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Abstract 

 In de wetenschappelijke literatuur zijn aanwijzingen dat problematisch gedrag, zoals 

overmatig seks en gokken, overeenkomsten laat zien met middelenverslaving. In de DSM-5 werd 

echter alleen gokverslaving als gedragsverslaving opgenomen. In dit literatuuroverzicht is nagegaan 

in hoeverre er bewijs is om op basis van de definitie van de American Association of Addiction 

Medicine het overmatig kijken naar internetporno als verslaving te definiëren. Een verminderde 

controle over seksuele impulsen bleek positief samen te hangen met het ontwikkelen van 

overmatige pornoconsumptie en daaraan gerelateerde problemen, zoals moeite met het abstinent 

zijn. Ten tweede hing het vermijden van negatieve gevoelens positief samen met het ontwikkelen 

van overmatige pornoconsumptie. Ten derde hing ook het ervaren en de toename van craving 

positief samen met het ontwikkelen van problematische pornoconsumptie. Ten slotte bleek dat 

overmatig kijken naar porno tot problemen in sociale relaties en andere levensgebieden leidt. Vooral 

op grond van de bevindingen dat sommige mensen ondanks negatieve consequenties doorgaan met 

het kijken naar internetporno, wordt aangeraden om het overmatig kijken van internetporno als 

verslaving te definiëren om aandacht voor onderzoek en het ontwikkelen van behandelingen te 

creëren. 
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Internetporno en Verslaving 

 

„Your Brain on Porn - It's NOT Addictive. What neurological research ACTUALLY shows 

about the people who use porn“ (Ley, 2013) 

 

„Pornography addiction leads to same brain activity as alcoholism or drug abuse, study 

shows“  (Withnall, 2013) 

 Pornografische websites omvatten ongeveer 12% van het internet en bereiken een omzet van 

10 miljard per jaar (Twohig, Crosby, & Cox, 2009). Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking 

kijkt ten minste één keer per week, 4% ten minste drie tot vijf keer per week en 1% bijna dagelijks  

naar pornografische foto's of films op het internet (Meerkerk, Van den Ende, Altenburg, & 

Schoenmakers, 2011). Zoals de hierboven geciteerde artikelen laten zien, bestaat er nogal wat 

discussie over mogelijke negatieve gevolgen van pornogebruik. Websites zoals 

yourbrainonporn.com en fightthenewdrug.org waarschuwen zelfs dat porno op het internet 

verslavend kan zijn. In dit literatuuroverzicht wordt porno gedefinieerd als enig materiaal waarop 

naakte genitaliën, borsten, of seksuele activiteiten worden afgebeeld met het doel om seksuele 

opwinding op te roepen (Wetterneck, Burgess, Short, Smith, & Cervantes, 2012). Aangezien de 

wijdverspreide beschikbaarheid van internetporno moet worden nagegaan of er een risico bestaat 

dat het kijken naar porno zich daadwerkelijk tot een verslaving kan ontwikkelen. Ten slotte geldt 

voor andere verslavende middelen dat hun verkrijgbaarheid beperkt is, terwijl internetporno op dit 

moment voor iedereen vrij toegankelijk is (Mills, 2013). Dit is cruciaal omdat verslaving 'handicap 

of vroegtijdige dood kan veroorzaken, in het bijzonder wanneer het niet of inadequaat wordt 

behandeld' (American Association of Addiction Medicine [AMA], 2011). Preventie en voorlichting 

zouden dan moeten worden toegepast. 

 Wat betreft psychologisch probleemgedrag is het belangrijkste naslagwerk voor Nederlandse 
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hulpverleners de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) dat wordt 

gepubliceerd door de American Psychiatric Association (APA). Hierin worden patronen van gedrag 

beschreven die als klinisch relevante stoornissen worden beschouwd. De DSM-III-R benoemde 

algemeen overmatig seksueel gedrag als seksverslaving onder Psychosexual Disorders Not 

Otherwise Specified (APA, 1987, aangehaald in Briken, Habermann, Berner, & Hill, 2007). In de 

DSM-IV en DSM-IV-TR werd deze diagnose niet overnomen (Briken et al., 2007). De ICD-10 van 

de WHO houdt wel onder seksuele disfuncties de diagnose 'excessief seksueel verlangen' in, echter 

zonder enige beschrijving wat dit inhoudt. 

  Al in 2001 concludeerde Griffiths dat zoiets al internetseksverslaving zou bestaan, wat 

onder andere pornoconsumptie inhield, ook al was het alleen op een minderheid van 

internetgebruikers van toepassing. Negen jaar later stelde Kafka (2010) voor in de DSM-5 de 

diagnose Hypersexual Disorder toe te voegen met de subcategorie het overmatig kijken naar porno. 

Echter, deze suggestie werd niet in de DSM-5 overgenomen op grond van 'onvoldoende 

onderzoeksdata' (APA, 2010a, aangehaald in Moser, 2011). Daartegenover werd met gokken voor 

het eerst gedrag op zich onder de Substance-Related and Addictive Disorders in de DSM-5 

toegevoegd (APA, 2013a). Deze toevoeging wordt beargumenteerd met dat er bewijs is dat aan het 

overmatig gokken dezelfde beloningsmechanismes in de hersenen ten grondslag liggen als bij 

middelenafhankelijkheid en de symptomen gedeeltelijk overeenkomen (APA, 2013b). De vraag 

blijft in hoeverre het gerechtvaardigd is om gokken en niet overmatig seksueel gedrag waaronder 

het kijken naar internetporno als verslavend en daarmee als stoornis te classificeren. 

 Dat seksueel gedrag, net als gokken, op dezelfde manier verslavend zou kunnen zijn als 

andere middelen, werd gesuggereerd door onderzoek waaruit bleek dat tijdens het orgasme dezelfde 

hersenengebieden actief zijn als bij het gebruiken van heroïne (Holstege et al., 2003). Bovendien 

werd ook aangetoond dat het zoeken naar porno op het internet de belangrijkste risicofactor voor 

het ontwikkelen van dwangmatig internetgebruik was (Meerkerk, Van den Eijnden, & Garretsen, 
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2006). Er zou dus een verslavend mechanisme achter het overmatig kijken naar internetporno 

kunnen spelen. 

 In het geval dat het overmatig kijken van internetporno als verslaving kan worden 

gedefinieerd, zou het bestaan van een diagnose noodzakelijk zijn om een geschikte behandeling aan 

te bieden voor betrokkene. Verder zou een diagnose noodzakelijk zijn om prevalentieonderzoek te 

kunnen doen, patiëntendoelgroepen te kunnen onderscheiden voor zowel klinisch als algemeen 

onderzoek, als ook om gezondheidsgedraginformatie te kunnen verzamelen, zoals sterftecijfers en 

comorbiditeit (APA, 2013a). Internetporno zou in het bijzonder problematisch kunnen zijn voor 

mensen die al problemen met het controleren van seksueel gedrag hebben en voor mensen die een 

psychologische kwetsbaarheid voor verslaving hebben (Cooper, Delmonico, & Burg, 2000). 

Daarnaast is het risico om probleemgedrag te ontwikkelen groot door de wijdverspreide, snelle, 

anonieme en altijd aanwezige beschikbaarheid op het internet (Griffiths, 2001). 

 Van de Nederlandse bevolking beschouwt zich 8% van de mannen en 1% van de vrouwen 

als 'een beetje verslaafd' aan internetporno, en respectievelijk 1% en 0% als 'behoorlijk verslaafd' 

(Meerkerk et al., 2011). Hierover zegt psychiater Bram Bakker (2012) in zijn boek 'Over Seks 

gesproken': „Iedereen met wat ervaring in de verslavingszorg weet dat 'een beetje verslaafd' meestal 

betekent dat er een serieus probleem is“ (p.108). Met dit gedachte in het achterhoofd kunnen deze 

getallen worden vergeleken met een prevalentie van 1,4% cannabisafhankelijkheid onder de mensen 

tussen 18 en 64 in Nederland (De Graaf, Ten Have, & Van Dorsselaer, 2010). Indien 'een beetje 

verslaafd' inderdaad al op een serieus probleem en afhankelijkheid wijst, zou dit betekenen dat een 

significante groep mensen in Nederland hulp nodig heeft. De vraag blijft in hoeverre deze 

zelfgediagnosticeerde pornoverslaafden slechts aan het extreme einde van de normaalverdeling van 

seksueel gedrag liggen, of in hoeverre overmatig kijken naar internetporno kwalitatief verschilt en 

als verslaving kan worden benoemd (Bancroft & Vukadinovic, 2004). 

 In dit literatuuroverzicht wordt onderzocht of het overmatige bekijken van internetporno als 
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verslaving en daarmee als stoornis kan worden gedefinieerd en daarom als diagnose in de DSM zou 

moeten staan. De term verslaving werd in het verleden in de wetenschappelijke literatuur uitsluitend 

gebruikt om een fysiologische afhankelijkheid van een middel te beschrijven (Davis, 2001). Ook al 

werd in de DSM-5 voor het eerst de term 'verslavend' gebruikt (APA, 2013a), omvatten de criteria 

slechts clusters van symptomen en geven geen verklaring voor het ontstaan en in stand houden van 

een verslaving (APA, 2013b). Hier zal daarom de definitie van American Association of Addiction 

Medicine (AMA, 2011) worden gebruikt: 'Verslaving is een chronische ziekte van de hersenen op 

het gebied van beloning, motivatie, geheugen en gerelateerde stelsels. […] Dit uit zich doordat een 

individu pathologisch beloningen nastreeft en/of verlichting door het gebruiken van een middel en 

andere gedragingen. Verslaving wordt gekenmerkt door (1) het onvermogen om consistent abstinent 

te zijn, (2) verminderde controle over gedrag, (3) craving; of verhoogd verlangen naar drugs of 

belonende ervaringen, (4) verminderde erkenning van significante problemen met het eigen gedrag 

en sociale relaties, en (5) een disfunctionele emotionele respons. Zoals andere chronische ziektes 

wordt verslaving gekenmerkt door terugval en remissie.' 

 In dit literatuuroverzicht wordt deze alternatieve definitie gebruikt om te onderzoeken of het 

overmatig kijken naar internetporno als verslaving, 'het pathologisch nastreven van beloningen of 

verlichting door een gedraging', kan worden gedefinieerd. Deze definitie veronderstelt dat er niet 

verschillende verslavingen zijn, maar één verslavingsmechanisme welke zich in verschillende 

gedragingen kan uiten (Goodman, 1993). Deze vijf kenmerken van een verslaving zullen in vier 

paragrafen worden besproken in de volgorde van de tijdstippen dat zij mogelijk bijdragen tot het 

ontstaan van een verslaving. Deze volgorde is waarschijnlijk echter niet vastgelegd en de 

verschillende processen zouden ook tegelijkertijd aan het werk zijn en met elkaar in wisselwerking 

staan. In de eerste paragraaf komen de eerste twee kenmerken aan de orde: een verminderde 

controle van gedrag en het onvermogen om consistent abstinent te zijn. Verminderde controle van 

gedrag zou tot het eerste kijken naar porno en de toename ervan leiden. Die verminderde 
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gedragscontrole zou later tot uiting komen in het feit dat iemand moeite heeft om met het gedrag te 

stoppen. In de tweede paragraaf zal het derde kenmerk van een verslaving, een disfunctionele 

emotionele respons, worden besproken. Hierdoor zal het gedrag verder in stand kunnen worden 

gehouden doordat het kijken naar porno wordt gebruikt om negatieve gevoelens te compenseren. In 

de derde paragraaf zal worden bekeken of overmatige pornoconsumptie tot het ontwikkelen van een 

verhoogd verlangen naar porno leidt wat het gedrag verder zou laten escaleren. In de vierde en 

laatste paragraaf zal worden beschouwd of het overmatige kijken naar internetporno positief 

samenhangt met problemen in het dagelijkse leven. Dit is het vijfde kenmerk van een verslaving, 

namelijk dat het gedrag doorgaat ondanks negatieve gevolgen. Ten slotte zal op basis van de 

bekeken onderzoeken worden geëvalueerd of het nuttig is om het overmatig kijken naar 

internetporno als een verslaving te definiëren. 

 

Verminderde Controle over Gedrag en Onvermogen om Consistent Abstinent te zijn 

 Hoe zwakker de controle over impulsen is hoe waarschijnlijker het is dat een bepaalde 

gedraging wordt uitgevoerd. Zo begint een middelenverslaving door het herhaald gebruiken van een 

middel vanwege de eraan verbonden belonende ervaring (Koob, 2009). Met de tijd verandert de 

motivatie om het middel te gebruiken echter in het tegengaan van negatieve 

onthoudingsverschijnselen. Door deze positieve en negatieve bekrachtiging zal de controle over het 

gedrag verder afnemen (Davis, 2001). Of verminderde controle van gedrag ook samengaat met het 

overmatig kijken naar internetporno en zo verantwoordelijk is voor het niet slagen om met het 

gedrag te stoppen, wordt nu onderzocht. 

 Indien een verminderde controle over gedrag ten grondslag ligt aan het kijken naar 

overmatig internetporno zou zich deze verminderde controle ook in ander gedrag moeten 

manifesteren. Deze aanname wordt ondersteund door onderzoek waaruit bleek dat er een associatie 

tussen dwangmatig internetgebruik en het kijken naar internetporno bestaat (Meerkerk, Van den 
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Eijnden, & Garretsen, 2006). Dit werd verder bevestigd in het onderzoek van Pratarelli en Browne 

(2002). Zij vonden door middel van een factoranalyse bij een groep van 527 studenten met behulp 

van een vragenlijst dat het hebben van trekken voor internetverslaving voorspelde of het internet 

voor het kijken van porno werd gebruikt. Dit laat zien dat een verminderde controle over het 

algemene internetgebruik leidt tot het overmatig kijken naar internetporno. Het hebben van een 

kwetsbaarheid voor verminderde controle van gedrag op ander gebied, lijkt dus mensen kwetsbaar 

voor overmatige pornoconsumptie te maken. 

 Deze resultaten worden verder ondersteund door het onderzoek van Wetterneck et al. (2012) 

bij een groep van problematische en niet-problematische gebruikers van internetporno. Door middel 

van een vragenlijst vonden zij niet dat de mate van algemene impulsiviteit onderscheidde of iemand 

problemen met overmatig kijken naar porno had of niet. Zij vonden wel dat problematische 

gebruikers hoger dan niet-problematische gebruikers op een vragenlijst voor seksuele symptomen, 

zoals het ervaren van een sterk seksueel verlangen, welke correleert met het onvermogen om 

seksuele impulsen te controleren (Raymond, Lloyd, Miner, & Kim, 2007, aangehaald in Wetterneck 

et al., 2012). Dit toont aan dat een verminderde controle over seksuele impulsen een risicofactor 

voor het gebruiken van internetporno is. Dit zou betekenen dat sommige mensen door een 

verminderde controle over hun seksueel gedrag in het algemeen een groter risico lopen om 

overmatig naar porno te kijken. 

 Verminderde controle over gedrag zou ook moeten samenhangen met problemen om 

consistent abstinent te zijn, het tweede kenmerk van een verslaving. Dat dit inderdaad het geval zou 

kunnen zijn, bleek uit het net besproken onderzoek (Wetterneck et al., 2012) waarin 45% van de 

deelnemers met overmatig gebruik van internetporno rapporteerde dat zij hadden willen stoppen 

met kijken en er niet in geslaagd waren. Het onvermogen om abstinent te zijn, lijkt dus ten minste 

voor een deel voor overmatige gebruikers van internetporno van toepassing te zijn. Dit moet 

voorzichtig worden geïnterpreteerd omdat in dit onderzoek alleen werd gevraagd naar de motivatie 
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om te stoppen en niet of mensen daadwerkelijk hadden geprobeerd om te stoppen. Het zou kunnen 

dat een deel van die 45%, indien zij een poging hadden gedaan, wel geslaagd zouden zijn. Dit zou 

dan betekenen dat overmatige pornogebruikers wel kunnen stoppen, maar slechts de motivatie ertoe 

missen. 

 Deze paragraaf laat zien dat verminderde controle over gedrag dus positief samen lijkt te 

hangen met het overmatig kijken naar internetporno. Het hebben van een kwetsbaarheid voor 

verminderde controle van ander soort gedrag en in het bijzonder voor seksuele impulsen, maakt 

mensen kwetsbaar voor overmatige pornoconsumptie. Echter, de richting van causaliteit kan niet 

worden afgeleid. Het zou kunnen zijn dat de verminderde controle leidt tot het ontwikkelen van 

probleemgedrag. Of het zou kunnen dat door het herhaaldelijk kijken naar internetporno, de 

controle over het gedrag afneemt door zowel positieve als negatieve bekrachtiging. Ten derde is het 

denkbaar dat verminderde controle zowel oorzaak als gevolg is. Ten slotte bleek dat bijna de helft 

van overmatige gebruikers problemen heeft om abstinent te zijn als zij dat willen. 

 Een derde factor welke problematisch pornogebruik veroorzaakt en in stand zou kunnen 

houden, is een disfunctionele respons. Dit wordt nu onderzocht. 

 

Een Disfunctionele Emotionele Respons 

 Onderzoek naar problematisch internetgebruik liet zien dat het internet vaak wordt gebruikt 

om de emotionele stemming te veranderen (Caplan, 2002). Of dit tevens van toepassing is voor 

problematische gebruikers van internetporno wordt in deze paragraaf onderzocht. Zo wordt een 

disfunctionele emotionele respons bij een verslaving gekenmerkt doordat het middel wordt gebruikt 

met het doel om negatieve emoties te reguleren zoals een sombere stemming (AMA, 2011), angst of 

verveling (Hayes et al., 2004; Stotts, Masuda, & Wilson, 2009; Wilson, Byrd, Hayes, & Strosahl, 

2005, aangehaald in Wetterneck et al., 2012). Hierdoor gaat iemand door met het gebruiken van een 

middel ook in het geval dat er geen voldoening meer wordt evaren of dat diegene zich zelfs slechter 
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voelt (AMA, 2011). Dit zou kunnen verklaren hoe bij sommige mensen overmatig kijken naar 

internetporno ontstaat en in stand wordt gehouden. Iemand kijkt naar internetporno terwijl diegene 

een negatieve stemming heeft. Door de positieve seksuele opwinding wordt die negatieve stemming 

aan het gedrag gekoppeld. Daardoor zal iemand steeds vaker naar internetporno kijken tijdens een 

negatieve stemming, juist doordat het positieve gevoel niet tot resultaat heeft dat het negatieve 

gevoel langdurig wordt getransformeerd. 

 Indien het tegengaan van negatieve gevoelens ten grondslag ligt aan het ontwikkelen van 

overmatig pornoconsumptie, dan zou het behandelen van het vermijden van gevoelens ertoe leiden 

dat het pornogebruik afneemt. Zo onderzochten dan ook Twohig en Crosby (2010) of een acht-

weekse behandeling met Acceptance and Commitment Therapy, waarbij onder andere wordt geleerd 

om negatieve gevoelens niet te vermijden, een positieve invloed heeft op de mate van 

pornoconsumptie. Er waren zes deelnemers die op basis van twee criteria, het meer dan drie keer 

per week naar porno kijken en het daardoor hebben van problemen in het dagelijkse functioneren, 

als problematische pornogebruikers werden gediagnosticeerd. Na de behandeling was er één 

deelnemer die geen afname in het kijken naar porno als ook geen afname van vermijding van 

gevoelens liet zien. Daarentegen was bij de andere vijf deelnemers, die wel een afname van 

vermijding van gevoelens rapporteerden, tegelijkertijd de pornoconsumptie na de behandeling 

gemiddeld met 85% afgenomen. Dit ondersteunt de aanname dat bij het ontwikkelen en 

instandhouden van overmatig pornoconsumptie het willen vermijden van negatieve gevoelens een 

rol speelt. 

 Het vorige onderzoek bevatte slechts een zeer kleine steekproef. Om een generaliseerbare 

uitspraak te kunnen doen, wordt nu een grote steekproef bekeken. Zo bleek in het al eerder 

besproken onderzoek van Wetterneck et al. (2012) bij een groep van 494 deelnemers dat hoe meer 

iemand naar internetporno keek, des te vaker die persoon onaangename sensaties en emoties 

vermeed. Ook onderscheidde het vermijden van gevoelens problematische en niet-problematische 
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gebruikers. Dit ondersteunt tevens de aanname dat aan het overmatig kijken van internetporno het 

vermijden van negatieve gevoelens ten grondslag ligt. 

 Behalve onaangename gevoelens te vermijden, is een kenmerk van verslaving dat iemand 

middelen gebruikt om onaangename gevoelens te verminderen (Kafka, 2010), terwijl dit niet lukt en 

zelfs de negatieve gevoelens versterkt. Indien ook aan het kijken naar internetporno de niet 

succesvolle poging tot het compenseren van negatieve gevoelens ten grondslag ligt, zou zich dit 

uiten in een verhoogd niveau van negatieve gevoelens van problematische gebruikers. 

 Dit wordt ondersteund door onderzoek bij een klinische groep patiënten met problemen door 

overmatig seksueel gedrag of andere As-I-stoornissen (Reid et al., 2012). Problemen met seksueel 

gedrag werd middels de voor de DSM-5 voorgestelde criteria voor Hypersexual Disorder 

gediagnosticeerd. Met behulp van een diagnostisch interview als ook een zelf-report vragenlijst 

bleek dat overmatig seksueel gedrag, waarvan 81% overmatige pornoconsumptie was, positief 

samenhing met een neiging tot depressie, angst en stress. Dit laat zien dat mensen met emotionele 

onevenwichtigheid, zoals stress, angst en depressie geneigd zijn om overmatig naar porno te kijken. 

Dit laat zien dat de neiging tot een negatieve stemming positief met overmatig pornogebruik 

correleert. Dit zou kunnen betekenen dat het kijken naar porno om negatieve gevoelens te 

verminderen tot overmatig gebruik leidt. Echter, de neiging tot een negatieve stemming zou zowel 

oorzaak als gevolg van het kijken naar porno zijn (Prause, Staley, & Fong, 2013). 

 De tot nu toe besproken onderzoeken laten zien dat overmatige pornoconsumptie positief 

samenhangt met het vermijden van negatieve emoties in het algemeen. Om te kunnen bepalen of de 

negatieve stemming ten grondslag ligt aan het ontwikkelen van probleemgebruik, moet worden 

gekeken of bij probleemgebruikers het kijken van porno helpt om negatieve emoties te 

compenseren. Zo niet, dan zou iemand die naar porno kijkt tegelijkertijd positieve en negatieve 

gevoelens moeten ervaren (Prause, Staley, & Fong, 2013).  

 Dit werd door middel van een experiment onderzocht (Prause et al. 2013). Deelnemers met 
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en zonder problemen in de regulatie van hun pornoconsumptie bekeken een drie minuten durende 

seksfilm. Problematische gebruikers rapporteerden op een vragenlijst minder op hetzelfde moment 

geactiveerde positieve (bijv. seksuele opwinding, vermakelijk, enthousiast, liefdevol, ontspannen) 

en negatieve emoties (bijv. boos, walging, verlegen, schuldig, verveeld) tijdens het bekijken van de 

seksfilm dan niet problematische gebruikers. Daarnaast rapporteerde de probleemgroep niet meer 

negatieve emoties voorafgaand aan het experiment dan de groep zonder problemen. Ten eerste 

bevestigt dit niet dat het overmatig kijken van internetporno ontstaat door de mislukte poging om 

een negatieve stemming te compenseren. Ten tweede ondersteunt dit niet de hypothese dat 

probleemgebruikers tijdens het kijken naar porno meer negatieve gevoelens ervaren.  

 Naast het kijken naar porno om een negatieve stemming, zoals angst, somberheid of stress 

tegen te gaan, zou het ook kunnen worden gebruikt om algemene ontevredenheid tegen te gaan 

(Pawlikowski, Nader, Burger, Stieger, & Brand, 2013). Zo duidde eerder onderzoek aan dat het 

internet in het algemeen door sommigen wordt gebruikt om verlegenheid te compenseren (Ebeling-

Witte, Frank, & Lester, 2007). Of dit ook voor het kijken naar porno van toepassing is en daarmee 

ook als deel van een disfunctionele emotionele respons kan worden gezien, wordt in het volgende 

onderzoek bekeken. 

 Pawlikowski et al. (2013) vonden middels online en offline vragenlijsten en een regressie-

analyse dat aan het overmatig gebruiken van porno andere motieven ten grondslag liggen dan het 

overmatig gebruiken van het internet in het algemeen. Algemene levenstevredenheid en 

verlegenheid correleerden niet met en voorspelden niet het overmatige gebruiken van internetporno. 

De onderzoekers concludeerden dat internetporno, anders dan het internet in het algemeen, niet 

werd gebruikt om een tekort aan sociaal zelfvertrouwen te compenseren, maar voor het krijgen van 

seksuele voldoening. Dit ondersteunt niet de aanname dat porno wordt gebruikt om negatieve 

gevoelens zoals verlegenheid tegen te gaan. 

 In deze paragraaf bleek dat het merendeel van de onderzoeken ondersteunt de stelling dat 
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het overmatig kijken naar internetporno tot stand komt en in stand wordt gehouden doordat iemand 

ermee probeert negatieve gevoelens te vermijden. Zo bleek dat mensen met een hoog angstniveau, 

depressie en stress een groter risico hebben om overmatig gebruik te ontwikkelen. Ook 

onderscheidde het vermijden van dergelijke gevoelens of iemand problemen had met overmatig 

pornoconsumptie of niet. Verder ging een afname van het vermijden van gevoelens door een 

behandeling samen met het afnemen van de pornoconsumptie. Daartegenover staat experimenteel 

onderzoek waaruit blijkt dat tijdens het kijken naar porno problematische gebruikers niet meer 

tegelijkertijd positieve en negatieve gevoelens beleven en niet meer negatieve gevoelens vooraf aan 

het kijken ervaren dan niet-problematische gebruikers. Wat op een disfunctionele emotionele 

respons zou kunnen wijzen. Een beperking van dit onderzoek is echter de ecologische validiteit. Het 

feit dat de deelnemers naar de seksfilm keken als deel van een onderzoek, zou kunnen verklaren dat 

zij minder negatieve gevoelens beleefden dan normaal omdat zij een andere motivatie hadden om 

naar porno te kijken dan normaal. Verder bleek dat porno niet wordt gebruikt om verlegenheid te 

compenseren, maar om seksuele voldoening te krijgen. Dit laatste zou kunnen verklaren hoe 

positieve bekrachtiging door seksuele stimulatie tot het toenemen van de pornoconsumptie leidt. 

 Door het herhaaldelijk kijken naar porno en de daaraan verbonden positieve bekrachtiging, 

zou een persoon steeds een groter verlangen kunnen ervaren om het gedrag uit te voeren. Dit 

kenmerk van een verslaving wordt in het volgende paragraaf behandeld. 

 

 Craving; of Verhoogd Verlangen naar Belonende ervaringen 

 Uit onderzoek naar middelengebruik bleek dat operante conditionering een centrale rol 

speelt bij het ontwikkelen en in stand houden van een verslaving (Laier, 2012). Door het 

herhaaldelijk gebruiken van een middel wordt de belonende ervaring aan kenmerken van de 

omgeving gekoppeld, zogenaamde cues. Hierdoor ontwikkelt diegene een gevoeligheid voor deze 

cues, cue-reactiviteit genoemd. Dit leidt ertoe dat bij blootstelling aan een cue, die tijdens eerder 
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gebruik aanwezig was, een groot verlangen, craving genoemd, wordt ervaren om het middel 

opnieuw te gebruiken om een beloning te ervaren. Craving onderscheidt een verslaving van gezond 

gedrag omdat craving ertoe leidt dat iemand een middel gebruikt ondanks negatieve consequenties 

(AMA, 2011). Of de mate van pornoconsumptie positief samenhangt met craving en daarmee op 

een onderliggende verslaving wijst, wordt daarom in deze paragraaf onderzocht. 

 Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte en Brand (2013) onderzochten een groep mannen met en 

zonder problemen in het reguleren van hun pornoconsumptie. De deelnemers kregen pornografische 

foto's te zien en gaven als maat voor craving aan in hoeverre zij deze opwindend vonden en zij het 

verlangen hadden om te masturberen. Hieruit bleek dat de seksuele opwinding en verlangen bij het 

bekijken van porno de mate van pornoverslaving (voorbeelditem: “How often do you find that you 

stay on Internetsex sites longer than you intended?”) voorspelde. Problematische gebruikers 

beleefden ook een grotere toename in seksuele opwinding en verlangen om te masturberen bij het 

bekijken van de foto's. Craving voorspelde daarmee of iemand overmatig porno gebruikte. Dit laat 

zien dat mensen die een hoger verlangen bij het bekijken van porno ervaren een groter risico hebben 

om een verslaving te ontwikkelen. 

 Deze bevinding wordt verder ondersteund door het onderzoek van Laier (2012) waar bleek 

dat het hebben van craving voor het ervaren van beloning bij blootstelling aan pornografische foto's 

positief correleert met symptomen van een verslaving, zoals verlies van de controle over de 

besteedde tijd en en problemen in sociale relaties. De onderzoeker concludeerde hieruit dat mensen 

die gevoelig voor positieve bekrachtiging zijn een groter risico hebben om craving en daarmee 

overmatig pornogebruik te ontwikkelen. 

 Deze twee onderzoeken ondersteunen de aanname dat sommige mensen een sterker 

verlangen naar seksuele voldoening ervaren als zij worden blootgesteld aan porno. Nog is 

onduidelijk of craving door het herhaaldelijk gebruik wordt ontwikkeld of dat probleemgebruikers 

al van te voren een verhoogd niveau van craving hebben. 
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 Dat craving wordt ontwikkelt door het herhaaldelijk gebruiken bleek in het onderzoek van 

Spenhoff, Kruger, Hartmann, en Kobs (2013) bij een groep mensen die zelf aangaven dat zij 

problemen hadden met hun seksueel gedrag. 63% van die groep, dus het grootste deel, rapporteerde 

problemen met overmatige pornoconsumptie. Ook vonden zij dat 29% van de deelnemers 

rapporteerden dat hun seksuele craving was toegenomen. Een toename van seksuele craving hing 

positief samen met de lijdensdruk. Dit wijst erop dat de toename van craving een rol speelt in het 

ontwikkelen van overmatig gebruik van internetporno en dit als verslaving kan worden beschreven 

omdat craving tegelijkertijd met de negatieve consequenties toenam. Positieve bekrachtiging lijkt 

dus tot de toename van craving en daarmee tot overmatig gebruik te leiden. 

 Voor het deel van de gebruikers die onder hun gedrag lijden, blijkt craving dus toe te nemen. 

Er bestaat echter nog een andere verklaring voor de oorzaak van overmatig seksueel gedrag. Zo kan 

overmatig kijken van internetporno enerzijds optreden doordat het gedrag uit de hand is gelopen en 

tot het ontwikkelen van craving leidde of anderzijds doordat er een natuurlijke predispositie van een 

verhoogd seksueel verlangen ten grondslag ligt (Winters, Christoff, & Gorzalka, 2010). 

 Dit onderzochten Steele, Staley, Fong, en Prause (2013). Zij vonden bij een groep van 52 

deelnemers middels een EEG meting dat het subjectieve seksuele verlangen de neurale respons 

voorspelde bij het bekijken van pornografische foto's in vergelijking met niet seksuele foto's. Het 

hebben van problemen met het overmatig kijken naar porno voorspelde niet de neurale respons. 

Hieruit wordt de onderzoekers dat een predispositie van verhoogd seksueel verlangen ten grondslag 

ligt aan overmatige pornoconsumptie. Dit zou betekenen dat craving dus niet wordt ontwikkeld 

door het kijken naar porno. 

 Deze bevinding wordt verder ondersteund door onderzoek met een online vragenlijst. Zo 

vonden Winters et al. (2010) bij een grote groep van 14 396 deelnemers dat mensen die hulp 

zochten voor overmatig seksueel gedrag een hoger seksueel verlangen hadden dan mensen die geen 

hulp hadden gezocht. Een factoranalyse liet zien dat overmatig seksueel gedrag en seksueel 
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verlangen niet onderscheiden kunnen worden. Dit wijst erop dat verhoogd seksueel verlangen geen 

gevolg maar oorzaak van overmatig pornoconsumptie zou kunnen zijn. Een beperking van het 

onderzoek is dat slechts 53% van de personen die aan de vragenlijst begonnen deze ook afmaakten. 

Het zou kunnen zijn dat juist mensen die minder problemen met hun seksualiteit hebben het 

onderzoek minder belangrijk vonden en het daarom niet hebben afgemaakt. Dit zou kunnen 

betekenen dat de resultaten niet naar de mensen met de meeste problemen kan worden 

gegeneraliseerd. 

 In deze paragraaf bleek dat craving inderdaad een kenmerk is van overmatige 

pornoconsumptie. Problematische gebruikers ervaren een groter craving in reactie op het bekijken 

van porno dan niet problematische gebruikers. Craving zou daarmee kunnen verklaren hoe 

overmatig pornogebruik ontstaat en in stand wordt gehouden. Voor een deel van de mensen neemt  

craving door hun gebruik toe, terwijl zij meer negatieve consequenties ervaren. Ander onderzoek 

geeft als alternatieve verklaring dat craving als reactie op het kijken van porno niet wordt 

ontwikkeld, maar dat verhoogde craving al van te voren aanwezig was en het overmatig kijken naar 

internetporno dus niet als verslaving kan worden gezien, maar slechts als normale expressie van het 

natuurlijk seksueel verlangen (Steele et al., 2013). Aangezien de toename van craving met ervaren 

lijdensdruk positief samenhing, wordt hier geconcludeerd dat het overmatig kijken naar 

internetporno voor sommige mensen inderdaad verslavend kan werken. Of behalve de subjectieve 

lijdensdruk ook andere problemen met overmatige pornoconsumptie samenhangen wordt in de 

laatste paragraaf besproken. 

 

Verminderde Erkenning van Significante Problemen met het eigen Gedrag 

en Sociale Relaties 

 Het vijfde kenmerk van een verslaving is verminderde erkenning van significante problemen 

met het eigen gedrag en sociale relaties. In dit literatuuroverzicht wordt dit als het cruciale kenmerk 
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van verslaving gezien, omdat een hoge frequentie van seksueel gedrag op zich zonder negatieve 

consequenties niet als 'stoornis' kan worden beschouwd (Kafka, 2010). Dit komt ook terug in de 

hier gebruikte definitie van verslaving: 'het pathologisch nastreven van beloningen of verlichting 

door een gedraging' (AMA, 2011). Pathologisch gedrag is dan het doorgaan met het gedrag hoewel 

er steeds meer negatieve consequenties aan zijn verbonden. In deze paragraaf wordt daarom 

onderzocht in hoeverre het kijken naar internetporno samengaat met problemen voor het individu 

zelf als ook in diens sociale relaties. 

 In het al eerder beschreven onderzoek van Wetterneck et al., (2012) bleek dat hoe meer 

iemand naar porno keek, hoe waarschijnlijker het is dat iemand problemen ermee rapporteerde. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het overmatig kijken naar internetporno als verslaving kan 

worden gedefinieerd omdat problematische pornogebruikers doorgaan hoewel zij meer negatieve 

effecten ervaren dan niet problematische gebruikers. 

 Indien er aan alle verslavende gedragingen hetzelfde verslavingsmechanisme ten grondslag 

ligt (Goodman, 1993), zoals de definitie van verslaving stelt, zouden ook de eraan verbonden 

consequenties overeen moeten komen. Dit zou betekenen dat het overmatig kijken naar 

internetporno dezelfde interpersoonlijke problemen kan oproepen als andere verslavende middelen. 

Zo vonden dan ook Pyle en Bridges (2012) dat de frequentie van het kijken naar porno dezelfde 

negatieve invloed heeft op de tevredenheid van de partner met de intieme relatie als het gebruiken 

van marihuana. Dit laat zien dat het overmatig kijken naar porno als verslaving kan worden 

gedefinieerd omdat het op dezelfde manier een negatieve invloed op intieme relaties kan hebben als 

cannabis use disorder (APA, 2013a). 

 Naast problemen met intieme relaties wordt verslaving gekenmerkt door “engagement in 

addictive behaviors, with significant adverse impact on social and occupational functioning (e.g. 

the development of interpersonal relationship problems or the neglect of responsibilities at home, 

school or work)“ (AMA, 2011, p.4). Dat dit ook voor overmatig seksueel gedrag van toepassing is 
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werd door Reid et al. (2012) gevonden. Hier bleek dat mensen met de voor de DSM-5 voorgestelde 

diagnose Hypersexuality, waarvan met 81% overmatig naar porno keek, rapporteerden dat zij door 

hun overmatig seksueel gedrag negatieve consequenties ervoeren, zoals met werk (17%), een 

intieme relatie (39%,) financiële problemen (53%), verminderde kwaliteit van seks (78%) en 

negatieve invloed op de psychische gezondheid (94%). 

 In dit onderzoek werden de deelnemers door de onderzoekers ingedeeld in problematisch en 

gezond op basis van een klinische diagnose omdat zij zich voor behandeling in een kliniek hadden 

opgegeven. Het is echter ook interessant om na te gaan in hoeverre mensen die zichzelf als 

'verslaafd' beschouwen maar geen hulp ervoor zoeken problemen ervaren. Dit bekeken Spenhoff, 

Kruger, Hartmann, en Kobs (2013) en ze vonden door middel van een online vragenlijst bij een 

groep mannen, die aangaven seksverslaafd te zijn, dat 77% problemen had in het dagelijkse leven, 

zoals met werk (18%), intieme relaties (56%), financiële problemen (16%), sociaal leven (26%), 

familie (17%), en gezondheid (13%). In vergelijking met het vorige onderzoek laat dit zien dat 

mensen die hulp hebben gezocht ongeveer even veel problemen op het werk en in intieme relaties 

ervaren. Wel blijkt dat mensen die behandeling zoeken meer financiële problemen hebben. Of dit 

verschil een direct gevolg is van het kijken naar porno is mogelijk, maar niet te achterhalen op basis 

van deze onderzoeken. Wel zegt Bram Bakker (2012) hierover: “Het zou me niet verbazen als het 

wel of niet betalen [voor porno] precies het verschil bepaalt tussen een patiënt en een 'gewone' 

gebruiker.” (p.84) 

 Daartegenover staat het eerdergenoemde onderzoek van Laier et al. (2013). Hierin werd aan 

deelnemers gevraagd hoeveel en hoe tevreden zij met hun seksuele contacten in het echte leven 

waren. Hieruit bleek dat de hoeveelheid seksuele partners en de tevredenheid met seksuele 

contacten in het echte leven niet samenhing met de mate van pornoverslaving. Dit onderzoek 

ondersteunt niet de these dat overmatig kijken naar internetporno tot problemen met seksuele 

contacten in het echte leven leidt. 
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 Elke definitie van overmatig pornogebruik zou altijd moeten worden vergeleken met 

onderzoek bij een steekproef die de normaalverdeling van pornoconsumptie in de populatie 

weerspiegelt (Kafka, 2010). Zo vonden Hald en Malamuth (2008) bij een niet-klinische groep 

mensen dat deze meer positieve dan negatieve effecten (bijv. op het seksleven, kennis over seks, en 

leven in het algemeen) rapporteerde over het bekijken van porno op de kwaliteit van en 

tevredenheid met hun leven. Zo bleek zelfs dat hoe hoger de frequentie van het kijken naar porno, 

hoe meer positieve effecten werden gerapporteerd. Omdat dit een niet-klinische groep was, zijn 

deze resultaten niet generaliseerbaar naar overmatige gebruikers van internetporno. Echter, dit geeft 

wel aan hoe gebruikers, voordat zij mogelijk overmatig pornogebruik laten zien, over hun gebruik 

denken. Dit wijst op het belang van voorlichting en het onderzoeken in hoeverre mensen zich ervan 

bewust zijn wanneer de negatieve effecten de positieve effecten overschaduwen. 

 In deze paragraaf bleek dat mensen die overmatig naar porno kijken erdoor problemen in het 

dagelijkse leven ervaren. Ook al suggereert één onderzoek dat de seksuele contacten in het echte 

leven niet eronder zouden lijden, bleek uit andere onderzoeken wel dat het problemen met intieme 

relaties en de kwaliteit van seks veroorzaakt. Dit ondersteunt dat het overmatig gebruiken van 

internetporno als verslaving kan worden gedefinieerd omdat het overmatig gebruik samengaat 

negatieve gevolgen op verschillende levensgebieden, zoals sociale relaties. Tegelijkertijd is het 

waarschijnlijk dat er een wederzijdse invloed is en het hebben van problemen tot meer kijken naar 

porno leidt doordat, zoals in de tweede paragraaf bleek, iemand probeert zich van deze problemen 

af te leiden. 

 

Conclusie en Discussie 

 In dit literatuuroverzicht bleek ten eerste dat verminderde controle over gedrag positief 

samenhangt met het overmatig kijken naar internetporno. Het hebben van verminderde controle, in 

het bijzonder over seksuele impulsen, maakt mensen kwetsbaar voor overmatige pornoconsumptie. 
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Ten tweede bleek dat het merendeel van de onderzoeken ondersteunt dat het overmatig kijken naar 

internetporno tot stand komt en in stand wordt gehouden doordat iemand ermee probeert negatieve 

gevoelens te vermijden, zoals angst, depressie en stress. Ten derde bleek dat craving inderdaad een 

kenmerk is van overmatige pornoconsumptie. Problematische gebruikers ervaren een grotere 

craving in reactie op het bekijken van porno dan niet problematische gebruikers. Deze craving zou 

daarmee kunnen verklaren hoe overmatig pornogebruik door positieve bekrachtiging ontstaat en in 

stand wordt gehouden. Aangezien de toename van craving met de ervaren lijdensdruk positief 

samenhing, wordt hier geconcludeerd dat het overmatig kijken naar internetporno voor sommige 

mensen zich inderdaad tot een verslaving kan ontwikkelen. Ten slotte bleek dat mensen die 

overmatig naar porno kijken erdoor veroorzaakte problemen in het dagelijkse leven ervaren. Dit 

ondersteunt dat het overmatig gebruiken van internetporno als verslaving kan worden gedefinieerd 

omdat het overmatig gebruik doorgaat ondanks negatieve gevolgen. 

 Op grond van de onderzoeken en vooral op grond van de bevindingen dat mensen 

problemen met het overmatig kijken naar internetporno rapporteren, is het nuttig om het overmatig 

kijken naar internetporno als verslaving te definiëren om verder onderzoek en het ontwikkelen van 

behandelingen te ondersteunen. Verder wordt aangeraden om diagnostische criteria voor overmatige 

pornoconsumptie te ontwikkelen. Hiervoor zouden de voorgestelde criteria voor Hypersexual 

Disorder voor de DSM-5 (Kafka, 2010) kunnen dienen omdat deze gedeeltelijk de hier besproken 

kenmerken van een verslaving weerspiegelen. Ten eerste, het onvermogen om consistent abstinent 

te zijn: “Repetitive but unsuccessful efforts to control or significantly reduce these sexual fantasies, 

urges or behaviors.”(Kafka, 2010, p.379). Ten tweede, een disfunctionele emotionele respons: 

“Repetitively engaging in sexual fantasies, urges or behaviors in response to dysphoric mood states 

(e.g., anxiety, depression, boredom, irritability).” Ten derde, craving, of verhoogd verlangen: 

“recurrent and intense sexualfantasies, sexual urges“ Ten vierde, verminderde erkenning van 

significante problemen met het eigen gedrag en sociale relaties: “There is clinically significant 
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personal distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning 

associated with the frequency and intensity of these sexual fantasies, urges or behaviors.” Dit wordt 

ondersteunt door het onderzoek van Reid et al. (2012) dat vond dat 88% van de deelnemers die 

problemen rapporteerden met hun seksueel gedrag werden gediagnosticeerd met een Hypersexual 

Disorder en niet een andere as-I-stoornis. Aangezien dat met 81% het merendeel van de mensen 

met een diagnose Hypersexual Disorder overmatige pornoconsumptie rapporteerden, wordt 

voorgesteld om een aparte diagnose voor het overmatig kijken naar porno in de DSM toe te voegen. 

 In alle hier besproken onderzoeken bestonden de steekproeven uit mensen van ten minste 

achttien jaar. Echter, de adolescentie is een cruciale periode voor de ontwikkeling van het brein 

waaronder de executieve functies, zoals impulscontrole (Crews, He, & Hodge, 2007). Daarmee 

hebben adolescenten een bijzonder groot risico om overmatige pornoconsumptie te ontwikkelen. In 

vervolgonderzoek zou daarom moeten worden gekeken in hoeverre het voorkomen van regelmatig 

pornogebruik tijdens de adolescentie, het ontwikkelen van overmatige consumptie op volwassen 

leeftijd kan beïnvloeden. 

 De steekproeven waren in het merendeel mannelijk. Hierdoor zijn de resultaten minder 

generaliseerbaar naar vrouwen en de algemene populatie. Van alle mensen die ooit naar porno 

hadden gekeken, gebruikten 78% van de mannen en 36% van de vrouwen nog steeds porno 

(Wetterneck et al., 2012). Dit wijst erop dat het risico voor mannen om verslaafd te raken groter is 

dan voor vrouwen. Echter, dit betekent niet dat het voor vrouwen geen probleem zou kunnen zijn. 

Hier zou onderzoek bij een groep vrouwen kunnen worden gedaan. Ook zou daarbij kunnen worden 

onderzocht of vrouwen aan andere soort porno, bijvoorbeeld met seks met een langzamer tempo, 

verslaafd zouden raken dan mannen. 

 De resultaten van de besproken onderzoeken werden vaak middels zelfrapportage 

vragenlijsten gevonden. Daardoor zouden deze kunnen zijn beïnvloedt door de gerapporteerde 

invloed van pornoconsumptie op het werkgeheugen (Laier et al., 2013). Echter, dit zou zowel voor 
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de probleemgroep als de controlegroep gelden. Een andere beperking van het gebruik van 

zelfrapportage bij mensen met problemen door overmatig seksueel gedrag zou hun probleem met 

identificeren en verwerken van emoties zijn (Reid, Carpenter, Spackman, & Willes, 2008). 

 In de meeste besproken experimenten werden pornografische foto's en niet films gebruikt. 

Echter, film's zouden een groter verslavingspotentieel kunnen hebben doordat ze realistischer 

overkomen en behalve optiek ook auditief stimulerend zijn. In het onderzoek van Laier et al. (2013) 

werd gevonden dat deelnemers inderdaad vaker naar video's dan naar foto's keken. In 

vervolgonderzoek zou daarom experimenten met pornografische video's kunnen worden uitgevoerd. 

Echter, hier moet wel rekening worden gehouden met het risico dat probleemgebruikers mogelijk 

een terugval zouden kunnen ervaren door het blootstellen aan porno (Steele et al., 2013). 

 Uit de besproken onderzoeken bleek dat internetporno door sommigen wordt gebruikt om 

onaangename gevoelens tegen te gaan. Tegelijkertijd werden ook positieve effecten door de 

consumptie gerapporteerd (Hald & Malamuth, 2008). Vervolgonderzoek zou daarom kunnen 

nagaan of positieve of negatieve bekrachtiging een grotere invloed op de frequentie van gebruik 

heeft en welke motivatie gebruikers hebben, zoals opwinding, afleiding, ontspanning, en hoe deze 

samenhangen met het ontwikkelen van probleemgedrag (Wetterneck et al., 2012). Om de 

verhouding van positieve tot negatieve bekrachtiging vast te stellen zou longitudinaal onderzoek 

over een periode van 6 maanden kunnen worden gedaan. Bij een groep van niet problematische 

gebruikers zou door vragenlijsten kunnen worden onderzocht wat de aanleiding gaf tot het kijken 

naar porno. Hier zou dan moeten worden vergeleken in hoeverre adaptieve beweegredenen 

(seksuele opwinding) worden genoemd als niet adaptieve beweegredenen (afleiding van negatieve 

emoties) en hoe deze verhouding met de tijd verandert. Een belangrijke vraag is of niet adaptieve 

redenen tot een toename van het gebruik leiden en adaptieve redenen niet of minder. 

 Op de website yourbrainonporn.com wordt gesteld dat het verslavende mechanisme achter 

internetporno niet per se het orgasme is, maar het oneindige aanbod van steeds nieuwe seksuele 
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stimuli (Wilson, 2013). In hoeverre iemand naar steeds nieuw pornofilmpjes zoekt en kijkt zou 

daarom mogelijk een factor kunnen zijn die bepaalt of iemand eraan verslaafd raakt. Een onderzoek 

zou kunnen worden opgezet waar deelnemers in twee groepen worden opgedeeld. De ene groep 

wordt gevraagd om één filmpje te kiezen en alleen daarna te kijken. De andere groep mag naar 

zoveel verschillende filmpjes kijken als hij wil. Allebeide groepen mogen zo vaak naar porno kijken 

als ze willen. De vraag is of de frequentie van kijken in de groep met één filmpje lager is dan in de 

groep met meerdere. 

 Davis (2001) vermoedde dat internetverslaving vooraf wordt gegaan door andere stoornissen 

zoals depressie of sociale angst. Vervolgonderzoek zou door middel van longitudinaal onderzoek 

moeten vaststellen in hoeverre dit op het overmatig kijken van internetporno van toepassing is en in 

hoeverre andere stoornissen oorzaak of gevolg zijn. Indien andere stoornissen voorafgaan, lijkt het 

logisch om deze eerst te behandelen. Verder, indien er bepaalde stoornissen zijn die vaker dan 

andere gepaard gaan met overmatig pornoconsumptie, zou dit op een gezamenlijke aanleg wijzen. 

Hier is in het bijzonder interessant om te onderzoeken of mensen met verslavingen zoals gokken of 

middelen ook een grotere kans hebben om een comorbide pornoverslaving te ontwikkelen. 

 Aangezien computer een belangrijke rol in de huidige wereld innemen, lijkt het niet 

realistisch om te eisen dat probleemconsumenten abstinent moeten zijn (Orzack & Ross, 2000). 

Slechts voor een beperkte tijd en voor bijzonder ernstige gevallen lijkt abstinentie aan te raden. Het 

lijkt het beste om preventie te bevorderen door al op jonge leeftijd een gezonde omgang met porno 

te leren. Dit idee wordt ondersteund door onderzoek waaruit bleek dat aan het kijken naar porno 

ook enkele positieve effecten zouden kunnen zijn verbonden, zoals het verminderen van seksuele 

delicten (Diamond, 2009). Aangezien de meeste mensen die ooit naar porno kijken geen problemen 

ermee ontwikkelen, blijft de vraag wat gezond gebruik van internetporno zou zijn. In dit 

literatuuroverzicht wordt voorgesteld om Davis' (2001) definitie van gezond internetgebruik over te 

nemen en als volgt op porno toe te passen: 'Gezond gebruik van internetporno betekent het kijken 
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naar porno met een frequentie en duur zonder dat het negatieve effecten voor psychologisch welzijn 

of gedrag heeft. Gezonde gebruikers kunnen het kijken naar seks op het internet onderscheiden van 

seks in het echte leven. Zij gebruiken porno als toevoeging en niet als vervanging van seksuele 

contacten met andere mensen. Gezonde pornoconsumptie wordt niet gekenmerkt door een 

tijdslimiet. Het is een continuüm. Ieder gebruiker bepaalt zelf in hoeverre zijn gebruik als positief of 

negatief kan worden gezien: „[...]it is a “problem” when it is a “problem” to the client.“ (Twohig & 

Crosby, 2010, p.294).' De essentie van dit literatuuroverzicht kan worden samengevat met de 

worden van Twohig en Crosby (2010): 'Het kijken van internetporno is niet op zich een probleem. 

Echter, voor hen met problemen kunnen de consequenties significant zijn.' 
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