
Sinds zomer 2018 wordt ‘gaming 
addiction’ door de World Health 
Organization gezien als psychische 
aandoening. Deze lijkt in de 
hersenen op dezelfde systemen te 
werken die ook actief zijn bij andere 
soorten verslavingen als drugs, 
alcohol of gokken.  
 
“Verslavingen zijn moeilijk te 
doorbreken, maar het is nodig om 
een of twee positieve hobbies te 
vinden en kinderen op een 
liefdevolle, maar strikte wijze, 
hiervoor te motiveren. Kinderen 
alleen beperken en tegen hen 
schreeuwen heeft geen effect.” (dr. 
A. Rao, psycholoog WHO)


In Australië rapporteren 
verschillende kranten over het 
negatieve effect van Fortnite op 
jonge kinderen (4-5 jaar), leraren 
geven aan dat kinderen op het 
schoolplein meer vechten en ook 
dat het taalgebruik opvallend wordt 
gekenmerkt door scheldwoorden. 
Daarnaast wordt ook aangegeven 
dat er meer online gepest wordt 
sinds kinderen dit spel spelen. 


Naar aanleiding van dit spel heeft 
Huzoor (atba) het volgende gezegd: 

“Dit is ongepast en een nutteloos 
gebruik. Ahmadi’s horen hier niet in 
betrokken te raken. U hoort

uw kinderen te adviseren afstand te 
nemen van deze nutteloze 
gewoontes”.

Shoba Nasirat-ul-Ahmadiyya Nederland

 
 

Beste lokale secretarissen en moeders,  
 
Assalamoaleikum warrahmatullahi wabarakatuhu,  
 
Onderstaand treft u kort informatie over het spel ‘Fortnite’, wat Hazoor (atba) in zijn recente vrijdagspreek 
heeft genoemd. U kunt deze achtergrond informatie gebruiken om het spel bespreekbaar te maken met 
uw kinderen. 


- Fortnite is een spel waarbij 100 spelers  op een eiland worden afgezet. Het doel is om zo veel mogelijk 
tegenstanders te vermoorden en om zelf als laatste over te blijven.  


- Fortnite heeft een chat-optie. Omdat er geen beperking is op wat geschreven kan worden is het 
taalgebruik opvallend ongepast en wordt er veel gescholden. Het is wel mogelijk om de voice-chat uit 
te zetten, maar het is niet mogelijk om de geschreven chat-optie uit te schakelen. Hierdoor is het 
onmogelijk om in de gaten te houden wie met uw kind praat en wat zij tegen uw kind zeggen. Wel is het 
mogelijk dat spelers geband worden, maar dan is de schade al aangericht. 


- Hoewel het spel in eerste instantie gratis is, kunnen verschillende skins etcetera in het spel gekocht 
worden, om het spel uit te breiden. De gemiddelde speler geeft ongeveer 80 euro uit aan het spel.


- Omdat een spel kort duurt en intensief is, is het risico op verslaving groot. 


