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Adolescenten met een hogere beloningsgevoeligheid spelen zowel meer gewelddadige als nietgewelddadige games.
 Adolescenten met een hogere strafgevoeligheid spelen meer niet-gewelddadige games maar
minder gewelddadige games.
 Beloningsgevoeligheid is sterk geassocieerd met de mate waarin adolescenten opgaan in een
game. Deze zogenaamde engagement is dan weer een belangrijke indicator van een verhoogde
gameplay.
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gamen en wat ervoor zorgt dat ze blijven
toonde onder meer aan dat individuen die
gamen. Een belangrijke factor in dit verband is
gevoelig zijn voor sensatie en spanning graag
game engagement of de mate waarin gamers
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dat vooral beloningsgevoelige personen sterk
verband nog maar zelden onderzocht.
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zou leiden tot nog meer gamegebruik.

REWARD STUDY SHEET
opgaan in games en dus een hogere
engagement ervaren. Er was geen sprake van
een verband tussen strafgevoeligheid en
game engagement. Een hogere engagement,
die dus voor een belangrijk deel wordt
verklaard door gevoeligheid voor beloningen,
leidt op zijn beurt tot het spelen van zowel
meer gewelddadige en niet-gewelddadige
games. Hoe meer jongeren opgaan in een
game, hoe meer ze dus ook zullen gamen.

Wat hebben we gedaan?
1016 adolescenten uit het derde en vierde
jaar middelbaar onderwijs vulden tijdens de
lesuren een vragenlijst in die onder meer
peilde naar het spelen van verschillende
soorten games, game engagement en straf-en
beloningsgevoeligheid.
Wat hebben we gevonden?
De resultaten van de studie bevestigden de
verwachting dat adolescenten met een
hogere beloningsgevoeligheid zowel meer
gewelddadige als niet-gewelddadige games
spelen in vergelijking met adolescenten met
een lagere gevoeligheid voor beloningen. We
vonden ook dat adolescenten met een hogere
strafgevoeligheid meer niet-gewelddadige
games spelen in vergelijking met lagere
strafgevoeligen, terwijl een negatief verband
werd
vastgesteld
tussen
deze
persoonlijkheidstrek en gewelddadige games.
Dit bevestigt onze hypothese dat deze
jongeren games vermijden waarin ze
blootgesteld kunnen worden aan stimuli die
kunnen leiden tot angstige en negatieve
gevoelens. De studie toonde bovendien aan
dat beloningsgevoelige
jongeren meer

Wat betekent dit?
Deze studie toont als eerste aan dat zowel
straf- en beloningsgevoeligheid belangrijke
indicatoren zijn van zowel gewelddadige als
niet-gewelddadige games. Beide zijn dus
belangrijke concepten om op te nemen in
toekomstig onderzoek naar mediavoorkeuren,
zeker bij adolescenten. Verder vonden we dat
beloningsgevoeligheid sterk geassocieerd is
met game engagement en dat deze
engagement leidt tot een hogere gameplay.
Makers van games voor zowel commerciële
als onderzoeksdoeleinden moeten dus
rekening houden met persoonlijkheid en
engagement voor het in stand houden van
gameplay.
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Vertrouwelijk
De resultaten van deze studie staan nog onder embargo. Gelieve ze dus vertrouwelijk te behandelen, en de
resultaten (Wat hebben we gevonden?) en implicaties (Wat betekent dit?) nog niet extern te bespreken.
Over de onderzoeksvraag en hypothesen (Wat willen we weten?) en de methode (Wat hebben we gedaan?)
kan u wel vrij communiceren.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze studie, kan u contact opnemen met de hoofdonderzoeker van de studie
(Jolien.Vangeel@soc.kuleuven.be)
Leentje.Vervoort@ugent.be
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