte steekproef waren 

gemiddeld bijna 35 uur per week online) en bleken daarnaast ook jonger dan de niet-
compulsieve gebruikers. Geen verschillen werden gevonden voor de tijd dat men over 
een internetaansluiting beschikte of voor geslacht en opleiding (Rooij en Eijnden, 2007). 
 
Zoals verwacht kon worden, besteden compulsieve internetgebruikers veel meer tijd aan 
internet dan niet-compulsieve gebruikers (24 versus 11 uur per week). Dit is onderzocht 
onder volwassenen. Compulsief internetgebruik lijkt daarbij vooral samen te hangen met 
het spelen van online games, het gebruik van de MSN messenger en het gebruik van 
profielsites. Jongeren zijn veelal vele uren per dag online en internetten behoort dan ook 
voor velen tot de belangrijkste tijdsbestedingen (Haan en Hof, 2007). 
 
 

3.1.3 Wat te doen op het internet 
 

Internetgebruikers besteden veel tijd aan communicatie via het internet. Hierbij wordt 
communicatie breed opgevat, zoals e-mailen, MSN-en of chatten, maar ook als het 
zoeken van persoonlijke interacties via bijvoorbeeld profielsites, blogs of forums. Vaak is 
er echter nog een tweede, en soms een derde, internettoepassing die veel tijd opeist. Bij 
mannen komt het vaker voor dat ze meerdere favoriete internettoepassingen hebben dan 
bij vrouwen. Twee andere internettoepassingen waar relatief veel tijd aan wordt besteed 
zijn informatie zoeken en het spelen van online games. Hierbij wordt informatie zoeken 
ook breed opgevat als surfen, gerichte informatie zoeken, maar bijvoorbeeld ook het 

bezoeken van koopsites of veilingsites. Er wordt veel tijd besteed aan het spelen van 
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games. Het gaat hierbij om zowel interactieve online games, als om puzzelspelletjes 
waarbij interacties geen rol spelen. Interactieve games worden fanatiek gespeeld door 
mannen. Puzzelspelletjes worden vooral gespeeld door vrouwen. Mannen besteden over 
het algemeen ook tijd aan het zoeken en downloaden van porno via internet. Door 
mannen wordt ook vaker tijd besteed aan online gokken. Zowel mannen als vrouwen 
besteden tijd aan het downloaden van films, muziek, software etc. (Eijnden en Vermulst, 
2006).  
 
Internetgebruikers die relatief veel tijd besteden aan gamen, het zoeken naar online 
erotica en chatten, hebben een grotere kans om compulsief internetgebruik te 
ontwikkelen. Online erotica lijkt bij volwassen Nederlanders het grootste 
verslavingspotentieel te hebben (Petrie en Gunn, 1998).  
 

Volgens Eijnden en Vermulst (2006) blijkt dat vooral internettoepassingen waarbij sociale 
interactie een rol speelt, potentieel verslavend te zijn. Daarnaast zou het intensief 
gebruik van online communicatie een negatieve uitwerking kunnen hebben op de offline 
communicatie met familie en naaste vrienden en daarmee wellicht ook op het 
psychosociaal welbevinden.  

 
 

3.1.4 Karaktereigenschappen, gedragingen en activiteiten van jongeren (12 – 18 
jaar) die kunnen duiden op compulsief internetgedrag 

 
Opvallend is dat er bij compulsieve internetgebruikers vaak sprake is van moeizame en 
problematische familieomstandigheden. Vaak zijn ouders gescheiden of zijn er problemen 

met partner of kinderen. Soms is er sprake van forse financiële schulden. In sommige 
gevallen is er sprake van seksueel misbruik en huiselijk geweld in het verleden. In 
verscheidene gevallen is er sprake van een achtergebleven sociaal-emotionele 
ontwikkeling en een lage zelfwaardering. Dit zijn opvallende psychologische en sociale 
factoren van de gebruiker die samen kunnen hangen met het internetgebruik. Het 
problematische internetgebruik staat zelden op zich. Er is in de meeste gevallen sprake 
van een complex van psychosociale problemen. Vaak is er sprake van serieuze 
problematiek tijdens de jeugd, zoals (seksueel) misbruik, emotionele, affectieve en/of 

fysieke verwaarlozing, veelvuldige pesterijen op school, jeugdig middelengebruik 
(cannabis) en gokproblemen, sociaal isolement, posttraumatische stressstoornissen 
(PTSS), werkloosheid, stemmingsklachten en depressies, trauma’s in partnerrelaties en 
het gemis van een sociaal steunend netwerk. Er is vaak sprake van een introverte, 
sociaal-emotioneel zwak ontwikkelde, gesloten en ontwijkende persoonlijkheid. De 
lijdensdruk is daarbij vaak hoog en de draagkracht en stressbestendigheid beperkt. 
Personen met deze eigenschappen zijn daardoor minder goed in staat negatieve 
gevoelens en emoties te verwerken en hanteren een vermijdende passieve copingstijl, 
die zich uit als het vluchten in het probleemgedrag, zoals het spelen van een online game 
en het aannemen van een virtuele identiteit (Meerkerk, 2007). 
 
Er is sprake van een lage emotionele stabiliteit bij mensen die compulsief gebruik maken 
van het internet. Ze blijken vaak eenzaam, onzeker, wantrouwend, vervreemd van hun 
omgeving en weinig sociaal vaardig te zijn. Vaak zijn ze vroeger op school gepest en 

voelen ze zich ook nu nog buitengesloten. Ze blijken vaak slecht in staat zelfstandig en 
onafhankelijk het hoofd boven water te houden en vinden het dikwijls moeilijk emoties te 
laten zien. Ze zijn eerder rationeel en afstandelijk met een slecht ontwikkelde 
realiteitszin en verminderde copingvaardigheden (Haan en Hof, 2007). 
 
Al in de begindagen van het internet doken er berichten op over mensen die moeite 
hadden hun internetgebruik onder controle te houden. Sommige mensen bleken zo in de 
ban van het internet te raken, dat zij er wel verslaafd aan leken te zijn en hun gedrag 

ook negatieve gevolgen had voor bijvoorbeeld persoonlijke relaties en het functioneren 
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op werk of school. Een klein deel van de internetgebruikers gaat op een compulsieve en 
obsessieve wijze met het internet om. Compulsief internetgebruik blijkt daarbij vaak 
samen te gaan met een laag niveau van psychosociaal welzijn. Verder blijken impulsieve 
en emotioneel instabiele mensen vatbaarder te zijn voor het ontwikkelen van compulsief 
internetgebruik (Eijnden en Vermulst, 2006; Meerkerk, 2007; Meerkerk, Laluan en 
Eijnden, 2003, Rooij & Eijnden, 2007). 
 
Een grote meerderheid van de compulsieve internetgebruikers zegt dat gevoelens van 
eenzaamheid op de een of andere manier een rol spelen bij het intensieve 
internetgebruik. Door online contact met andere mensen te zoeken, voelen ze zich 
minder eenzaam. Ze ervaren daardoor contact met anderen, en kunnen eventueel 
emoties uiten en sociale steun ontvangen. Daarnaast maakt internet het mogelijk om 
gemakkelijker een sociaal netwerk op te bouwen, dat soms ook tot sociale contacten in 
het echte leven leidt. Sommigen geven echter ook aan dat ze zich door internet 
eenzamer kunnen gaan voelen, bijvoorbeeld als er geen berichten van anderen zijn, 
bekenden niet online zijn, of wanneer ze zich realiseren dat men alleen online contacten 
heeft en er in het echte leven weinig of geen contacten zijn. Daarnaast lijkt internet 
gevoelens van eenzaamheid ook in stand te kunnen houden, bijvoorbeeld omdat men 

door hun online netwerk onvoldoende prikkels voelt om vrienden in het echte leven te 
zoeken, waardoor men zich soms eenzaam kan voelen. In het algemeen vindt men 
echter niet dat internet de oorzaak is van deze eenzaamheidsgevoelens. 
Eenzaamheidsgevoelens lijken overigens wel samen te hangen met compulsief 
internetgebruik; compulsief internetgebruik komt vaker voor onder diegenen die het 
internet gebruiken om met eenzaamheidsgevoelens om te gaan (Eijnden en Vermulst, 
2006). 
 
Het excessieve gebruik van een instant messenger (msn, chatprogramma) heeft een 
negatieve invloed op het psychosociaal welbevinden van scholieren. Daarnaast blijken 
eenzame jongeren minder gebruik te gaan maken van instant messenger, wat de 
suggestie weerlegt dat juist eenzame jongeren zouden profiteren van de voordelen van 
instant messenger (Bessière, Kiesler, Kraut en Boneva, 2004). 
 

Depressieve gevoelens lijken samen te hangen met compulsief internetgebruik. 
Compulsieve internetgebruikers zijn relatief vaak mensen die internet gebruiken om met 
sombere of depressieve gevoelens om te gaan. Een aantal gaan zich down en onrustig 
voelen als ze geen internetverbinding hebben. Dit laatste is een bekend symptoom van 
afhankelijkheid (Meerkerk, 2007). 
 
Compulsief internetgebruikers gebruiken het internet om te vluchten uit de realiteit, 
afstand te nemen van de werkelijkheid en daarmee problemen in de reële wereld uit de 

weg te gaan. Deze problemen staan vaak in verband met de eerder genoemde lage 
emotionele stabiliteit en het lage psychosociale welzijn. Vaak blijkt men verder ook geen 
andere vorm van vrijetijdsbesteding te kennen en zoekt men op het internet afleiding en 
het verdrijven van verveling en eenzaamheid. De motivaties zijn vooral negatief van 
aard, het doel is vaak vermijding van iets vervelends (Meerkerk, 2007). Wat opvalt, is 
dat diegenen bij wie het internetten gepaard gaat met een toename in negatieve emoties 
(of afname in positieve emoties), hoger scoren op compulsief internetgebruik.  
 
De negatieve consequenties die het duidelijkst naar voren komen, hebben te maken met 
het feit dat het internetgebruik ten koste gaat van andere belangrijke levensdomeinen. 
Er is minder tijd voor belangrijke bezigheden, zoals het onderhouden van contact met 
naasten zoals partner, kinderen, ouders, familie en vrienden. Het komt dan ook 
regelmatig voor dat partners (of ouders) klagen over de hoeveelheid tijd die de 
internetgebruiker aan internetten besteedt, over de dwangmatigheid van het 

internetgebruik, maar ook over het feit dat ze zich verwaarloosd voelen. Het intensieve 
internetgebruik maakt het stellen van prioriteiten lastiger. Op de lange termijn kan dit tot 
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gevolg hebben dat het internetgebruik ten koste gaat van de persoonlijke ontwikkeling, 
bijvoorbeeld omdat de studie eronder lijdt of hobby’s opgegeven worden. Ook kan het 
een negatieve invloed hebben op de gezondheid, bijvoorbeeld door slechte eetpatronen. 
Vaak wordt ook genoemd dat het internetgebruik ten koste gaat van de nachtrust, omdat 
men regelmatig te laat naar bed gaat, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het 
prestatieniveau. Een belangrijk nadeel dat gesignaleerd wordt, is de afname van sociale 
contacten in het echte leven (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 2003). 
 
Er zijn aanwijzingen dat gevoelens van spanning en angst dalen tijdens een 
internetsessie, maar gevoelens van boosheid en irritatie juist stijgen. Met betrekking tot 
somberheid zijn de resultaten niet eenduidig: op twee van de drie dagen namen 
gevoelens van somberheid toe tijdens het internetten, terwijl deze gevoelens op de derde 
dag juist afnamen. In het algemeen lijken gevoelens van vrolijkheid en blijheid te dalen 
tijdens een internetsessie. Gevoelens van verveeldheid zijn het hoogst vlak vóór en vlak 
na het internetten, en het laagst tijdens het internetten. Het internetten zou dus een 
functie kunnen hebben in het reguleren van gevoelens van spanning en angst, en 
gevoelens van verveeldheid. Het internetten zou daarbij echter ook negatieve effecten 
kunnen hebben die er toe leiden dat men zich enigszins af gaat sluiten van de ‘echte’ 

wereld en dat het steeds moeilijker wordt om mensen in het ‘echt’ te leren kennen. 
Verder wordt een groot aantal negatieve psychologische effecten genoemd, zoals apathie 
en luiheid, geen zin meer hebben in andere dingen doen. Het beeld ontstaat dat 
internetgebruik vooral ten koste gaat van andere bezigheden die meer moeite kosten. 
Het internetgebruik geeft aanleiding tot uitstelgedrag. Dat kan vervolgens stress 
opleveren, omdat men zich zorgen gaat maken over datgene wat men had moeten doen, 
maar niet gedaan heeft. Ook leidt dit uitstelgedrag en de ervaren luiheid tot 
ontevredenheid over zichzelf. Tot slot worden nog directe lichamelijk klachten door het 
langdurige internetgebruik genoemd, zoals RSI-klachten, maar ook verergering van 
reeds bestaande, bijvoorbeeld reumatische, klachten (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 
2003). 
 
Het is zowel mogelijk dat compulsief internetgebruik een negatieve invloed heeft op het 
psychosociaal welbevinden, als dat een lage mate van psychosociaal welbevinden 

aanleiding geeft tot compulsief internetgebruik. Een andere mogelijkheid is dat zowel het 
lage psychosociale welbevinden als het compulsieve internetgebruik beide verschijningen 
zijn van één onderliggend probleem (Eijnden en Vermulst, 2006). 
 
Overmatig gebruik maken van het virtuele leven kan leiden tot schooluitval, overgewicht 
en niet meer goed in staat zijn tot een normale sociale ontwikkeling van kinderen (W. 
Vlier, 2006). 
 

De ‘Net Generatie’ is een generatie studenten die is geboren tussen 1982 en 1991. Deze 
groep kwam als eerste groep ‘jeugd’ in aanraking met het internet. Kernbegrippen van 
deze generatie die in meerdere artikelen van Oblinger (2005) voorkomen zijn: interactie, 
visie op technologie, zelfstandigheid, relevantie en onmiddellijkheid. Interactie is 'key' 
voor de ‘net generatie’, of het nu interactie is met de docent, met een medestudent of 
met een computer of netwerk. De 'net gener' is een communicator en vindt dat deze 
communicatie geen vervangingsmiddel is voor fysiek contact. Tevens zie je vaak dat 
deze generatie ook voor haar hobby’s een computer nodig heeft (Oblinger, 2005). 
 
Sinds lange tijd zijn jongens de doelgroep voor games. Dit komt vooral door de 
gewelddadige thema’s van de games. Kleine spelletjes op websites zijn altijd al 
meisjesvriendelijk geweest. Hier gaat het vaak om kleine puzzels of behendigheid. 
Jongens houden zich vaker dan meisjes bezig met online en offline games, terwijl 
meisjes zich vaker bezighouden met kleine spelletjes op websites. Naarmate jongeren 

ouder worden, daalt het percentage ‘gamers’. Wanneer jongeren ouder worden, neemt 
school en huiswerk een steeds groter deel van de vrije tijd in beslag. Hierdoor neemt de 
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lust om te gaan gamen af. Deze verklaring wordt enigszins ondersteund door het verschil 
in opleidingsniveaus: jongeren op het VMBO besteden in vergelijking met jongeren op 
HAVO/VWO meer uren per week aan online- en offline gamen. Als gamers en niet-
gamers met elkaar vergeleken worden, ontstaat er een beeld van de ‘typische’ 
onlinegamer. Gamers zijn vaker man, iets vaker autochtoon, jonger, en doen het iets 
beter op school dan niet-gamers. Ook blijkt dat ze iets meer sociaal angstig zijn. Sociaal 
angstige jongeren gamen meer als ‘uitweg’. Jongeren die meer sociaal angstig en 
eenzamer zijn, gaan vaker online gamen. Dit steunt het idee dat jongeren soms 
‘vluchten’ in de games. Diegenen die blijven gamen met het ouder worden, gaan 
niettemin gemiddeld wel meer uren per week besteden aan zowel offline- als online 
games (eventueel met anderen) (Rooij en Eijnden, 2007). 
 
Een kleine subgroep van de gamers, rond de 3%, wordt gezien als ‘compulsieve’ gamer. 
Als deze groep ‘compulsieve’ gamers wordt vergeleken met de overige niet-compulsieve 
gamers, blijkt dat ze vaker mannelijk en vaker allochtoon zijn. Bovendien doen ze het 
slechter op school. Psychisch en sociaal gaat het slechter met de ‘compulsieve’ gamers 
dan met de niet-compulsieve gamers. Ze zijn vaker depressief, sociaal angstig, hebben 
vaker een negatief zelfbeeld én zijn vaker eenzaam. Een andere belangrijke bevinding is 

dat jongeren, als ze eenmaal compulsief internetgebruiker zijn, steeds meer gaan 
internetten. Dit resultaat wordt ondersteund door de bevinding dat de jongeren die in 
2006 al compulsieve internetgebruiker waren, in 2007 nog meer uren per week online 
zijn geweest. Namelijk 34 uur per week ten opzichte van 30 uur per week in 2006 (Rooij 
en Eijnden, 2007). 
 
De gevoeligheid voor straf en beloning en impulsiviteit kunnen gerelateerd worden aan 
problematisch alcohol- en drugsgebruik. Aangezien het internet een eindeloze bron vormt 
van belonende prikkels, zou er verwacht worden dat de gevoeligheid voor belonen in 
verband staat met compulsief internetgebruik. Maar de gevoeligheid voor beloning blijkt 
niet samen te hangen met compulsief internetgebruik. Er bestaat wel een verband tussen 
compulsief internetgebruik en de gevoeligheid voor straf en impulsiviteit. Meer dan 
‘gewone’ internetgebruikers blijken compulsieve internetgebruikers de neiging te hebben 
om direct op prikkels te reageren zonder al te veel stil te staan bij eventuele (negatieve) 

gevolgen (Gray, 1987).  
 
 

3.1.5 Compulsief seksueel internetgedrag  
 
Mensen met een lage eigenwaarde, een verstoord beeld van het eigen lichaam, 
onbehandelde seksuele stoornissen of eerdere seksuele verslavingen, lopen een groot 
risico compulsief seksueel internetgedrag te ontwikkelen. De toegankelijkheid, de 

anonimiteit en de lage kosten (in vergelijking met pornografisch materiaal in bladen, 
telefonische sekslijnen en prostitutie) zijn belangrijke factoren die kunnen bijdragen aan 
het ontstaan van compulsief seksueel internetgedrag (Putnam, 2000). 
 
Je kunt volgens Putnam (2000) spreken van cybersex verslaafden wanneer mensen 
tussen de 15 en 25 uur per week bezig zijn met cybersex en de drang en het verlangen 
om hier mee bezig te zijn niet kunnen weerstaan, ondanks de negatieve gevolgen die dit 
gedrag op het psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak voor de betrokkene kunnen 
hebben.  
 
Het deelnemen aan cyberseks kan bij depressieve mensen of mensen niet lekker in hun 
vel zitten, tijdelijk de onplezierige emotionele toestand verbeteren. Deze negatieve 
bekrachtiging zorgt er dan voor dat men het gedrag zal herhalen om zich opnieuw prettig 
te kunnen voelen. Om steeds weer opnieuw de behoeften te kunnen bevredigen gaat 

men op zoek naar nieuw materiaal (Meerkerk, Eijnden, en Garretsen, 2006). Dit zoeken 
naar nieuwe internetsites of op bekende internetsites naar nieuwe stimulerende plaatjes 
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of filmpjes, zorgt voor een bepaald gedrag dat vooraf gaat aan de bekrachtiging. Zo 
ontstaat er een gedragspatroon: zoeken naar cyberseks, opgewonden raken, masturbatie 
en uiteindelijk een orgasme. Dit gedragspatroon werkt volgens Putnam (2000) extreem 
verslavend. Er is uit onderzoek gebleken dat bijna tweederde van de jongeren soms 
seksueel getinte gesprekken heeft via de chat. Daarnaast heeft één op de tien (12 
procent) wel eens seks via de webcam (Hoogwaerts, 2009). Er worden wel gezegd dat 5 
procent van de bevolking seksverslaafd zou zijn. In Nederland is er echter nog geen 
uitgebreid onderzoek naar gedaan, vooral niet naar de doelgroep jongeren die aan 
cybersex verslaafd is (Palm, 2008). 
 

 

3.1.6 Welke meetinstrumenten bestaan er voor compulsief internetgedrag? 
 
Op basis van de criteria voor middelenafhankelijkheid en pathologisch gokken uit de 
DSM-IV (APA, 1995), de door Griffiths (1999) beschreven algemene criteria voor 
gedragsverslavingen en de kennis opgedaan tijdens een kwalitatief onderzoek onder 
zelfverklaarde ‘internetverslaafden’ (Meerkerk en Eijnden, 2003), is een set van 14 items 
ontwikkeld (de Compulsive Internet Use Scale: CIUS, zie bijlage A).  

 
De Online Cognition Scale (OCS) (Davis, Flett, & Besser, 2002) is een ander instrument 
waarmee compulsief internetgebruik gemeten kan worden. De CIUS blijkt hoog te 
correleren met de OCS. Geconcludeerd mag worden dat de CIUS een eenvoudig af te 
nemen, betrouwbaar, stabiel en valide instrument is om de ernst van compulsief 
internetgebruik vast te stellen (Meerkerk, Eijnden, Vermulst en Garretsen, 2008). De 
CIUS wordt bij Tactus Verslavingszorg toegepast. Dit meetinstrument is gericht op de 

computergebruiker zelf en niet op ouders/opvoeders.  
 
 

3.1.7 Conclusie 
 

Wat is vanuit de literatuur bekend over karaktereigenschappen, gedragingen en 
activiteiten van jongeren (12 – 18 jaar) die kunnen duiden op compulsief internetgedrag?  
Eén op de tien jongeren heeft last van een ‘internetverslaving’, wat betekent dat deze 

jongeren langer dan 16 uur per week internetten en het gevoel hebben niet meer te 
kunnen stoppen. Compulsief internetgebruik lijkt daarbij vooral samen te hangen met het 
spelen van online games, het gebruik van de MSN messenger en het gebruik van 
profielsites. Jongeren zijn veelal vele uren per dag online en internetten behoort dan ook 
voor velen tot de belangrijkste tijdsbesteding. Naarmate jongeren ouder worden, daalt 
het percentage ‘gamers’. School en huiswerk nemen een steeds groter deel van de vrije 
tijd in beslag, hierdoor neemt de lust om te gaan gamen af. 
 
Jongeren die sociaal angstiger en eenzamer zijn, gaan vaker online gamen. De jongeren 
‘vluchten’ soms in de games. Overmatig gebruik maken van het virtueel leven kan leiden 
tot schooluitval, overgewicht en niet meer goed in staat zijn tot een normale sociale 
ontwikkeling. Compulsieve internetgebruikers zijn vaak mensen die internet gebruiken 
om met sombere of depressieve gevoelens om te gaan. Een aantal gaat zich onrustig 
voelen wanneer ze geen internetverbinding hebben.  

 
Een grote meerderheid van de compulsieve internetgebruikers zegt dat ze wel eens last 
hebben van gevoelens van eenzaamheid en dat internet helpt om met die gevoelens om 
te gaan, bijvoorbeeld door online contact met andere mensen te zoeken. Internet maakt 
het ook mogelijk om gemakkelijker een sociaal netwerk op te bouwen, dat soms ook tot 
sociale contacten in het echte leven leidt. Sommigen geven echter ook aan dat ze zich 
door internet eenzamer kunnen gaan voelen, bijvoorbeeld als er geen berichten van 
anderen zijn. Verrassend is dat eenzame jongeren minder gebruik maken van instant 
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messenger, wat de suggestie weerlegt dat juist eenzame jongeren zouden profiteren van 
de voordelen van instant messenger.  
 
Op de lange termijn kan compulsief internetgebruik ten koste gaan van de persoonlijke 
ontwikkeling, bijvoorbeeld omdat de studie eronder lijdt of hobby’s opgegeven worden, 
en van de gezondheid, bijvoorbeeld door slechte eetpatronen. Vaak wordt ook genoemd 
dat het internetgebruik ten koste gaat van de nachtrust, omdat men regelmatig te laat 
naar bed gaat, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het prestatieniveau. 
 
In het algemeen lijken gevoelens van vrolijkheid en blijheid te dalen tijdens een 
internetsessie, maar gevoelens van boosheid en irritatie juist stijgen. Gevoelens van 
verveeldheid zijn het hoogst vlak vóór en vlak na het internetten, en het laagst tijdens 
het internetten. Vaak blijkt men verder ook geen andere vorm van vrijetijdsbesteding te 
kennen en zoeken op het internet afleiding en verdrijven verveling en eenzaamheid. 
 
Tot slot worden een groot aantal negatieve psychologische effecten genoemd zoals 
apathie en luiheid. Het internetgebruik gaat ten koste van andere bezigheden die meer 
moeite kosten en geeft aanleiding tot uitstelgedrag. Dat kan vervolgens stress opleveren, 

omdat men zich zorgen gaat maken over datgene wat men had moeten doen maar niet 
gedaan heeft. Ook leidt dit uitstelgedrag en de ervaren luiheid tot ontevredenheid over 
zichzelf. 
 
In het geval van overmatig internetgebruik is er vaak sprake van een introverte, sociaal-
emotioneel zwak ontwikkelde, gesloten en ontwijkende persoonlijkheid. Ze blijken vaak 
eenzaam, onzeker, wantrouwend, vervreemd van hun omgeving en weinig sociaal 
vaardig te zijn. Vaak zijn ze vroeger op school gepest en voelen ze zich ook nu nog 
buitengesloten. Opvallend is dat er vaak bij compulsief internetgebruikers sprake is van 
moeizame en vaak problematische familieomstandigheden.  
 
Mensen met een lage eigenwaarde, een verstoord beeld van het eigen lichaam, 
onbehandelde seksuele stoornissen of eerdere seksuele verslavingen, lopen een groot 
risico compulsief seksueel internetgedrag te ontwikkelen. De toegankelijkheid, de 

anonimiteit en de lage kosten, zijn belangrijke factoren die kunnen bijdragen aan het 
ontstaan van compulsief seksueel internetgedrag. Voor mensen die niet lekker in hun vel 
zitten, kan het deelnemen aan cyberseks tijdelijk de onplezierige emotionele toestand 
verbeteren. Deze ‘beloning’ zorgt er dan voor dat men het gedrag zal herhalen, om zich 
opnieuw prettig te kunnen voelen.  
 
Welke meetinstrumenten bestaan er voor compulsief internetgedrag? 
Er bestaan meetinstrumenten om het compulsief internetgebruik te meten. De twee 

bekendste meetinstrumenten op dit gebied zijn: De ‘Online Cognition Scale’ (OCS) en de 
‘Compulsive Internet Use Scale’ (CIUS). De CIUS blijkt hoog te correleren met de OCS. 
Geconcludeerd mag worden dat de CIUS een eenvoudig af te nemen, betrouwbaar, 
stabiel en valide instrument is om de ernst van compulsief internetgebruik vast te stellen. 
Deze wordt bij Tactus Verslavingszorg toegepast. 
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3.2 Theorie handleiding 
 
 

3.2.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf worden belangrijke punten van de virtuele ontwikkeling van jongeren 
aangaande ouders besproken. In subparagraaf 3.2.2 word stilgestaan bij de virtuele 
ontwikkeling van jongeren. Vervolgens wordt in subparagraaf 3.2.3 besproken hoe 
ouders het beste signalen op kunnen vangen die duiden op overmatig internetgebruik en 
hoe zij hier het beste op in kunnen spelen. Daarna komt in subparagraaf 3.2.4 de 
ondersteuning van ouders van hun kinderen in de virtuele wereld aan de orde. Als laatste 
gaat subparagraaf 3.2.5 in op het grenzen stellen door ouders aan hun kinderen in het 
computergebruik. Met deze informatie wordt ook antwoord gegeven op deelvraag 3: Wat 
is vanuit de literatuur bekend over het voeren van een gesprek door ouders met hun 
kinderen over het internetgebruik van hun kinderen (wat betreft signalering, 
ondersteuning en grenzen stellen)? 
 
 

3.2.2 Virtuele ontwikkeling van jongeren tussen de 10-18 jaar 
 
Delfos definieert het virtuele leefmilieu als volgt (Delfos, 2008): “De fictieve wereld die 
gecreëerd word door de media waarin ouders en kind zich passief (met name televisie en 
video) en actief en interactief (met name internet, computer, mobieltjes en gaming) 
bewegen.” De virtuele wereld ontwikkelt zich snel en lijkt voor veel mensen niet bij te 
benen. Ouders en zelfs jongeren van twintig jaar lijken achter te lopen ten opzichte van 
zestienjarigen als het gaat om internetgebruik en de mogelijkheden ervan. De jongeren 
bewegen zich heel snel in deze wereld. Zij missen alleen wel kaders waar zij dit aan 
kunnen toetsen. Zij hebben behoefte aan begrenzing en hierin zal de opvoeding, en dus 
de kennis en ervaring van ouders die zij hiermee hebben, van pas kunnen komen 
(Delfos, 2008). Emoties om contacten te maken die belangrijk zijn voor verbintenis met 
een ander zijn: de ‘langzame’ emoties als respect, liefde, tederheid en bescheidenheid. 
Dit zijn emoties die door reëel contact ontstaan. De ‘snelle’ emoties, zoals verliefdheid, 

woede, agressie en vrolijkheid, winnen het in de virtuele wereld en dit zijn de emoties 
(Delfos, 2008). 
 
In de leeftijd van 10-12/13 jaar is het kind in de prepuberteit en vooral bezig met het 
ontwikkelen van de sociale identiteit. Volgens Rooijendijk (2003) vindt er in deze periode 
een versnelling van groei plaats. In deze leeftijd is het belangrijk dat het lichaam de 
hormonale groei op eigen tempo kan ontwikkelen. Door veel gamen kan dit tempo 
verhoogd worden waardoor het agressie kan stimuleren. In de virtuele wereld spelen 

normen en waarden nog nauwelijks een rol en commercie juist wel. De kinderen in deze 
leeftijdsfase zijn ook gevoelig voor idolen en figuren uit de media, waar de commercie 
handig op in kan spelen. Hierdoor kunnen jongeren zich andere normen en waarden 
eigen maken. Ook het vormen van vriendschappen is een belangrijke activiteit in deze 
fase. Vriendschappen worden snel gemaakt, snel verbroken en snel hersteld (Delfos, 
2008). Dit is een belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling in het ‘echte’ leven, 
maar dus ook in de virtuele wereld van jongeren. Ze doen dit dus ook door gebruik te 
maken van het internet. Volgens Angenent (2005) dragen relaties met andere kinderen 
in belangrijke mate bij aan de identiteitsvorming van kinderen.  
 
In de leeftijdsfase van 11/13-14 jaar staat het afzetten tegen ouders voor de aanloop 
naar de eigen ontwikkeling van de psychologische identiteit centraal. Toch benoemt 
Angenent (2005) dat ondanks de grotere afstand die ontstaat tussen jongeren en ouders, 
het wederzijdse vertrouwen en de wederzijdse loyaliteit toch blijft bestaan. Op internet 

wordt dit afzetten volop gedaan en jongeren nemen veel van elkaar over. Zij kunnen niet 
goed schatten wat de gevolgen hiervan zijn, omdat het virtuele milieu vooral bestaat uit 



 De virtuele wereld, het gesprek tussen ouder en kind? Februari 2009 

 

Bachelorrapport  

 

18 

jongeren (Delfos, 2008). In het ‘echte’ leven wordt dit ook gedaan en gaan jongeren veel 
met elkaar in gesprek over hoe zij de dingen zien en gaan dit toetsen aan hun ouders. 
Hier is geen of nauwelijks tijd voor wanneer men op internet zit. Als er om meningen en 
ideeën gevraagd wordt, kun je dit als jongere niet eerst even toetsen bij een oudere. De 
ander verwacht meteen een antwoord. De groepsdruk is enorm op het internet. Daarom 
is het belangrijk om stil te staan als ouder bij de activiteiten van het kind op het internet.  
 
In de leeftijd van 14-16 jaar staat exploratie voorop bij de jongere. Ze willen de wereld 
onafhankelijk veroveren. Dit is de tweede aanloop naar de ontwikkeling van de 
psychologische identiteit. Naast de ontwikkelingsmogelijkheden die het virtuele milieu de 
jongere biedt, brengt het ook gevaren met zich mee. Doordat ze als volwassenen gezien 
willen worden, zien ze het kwaad van volwassenen met slechte bedoelingen niet. In de 
fasen voorafgaand aan deze, is de educatie in het voorkomen van misbruik etc. al 
belangrijk, zodat het voorkomen wordt. De groepsdruk van leeftijdsgenoten is ook een 
belangrijk aspect. Doordat alles snel gaat in deze wereld, hebben jongeren al snel het 
gevoel dat ze geen recht meer hebben om ergens protest tegen aan te tekenen. Hierdoor 
zijn ze minder assertief. Daarnaast kan het ook bijdragen aan volwassenwording door de 
enorme hoeveelheid aan informatie en beweegmogelijkheden (Delfos, 2008). Volgens 

Angenent (2005) is de groepsdruk enorm in deze periode. Ze willen zichzelf ontdekken 
met leeftijdsgenoten en doen dit op alle mogelijke gebieden. De grenzen worden afgetast 
en soms overschreden. Tegen de tijd dat ze achttien worden is deze periode weggeëbd.  
 
De leeftijdsfase van 16-18 jaar is de fase van de ontwikkeling van de psychologische 
identiteit. Het is de zoektocht naar zichzelf. In het virtuele milieu kan iedereen zich 
vergelijken met een andere identiteit of meerdere identiteiten. Hierin zijn jongeren actief 
om te kijken hoe een identiteit werkt en wat de gevolgen zijn van bepaalde acties. Dit is 
allemaal leerzaam en te vinden in de virtuele wereld. Toch brengt het een risico van het 
ontstaan van een schijnidentiteit met zich mee. Het geheugen van een jongere in deze 
fase is waarschijnlijk niet goed genoeg om de virtuele wereld altijd van de werkelijke 
wereld te onderscheiden, waardoor de ervaringen door elkaar kunnen lopen. Jongeren in 
een kwetsbare situatie kunnen zich verliezen in de virtuele wereld. In deze fase speelt 
verslaving een belangrijke rol (Delfos, 2008). Volgens Angenent (2005) is dit de periode 

waarin de adolescent zich vooral wil herkennen in leeftijdsgenoten, maar daarnaast ook 
een eigen originaliteit in wil kunnen brengen. 
 
Verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes in de beleving van de virtuele 
wereld wordt veel benoemd in het boek “Beeldschermkinderen, theorieën over kind en 
media” van Valkenburg. De overeenkomsten zijn dat jongens zowel als meisjes ongeveer 
evenveel tijd besteden aan deze wereld. Verschillen zijn de interesses op het internet. 
Jongens zien het gamen (ook het zoeken naar cheats en codes voor spellen) en het 

stuiten op sensationele sites (porno en geweld) als positieve ervaring, terwijl meisjes de 
positieve ervaringen juist zien in het zoeken van informatie over idolen en dieren en het 
contact maken met anderen (chatten). Er zijn ook onderzoeken gedaan naar het effect 
van interactieve media, zoals vooral gaming. Een positief effect is verbetering van het 
ruimtelijk inzicht. Uit onderzoek van Okagaki en Frensch (1994, in: Valkenburg, 2002) 
bleek dat het gedeelte van ruimtelijk inzicht van het IQ hoger ligt bij jongeren die 
gebruik maken van interactieve media, dan bij jongeren die hier vrijwel nooit gebruik van 
maken. Ook de creativiteit blijft niet achter. Bij een groep kinderen op een basisschool 
die gedurende een half jaar gebruik maakte van het computerprogramma ‘logo’ (een 
schildpad geeft instructies om te tekenen en figuren te maken op het beeldscherm), blijkt 
de creativiteit groter te zijn dan de kinderen in de klas die het niet hebben gevolgd. Ook 
op de oog-handcoördinatie blijkt de interactieve media een positief effect te hebben, 
blijkt uit drie onderzoeken (Greenfield, De Winstanley, et al., 1994; Griffith et al., 1983; 
Kuhlman & Bertel, 1991, in: Valkenburg, 2002). 
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3.2.3 Signalering 
 
Delfos (2005) behandelt de signalering van depressie bij pubers. Bij jongeren kun je 
verschillende signalen opvangen, zoals prikkelbaarheid, rusteloosheid (slecht slapen), 
gebrek aan contact met leeftijdgenoten en structurele somberheid. Vooral bij 
adolescenten neemt depressie toe. Delfos(2005) noemt verder nog de geslotenheid. Is 
een jongere altijd al gesloten of pas sinds kort?  
 
Pardoen (2005) gaat ook in op de sociaal-emotionele risico’s van het internet. Ze 
benoemt de vereenzaming. Wanneer iemand in het echt gepest wordt, wordt dit op 
internet vaak ook gedaan. Ook Valkenburg (2002) de versterking van de werkelijke 
wereld is op internet. Als iemand in werkelijkheid gepest wordt, kan dit versterkt worden 
door virtueel pesten. Pardoen beschrijft dat vereenzaming kan ontstaan wanneer de 
jongere in de werkelijkheid ook geen vrienden heeft. Pesterijen kunnen leiden to een 
onveilig gevoel en het ontwikkelen van een angst.  
 
De verschillende signalen die overmatig computergebruik suggereren, die Delfos (2005) 
en Pardoen (2005) noemen, kunnen worden opgesplitst in activiteiten en 

gedragskenmerken. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: 
 

- huiswerk 
- spelen 
- hobby’s 
- dingen doen met het gezin of anderen 
 

Gedragskenmerken zijn bijvoorbeeld: 
 

- prikkelbaar wanneer de jongere niet achter de computer zit 
- vereenzaming(gebrek aan contact met anderen 
- humeurig gedrag dat niet over gaat 
- structurele somberheid, wat kan uitlopen op depressie 
- slaaptekort 

 
Belangrijk voor ouders is om te letten op de gemoedstoestand na het computeren. Iedere 
jongere is wel eens prikkelbaar of heeft wel eens een dipje. Maar het kan problematisch 
worden, wanneer het ten koste gaat van de sociaal-emotionele situatie van de jongere. 
Daarnaast is het van belang om als ouder in gesprek te blijven. Pardoen (2005) 
benadrukt dat het belangrijk is om een sociaal vangnet om de jongere heen te bouwen. 
Op deze manier weet een kind dat er mensen zijn bij wie hij terecht kan, wanneer hij 
bijvoorbeeld een nare ervaring meemaakt op het internet. Delfos (2006) geeft aan dat 

een bescheiden, respectvolle en warme houding een goede basis is om als ouder een 
kind te benaderen. Hiermee worden nieuwsgierigheid en oprechte interesse getoond. Op 
deze manier kunnen ouders meer te weten komen over de virtuele wereld. 
 
 

3.2.4 Ondersteuning 
 
In haar boek bespreekt Delfos (2005) verschillende vraagtechnieken die komen kijken bij 
het communiceren met pubers en adolescenten. Maar er is één basis waar alles mee 
begint en dat is de attitude. Deze moet bescheiden, respectvol en warm zijn. Ze is dan 
ook aanhanger van de socratische methode. Socrates was één van de eerste invloedrijke 
filosofen uit de Griekse oudheid. Hij ging er vanuit dat ieder mens beschikt over unieke 
kennis. Delfos geeft in haar boek de basisregels weer van de socratische methode. Dit 
zijn achtereenvolgens: ervan overtuigt zijn dat de mens deskundige is over zichzelf, de 

deskundigheid van de ander naar buiten halen, eerder vragen dan vertellen en doen 
ontdekken.  
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Als eerste is het belangrijk om jezelf ontwetend op te stellen zodat je over een bepaald 
punt informatie krijgt van de ander (ook wel socratische ironie genoemd). Als tweede 
geef je tegenargumenten en wordt de ander op de proef gesteld (elenchus). Van hieruit 
ga je door met het naar buiten halen van de deskundigheid door de juiste vragen te 
stellen en door te vragen (Hermeneutiek). Wanneer deze kennis naar boven komt (het 
herinneren van opgeslagen kennis in de ziel die onsterfelijk is, wordt anamnese 
genoemd) en je de ander kunt laten ontdekken dat het uit zichzelf komt zal deze kennis 
uniek en eigen zijn, de deskundigheid van die persoon. Dit laten ontdekken wordt de 
maieutiek genoemd van de socratische methode. Bij pubers en adolescenten zet je 
hiermee de zelfreflectie op gang en het bewust worden van eigen kennis. 
 
Wanneer je deze methode toepast op pubers en adolescenten creëer je 
gelijkwaardigheid, waar zij juist naar streven. Delfos maakt nog wel onderscheid tussen 
jonge pubers en adolescenten. Bij pubers met de leeftijd van 12-14 jaar kan het 
doorvragen nog lastig zijn. Ze voelen zich vaak nog onzeker. Het beginnen met gesloten 
vragen is hierbij nog van belang. En vaak is het uitleggen waarom je even wilt praten 
(metacommunicatie) ook belangrijk.  
 

Bij de leeftijd van 14-16 jaar wordt je eigen attitude op de proef gesteld. Jongeren zijn 
dan vaak in het verzet om te praten en doen liever andere dingen. Hierbij kan het helpen 
om metacommunicatie te gebruiken om jezelf bloot te geven. Laat ook het initiatief bij de 
jongere en wees direct. Om de zaak heen draaien heeft geen zin en roept juist irritatie 
op. De vraagtechnieken die hierbij handig zijn, zijn open vragen stellen en doorvragen 
(congruentie is hierbij belangrijk).  
 
Wanneer ze de leeftijd van 16-18 jaar hebben bereikt zullen ze vaker in discussie gaan. 
Ze willen hun eigen mening toetsen bij de volwassene en zijn hierin ook nog op zoek 
naar steun. Ook streven ze naar gelijkwaardigheid. Wanneer de gelijkwaardigheid niet 
zichtbaar is zal de jongere ongeduld tonen. De vraagtechnieken zijn gericht op open 
vragen stellen en doorvragen.  
 
Naast de socratische methode zijn er nog andere benaderingen om met jongeren te 

praten en met hen op één lijn te komen en zo de gelijkwaardigheid te creëren. Heffels 
(2006) heeft het over actief luisteren (LSI) en de GsG-formule (Gedrag, situatie, Gevoel). 
Het actieve luisteren is belangrijk om met de jongere op één lijn te komen, zodat de 
jongere zich gelijkwaardig en begrepen voelt. Dit is vooral belangrijk bij gesprekken die 
over gedachten en gevoelens gaan. De jongere heeft er niet altijd behoefte aan dat de 
ouder te diep in gaat op het onderwerp. Daarom is het als ouder belangrijk om deze 
houding aan te nemen en niet de houding van de socratische methode. Soms is het ook 
goed om het te laten bezinken en de jongere er zelf weer mee te laten komen. De GsG-

formule wekt vanuit het eigen gevoel, benoemd door de ouder. Het is belangrijk om 
hierbij in de ik-vorm te spreken. Hierbij moet niet de persoon worden afgewezen maar 
het gedrag.  
 
Bij een onderhandelingsgesprek komt zowel de LSI als De GsG-formule kijken. Hierbij is 
het belangrijk dat je ook de motieven en de opties van de jongere aanhoort en deze in 
acht neemt. Zo voelt de jongere zich serieus genomen en gelijk aan de volwassene. Bij 
een gesprek om gedachten te onderzoeken is er aandacht voor de GsG van de jongere. 
Jongeren hebben vaak verkeerde etiketten aan situaties hangen, omdat zij bepaalde 
situaties vroeger hebben meegemaakt en uitgelegd. Maar zijn die gedachten wel 
realistisch? Dit komt ook in het virtuele leven aan bod. De jongere moet leren kritisch 
naar alles te kijken en niet alles klakkeloos aan te nemen. Als ouder kun je hier op 
inspelen door gesprekken aan te gaan door middel van deze formule.  
 

Heintz (1999) houdt het algemener. Wat zij beschrijft is voor iedereen van toepassing en 
gaat voornamelijk over de algemene houding van de ouder. Zij geeft aan dat het 
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zelfvertrouwen van een jongere onder andere ontwikkeld wordt door hem of haar positief 
aanspreken en actief te luisteren. De intensiteit van het contact wordt mede bepaald 
door het inlevingsvermogen in de gevoelswereld van de jongere, zodat je hen kunt 
respecteren en begrijpen. Op deze wijze voelen zij zich serieus genomen voelen. De 
eigen houding en basisgevoel is van grote invloed op de gemoedstoestand van het kind.  
Heintz (1999) benoemt, net als Adriaenssens (2006), een schema voor een 
onderhandelingsgesprek. Dit ziet er ongeveer als volgt uit:  
 

 Wat is het probleem? 
 Hoe voel ik me daarbij (ouder) 
 Benoemen, reactie en voorstel jongere 
 Goed voorstel  bekrachtigen 
 Niet reëel (in jouw ogen) opnieuw proberen en meedenken, bekrachtigen. 

  
Heintz (1999) gaat hierin nog iets dieper dan Adriaenssens (2006). Zij is van mening dat 
de houding en toon van de ouder ook van belang is. En daarnaast wordt er dieper 
gekeken naar de achterliggende gedachten en behoeften van de jongere. Zij sluit zich 
net als Delfos (2005) in haar boek aan bij Heffels (2006), die stelt dat niet de persoon, 

maar het gedrag moeten worden afgekeurd. Anders beschadig je daarmee het zelfbeeld 
van de jongere. Adriaenssens (2006) noemt in zijn boek dat het benoemen van je eigen 
kwetsbaarheid bevorderlijk is in gesprek, zo kan de jongere ook bij jou stilstaan en jou 
begrijpen. Het gesprek wordt er menselijker van. Eerder genoemde auteurs beamen dit.  
 
De socratische methode is vooral bruikbaar bij het communiceren over internetgebruik, 
omdat je met deze methode uitgaat van de deskundigheid van de jongere zelf. En 
aangezien zij op het gebied van interactieve media vaak het meest deskundig zijn, is dit 
een goede aanpak. De methoden die Heffels benoemt zijn algemener en gelden net iets 
meer voor de jongere puber (10-14/15). Deze twee theorieën zijn dus toepasbaar in de 
leeftijdsfasen van 10-18 jaar.  
 
Bij een goede ontwikkeling speelt een aantal factoren mee. Volgens Heffels (2006) is er 
sprake van een 3 factorenmodel. Het gaat hier om de factoren opvoeding (liefde geven 

en mogelijkheid tot autonomie), levensomstandigheden (gebeurtenissen in je leven) en 
genetische aanleg. Volgens het triple P programma is het, het belangrijkst positief op te 
voeden. Binnen de triple P wordt gewerkt vanuit vijf basisprincipes, namelijk: 
 

 Het bieden van een veilige en stimulerende omgeving 
 Geef positieve ondersteuning waardoor het kind leert 
 Hanteer een aansprekende discipline 
 Houd realistische verwachtingen voor ogen van je kinderen 

 Zorg goed voor jezelf 
 

Deze methode past bij de democratische opvoeding, de socratische methode, de GsG-
formule en de LSI. Samen vormt het een geheel aan hulpmiddelen om in gesprek te gaan 
met de jongere en daarmee ook de ondersteuning te kunnen bieden die een jongere 
nodig heeft. 
 
 

3.2.5 Grenzen stellen 
 
Het type opvoeding dat door het merendeel van de ouders gebruikt wordt is de 
zogenaamde democratische opvoeding (Delfos, 2005). Hierbij is voornamelijk 
gelijkwaardigheid belangrijk. In relatie tussen ouder en kind, wordt geluisterd naar elkaar 
en wordt afgewogen wat de beste keuze is.  
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Daarnaast beschrijft Delfos (2005) hoe een gedragsverandering opgezet kan worden. Als 
eerste moet ongewenst gedrag gestopt worden. Vervolgens moet nieuw gedrag 
bekrachtigd worden en oud gedrag, wanneer dit terugkomt, genegeerd worden. Ouders 
zijn vaak geneigd om elke keer te straffen als ze het oude gedrag laten zien, maar 
vergeten het nieuwe gedrag te belonen. 
 
Er zijn allerlei tips om het internet zo veilig mogelijk te maken en vooral de jongere 
hierin te kunnen begrenzen en kaders aan te kunnen brengen, zodat zij zichzelf ook 
veilig voelen. Hieronder volgen een aantal tips van deskundigen. Pardoen (2005) noemt 
de volgende punten en legt ze uitgebreid uit: 
 
9-13 jaar: 

- Spreek een tijd af hoe lang de kinderen achter de computer mogen zitten 
en waarvoor 

- Spreek pauzes af om te eten/drinken en te bewegen 
 

13-18: 
- Privacy  wat geef je weer en wat niet? En hoe doe je dat met gegevens 

van anderen? Praat hierover maak afspraken. 
- Wanneer aankopen gedaan worden via internet, leg deze dan vast. 
- Jongeren kunnen alles vinden op internet en zullen misschien ook gaan 

zoeken naar seksuele voorlichting. Geef weer dat wat ze zien op 
pornosites, niet realistisch is. En geef eventueel een boek over dit 
onderwerp, zodat ze dat voor naslag hebben. 

- In spelletjes geven de rollen vaak een onrealistisch beeld. Geef hierover je 
mening, meer niet. 

- Jongeren denken dat de virtuele wereld helemaal vrij is en zien onbeperkte 
mogelijkheden. Ga met hen in gesprek over dat hier ook wetten en regels 
gelden en geef hierover je mening. 

- Wanneer een jongere een afspraak met een onbekende via internet wil 
maken, wees dan niet meteen veroordelend, maar zorg ervoor dat het zo 
veilig mogelijk is. Laat de jongere niet alleen gaan en wees nieuwsgierig. 

- Zorg voor een sociaal vangnet laat weten dat je er bent voor je jongere. 

- Laat de jongeren nadenken over de gedragsregels op internet hoe ga je 
met elkaar om? 

- Respecteer de privacy van de jongere. 
- Maak geen drama van laat naar bed gaan blijf vooral in gesprek, wijs de 

jongere op eigen verantwoordelijkheid en houd de vooruitgang van school 
in de gaten. 

 

Pardoen (2005) maakt onderscheid in deze leeftijdsfasen, omdat kinderen die in de 
eerste fase zitten, meer binnen de kaders van de ouders zullen blijven. Zij zullen nog 
veel in overleg doen met ouders en hen erbij betrekken. In de fases daarna wil de 
jongere onafhankelijk zijn en zichzelf ontdekken.  
 
In een folder van Insafe Network (n.d.) worden de tips niet zo uitgebreid besproken als 
in het boek van Pardoen, maar komen ze wel overeen met die van Pardoen. Het zijn de 

basisregels om het internet zo veilig mogelijk te maken. 
 
Binnen het project Virtueel Leven Enschede zijn deskundigen bezig met het opstellen van 
gedragsregels voor op het internet (Delfos, persoonlijke mededeling, 14 oktober 2008). 
Wat overkoepelend is en wat veel terug te lezen is in artikelen en folders, is het in 
gesprek gaan met de jongere wat ze doen op het internet. De jongere weet veel en wil 
ook veel vertellen als je de juiste houding hebt. De ouder toont interesse en is 

nieuwsgierigheid naar hoe alles werkt. Hierbij geldt weer de basishouding die Delfos 
(2005) benoemt, het is die van respect, bescheidenheid en warmte. 
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3.2.6 Conclusie 
 
Hieronder wordt antwoord gegeven op de deelvraag 3.  
 
Wat is vanuit de literatuur bekend over het voeren van een gesprek van ouders met hun 
kinderen over internetgebruik van hun kinderen (wat betreft signalering, ondersteuning 
en grenzen stellen)?  
 
Er zijn verschillende ideeën over hoe ouders kunnen signaleren of hun kind overmatig 
gebruikmaakt van de computer. Volgens Delfos (2005) is het belangrijk om de 
gemoedstoestand in de gaten te houden na het computeren. Pardoen (2005) noemt 
achteruit gaande schoolprestaties. Als ouder is het vooral belangrijk om in de gaten te 
houden en te weten wat de jongere doet op het internet. Als ouder is het belangrijk om 
nieuwsgierig te zijn en te proberen om hierover in gesprek te gaan met de jongere. 
Oprechtheid is een belangrijk uitgangspunt voor de ouder.  
 

Om jongeren te ondersteunen in de virtuele wereld, geven verschillende deskundigen 
verschillende benaderingsmethoden. Delfos (2005) behandelt de socratische methode, 
die vooral uitgaat van de deskundigheid van de jongere. Vraagtechnieken die hierbij aan 
de orde komen zijn doorvragen en open vragen stellen. Deze methode is vooral heel 
effectief bij de oudere jongeren (14-18 jaar). Heffels (2006) benoemt de LSI en de GsG-
formule. De LSI is het actief luisteren om met de jongere op één lijn te komen en 
gelijkwaardigheid te creëren. De GsG-formule is een formule waarin de ouder vanuit 
eigen gevoel kan spreken, en niet de persoon afkeurt maar het gedrag. In de ‘ik’-persoon 
spreken is dan ook belangrijk. Heffels (2006) geeft aan dat het niet altijd nodig is om 
diep in te gaan op wat de jongere zegt. Met de socratische methode gebeurt dit wel. Met 
de methode en de formule die Heffels (2006) aangeeft, geef je weer hoe je er als ouder 
tegenaan kijkt. Op die manier kan de jongere het laten bezinken en er later op terug 
komen, wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft.  
 

Heintz (1999) en Adriaenssens (2006) geven een gesprekschema van een 
onderhandeling weer. Adriaenssens (2006) kijkt hierbij met name naar het gevoel van de 
ouder, dat belangrijk is om weer te geven. Heintz (1999) geeft vooral aan dat de ouder 
de juiste houding en toon moet hebben. Adriaenssens (2006) benadrukt ook dat het 
belangrijk is als ouder om je kwetsbaar op te kunnen stellen, om zo een menselijker 
gesprek te krijgen. 
 
De socratische methode is goed toe te passen bij het in gesprek gaan met de jongeren 

over hun computergebruik. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van de 
deskundigheid van de jongeren, omdat de jongere nou eenmaal deskundig is op het 
gebied van computergebruik. Hierbij is de houding van de ouder van belang, namelijk 
respectvol, warm en oprecht nieuwsgierig. De andere methoden en schema’s zijn onder 
te brengen bij de socratische methode. Het zijn belangrijke punten die in de 
communicatie met een jongere aan de orde komen. 
 
Wat betreft opvoeding is de democratische opvoeding typisch voor het gemiddelde 
Nederlandse gezin. Deze methode gaat goed samen met het programma van triple-P 
voor het positief opvoeden. Samen met de socratische methode, de GsG-formule en de 
LSI, vormen deze methodes ondersteuning voor de ouders bij de begeleiding van de 
kinderen. 
 
Wat betreft het grenzen stellen met betrekking tot het computergebruik, geeft Pardoen 

(2005) duidelijke regels. Deze regels helpen de ouders kaders te bepalen, die een 
jongere nog niet zelf kan maken. Deze regels gaan over de tijd, wat ze doen op de 
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computer en welke persoonlijke informatie ze geven. Verder is het belangrijk als ouder te 
laten weten dat je er bent voor je kind. Dit is een aantal van de belangrijke punten die 
hulp bieden om het computergebruik van jongeren te kaderen. Bepaalde instanties zoals 
Insafe Network geven soortgelijke regels weer. Binnen het project Virtueel Leven 
Enschede houdt men zich ook bezig met het opstellen van gedragsregels met betrekking 
tot het internetgebruik van jongeren (M. Delfos, persoonlijke mededeling, 14 0ktober 
2008). 
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4 METHODE VAN ONDERZOEK 
 
 

4.1 Type onderzoek 
 
Vanuit de doel- en vraagstelling is in dit ontwerponderzoek gekozen voor een 
diepteonderzoek. Dit diepteonderzoek wordt bereikt door literatuuronderzoek, secundair 
onderzoek (empirische data) en interviews met deskundigen. De onderzoeksstrategie die 
in dit onderzoek vervolgens naar voren komt is een combinatie van een casestudy en een 
bureauonderzoek. Kenmerken die vanuit de casestudy worden gebruikt zijn de diepgang 
en de kwalitatieve analyses. De casestudy bestaat uit interviews en deskundigheid en 
maakt daarnaast gebruik van bronnentriangulatie. Het bureauonderzoek ondersteunt de 
theoretische invalshoeken en de empirische data waardoor geldigheid en 
betrouwbaarheid gewaarborgd worden. Een kenmerk van een bureauonderzoek is dat er 
met bestaand materiaal gewerkt wordt (Verschuren en Doorewaard, 2007). 
 
 

4.2 Onderzoekspopulatie 

 
Voor dit onderzoek zullen een aantal deskundigen worden  benaderd voor een face to face 
interview. Het gaat hier om drie deskundigen met betrekking tot checklist: 
 

-  J. Lemmens, hij is bezig met het ontwikkelen van een methode om 
gameverslaving meetbaar te maken en zal hiervoor onderzoek doen naar 
de oorzaken en gevolgen van (online) gameverslaving. 

- T. van Rooij, onderzoeker bij het IVO. 
- A. van Halen, een preventiemedewerkster bij Tactus.  

 
Het gaat hier tevens om deskundigen voor wat betreft het in gesprek gaan met jongeren: 
 

- J. Pardoen, hoofdredacteur van ouders online. 
- A. van Halen, een preventiemedewerkster bij Tactus. 

- M. Delfos, lector Virtuele ontwikkeling van de jeugd aan Hogeschool Edith 
Stein (HES). 

- P. Maas, multimediadocent in o.a. het speciaal onderwijs, doet onderzoek 
naar games en hoogbegaafdheid, auteur van het boek Gamemaker4you. 
 

Door literatuuronderzoek, secundair onderzoek en deze interviews zal het ontwerp van 
een checklist en een handleiding tot stand komen. Het ontwerp zal geplaatst worden op 
de website www.virtueellevenenschede.nl (Baarda en De Goede, 2001). 

 
 

4.3 Instrumenten 
 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee interviewschema’s. Om de resultaten 
van de individuele face to face open interviews zo goed mogelijk met elkaar te kunnen 
vergelijken, zijn aan de hand van de literatuur van Baarda, Meer-Middelburg en de Goede 
(2007) twee interviewschema’s opgezet (bijlage B en C). Deze schema’s bevatten een 
overzicht van de onderwerpen en de vragen die per interview zullen worden behandeld. 
Het schema bestaat uit de volgende onderwerpen: Compulsief internetgebruik, Checklist 
en Handleiding. Per onderwerp zijn een aantal hoofdvragen opgenomen. Deze schema’s 
zijn gemaakt zodat er tijdens de interviews gericht vragen gesteld kunnen worden. De 
schema’s zijn het middel om de eerste doelstelling van het onderzoek te bereiken. Het 
tijdsbeslag van de interviews wordt geschat op 45 minuten. Alle interviews zullen 

uitgevoerd worden in de periode december 2008 en januari 2009. De interviews zullen 
worden opgenomen met een taperecorder, in overleg met de geïnterviewde. In overleg 
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met de deskundigen is ervoor gekozen de interviews niet individueel terug te koppelen. 
Wel zal het ontwerp van het onderzoek, voor publicatie, opgestuurd worden aan alle 
deskundigen en zal de feedback worden verwerkt. 
  
Sterkte van het instrument 
Door het gebruik van de interviewschema’s kan er veel informatie verkregen worden over 
opinies of kennis. Voor de checklist wordt er vooral naar feiten gevraagd. Dit schema is 
functioneel, omdat er zo gerichte vragen gesteld kunnen worden. Het schema als 
instrument voor de face to face interviews met deskundigen op het gebied van het in 
gesprek gaan met jongeren, zal anders vormgegeven zijn. Hier zullen de vragen ook 
gericht zijn op de meningen van deze deskundigen. Wederom geldt dat wanneer er 
gewerkt wordt met dit schema, er gericht gewerkt wordt.  
 
Zwaktes van instrumenten 
Het is belangrijk om twee goede interviewschema’s te ontwikkelen. Wanneer het schema  
niet volledig is, is de kans groot dat belangrijke informatie niet verkregen wordt. Vooral 
het schema dat vraagt naar meningen van deskundigen is het minst betrouwbaar, er zal 
om die reden ook naar feiten worden gevraagd (Baarda en De Goede, 2001).  

 
 

4.4 Procedure 
 
Een bestudering van theorieën over compulsief internetgebruik wordt gekoppeld aan de 
deskundigheid uit de praktijk, door middel van face tot face interviews. De koppeling van 
de gegevens uit de praktijk en de theorie resulteert in een checklist. Op basis van deze 
checklist kan bepaald worden of een jongere compulsief gebruik maakt van internet.  
 
Naar aanleiding van de literatuurstudie en de interviews met professionals wordt 
daarnaast een handleiding gemaakt. Deze handleiding is een handvat voor ouders van 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar om met hun kinderen in gesprek te gaan over het 
internet en het gebruik ervan. De handleiding zal ondersteund worden met 
videomateriaal. Via een link naar www.youtube.com zal de video op de site 

‘virtueellevenenschede.nl’ worden geplaatst.  
 
Er zal contact worden opgenomen met de webdisigners om informatie in te winnen wat 
betreft de mogelijke technieken die toegepast zouden kunnen worden voor de checklist. 
Het is namelijk niet mogelijk om zelf een module te ontwerpen zonder bepaalde 
software. Deze software heeft een webdesignersbureau wel. De webdisigners van 
maatschappij ‘Ninix’ zullen de ontwerpen uiteindelijk op de site plaatsen, omdat zij de 
site hebben opgezet. Op deze manier zullen de ontwerpen qua aankleding en ontwerp 

passen op de originele site ‘virtueellevenenschede.nl’. 
 
 

4.5 Betrouwbaarheid 
 
De uitkomsten van al afgesloten onderzoeken, van bijvoorbeeld het IVO, zijn de basis 
voor dit onderzoek. Er zal een vertaalslag plaatsvinden om bestaande literatuur 
begrijpelijk en toepasbaar te maken voor ouders via de internetsite 
‘www.viritueellevenenschede.nl’. Door gebruik te maken van bestaande literatuur en 
interviews met professionals die werken met deze leeftijdsgroep (zoveel mogelijk 
veelzijdig), zal het onderzoek voldoende valide zijn. Om het onderzoek zo betrouwbaar 
mogelijk te houden, zeggen Baarda, De Goede en Teunissen (2005) dat er  rekening 
gehouden moet worden met mogelijke toevalligheden en hierin verantwoorde keuzes te 
maken. De toevalligheden kunnen dan zitten in de situatie/locatie, respondent/informant, 

instrument en onderzoeker. 

http://www.youtube.com/
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Deze vier toevalligheden en op welke manier er rekening mee gehouden is, worden 
hieronder beschreven:  
 

- Situatie/locatie: er worden een aantal interviews gehouden met 
deskundigen. Deskundigen op het gebied van het signaleren van 
compulsief internetgebruik en deskundigen op het gebied van het in 
gesprek gaan met jongeren. Dit gebeurt telefonisch of er wordt een 
afspraak gemaakt. Het interview zal afgenomen worden op een rustige 
locatie waar een persoonlijk gesprek gevoerd kan worden, zonder gestoord 
te worden. Dit geldt ook voor een telefonisch interview. Een telefonische 
interview zal minder betrouwbaar zijn dan een face-to-face interview. 
Telefonisch is het mogelijk dat één persoon het interview houdt, face-to-
face is er een mogelijkheid dat er een tweede interviewer aanwezig zal 
zijn.  Deze zorgt het benutten van mogelijkheden tot doorvragen waar de 
1e interviewer ze heeft laten liggen en zorgt voor tijdsbewaking.  

- Respondent/informant: in dit onderzoek worden meerdere deskundigen 
geïnterviewd. Door middel van deze interviews zal er naar informatie en 
tips worden gevraagd die niet in de literatuur te vinden zijn. De 

geïnterviewde wordt op zijn/haar gemak gesteld, door te beginnen met te 
vertellen waar het in dit onderzoek over gaat, wat er van hem/haar 
verwacht wordt en wat er gedaan wordt met de gegeven informatie. 
Daarna worden er open vragen gesteld, waarop weer doorgevraagd kan 
worden. 

- Instrument: er wordt gebruik gemaakt van een open interview. 
Voorafgaand aan het interview zijn er twee interviewschema’s opgesteld 
(zie bijlage B en C). Deze zullen dienen als richtlijn en houvast voor de 
interviewers. Het literatuuronderzoek, voorafgaand aan de interviews, is 
een instrument om een interview goed voor te bereiden. 

- Onderzoeker: de onderzoekers hebben zich voor kunnen bereiden op het 
interview met de uitkomsten van het literatuuronderzoek. Op deze manier 
zal er niet naar informatie gevraagd worden die in de literatuur terug te 
vinden is. Tevens zullen de interviewers zelfverzekerder zijn en zal deze 

voorbereiding rust brengen bij het stellen van vragen en het doorvragen.  
 
 

4.6 Interne en externe geldigheid 
 
 

4.6.1 Literatuurstudie 
 

Interne geldigheid: 
De interne geldigheid is hoog te noemen. In het onderzoek zijn de verschillende 
gedragingen, kenmerken en activiteiten van compulsief internetgebruik behandeld, die 
ontleend zijn aan voldoende grote verscheidenheid aan literaire bronnen. Het gaat hierbij 
om begripsvaliditeit. Aan de hand van de verschillende literaire bronnen is er een beeld 
gevormd over wanneer iemand compulsief internetgebruiker is, of in de risicogroep zit 
om compulsief internetgebruik te ontwikkelen. Wat betreft enkele gedragingen kan er 
enige twijfel zijn of een gedraging nu een gevolg of een oorzaak is van computergebruik. 
Voorafgaand is er niet vastgesteld wat het significantieniveau van het onderzoek is. Er 
zijn echter zoveel mogelijk bronnen geraadpleegd. De kans dat de uitkomsten van het 
onderzoek op toeval berusten is erg klein, door eenduidigheid in de vele literaire 
bronnen. 
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4.6.2 Empirisch onderzoek 
 
Interne geldigheid: 
De interne geldigheid is laag te noemen. Er is gebruik gemaakt van twee respondenten 
per hoofdvraag. Deze respondenten waren eenduidig over het begrip compulsief 
internetgebruik, maar desondanks zijn er te weinig respondenten geweest. Om een 
goede vergelijking te maken van de optiek van de verschillende deskundigen, had er van 
meer respondenten gebruik gemaakt moeten worden. Er is gebruik gemaakt van een 
interviewschema, waardoor er wel eenduidigheid is geweest wat betreft het stellen van 
vragen. In het onderzoeksplan is er uitgegaan van 7 respondenten, in de feitelijke 
uitvoering zijn het er maar 3 geweest. Als er meer respondenten zouden hebben 
meegedaan aan het onderzoek,  zou het mogelijk kunnen zijn dat er een andere 
conclusie uit de interviews was gekomen. De conclusie uit de interviews zijn, ondanks dat 
er weinig respondenten waren, echter wel serieus genomen, omdat deze uitkomsten wel 
uitgebreid getoetst zijn aan de literatuur. 
 
4.6.3 Ontwerp 
 

Externe geldigheid: 
De handleiding is niet alleen toe te passen op compulsief internetgebruik, maar ook op 
algemene zaken waarbij communicatie tussen ouder en kind van belang is. Hieruit 
kunnen we concluderen dat de externe geldigheid hoog is. 
 
De externe geldigheid van de checklist zou daarentegen laag genoemd kunnen worden, 
omdat deze alleen van toepassing is op compulsief internetgebruik.  Echter omdat er 
gebruik is gemaakt van de verslavingsspiraal is de geldigheid gemiddeld te noemen. De 
verslavingsspiraal is namelijk ook op andere verslavingen ook van toepassing. 
 

4.7 Ethische overwegingen 
 
De opdrachtgever zal beoordelen of er onethische zaken besproken zullen worden op de 
internetsite virtueellevenenschede.nl. Wel is er bewust op gelet dat er geen onethische 

zaken zullen worden besproken in de ontwerpen op zich.  
 
De professionals die zijn benadert voor het onderzoek en waarmee interviews zullen 
worden afgenomen, zullen geen schade ondervinden, omdat er gevraagd wordt naar hun 
professionele kennis en niet naar hun persoonlijke ervaringen. Tijdens de interviews is 
tevens gekozen voor een juiste zorgvuldige bewoording. Van ethische overwegingen valt 
niet echt te spreken. 
 

De populatie die bediend zal worden (jongeren van 12-18 jaar en hun ouders), 
ondervindt geen schade aan het onderzoek. Er zal in geen vorm contact worden gelegd 
met deze groep, uitsluitend het ontwerp zal hen onder ogen komen. Dit ontwerp is 
speciaal voor deze groep opgezet en is zorgvuldig geformuleerd.  
 



 De virtuele wereld, het gesprek tussen ouder en kind? Februari 2009 

 

Bachelorrapport  

 

29 

5 RESULTATEN 
 
 

5.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de interviews met deskundigen op het gebied 
van ondersteuning van ouders met de doelgroep jongeren op het internet naar voren in 
paragraaf 5.2. Naast de resultaten van de interviews komt de verantwoording van de 
ontworpen checklist aan bod in paragraaf 5.3. In paragraaf 5.4 is de verantwoording van 
de ontworpen handleiding beschreven. Als laatste wordt in paragraaf 5.5 samenvattingen 
gegeven van de verschillende resultaten. 

 
 

5.2 Resultaat interviews 
 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de interviews met de 3 deskundigen 
opgenomen. De interviewvragen zijn opgenomen in bijlage B en C. Daarnaast is de 
labeling te zien in bijlage D. Hieronder is daar de conclusie van weergegeven waarin de 

respondenten met elkaar vergeleken worden. 
 
De respondenten die we geïnterviewd hebben zijn achtereenvolgens: 
 

- A. van Halen, een preventiemedewerkster bij Tactus (checklist + 
Handleiding). 

- P. Maas, multimediadocent in o.a. het speciaal onderwijs, doet onderzoek 
naar games en hoogbegaafdheid, auteur van het boek Gamemaker4you 
(Handleiding). 

- J. Lemmens, hij is bezig met het ontwikkelen van een methode om 
gameverslaving meetbaar te maken en zal hiervoor onderzoek doen naar 
de oorzaken en gevolgen van (online) gameverslaving (Handleiding). 

 
Conclusie labeling interviews: 

 
Wat verstaan de deskundigen onder compulsief internetgebruik? 
 
Resp. 1 vindt dat iemand compulsief internetgebruiker is, wanneer diegene het niet meer 
in de hand heeft. Het gebruik wordt onbeheersbaar en er wordt een afhankelijkheid 
ontwikkeld. Resp. 3 sluit zich hierbij aan en voegt daaraan toe dat het gedrag 
dwangmatig wordt. Resp. 2 is het daar ook mee eens, maar voegt daarnaast nog toe dat 
de jongere ook in gedachten bij de computer zitten wanneer ze met andere dingen bezig 

zijn. Resp. 1 geeft wel aan dat het moeilijk is te meten, omdat elke jongere er anders 
mee omgaat en er verschillende componenten belangrijk kunnen zijn. 
 
Welke kenmerken en gedragingen die jongeren laten zien die een risico vormen voor 
compulsief internetgebruiker kunnen deskundigen benoemen? 
 
Kenmerken: 
Resp. 1 geeft aan dat jongeren die sociaal minder vaardig zijn meer risico lopen om 
compulsief internetgebruik te ontwikkelen. Resp. 2 gaat meer in op de oudere jongere 
die alleen woont, waarbij slecht eten een kenmerk kan zijn. Resp. 3 gaat in op de 
gemoedstoestand van de jongere en stelt dat jongeren zich ellendig of rot kunnen 
voelen. 
 
Gedrag: 

Resp. 1 geeft aan de standaarden te gebruiken die het IVO landelijk heeft vastgesteld in 
onderzoek. Ze geeft weer dat bepaalde gedragingen samenhangen en eventueel kunnen 
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wijzen op compulsief internetgebruik. Te denken valt aan hoe vaak en hoe lang iemand 
achter de computer zit. Andere aanwjzingen zijn het al dan niet aanspreekbaar zijn en de 
mogelijkheden tot corrigeren van de ouders. Een andere vraag is of de jongere verder 
nog hobby’s heeft en of hij vaak alleen of met iemand anders computert. Resp. 2 heeft 
het over of de jongere wel of niet gemakkelijk mee wil naar bezoek, of andere dingen 
willen doen behalve het computeren. Het stiekem opstarten van de computer wanneer de 
ouders in bed liggen is ook een teken volgens resp. 2. Ook zijn kinderen die veel bezig 
zijn met computeren vaak slaperig. Resp. 3 noemt alleen dat het dwangmatig gedrag is. 
 
Wat geven de deskundigen weer over meetinstrumenten die compulsief internetgedrag 
meten bij jongeren? 
 
Bekendheid meetinstrumenten: 
Resp. 1 is bekend met het CIUS, omdat Tactus Verslavingszorg samenwerkt met het IVO. 
Het IVO heeft dit ontwikkeld. Resp. 2 kan hier niet op antwoorden, omdat zij niet met 
meetinstrumenten werkt. Resp. 3 kan toevoegen dat de meeste instrumenten gebaseerd 
zijn op de criteria van pathologisch gedrag. Deze staan omschreven in het DSM-IV. 
 

Werkbaarheid meetinstrument CIUS: 
Resp. 1 geeft weer dat het qua voorlichting en preventie ingezet kan worden. Er wordt 
gesproken over signalen en niet over op zich staande feiten. Resp. 3 vertelt dat het CIUS 
een indicatie kan geven, maar het geen vervanging kan zijn voor een psychiater met een 
professionele diagnose.  
 
Aanvulling op bestaand instrument: 
Resp. 1 geeft geen aanvulling, omdat zij aanvulling geeft op de ondersteuning en 
begeleiding van ouders en jongeren. Resp. 3 heeft een schaal ontwikkeld om 
gameverslaving te meten. 
 
Haalbaarheid/betrouwbaarheid meetinstrumenten: 
Resp. 1 geeft weer dat zij een onderscheid maken tussen basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs. Wanneer iemand op de basisschool zit, stuur je nog veel meer als ouder dan 

wanneer iemand op het voortgezet onderwijs zit. Resp. 3 vertelt dat elke schaal 
afgestemd moet zijn op de kenmerken van een bepaalde groep. Zo zou je voor 12-18 
jarigen de schaal kunnen richten op conflicten met ouders of het niet maken van 
huiswerk. 
 
Waarin hebben de deskundigen zich gespecialiseerd mbt jongeren en computergebruik? 
 
Resp. 1 geeft aan dat ze vanaf 2002 bezig is met de ontwikkeling van oudercursussen 

voor opvoedondersteuning. Een cursus op het gebied van compulsief internetgebruik is er 
nog niet. Vanuit Tactus hanteren ze de verslavingsspiraal. Deze geeft fasen aan die 
iemand doorloopt, wanneer er van verslaving wordt gesproken. Resp. 2 begeleidt veel 
leerlingen op scholen. Hierin is computergebruik een onderwerp van gesprek. Ze is een 
contactpersoon tussen de jongeren en docenten/ouders. Ze bespreekt de bevindingen 
met deze personen. Resp. 3 doet niets in de begeleiding van ouders/jongeren. 
 
Wat zeggen deskundigen over de signalen die ouders moeten signaleren, die kunnen 
wijzen op compulsief internetgedrag? En hoe kunnen zij dit het beste signaleren? 
 
Signalen: 
Resp. 1 geeft aan dat de gedragingen die in de test van CIUS staan, overeenkomen met 
de signalen en dat het belangrijk is om te vragen aan de ouder hoe het kind hierin 
veranderd is. Een bepaald type gedrag dat ze noemt, is een computerspel naar de 

werkelijkheid halen en hiermee je status bij lotgenoten proberen te vergroten. Resp. 2 
vertelt bij kinderen op signalen te letten zoals het moeilijk mee willen naar bezoek of 
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andere dingen willen doen, het stiekem opstarten van de computer wanneer de ouders 
slapen en slaperig zijn door teveel gamen. Daarnaast vergelijkt ze het met de tv. Als 
deze uit moet, zitten ze vaak als een zak patat op de bank. Ze kunnen ook vaak lange 
tijd chagrijnig of kwaad zijn, wanneer ze moeten stoppen met spelen. Het kwaad worden 
kan ook signaal zijn dat er onbegrip is van ouders over wat de jongere doet op de 
computer. Resp. 3 geeft aan dat ouders erop moeten letten of ze vaak huiswerk laten 
liggen of dat de schoolprestaties achteruitgaan. 
 
Vragen stellen: 
Resp. 1 geeft aan dat het belangrijk is om als ouder te weten wat je kind doet. Met welke 
intenties zit een kind achter internet? Als hobby of als vervanging van sociale 
bezigheden? Welke rol hebben de computer en de virtuele wereld in het leven van het 
kind? Resp. 2 sluit zich hierbij aan. Het moet normaal zijn om te vragen hoe het was 
achter de computer en in welk level je gebleven bent. Het is daarom belangrijk om als 
ouder tijd in je kind te stoppen. Resp. 3 heeft geen contact met ouders.  
 
Wat zijn de meest voorkomende vragen die ouders stellen aan de deskundigen? 
 

Resp. 1 noemt als vraag:”is mijn kind verslaafd?” Daarnaast is een dilemma dat ouders 
advies krijgen om te praten, maar dat het kind dat juist niet wil. Resp. 2  geeft aan dat 
ouders komen met de vraag:”mijn kind is verslaafd aan gamen, wat kan ik daar aan 
doen?” Als ze dan aan de ouder vraagt welke game het is, dan weten de ouders het 
antwoord niet. Ze verwachten een pasklare oplossing. In dat geval wijst zij ze op het 
boekje van Lemmens (2006). Ze geeft als tip om erachter te komen wat hun kind doet 
en hierover te praten. Hiermee sluit ze aan op resp. 1. Resp. 3 heeft geen contact met 
ouders, maar heeft wel een boek geschreven met tips voor ouders.  
 
Hoe vinden de deskundigen hoe dat deze doelgroep wordt begeleid door de ouders? 
 
Resp. 1 geeft aan dat het belangrijk is dat de ouder met het kind praat over het internet. 
Het positief bekrachtigen hierin is van belang. Het is beter om dit tijdens het fietsen of 
het afwassen te doen, waarmee oogcontact vermeden kan worden. Hierdoor wordt het 

gesprek niet verzwaard. Wanneer ze in een gevorderd stadium van compulsief 
internetgebruik zitten, adviseert ze om naar professionele hulp te zoeken. Resp. 2 geeft 
aan dat aandacht geven, regels stellen en praten met je kind de enige weg is. Als ouder 
moet je tijd stoppen in je kind en geïnteresseerd zijn. Ze geeft ook vaak aan ouders aan 
om het boek van Lemmens (2006) te gebruiken als handvat. Hierin staan tips over regels 
en afspraken maken. Resp. 3 heeft geen contact met ouders maar heeft wel een boek 
geschreven met tips voor ouders over gameverslaving. 
 

Hoe kunnen ouders, volgens de deskundigen, hun jongeren het beste begrenzen in het 
computergebruik? 
 
Resp. 1 geeft weer dat het belangrijk is voor ouders om hun kind zelf naar alternatieven 
te laten zoeken. En ook vervelen hoort er wel eens bij. Wanneer pubers ouder worden en 
blijven zeuren, kun je maatregelen nemen. Als een kind zich goed gedragen heeft en 
vraagt of hij nog even achter de computer mag, dan kun je dat best toelaten, maar maak 
niet vooraf deze afspraak. Dan lijkt het op onderhandelen en niet op belonen. Resp. 2 
geeft aan dat interesse tonen belangrijk is, wanneer het nog niet te erg is. Het is 
belangrijk om jong te beginnen met regels stellen. Onderzoek wijst uit dat als je hier van 
jongs af aan mee begint, de kans kleiner is dat kinderen compulsief internetgedrag 
ontwikkelen. Bij oudere jongeren moet je ook regels stellen, net als voor het uitgaan en 
het drankgebruik. Hierin gaat resp. 1 meer in op het belonen en resp. 2 meer op 
duidelijke afspraken.  
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Welke aanvullingen hebben de deskundigen op gespreksmethoden/begeleidingstijl, zoals 
de socratische methode, met betrekking tot het in gesprek gaan met jongeren?  
 
Resp. 1 gaat in op de opvoedingsstijlen. Zij adviseert de democratische opvoedingsstijl. 
Deze valt samen met de socratische benaderingsmethode. Waar nodig zijn de ouders 
autoritair of laten ze juist de teugels vieren. De ouder moet er echter ook voor zorgen 
dat jongeren een eigen inbreng hebben. Belangrijk is om niet telkens te blijven 
onderhandelen. Is het een behoefte- of waardeconflict? Bij behoefte is onderhandeling 
meer mogelijk en bij waardeconflict minder. Resp. 2 vult aan dat luisteren erg belangrijk 
is. Zij sluit ook aan bij de socratische methode. In onderhandeling zul je als ouder 
moeten geven en nemen. Ook is het belangrijk om interesse te tonen en eens mee te 
kijken wat ze doen op de computer.  
 
 

5.3 Verantwoording checklist 
 
 

5.3.1  Inleiding 

 
Hieronder volgt de verantwoording van de checklist. Om het overzichtelijk te houden wat 
de eigenlijke checklist en wat de verantwoording is, is de verantwoording schuingedrukt 
weergegeven. 
 
 

5.3.2  Verantwoording inleiding 
 

Inleiding 
 
De ontwikkeling van overmatig computergebruik kan worden weergegeven met de 
theorie van de verslavingsspiraal. 
 
1. De jongere zal als eerste kennismaken met de computer. 

2. De tweede fase is de experimentele fase. Hierin zal de jongere gaan ontdekken wat hij 
leuk vindt op de computer. In deze fase kan er veel gebruik gemaakt worden van de 
computer, wat lijkt op overmatig computergebruik. Dit betekent nog niet meteen dat het 
gebruik bij de jongere een risico vormt. Dit kan verwarring veroorzaken bij u als ouder. 
Een dergelijke periode kan een aantal maanden duren. Hiermee hangen een aantal 
factoren samen. Met deze factoren wordt in de checklist rekening gehouden. 
3. Hierna volgt de fase van sociaal gebruik. De experimentele fase is voorbij en het 
gebruik zal weer afnemen naar sociaal gebruik. In het computergebruik komt weer meer 

balans, wat het humeur van de jongere ten goede kan komen. In de activiteiten van de 
jongere vindt ook verandering plaats. Voorbeelden kunnen zijn dat de contacten met de 
omgeving weer toenemen. Ook zal de jongere meer andere bezigheden hebben en 
minder tijd achter de computer zitten.  
_______________________________________________________________________ 
 
4. Problematisch gebruik is de vierde fase. Wanneer de jongere door overmatig 
computergebruik hierin terecht komt, kan hij of zij in problemen raken met het dagelijkse 
functioneren. Voorbeelden van problemen zijn bijvoorbeeld minder contact met 
vrienden/vriendinnen, slechtere prestaties op school, veel humeurig zijn, lui en minder 
actief in het ondernemen van andere activiteiten. Wanneer deze problemen zich 
beginnen te ontwikkelen, praten we nog over de vierde fase. Wanneer deze problemen er 
al zijn en het kind heeft ze eigen gemaakt, dan gaan we over op de volgende fase. Delfos 
(2006) merkt op dat wanneer een jongere langere tijd opmerkelijke 

gedragsveranderingen laat zien, wat u als ouder niet gewend bent, dit signalen kunnen 
zijn van overmatig computergebruik.  
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5. Overmatig computergebruik. In deze fase is bij de jongere de zelfcontrole weg bij het 
computergebruik. Bij bovenstaande problemen die genoemd zijn onder punt 4, komt nog 
dat de jongere met zijn gedachten veel bij de computer is, ook al zit hij er niet achter. Hij 
kan zichzelf niet meer begrenzen in het gebruik. 
 
Onderstaande test is bedoeld voor ouders van jongeren die regelmatig gebruik maken 
van internet, tussen de 12 en 18 jaar. De test helpt u om na te gaan of het gebruik van 
internet van uw kind riskant wordt. Afhankelijk van de score worden verschillende 
adviezen gegeven.  
 
Verantwoording inleiding: 

Mevr. Van Halen geeft in haar interview aan dat met de verslavingsspiraal het traject 
van hoe een jongere overmatig internetgebruik kan ontwikkelen, geheel kan worden 
uitgelegd. Er is dus gekozen om deze in de inleiding te gebruiken zodat ouders in 1 
oogopslag kunnen zien hoe het in zijn werk gaat.  
 
Daarnaast kunnen er in deze fase-indeling de adviezen worden gekoppeld om deze 
daar onder te brengen en zo te verantwoorden. 

 
 

5.3.3  Verantwoording vragen 
 

Checklist 
 

1. Zit uw kind 7 of meer uur per week achter de computer? 
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 1: 

Binnen het IVO is in eerder onderzoek van monitor internet en jongeren een 

tijdscriterium gehanteerd, waaraan een compulsieve gebruiker moet voldoen om 
onder deze noemer geplaatst te kunnen worden. Het tijdscriterium is 7 uur of meer 
(Meerkerk, Eijnden en Rooy, 2006). Deze vraag is niet opgenomen in de CIUS, maar 
het is wel één van de criteria waaraan een jongere moeten voldoen, wil hij compulsief 
internetgebruiker zijn. Om deze reden is deze vraag toegevoegd aan deze vragenlijst. 
Bij deze vraag dient ‘ja’ te worden geantwoord, wil iemand in de categorie vallen van 
overmatig computergebruiker. Uiteraard geeft dit niet meteen aan of iemand het 
daadwerkelijk is. Dat hangt af van de overige vragen, maar als iemand minder dan 7 

uur per week erachter zit, sluit dit overmatig computergebruik wel uit. 
 

2. Heeft uw kind buiten school en computeren om, ook vrienden of vriendinnen waar 
hij/zij mee omgaat in zijn/haar vrije tijd?  
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 2: 

Uit IVO onderzoek blijkt dat compulsief internetgebruikers zich vaak eenzaam voelen 
en contacten met andere mensen verwaarlozen en minder voorkomen. De gebruiker 
zit ook meer achter internet en luieren meer dan dat ze met anderen activiteiten 
ondernemen (Meerkerk, Eijnden en Rooy,2006). Deze vraag is niet in het CIUS 

opgenomen. Een jongere zal het ook lastig vinden om deze vraag over zichzelf in te 
vullen. Als ouder is het hier mogelijk om te kijken naar feiten en op deze manier de 
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vraag te beantwoorden. Vandaar dat deze vraag is toegevoegd. Bij deze vraag moet 
‘nee’ geantwoord worden wil iemand overmatig computergebruiker kunnen zijn. Bij 
een ‘ja’ antwoord wordt iemand niet direct gezien als een risico tot overmatig 
computergebruik. Dit hangt dan weer van andere vragen af. 

 
3. Heeft hij/zij andere bezigheden naast het computeren zoals een hobby, sport of 

andere bezigheden?  
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 3: 

Uit onderzoek van IVO blijkt dat compulsief internetgebruikers respectievelijk minder 
tijd besteden aan hobby’s en sport. Naast meer tijd besteden aan het internet, 
besteden ze ook meer tijd aan luieren en niets doen. (Meerkerk, Eijnden en Rooy, 
2006). Een ouder kan objectief beoordelen wat het antwoord op deze vraag is. Deze 
vraag is toegevoegd aan de vragenlijst om bovenstaande literatuur. Om als overmatig 

computergebruiker te worden gezien moet op deze vraag ‘nee’ geantwoord worden. 
 

4. Komt het regelmatig voor dat uw kind ipv zijn/haar huiswerk maakt gaat 
computeren? 
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 4: 

Uit IVO onderzoek bleek dat compulsief internetgebruikers een groter risico vormen 
voor de verslechtering van de schoolresultaten (Eijnden en Vermulst, 2006a). De 
vraag die opgenomen is in het CIUS, luidt als volgt: “Hoe vaak maak je je huiswerk 
niet omdat je wilt internetten?”. Deze vraag hebben wij alleen anders geformuleerd, 

omdat het naar de ouders toe gericht is. Als hier ‘ja’ op geantwoord wordt vormt het 
een risico om overmatig computergebruiker te zijn. Dit hangt ook af van de andere 
vragen. 

  
5. Gaat uw kind liever computeren dan activiteiten ondernemen met 

ouders/verzorgers of vrienden/vriendinnen? 
 

o Ja  

o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 5: 

Uit IVO onderzoek blijkt dat compulsief internetgebruikers meer luieren en minder tijd 
besteden aan ouders, familie en vrienden/vriendinnen (Meerkerk, Eijnden en Rooy, 
2006). De vraag die opgenomen is in het CIUS is als volgt: “Hoe vaak ga je liever 
internetten, dan dat je je tijd met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of 
ouders)?”. Deze vraag hebben wij alleen anders geformuleerd, omdat het naar de 
ouders toe gericht is. Wanneer op deze vraag ‘ja’ geantwoord wordt zal de jongere 
onder de noemer vallen overmatig computergebruik. Bij ‘nee’ valt de jongere onder 
de categorie ‘geen paniek’.  
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6. Gaan de schoolprestaties van uw kind achteruit door overmatig gebruik van de 
computer? 
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 6: 

Uit IVO onderzoek bleek dat compulsief internetgebruikers een groter risico vormen 
van verslechtering van de schoolresultaten (Eijnden en Vermulst, 2006). De vraag die 
opgenomen is in het CIUS is als volgt: “Hoe vaak raffel je je ‘huiswerk’ af om te 
kunnen internetten?”. Deze vraag is alleen anders geformuleerd, omdat het naar de 
ouders toe gericht is. Of een jongere zijn huiswerk afraffelt, is voor de ouder vaak 
niet te controleren. Een gevolg van het afraffelen van huiswerk is op lange termijn 
wel dat de schoolprestaties achteruit gaan. Om deze reden is de vraag zo 
geformuleerd. Op de vraag moet ‘ja’ worden geantwoord wil de jongere onder de 
noemer overmatig computergebruiker vallen. Verslechtering van het rapport kan door 
veel factoren komen, daarom hebben wij wel de toevoeging overmatig gebruik van 

internet erachter gezet.  
 

7. Wilt uw kind regelmatig zijn tijd achter de computer verlengen door bijvoorbeeld 
te zeggen: “ah, nog even”? 
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 7: 

Compulsief internetgebruikers hebben moeite om het internetgebruik onder controle 
te houden. Ze zitten dan ook langer achter internet en zijn er obsessief mee bezig 
(Meerkerk, Eijnden en Rooy, 2006). De vraag die opgenomen is in het CIUS is als 
volgt: “Hoe vaak vind je het moeilijk om met internetten te stoppen?”. Deze vraag 

hebben wij alleen anders geformuleerd, omdat het naar de ouders toe gericht is. Een 
ouder weet namelijk niet of de jongere al eens heeft voorgenomen om te stoppen of 
niet. Wanneer de vraag “ah, nog even”, regelmatig voorkomt, kun je daaruit 
concluderen dat de jongere het moeilijk vindt om te stoppen met internetten. 
Wanneer op deze vraag ‘ja’ geantwoord wordt geeft dit niet meteen aan dat iemand 
overmatig computergebruiker is, maar wanneer ‘nee’ wordt geantwoord sluit het dit 
wel uit. 

 

8. Blijft uw kind lange tijd (+/- 30 min.) boos, verdrietig of onrustig wanneer hij/zij 
moet stoppen op de computer wanneer de afgesproken tijd voorbij is? 
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 8: 

Deze vraag heeft te maken met de gemoedstoestand van het kind. Uit IVO onderzoek 
is gebleken dat er veel samenhangt met de gevoelens van het kind. Zo voelt een 
jongere die compulsief internetgebruiker is, zich vaker eenzaam en er komen 
gevoelens van depressiviteit naar boven. Ook zijn ze obsessief bezig met het internet 
(Meerkerk, Eijnden en Rooy, 2006). Een aantal gaat zich down en onrustig voelen als 
ze geen internetverbinding hebben. Dit laatste is een bekend symptoom van 

afhankelijkheid (Meerkerk, 2007). Deze vraag is toegevoegd aan de CIUS om 
bovenstaande literatuur. De ouders kunnen signaleren of een jongere zich boos, 
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verdrietig of onrustig voelt. Tevens kunnen zij erop letten, wanneer deze gevoelens 
zich uiten. Bij deze vraag moet ‘ja’ gescoord worden als het kind een risico vormt om 
overmatig computergebruiker te zijn. Het verschil tussen vraag 8 en 9 is dat in vraag 
8 het kind duidelijk de grens heeft bereikt. In vraag 9 is dit niet zo en komt er toeval 
bij kijken. 

 
9. Is uw kind lange tijd (+/- 30 min.) boos, verdrietig of onrustig wanneer hij/zij 

geen mogelijkheid heeft tot computeren, bijvoorbeeld als de internetverbinding er 
niet is of wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt? 
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 9: 

Deze vraag heeft te maken met de gemoedstoestand van het kind. Uit IVO onderzoek 
is gebleken dat er veel samenhangt met de gevoelens van het kind. Zo voelt een 
jongere die compulsief internetgebruiker is zich vaker eenzaam en er komen 

gevoelens van depressiviteit naar boven. Ook zijn ze obsessief bezig met het internet 
(Meerkerk, Eijnden en Rooy, 2006). Een aantal gaan zich down en onrustig voelen als 
ze geen internetverbinding hebben. Dit laatste is een bekend symptoom van 
afhankelijkheid (Meerkerk, 2007). De vraag die opgenomen is in het CIUS is als 
volgt: “Hoe vaak voel je je rot wanneer je niet kunt internetten?”. Deze vraag is 
alleen anders geformuleerd, omdat het naar de ouders toe gericht is. Er zijn 
kenmerken genoemd voor het woord ‘rot’, zodat het te signaleren is voor ouder. Bij 
deze vraag moet ‘ja’ gescoord worden als het kind een risico vormt om overmatig 
computergebruiker te zijn.  

 
10. Is uw kind regelmatig chagrijnig nadat hij achter de computer heeft gezeten voor 

langere tijd? 
 

o Ja 

o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 10: 

Deze vraag is onmisbaar in de checklist die is ontwikkeld en is daarom ook 
toegevoegd aan de bestaande CIUS. Hieronder staat beschreven waarom deze vraag 
onmisbaar is. Wanneer er ‘ja’ wordt gescoord is de kans groot dat een jongere een 
probleem heeft met zijn internetgebruik. Er zijn namelijk aanwijzingen dat gevoelens 

van spanning en angst dalen tijdens een internetsessie, maar gevoelens van boosheid 
en irritatie juist stijgen. In het algemeen lijken gevoelens van vrolijkheid en blijheid 
te dalen tijdens een internetsessie. Een jongere haalt zijn voldoening niet meer uit 
een internetsessie. Wat opvalt, is dat diegenen bij wie het internetten gepaard gaat 
met een toename van negatieve emoties (of afname van positieve emoties) hoger 
scoren op compulsief internetgebruik (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 2003). Tot slot 
worden een groot aantal negatieve psychologische effecten genoemd zoals apathie en 
luiheid, geen zin meer hebben in andere dingen. Het beeld ontstaat dat 
internetgebruik vooral ten koste gaat van andere bezigheden die meer moeite kosten. 
Het internetgebruik geeft aanleiding tot uitstelgedrag, wat vervolgens weer stress kan 
opleveren, omdat men zich zorgen gaat maken over datgene wat men had moeten 
doen, maar niet heeft gedaan (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 2003). Wanneer op deze 
vraag met een ‘nee’ wordt gescoord hoeft er geen probleem te zijn. In combinatie 
met andere vragen zal hierover uitslag worden gegeven. 
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11. Merkt u dat depressieve of nerveuze gevoelens van uw kind verdwijnen op het 
moment dat hij op de computer gaat? 
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 
o Niet van toepassing 

 
Verantwoording vraag 11: 

Volgens de literatuur lijken depressieve gevoelens samen te hangen met compulsief 
internetgebruik. Compulsieve internetgebruikers zijn relatief vaak mensen die 
internet gebruiken om met sombere of depressieve gevoelens om te gaan. Een aantal 
gaan zich down en onrustig voelen als ze geen internetverbinding hebben. Dit laatste 
is een bekend symptoom van afhankelijkheid (Meerkerk, 2007). Deze vraag is een 
combinatie van de volgende vragen uit het CIUS. De vragen die opgenomen zijn in 
het CIUS zijn als volgt: “Hoe vaak ga je internetten omdat je je rot voelt?” en “Hoe 
vaak voel je je rot wanneer je niet kunt internetten?”. Deze vraag hebben wij alleen 
anders geformuleerd, omdat het naar de ouders toe gericht is. Wanneer op de vraag 

‘ja’ wordt geantwoord, geeft dat aan dat er depressieve gevoelens aanwezig zijn. 
Wanneer deze gevoelens in eerste instantie minder worden tijdens het internetten, 
geeft dat aan dat de reden van het internetten was om het vervelende gevoel kwijt te 
raken. Om deze reden zal er ‘ja’ moeten worden gescoord wanneer de uitkomst 
“Schroom niet om aan de bel te trekken!” is. Wanneer hier ‘niet van toepassing’ 
wordt geantwoord zal deze dezelfde waarde hebben als ‘nee’. Wanneer er geen 
depressieve gevoelens zijn of deze los staan van het internetgebruik, is er geen 
sprake van compulsief internetgebruik. Deze beide antwoorden zullen dus uitsluiten 
dat er “Schroom niet om aan de bel te trekken!” uit komt. 

 
12. Heeft u het idee dat uw kind een slaaptekort heeft door veelvuldig gebruik van de 

computer, doordat hij/zij zich bijvoorbeeld vaak verslaapt of wallen heeft? 
 

o Ja 

o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 12: 

Vaak wordt ook genoemd dat het internetgebruik ten koste gaat van de nachtrust, 
omdat men regelmatig te laat naar bed gaat. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor 
het prestatieniveau (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 2003). De vraag die opgenomen is 
in het CIUS is als volgt: “Hoe vaak kom je slaap tekort door het internetten?”. Deze 

vraag hebben wij alleen anders geformuleerd, omdat het naar de ouders toe gericht 
is. Iemand die een slaaptekort heeft, hoeft niet per definitie compulsief 
internetgebruiker te zijn. Om deze reden zal er ‘nee’ moeten worden gescoord, wil de 
uitkomst “Geen paniek” zijn. Wanneer een jongere namelijk geen slaaptekort heeft, 
zal het probleem nog niet in een dergelijke mate aanwezig zijn. Natuurlijk komt deze 
uitslag alleen in combinatie met andere antwoorden naar boven.  
 
 
13. Vraagt uw kind vaak of hij mag computeren wanneer hij bezig is met een andere, 

voor hem leuke activiteit (bijvoorbeeld een boek lezen of tv kijken)? 
 

o Ja  
o Nee  
o Weet ik niet 
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Verantwoording vraag 13: 
Mevr. Van Halen maakt een onderscheid in het computeren als hobby of als 
vervanging van andere sociale bezigheden. Wanneer een jongere iets aan het doen is 
dat voor hem leuk is, maar nog steeds de behoefte heeft om te gaan internetten, kan 
dit duiden op compulsief internetgebruik. Andere bezigheden geven hem niet meer 
genoeg voldoening. De vraag die opgenomen is in het CIUS, is als volgt: “Hoe vaak 
ben je in gedachten aan het internetten, ook als je niet online bent?”. Deze vraag 
hebben wij alleen anders geformuleerd, omdat het naar de ouders toe gericht is. Het 
blijft wel moeilijk om als ouder te bepalen wanneer een jongere in gedachte bezig is 
met internetten. Om deze reden is de vraag concreter opgesteld, met de vraag om te 
internetten terwijl hij/zij al iets anders aan het doen is. Het gaat hier dus niet om het 
verdrijven van verveeldheid. Wanneer er ‘ja’ wordt gescoord kan in combinatie met 
andere antwoorden op vragen “Schroom niet om aan de bel te trekken!” of 
“Oppassen geblazen!” uitkomen. “Geen paniek!” wordt dan uitgesloten, hier zal men 
‘nee’ voor moeten antwoorden.  

 
14. Gaat uw kind vaak computeren omdat hij/zij zich rot voelt? 

 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 14: 

Depressieve gevoelens lijken samen te hangen met compulsief internetgebruik. 
Compulsieve internetgebruikers zijn relatief vaak mensen die internet gebruiken om 
met sombere of depressieve gevoelens om te gaan. Een aantal gaat zich down en 
onrustig voelen als ze geen internetverbinding hebben. Dit laatste is een bekend 
symptoom van afhankelijkheid (Meerkerk, 2007). Compulsief internetgebruikers 
gebruiken het internet om te vluchten uit de realiteit, afstand te nemen van de 
werkelijkheid en daarmee problemen in de reële wereld uit de weg te gaan. Deze 
problemen staan vaak in verband met de lage emotionele stabiliteit en het lage 
psychosociale welzijn. Vaak blijkt men verder ook geen andere vorm van 

vrijetijdsbesteding te kennen. Daarom zoekt men op het internet afleiding en 
verdrijving van verveling en eenzaamheid. De motivaties zijn vooral negatief van 
aard. Het doel is vaak vermijding van iets vervelends (Meerkerk, 2007). De vraag die 
opgenomen is in het CIUS, is als volgt: “Hoe vaak ga je internetten omdat je je rot 
voelt?”. Deze vraag hebben wij alleen anders geformuleerd, omdat het naar de 
ouders toe gericht is. Wanneer op deze vraag ‘ja’ wordt geantwoord, is de kans 
aanwezig dat een jongere compulsief internetgebruiker is of dit nog kan ontwikkelen. 
In combinatie met andere vragen en deze ‘ja’ zal er als advies uit komen: “Schroom 

niet om aan de bel te trekken!” 
 

15. Heeft u pogingen ondernomen om het computergebruik van uw kind te 
verminderen en heeft dit meerdere malen geen effect gehad? 
 

o Ja 
o Nee 

 
 
Verantwoording vraag 15: 

Volgens mevr. Van Halen is iemand compulsief internetgebruiker wanneer hij/zij dit 
gebruik niet meer zelf in de hand heeft en wanneer dit gebruik onbeheersbaar wordt. 
Het gebruik van het internet beïnvloedt de rest van het dagelijks functioneren. 
Wanneer ouders meerdere pogingen hebben ondernomen om het internetgebruik van 

hun kind te verminderen, geeft dit aan dat er een probleem is. Ouders hebben 
gesignaleerd dat het internetgebruik hoog ligt bij hun kind en daarom hebben ze al 
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pogingen ondernomen dit te verminderen. De vraag die opgenomen is in het CIUS, is 
als volgt: “Hoe vaak heb je geprobeerd om minder tijd aan internetten te besteden en 
is dat niet gelukt?”. Deze vraag hebben wij alleen anders geformuleerd, omdat het 
naar de ouders toe gericht is. Een ouder kan niet weten hoe vaak een jongere zelf al 
heeft geprobeerd te minderen met internetten. Op deze vraag zal met ‘ja’ moeten 
worden geantwoord, wil er “Schroom niet om aan de bel te trekken!” uitkomen in 
combinatie met andere antwoorden. 

 
16. Brengt uw kind de meeste tijd op de computer door, door gebruik te maken van 

verslavingsgevoelige toepassingen, zoals Gamen, chatten en MSN? 
 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 16: 

Volgens mevr. Van Halen heeft gamen een meer verslavende werking dan ander 
gebruik van internet. Petrie en Gunn (1998) vermeld: Internetgebruikers die relatief 

veel tijd besteden aan gamen, het zoeken naar online erotica en chatten, hebben een 
grotere kans om compulsief internetgebruik te ontwikkelen. Om deze reden is deze 
vraag opgenomen in de checklist, aanvullend op de bestaande CIUS. Wanneer er ‘ja’ 
wordt gescoord, kan er in combinatie met antwoorden van andere vragen “Schroom 
niet om aan de bel te trekken” uitkomen.  

 
17. Heeft uw kind voornamelijk contact met mensen uit het real life* via het internet? 

(*mensen die hij ook in het echte leven ziet, zoals mensen van school, sport enz.)  
 

o Ja  
o Nee 
o Weet ik niet 

 
Verantwoording vraag 17: 

Mevr. Van Halen maakt een onderscheid in het contact via internet. Wanneer een 
jongere chat met bijvoorbeeld klasgenoten, heeft het internet als functie een extra 
vorm van communicatie. Het is een aanvulling op het sociale leven van een jongere. 
Wanneer een jongere contact heeft op het internet met mensen die hij daar heeft 
ontmoet, is het een vervanging van communicatie in het echte leven. Om deze reden 
is deze vraag opgenomen in de checklist, aanvullend op de bestaande vragen van het 
CIUS. Bovenstaande kan leiden tot compulsief internetgebruik, maar hoeft het nog 
niet te zijn. Om deze reden zal er ‘ja’ moeten worden geantwoord voor een advies 

“Geen paniek”.  
 
 

5.3.4  Verantwoording adviezen 

Adviezen: 
 

Teveel weet ik nietjes! 
U hebt meer dan 4 “weet ik niet” ingevuld, waardoor we geen zicht hebben op het 
computergebruik van uw kind. Het lijkt er op dat u te weinig zicht hebt op het 
computergebruik van uw kind. Daarom raden we aan om in gesprek te gaan met uw 
kind, zodat u meer te weten kunt komen over wat uw kind allemaal doet met betrekking 
tot de computer. Onze handleiding op de website van www.loes.nl geeft tips weer hoe u 
dit het beste kunt doen. Wanneer u meer inzicht hebt in dit gebruik, kunt u de test 
opnieuw invullen.  

 

http://www.loes.nl/
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Geen paniek! 
U hoeft zich als ouder geen zorgen te maken. Het gebruik van uw kind vormt op dit 
moment geen risico voor de ontwikkeling van overmatig computergebruik. Blijf het 
gebruik volgen van uw kind en laat oprechte interesse zien, zodat de u in gesprek blijft 
over dit onderwerp. Waarschijnlijk bent u hier al volop mee bezig, waardoor uw kind de 
balans heeft tussen computergebruik en andere bezigheden. Wilt u alsnog de tips in onze 
handleiding doorkijken, verwijzen we door naar www.loes.nl.  
 
Oppassen geblazen! 
Uw kind zit in de risicogroep om overmatig computergebruik te ontwikkelen. Zijn/haar 
dagelijkse functioneren lijdt onder het internetgebruik. Wij adviseren u met uw kind in 
gesprek te gaan. Op de website www.loes.nl is onze handleiding te vinden met tips om 
dit te doen. Zo kunt u het onderwerp computer/internet bespreekbaar maken en de 
nodige afspraken maken. Wanneer de handleiding geen effect heeft adviseren wij u om 
eens binnen de familie te praten of met een buurvrouw. Ook kunt u met een mentor van 
school praten, of Loes (www.loes.nl) raadplegen. Andere mogelijkheden zijn het 
buurthuis en het bureau jeugdzorg (www.bureaujeugdzorg.info). Als laatste kunt u ook 
nog contact opnemen met de preventieafdeling jeugd van Tactus Verslavingszorg 

(www.tactus.nl). 
 
Schroom niet om aan de bel te trekken! 
Uw kind heeft veel kenmerken van een overmatige computergebruiker. Op deze site 
staat een handleiding die tips en handvatten geeft om in gesprek te gaan met uw kind en 
vooral te blijven, want dat kan soms lastig worden. Daarnaast adviseren wij u om eens 
binnen de familie te praten of met een buurvrouw. Ook kunt u met een mentor van 
school praten, of Loes (www.loes.nl) raadplegen. Andere mogelijkheden zijn het 
buurthuis en bureau jeugdzorg (www.bureaujeugdzorg.info). Als laatste kunt u ook nog 
contact opnemen met de preventieafdeling jeugd van Tactus Verslavingszorg 
(www.tactus.nl). Zij zullen u en uw kind helpen om naar de achterliggende redenen van 
het overmatige computergebruik te kijken. 
 

Verantwoording teveel weet ik nietjes!:  
Het is niet meetbaar of de jongere overmatig gebruik maakt van de computer, 

wanneer de ouder hier geen zicht op heeft. Wanneer de ouders te weinig inzicht 
hebben kunnen zij ook niet beoordelen of de jongere een probleem heeft. Het blijft 
juist voor deze ouders belangrijk om te communiceren over het computergebruik. 
Daarom wordt er geadviseerd om met de jongere in gesprek te gaan, om op deze 
manier meer inzicht te krijgen.  

 
De virtuele wereld ontwikkeld zich snel en lijkt voor veel mensen niet bij te benen te 
zijn. Ouders en zelfs jongeren van twintig jaar lijken achter te lopen als het gaat om 
internetgebruik en de mogelijkheden ervan ten opzichte van zestienjarigen. 

 
Mevr. Van halen geeft in haar interview weer dat je moet weten wat je kind doet en 
hoe lang en vooral waar hij mee bezig is op internet. Als ouder moet je je vooral 
afvragen welke rol de computer en het virtuele leven spelen in het leven van het 
kind. 

 
Mevr. Maas: “je moet daarvoor tijd in je kind stoppen en vragen wat ze doen op het 
internet. Het moet voor ouders even normaal zijn te vragen aan hun kind, “wie was 
er online” of “welk level zit je”? Als "wie was er op het feestje" of "heb je gewonnen 
met volleybal", dus kijken en interesse tonen in je kind.” 

 
Verantwoording geen paniek!: 

De combinatie van antwoorden sluit ‘schroom niet om aan de bel te trekken’ uit. De 

verantwoording van de vragen staat beschreven in hoofdstuk 5 paragraaf in 5.3. Het 

http://www.loes.nl/
http://www.loes.nl/
http://www.loes.nl/
http://www.bureaujeugdzorg.info/
http://www.tactus.nl/
http://www.loes.nl/
http://www.bureaujeugdzorg.info/
http://www.tactus.nl/
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blijft belangrijk om het computergebruik te volgen en je open te stellen, zodat de 
jongere weet dat je er als ouder bent. In dit advies wordt daarom ook verwezen naar 
de handleiding met tips om in gesprek te blijven. Pardoen (2005) raadt aan om te 
zorgen voor een sociaal vangnet. Hierdoor laat je de jongere weten dat er mensen 
zijn bij wie hij terecht kan. 

 
Verantwoording oppassen geblazen!: 

De combinatie van antwoorden sluit ‘schroom niet om aan de bel te trekken’ en ‘geen 
paniek’ uit. De verantwoording van de vragen staat beschreven in hoofdstuk 5 in 
paragraaf 5.3. Het blijft belangrijk om het computergebruik te volgen en je open te 
stellen, zodat de jongere weet dat je er als ouder bent. In dit advies wordt daarom 
ook verwezen naar de handleiding met tips om in gesprek te blijven. Pardoen (2005) 
raadt aan om te zorgen voor een sociaal vangnet. Hierdoor laat je de jongere weten 
dat er mensen zijn bij wie hij terecht kan. Mevr. Van Halen geeft aan dat het 
belangrijk is voor ouders om alternatieven te zoeken, of de kinderen hier zelf naar te 
laten zoeken. “Neem de kinderen een keer mee naar een voetbalwedstrijd van 
Twente”. Ook hoort vervelen erbij. Elk kind verveelt zichzelf wel eens en moet daar 
mee leren omgaan. Tevens geeft mevr. Van Halen aan, dat wanneer het gebruik van 

het internet de rest van het dagelijks functioneren beïnvloedt, dit kan duiden op 
compulsief internetgebruik. 

 
Als kinderen nog jong zijn, is het belangrijk om regels te stellen, geeft mevr. Maas 
aan. Als je duidelijk afspraken maakt met je kinderen als ze jong zijn, dan is de kans 
dat ze compulsief internet gaan gebruiken het kleinst. Dat wijst onderzoek uit. Dus 
als ze jong zijn, regels stellen. Met oudere kinderen kun je het grenzen stellen 
vergelijken met de grenzen die je stelt voor het uitgaan en met drank etc. 

 
Verantwoording schroom niet om aan de bel te trekken!: 

De combinatie van antwoorden sluit ‘geen paniek’ en ‘oppassen geblazen’ uit. De 
verantwoording van de vragen staat beschreven in hoofdstuk 5 in paragraaf 5.3.  

 
Mevr. Van Halen adviseert ouders naar professionele hulpverlening toe te stappen, 

wanneer een kind in een gevorderde mate compulsief gebruik maakt van het internet. 
“Als ouder is het dan erg moeilijk om er alleen uit te komen”. Een kind zal opnieuw 
weer moeten leren omgaan met het internet. 

 
 
 

5.4 Verantwoording handleiding 
 

 
5.4.1  Inleiding 

 
In deze paragraaf staat de verantwoording van de handleiding. Om het overzicht te 
houden wat de eigenlijke handleiding en wat de verantwoording is, is de verantwoording 
schuin gedrukt weergegeven. 
 
 

5.4.2  Verantwoording thema signalering 
 
Handleiding: 
Als ouder/opvoeder is het vooral belangrijk om te weten wat uw kind doet achter de 
computer of op het internet. De jongeren van tegenwoordig kunnen niet meer zonder de 
computer en dat hoeft ook niet. Internet heeft vele positieve kanten, bijvoorbeeld een 

leuke, andere manier van communiceren. Aan elk positief punt zit vaak een negatieve 
kant, dus ook aan het internet. Vooral het pesten is veel onder de aandacht geweest in 
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de media. Hier zul je als opvoeder op moeten letten. Uw kind kan gepest worden, maar 
kan ook anderen pesten. Het is daarom belangrijk om activiteiten van uw kind 
bespreekbaar te maken. Maak de jongere duidelijk dat u altijd voor hem of haar klaar zal 
staan als er iets is. Ook wanneer er iets vervelends is gebeurd op het internet. Vergeet 
als ouder niet dat pesten veelvuldig voorkomt! 
 
Verantwoording: 

Pardoen(2005) gaat in op de sociaal-emotionele risico’s van het internet. Ze benoemt 
de vereenzaming. Wanneer iemand in het echt gepest wordt, wordt dit op internet 
vaak ook gedaan. Ook Valkenburg (2002) praat erover dat er een versterking is op 
internet van je werkelijke wereld zodat je ook hier gepest wordt.  

 
Pardoen beschrijft dat vereenzaming kan komen, wanneer de jongere in de 
werkelijkheid ook geen vrienden heeft. Pesterijen kunnen een onveilig gevoel geven 
aan de jongere, waardoor hij/zij angst ontwikkelt.  

 
Handleiding: 
Naast het pesten dat op het internet plaatsvindt, is ook de mate van internetten een 

probleem geworden. Veel jongeren laten liever het huiswerk liggen, om iets anders te 
doen. Dit kunt u als ouder in de gaten houden door de schoolresultaten in de gaten te 
houden. Tevens als tip: zet de computer in een ruimte waar u zelf ook veel bent. Op deze 
manier kunt u in de gaten houden waar uw kind mee bezig is, zeker in het geval u een 
webcam heeft bij of in uw computer. Ook kunt u duidelijke regels stellen over de 
momenten waarop ge-internet mag worden. U kunt bijvoorbeeld afspreken: wanneer je 
je huiswerk af hebt, na het avondeten tot 21.00 uur enz. Wanneer deze regels aanwezig 
zijn, zal uw kind minder snel met u proberen te onderhandelen om langer, vaker, eerder, 
achter de computer te mogen. 
 
Verantwoording: 

Het is belangrijk dat een ouder praat met zijn of haar kind. Praat over de dingen die 
hem of haar bezig houden, toon interesse. Mevr. Van Halen: “Zo gauw ze zeggen: 
kijk eens even, moet je dat eigenlijk met beide handen aangrijpen.”  

 
Het positief bekrachtigen kan op 3 verschillende manieren. 1: Door belangstelling te 
tonen, 2: Door huisregels vast te houden, bepaalde regels gelden voor iedereen, en 
3: de zorgen die je als ouder hebt, uitspreken naar je kind toe (Delfos 2005).  

 
Ook kan het internet en voornamelijk overmatig gebruik maken van internet, ten 
koste gaan van huiswerk, spelen, interactie binnen het gezin, hobby’s. Verder kan het 
kind extra prikkelbaar zijn wanneer hij niet achter de computer zit, humeurig gedrag 

vertonen dat niet over gaat en een slaaptekort ontwikkelen (Pardoen, 2005). 
 
Handleiding: 
Wanneer u als ouder/opvoeder problemen ervaart met het computergebruik van uw 
jongere, maak dit dan bespreekbaar. Zorg ervoor dat uw kind op dit moment niet 
afgeleid wordt door internet of de televisie en benoem uw waarnemingen. Geef geen 
preek! Een jongere slaat dan snel dicht en neemt u niet serieus, wanneer u alleen maar 
aangeeft wat slecht is en de jongere er niet over na laat denken. In onderstaand filmpje 
hebben we een voorbeeld gegeven over hoe u een dergelijk gesprek eventueel aan kunt 
pakken en een filmpje dat een minder effectieve benadering laat zien.  
 
Wanneer u interesse toont in de activiteiten op het internet, komt u waarschijnlijk meer 
te weten dan wanneer u het van te voren al afkeurt. Stel daarom open vragen wanneer u 
in gesprek probeert te gaan. Hierdoor geeft u niet aan hoe u erover denkt en heeft de 

jongere alle ruimte om u uit te leggen waarom de computer voor hem belangrijk is. U 
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kunt aan de hand daarvan de ernst van het internetten inschatten. Op deze manier 
behoudt u een goede relatie tussen u en uw kind.  
 
Het is belangrijk om te letten op de gemoedstoestand na het computeren. Iedere jongere 
is wel eens prikkelbaar of kan wel eens depressief zijn, maar het kan problematisch 
worden wanneer het ten koste gaat van huiswerk, spelen, interactie binnen het gezin, 
hobby’s en voldoende slaap (Pardoen, 2005). 
 
Verantwoording: 

Mevr. Van Halen geeft aan dat het belangrijk is om de zorgen die je als ouder hebt, 
uit te spreken naar de jongere toe. Dit hoeft niet in de vorm van een langdurig 
gesprek. Het is belangrijk om het een keer te benoemen en dit niet dagelijks te 
herhalen. Het in gesprek gaan met je kind is het beste wanneer ze niet achter de 
computer zitten, maar tijdens het doen van bijvoorbeeld afwassen en fietsen. Op 
deze manier kijk je elkaar niet aan, wat ervoor zorgt dat je het gesprek niet 
verzwaart. 

 
Belangrijk voor ouders is om te letten op de gemoedstoestand na het computeren. 

Iedere jongere is wel eens prikkelbaar of kan wel eens depressief zijn. Maar het kan 
problematisch worden wanneer het ten koste gaat van huiswerk, spelen, interactie 
binnen het gezin, hobby’s en voldoende slaap. Daarnaast is het van belang om in 
gesprek te blijven, laat weten dat je er bent en wees nieuwsgierig (Pardoen, 2005). 

 

Handleiding: 
Belangrijke signalen die jongeren afgeven wanneer zij mogelijk overmatig gebruik maken 

van de computer kunnen zijn: 
 

- Vereenzaming. Door het vele gebruik maken van internet zullen andere 
bezigheden en ook contacten in het echte leven op een laag pitje komen te staan. 
Schoolvriendjes komen misschien minder op bezoek om gezamenlijk dingen te 
doen, maar ook leuke dingen doen met het gezin zal voor de jongere minder 
belangrijk zijn. Probeer als ouder uw kind daarom zoveel mogelijk te betrekken bij 
gezinsspelletjes en dergelijke dingen. Kinderen waarderen het erg en ze willen ook 

graag goed contact met hun ouders hebben. Stimuleer ook contact met 
leeftijdsgenoten in het echte leven. Wanneer u vraagt of hij vrienden mee naar 
huis neemt, kunt u tegelijkertijd kennis maken met de vrienden van uw kind. 

 
Verantwoording: 

Een belangrijk nadeel dat gesignaleerd wordt is de afname van sociale contacten in 
het echte leven (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 2003). Jongeren die compulsief 
gebruik maken, zeggen dat ze wel eens last hebben van gevoelens van eenzaamheid 
en dat internet helpt om met die gevoelens om te gaan. Door online contact met 
andere mensen te zoeken, voelen ze zich minder eenzaam. Ze ervaren daardoor 
contact met anderen en kunnen eventueel emoties uiten en sociale steun ontvangen. 
Daarnaast maakt internet het mogelijk om gemakkelijker een sociaal netwerk op te 
bouwen, dat soms ook tot sociale contacten in het echte leven leidt (Eijnden en 
Vermulst, 2006). 

 
Handleiding: 

- Achteruitgaande schoolresultaten. Vaak wordt genoemd dat het internetgebruik 
ten koste gaat van de nachtrust, omdat de jongere regelmatig te laat naar bed 
gaat, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het prestatieniveau. Ook kan 
luiheid en geen zin meer hebben om andere dingen te doen een gevolg zijn van 
overmatig computergebruik. Het lijkt erop dat computergebruik vooral ten koste 
gaat van andere bezigheden die meer moeite kosten. Het internetgebruik geeft 

aanleiding tot uitstelgedrag. Dat kan vervolgens stress opleveren omdat de 
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jongere zich zorgen gaat maken over datgene wat hij eigenlijk had moeten doen, 
maar niet gedaan heeft. Ook leidt dit uitstelgedrag en deze luiheid tot 
ontevredenheid over zichzelf. 

 

Verantwoording: 
Vaak wordt ook genoemd dat het internetgebruik ten koste gaat van de nachtrust, 
omdat men regelmatig te laat naar bed gaat, wat negatieve gevolgen kan hebben 
voor het prestatieniveau. Een belangrijk nadeel dat gesignaleerd wordt is de afname 
van sociale contacten in het echte leven (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 2003). 

 
Tot slot worden een groot aantal negatieve psychologische effecten genoemd zoals 

apathie en luiheid en geen zin meer hebben in andere dingen doen. Het beeld 
ontstaat dat internetgebruik vooral ten koste gaat van andere bezigheden die meer 
moeite kosten. Het internetgebruik geeft aanleiding tot uitstelgedrag. Dat kan 
vervolgens stress opleveren omdat men zich zorgen gaat maken over datgene wat 
men had moeten doen maar niet gedaan heeft. Ook leidt dit uitstelgedrag en de 
ervaren luiheid tot ontevredenheid over zichzelf (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 2003). 

 

Handleiding: 
- Depressieve gevoelens. Vaak komt het voor dat mensen die veelvuldig gebruik 

maken van het internet, depressieve gevoelens hebben. Deze mensen gebruiken 
vaak het internet om met sombere of depressieve gevoelens om te gaan. Vlak 
vóór en vlak na het internetten heeft een jongere het meest last van gevoelens 
als verveeldheid. Tijdens het internetten zijn deze gevoelens het laagst. Dit kunt u 
als ouder in de gaten houden en vervolgens ook bespreken met uw kind. Benoem 

ook wanneer hij met bijvoorbeeld klasgenoten een dagje uit is geweest, hoe leuk 
dit was. Maak vervolgens geen opmerking als: ‘dat is toch veel leuker dan dat 
computeren’. Laat de jongere zelf tot deze conclusie komen. Het computeren zou 
dus een functie kunnen hebben in het omgaan met gevoelens als spanning, angst 
en verveeldheid.  

 

Er zit ook een keerzijde aan bovengenoemde. Jongeren die overmatig gebruik maken van 
internet zeggen dat ze wel eens last hebben van gevoelens van eenzaamheid en dat 

internet helpt om met die gevoelens om te gaan. Door online contact met andere mensen 
te zoeken, voelen ze zich minder eenzaam. Ze ervaren daardoor contact met anderen, en 
kunnen eventueel emoties uiten en sociale steun ontvangen. Daarnaast maakt internet 
het mogelijk om gemakkelijker een sociaal netwerk op te bouwen, dat soms ook tot 
sociale contacten in het echte leven leidt.  

 
Verantwoording: 

Depressieve gevoelens lijken samen te hangen met compulsief internetgebruik. 
Compulsieve internetgebruikers zijn relatief vaak mensen die internet gebruiken om 
met sombere of depressieve gevoelens om te gaan. Een aantal gaan zich down en 
onrustig voelen als ze geen internetverbinding hebben. Dit laatste is een bekend 
symptoom van afhankelijkheid (Meerkerk, 2007). Delfos (2005) vertelt over 
signalering van depressie bij pubers. Bij jongeren kun je verschillende signalen 
opvangen, zoals prikkelbaarheid, rusteloosheid (slecht slapen), gebrek aan contact 

met leeftijdgenoten en structurele somberheid. Vooral bij adolescenten neemt 
depressie toe.  

 
In het algemeen lijken gevoelens van vrolijkheid en blijheid te dalen tijdens een 
internetsessie. Gevoelens van verveeldheid zijn het hoogst vlak vóór en vlak na het 
internetten, en het laagst tijdens het internetten. Het internetten zou dus een functie 
kunnen hebben in het reguleren van gevoelens van spanning en angst en gevoelens 
van verveeldheid (Meerkerk, Laluan en Eijnden, 2003). 
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5.4.3  Verantwoording thema ondersteuning 

 
Handleiding: 
Als ouder/opvoeder is het belangrijk om interesse te tonen. Bedenk dat uw jongere veel 
af weet van computeren en dat u als ouder/opvoeder er een stuk minder over weet. 
Gebruik dit door nieuwsgierig te zijn en door te vragen wat alles betekent. Daarnaast is 
het belangrijk om geen oordeel te vellen, bijvoorbeeld wanneer een jongere een spel aan 
het spelen is. Als er veel schieten in voorkomt, hoeft dit niet meteen agressief te zijn. 
Een jongere kan ook een andere taak in het spel hebben om mensen bijvoorbeeld beter 
te maken zoals in het spel ‘world of warcraft’. Als vragen zou u als ouder/opvoeder 
bijvoorbeeld kunnen stellen: “Welk spel speel je?”,  “Doe je dit met vrienden uit de klas 
of met anderen?” en “Wie ben jij en wat is jouw taak?” 
 
Verantwoording: 

Delfos (2005) geeft in haar boek de basisregels weer van de socratische methode. Dit 
zijn achtereenvolgens: 1. Er van overtuigd zijn dat de mens deskundige is over 
zichzelf, 2. De deskundigheid van de ander naar buiten halen, 3. Eerder vragen dan 

vertellen, 4. Doen ontdekken.  
 
Handleiding: 
Het is belangrijk om als ouder/opvoeder gelijkwaardigheid te creëren. Jongeren willen 
mee kunnen praten en hun eigen mening kunnen geven. Luister naar de jongere en laat 
hem ook aan het woord, dat geeft bij de jongere een gevoel van waardering. Hierin zit 
wel onderscheid tussen de jongeren van 12-14 en van 14-18 jaar. Vaak zijn de jongste 
jongeren nog wel eens onzeker over bepaalde zaken en kunnen door veel (door) vragen, 
moeilijk uit hun woorden komen of opkomen voor hun mening. Het is voor hen nog 
gemakkelijker om gesloten vragen te krijgen, zodat ze zich zekerder voelen. De oudere 
jongere wil dit wel graag zien en zal het erg waarderen als er geluisterd wordt. 
Voorbeelden van gesloten vragen kunnen zijn: “ben je een spelletje aan het doen?”, 
“Mag ik eens mee kijken”? en “Zijn dat vrienden waar je mee speelt”?  Voorbeelden van 
open vragen kunnen zijn: “Welk spel speel je?”, “Waar gaat het spel over?” en “Wat is de 

hoofdtaak van jouw personage?” 
 
Verantwoording: 

Delfos (2006) is aanhanger van de socratische methode. Wanneer je deze methode 
toepast op pubers en adolescenten creëer je gelijkwaardigheid, waar zij naar streven. 
Delfos maakt nog wel onderscheid tussen jonge pubers en adolescenten. Bij pubers 
met de leeftijd van 12-14 jaar kan het doorvragen nog lastig zijn. Ze voelen zich vaak 
nog onzeker. Het beginnen met gesloten vragen is hierbij nog van belang. En vaak is 

het uitleggen waarom je even wilt praten(metacommunicatie) ook belangrijk.  
 
Handleiding: 
Bij jongeren van 14-16 jaar, komt u direct met het punt. Zij vinden het niet fijn als er om 
het belangrijke punt heen gedraaid wordt. Zij willen hier graag zo snel mogelijk weer 
vanaf zijn. Zodat ze daarna weer naar hun vrienden kunnen of verder gaan met waar ze 
mee bezig waren. Als ouder/opvoeder is het ook belangrijk om een gesprek luchtig te 
houden. Dit kan door samen af te wassen, maar ook door bijvoorbeeld iets te vragen 
terwijl u in de deuropening staat. Houd het dan kort van stof, waarbij u de tijd neemt op 
naar het verhaal van de jongere te luisteren. 
 
Verantwoording: 

Bij de leeftijd van 14-16 jaar wordt je eigen attitude op de proef gesteld. Jongeren 
verzetten zich dan vaak tegen praten en doen liever andere dingen. Hierbij kan het 

helpen om metacommunicatie te gebruiken om jezelf bloot te geven. Laat ook het 
initiatief bij de jongere en wees direct. Om de zaak heen draaien heeft geen zin en 
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roept juist irritatie op. De vraagtechnieken die handig hierbij zijn, zijn open vragen en 
doorvragen (congruentie is hierbij belangrijk) (Delfos, 2005).  

 
Mevr. Van Halen beaamt in haar interview dat het een goed idee is om dit in de 
deuropening te doen of op de fiets.  

 
Handleiding: 
Jongeren van 16-18 jaar willen juist veel discussiëren. Ze willen hun eigen ideeën over 
bepaalde zaken toetsen aan die van anderen, en ook aan die van hun ouders/opvoeders. 
Wel kunnen ze ongeduldig raken, wanneer ze merken dat hun ouders/opvoeders hen niet 
gelijkwaardig behandelen. Dit is het geval wanneer de ouder/opvoeder niet wil luisteren, 
of het beter denkt te weten. Soms is dat natuurlijk ook zo, maar de jongere wil graag 
gehoord worden en dat is belangrijk. Een tip om als ouder/opvoeder het gesprek in te 
gaan, is door vragen te stellen en door te vragen, waardoor je de antwoorden bij de 
jongere laat liggen en ze niet zelf gaat invullen. 
 
Verantwoording: 

Delfos is aanhanger van de socratische methode. Wanneer je deze methode toepast 

op pubers en adolescenten, creëer je gelijkwaardigheid, waar zij naar streven. Delfos 
(2005) maakt nog wel onderscheid tussen jonge pubers en adolescenten. Bij pubers 
met de leeftijd van 12-14 jaar kan het doorvragen nog lastig zijn. Ze voelen zich vaak 
nog onzeker. Het beginnen met gesloten vragen is hierbij nog van belang. En vaak is 
het uitleggen waarom je even wilt praten(metacommunicatie) ook belangrijk. 
Wanneer ze de leeftijd van 16-18 jaar hebben bereikt, zullen ze vaker in discussie 
gaan. Ze willen hun eigen mening toetsen aan die van de volwassene en zijn hierin 
ook nog op zoek naar steun. Ook de gelijkwaardigheid is iets waar ze naar streven. 
Wanneer de gelijkwaardigheid niet zichtbaar is, zal de jongere ongeduld tonen. De 
vraagtechnieken zijn gericht op open vragen en doorvragen. Het doen ontdekken, is 
iets dat zij willen. 

 
Heffels (2006) heeft het over actief luisteren (LSI) en de GsG-formule (Gedrag, 
situatie, Gevoel). Het actieve luisteren is belangrijk om met de jongere op 1 lijn te 

komen, zodat de jongere zich gelijkwaardig en begrepen voelt. 
 
Handleiding: 
Als ouder/opvoeder is het ook belangrijk om uw eigen gevoel weer te geven. Hierdoor 
stelt u zich soms kwetsbaar op, maar zal er wel meer begrip komen voor u als 
ouder/opvoeder. U laat zien dat ook u fouten kunt maken en daarnaast laat u zien dat 
het u bezighoudt en dat u bezorgd kunt zijn om de jongere. De jongere zal dan ook 
begrip tonen of zal er in ieder geval over na gaan denken waar hij mee bezig is en wat de 

ouder/opvoeder heeft gezegd. Vergeet niet dat u als ouder altijd een belangrijke rol zal 
blijven houden in het leven van de jongere, dus ook in de besluiten die hij neemt.  
 
Verantwoording: 

Heintz (1999) geeft aan dat het zelfvertrouwen van een kind mede ontwikkeld wordt 
door het positief aanspreken van diegene en het actief luisteren. De intensiteit van 
het contact wordt mede bepaald door het in staat zijn om je te kunnen inleven in de 
gevoelswereld van de jongere. Op deze manier laat je zien dat je hem of haar kunt 
respecteren en begrijpen. Hij of zij zal zich serieus genomen voelen. De eigen 
houding en basisgevoel zijn van grote invloed op de gemoedstoestand van het kind.  

 
De GsG-formule geef je vanuit het eigen gevoel. Het is belangrijk om hierbij in de ik-
vorm te spreken (Heffels, 2006). 
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Delfos (2005): Bij de leeftijd van 14-16 jaar wordt je eigen attitude op de proef 
gesteld. Jongeren zijn dan vaak in het verzet om te praten en doen liever andere 
dingen. Hierbij kan het helpen om metacommunicatie te gebruiken om jezelf bloot te 
geven. 

 
Adriaenssens (2006) noemt in zijn boek dat het benoemen van je eigen 
kwetsbaarheid bevorderlijk is in gesprek, zo kan de jongere ook bij jou stilstaan en 
jou begrijpen. Het gesprek wordt er menselijker van benoemd hij. Hieronder volgt 
nog een gespreksschema hoe je als ouder in een gesprek staat met de jongere.  

 
Handleiding: 
 
Gespreksschema  
 

Wat is het probleem? 
 
 

Hoe voel je je als ouder/opvoeder wat betreft het probleem? 

 
 

Benoem hoe u zich voelt  
 
 

Wacht de reactie en het voorstel op het probleem van de jongere af 
 
 
 

Tevreden met het voorstel?    Is het voorstel niet reëel in jouw ogen? 
 Wees dan positief en geef      Laat de jongere met een nieuw 
 voorstel een compliment.  komen en probeer mee te  denken. Als   

het dan gelukt is wees alsnog positief en 
geef een compliment. 

 
Voorbeeld: 
 
Probleem: 

Uw kind is elke keer chagrijnig wanneer het achter de computer wegkomt en het 
duurt soms langer dan een half uur. Ze praat vaak nog na over de activiteiten op 
de computer en maakt al plannen voor de volgende keer als ze erachter mag. 

Gevoel: 

Als ouder/opvoeder bent u bezorgd. U vindt dat uw dochter veel te veel bezig is 
met de computer en het internet en u bent bang dat haar schoolprestaties 
uiteindelijk achteruit zullen gaan. Benoem uw gevoel. U bent bezorgd. Doe dit op 
een luchtige manier zoals benoemd staat in de handleiding in het deel van 
signalering. Je zegt bijvoorbeeld: ”Manon ik ben wel een beetje bezorgd om je, ik 
merk dat ik veel pieker over hoe het met je gaat. Je bent vaak chagrijnig als je 
achter de computer weg komt, hoe kan dat toch?” Ga NIET in op wat u denkt, 
zoals: ”ik denk dat je teveel achter internet zit en daardoor zo chagrijnig bent, 
straks gaat school er nog onder lijden?!” Laat dit over aan uw dochter zelf. Laat 
haar antwoorden en niet u als ouder/opvoeder. U hebt uw bezorgdheid al 
uitgesproken en dat is het belangrijkste.  

Reactie en voorstel: 
Dit kan veel zijn, maar we gaan er vanuit dat wanneer u uw dochter op 
bovenstaande manier benaderd, dat er dan begripvol gereageerd wordt en dat ze 

er iets over zal zeggen. Manon: ”Mam, je moet niet zoveel piekeren. Je hebt ook 
wel gelijk, ik voel me ook wel vaak chagrijnig wanneer ik er achter weg kom, 
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maar goed. Er is verder niets aan de hand hoor. Ik ben gewoon druk met dingen 
organiseren. Het is niet dat ik geen tijd over hou om huiswerk of zoiets te maken 
hoor.” 

 
Als ouder/opvoeder is dit voorlopig voldoende om te horen. Manon weet hoe u zich erbij 
voelt en zal zich willen bewijzen dat er echt niets is. 
 
Verantwoording: 

Heffels(2006) Bij een onderhandelingsgesprek komt zowel de LSI als De GsG-formule 
kijken. Hierbij is het belangrijk dat je ook de motieven en de opties van de jongere 
aanhoort en deze in acht neemt. Zo voelt de jongere zich serieus genomen en gelijk 
aan de volwassene.  

 
Heintz(1999) benoemt een schema voor een onderhandelingsgesprek en dit doet 
Adriaenssens(2006) ook. Dit ziet er ongeveer als volgt uit: Wat is het probleem?, hoe 
voel ik me daarbij(ouder), benoemen, reactie en voorstel jongere, goed voorstel 
bekrachtigen, niet reëel (in jouw ogen) opnieuw proberen en meedenken, 
bekrachtigen zodra het gelukt is.  

 
 

5.4.4  Verantwoording thema grenzen stellen 
 
Handleiding: 
Wanneer u als ouder of opvoeder uw kind graag grenzen wil stellen als het gaat om zijn 
of haar internetgebruik, dan bent u hier goed. 

 
Wanneer u met uw jongere in gesprek gaat, is het belangrijk om het gesprek 
gelijkwaardig aan te gaan. Het is belangrijk te luisteren naar elkaar en van daaruit de 
beste oplossing te zoeken. Daarbij kunt u er ook voor kiezen de jongere zelf naar een 
oplossing te laten zoeken. Draag wanneer een jongere wat ouder is geen oplossing aan, 
want dit werkt niet altijd. Een jongere zal zich sneller aan zijn eigen afspraken willen 
houden. Wanneer u gezamenlijk tot een oplossing bent gekomen en het oude 

internetgedrag gestopt is, beloon het nieuwe gedrag dan. Dit is erg belangrijk. Een 
jongere kan namelijk terugvallen in het oude gedrag. Bestraf dit, maar beloon goed 
gedrag! 
 
Verantwoording: 

Delfos (2005) bespreekt over welke opvoeding er nu door het merendeel van de 
ouders gebruikt wordt en dat is de democratische opvoeding. Hierbij is 
gelijkwaardigheid voornamelijk belangrijk. En in relatie tot ouder en kind wordt er 

geluisterd naar elkaar en wordt tegen elkaar opgemeten wat de beste keuze is. Dit is 
wat de democratische opvoeding weergeeft. 
Daarnaast beschrijft Martine Delfos hoe een gedragsverandering opgezet kan worden. 
Als eerst moet ongewenst gedrag gestopt worden, daarna moet nieuw gedrag 
bekrachtigd worden en oud gedrag, wanneer dit terug komt, genegeerd worden. 
Ouders zijn vaak geneigd om elke keer te straffen als ze het oude gedrag laten zien, 
maar vergeten het nieuwe gedrag te belonen. 

 
Handleiding: 
Wanneer u dan afspraken wilt maken, kunt u beginnen bij bepaalde huisregels. Dit zijn 
regels waar het gehele gezin zich aan hoort te houden, denk hierbij aan: tijdens het 
avondeten zitten we met elkaar aan de eethoek, tot 17.00 uur geen televisie of 
computer, voor het avondeten één uur achter de computer of de televisie enzovoort.  
 

Verantwoording: 
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Mevr. Van Halen geeft aan dat men op een goede manier grenzen kan stellen door 
bijvoorbeeld huisregels vast te houden. Bepaalde regels gelden voor iedereen. 

 
Handleiding: 
Houdt wel voor ogen dat u niet teveel verwacht van uw kind. Wanneer u nieuwe 
afspraken hebt gemaakt rondom het internetgebruik van uw kind, kan het voorkomen 
dat de jongere zich er een keer niet aan houdt. Het blijven natuurlijk wel kinderen. Leg 
de lat daarom niet te hoog. Een onderhandeling zullen ze echt nog wel een keer 
proberen.  
 
Verantwoording: 

Volgens de triple P programma is het positief opvoeden het belangrijkst. Binnen de 
triple P wordt gewerkt vanuit 5 basisprincipes, namelijk: 

- Het bieden van een veilige en stimulerende omgeving 
- Geef positieve ondersteuning waardoor het kind leert 
- Hanteer een aansprekende discipline 
- Houd realistische verwachtingen voor ogen van je kinderen 
- Zorg goed voor jezelf 

 
Handleiding: 
Wat een ouder of opvoeder ook veelvuldig te horen krijgt, is dat een jongere zich 
verveeld en daarom gaat internetten. Nou, vervelen hoort er ook gewoon bij. U en ik zijn 
daar ook mee opgegroeid. Elk kind verveelt zichzelf wel eens en moet daar mee leren 
omgaan. Wanneer een kind wat ouder wordt, zijn ze moeilijker te sturen. Wanneer een 
puber dan blijft zeuren om achter de computer te mogen, kunt u er op een gegeven 
moment een maatregel tegenover zetten. Wanneer een kind zich heel goed heeft 
gedragen en ze vragen er een keer om of ze iets langer achter de computer mogen, kunt 
u dit als beloning best toelaten. Het is alleen niet verstandig om als afspraak te stellen 
dat ze langer achter de computer mogen, wanneer ze bijvoorbeeld af hebben gewassen. 
Wanneer u dit laatste doet, maakt u van te voren een afspraak en lijkt het meer op 
onderhandelen en niet meer op belonen. 
 

 
 
Verantwoording: 

Mevr. Van Halen geeft tijdens het interview aan dat een jongere ook om moet leren 
gaan met verveling. Tevens geeft ze aan dat je natuurlijk een jongere mag belonen 
wanneer hij of zij zich heel erg goed heeft gedragen. Deze beloning hoeft niet in de 
vorm te zijn van een internetsessie. Dit mag ook iets anders zijn zoals een dagje naar 
de dierentuin. 

 
Handleiding: 
Hieronder volgen nog een aantal algemene tips met betrekking tot het internetgebruik: 

 
9-13 jaar: 

- Spreek een tijd af hoe lang ze achter de computer mogen zitten en 
waarvoor. 

- Spreek pauzes af om te eten/drinken en te bewegen. 
13-18: 

- Privacy: wat geef je weer en wat niet op het internet? En hoe doe je dat 
met gegevens van anderen? Praat hierover maak afspraken. 

- Wanneer aankopen gedaan worden via internet, leg deze dan vast. 
- Jongeren kunnen alles vinden op internet en zullen misschien ook gaan 

zoeken naar seksuele voorlichting. Geef weer dat wat ze zien op 

pornosites niet realistisch is. En geef eventueel een boek over dit 
onderwerp, zodat ze dat voor naslag hebben. 
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- In spelletjes geven de rollen vaak een onrealistisch beeld. Geef hierover 
je mening, meer niet. 

- Jongeren denken dat de virtuele wereld helemaal vrij is en zien 
onbeperkte mogelijkheden. Ga met hen in gesprek over dat hier ook 
wetten en regels gelden en geef hierover je mening. 

- Wanneer een jongere een afspraak met een onbekende via internet wil 
maken, wees dan niet meteen veroordelend. Maar zorg ervoor dat het zo 
veilig mogelijk is. Laat de jongere niet alleen gaan en wees nieuwsgierig. 

- Zorg voor een sociaal vangnet. Laat weten dat je er bent voor je jongere. 
- Laat de jongeren nadenken over de gedragsregels op internet. Hoe ga je 

met elkaar om? 
- Respecteer de privacy van de jongere. 
- Maak geen drama van laat naar bed gaan, maar blijf vooral in gesprek. 

Wijs de jongere op eigen verantwoordelijkheid en houd de resultaten op 
school in de gaten. 

 
Verantwoording: 

Naast deze methoden en dit programma zijn er allerlei tips om het internet zo veilig 

mogelijk te maken. Deze zijn er voornamelijk op gericht om de jongere hierin te 
kunnen begrenzen en kaders aan te kunnen brengen zodat zij zichzelf ook veilig 
voelen.  
 
Hieronder volgen een aantal tips van Deskundigen. De tips die bij Pardoen (2005) 
naar voren komen worden gebruikt in artikelen van kranten en folders. De tips komen 
met elkaar overeen. Pardoen (2005) noemt ze als volgt: 

 
 9-13 jaar: 

- Spreek een tijd af hoe lang ze erachter zitten en waarvoor. 
- Spreek pauzes af om te eten/drinken en te bewegen. 

 13-18: 
- Privacy wat geef je weer en wat niet? En hoe doe je dat met gegevens 

van anderen? Praat hierover maak afspraken. 

- Wanneer aankopen gedaan worden via internet, leg deze dan vast. 
- Jongeren kunnen alles vinden op internet en zullen misschien ook gaan 

zoeken nar seksuele voorlichting. Geef weer dat wat ze zien op pornosites 
niet realistisch is. En geef eventueel een boek over dit onderwerp, zodat ze 
dat voor naslag hebben. 

- In spelletjes hebben de rollen vaak een onrealistisch beeld. Geef hierover 
je mening, meer niet. 

- Jongeren denken dat de virtuele wereld helemaal vrij is en zien onbeperkte 

mogelijkheden. Ga met hen in gesprek over dat hier ook wetten en regels 
gelden en geef hierover je mening. 

- Wanneer een jongere een afspraak met een onbekende via internet wil 
maken, wees dan niet meteen veroordelend, maar zorg ervoor dat het zo 
veilig mogelijk is. Laat de jongere niet alleen gaan en wees nieuwsgierig. 

- Zorg voor een sociaal vangnet laat weten dat je er bent voor je jongere. 
- Laat de jongeren nadenken over de gedragsregels op internet hoe ga je 

met elkaar om? 
- Respecteer de privacy van de jongere. 
- Maak geen drama van laat naar bed gaan blijf vooral in gesprek, wijs de 

jongere op eigen verantwoordelijkheid en houd de vooruitgang van school 
in de gaten. 

 
Pardoen maakt onderscheid in deze leeftijdsfasen omdat de eerste fase die genoemd 

is nog meer binnen de kaders van de ouders blijven. Zij zullen nog veel in overleg 
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doen met ouders en hen erbij betrekken. Vanaf de fase erna wil de jongere 
onafhankelijk zijn en zichzelf ontdekken. 

 
 
5.5  Verantwoording filmpjes 
 
 

5.5.1  Signalering 
 
Tekst onder de filmpjes: 
U kunt bij uw kind verschillende signalen opvangen, die uiteindelijk tot een probleem 
kunnen leiden. Voorbeelden van signalen zijn: prikkelbaarheid, slecht slapen, weinig tot 
geen contact met leeftijdsgenootjes en somberheid, niet veroorzaakt door tijdelijke 
omstandigheden. Wanneer u hierover met de jongere in gesprek wilt gaan, is het 
misschien verstandig om het gesprek luchtig te houden. De signalen kunnen namelijk 
van alles betekenen. Uw kind kan bijvoorbeeld ook verliefd zijn en dat het niet wordt 
beantwoord. Wanneer u een dergelijk gesprek aangaat, kunt u dit bijvoorbeeld doen door 
het gesprek te voeren tijdens de afwas of tijdens een fietstochtje naar de stad. Hierdoor 

is oogcontact niet altijd noodzakelijk en zal een jongere zich sneller op zijn gemak 
voelen. Kies een rustig moment waarin er niet net iets is gebeurd waar u of uw kind zich 
nog over opwindt. Het is belangrijk, dat wanneer u denkt dat er iets mis is, u blijft praten 
met de jongere. U kunt rustig uw zorgen uitspreken, maar blijf interesse tonen en weet 
waar hij mee bezig is. Uiteindelijk kan het zijn dat hij dan zelf met een oplossing komt 
voor dit probleem. Deze oplossing zal beter werken, omdat de jongere deze oplossing 
zelf heeft bedacht en ingevoerd heeft.  

 
Verantwoording: 

Mevr. Van Halen zegt dat je je als ouder vooral af moet vragen welke rol de computer 
en het virtuele leven heeft in het leven van het kind. Daarnaast is het belangrijk om 
te kijken of er gedragingen zijn die overeenkomen met de testen en hoe het kind 
veranderd is hierin. 
 

Verder geeft ze aan dat het positief bekrachtigen hierin belangrijk is. Op drie 
verschillende manieren kan dit, te weten: 1. Door belangstelling te tonen, 2. Door 
huisregels vast te houden. Bepaalde regels gelden voor iedereen. En als punt 3, de 
zorgen die je als ouder hebt uitspreken naar je kind toe. Dit laatste hoeft niet in de 
vorm van een langdurig gesprek. Het is belangrijk om het een keer te benoemen en 
dit niet dagelijks te herhalen. Het in gesprek gaan met je kind is het beste wanneer 
ze niet achter de computer zitten, maar vooral tijdens het doen van bijvoorbeeld 
afwassen en fietsen. Op deze manier kijk je elkaar niet aan, dit zorgt ervoor dat je 

het gesprek niet verzwaart. 
 

Bij jongeren kun je verschillende signalen opvangen zoals prikkelbaarheid, 
rusteloosheid (slecht slapen), gebrek aan contact met leeftijdgenoten en structurele 
somberheid. Vooral bij adolescenten neemt depressie toe (Delfos, 2005). 

 
 

5.5.2  Ondersteuning 
 
Tekst onder de filmpjes: 
Wanneer de jongere aan u vraagt om even te kijken naar de dingen die hij doet, grijp 
dan deze kans met beide handen aan. Vel geen oordeel en stel u geïnteresseerd op. Op 
deze manier komt u in gesprek met de jongere.  
 

Als de jongere veel van gamen houdt, dan weet hij er ook veel van af. Waneer u als 
ouder/opvoeder initiatief toont en vraagt wat hij doet, zal de jongere de tijd nemen om 
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uitleg te geven over wat hij doet. Wees oprecht geïnteresseerd in wat de jongere doet. 
Wees nieuwsgierig! Als het op dat moment niet uitkomt, is dat ook niet erg. Vraag dan 
gewoon of hij je wilt roepen als het wel een keertje uitkomt. 
 
Verantwoording 

Delfos (2005) geeft in haar boek de basisregels weer van de socratische methode. Dit 
zijn achtereenvolgens: 1. Ervan overtuigt zijn dat de mens deskundige is over 
zichzelf, 2. De deskundigheid van de ander naar buiten halen, 3. Eerder vragen dan 
vertellen, 4. Doen ontdekken. Wees nieuwsgierig en vraag door zodat je niets gaat 
invullen en dus ook geen oordeel zult vellen. 

 
Waarom de socratische methode vooral bruikbaar is bij het communiceren over 
internetgebruik, is omdat je met deze methode uitgaat van de deskundigheid van de 
jongere zelf en aangezien zij op het gebied van interactieve media het meest 
deskundig zijn, is dit een goede aanpak. 
 
Mevr. Van Halen geeft weer dat je met beide handen moet aangrijpen als de jongere 
iets wil laten zien aan de ouder of iets wil uitleggen.  

 
 

5.5.3  Grenzen stellen 
 
Tekst onder de filmpjes: 
Het is belangrijk om te weten wat uw kind doet, voordat u actie onderneemt. 
Gelijkwaardigheid in een gesprek is belangrijk, hierdoor voelt een kind zich gehoord en 
gewaardeerd. Dit maakt onderhandeling mogelijk, zodat de situatie niet uit de hand 
loopt. Verder is het belangrijk om goed gedrag van uw kind te belonen. Dit hoeft niet 
met cadeaus. Een compliment kan voldoende zijn. Dit werkt vele malen beter dan het 
straffen van het ongewenste gedrag. Beloon het goede gedrag en negeer indien het kan, 
het verkeerde! 
 
Verantwoording: 

Delfos (2005) spreekt over welke opvoeding er nu door het merendeel van de ouders 
gebruikt wordt en dat is de democratische opvoeding. Hierbij is gelijkwaardigheid 
voornamelijk belangrijk. En in relatie tot ouder en kind, wordt er geluisterd naar 
elkaar en wordt tegen elkaar opgemeten wat de beste keuze is. Dit is wat de 
democratische opvoeding weergeeft. 
 
Daarnaast beschrijft Delfos hoe een gedragsverandering opgezet kan worden. Als 
eerste moet ongewenst gedrag gestopt worden, daarna moet nieuw gedrag 

bekrachtigd worden en oud gedrag, wanneer dit terug komt, genegeerd worden. 
Ouders zijn vaak geneigd om elke keer te straffen als ze het oude gedrag laten zien, 
maar vergeten het nieuwe gedrag te belonen. 
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6   CONCLUSIES 
 
 

6.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk komen de conclusies aan bod. In paragraaf 6.2 wordt antwoord gegeven 
op de deelvragen. Paragraaf 6.3 beschrijft de antwoorden op de hoofdvragen. Daarna 
volgt in paragraaf 6.4 een sterkte/zwakte analyse van het onderzoek. En als laatste 
wordt in paragraaf 6.5 de discussie gevoerd op micro-, meso-, en macroniveau.  

 
 
6.2 Conclusies deelvragen 

 
1. Wat is vanuit de literatuur bekend aan karaktereigenschappen, gedragingen en 

activiteiten van jongeren (12 – 18 jaar) die kunnen duiden op compulsief 
internetgedrag? 

 
Eén op de tien jongeren heeft last van een ‘internetverslaving’. Dat betekent dat deze 

jongeren langer dan 16 uur per week internetten en het gevoel hebben niet meer te 
kunnen stoppen. Compulsief internetgebruik lijkt daarbij vooral samen te hangen met het 
spelen van online games, het gebruik van de MSN messenger en het gebruik van 
profielsites. Jongeren zijn veelal vele uren per dag online en internetten behoort dan ook 
voor velen tot de belangrijkste tijdsbesteding. Naarmate jongeren ouder worden, daalt 
het percentage ‘gamers’. School en huiswerk nemen een steeds groter deel van de vrije 
tijd in beslag, hierdoor neemt de lust om te gaan gamen af. 
 
Jongeren die meer sociaal angstig en meer eenzaam zijn, gaan vaker online gamen. De 
jongeren ‘vluchten’ soms in de games. Overmatig gebruik maken van het virtueel leven 
kan leiden tot schooluitval, overgewicht en niet meer goed in staat zijn tot een normale 
sociale ontwikkeling. Compulsieve internetgebruikers zijn vaak mensen die internet 
gebruiken om met sombere of depressieve gevoelens om te gaan. Een aantal gaat zich 
onrustig voelen wanneer ze geen internetverbinding hebben.  

 
Een grote meerderheid van de compulsieve internetgebruikers zegt dat ze wel eens last 
hebben van gevoelens van eenzaamheid en dat internet helpt om met die gevoelens om 
te gaan, bijvoorbeeld door online contact met andere mensen te zoeken. Internet maakt 
het ook mogelijk om gemakkelijker een sociaal netwerk op te bouwen, dat soms ook tot 
sociale contacten in het echte leven leidt. Sommigen geven echter ook aan dat ze zich 
door internet eenzamer kunnen gaan voelen, bijvoorbeeld als er geen berichten van 
anderen zijn. Verrassend is dat eenzame jongeren minder gebruik maken van instant 

messenger, wat de suggestie weerlegt dat juist eenzame jongeren zouden profiteren van 
de voordelen van instant messenger.  
 
Op de lange termijn kan compulsief internetgebruik ten koste gaan van de persoonlijke 
ontwikkeling, bijvoorbeeld omdat de studie eronder lijdt of hobby’s opgegeven worden. 
Of van de gezondheid gaat eronder leiden, bijvoorbeeld door slechte eetpatronen. Vaak 
wordt ook genoemd dat het internetgebruik ten koste gaat van de nachtrust, omdat men 
regelmatig te laat naar bed gaat. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor het 
prestatieniveau. 
 
Over het algemeen lijken gevoelens van vrolijkheid en blijheid te dalen tijdens een 
internetsessie, maar gevoelens van boosheid en irritatie juist stijgen. Gevoelens van 
verveeldheid zijn het hoogst vlak vóór en vlak na het internetten, en het laagst tijdens 
het internetten. Vaak blijkt men verder ook geen andere vorm van vrijetijdsbesteding te 

kennen en zoeken op het internet afleiding en verdrijven verveling en eenzaamheid. 
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Tot slot wordt een groot aantal negatieve psychologische effecten genoemd zoals apathie 
en luiheid, geen zin meer hebben in andere dingen doen. Het internetgebruik gaat ten 
koste van andere bezigheden die meer moeite kosten. Het internetgebruik geeft 
aanleiding tot uitstelgedrag. Dat kan vervolgens stress opleveren, omdat men zich 
zorgen gaat maken over datgene wat men had moeten doen maar niet gedaan heeft. 
Ook leidt dit uitstelgedrag en de ervaren luiheid tot ontevredenheid over zichzelf. 
 
Er is vaak sprake van een introverte, sociaal-emotioneel zwak ontwikkelde, gesloten en 
ontwijkende persoonlijkheid. Ze blijken vaak eenzaam, onzeker, wantrouwend, 
vervreemd van hun omgeving en weinig sociaal vaardig te zijn. Vaak zijn ze vroeger op 
school gepest en voelen ze zich ook nu nog buitengesloten. Opvallend is dat er vaak bij 
compulsief internetgebruikers sprake is van moeizame en vaak problematische 
familieomstandigheden.  
 
Mensen met een lage eigenwaarde, een verstoord beeld van het eigen lichaam, 
onbehandelde seksuele stoornissen of eerdere seksuele verslavingen, lopen een groot 
risico compulsief seksueel internetgedrag te ontwikkelen. De toegankelijkheid, de 
anonimiteit en de lage kosten, zijn belangrijke factoren die kunnen bijdragen aan het 

ontstaan van compulsief seksueel internet gedrag. Wanneer mensen deelnemen aan 
cyberseks en niet lekker in hun vel zitten, kan hierdoor tijdelijk de onplezierige 
emotionele toestand verbeteren. Deze ‘beloning’ zorgt er dan voor dat men het gedrag 
zal herhalen, om zich opnieuw prettig te kunnen voelen.  
 
 
2. Welke meetinstrumenten bestaan er voor compulsief internetgedrag? 
 
Er bestaan meetinstrumenten om het compulsief internetgebruik te meten. De twee 
bekendste meetinstrumenten op dit gebied zijn: De ‘Online Cognition Scale’ (OCS) en de 
‘Compulsive Internet Use Scale’ (CIUS). De CIUS blijkt hoog te correleren met de OCS. 
Geconcludeerd mag worden dat de CIUS een eenvoudig af te nemen, betrouwbaar, 
stabiel en valide instrument is om de ernst van compulsief internetgebruik vast te stellen. 
Deze wordt bij Tactus Verslavingszorg toegepast. 

 
 
3. Wat is vanuit de literatuur bekend aan een gesprek voeren van ouders met kinderen 

over internetgebruik van kinderen (wat betreft signalering, ondersteuning en grenzen 
stellen)? 

 
Als er wordt gekeken naar de virtuele ontwikkeling van jongeren, verschilt deze niet erg 
van die van ‘real life’. Jongeren willen experimenteren en sociale contacten aangaan. 

Zichzelf ontdekken en meten aan anderen is ook een belangrijke ontwikkeling. De sociale 
groepsdruk is in beide werelden aanwezig. Het verschil is alleen dat jongeren in ‘real life’ 
de tijd hebben om hier aan te wennen en er mee om te gaan. In de virtuele wereld zijn 
de communicatielijnen zo kort, waardoor er meer druk komt te staan op het individu, 
zonder dat er overleg gepleegd kan worden met de ouder. De vanzelfsprekendheid dat er 
een virtuele ontwikkeling en opvoeding zou moeten zijn, is er nog niet en daardoor 
worden gesprekken over het internet nog niet als ‘gewoon’ beschouwd. Vaak speelt de 
angst van ouders hierbij ook een rol. Zij hebben het gevoel hierin achter te blijven bij de 
jongeren, waardoor zij denken er niet over mee te kunnen praten. Toch hebben jongeren 
kaders nodig die zij missen, doordat de ervaring mist. Jongeren hebben hier ook zelf 
behoefte aan. 
 
Verschillen tussen jongens en meisjes zijn voornamelijk dat jongens vaker gamen en 
downloaden en meisjes meer op sociaal vlak bezig zijn met de instant messenger. Een 

overeenkomst is de hoeveelheid tijd die jongens en meisjes besteden op de computer. 
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Positieve effecten van gamen op de computer zijn de verbeterde oog-handcoördinatie bij 
jongeren en de groei in creativiteit. 
 
Er zijn verschillende ideeën over hoe ouders kunnen signaleren of hun jongere overmatig 
gebruik maakt van de computer. Delfos benoemt dat het belangrijk is om de 
gemoedstoestand in de gaten te houden na het computeren. Pardoen benoemt de 
schoolprestaties die achteruit kunnen gaan. Als ouder is het vooral belangrijk om in de 
gaten te houden en te weten wat de jongere doet op het internet. Als ouder is het 
belangrijk om nieuwsgierig te zijn en te proberen om hierover in gesprek te gaan met de 
jongere. Oprechtheid is een belangrijk uitgangspunt voor de ouder. 
  
Als ondersteuning geven verschillende deskundigen verschillende benaderingsmethoden. 
Delfos benoemt de socratische methode, die vooral uitgaat van de deskundigheid van het 
de jongere. Vraagtechnieken die hierbij aan de orde komen zijn doorvragen en open 
vragen stellen. Deze methode is vooral heel effectief bij de oudere jongeren (14-18 jaar). 
Heffels benoemt de LSI en de GsG-formule. De LSI is het actief luisteren om met de 
jongere op één lijn te komen en gelijkwaardigheid te creëren. De GsG-formule is een 
formule, waarin de ouder vanuit eigen gevoel kan spreken en niet de persoon afkeurt 

maar het gedrag. In de ‘ik’-persoon spreken is dan ook belangrijk. Heffels geeft aan dat 
het niet altijd nodig is om diep in te gaan op wat de jongere zegt. Met de socratische 
methode doe je dit wel. Met de methode en de formule die Heffels aangeeft, geef je weer 
hoe je er als ouder in staat. Op die manier kan de jongere het laten bezinken en er later 
op terug komen, wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft.  
 
Heintz en Adriaenssens geven een gesprekschema van een onderhandeling weer. 
Adriaenssens zit hierbij veel op het gevoel van de ouder, dat het belangrijk is deze weer 
te geven en Heintz geeft vooral weer dat de ouder de juiste houding en toon moet 
hebben.  Ook geeft Adriaenssens weer dat het belangrijk is als ouder om je kwetsbaar op 
te kunnen stellen, om zo een menselijker gesprek te krijgen. 
 
De socratische methode is goed toepasbaar bij het in gesprek gaan over het 
computergebruik met de jongeren. Met deze methode wordt gebruik gemaakt van de 

deskundigheid van de jongeren, omdat de jongere nou eenmaal deskundig is op het 
gebied van computergebruik. Hierbij is de houding van de ouder van belang: respectvol, 
warm en oprecht nieuwsgierig. De andere methoden en schema’s zijn onder te brengen 
bij de socratische methode. Het zijn belangrijke punten die in de communicatie met een 
jongere aan de orde komen. 
 
Onder opvoeding is de democratische opvoeding het meest van toepassing binnen het 
gemiddelde Nederlandse gezin. Deze methode gaat goed samen met het programma van 

triple-P voor het positief opvoeden. Daarnaast vormt dit een geheel aan basis samen met 
de socratische methode, de GsG-formule en de LSI. Deze basis kan voor de ouder de 
ondersteuning zijn die een jongere aan begeleiding nodig heeft. 
 
Wat betreft de regels en het grenzen stellen, met betrekking tot het computergebruik, 
geeft Pardoen duidelijke regels weer. Deze regels helpen de ouders kaders te bepalen, 
die een jongere nog niet zelf kan maken. Deze regels gaan over de tijd, over wat ze doen 
op de computer en over welke persoonlijke informatie ze geven. Als ouder laten weten 
dat je er bent voor de jongere is ook belangrijk. Dit zijn een aantal van de belangrijke 
punten die hulp bieden om het computergebruik te kaderen voor de jongere. Bepaalde 
instanties zoals Insafe Network geven dezelfde regels weer en binnen het project Virtueel 
Leven Enschede zijn ze nu ook bezig met het opstellen van gedragsregels wat betreft het 
internetgebruik van de jongeren (M. Delfos, persoonlijke mededeling, 14 0ktober 2008) 
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4. Wat is volgens deskundigen belangrijk om te weten als een ouder zijn kind wil 
begeleiden in het adequaat omgaan met internet (wat betreft signalering, 
ondersteuning en grenzen stellen)?  

 
De respondenten zijn het alle drie eens over wanneer iemand compulsief 
internetgebruiker is. Iemand moet afhankelijk zijn en het niet meer kunnen beheersen 
van het gebruik. Iemand is dwangmatig bezig met het computeren. Respondent 2 geeft 
een aanvulling op de afhankelijkheid dat iemand met de gedachten bij het computeren 
blijft wanneer ze met andere dingen bezig zijn.  
 
Wat betreft de kenmerken en het gedrag van een compulsief internetgebruiker vullen ze 
elkaar goed aan en hebben de antwoorden overlapping en samenhang met elkaar. 
Kenmerken zijn:  

- Sociaal minder vaardig vormt meer een risico tot ontwikkeling 
- Op zichzelf wonende jongeren eten slechter 
- Gemoedstoestand jongeren, ze kunnen zich rot of ellendig voelen 

 
Gedrag kan zijn: 

- Gedragingen die het IVO heeft opgesteld na veelvuldig onderzoek 
- Hoe vaak zit iemand achter computer 
- Hoe lang zit iemand achter computer 
- Is iemand aanspreekbaar wanneer diegene achter de computer zit 
- Kun je als ouder corrigeren 
- Andere hobby’s 
- Samen met iemand anders of alleen achter de computer 
- Wil de jongere moeilijk mee op bezoek 
- Stiekem computer opstarten wanneer de ouders naar bed zijn 
- Slaperig 
- Dwangmatig als alleen met de computer bezig zijn 

 
De deskundigheid in begeleiding gaan alleen op voor de respondenten 1 en 2. 
Respondent 1 begeleidt ouders en jongeren en respondent 2 voornamelijk jongeren en 

docenten en af en toe ouders. Ze werken allebei vanuit verschillende methoden. 
Respondent 1 werkt vanuit de verslavingsspiraal en respondent 2 werkt op scholen met 
leerlingen en is vooral in gesprek met jongeren over computergebruik.  
 
Signalering: 
Signalen worden door alle drie de respondenten gegeven. Signalen die ouders kunnen 
opvangen zijn als volgt:  

- Signalen van het IVO 

- Het spel naar de werkelijkheid halen en hiermee status halen bij 
lotgenoten 

- Moeilijk mee willen naar bezoek, of andere dingen doen 
- Stiekem gedrag wat betreft computergebruik 
- Slaperig 
- Lange tijd chagrijnig of kwaad 
- Huiswerk vaak uitstellen 
- Schoolprestaties achteruitgaan 

 
Beide respondenten vinden het belangrijk dat je weet wat je kind op de computer doet. 
Dit kun je als ouder te weten komen door interesse te tonen door gewoon te vragen wat 
je kind doet. 
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Meest voorkomende vragen van ouders zijn volgens respondent 1 en 2 de volgende: 
- Is mijn kind verslaafd? 
- Mijn kind is gameverslaafd, wat moet ik doen? 

 
Wat moeten ouders doen is hierdoor ook onduidelijk. Als advies geven de respondenten 
om te praten met de jongere. Respondent 2 geeft weer dat ouders moeten weten wat de 
jongere doet en dat het anders moeilijk is om een oordeel te vellen. Wees geïnteresseerd 
is advies van beide. 
 
Over de overige onderwerpen heeft respondent 3 geen ervaring in contact met ouders, 
maar hij heeft wel een boek geschreven met tips voor ouders hoe zij praktisch regels en 
afspraken kunnen opstellen wat betreft gamen.  
 
Ondersteuning: 
De respondenten 1 en 2 geven beide weer dat het belangrijk is voor ouders, die een 
jongere hebben die overmatig gebruik maakt van internet, om te praten met hun 
kinderen. Het gesprek moet niet te zwaar zijn. Als ouder laat je weten dat je je zorgen 
maakt maar dat hoeft maar 1 keer. Als het al te erg is, is professionele hulp aan te raden 

volgens respondent 1. Respondent 2 vind duidelijke regels ook belangrijk en geeft deze 
als aanvulling. Het is belangrijk om tijd te stoppen in je kind. 
 
Begrenzing: 
Over begrenzing geeft respondent 1 aan dat het belangrijk is veel van de jongere uit te 
gaan en de jongere zelf naar alternatieve bezigheden te laten zoeken. Ze benoemt 
namelijk dat vervelen er ook bij hoort en dat ze hier mee om moeten leren gaan. Ook 
kunnen maatregels gesteld worden wanneer jongeren blijven zeuren om achter de 
computer te mogen. Belonen door langer achter de computer te mogen is mogelijk, maar 
maak hier geen afspraken over voor die tijd, want anders is het geen beloning meer. 
Respondent 2 gaat toch resoluter hier op in. Ze geeft aan dat het belangrijk is om op 
jonge leeftijd met grenzen stellen te beginnen en deze op oudere leeftijd door te trekken 
net als uitgaan en drankgebruik.  
 

De respondenten geven beide aanvulling op de socratische methode, hoewel de 
socratische methode erg breed is en daarom alles samenhangt met elkaar. Respondent 1 
geeft als aanvulling de democratische opvoedingsstijl weer, waar onderhandeling centraal 
staat. En respondent 2 geeft weer dat luisteren erg belangrijk is om zo gelijkwaardigheid 
te creëren en zo ook de wensen van de jongere mee te nemen. 
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6.3 Conclusies hoofdvragen 
 
1. Hoe dient de checklist eruit te zien die meet of een jongere van 12-18 jaar overmatig 
gebruik maakt van de computer? 
 
De checklist begint met een inleiding. In deze inleiding worden de stappen van de 
verslavingsspiraal beschreven. Deze stappen zijn voor ouders noodzakelijk om te weten. 
Het blijkt namelijk dat elke jongere de eerste drie stappen zal doorlopen. Vooral de 
tweede fase, de experimentele fase, kan langere tijd duren. Het internet heeft veel 
toepassingen en een jongere heeft veel nieuwe dingen te ontdekken. Deze fase kan soms 
lijken op een verslaving, maar deze fase gaat normaliter over in sociaal gebruik. Voor 
een ouder kan dit verwarring veroorzaken, een jongere kan namelijk in deze periode wel 
kenmerken hebben van een overmatig gebruiker, maar hoeft het niet te zijn. Om deze 
reden begint de checklist met deze inleiding. Een ouder hoeft zich geen zorgen te maken 
over overmatig internetgebruik, wanneer de jongere in deze fase zit. Deze fase kan wel 
heel lang duren, soms een jaar. Wanneer dezelfde eigenschappen na een jaar nog blijven 
bestaan, kan dit duiden op overmatig internetgebruik. Het is voor een ouder dus 
belangrijk om hier bij stil te staan. Een behandeling, wanneer er geen probleem is, zou 

zonde zijn. 
 
Vervolgens start de checklist, deze bestaat uit 17 vragen. Deze vragen zijn tot stand 
gekomen aan de hand van de theorie en de interviews. De vragen die zijn opgenomen 
zijn noodzakelijk voor een betrouwbare uitkomst van de test. De verantwoording voor de 
verschillende vragen is terug te vinden in paragraaf 5.3. 
 
2. Hoe dient de handleiding eruit te zien die geschreven wordt voor ouders die in gesprek 
dienen te gaan met hun kind over overmatig computergebruik, zoals blijkt uit de 
ingevulde checklist? 
 
Handleiding: 
De handleiding is in drie thema’s ondergebracht. Dit is gedaan om de drie onderwerpen 
aan het licht te brengen en hiermee te laten zien dat dit de drie belangrijkste 

onderwerpen zijn, wat betreft het computergebruik van jongeren en wat ouders hierin 
kunnen betekenen. Bij signalering zijn vooral de kenmerken die een jongere vertoont te 
zien. Als ouder is het dan belangrijk om in gesprek te gaan en de jongere zelf met de 
problemen en oplossingen te laten komen, zodat het effectief uitpakt. Als ouder is het 
belangrijk te weten wat de jongere doet achter de computer. Ook bij de signalering wordt 
stil gestaan bij signalen die ouders op kunnen pikken, om te kijken of ze actie moeten 
ondernemen door in gesprek te gaan met de jongere. 
 

Bij ondersteuning komt voornamelijk aan bod dat de jongere gelijkwaardig wil zijn in een 
gesprek en zijn eigen mening kan geven. Daarnaast worden voor de ouders, de leeftijden 
en kenmerken weergegeven en tevens hoe ze in gesprek kunnen gaan met de jongere. 
Verschillende methoden van deskundigen komen hierbij aan bod. Er is een 
gesprekschema opgenomen, met daarin een voorbeeld van een praktijksituatie.  
Bij grenzen stellen wordt stilgestaan bij beide partijen. Jongeren willen hierin ook wat 
kunnen vertellen. Daarnaast kunnen ouders bepaalde huisregels stellen die voor iedereen 
gelden. Jongeren moeten daarnaast ook leren omgaan met verveling, dit hoort er nu 
eenmaal bij. Regels van Pardoen zijn opgenomen in de handleiding en geven goede 
uitgangspunten weer voor een basis aan regels. 
 
Filmpjes:  
Bij de filmpjes maken we ook onderscheid in de drie thema’s. Bij signalering wordt er 
vooral stilgestaan bij het in gesprek gaan door de ouder met de jongere, zodat de ouder 

erachter probeert te komen wat er aan de hand is. Belangrijk is om niet vooraf te 
oordelen en de jongere zelf met het probleem te laten komen en zodoende de jongere 
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aan het denken te zetten wat hij/zij er aan kan doen. Het luchtig houden van het gesprek 
en er niet te diep op ingaan kan helpen om de jongere bij zijn eigen verantwoordelijkheid 
te laten komen.  
 
De ondersteuning wordt in het filmpje vooral gericht op de houding van de ouder. De 
ouder dient nieuwsgierig te zijn en niet vooraf al een oordeel klaar te hebben. De jongere 
weet veel van het internet af en wil hierover best veel vertellen als de ouder maar 
oprecht nieuwsgierig is. 
 
Bij het grenzen stellen wordt vooral ingegaan op het luisteren van de ouder naar de 
jongere. Tevens moet de ouder accepteren dat de jongere het internet ziet als een 
belangrijk deel van hun leven. Daarnaast is de onderhandeling die hier aan bod komt en 
de uitleg die de jongere kan geven, over wat hij aan het doen is, van belang voor het 
creëren van gelijkwaardigheid. 
 
Met deze filmpjes worden praktijksituaties geschetst die ouders soms voor een dilemma 
stellen. Hierin kunnen ouders een minder effectieve benadering bekijken en een 
effectievere benadering naar de jongere toe. 

 
De verantwoording van de handleiding is opgenomen in paragraaf 5.4. 
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6.4 Sterktes en zwaktes van het onderzoek 
 
Sterktes 
Ontwerp innovatief: 
Het ontwerponderzoek is innovatief. Er bestaat nog geen checklist voor 
ouders/opvoeders, zodat zij kunnen kijken of hun kind overmatig gebruik maakt van de 
computer. Deze checklist gaat ook diep in gaat op gemoedstoestand van de jongere na 
het computergebruik. De checklist van het CIUS, de onderzoeksresultaten van het IVO 
en andere bronnen zorgen voor een goed verantwoorde checklist. Daarnaast is onze 
checklist gekoppeld aan een handleiding die ondersteund wordt door beeldmateriaal.  
 
Doordat het ontwerp innovatief is, is het een aanvulling op het SPH beroep. Hierdoor is 
de maatschappelijke relevantie hoog. Er kan eerder ingegrepen worden wat betreft 
overmatig computergebruik. Er is een kortere lijn gelegd met belangstellenden. Ouders 
kunnen deze checklist online invullen. Met de handleiding worden ouders/opvoeders 
effectiever in het omgaan met jongeren wat betreft het bespreekbaar maken en 
begeleiden van jongeren op de computer. Ondersteuning komt eerder te pas waardoor 
de kans kleiner kan worden dat het uit de hand loopt.  

 
Ook deskundigen kunnen met het ontwerp aan de slag. Zij kunnen ouders naar de 
checklist en handleiding verwijzen. Of zij kunnen hier zelf informatie uithalen die zij in 
kunnen zetten wanneer zij ondersteuning bieden aan ouders en jongeren.  
 
Handleiding ondersteund door beeldmateriaal: 
Het ontwerp van de handleiding wordt ondersteund door beeldmateriaal. Er zijn per 
onderdeel van de handleiding (signalering, ondersteuning en grenzen stellen) twee 
filmpjes ontworpen en opgenomen, om dat deel van de handleiding te ondersteunen. Eén 
filmpje geeft aan hoe de ouder het gesprek op een effectieve manier aan kan pakken en 
het andere filmpje geeft een minder effectieve aanpak weer. De handleiding 
ondersteunen door beeldmateriaal, is een sterk punt van het onderzoek, omdat dit 
beeldmateriaal concreet is voor de lezers van de handleiding. 
 

Brede doelgroep en laagdrempeligheid: 
De doelgroep bedraagt elke ouder/opvoeder, in Nederland, die een jongere heeft tussen 
de 10-18 jaar en waarvan die jongere gebruikt maakt van een computer. Hierdoor kan 
iedereen die hier behoefte aan heeft de checklist invullen. Doordat dit kan wanneer de 
ouder het zelf bepaald, is het laagdrempelig. Dit ook omdat het anoniem kan gebeuren. 
De gedachte dat een jongere overmatig gebruikt maakt van internet, is nooit leuk voor 
de ouder. Door de checklist op een site te kunnen maken en de handleiding te 
raadplegen is de drempel naar die hulp laag en voor ouders sneller toegankelijk.  

 
Preventief: 
De ontwerpen die gemaakt zijn, zullen op de site: www.virtueellevenenschede.nl komen 
te staan. Voornamelijk in de handleiding leren ouders hoe ze op een juiste manier met 
hun kind in gesprek kunnen gaan over het computergebruik. De juiste aanpak van 
ouders kan ernstige problemen bij jongeren in het computergebruik voorkomen. De 
checklist is er om problemen te signaleren. De handleiding is er om ouders te helpen. Dit 
werkt preventief. Wel is aangegeven dat wanneer een jongere al overmatig 
internetgebruiker is, het verstandig is om naar een hulpverleningsinstantie te gaan, die 
gespecialiseerd is in deze doelgroep. De ontwerpen zijn de handvatten voor ouders in de 
opvoeding en dan voornamelijk als het gaat om het computergebruik. De handleiding is 
geen hulpverleningsinstrument als een jongere al echt overmatig internetgebruiker is. 
 

http://www.virtueellevenenschede.nl/
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Zwaktes 
Beeldmateriaal dat op de site www.youtube.nl wordt geplaatst: 
Het beeldmateriaal als ondersteuning van de handleiding, wordt in eerste instantie op 
youtube geplaatst. Er zal een link komen op de site www.loes.nl en van daaruit zal het 
beeldmateriaal via youtube te zien zijn. De beeldkwaliteit is daardoor minder. Wel is het 
begrijpelijk dat de opdrachtgever dit op deze manier gaat doen, omdat het 
beeldmateriaal anders teveel ruimte in zal nemen op de site van www.loes.nl. 
 
Weinig medewerking deskundigen: 
Voor het interviewen zijn verscheidene deskundigen benaderd. Sommigen reageerden 
niet en anderen hadden geen tijd. Hierdoor zijn er maar drie deskundigen geraadpleegd. 
Zij zaten wel op één lijn, maar de variëteit in deskundigheid verminderd wel. Dit is 
daarom ook een zwakte voor het onderzoek. Daarnaast is er wel veel literatuur gebruikt 
van deskundigen. 
 
Bereiken van de doelgroep: 
Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden of de doelgroep doormiddel van 
www.virtueelleven.nl, optimaal bereikt wordt. De mogelijkheid is er, dat een groot deel 

van de doelgroep (ouders met kinderen tussen de 10-18 jaar) de ontwerpen niet te zien 
krijgt. De generatie ouders met de kinderen in deze leeftijd, zijn niet volledig ontwikkeld 
in het computergebruik. De kans bestaat dat zij de site niet kunnen vinden. Er zal een 
aansluitend bacheloronderzoek komen, waarin de kwaliteit en de bereikbaarheid van de 
site onderzocht wordt onder ouders. 
 
Leeftijdsgrens checklist: 
De leeftijd van de checklist moet zijn tussen de 10-18 jaar. Volgens de onderzoekers is 
dit geen goede standaard en zou dit eerder tussen de 12-18 jaar moeten zijn. Kinderen 
van de basisschool hebben vaak door hun ouders nog kaders en grenzen dan oudere 
jongeren. Zij zullen zich hier ook nog aan blijven houden en gaan het gevecht met de 
ouder nog niet aan. Dit komt pas vanaf de leeftijd 12 jaar en ouder. Er zijn natuurlijk 
altijd uitzonderingen (wanneer een jongere eerder rijp is), maar volgens de onderzoekers 
is het lastig om met deze checklist de mate van computergebruik te meten van de 

jongere van 10-12 jaar. 
 
Checklistprogramma: 
De checklist wordt in een ‘Exe’ bestand aangeleverd, het programma is geprogrammeerd 
in programmeertaal: c++. De code waar het programma mee werkt is toegevoegd in 
bijlage G. Het programma is qua uiterlijk niet mooi. Het programma is simpel en werkt 
en daar is ook alles mee gezegd. Het schijnt dat het programma niet vanuit een 
internetsite in te vullen is. Het programma zal men eerst moeten downloaden om hem in 

te kunnen vullen. Het tweede nadeel is dat een Mac computer het programma 
waarschijnlijk niet kan draaien. 
 
Om de checklist er mooi uit te laten zien en zodat de antwoordmogelijkheden aan te 
klikken zijn, zal er een andere module moeten worden ontwikkeld of een bestaande 
module moeten worden aangepast. De programma’s waar dit mee gedaan kan worden 
zijn binnen een webdesignersbureau wel aanwezig, maar in de gemiddelde huiskamer 
niet.  
 
Een module is wel te maken, maar de kosten zijn verbonden aan het type site, welk 
contentmanagement en op welke manier het programma opgehangen moet worden op 
de bestaande site. Het goedkoopst en gemakkelijkst is het om een link op de bestaande 
site te plaatsen, naar een aparte site (open source) die alleen de module bevat. Het 
ontwikkelen of aanpassen van een bestaande module zal enkele honderd euro’s kosten 

(fairwater.com, 2009). 
 

http://www.youtube.nl/
http://www.loes.nl/
http://www.loes.nl/
http://www.virtueelleven.nl/
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Validiteit checklist: 
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de validiteit van de checklist. In een later stadium 
is onderzoek een vereiste, zodat de validiteit verbeterd kan worden. 
 
 

6.5 Discussie 
 
 

6.5.1 Microniveau: gezin/familie 
 
Wanneer er wordt gekeken naar het gezin denken wij dat, doormiddel van de door ons 
ontworpen checklist en handleiding, de communicatie tussen ouder en jongere beter zal 
verlopen. Tegenwoordig is er vanuit ouders vooral onwetendheid over het internet en 
daardoor ook angst. De ouder laat zich vaak leiden door deze angst en ‘verbiedt’ of keurt 
het internetgedrag van de jongere af of mijdt het onderwerp in zijn geheel. Vooral door 
met elkaar in gesprek te gaan, zullen ouders meer te weten komen over deze virtuele 
wereld en kunnen ze hun kinderen daarin beter ondersteunen. 
 

 
6.5.2 Mesoniveau: buurt/gemeente 

 
De twee ontwerpen, checklist en handleiding, zijn gemakkelijk toegankelijk voor een 
ouder. Daardoor zal er sneller beroep op worden gedaan. Op deze manier kan het 
overmatige internetgedrag van jongeren voorkomen worden. Wanneer ouders ook nog 
eens met elkaar zullen praten over de checklist en de handleiding, is het mogelijk dat er 
door andere ouders ook gebruik van gemaakt zou kunnen worden. In dit geval worden de 
ontwerpen op de site www.virtueellevenenschede.nl geplaatst. Deze site zal nog getest 
worden onder de gebruikers in februari – juli 2009 door AMM studenten van Saxion. De 
checklist zal ook nog gevalideerd kunnen worden te zijner tijd, zodat de kwaliteit van de 
test aangetoond wordt.  
 

Wanneer Gemeente Enschede deze site gaat promoten, zullen er meer ouders op af 
komen. Voor Enschede heeft dit als groot voordeel dat veel jongeren preventief worden 

geholpen, zodat ze geen overmatig internetgebruiker worden. Dit heeft verder als gevolg 
dat de verslavingszorg in Enschede niet zo druk is met het behandelen van compulsief 
internetgebruikers. 
 
 

6.5.3 Macroniveau: overheid 
 

Wanneer andere gemeentes deze preventieve aanpak van de gemeente Enschede volgen 
of overnemen, is er een aannemelijke kans dat de cijfers van compulsieve 
internetgebruikers flink zullen dalen. Verslavingszorg instellingen zullen minder 
aanmeldingen krijgen voor het behandelen van compulsief internetgebruik. Het 
voorkomen van een probleem is goedkoper dan het herstellen van een probleem. In dit 
geval zal de overheid minder geld hoeven te investeren in de behandeling van compulsief 
internetgebruikers. 

 
Het zou aan te raden zijn om de checklist landelijk in gebruik te laten nemen door 
algemene opvoedsites en schoolsites. Hierdoor krijgt het meer bereik. Dit gaat wel ten 
koste van de bekendheid van de website van de gemeente Enschede. De gemeente kan 
zich wel profileren met de handleiding, waarbij er steeds vanuit de checklist een link is 
naar de handleiding op de website van Gemeente Enschede.  
 
 

 

http://www.virtueellevenenschede.nl/
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BIJLAGE A: Checklist CIUS 
 
 

                                      
 

Ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en  
klas 1 en 2 van de middelbare school 

 
 

Virtueel leven 
Compulsive Internet Use Scale 

1=nooit 
2=zelden 
3=soms 

4=vaak 
5=heel vaak 

1. Hoe vaak vind je het moeilijk om met internetten te 
stoppen? 

 

2. Hoe vaak ga je langer door met internetten, terwijl 
je je had voorgenomen om te stoppen? 

 

3. Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of 

vrienden) dat je minder zou moeten internetten? 

 

4. Hoe vaak ga je liever internetten dan dat je je tijd 
met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of 
ouders)? 

 

5. Hoe vaak kom je slaap tekort door het internetten?  

6. Hoe vaak ben je in je gedachten aan het 
internetten, ook als je niet online bent? 

 

7. Hoe vaak verheug je je op de volgende keer dat je 
kunt gaan internetten? 

 

8. Hoe vaak denk je dat je eigenlijk minder zou 
moeten internetten? 

 

9. Hoe vaak heb je geprobeerd om minder tijd aan 
internetten te besteden en is dat niet gelukt? 

 

10. Hoe vaak voel je je rot wanneer je niet kunt 

internetten? 

 

11. Hoe vaak raffel je je ‘huiswerk’ af om te kunnen 
internetten? 

 

12. Hoe vaak maak je je huiswerk niet af omdat je wilt 
internetten? 

 

13. Hoe vaak ga je internetten omdat je je rot voelt?  

14. Hoe vaak ga je internetten om een probleem te 

vergeten? 

 

        (Worddocument, Tactus verslavingszorg 
Twente) 

 
Wanneer je gemiddeld hoger scoort dan 3, dan ziet CIUS dit als compulsief 
internetgedrag. Wel moet je minimaal 7 uur per week gebruik maken van het weekend. 
Dus scoor je boven de 3 gemiddeld, maar maak je maar 5 uur per week gebruik van het 
internet, dan ben je geen compulsief gebruiker. 
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BIJLAGE B: INTERVIEWSCHEMA DESKUNDIGE MBT DE CHECKLIST 
 
Wij zijn Alexa Schasfoort en Janneke Mentink, studenten van de Saxion en studeren aan 
de Academie Mens en Maatschappij aan de opleiding SPH.  
Ons onderzoek is gericht op een vraag vanuit het project Virtueel Leven Enschede, 
waarvan Wilma Meere Projecten de opdrachtgever is.  
 
Allereerst willen we u graag bedanken voor uw medewerking aan dit onderzoek. Zoals we 
hebben aangegeven, willen we een interview afnemen door middel van een vragenlijst. 
Dit interview zal maximaal 45 minuten duren.  
 
Het doel van het interview is dat wij aanvulling op de literatuur verkrijgen, wat betreft 
karaktereigenschappen, gedragingen en activiteiten van jongeren tussen 10 en 18 jaar, 
om de mate van internetgedrag te meten, of er sprake is van compulsief internetgedrag. 
  
Uw antwoorden zullen gebruikt worden en uw naam wordt bekend gemaakt, indien u 
geen bezwaar maakt. Vindt u het goed dat het gesprek wordt opgenomen op 
geluidsband, zodat we het nogmaals kunnen beluisteren? Deze banden worden na 

goedkeuring van het onderzoeksrapport vernietigd. 
 
Het interview bestaat uit 9 vragen, die onderverdeeld zijn in 2 thema’s. 
 
De resultaten van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden bij docenten van Saxion 
Hogeschool Enschede en Wilma Meere, onze opdrachtgever. 

Koppeling interviewvragen met deelvragen 

1. Wat is vanuit de literatuur bekend aan karaktereigenschappen, gedragingen en 
activiteiten van jongeren (12 – 18 jaar) die kunnen duiden op compulsief 
internetgedrag? 

2. Welke meetinstrumenten bestaan er voor compulsief internetgedrag? 
 
Thema: Compulsief internetgebruik  

 
Vragen:  

- Wat verstaat u onder compulsief internetgebruik? 
- Welke eigenschappen, gedragingen en activiteiten zijn kenmerkend voor 

jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, die compulsief van internet 
gebruik maken? 

- Op welke signalen zouden ouders moeten letten wat kan wijzen op 
compulsief internet gedrag? 

- Hoe kunnen ouders deze signalen het beste signaleren?  
 
Thema: Checklist 
 
Vragen: 

- Met welke meetinstrumenten bent u bekend, wat betreft het compulsief 
gebruik maken van internet? 

- Wat is uw mening over deze instrumenten? 
- Heeft u aanvullingen op bestaande instrumenten? 
- Er bestaat het meetinstrument CIUS. Deze is voor kinderen uit 

basisschoolgroepen 7 en 8 en klas 1 en 2 van de middelbare school. Waar 
zal rekening mee gehouden moeten worden wanneer er een checklist 
opgezet moet worden voor jongeren in de leeftijdsgroep 10–18 jaar? 

- Denkt u dat het haalbaar is om een checklist op te stellen voor de 

doelgroep 10-18 jaar? 
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BIJLAGE C: INTERVIEWSCHEMA DESKUNDIGE MBT DE HANDLEIDING 
 
Allereerst willen we u graag bedanken voor uw medewerking aan dit onderzoek. Zoals we 
hebben aangegeven, willen we een interview afnemen door middel van een vragenlijst. 
Dit interview zal ongeveer 45 minuten duren.  
 
Wij zijn Janneke Mentink en Alexa Schasfoort, studenten van de Saxion Hogeschool 
Enschede en studeren aan de Academie Mens en Maatschappij aan de opleiding Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening.  
Ons onderzoek is gericht op een vraag vanuit het Project Virtueel Leven Enschede wat 
valt onder de Gemeente Enschede. En voor onze vraag is Wilma Meere Projecten de 
opdrachtgever. 
 
Het doel van het interview is om aanvulling te krijgen op de literatuurstudie die we 
verricht hebben aangaande het communiceren met jongeren. En toegespitst op het 
internetgebruik van deze jongeren. De 3 belangrijke punten die hier bij horen is het 
begeleiden van jongeren in de virtuele ontwikkeling, het begrenzen van internet en het 
signaleren van overmatig gebruik van internet. 

  
Uw antwoorden zullen, indien u geen bezwaar maakt, gebruikt worden en uw naam 
wordt bekend gemaakt. Het gesprek wordt opgenomen op geluidsband, als u dat goed 
vind, zodat we het nogmaals kunnen beluisteren. Deze banden worden na goedkeuring 
van het onderzoeksrapport vernietigd. 
 
Het interview bestaat uit 11 vragen over het thema begeleiding van jongeren wat betreft 
de virtuele wereld en dan toegespitst op het in gesprek blijven met de jongere. 
 
De resultaten van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden aan docenten van Saxion 
Hogeschool Enschede en Wilma Meere, onze opdrachtgever. 
 

Koppeling interviewvragen met deelvragen 

Deelvraag 4: 
4. Wat is volgens deskundigen belangrijk om te weten als een ouder zijn kind wil 

begeleiden in het adequaat omgaan met internet (wat betreft signalering, 
ondersteuning en grenzen stellen)?  

 
Bovenstaande deelvraag beslaat het hele interview.  
 
Interviewvragen 

 
1. Waarin bent u deskundig op het gebied van compulsief internetgebruik van 

jongeren en de begeleiding hierin van ouders? 
2. Wat verstaat u onder compulsief internetgebruik? 
3. Op welke signalen zouden ouders moeten letten wat wijst op compulsief internet 

gedrag? 
4. Kunnen deze signalen ook een gevolg (of een oorzaak) van het compulsieve 

internetgedrag? 
5. Hoe kunnen ouders deze signalen het beste signaleren? 
6. Met welke vragen komen de ouders het meest bij jullie aangaande de begeleiding 

van deze doelgroep? 
7. Hoe ziet volgens u de begeleiding eruit van deze doelgroep? 
8. Hebt u tips hoe zij hen hierin kunnen begeleiden? 
9. Hoe zouden ouders volgens u de jongere het beste kunnen begrenzen? 

10. Waarmee moeten zij rekening houden bij de jongere in het begrenzen? 
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11. Er zijn in de literatuur verschillende methoden te noemen over communiceren met 
jongeren. 1 daarvan is de socratische methode, hierbij gaat de vrager uit van de 
deskundigheid van diegene zelf en zal doorvragen en bescheidenheid veel 
gebruikt worden. Wilt u nog iets toevoegen over een begeleidingsstijl of 
gesprekmethode die, bij het in gesprek gaan, goed toe te passen is? 
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BIJLAGE D: LABELING INTERVIEW DESKUNDIGE MBT CHECKLIST EN 
HANDLEIDING 
 

 Compulsief internetgebruik 
 
Respondent 1: 
Iemand is compulsief internetgebruiker wanneer hij hij/zij dit gebruik niet meer 
zelf in de hand heeft en wanneer dit gebruik onbeheersbaar wordt. Het gebruik 
van het internet beïnvloedt de rest van het dagelijks functioneren. Men spreekt 
van compulsief internetgebruik mede wanneer er afhankelijkheid ontwikkeld is ten 
opzichte van het internet. Het spreken van compulsief internetgedrag is moeilijk 
te omschrijven en te meten want elk mens is uniek. Er zijn geen vaste 
standaarden om te meten wanneer iemand compulsief gebruik maakt van 
internet. Een mens vergelijkbaar aan een muziekstuk citeert Mevr. Van Halen als 
volgt: “als je een muziekstuk maakt wat mooi klinkt heb je verschillende 
toonsoorten nodig. Zo gauw er toonsoorten wegvallen, klinkt het vals, of is er 
geen melodie meer. Maar het hangt er maar net vanaf bij welk muziekstuk welke 
toonsoort weg kan vallen.”  

 
Respondent 2: 

  Als kinderen lang achter de computer zitten en er moeilijk achter vandaan te 
halen zijn. Ik spreek dan niet in tijd, maar wel dat ze ook, als ze niet achter de 
computer zitten, nog steeds aan hun game denken en dit ook in hun spel 
gebruiken. Sommige jongeren zitten nog steeds in een game, terwijl ze het niet 
meer aan het spelen zijn. 
 

 Respondent 3:  
Compulsief gebruik geeft aan dat het gedrag dwangmatig is, maar een verslaving 
omvat meer dan alleen compulsief gebruik. Een verslaving bevat ook andere 
componenten (zoals conflicten en terugval).  

 
 Eigenschappen/gedragingen/activiteiten van jongeren(10-18) die 

compulsief gebruik maken van internet 
 

- Kenmerken 
 

Respondent 1: 
Jongeren die sociaal minder vaardig zijn hebben meer risico om compulsief 
gebruik te maken van internet.  
 

Respondent 2: 
Ze hebben online wel veel contact, soms zijn dit echte vrienden, waar ze hun ei 
echt kwijt kunnen. Dus ik wil niet stellen dat ze geen vrienden hebben, 
alleen zijn die vrienden anders dan wat wij "normaal" vinden. 
Verder zie je vaak bij oudere kinderen die alleen wonen, dat ze slecht eten. 

 
Respondent 3: 
Jongeren kunnen zich rot of ellendig voelen, als ze niet kunnen internetten. 
 

- Gedrag 
 
Respondent 1: 
We gebruiken de standaarden die het IVO ook gebruikt. Deze worden landelijk 
gebruikt. Bij een telefoontje met een vraag van de ouder gaat ze een aantal 

punten langs zoals: hoe vaak? Hoe lang zit hij er achter? Is hij op dat moment 
aanspreekbaar? Is hij te corrigeren en hoe doen jullie dat? Zit hij naast het 
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computergebruik nog op een sport? Zit hij er samen met een vriendje achter of 
alleen? Het sociale leven moet niet beheerst worden door het computergebruik. 
Als dat wel het geval is dan is er sprake van een verslaving. 
 
Respondent 2: 
Wanneer kinderen moeilijk mee gaan naar bezoek, of andere dingen willen doen. 
Ook hoor ik wel dat kinderen hun computer weer opstarten, als hun ouders op 
bed liggen. Dit gebeurd vaak als de computer in hun slaapkamer staat. 
De kinderen zijn vaak zo met het gamen etc bezig, dat ze bijna niet kunnen 
slapen. De kinderen hebben dan overdag slaap, en zijn slaperig etc. 
 
Respondent 3: 
Compulsief geeft alleen aan dat het dwangmatig is.  

 
 Meetinstrumenten 

 
- Met welke meetinstrumenten is men bekend? 

 

Respondent 1: 
Er is een samenwerkingverband tussen Tactus en het IVO. Het IVO heeft research 
gedaan naar bestaande meetinstrumenten en heeft uiteindelijk het CIUS 
ontwikkeld.  Tactus is hier niet in gespecialiseerd, maar juist meer in de 
begeleiding van deze doelgroep. 

  
 Respondent 2: 
 Mevr. Maas werkt niet met meetinstrumenten. 
 

Respondent 3: 
De meeste meetinstrumenten zijn gebaseerd op de criteria die gelden voor 
pathologisch gedrag. Deze staan omschreven in de DSM-IV. 
 

- Werkbaarheid meetinstrument CIUS 

 
Respondent 1: 
Qua voorlichting is dit meetinstrument goed werkbaar en qua preventie redelijk 
ladingdekkend. Maar je spreekt hier over signalen en niet over op zich staande 
feiten.  
 
Respondent 2: 
Mevr. Maas werkt niet met meetinstrumenten. 

 
Respondent 3: 
Ze kunnen een indicatie geven, maar zijn natuurlijk geen vervanging voor de 
expertise van een psychiater. Deze kan aan de hand van de gestelde richtlijnen 
een diagnose stellen. 
 

- Aanvulling op bestaand instrument 
 
Respondent 1: 
Ze heeft geen aanvulling op bestaande instrumenten, Tactus Verslavingszorg 
meer gericht op de aanvulling in begeleiding en de pedagogische kant. 
 
Respondent 2: 
Mevr. Maas werkt niet met meetinstrumenten. 
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Respondent 3:  
Ik heb een schaal ontwikkeld om gameverslaving te meten. 

Elke schaal moet afgestemd worden op de specifieke kenmerken van die groep. 
Zo zou een schaal voor 12-18 jaar zich bijvoorbeeld kunnen richten op conflicten 
met ouders, of het niet maken van huiswerk. 
 

- Haalbaarheid/ betrouwbaarheid meetinstrumenten 
 
Respondent 1: 
Wij maken een onderscheid tussen het voortgezet onderwijs en het 
basisonderwijs. Er zit een andere pedagogiek achter. Wanneer iemand nog op de 
basisschool zit stuur je nog veel meer in het computergebruik dan wanneer 
iemand de leeftijd van middelbare scholier bereikt.  
Bij het basisschoolkind is de begrenzing duidelijker aanwezig en gedragingen die 
op meetinstrumenten staan vaak niet geheel tot uiting kunnen komen en daardoor 
moeilijker te meten zijn. 
 

Respondent 2: 
Mevr. Maas werkt niet met meetinstrumenten. 
 
Respondent 3:  
Elke schaal moet afgestemd worden op de specifieke kenmerken van die groep. 
Zo zou een schaal voor 12-18 jaar zich bijvoorbeeld kunnen richten op conflicten 
met ouders, of het niet maken van huiswerk. 

 
 Deskundigheid in begeleiding 

 
Respondent 1: 
Vanaf 2002 is Tactus Verslavingszorg bezig met het ontwikkelen van 
oudercursussen voor opvoedondersteuning, maar deze zijn er nog niet op 
compulsief internetgebruik. 
Vanuit Tactus Verslavingszorg hanteren we de verslavingsspiraal die weergeeft 
hoe verslaving werkt en vanuit deze deskundigheid werken wij. De 
verslavingszorg is als volgt:  
1. Kennismaken 
2. Experimenteren 
3. Sociaal gebruik  
------------------ 
4. Problematisch gebruik 

5. Verslaving 
  

Mevr. Van Halen:”Die eerste drie doen alle jongeren”.  
De experimentele fase kan lijken op compulsief gebruik, maar dit hoeft niet zo te 
zijn. Deze fase kan best lang duren, zelfs een jaar. 
 
Respondent 2: 

Ik doe heel veel lessen met leerlingen op scholen, waarin we het altijd hebben 
over computer gebruik. Daarin hoor ik regelmatig dat jongeren compulsief gebruik 
maken van het internet, dit bespreek ik dan met de docenten. 

 

Respondent 3:  
Ik doe onderzoek naar gameverslaving. Ik begeleid geen ouders of jongeren. 
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 Signalering van signalen van ouders bij jongeren 

 
- Signalen 

 
Respondent 1: 
Het is het belangrijk om te kijken of er gedragingen zijn die overeenkomen met de 
testen en hoe het kind veranderd is hierin. 
Mevr. Van Halen citeert: “De jongere die zijn status haalt uit hoe goed iemand is 
met de computer, of die zijn status haalt uit hoe goed hij in dat ene spel is en 
daar zijn aanzien bij lotgenoten uithaalt, ja… dat zijn signalen die kunnen 
verontrustend zijn.” 

 
Respondent 2: 

  Wanneer kinderen moeilijk mee gaan naar bezoek, of andere dingen willen doen. 
Ook hoor ik wel dat kinderen hun computer weer opstarten, als hun ouders op 
bed liggen. Dit gebeurd vaak als de computer in hun slaapkamer staat. 
De kinderen zijn vaak zo met het gamen etc bezig, dat ze bijna niet kunnen 

slapen. De kinderen hebben dan overdag slaap, en zijn slaperig etc. Dat zijn  
signalen waar je als ouder op moet letten. 
 
Als ze de tv uit moeten zetten, zitten ze ook als een zak patat op de bank, niet 
weten wat ze moeten doen. Ze kunnen dan vaak lange tijd chagrijnig zijn als ze 
achter de pc weg gaan. Ook kwaadheid, vooral door onbegrip van ouders, over 
wat ze daar doen. “Stop nu met dat stomme spel! Ben je nu nog niet klaar?” 
 
Respondent 3: 
Als ze andere belangrijke activiteiten (zoals huiswerk) regelmatig laten zitten om 
te kunnen internetten. Ook achteruitlopende schoolprestaties kunnen kenmerkend 
zijn. 
 

- Vragen stellen 

 
Respondent 1: 
Weet wat je kind doet en hoe lang en vooral waar hij mee bezig is op internet. 
Gamen heeft een meer verslavende werking dan ander gebruik van internet. Is 
het kind gewoon achter internet als hobby of als vervanging van sociale andere 
bezigheden? Gamen ze alleen of met vriendjes samen? 
Als ouder moet je je vooral afvragen welke rol de computer en het virtuele leven 
heeft in het leven van het kind.  

 
Respondent 2: 

  Het is belangrijk te kijken naar je kind, maar dit is soms ook lastig. Je moet 
daarvoor tijd in je kind stoppen en vragen wat ze doen op het internet. Het moet 
voor ouders even normaal zijn te vragen aan het kind:  “Wie was er online of op 
welk level zit je?” als "wie was er op het feestje of heb je gewonnen met 
volleybal?". 

 
Respondent 3: 
Jeroen Lemmens heeft geen contact met ouders. 
 

 Meest voorkomende vragen vanuit ouders 
 
Respondent 1: 

De meest voorkomende vraag van ouders is: ‘is mijn kind verslaafd’. Ouders die 
komen op voorlichtingsavonden zoeken herkenning bij elkaar. Er komt veel 
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ongerustheid voor en ouders willen al snel hun kinderen beschermen en laten zich 
leiden door angst. Daarnaast zijn veel voorkomende dilemma’s dat ze advies 
krijgen om te praten en dat de jongere dat juist niet wil.  
 
Respondent 2: 

  De meest voorkomende vraag van een ouder voor een ouderavond is: "mijn kind 
is verslaafd aan gamen, wat kan ik daar aan doen?" Als ik dan vraag welke game 
speelt hij dan? Dan zijn ze vaak stil, dat weten ze vaak niet. Ze verwachten van 
mij dan vaak een pasklare oplossing. “Ik laat dan vaak het boekje van Jeroen 
Lemmens zien, maar je ziet ze dan denken, sshhh moet ik dat gaan lezen?”  
 

 Respondent 3: 
Jeroen Lemmens heeft geen contact met ouders, wel heeft hij een boek 
geschreven met tips voor ouders. 

 
 Begeleiding die ouders geven aan hun jongere die compulsief gebruik 

maakt van internet 
 

Respondent 1: 
 Het is belangrijk dat een ouder praat met zijn of haar kind. Praat over de dingen 
die hem of haar bezig houden, toon interesse. Mevr. Van Halen: “Zo gauw ze 
zeggen: kijk eens even, moet je dat eigenlijk met beide handen aangrijpen.”  
 
Het positief bekrachtigen is belangrijk hierin. Op 3 verschillende manieren kan dit. 
1. Door belangstelling te tonen, 2. Door huisregels vast te houden, bepaalde 
regels gelden voor iedereen en als punt 3, de zorgen die je als ouder hebt 
uitspreken naar je kind toe. Dit laatste hoeft niet in de vorm van een langdurig 
gesprek. Het is belangrijk om het een keer te benoemen en dit niet dagelijks te 
herhalen. Het in gesprek gaan met je kind is het beste wanneer ze niet achter de 
computer zitten, maar vooral tijdens het doen van bijvoorbeeld afwassen en 
fietsen. Op deze manier kijk je elkaar niet aan, dit zorgt ervoor dat je het gesprek 
niet verzwaart. 

 
Mevr. Van Halen adviseert ouders naar professionele hulpverlening toe te stappen, 
wanneer een kind in een gevorderde mate compulsief gebruik maakt van het 
internet. “Als ouder is het dan erg moeilijk om er alleen uit te komen”. Een kind 
zal opnieuw weer moeten leren omgaan met het internet. 
 
Respondent 2: 
 Aandacht geven, regels stellen en praten met je kind is de enige weg. 

 Het is belangrijk te kijken naar je kind, maar dit is soms ook lastig. Je moet 
daarvoor tijd in je kind stoppen en vragen wat ze doen op het internet. Het moet 
voor ouders even normaal zijn te vragen aan het kind:  “Wie was er online of op 
welk level zit je?” als "wie was er op het feestje of heb je gewonnen met 
volleybal?". Dus kijken en interesse tonen in je kind. 

 
Aan ouders raad ik meestal het boekje van Jeroen Lemmens aan. Soms krijg ik 
een mail dat het gewerkt heeft, maar meestal hoor ik er niets meer van. Het boek 
van Jeroen Lemmens staat vol met praktische tips en is nuchter geschreven. 
Hierbij gaat het vooral over afspraken maken.  
Respondent 3: 
Jeroen Lemmens heeft geen contact met ouders, wel heeft hij een boek 
geschreven met tips voor ouders. 
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 Begrenzing van jongeren door de ouder 

 
Respondent 1: 
Het is belangrijk voor ouders om alternatieven te zoeken of de kinderen hier zelf 
naar te laten zoeken. “Neem de kinderen een keer mee naar een voetbalwedstrijd 
van Twente”. Ook hoort vervelen er bij, elk kind verveelt zich wel eens en moet 
daar mee leren omgaan. Wanneer een kind wat ouder wordt, zijn ze moeilijker te 
sturen. Wanneer een puber dan blijft zeuren om achter de computer te mogen, 
kun je er op een gegeven moment een maatregel tegenover zetten. Wanneer een 
kind zich heel goed heeft gedragen en ze vragen een keer om of ze iets langer 
achter de computer mogen, kun je dit als beloning best toelaten. Het is alleen niet 
verstandig om als afspraak te stellen dat ze langer achter de computer mogen, 
wanneer ze bijvoorbeeld af hebben gewassen. Op dit moment maak je van te 
voren een afspraak en lijkt het op onderhandelen en niet meer op belonen. 
 
Respondent 2: 
Als het nog niet de spui gaten is uitgelopen zie ik het interesse tonen als enige 

weg. Als de kinderen nog jong zijn, is het belangrijk regels te stellen. Als je 
duidelijk afspraken maakt met je kinderen als ze jong zijn, dan is de kans dat ze 
compulsief internet gaan gebruiken het kleinst. Dat wijst onderzoek uit, dus al 
jong regels stellen! Wanneer je daar jong al mee begonnen bent, dan kun je die 
grenzen gemakkelijk doortrekken. Als ze ouder zijn, zul je toch duidelijk grenzen 
moeten stellen, net als met uitgaan, drank etc.  
 
Respondent 3: 
Jeroen Lemmens heeft geen contact met ouders, wel heeft hij een boek 
geschreven met tips voor ouders. 

 
 Aanvulling op gespreksmethoden/begeleidingsstijl 

 
Respondent 1: 

Er zijn drie soorten opvoedingsstijlen: autoritair, laissez-faire stijl en de 
democratische stijl. Wij adviseren ouders de democratische opvoedingsstijl te 
gebruiken, dat komt bij het socratische model uit. Dat betekend dat de ouder 
waar nodig autoritair is, daar waar het kan de teugels laat vieren, maar ook zorgt 
dat het kind ook een eigen inbreng heeft.  
Het is belangrijk niet te blijven onderhandelen. 
“Een kind heeft wensen en verlangens en deskundigheid, dat neem je mee. Een 
ouder heeft een andere deskundigheid en wensen en verlangens. Daarmee moet 

je op een level zitten”. Wanneer er sprake is van een conflict moet je je als ouder 
bewust zijn of het een behoefte- of waardeconflict is. Daarop zal men zijn 
communicatie moeten aanpassen. “Bij een behoefteconflict kun je makkelijk 
onderhandelen”. Bij een waardeconflict kun je niet onderhandelen, dus moet je 
andere technieken gebruiken. Bij een waardeconflict heeft de deskundigheid van 
een kind een andere invulling. 
 
Respondent 2: 
 Ik denk dat luisteren naar je kind heel belangrijk is en op dit gebied zijn zij altijd 
toch de professionals. Als je met jongeren/kinderen hierover spreekt, dan staan 
ze er meestal wel open voor en kun je in overleg wel regels stellen.  
Het is ook belangrijk om af en toe eens mee te kijken met een kind, wat hij of zij 
aan het doen zijn. Niet dagelijks, maar eens in de maand of vanuit de ooghoeken. 
Als ouder is het belangrijk nuchter te blijven. Je moet je proberen te verplaatsen 

in hun wereld. “En dat pubers opvoeden is als het lopen over een slap koord, een 
beetje geven en een beetje nemen”. 



 De virtuele wereld, het gesprek tussen ouder en kind? Februari 2009 

 

Bachelorrapport  

 

75 

 
Respondent 3: 
Jeroen Lemmens heeft geen contact met ouders, wel heeft hij een boek 
geschreven met tips voor ouders. 
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 BIJLAGE E: PROGRAMERING CHECKLIST 
 
In deze bijlage was een cd-rom toegevoegd met daarop het ‘Exe’ bestand. Dit bestand 
bevat de checklist. Deze is in het bezit van de opdrachtgever. Sinds korte tijd is de 
checklist in te vullen op de website van Virtueel Leven Enschede: 
http://www.virtueellevenenschede.nl/dipoe.php?module=test&section=parents 
  
De code van het bestand is tevens toegevoegd aan deze bijlage. Dit is gedaan zodat de 
formule leesbaar is voor deskundigen op het gebied van programmering. 
 
 

http://www.virtueellevenenschede.nl/dipoe.php?module=test&section=parents
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#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    string a1; 
    string a2; 
    string a3; 
    string a4; 
    string a5; 
    string a6; 
    string a7; 
    string a8; 
    string a9; 
    string a10; 
    string a11; 

    string a12; 
    string a13; 
    string a14; 
    string a15; 
    string a16; 
    string a17; 
    int w=0; 
     

    cout << "Checklist Compulsief Internetgebruik" << '\n'; 
    cout << "door Janneke Mentink & Alexa Schasfoort" << '\n' <<'\n'; 
     
    /*cout << "Inleiding" << '\n' << '\n'; 
    cout << "Uw kind zit in de risicogroep om compulsief internetgebruiker te worden. 

Zijn/"<<'\n'; 

    cout << "De ontwikkeling van het compulsieve internetgebruik kan worden 
weergegeven"<<'\n'; 

    cout << "met de verslavingsspiraal."<<'\n'<<'\n'; 
    cout << " 1. De jongere zal als eerste kennismaken met het internet."<<'\n'<<'\n'; 
    cout << " 2. De tweede fase is de experimentele fase. Hierin zal de jongere 

gaan"<<'\n';  
    cout << " ontdekken wat hij/zij leuk vindt op het internet. In deze fase kan er 

veel"<<'\n'; 

    cout << " gemaakt worden van het internet, wat dan lijkt op compulsief gebruik, 
dit"<<'\n'; 

    cout << " betekent nog niet meteen dat het gebruik bij de jongere een risico vormt. 
"<<'\n'<<'\n'; 

    cout << " 3. Hierna volgt de fase van sociaal gebruik. De experimentele fase is 
voorbij"<<'\n'; 

    cout << " en dan zal ook het gebruik weer afnemen naar sociaal gebruik."<<'\n'<<'\n'; 
    cout << " 4. Problematisch gebruik is de vierde fase. Wanneer de jongere door 

overmatig"<<'\n'<<'\n';      
    cout << " internetgebruik hierin terecht komt, kan de jongere in problemen raken 

met"<<'\n'; 
    cout << " dagelijks functioneren. Wanneer deze problemen zich opstapelen en zich 

meer"<<'\n'; 
    cout << " gaan uitten praten we over de vijfde fase, het compulsieve 

internetgebruik."<<'\n'<<'\n'; 
    cout << " 5. Compulsief internetgebruik."<<'\n'<<'\n'; 
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    system("PAUSE");*/ 

           
    cout << " 1. Zit uw kind meer dan 7 uur per week achter internet?" << '\n'; 
    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "    "; cin >> a1; cout <<'\n'; 

                    if ((a1=="Onbekend") or (a1=="onbekend")){ 
                    w=w+1; 
                    }; 

 
    cout << " 2. Heeft uw kind buiten school en internet om, ook vrienden of vriendinnen 

"<< '\n'<<"    waar hij/zij mee omgaat in zijn/haar vrije tijd? " << '\n'; 
    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "    "; cin >> a2; cout <<'\n'; 

                    if ((a2=="Onbekend") or (a2=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 
    

    cout << " 3. Heeft hij/zij andere bezigheden naast het internetten zoals een hobby, 

"<< '\n'<<"    sport of andere bezigheden?" << '\n'; 
    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "    "; cin >> a3; cout <<'\n'; 

                    if ((a3=="Onbekend") or (a3=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 
                     

    cout << " 4. Komt het regelmatig voor dat uw kind ipv zijn/haar huiswerk maakt "<< 
'\n'<<"    gaat internetten?" << '\n'; 

    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "    "; cin >> a4; cout <<'\n'; 

                    if ((a4=="Onbekend") or (a4=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 
                         

    cout << " 5. Gaat uw kind liever internetten dan activiteiten ondernemen met jullie "<< 

'\n'<<"    of andere vrienden/vriendinnen?" << '\n'; 
    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "    "; cin >> a5; cout <<'\n'; 
                    if ((a5=="Onbekend") or (a5=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 

     
    cout << " 6. Gaan de schoolprestaties van uw kind achteruit door overmatig gebruik 

"<< '\n'<<"    van internet?" << '\n'; 

    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "    "; cin >> a6; cout <<'\n'; 
                    if ((a6=="Onbekend") or (a6=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 

     
    cout << " 7. Wilt uw kind regelmatig zijn tijd op het internet verlengen door "<< 

'\n'<<"    bijvoorbeeld te zeggen: 'ah, nog even'.?" << '\n'; 
    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "    "; cin >> a7; cout <<'\n'; 

                    if ((a7=="Onbekend") or (a7=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 
     

    cout << " 8. Blijft uw kind lange tijd (+/- 1 uur) boos, verdrietig of onrustig wanneer 
"<< '\n'<<"    hij/zij moet stoppen met internetten wanneer zijn afgesproken tijd 

voorbij"<< '\n'<<"    is?" << '\n'; 
    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
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    cout << "    "; cin >> a8; cout <<'\n'; 
                    if ((a8=="Onbekend") or (a8=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 

     
    cout << " 9. Is uw kind lange tijd (+/- 1 uur) boos, verdrietig of onrustig wanneer"<< 

'\n'<<"    hij/zij geen mogelijkheid heeft tot internetten, bijvoorbeeld de internet-"<< 
'\n'<<"    verbinding is er niet of wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt?" << 
'\n'; 

    cout << "    Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "    "; cin >> a9; cout <<'\n'; 
                    if ((a9=="Onbekend") or (a9=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 

     
    cout << " 10. Is uw kind regelmatig down nadat hij achter de computer heeft gezeten 

voor"<< '\n'<<"     langere tijd?" << '\n'; 
    cout << "     Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "     "; cin >> a10; cout <<'\n'; 
                    if ((a10=="Onbekend") or (a10=="onbekend")){ 

                    w=w+1;}; 
     

    cout << " 11. Merkt u dat depressieve of nerveuze gevoelens van uw kind verdwijnen 
op "<< '\n'<<"     het moment dat hij het internet op gaat." << '\n'; 

    cout << "     Typ 'Ja','Nee','Onbekend' of 'nvt' (indien dit niet van toepassing is)" << 
'\n' ; 

    cout << "     "; cin >> a11; cout <<'\n'; 
                    if ((a11=="Onbekend") or (a11=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 

     
    cout << " 12. Heeft u het idee dat uw kind een slaaptekort heeft door veelvuldig 

gebruik"<< '\n'<<"     van internet, doordat hij/zij zich bijvoorbeeld vaak verslaapt of 
"<< '\n'<<"     wallen heeft?"<< '\n'; 

    cout << "     Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 

    cout << "     "; cin >> a12; cout <<'\n';    
                    if ((a12=="Onbekend") or (a12=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 

     
    cout << " 13. Vraagt uw kind vaak of hij/zij mag internetten wanneer hij/zij bezig 

is"<< '\n'<<"     met een andere voor hem/haar leuke activiteit ? (bijvoorbeeld een 
boek "<< '\n'<<"     lezen of tv kijken)?"<< '\n'; 

    cout << "     Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 

    cout << "     "; cin >> a13; cout <<'\n'; 
                    if ((a13=="Onbekend") or (a13=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 

     
    cout << " 14. Gaat uw kind vaak internetten omdat hij/zij zich rot voelt?"<< '\n'; 
    cout << "     Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "     "; cin >> a14; cout <<'\n';  
                    if ((a14=="Onbekend") or (a14=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 
     
    cout << " 15. Heeft u pogingen ondernomen om het internetgebruik van uw kind te 

"<< '\n'<<"     verminderen en heeft dit meerdere malen geen effect gehad?"<< '\n'; 
    cout << "     Typ 'Ja' of 'Nee'" << '\n' ; 
    cout << "     "; cin >> a15; cout <<'\n';  

                    if ((a15=="Onbekend") or (a15=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 
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    cout << " 16. Brengt uw kind de meeste tijd op het internet door, door gebruik te 

maken "<< '\n'<<"     vanverslavingsgevoelige toepassingen, zoals Gamen en 
MSN?"<< '\n'; 

    cout << "     Typ 'Ja','Nee' of 'Onbekend'" << '\n' ; 
    cout << "     "; cin >> a16; cout <<'\n'; 
                    if ((a16=="Onbekend") or (a16=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 
     
    cout << " 17. Heeft uw kind voornamelijk contact met mensen uit het real life 

(mensen"<< '\n'<<"     die hij/zij ook in het echte leven ziet, zoals mensen van school, 
sport"<< '\n'<<"     enz.) via het internet? "<< '\n'; 

    cout << "     Typ 'Ja','Nee' of 'Weet ik niet'" << '\n' ; 
    cout << "     "; cin >> a17; cout <<'\n'; 
                    if ((a17=="Onbekend") or (a17=="onbekend")){ 
                    w=w+1;}; 

     
  /*  cout << w <<'\n'; 

    //ntwoorden:" <<"1:"<< a1 <<" 2:"<< a2 <<" 3:"<< a3 << a4 << a5 << a6 << 
a7 << a8 << a9 << a10 << a11 << a12 << a13 << a14 << a15 << a16 << a17 
<<'\n'<<'\n'; 
*/ 

      
    if (w>3){ 
       cout << "TEVEEL ONBEKEND!" << '\n' << '\n'; 
       cout << "U hebt meer dan 4 'onbekend' ingevuld waardoor de test onbetrouwbaar is." 

<< '\n'; 
       cout << "U kunt altijd onze handleiding raadplegen om tips te krijgen over hoe u in " 

<< '\n'; 
       cout << "gesprek kunt gaan met uw kind of om meer te weten te komen over het 

gebruik " << '\n'; 
       cout << "van uw kind. Wanneer u meer inzicht hebt in dit gebruik kunt u de test  "<< 

'\n'; 
       cout << "nogmaals invullen." << '\n'<< '\n'; 
       cout << "EINDE VAN DE CHECKLIST" << '\n'<< '\n'; 
       system("PAUSE"); 
       return EXIT_SUCCESS; 

        
       } 
   

    if ((a2=="Ja" or a2=="ja") and  
        (a3=="Ja" or a3=="ja") and  
        (a5=="Nee" or a5=="nee") and  
        (a6=="Nee" or a6=="nee") and  
        (a8=="Nee" or a8=="nee") and  
        (a9=="Nee" or a9=="nee") and  
        (a10=="Nee" or a10=="nee") and  
        ((a11=="Nee" or a11=="nee") or(a11=="Nvt" or a11=="nvt")) and 
        (a12=="Nee" or a12=="nee") and  
        (a13=="Nee" or a13=="nee") and  
        (a17=="Ja" or a17=="ja")){ 
        cout << "GEEN PANIEK!" << '\n' << '\n'; 
        cout << "U hoeft zich als ouder geen zorgen te maken. Het gebruik van uw kind 

vormt"<<'\n'; 

        cout << "op dit moment geen risico voor de ontwikkeling van compulsief 
internetgebruik."<<'\n'; 
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        cout << "Blijf het gebruik volgen van uw kind en laat oprechte interesse zien zodat 
de"<<'\n'; 

        cout << "communicatie open blijft over dit onderwerp. Voor tips om met uw kind 
in"<<'\n'; 

        cout << "gesprek te gaan verwijzen we u naar de handleiding voor ouders die op 
deze site"<<'\n';  

        cout << "vermeldt staat."<<'\n' << '\n'; 
        cout << "EINDE VAN DE CHECKLIST"<<'\n' << '\n';                                                                                                
    }   
   
    if ((a1=="Ja" or a1=="ja") and 
         (a4=="Ja" or a4=="ja") and  
         (a5=="Ja" or a5=="ja") and  
         (a6=="Ja" or a6=="ja") and  
         (a7=="Ja" or a7=="ja") and  
         (a8=="Ja" or a8=="ja") and  
         (a9=="Ja" or a9=="ja") and  
         (a10=="Ja" or a10=="ja") and  

         (a11=="Ja" or a11=="ja") and 
         (a13=="Ja" or a13=="ja") and  
         (a14=="Ja" or a14=="ja") and 
         (a15=="Ja" or a15=="ja") and  
         (a16=="Ja" or a16=="ja")){ 
         cout << "SCHROOM NIET OM AAN DE BEL TE TREKKEN!" << '\n' << '\n'; 
         cout << "Uw kind heeft veel kenmerken van een compulsieve internetgebruiker. 

Op deze "<<'\n'; 
         cout << "site staat een handleiding die tips en handvatten geeft om in gesprek te 

gaan "<<'\n'; 
         cout << "met uw kind. Toch adviseren wij u contact op te nemen met een 

instelling die"<<'\n'; 
         cout << "gespecialiseerd is in het behandelen van verslavingen. Zij zullen u en uw 

kind "<<'\n'; 

         cout << "helpen om naar de dieperliggende problemen te kijken en deze aan te 
pakken."<<'\n';  

         cout << "Een dergelijke kan zijn Tactus Verslavingszorg."<<'\n'<<'\n'; 
         cout << "EINDE VAN DE CHECKLIST"<<'\n'<<'\n';                                                                                                
    }  
     
    else{          
         cout << "OPPASSEN GEBLAZEN!" << '\n' << '\n'; 

         cout << "Uw kind zit in de risicogroep om compulsief internetgebruiker te worden. 
Zijn/"<<'\n'; 

         cout << "haar dagelijkse functioneren lijdt onder het internetgebruik. Wij 
adviseren"<<'\n'; 

         cout << "u met uw kind in gesprek te gaan. Op deze site is een handleiding. Zo 
kunt"<<'\n'; 

         cout << "u het onderwerp internet bespreekbaar maken en de nodige afspraken 
maken."<<'\n'; 

         cout << "Wanneer de handleiding geen effect heeft adviseren wij u om alsnog om 
contact"<<'\n';  

         cout << "op te nemen met een instelling die gespecialiseerd is in deze 
problematiek,"<<'\n'; 

         cout << "zoals Tactus Verslavingszorg."<<'\n'<<'\n'; 
         cout << "EINDE VAN DE CHECKLIST"<<'\n'<<'\n';      

         } 
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    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
}
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BIJLAGE F: FILMPJES TER ONDERSTEUNING VAN DE HANDLEIDING 
 
In deze bijlage was een DVD te vinden met alle zes de filmpjes, die als ondersteuning 
dienen van de handleiding. Deze filmpjes staan nu samen met de handleiding op de 
website van http://www.virtueellevenenschede.nl/dipoe.php?module=media 
 
 
 
Grenzen stellen 1: De juiste manier voor een ouder om grenzen te stellen. 
Grenzen stellen 2: De onjuiste manier voor een ouder om grenzen te stellen. 
 
Signaleren 1: De onjuiste manier voor een ouder, om probleem te bespreken nadat men 

het gesignaleerd heeft. 
Signaleren 2: De juiste manier voor een ouder, om probleem te bespreken nadat men       
 het gesignaleerd heeft. 
 
Ondersteunen 1: De onjuiste manier voor een ouder om een jongere te ondersteunen 

wat betreft het internetgebruik. 

Ondersteunen 2: De juiste manier voor een ouder om een jongere te ondersteunen wat 
betreft het internetgebruik. 

 
 
 
  
 

 

http://www.virtueellevenenschede.nl/dipoe.php?module=media
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BIJLAGE G: ONTWERPEN 
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BIJLAGE H: BEOORDELING BACHELORRAPPORT 

 
 
 
 
 
 

 


