
Dankuwel. Beste voorzitter, jury, familie, collega’s, vrienden.

Ik ga het dan kort even mijn doctoraat hebben, getiteld “de betekenis van digitale spellen 
voor een ouder publiek”.
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De afgelopen zes jaar heb ik dus onderzoek gedaan naar vijftigplussers die hier in 
Vlaanderen digitale spellen spelen.
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De reden daarvoor toen ik in 2005 begon, was dat een aantal markstudies aangaven dat 
wereldwijd een vijfde van alle Amerikaanse gamers ouder dan 50 zouden zijn. 

Ik vond dat heel interessant, en ondertussen is dat zelfs al een derde geworden.
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Zeker als je dan naar televisiestudies keek die dan mediagebruik op latere leeftijd vooral in 
functie van verliezen verklaarden. Dat heet dan de substitutiehypothese en die stelt dat 
ouderen om verschillende redenen de media ter vervanging gebruiken van andere 
activiteiten die men niet meer kan doen.

Bijvoorbeeld…
doordat ze fysiek en mentaal niet zo scherp meer zijn, 
doordat ze niet meer werkendoordat ze niet meer werken, 
doordat de kinderen uit huis zijn, 
of doordat ze hun partner verliezen

Ik dacht dan… zou gamen dan niet veel toffer zijn dan naar televisie kijken? 
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Dat is actiever, er zijn studies die het aan hersengymnastiek linken, online leer je veel 
mensen kennen… Enzoverder.

Kortom, er waren genoeg maatschappelijke en academische redenen om hier onderzoek 
naar te doen.

Alleen… dat gebeurt amper. Momenteel ken ik op dit moment maar 4,5 studie die 
vijftigplussers onderzoeken die effectief digitale spellen spelenvijftigplussers onderzoeken die effectief digitale spellen spelen.

Een reden daarvoor is dat ze moeilijk te vinden zijn. Al die studies hebben weinig 
deelnemers gevonden, en ze maken ook allemaal melding van hoe moeilijk het is om ze te 
vinden.

Toen ik hieraan begon was het dus niet eens zeker dat ik genoeg deelnemers zou kunnen 
vinden. Ik ben daarom begonnen met een respondentenwerving te doen.
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Ik heb daarvoor criteria opgesteld.

En de studie mikt dus op vijftigers en zestigers, die minstens 1u/week spelen, met minstens 
1 jaar speelervaring.

6



En ik ben dan alle mogelijke kanalen gaan aflopen die ik maar kon vinden. Op internet, via 
gamingsites, via seniorensites, via kranten, via magazines voor ouderen, via organisaties 
voor ouderen, etc.
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Ik heb dat dan allemaal gedaan en het resultaat was dat ze inderdaad moeilijk te vinden 
zijn.
Ik kreeg 239 reacties van 45 tot 85 jaar en daarbinnen dan 213 reacties van vijftigers en 
zestigers.

Maar goed… dat zijn genoeg mensen om een onderzoek mee te doen.
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Ik heb dan een aantal doelstellingen vooropgesteld.

Ik wou een verkennend onderzoek naar deze groep doen, en zou dit doen door op zoek te gaan naar hoe 
oudere spelers zelf naar hun spelen keken. Ik noemde dat “de betekenis”, waarmee in het doctoraat dan 
verwezen wordt alle aspecten die voor hen zelf relevant waren, van de manier waarop ze digitale spellen in 
hun leven een plaats geven tot de redenen waarom ze spelen.

Die betekenissen wilde ik dan 
Allereerst in kaart brengen en beschrijven, 
vervolgens wilde ik die betekenissen verklaren, en 
ten slotte wilde ik aan de hand van die betekenissen een classificatie opstellen voor oudere 

spelers.
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Hoe heb ik dat dan aangepakt? 

Ik ben begonnen met een internetenquête. Zo’n enquête kan snel geoperationaliseerd worden en zo kon dan 
een eerste beeld gevormd worden van de groep die gereageerd had. In die enquête werd gepeild naar wie 
die mensen waren, socio‐demografisch, er werden vragen gesteld naar de tijd die aan het spelen werd 
besteed, welke spellen ze speelden, op welke platformen ze speelden, enz. Ook televisie en het internet 
kwam aan bod. Daarnaast werden een aantal meetinstrumenten gebruikt die oorspronkelijk voor jongere 
spelers opgesteld waren, en die de speelmotieven en inhoudelijke voorkeuren van deze mensen in kaart 
zouden brengen. Ten slotte heb ik nog een instrument toegevoegd dat contextuele leeftijd meet. Die schaal 
meet specifiek zaken die met het verouderen kunnen afnemen, zoals fysieke gezondheid, sociale activiteit, 
mobiliteit, economische zekerheid, etc. Op die enquête reageerden 111 vijftigers en zestigers.

Zoals gezegd kan zo’n verkennende enquête een eerste beeld geven, maar het blijft voor een stuk een black 
box. De gebruikte vragenlijst is niet specifiek voor oudere spelers ontworpen en het kan perfect dat je zo de 
essentie van het verhaal mist. Daarom heb ik ervoor gekozen om het grootste deel van het onderzoek via 
diepte‐interviews en observaties te bestuderen. Als we dan terugdenken aan dat ik de betekenissen ‐ alle 
“aspecten” die relevant voor de oudere spelers zelf zijn – wou bestuderen, dan is het belangrijk dat er zaken 
aan bod kunnen komen die je op voorhand niet weet. In een enquête is dat moeilijk maar door met mensen 
te praten kan dat wel.

Om die interviews en observaties dan op een goede manier te analyseren, heb ik een geschikte methode 
gezocht en die gevonden in Grounded Theory, een procedure waarbij je specifiek op zoek gaat naar het 
perspectief van de betrokkene. Met andere woorden: waarmee je specifiek op zoek gaat naar wat ik als “de 
betekenissen” definieerde. Vanuit Grounded Theory werd dan naar de drie doelstellingen toe gewerkt, 
beschrijven, verklaren en classificeren. Ik ga een aantal hoogtepunten uit de resultaten daarvan nu j , g g p
voorstellen.
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In het beschrijvend kader werd vooral gekeken naar de breedst mogelijke variatie binnen 
het oudere publiek, en niet zozeer naar enkel de grootste groep. Op de slide zie je een 
overzicht van de betekenissen die hierin aan bod kwamen gestructureerd in drie thema’s, 
tijdsbesteding, sociale context en persoonlijke voorkeuren.

Mijn tijd is beperkt dus ik ga u daarmee kennis laten maken door enkele stellingen aan te 
halen, die mogelijke betekenissen zouden kunnen zijn voor de onderzochte groep. Ik 
verwacht van die stellingen dat ze bij het stereotype passen en zoals dat vaak het geval isverwacht van die stellingen dat ze bij het stereotype passen, en zoals dat vaak het geval is, 
klopt dat niet
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Allereerst, vijftigplussers houden het bij kaartspelletjes op de computer.

Dat is een oversimplificatie. Het is weldegelijk zo dat de meerderheid volgens de enquête 
casual spellen spelen, zijnde puzzelspellen, simpele internetspelletjes en digitale adaptaties 
van bestaande spellen zoals kaarten. De meerderheid zijn ook vrouwen, die voornamelijk 
alleen spelen, op een PC, en voor de uitdaging.

Waar de stelling te kort schiet is dat een vijfde van de gevonden groep de “echte” spellenWaar de stelling te kort schiet is dat een vijfde van de gevonden groep de  echte  spellen 
speelt, de zogenaamde hardcore games of de spelletjes die jongeren ook graag spelen. Een 
minderheid speelt op zelfs op spelconsoles. En een aanzienlijke groep deelnemers speelde 
ook voor andere zaken dan de uitdaging, zoals de fantasiewereld, het verhaal, de 
personages en zelfs competitie.
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Een volgende dan. Dit was iets waar ik in mijn inleiding al naar verwees.

Maar deze stelling is ook niet correct. Het klopt weldegelijk dat een aantal van mijn 
deelnemers speelde om te compenseren voor weggevallen activiteiten, maar zowel uit de 
enquête als uit de interviews blijkt dit een minderheid te zijn. De meerderheid waren 
actieve mensen, het zijn dan ook geen negentigjarigen in een rusthuis die onderzocht 
werden.
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Verslaving is het laatste jaar vaak in de media geweest, maar deze stelling is serieus bij de 
haren gesleurd. 

Alleen… Mijn deelnemers vertelden me wel vaak dat ze misschien verslaafd waren. De term 
wordt dus snel in de mond genomen, maar als je dan vraagt naar klinische criteria voor 
verslaving, zoals afkickverschijnselen of een verhoogde tolerantie, dan vond niemand dat 
zoiets op hem of haar van toepassing zou zijn. Men speelde soms langer – en dan vooral tot 
in de vroege uren – dan men oorspronkelijk gepland had waardoor de term excessiefin de vroege uren  dan men oorspronkelijk gepland had, waardoor de term excessief 
spelen beter op zijn plaats is dan verslaving voor deze mensen.
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Dit was ook iets heel interessant. Ouderen die digitale spellen spelen komen ondertussen 
al wel in de media, maar in ons achterhoofd associëren niet‐gamers games toch nog steeds 
met kinderen, tieners en computernerds. Hoe ervaren spelende vijftigplussers dat dan? Is 
het een taboe?

Wel, mensen die kaartspelletjes op computer spelen bleken daar geen last van te hebben. 
Ze praten er wel niet vaak met anderen over, maar dat komt eerder doordat het onderwerp 
gewoon niet interessant genoeg is voor hem Er is zeker geen schroomgewoon niet interessant genoeg is voor hem. Er is zeker geen schroom.

Mensen die hardcore games spelen vertelden een andere verhaal. Ik herinner me 
bijvoorbeeld een mevrouw die haar gameboy ging verstoppen telkens wanneer er mensen 
over de vloer kwamen. Ze zouden denken dat ik “zot” ben.

Grappig genoeg klopt dat waarschijnlijk ook, want mensen die kaartspelletjes en zo 
speelden die vertelden me ook dat ze er geen probleem mee hebben om ermee naar 
buiten te komen, want “ik speel tenslotte toch niet op een Gameboy of Playstation.”
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En dan de laatste.

Brain Training en de Wii van Nintendo zijn waarschijnlijk de spellen die het meest de pers 
gehaald hebben omdat ze naar ouderen toe verkocht werden. Is dat dan zo’n succes?

Niet echt. Vele deelnemers vertelden dat het voor hen belangrijk is dat ze hun tijd nuttig 
doorbrengen en dan is de hersengymnastiek van Brain Training of de fysieke oefening van 
de Nintendo Wii mogelijk heel interessant Alleen niemand van de respondenten had eende Nintendo Wii mogelijk heel interessant. Alleen… niemand van de respondenten had een 
Wii in huis gehaald, zelfs niet degene die het ooit al eens gedaan hadden. Het was voor hen 
vooral iets voor kinderen dat vermoeiend leek en teveel plaats innam. 

Brain Training lag wel op de kast bij een aantal mensen, maar daar kwam het ook niet meer 
af. Ze vonden het spel te saai en er waren technische problemen mee die ervoor zorgden 
dat sommigen het gewoon terug naar de winkel brachten.

Dus… een gevoel van zelfcultivatie slaat absoluut aan, alleen moeten spelontwerpers nog 
wat beter nadenken over hoe ze die spellen ontwerpen.
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Goed… Dat waren dan 5 stellingen die pasten binnen bepaalde betekenissen die uitgewerkt 
werden in het beschrijvend kader. Ik ga het daar nu even bij laten en doorgaans naar de 
volgende doelstelling.

Hoe verklaar je de betekenissen van digitale spellen? Daarvoor werd een verklarend model 
uitgewerkt, waarvan op de slide een gesimplificeerde versie komt.

De thema’s van het beschrijvend kader vormden samen de contextuele situatie enDe thema s van het beschrijvend kader vormden samen de contextuele situatie en 
persoonlijke kenmerken van de speler, die aanleiding geven tot speelmotieven, hier 
samengevat als spelinhoudelijk en contextueel. Die motieven leiden tot speelgedrag dat 
vervolgens tot plezier, of een gevoel van iets nuttigs gedaan te hebben leidt. En dan komen 
we terug bij het begin en herhaalt het proces zich.

Dat is een hele boterham om uit te leggen dus ik ga me beperken bij tot de essentie: de 
motieven en gratificaties.
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Eerst die twee soorten van motieven Wat houdt dat dan in?

Wie spelinhoudelijk gemotiveerd speelt, speelt omwille van enerzijds 
de interactieve elementen van een spel; voor de gamers in de zaal: de gameplay (uitdagingen, 

progressie, beheersen van een complex systeem, oefenen van bepaalde vaardigheden, etc.) en anderzijds voor 
de immersieve elementen van een spel (de fantasiewereld, het verhaal, de personages, de 

audiovisuele presentatie), etc. 

Kortom, ze spelen omwille van zaken die je eigenlijk niet van het spel kan loskoppelen. Voor wie contextueel 
gemotiveerd speelt kan dat wel.

Men speelt uit een bepaalde situatie waarin men zich bevindt.
Spelen om iets anders niet te moeten doen,Spelen om iets anders niet te moeten doen, 
Spelen voor of na iets anders als ritueel, 
Spelen om iets anders te vervangen, 
Spelen tijdens dat je iets anders doet om dat leuker te maken

In beide elementen zitten oorzaken voor het spelen en de manier waarop men speelt. Iemand die een behoefte heeft aan 
cognitieve  uitdagingen of een jeugddroom wilt herbeleven gaat vanuit een spelinhoudelijke motivatie bijvoorbeeld een 
voetbalmanagementgame spelen. Iemand die een doctoraat moet schrijven en daar eigenlijk geen zin in heeft en dan 
maar gaat online schaken, ook al interesseert haar dat schaken op zich haar eigenlijk niet. In het ene geval kan de oorzaak 
bij de persoon zelf, en zelf spel en zijn interesses gezocht worden, in het andere geval gaat het over een contextuele 
situatie die aanzet tot spelen.

Dan is er wat men terugkrijgt van het spelen, een gevoel van iets nuttigs gedaan te hebben en plezier.

Plezier hebben is natuurlijk één van de belangrijkste redenen waarom we spelen. Hoe dat psychologisch in elkaar zit ga ik 
u hier besparen, laten we gewoon stellen dat het de “fun” van het spelen is.

Voor een hele reeks deelnemers was plezier alleen echter niet genoeg. Vele vijftigplussers wilden hun tijd, zelfs hun vrije 
tijd, nuttig doorbrengen, bijvoorbeeld door vaardigheden buiten het spel te verbeteren of door aan te sluiten bij 
interesses die men had. Dat noemde ik dan nuttigheid.

Beide elementen waren zeer bepalend voor de betekenissen die men aan digitale spellen gaf of het speelgedrag. Iemand 
die nuttigheid heel belangrijk vond kon specifiek voor schaken als spel kiezen Iemand die plezier heel belangrijk vonddie nuttigheid heel belangrijk vond, kon specifiek voor schaken als spel kiezen. Iemand die plezier heel belangrijk vond 
koos dan eerder voor spellen die heel laagdrempelig waren.
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Nu, wat echt interessant is aan het verklarend model, is wat er gebeurt als we die motieven 
en plezier en nuttigheid op een assenstelsel zetten. 

We komen dan namelijk uit bij vijf spelerstypes, die samen de spelersclassificatie uit mijn 
doelstellingen vormen.
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Er is TIJDELIJK niets beters te doen, dus ik speel.

Primair motief is contextueel georiënteerd, andere activiteiten sturen het spelen.

Nuttigheid is erg belangrijk voor deze groep, men wil de tijd zo nuttig mogelijk doorkomen.

Hoe kijken ze dan naar games in hun leven?
Eerder problematische bijdrage andere activiteiten zouden beter zijn maarEerder problematische bijdrage, andere activiteiten zouden beter zijn maar 

die zijn beschikbaar.
Digitale spellen spelen een banale rol in hun leven.

Wat voor spellen?
Casual spellen met een duidelijke vorm van hersengymnastiek in die ogenschijnlijk een 
effect buiten het spel zou kunnen hebben.
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“Los komen van dagelijkse verplichtingen en een teken van keuzevrijheid, 
autonomie, rust en onthaasting”

Primair motief is contextueel georiënteerd, want ze spelen vooral om los te komen 
van andere zaken.

Plezier is belangrijker dan nuttigheid, want die andere zaken zijn meestal nuttiger.

Hoe kijken ze naar digitale spellen?
Positieve bijdrage aan het leven ten opzichte van die andere activiteiten.
Maar de spelen zelf zijn niet zo belangrijk, ze zouden evengoed iets anders 
kunnen doen.

Wat voor spellen spelen ze?
Voornamelijk laagdrempelige casual spellen en veel van het ene naar het andere 
spel schipperen.
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“Spelen als een gevolg van een permanent of dagelijks terugkerend gebrek aan 
waardevollere activiteiten”

Primair motief is contextueel georiënteerd, want er is een terugkerend gebrek aan 
andere activiteiten.

Balans tussen plezier en nuttigheid. Ze willen vooral de tijd doorkomen, of dat nu 
nuttig of plezierig is er is tijd genoegnuttig of plezierig is… er is tijd genoeg.

Ze kijken op een paradoxale manier naar games.
Problematische bijdrage aan het leven ten opzichte van andere activiteiten 
die niet beschikbaar maar wel waardevoller zijn.
De spellen zelf zijn wel belangrijk en men zou ze absoluut niet kunnen 
missen (vanuit hun huidige context).

Spellen zijn vaak zo belangrijk dat sommigen zelfs los komen van het contextuele 
motief en dan hoor je zaken zoals.. “moest ik geen functiebeperking meer hebben, 
ik zou blijven spelen.”
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“Spelen vanuit leerinhouden, culturele relevantie en aansluiting met bredere 
interessesferen”

Primair motief is spelinhoudelijk georiënteerd, want het de inhouden van het spel 
zijn op zich erg waardevol voor hen.

Nuttigheid primeert, doordat men de spellen die men speelt als leerrijk beschouwt, 
cultureel relevant is of iets dat aansluit bij sociaal statuscultureel relevant is of iets dat aansluit bij sociaal status.

Hoe kijken ze naar games?
Positieve bijdrage aan het leven door aansluiting met interesses en 
nuttigheid.
De spellen zelf zijn belangrijk omdat de interactiviteit een meerwaarde heeft 
ten opzichte van andere media.

Wat spelen ze?
Mix tussen hardcore en casual spellen.
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“Digitale spellen als logische voortzetting van een passie voor spellen in het 
algemeen”

Primair motief is spelinhoudelijk. Deze mensen houden enorm veel van spellen te 
spelen. Ze maken ook van alles een spelletje, bijvoorbeeld last‐minutes boeken.

Plezier primeert.

Hoe kijken ze naar games?
Positieve bijdrage, het is haast een levensstijl.
Belangrijke rol in het leven

Wat spelen ze?
De meeste hardcore spelers zaten hier, maar ook enkele casual spelers. Alle 
clanspelers en respondenten die zichzelf als “gamers” zagen, waren speelvogels.
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Zo… dat is dus de spelersclassificatie. Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat je een 
speelvogel OF een meerwaardezoeker bent. Sommige deelnemers pasten heel duidelijk 
binnen een profiel, anderen zaten op de grens tussen twee profielen.

En daarmee kom ik tot de conclusie van dit bondige overzicht.
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Een aantal algemene opmerkingen eerst.

Mijn respondenten koppelden veel betekenissen aan gamen en daar was veel variatie in.

De spelinhoudelijk gemotiveerde spelers evalueerden digitale spellen op een positievere 
manier.

Contextuele spelers veranderden makkelijk van profiel en betekenissen voornamelijkContextuele spelers veranderden makkelijk van profiel en betekenissen, voornamelijk 
natuurlijk wanneer hun leven ook veranderde.

Voor de verklaring vond ik heel vaak aansluiting met bestaande mediatheorie, ook al is dat 
jammer want ik had wel graag wat meer warm water uitgevonden.

Het verouderen kon maar tot op zekere hoogte verklaringen bieden. Mogelijk is deze groep 
te jong daarvoor, maar ik merkte ook dat sommige zeventigers jonger waren dan sommige 
vijfenvijftigers. Die dingen zijn dus zeer relatief.

En dan nog twee aanzetten voor toekomstig onderzoek.

De vergelijking met jongere groepen lijkt me zeer interessant, mede doordat dit doctoraat 
theoretische vaststellingen heeft gedaan die volgens mij leeftijdsoverstijgend zijn. Wat iktheoretische vaststellingen heeft gedaan die volgens mij leeftijdsoverstijgend zijn. Wat ik 
dan zelf een enorme meerwaarde vind.

En uiteraard zouden deze bevindingen via een grootschalig kwantitatief onderzoek eens 
getoetst moeten worden. Vermoedelijk kan dat al binnen enkele jaren de moeite waard zijn 
om te proberen. Alleen misschien niet als je doctoraat er vanaf hangt.
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Bedankt!
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