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Rico Verhoeven
is vanavond even
niet de aaibare
familieman, maar
een koude killer

Amersfoortse Courant

Pleidooi voor campagne:

Verslaving
aan games
onderschat
Net als voor alcohol en roken
moet de overheid een actie beginnen tegen verslavende
games voor jongeren. Dat vindt
Jan Willem Poot, oprichter van
een van de bekendste ggz-instellingen voor jongeren met
een verslaving. ,,We moeten de
‘nix18-campagne’ uitbreiden.’’
Eefje Oomen
Hilvarenbeek

Het gaat Poot van Yes We Can Clinics dan vooral om de virtuelewereldgames waarin jongeren een rol
aannemen en gestimuleerd worden
zo lang mogelijk door te spelen, de
‘massively multiplayer online role
playing games’ (MMORPG’s). Daar
horen World of Warcraft en League
of Legends bij. ,,Jongeren worden
daar zo ingezogen dat ze het contact
met de echte wereld verliezen.’’
Poot noemt dit soort games net
zo gevaarlijk als drank of drugs.
,,Net als jongeren in verdovende
middelen vluchten, vluchten ze
ook in games. Sommige gamever-

slaafde jongeren kunnen op den
duur niet meer normaal sociaal
functioneren. En ze bewegen nauwelijks meer, eten niet goed, verwaarlozen hun hygiëne.’’
Hij ziet een ‘onrustbarende’ toename van het aantal gameverslaafde jongeren. ,,In 2010, toen ik
mijn kliniek begon, was er nog niet
één. Nu krijgen we ze elke week
binnen.’’ Hij roept ook ouders op
hun verantwoordelijkheid te nemen. ,,Ouders onderschatten het
gevaar. Ze vinden het soms maar al
te gemakkelijk dat hun kind ‘lekker
rustig’ achter de computer zit.’’
Expert Tony van Rooij (Trimbos)
en Peter Nikken (hoogleraar media-opvoeding) erkennen dat
steeds meer jongeren met games
worstelen. De vergelijking met
drugs en drank vinden ze echter te
ver gaan. Nikken: ,,Een beetje drank
kan voor een puber al heel slecht
zijn, dat geldt niet voor een beetje
gamen.’’ Van Rooij wil dat de gameindustrie ‘verslavende elementen’
zelf aanpakt. ,,Ze nemen geen enkekele verantwoordelijkheid.’’ P8

‘Ik weet wanneer ik
vechter moet zijn
en wanneer niet’
Verder in Sportwereld: WK-gekte bij Marokko en ‘matrasgate’ in België

Nieuwe
topman KPN
Maximo Ibarra,
geboren in
Colombia, via Italië
naar Amsterdam

‘Mijn kinderen
houden niet van
zwemmen’

Economie

Paul de Leeuw weg bij BNNVARA
HILVERSUM Presentator Paul
de Leeuw vertrekt na 28 jaar bij
BNNVARA. Hij zegt de omroep
na de presentatie van Ranking
the Stars in juli vaarwel en stort
zich daarna onder meer bij RTL

Pieter van den Hoogenband:

4 op Holland's Got Talent, waar
hij een van de juryleden wordt.
De presentator laat weten
‘dankbaar’ te zijn voor alles wat
hij bij BNNVARA (voorheen de
VARA) mocht maken.

Txell Bonet hoopt
op dialoog na
vertrek Rajoy P14

Een bak
dood
water
met hier
en daar
een vis
Het gaat
niet goed
met het
IJsselmeer
P15
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Wisselvallig
weekend,
later droger.
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