Persbericht CLICK-project

“Problematisch internetgebruik niet beperkt tot jongeren”
Het CLICK-project: eerste grootschalig onderzoek naar
problematisch internetgebruik in België bij scholieren en
volwassenen
CLICK - CompuLsIve Computer use and Knowledge needs in Belgium, a multimethod
approach – is een studie van BELSPO (Federaal Wetenschapsbeleid) in het kader van het
federaal Onderzoeksprogramma Drugs, uitgevoerd door een onderzoeksteam met
medewerkers van UNAMUR, Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven, CRESAM en IVO.
Het CLICK-onderzoeksteam is nagegaan in welke mate compulsief internetgedrag (games, sociale
netwerksites, online shoppen, …) voorkomt bij jongeren van 12 tot 17 jaar en bij volwassenen a.d.h.v.
twee kwantitatieve enquêtes. Om achterliggende motivaties en oorzaken te kunnen blootleggen zijn
bovendien diepte-interviews afgenomen bij personen wiens gebruik van computer of internet duidelijk
problematisch is. Deze studie is het eerste grootschalige onderzoek naar dit thema in België.
Uit dit onderzoek blijkt dat problematisch internetgebruik niet enkel voorkomt bij jongeren maar ook bij
volwassenen. Een representatieve steekproef van 1000 Nederlandstalige en Franstalige volwassenen
wijst uit dat 5,5% van de volwassen bevolking worstelt met het binnen de perken houden van zijn
internetgebruik en 1% daarvan scoort zelfs zeer hoog op de Compulsive Internet Use Scale (CIUS).
Binnen de onderzochte volwassenengroep is de gemiddelde problematische internetgebruiker 37 jaar
oud en voornamelijk vrouwelijk (60%). Bij de volwassenen kampen ongeveer evenveel mensen met
een gameprobleem als met overmatig gebruik van sociale netwerksites.
Verder zijn ook 1002 scholieren van 12 tot 17 jaar bevraagd. We stellen vast de groep compulsieve
internetgebruikers groter is (9,5%) dan bij de volwassenen en 3% daarvan heeft een erg hoge CIUSscore. Bij de jongeren vinden we meer jongens terug in de groep problematische internetgebruikers
(54,3%) dan meisjes (45,7%). De gemiddelde leeftijd is 15 jaar. Problematische internetgebruikers
spenderen dubbel zoveel tijd online in vergelijking met leeftijdsgenoten. Ze voelen zich meer
eenzaam en depressiever, minder zelfzeker, gaan minder graag naar school en behalen ook minder
goede punten. Ouders van jongeren die kampen met problematisch internetgebruik zijn ook vaker
alleenstaand of gescheiden. In vergelijking met de volwassenen is vooral gamegedrag problematisch
bij jongeren, overmatige gebruik van sociale netwerksites komt op de tweede plaats.
Het CLICK-team nodigt u graag uit op zijn afsluitend colloquium op 21 juni 2013 waarop de resultaten
van kwantitatieve (twee surveys) en kwalitatieve gegevens (levensloopinterviews) meer in detail
worden bekendgemaakt. Naast een overzicht van het in België reeds bestaande
hulpverleningsaanbod, staan we eveneens stil bij factoren die compulsief computergebruik kunnen
indammen of versterken. Hiervoor laten we niet enkel onze onderzoekers aan het woord maar

eveneens internationale en nationale experts zoals prof. dr. Serge Tisseron (Frankrijk) en Kathleen
Raskin (VAD).
Het CLICK-project wordt gefinancierd door Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Het team bestaat
uit medewerkers van het Instituut voor Mediastudies (IMS) van de Faculteit Sociale Wetenschappen
KU Leuven, le Centre de Recherche en Information, Droit et Société (CRIDS) van de Université de
Namur, le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) en het IVO Instituut in Rotterdam.
Leden onderzoeksteam:
Prof. Dr. Annabelle Klein (CRIDS/Université de Namur)
Prof. Dr. Rozane De Cock (IMS/KU Leuven)
Dr. Omar Rosas (CRIDS/Université de Namur)
Jolien Vangeel (IMS/KU Leuven)
Pascal Minotte (CRéSaM)
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Programma
9u30: Ontvangst en registratie
10u:

Welkom en introductie

10u15: Presentatie resultaten CLICK-project (IMS/CRIDS/CRéSaM)
11u30: Vragen vanuit publiek aan onderzoeksteam
12u:

Broodjeslunch

13u15: Lezing door buitenlandse expert Prof. dr. Serge Tisseron (Frankrijk)
14u:

Lezing door Kathleen Raskin (VAD), experte uit het werkveld in Vlaanderen

14u30: Lezing door Martine Grooten (Centre Alfa), experte uit het werkveld in Wallonië
14u50 Lezing door Prof. Dr Jean-Marc Triffaux (La Clé), expert uit het werkveld in Wallonië
15u10: Slotwoord
15u30: Einde
Locatie & routebeschrijving
Auditorium Lippens
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
Keizerslaan, 4
B-1000 Brussel
De Koninklijke Bibliotheek is gemakkelijk bereikbaar met de trein en ligt op wandelafstand van het
station Brussel-Centraal. Wie met de wagen komt, kan parkeren in betaalparking ‘Albertina’ vlakbij de
Koninklijke Bibliotheek.

