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Summary
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Hoofddoel
Negatief gedrag in online multiplayer games verminderen doormiddel van een ontwerp
Toxicity
Een van de problemen die al sinds het begin van online gaming
voorkomt is het negatief gedrag die de gamers uiten. Een term die
hiervoor gebruikt word is “toxicity” en wordt negatief gedrag onder
gamers als “toxic” verwoord. Uit een studie van Anti-Defamation
League komt naar voren dat meer dan 80% van de multiplayer
gamers een vorm van toxicity meemaken (ADL, 2019). Meeste
spelers daarvan voelen een impact van de meegemaakte toxicity
waarbij 1/10e aangaf er depressie bij voelde of zelfmoord
gedachtes kregen. Meer dan 20 procent gaf aan dat ze stopte met
het spelen van online games vanwege de negatieve ervaringen
(Ratan et al, 2020).
Toxicity wordt door een grote groep gamers als normaal onderdeel
bij gaming beschouwd. Maar uit onderzoek blijkt dat dit gedrag
over tijd, negative effecten bij de spelers en niet stereotype gamers
ontstaat. Daarnaast is het ook gevaarlijk dat het gedrag
overgenomen wordt door gamers die eraan blootgesteld zijn
(Hayday, Collison & Kohe, 2020). Tegenwoordig wordt online
gamen ook steeds populairder door de opkomst van esports (gamen
als een vorm van sport) en steeds meer mensen gamen online
(Clement, 2021). Dit zorgt ervoor dat er een groei ontstaat waarbij
meer gamers blootgesteld kunnen worden aan toxicity.
Game bedrijven en verschillende communities van games proberen de toxicity tegen te gaan door
verschillende maatregelen te nemen (Moore et al, g.d.). Zij willen graag dat gamers hun game met
een postieve ervaring door blijven spelen zodat de populariteit van de game groot blijft en daardoor
ook de levensduur van de game. Zij erkennen het probleem dat wanneer gamers stoppen met hun
game te spelen door de negatieve ervaringen, dat hierdoor ook de populariteit van de game er ten
onder gaat en ook andere gamers weerhoudt om het spel te spelen (Reddit, g.d.). Zo is het dat Riot,
de makers van League of Legends en Valorant, harder op gaat treden bij negatief gedrag en ook
wedstrijden analyseert waar dit in voorkomt (Eurogamer, 2021). Verder gaan zij positief gedrag
belonen doormiddel van een honor systeem (Lolfinity 2018). Communities, met als voorbeeld Tattakai
(Nederlandse Tekken Community), spreken elkaar op gedrag die negatief gedrag uitlokken aan.

Positionering
Veel gamers krijgen negatieve ervaringen door de toxicity
van andere gamers. Dit verpest de game ervaring maar
geeft ook nadelige gevolgen voor game communities, de
game bedrijven en de game zelf (Reddit, g.d.). Zelf ben ik
een fanatieke gamer .Het is niet gek dat ik de
bovengenoemde situatie zelf ook tegenkom en de nadelen
ervan ervaar. Na het zo vaak tegen te komen en de
tegenslagen ervan meegemaakt te hebben, was het voor mij
de motivatie om hier iets tegen te doen.
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Onderzoek
Voor het beginnen met ontwerpen is er onderzoek gedaan om informatie op te doen van al bestaande
informatie maar ook om te zien wat er al is, wat er al gedaan wordt en perspectieven van andere
gamers en gespecialiseerde. De volgende onderzoeksmethodes zijn uitgevoerd voordat ik begonnen
ben met ontwerpen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatuuronderzoek, om al bestaande data te observeren.
Interviews met gamers, esport toernooiorganisator en gedragsdeskundige voor inzichten.
Field research; door specifieke games te spelen en zelf de situaties te ervaren.
A day in life; observeren van momenten in games, voornamelijk bij streamers.
Co-reflectie; situaties met social game stichting Rubii GG reflecteren.
Fieldtrial/Scenario; observatie van gesimuleerde situaties met elementen van een game.
Mindmapping; om alle informatie simpel te houden en connecties te vinden.
Benchmark creation; gebruiken van al bestaande oplossingen.

Vragen
De literatuur dat geraadpleegd is voor dit onderzoek komt voornamelijk van online documentaties,
video’s, les materiaal van Breda University of Applied Science (Esport event and media management)
en forums. Bij het begin zijn er onderzoeksvragen gesteld, deze zijn voornamelijk op basis van de 5
W’s (Who, What, When, Where en Why) met daarop weer vragen die erop doorgaan. Makkelijk
verwoord; Er kwamen vragen omhoog die weer aanzetten naar nieuwe vragen. “Waarom gedragen
gamers toxic?” en “In welke situatie en games komt toxic gedrag in voor?” zijn enkele om op te
noemen. Het was ook belangrijk om te zien wat er recent gebeurd is met het onderwerp, wat er al
aan gedaan wordt, artikelen en inzichten erover vanuit de schrijver, waar het gebeurt en wie het mee
maakt. Dit omdat de prototypes die in de latere fase gemaakt moet worden relevant moet blijven in
huidige situaties.

Conclusie van onderzoek
Uit conclusie van meerdere game artikelen en onderzoeken van zowel ADL en Michigan State
University komt naar voren dat toxicity voornamelijk bij online multiplayer games ontstaat (ADL et al,
g.d.). Met name PvP’s games, oftewel ‘speler tegen speler’. Ook de vormen van toxicity of negatief
gedrag varieert zich. De meest voorkomende varianten zijn het uitschelden en zwart maken via ingame tekst en spraak chats (ADL, 2019). Dit wordt niet alleen richting de tegenstander van de dader
gedaan, maar ook naar eigen teamleden op basis van de situatie. De dingen die naar elkaar
gestuurd worden in-game kan overkomen als een vorm van sarcasme en een grapje tot heftige dingen
zoals dreigementen op moord. Deze vormen van communiceren komt veel overeen met het pesten
waarbij machtspositie en frustraties een groot rol speelt.
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Sociale Experiment
De situaties waarin dit gedaan is, was in verschillende scenarios. Daarbij was de vraag of de
eerdergenoemde frustratie ook zou opspelen bij scenario’s die elementen van een game bevatten,
maar niet PvP is en gefocust is op samenwerking. Zo is er een online experiment gedaan met twee
groepen van vijf personen. De teams moesten afzonderlijk van elkaar twee verschillende tekeningen
binnen een tijdspan van enkele minuten maken. Één persoon in de groep functioneerde als saboteur en
saboteerde de tekening zonder dat zijn teamgenoten bewust waren dat dit zijn intentie was. Zo was
het ook dat de saboteur bij beide teams anders moest reageren, zo was het belangrijk dat de
persoon bij één team negatief opstelde tegenover zijn teamgenoten en bij de ander team positief
naar hen gedroeg. De enige manier van communiceren tijdens de opdracht was via een tekst chat op
Discord. Dit is vanwege de beperkte communicatie die in vele online games voorkomt. Zo had dit
experiment de volgende onderdelen die overeenkomen met online gaming.
•
•
•

Een doel (purpose)
Samenwerking een grote rol speelt (teamplay)
Een nadelig situatie en tijdslimiet (obstacle)

Uit dit experiment is naar voren gekomen dat de reacties vergelijkbaar zijn met het toxic gedrag in
gaming. Zo blijkt frustraties geweest te zijn door gevoel van onmacht. Bij het team waar negatief
gedrag vertoond werd door de saboteur ook meer negatief naar elkaar gedragen en één persoon in
het team gaf het zelfs op en deed helemaal niets meer. In het team waar de saboteur positief op de
rest reageerde bleek er minder negatief gedrag getoond te worden maar sneller ook naar een
oplossing voor het probleem gezocht.

Conclusie
Uit het experiment kan het volgende conclusie getrokken worden:
•
•
•
•

Wanneer iemand negatief gedraagt kan dit een ander speler aansteken om ook negatief te
gedragen. Toxic gedrag is aanstekelijk.
Wanneer er positief gedragen wordt tijdens een negatief situatie, wordt er sneller naar een
oplossing gezocht en is er algemeen minder toxic gedrag.
De frustraties ontstaat uit gevoel van onmacht waardoor griefing en toxicity ontstaat.
Frustratie ontstaat ook, omdat de situatie niet gaat zoals zij willen dat het gaat.
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Prototype
Inspiratie
Het uiten van frustraties is belangrijk, dit zorgt ervoor dat de
persoon dit niet opkropt. Wat een aantal gamers doen als ze
gefrustreerd zijn, is op hun tafel slaan. Dit is het geval bij veel toxic
streamers en dit werd de inspiratie om te kijken naar stress-objecten
waar een gamer op kan slaan. Een al bestaand product was de
stress-enter knop. Met het testen van dit product kwam naar voren
dat het product doet waar het voor gemaakt is, de frustratie wordt
omgeleid door een uiting richting de knop. Maar het product mist
wat het voor “gamers” zou maken.
Blizzard heeft in Overwatch een unieke filter gemaakt voor het
zinnetje “GG EZ”. “GG EZ” wordt door gamers vaak als toxic en
negatief beschouwd. Dit komt omdat het vaak aan het eind van een
spel getypt wordt om aan te geven dat het een goed spel was,
maar de winst te makkelijk was. Om dit tegen te gaan filtert het
spel Overwatch dit uit en verzend een andere zin zoals “For glory
and honor! Huzzah, comrades!”. Zo kwam de vraag naar voren
“Wat als ik deze twee onderdelen combineer en zo met iets nieuws
kom?”

Doel van het ontwerp
“Wat is het doel van mijn ontwerp? Hoe werkt het precies?”
Het ontstaan van toxic of negatief gedrag komt uit frustraties en het
overnemen van toxic gedrag. Daarom is er een keuze gemaakt om
te focussen op frustraties en het overnemen van toxic gedrag. Het
primaire doel van mijn ontwerp is dat de gamer zijn frustratie erop
kan uiten zonder nadelige gevolgen van toxic gedrag. Het moest
als ware de frustraties omleiden. Wat vergelijkbaar is met een
persoon die zijn of haar frustratie uit op een bokszak. Uit onderzoek
blijkt dat dit een gezonde manier is voor het uiten van frustraties
(Tavris, 1989). De secundaire functie is om positiviteit uit te stralen
naar je teamleden en zo ook de overdraging van negatief gedrag
verminderen.
Testen
Versie 0.1 was geboren met een simpele code die elk letter los typte en verstuurde na de input.
Het bestond uit een spons met een knop erin verwerkt die gekoppeld is aan de arduino. Het enige wat
het prototype in de game kon versturen was “I am frustrated”. De zin is specifiek gekozen omdat de
gebruiker op de knop zou slaan wanneer hij of zij gefrustreerd zou zijn en de teamleden een vorm van
empathie kunnen tonen. De eerste test persoon gaf aan dat de knop pijn deed wanneer ze erop sloeg,
dit komt omdat de knop nog klein was waardoor het mogelijk was de interne werking te raken.
Daarbij was het voor de testpersoon niet mogelijk om alle frustraties te uiten. De secundaire werking
gaf wel een positieve impact. De teamleden gaven aan dat de tegenslag oké is en dat de testpersoon
geen zorgen hoefde te maken.
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Conclusie en oplossing
Uit de test uitslag kwam naar voren dat de frustraties tijdens het gamen omgeleid kan worden zodat
dit alsnog geuit kan worden zonder nadelige gevolgen. Daarbij werd er door de teamleden vrijwel
positief erop gereageerd. Dit was een validatie dat het ontwerp als oplossing kan dienen om toxicity
en negatief gedrag tegen te gaan.

Het laatste prototype is zo ontwikkeld dat het meer impact kan ontvangen zodat de gebruiker al hun
frustraties erop kunnen uiten. De secundaire functie heeft nu meer verschillende zinnen die het
willekeurig verstuurt wanneer er op de knop geslagen wordt. Dit zorgt ervoor dat de zinnen niet of
minder irritant overkomen doordat herhaaldelijk dezelfde zinnen als spam gezien kan worden. Tot slot
is er ook een anti-spam filter ontwikkeld waardoor het product niet elk seconde een bericht stuurt, dit
moet ervoor zorgen dat de ingame tekstchat in het spel ook niet overspoeld wordt met berichten en de
kan op herhaaldelijke zinnen minder worden.
Vorm
De huidige vorm is gemaakt op basis van feedback
dat de gebruikers graag dit product willen
aanpassen naar hun stijl. De knop kan verwerkt
worden in verschillende soorten kussens, knuffels en
andere objecten. Ook is er een omhulsel gemaakt om
de technische onderdelen te beschermen.

Compatibiliteit
- Dota 2
- League of Legends
- Valorant
- Counter-Strike

- Overwatch
- Apex Legends
- Rocket League

- Minecraft
- GTA V (global chat)
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Onderzoek
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Deelvragen
In welke vormen komt negatief gedrag in online gaming voor?
Bedreigen, schelden en agressief gedrag in gaming
Het komt wel eens voor dat spelers zo gefrustreerd raken in games dat zij hun medespelers of
tegenstanders gaan uitschelden of zelfs bedreigen. De dreigementen kunnen variëren van iets kleins en
ludieks tot zelfs moord. Het komt wel eens voor dat spelers elkaar in het echt opzoeken met het doel
iemand te vermoorden.

Aanzetten tot haat
Er zijn verschillende vormen bij het aanzetten tot haat. Dit kan komen vanwege iemands geaardheid,
geslacht, idealen, religie, etniciteit, niveau waarop ze spelen of zelfs het platform waar zij op spelen
(Cybersmile, z.d.). De meest voorkomende vorm van aanzetten tot haat in games is door een speler
openbaar de schuld te geven van een nadelig situatie. Zo wordt er in het team vaak vingers gewezen
naar de speler die volgens de dader het minst presteert met het doel om ze aan te zetten tot betere
prestatie. Dit werkt vaak het tegengestelde.

Screenshot van SkitchtheWolf

Grieving
Grieving is wanneer de speler het spel saboteer om de ervaring voor andere spelers te verpesten.
(Cybersmile, z.d.) Vormen hiervan kan zijn dat de speler opzettelijk de tegenstander helpt door
bijvoorbeeld eigen doelpunten te maken of in de weg gaan staan van je teamleden. In sommige
gevallen verlaat de speler het spel, dit wordt ook wel eens “rage quit” genoemd (Coyle, 2018).
Deze acties komen voort vanuit het gevoel van onmacht en de gedachte dat het spel niet meer te
winnen valt. Ook doen sommige gamers dit om toxicity juist te vermijden.

Screenshot van Elohell
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Hacken en Swatten
Hacken is niet nieuw in de onlinewereld en het is mogelijk dat een speler de ander kan hacken omdat
zij verbonden zijn via een online spel. Swatten is een zwaardere vorm en kan alleen uitgevoerd
worden wanneer de dader de locatie van het slachtoffer weet. Bij swatten doet de dader een heftige
aangifte bij de politie dat er een bijvoorbeeld een echt schietpartij aan de gang is. Hierdoor zal de
politie bij het slachtoffer binnenvallen waardoor dit overlast en schikmoment voor het slachtoffer
ontstaat. Dit is uiteraard enorm strafbaar. (Cybersmile, z.d.)

Screenshot van een uitzending van ABC7 News

Waarom wordt er in games toxic gedrag getoond?
Volgens gedragspsychologe Nicole Jongerius lijkt toxic gedrag op die van pesten, maar niet zo heftig
als pesten zelf. De motivaties ervoor kan vergelijkbaar zijn met een pester.
Psycholoog.nl benoemd vier factoren.

Gevoel van macht
De pester een vorm van macht willen uitoefenen. Daarbij is het dat kinderen of jongeren die graag
machtig en sterk willen voelen ook degene zijn die vaker pesten. Daarbij kiezen zij ook slachtoffer die
zwakker zijn dan zichzelf. Een van de factoren die hier een rol kan spelen is jaloezie.

Status en bij een groep willen horen
De pester is onzeker en wil een “sterkere houding” hebben waarbij mensen naar hem of haar opkijkt.
Dit komt vaak bij pesters voor die eenzaam zijn en met dit gedrag hopen dat andere vrienden met de
pester willen worden. Dit is dan vaak uit angst en zichzelf veilig te voelen tegenover de pesten.
Zo wilt de pester bij een groep horen. Dit groepje kan een machtig of populair groepje zijn die op
een specifiek persoon op neer kijkt.

Frustraties
Tot slot is het uiten van frustraties (Psycholoog.nl, 2020). De reden voor frustraties kan enorm variëren.
Dit kan zijn omdat er voortijdig een nadelig situatie ervaart is. Maar ook dat de situatie niet gaat
zoals zij willen dat het gaat waardoor het vervullen van een benodigdheden niet mogelijk is
(Psychologist, z.d.).

Wat is het verschil tussen toxic gedrag en online pesten?
Uit interview met een gedragspsychologe komt het volgende naar voren:
Toxic gedrag en pesten staan dicht bij elkaar, maar beide zijn niet hetzelfde. Zo is het dat pesten
onder toxic gedrag kan vallen, dit omdat er met opzet negatief gedrag getoond wordt ongeacht de
motivatie. Toxic gedrag zelf, is breder. Zo is de grens van toxic gedrag ook een stuk lager, zo is
bijvoorbeeld vloeken uit frustratie wel toxic, maar hoeft niet onder pesten te vallen. De activeringen en
gevolgen van beide komen wel dicht bij elkaar.
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In welke online games komt negatief gedrag het meest voor?
Een aantal games zijn bekend voor hun toxic community. Deze zijn onder andere League of Legends,
Dota 2, Counter-Strike Global Offensive en Overwatch. Deze games komen ook vaak terug in de
recente top 10 meest toxic game communitie (Brinks et al, z.d.). Opvallend komt toxicity voornamelijk
voor in online multiplayer games waarbij “PvP” of “Player-vs-Player” een onderdeel van het spel is.

Statistiek van ADL/Newzoo 2019 online game onderzoek

Statistiek van ADL en Statista
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Wie gedragon zich toxic in online games en wie zijn de slachtoffers?
Uit onderzoek van ADL zijn er meer dan 80 procent van de Amerikaanse online gamers die vormen
van pesten in online games meegemaakt hebben. Deze doelgroep bestaan uit Amerikanen van tussen
de 18 en 45 jaar. Een-en-veertig procent van de vrouwen en 37 procent van LGBTQ+ game spelers
hebben aagegeven gepest te zijn op basis van hun geslacht en seksuele orientatie (ADL, 2020).
Volgens Bartle’s Taxonomy of Player Types zijn er vier verschillende soorten gamers.
•

Achievers zijn degene die graag hun skills willen showen, een (elite) status is voor hen
belangrijk.
Zij zijn voornamelijk bezig met zo goed mogelijk in het spel te zijn en de hardste uitdagingen
aan te gaan. Deze groep krijgen een gevoel van vervulling wanneer zij de game helemaal
hebben uitgespeeld. Sommige gaan zelfs zo ver om er wereldrecords ervoor te zetten.

•

Explorers zijn gamers die graag de wereld willen verkennen, deze zijn vaak te vinden in
MMORPG’s (Massive Multiplayer Online Role Plaing Games) en avontuur games te vinden
omdat deze games vaak een grote wereld te ontdekken hebben. Zij zijn meer gefocust om de
digitale wereld en het verhaal te verkennen en nemen daar vaak ook wel de tijd voor.

•

Socializers zijn gamers die graag met andere sociale contacten willen hebben, zij zijn vaak
opzoek naar nieuwe mensen om (vriendschappelijke) relaties op te bouwen. MMORPGs zijn
voor hun ideaal omdat de kans van het ontmoeten van nieuwe mensen een stuk groter is. Zij
hebben volgens Thomas Buijtenweg, een docent van Breda University of Applied Science het
minst toxic van de vier.

•

Tot slot heb je de Killers, zij spelen games puur voor het moorden van andere en krijgen
genot uit het domineren van andere spelers. Volgens Thomas Buijtenweg, is dit groep het
meest toxic omdat zij genot krijgen van de negatieve reacties van andere.

Illustratie van Gamify waarin vier groepen van Bartle’s Taxonomy getoond wordt.
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Komen er vormen van toxicity in Esports voor?
Mental game
Als eerst hebben we de mental game tijdens de wedstrijden, net als bij boxen proberen soms boxers
elkaar uit te dagen door hun dekking te verlagen en overkomen dat zij het gevecht niet serieus nemen.
Daarbij wordt er frustraties uitgelokt, door frustraties zullen de tegenstanders minder goede (en meer
risicovolle) beslissingen maken die de boxer dan weer kan gebruiken. Een goed voorbeeld zijn de
wedstrijden van Mohammed Ali waarbij hij danste tijdens zijn wedstrijden. Deze mentale spel komt ook
voor in gaming (Core-A Gaming, 2017). Vaak gebeurt deze variant tijdens wedstrijden en wordt er
na de wedstrijd elkaars handen geschud om elkaar respect te tonen.

Moment opname van Mohammed Ali tegen Michael Dokes in 1977 waarin Ali danste.

Entertainment
Andere vormen van toxicity in de Esport wereld is in een vorm van entertainment. Daarbij wordt er
slecht over elkaar gesproken voor het gevecht doormiddel van sarcastische, nonchalante of zelfs
beledigende uitingen. Daarbij is het vaak dat de personen acteren naar iemand die ze eigenlijk niet in
het echt zijn. Andere vormen van uiten zijn doormiddel van speelstijl, bepaalde dingen zeggen of
doen. Je kan dit vergelijken met de gezegde “een masker opzetten”. De reden voor deze uitingen zijn
vaak om een vom van aandacht te krijgen. Dit is vaak ook in een vorm van entertainment gedaan voor
de fans en het publiek. (Core-A-Gaming, 2016) en vorm dat je hiermee kan vergelijken in traditionele
sport en entertainment is een “staredown” waarbij tegenstanders elkaar aan kijken met boze blikken
voor een gevecht.

Foto van Netherrealm Studio waarbij een speler wordt uitgescholden tijdens een MK11 toernooi
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Wat wordt er al tegen negatief gedrag in gaming gedaan?
Veel game bedrijven maar ook platform bedrijven zoals Sony en Microsoft proberen negatief en toxic
gedrag tegen te gaan met het report systeem. Hierbij kunnen slachtoffers of getuigenen een soort
aangifte doen bij het bedrijf dat iemand zich misdraagt of vormen van negatief gedrag uit. In meeste
gevallen bij grotere games wordt er naar de aangifte gekeken en wordt de dader gewaarschuwd of
gestraft. De straf zijn dat de speler wordt verbannen van het spel voor een aantal dagen, permanent
of bepaalde acties niet meer kan uitvoeren zoals de chat functie gebruiken. Ubisoft heeft de chat en
spraakfunctie voor het spel Roller Champions helemaal weggehaald om toxicity te voorkomen. Ook
hebben verschillende games andere vormen van communiceren toegevoegd om effectief te kunnen
communiceren zonder elkaar ermee lastig te vallen, een voorbeeld hiervan is de Ping-functie van Apex
Legends.

Screenshot van een report door Se7en
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Doelgroep
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Doelgroep
De doelgroep zijn gamers die online mulitplayer pvp games spelen. De reden hiervoor is omdat dit
zowel de daders als slachtoffers zijn van het probleem. Om inzichten te krijgen vanuit de doelgroep
zijn er interviews en observatieonderzoeken uitgevoerd. De keuze van een interview boven een
enquête is dat de situaties een persoonlijke ervaring is dat per persoon anders is. Iedereen beleeft
dezelfde situatie anders vanwege dat iedereen unieke persoonlijke eigenschappen heeft. De
individuen die geïnterviewd zijn fanatieke gamers die zich bezig ouden met verschillende games. In de
interviews komt het voornamelijk naar voren dat zij dagelijks toxicity ervaren in online multiplayer pvp
games. Een van de geïnterviewde gaf daarbij ook aan dat hij gestopt was met het spelen van Call of
Duty vanwege de negatieve ervaringen die de persoon mee kreeg. De redenen voor dit gedrag
varieert op basis van situatie maar ook op de eigenschappen van het slachtoffer, denk hierbij aan
geslacht of etnische achtergronden. Een van de scenario’s die tijdens het testen gebeurt. Toont dat bij
games waar teamwork een groot deel uitmaakt en dat een aantal gamers soms elkaar de schuld
geven van de situatie omdat dit niet gaat zoals zij het willen. Bijna iedere geïnterviewde gaf aan dat
wanneer zij negatief gedrag van een ander speler ervaren, meldingen maken via de report systeem
die vaak in de game verwerkt is. Status speelt ook een rol het negatief gedrag. Een aantal gamers
zouden, het vinden om specifieke titels, virtuele digitale items bemachtigen en een hoge K/D ratio
(doden-overlijden ratio) belangrijk vinden. Wanneer zij deze vervulling niet krijgen ontstaat er
frustraties en daardoor toxic gedrag (Paul, 2018). Dit is ook vaak terug te zien in een aantal
streamers op Twitch zoals Tyler1.
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Persona
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Communicatie
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Communicatie
In online gaming waarbij er samengewerkt moet worden is communicatie een groot onderdeel.
Het is belangrijk in games waar strategieën besproken moeten worden en op situaties gereageerd
moet worden dat het mogelijk is om informatie door te geven aan je groepsgenoten (Miljard, 2020).

Verbale communicatie
Tekstchat
De meest voor de hand liggend en waarschijnlijk ook het meest voorkomende manier van
communiceren in online multiplayer gamers is een tekst chat. De werking is simpel: Je activeert de chat
voor je team of iedereen, typt je bericht en verstuurt het. De andere spelers ontvangen dan de
informatie die verstuurd is en kunnen erop reageren. Het is niet veel anders dan een normale online
chatbox. Omdat dit toegankelijk is voor elk speler, is tekst en voice chat de meest voorkomende
manieren hoe ook negatieve of toxic berichten naar elkaar verstuurd wordt. In een aantal games zoals
Overwatch en Rocket League is er een filter die slechte woorden censureert om zo negatieve berichten
tegen te gaan (Nordlander et al)

Screenshot van een tekstchat in League of Legends door J. Gad

Voicechat
Voicechat is na tekst chat waarschijnlijk een van de meest populaire manier van communiceren in online
games. De reden hiervoor is dat het niet nodig is om de informatie die verstuurt moet worden uit te
typen. Dit gaat ook makkelijker samen in spellen waarbij snelle handelingen en multitasking een taak
speelt zoals in schietspellen en sport spellen. Het haalt ook een deel anonimiteit weg omdat andere
spelers de stem van de verzender kan beluisteren. Omdat er zoverre in games geen scheldfilter
mogelijk is voor een voice chat, worden de meest groffe en irritante manieren van negatief gedrag via
voice chat gedaan. Zo zijn er hiervan talloze Youtube filmpjes te vinden (Nordlander et al).

19

Non-verbale communicatie
Emotes en taunts
Emotes zijn bewegingen die de avatar van de speler kan uitvoeren. Specifieke bewegingen variëren
per spel.Zo is het bij League of Legends mogelijk om je personage te laten dansen, in World of
Warcraft naar iemand te zwaaien en in Sea of Thieves te slapen. Dit zorgt voor een ander sociale
dynamiek in vergelijking met de verbale communicatie. Zo is het mogelijk om gevoelens en houdingen
te uiten. Iets wat een stuk lastiger is wanneer men achter een beeldscherm zonder camera zit (Artship
& Millard). Taunts zijn er om alsnog het mentale spel te kunnen spelen waarbij het uitlokken van de
tegenstander nodig is.Dit kan in een MMO-RPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games),
MOBA game of vechtspellen zijn. Taunts zijn zo gemaakt dat ze uitlokkend over kunnen komen maar
niet met het doel om iemand te bepijnigen of psychologisch aan te vallen. In sommige communities
kunnen taunts als toxic gezien worden als de speler dit op een vernederende wijze dit gebruikt.
Blizzard, om een voorbeeld te noemen, heeft ervoor gezorgd dat in Overwatch het niet mogelijk is om
je taunt of emote te annuleren waardoor het dan niet mogelijk is om dekking te zoeken of aan te
vallen. Zo proberen zij het negatief gebruik ervan te ontmoedigen (Core-A-Gaming, 2017).

Screenshot waarin een personage een kots emote uitvoerd in het spel Sea of Thieves

Tea-bagging
Een populaire vorm van niet verbale communicatie en ook niet opzettelijk door de gamemakers
geïmplementeerd is het tea-baggen of t-bagging. In veel shooters is het mogelijk om te bukken om
dekking te zoeken. Maar spelers hebben een manier gevonden om deze functie te gebruiken om
iemand mentaal aan te vallen door ze te vernederen. Tea-bagging gaat als volgt dat wanneer een
speler neergeschoten wordt, dat de dader op het lichaam van zijn slachtoffer gaat plaatsen en snel
op en neer bukt. Dit ziet eruit alsof je snel achter elkaar op iemand zit of een seksuele handeling met
dezelfde term. Dit wordt ook als een vorm van oneervol gezien in verband met dat tea-bagging een
doel heeft iemand te vernederen (Miljard & Wikipedia).

Screenshot van de game Halo gemaakt voor Knowyourmeme
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Tactische communicatie
VGS (Voice Game System)
VGS komt veel in tactische games voor. Het is een snelle en efficiënte manier om informatie uit te
wisselen.
Dit kan dan vaak gedaan worden simpele inputs zoals V voor Voice, A for Attack en dan T for tower
of turret. Na deze invoeringen zou er in de game de informatie doorgegeven worden. Er zijn
meerdere varianten hiervan in games. Vormen zoals negatief gedrag in het spel zou VGS in een vorm
van sarcasme of spam gebruikt kunnen worden.

Quickchat
Quickchats zijn vergelijkbaar met VGS maar
kunnen naast tactische informatie ook reacties
of niet-tactische chats versturen. Een voorbeeld
hiervan is die van Rocket League. Daarmee is
het mogelijk met twee pijltjestoetsen in te
drukken mogelijk om “What a safe!” of “Wat
een redding!” te versturen.
Screenshot van de quickchat opties in Rocket League

Click en Ping-systeem
Het ping-systeem is populair in top-down games zoals League of Legends en Starcraft, maar ook in
shooters zoals Apex en Call of Duty. Met het ping-systeem is het mogelijk snel accurate informatie
door te geven. Daarbij is het dus mogelijk aan te wijzen waar de tegenstander is, waar er positie
moet worden genomen of waar er aangevallen moet worden. De sterke kant van het ping-systeem is
dat het positioneel heel sterk is waarbij de groepsgenoten gelijk de positie gelijk kunnen zien waar er
gepingd is. Zonder het ping systeem is het misschien lastiger te communiceren omdat er dan directie
aangegeven moeten worden die dan op basis van situatie verkeerd opgevat kunnen worden (Millard,
2020). De click syteem is vergelijkbaar met de ping systeem, maar dan is het mogelijk om specifieke
gegevens als informatie door te geven. Door bijvoorbeeld in League of Legends een aanval aan te
klikken terwijl de ALT toets is ingedrukt, geeft het informatie weer bij de teamgenoten over de status
van de aanval. Dit kan zijn dat de aanval gereed is voor gebruik of eventueel nog in een cooldown
zit.

Screenshot van de ping systeem in de game Apex Legends gemaakt door RockPaperShotgun
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Interviews
een van de onderzoek methodes om meer diepgaande informatie te verkrijgen was doormiddel van
interviews af te leggen. Zo zijn er interviews afgelegd met verschillende gamers, Esport toernooiorganisator en gedragspsychologe. Er is ook gevraagd aan game bedrijven als Electronic Arts, Ubisoft
en Sony voor een interview, maar helaas werden die afgewezen. Niet alle interviews zijn opgenomen
om de anonimiteit van deze personen te waarborgen.

Esport toernooiorganisator
Irfan, ook bekend online als King Galaxy Music is een van de streamers en oprichters van Tattakai.
Tattakai is de Nederlanse Tekken Ranking waarbij de Nederlandse Tekken community zich kunnen
strijden voor een positie in de ranklijst. Ook heeft hij meerdere Tekken toernooien opgezet waaronder
de Tekken National Championship.
Irfan geeft gelijk aan dat hij een sterk tegen pesten en toxicity is. Daarbij vertelde hij ook dat hij
vroeger veel gepest werd vanwege zijn afkomst, hij was namelijk een van de weinige getinte in de
klas. In de Tekken community geeft hij aan dat er amper gepest wordt, toxic gedrag in vormen van
schelden of uitlatingen komen voornamelijk uit frustraties. Voorbeelden hiervan is het vloeken bij het
verliezen. Andere vormen zoals trollen komen ook voor maar die zijn niet bedoelt om iemand met
opzet pijn te doen. Wanneer het te ver gaat wordt er ook wat van gezegd. Ook neemt Irfan het op
voor degene die gepest wordt, daarmee wil hij iedereen zich welkom laten voelen in de community.
Tijdens toernooien heeft hij niets vernomen van pesten, maar mocht het ontstaan dan wordt er met
elkaar over gepraat om escalatie te voorkomen. Mocht de toxic persoon alsnog verder gaan kan
hij/zij een waarschuwing verwachten en verwijderd worden van het toernooi. Online bij een game
genaamd Destiny ervaart Irfan wel toxicity in gaming. Dit is een online shooter waarbij met elkaar
samengewerkt moet worden. Zoals bij meerdere shooters zijn er statistieken bij je account die
bijgehouden worden waaronder K/D (moord-dood verhouding). Dit toont hoe goed je in het spel bent
en er zijn hier verdienmodellen op gemaakt waarbij goede spelers zich kunnen laten inhuren om je
statistieken te verhogen. Dit geeft ook aan dat status hiervoor een belangrijke rol speelt. Ook geeft hij
aan gepest te ervaren wanneer er tegenslag plaats vindt in het team, dit komt zoals ook eerder
benoemd uit frustraties.

Gamers
Er zijn met meerdere gamers geïnterviewd naar hun huidige ervaring van toxicity in online games.
Daarin geeft elk gamer aan dat zij een vorm van toxicity hebben meegemaakt. Scheldpartijen via
tekst en spraak chats, dreigementen en zelfs vermijden van de persoon zijn er enkele om op te
noemen.
De scheldpartijen komen volgens de geïnterviewde alleen voor in online multiplayer games, zo werden
de games Call of Duty, Destiny, Overwatch, Tekken, Rocket League, Counter-Strike en League of
Legends benoemd. Alleen omdat Tekken geen chat functie heeft behalve in de lobbies, ontving de
geïnterviewde de berichten via de platformen (Steam en Playstation Online). Hierbij komen er
scheldpartijen naar voren over dat de gamer slecht of vals gespeeld zou hebben en geen skill zou
hebben. De reden hiervoor zou mogelijk zijn vanwege het zelfvertrouwen van de persoon die het
bericht stuurt. Zo zou de persoon zijn verlies niet kunnen accepteren.
In een ander game zoals Call of Duty, gaf de geïnterviewde aan dat zowel hij als zijn vriendin toxicity
te hebben ervaren. In de situatie dat de geïnterviewde schetste zou zijn vriendin het spel online
gespeeld hebben. Daarin zou zij gebruik hebben gemaakt van de spraakfunctie in het spel en zouden
haar mede-spelers gehoord hebben dat er een dame in het team zat. Daarbij kreeg zij toen
seksistische opmerkingen zoals dat ze terug de keuken in moest. Vaak zou het hier ook om jonge
gasten gaan. In meeste gevallen gaven de geïnterviewde aan dat zij dit soort gedrag wel aangeven
doormiddel van de report-functie in zowel het spel als het platform. Zelf geven zij ook aan dat ze
vormen van negatief gedrag tonen maar wel proberen zoveel mogelijk dit negatief gedrag naar
andere te tonen. Dit om ervoor te zorgen dat de wedstrijd ten onder gaat, maar ook om zo min
mogelijk vijanden te maken.
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Een van de gamers die geïnterviewd is heet Stephen, een 25-jarige man uit Duitsland. Stephen is op 4
maart 2021 voor 72 uur verbannen in de game Rocket League voor het typen van “faggot” in de
chat. In het interview kwam het naar voren dat hij zichzelf als een “toxic” persoon in games ziet. De
reden hiervoor is omdat hij zeer competitief is in games met de combinatie ervan dat hij niet goed
tegen zijn verlies kan. Dit vormt bij hem een frustratie die hij dan uit via chat, voice, het spel
vroegtijdig verlaat of andere uitingen. Een voorbeeld dat hij gaf is dat hij het spel Tekken vroegtijdig
afsluit als hij aan het verliezen is. Hij heeft wel een eigenbeeld dat hij in het echte leven niet toxic is. In
offline games zoals schaken, basketbal of voetbal geeft hij aan dat hij dit uit plezier doet en minder
focussed op het winnen en daardoor meer plezier heeft. Een van de videospellen waar dit
vergelijkbaar is en noemt is Rainbow Six, een competitief schietspel waar hij zelf aangeeft niet goed
in is. Hij speelt dit vaak met twee van zijn vrienden en is daarbij ook niet gefocussed op winnen.
Daarbij geeft hij aan dan de potjes als een vorm van tijdsverspilling ziet omdat je dan toch verliest
(voorbeeld League of Legends). De uitspraken of gescheld doet hij zonder na te denken.
Zelf ervaart hij ook vormen van pesten en toxic gedrag van andere gamers. In zijn beleving zijn
mensen gewoon zo op het internet. Een factor volgens hem is de anonimiteit van de mensen en het
gevoel dat ze ermee weg kunnen komen. Hij vindt het ongepaste gedrag in games niet vergelijkbaar
met het echt pesten op de basisschool omdat het dan recht voor je gebeurt. De beleving is dan in zijn
mening heftiger. Zelf kan hij niet beschrijven waar de communicatieproblemen ligt en beschrijft het
meer als een gedragsprobleem. Verder ziet hij ook geen oplossing hiervoor omdat hij in zijn mening
zich zo gedraagt. Wel geeft hij toe dat het ongewenst gedrag in games een groot probleem is. Een
idee dat ik naar voren bracht is kinderen op jonge leeftijd al op de hoogte te brengen van het
ongewenst gedrag op het internet zodat er een bewustmaking en empathie gecreëerd wordt. Dit is in
vergelijking met de anti-pest lessen op de basisschool. In Stephens mening zou dit kunnen werken.

Gedragspsychologe/ gedragsspecialist
Nicole Jongerius is een gedragspsychologe die zich bezighoudt met het observeren van gedrag.
Daarbij houdt ze zich ook veel bezig met jongeren die beperkingen hebben en/of gepest worden.
Volgens haar zou pesten voornamelijk een manier zijn om een machtspositie te krijgen. Veel pesters
zijn in haar mening onzeker en zouden voor die reden zwakkere pesten om hoger in de hiërarchie te
staan. Dit zou voor hen een vorm van status geven die dan op die manier hun behoefte vervult.
Wanneer het om gaming gaat zou toxicity en pesten niet hetzelfde zijn. Zo zou pesten een stuk
heftiger zijn, omdat toxicity niet altijd gericht hoeft te zijn. Pesten zou dan als erger gezien worden
want het is gericht om iemand pijn te doen. Toxicity zou wel breder zijn, maar is meer het gedrag van
een persoon.
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A day in life en veldonderzoek
Er is geobserveerd bij Twitch streamers om te zien hoe toxicity voorkomt in gaming.
Zo zijn de scenario’s genoteerd in een schema. Een vergroot versie is in de bijlage te vinden.

Uit conclusie van de geobserveerde scenario’s komt naar voren:
•
•
•
•
•

Er wordt toxic gedrag getoond wanneer een tegenvaller ontstaat.
Gamers die zich vervelen gedragen soms toxic om aandacht te krijgen en geniet van de
reactie die er ontstaat.
Wanneer teamleden het voor een slachtoffer van toxic gedrag opnemen, kan ervoor zorgen
dat de dader zich stilhoudt waardoor er minder toxic gedrag getoond wordt.
Wanneer er op toxic gedrag negatief wordt gereageerd, wordt de situatie erger.
Wanneer er positief op het toxic gedrag wordt gereageerd kan dit de situatie de-escaleren.
o Toxic gedrag is dan in die zin “besmettelijk”.
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Co-reflectie
Als co-reflectie is er een presentatie en vergadering gehouden samen met sociale gaming stichting
Rubii GG. De onderdelen van de presentatie was de voortgang van mijn onderzoek in toxicity in
gaming en pesten naar naar voren gebracht. Daarbij is er een voorstel gedaan voor een
samenwerking voor toekomstige projecten, ontwerpen en testen. De stichting was positief over het
onderwerp omdat zij het probleem erkennen. Als stichting proberen zij mensen te verbinden
doormiddel van gaming en proberen zij dit te doen via de sociale aspecten van gaming. Een van de
obstakels die ze tegenkomen is toxic gedrag in gaming, omdat dit een reden is om bepaalde mensen
te weerhouden om samen te gamen.
Naast het presenteren heeft Rubii GG aangegeven om naast het negatieve gedrag ook naar positief
gedrag te onderzoeken. “Wat gebeurt er wanneer je positief gedrag toont tijdens een negatief
situatie?” Deze vraag werd later een belangrijk onderdeel voor een prototype en onderdeel van
“Project Toxic”.
Verder is er een test uitgevoerd op de stream van Rubii GG. Daarin kunnen kijkers digitaal geld
uitgeven om het spel tijdens de stream te saboteren. Als test zijn er ook positieve onderdelen aan
toegevoegd waarbij de streamers elkaar of andere complimenten moesten geven of vriendelijk
moesten overkomen. Het resultaat was zeer positief omdat veel positieve uitingen sarcastisch waren
maar geen schade kon richten op andere mensen. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds een
populaire toevoeging aan de stream.

Screenshot van de stream van Rubii GG
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Toxic Box
Een van de ideeën voor een onderzoek was de Toxic Box. Dit zou een afgesloten ruimte zijn waarbij
de bezoeker een spel op een scherm kan spelen. De deur zou dan dicht zijn tot het spel uitgespeeld
zijn. Het spel zou dan zo simpel mogelijk moeten zijn dat de speler geen fouten kan maken. Op basis
van de keuzes die de bezoeker zou maken, wordt er via een speaker verteld dat de gebruiker de
game fout speelt of slecht doet. Dit zou dan als een vorm van toxicity over moeten komen. Aan het
eind zou dit project een bewustmaking over toxic gedrag in gaming moeten creëren bij de bezoeker.
De ruimte waar het in zou moeten afspelen, zou vergelijkbaar moeten zijn met een kleine bioscoop of
een Japans internetcafé. Helaas vanwege de corona maatregelen is deze variant niet uitgevoerd.

Links - Foto van een persoon in een Japans internetcafé gemaakt door Shiho Fukada/Panos Pictures.
Rechts - 3D voorbeeld van hoe de Toxic box eruit kan komen te zien.

Online
Een online variant is geprobeerd met een voor-opgenomen audio waarin toxic gesprekken te horen is.
Er is een groepje van vier personen, van de sociale game stichting Rubii GG, online getest door een
spel via het platform Console Hero Daarbij konden de deelnemers via hun mobiel deelnemen. Het
beeld zou dan naar de deelnemers gestreamd worden zodat zij kunnen zien waar ze mee bezig zijn.
De deelnemers zouden tijdens het gamen ook via Discord met elkaar praten en tekst chatten. Al voor
het spelen gingen de deelnemers misbruik maken van de toeterfunctie. Dit is een functie dat ervoor
zorgt dat er een harde toeter wordt afgespeeld en daarbij was het voor mij niet eens mogelijk alles
uit te leggen. De game is zonder waarschuwing dan opgestart waardoor iedereen de game ging
spelen. Het kwam snel naar voren dat er een vorm van verwarring ontstond en dat er een vertraging
zou zijn bij een van de spelers. De spelers trokken weinig van de audio aan omdat ze gefocust waren
op het spel.
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Resultaat
Na de test werd er feedback gegeven dat er iets met positief gedrag gedaan moet worden.
Maar ook voelde de deelnemers niet aangevallen, dit was omdat het niet gericht was. De audio werd
ook meer als een herrie opgevat en werd er niets van aangetrokken. Dit simuleerde niet de echte toxic
ervaring die de deelnemers in echte games meemaken. Tijdens de reflectie kwam ook naar voren wat
de deelnemers doen tijdens een spel waarin toxicity in voorkomt. Zo zou één van de deelnemers het
proberen de toxicity niet te voeden en erger te maken. Dit zou hij doen door er rustig mee om te gaan
en niet heftig erop in te gaan.

Conclusie
•
•
•
•

De test was niet effectief.
De toxic audio was niet gericht op de speler.
De game stond bij vele ook te hard waardoor ze elkaar moeilijk konden horen.
De toxicity simuleerde niet goed hoe het in een echt spel gaat.

Wat is ermee gedaan?
De feedback is meegenomen naar een verbeterde variant. Omdat dit ook grotendeels als
speculatieve ontwerp is. Daardoor heeft het volgende project meer gerichte toxicity, geen vooropgenomen audio en een beter simulatie. Dit zodat de testen veel effectiever zullen zijn met data die
dichter bij een echt situatie staat.
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Project Toxic
Project Toxic is een sociaal experiment die uit feedback van de onlineoplossing voor de Toxic Box is
ontstaan. Het experiment is gemaakt om het menselijk gedrag te observeren wanneer er
samengewerkt moet worden in een negatief situatie. Er zijn online, twee opdrachten uitgevoerd met
twee verschillende teams. Het idee van Project Toxic kwam voort vanuit eerder prototype genaamd de
Toxic Box. Hierin was de bedoeling gamers alleen negatieve reacties binnenkrijgen tijdens het gamen
om een bewustmaking te activeren.

Elementen
Project toxic bevat elementen vergelijkbaar met een online game.

•
•
•
•
•

Er is een doel die behaald moet worden doormiddel van teamwork.
Er is een beloning
Er is beperkte communicatie (alleen chat)
Er is een obstakel (tijd)
Teams van 4-5 personen

Opdracht
Bij de eerste opdracht moesten de teams een rood huis met een garage, een rode auto en een
Nederlandse vlag in vijf minuten te tekenen. Voor de tweede opdracht moesten zij een piratenschip
met een eiland en twee palmbomen tekenen in zeven minuten. De opdracht moest op een gezamenlijk
canvas gedaan worden via een online tekenprogramma. Ter motivatie is er een belofte gedaan dat
de deelnemers een spel kunnen winnen. Om het resultaat zo mooi mogelijk te maken was teamwerk
hier essentieel. De enige manier van communiceren was via een discord chat om de tekstchat van een
game te simuleren.

Sabotage
Tijdens de opdrachten ging één persoon, uit opdracht, de tekeningen saboteren zonder dat de andere
teamleden weten wie dit doet. Dit moest als negatief situatie dienen maar ook simuleren wanneer
iemand toxic is tijdens een spel. Om een vergelijking te kunnen doen is heeft de persoon negatief naar
team 1 gedragen om te zien of toxic gedrag een kettingreactie zou geven. Bij team 2 ging de
persoon positief gedragen tegenover zijn groepsgenoten om de reacties te kunnen observeren. Het
idee van de situatie te observeren bij een positief gedrag kwam naar voren vanuit Rubii GG.
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Resultaten
Team 1
Team 1 begon goed maar al snel werd er gesaboteerd en
kwam er al snel reacties naar voren over de situatie. Het was
duidelijk dat er onbegrip ontstond waarom dit gebeurde en wie
hiervoor verantwoordelijk is. Tussen de opdrachten in gaf een

van de deelnemers aan snel te bespreken wie welk onderdeel
gaat tekenen.
Tijdens de tweede opdracht ging dit een stap verder, zo had de
saboteur snel onderdelen getekend die hij volgens de
bespreking niet moest tekenen. Dit zorgde ervoor dat één van
de deelnemers het al opgaf. Ook werd er geïrriteerd
gereageerd via de chat en minder moeite in de tekening zelf
gestoken. Aan het eind bij de reflectie was het duidelijk dat er
veel frustraties onderling waren. Dit komt door de manier hoe
een van de deelnemers vloekte en scheldwoorden gebruikte.
Deze frustraties zouden ontstaan door gevoel van onmacht en
onbegrip. Onmacht omdat alles wat de persoon zou doen zou
geen nut hebben en onbegrip omdat hij niet begreep waarom

het gebeurde. Degene die opgaf had dezelfde mening want hij was van overtuigd dat ze niet meer
zouden winnen.
Na het uitleggen van wat de opdracht inhield zijn er geen problemen ontstaan en kregen de
deelnemers alsnog hun prijs. Verder is er aan feedback gegeven om de saboteur niet de boel gelijk te
laten saboteren maar iets later zodat het meer als een verassing aan zou komen. Dit is ook zo
uitgevoerd bij team 2.
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Team 2
Team 2 had een beter start omdat de saboteur niet gelijk aan
de slag ging. Daardoor was het voor de meeste gelijk
mogelijk om de onderdelen te tekenen. Wanneer er
gesaboteerd werd, is er in de chat een assumptie gedaan dat
ik de boel zou saboteren, dit is niet het geval geweest en heb
ik ook aangegeven. Wat ook naar voren kwam is dat er gelijk
naar de “layers” in het programma gekeken werd, iets wat
team 1 niet deed. Het is duidelijk dat er wel gelijk gezocht
werd wie hierachter zou zitten. Met het positieve gedrag van
de saboteur is het opvallend dat er naar een oplossing
gezocht werd.

Tijdens de tweede opdracht is er gelijk naar een oplossing
voor het probleem gezocht. Dit maakte het voor de saboteur
lastiger. Dit was zeer effectief waardoor het eindresultaat
beter werd. De reflectie was een stuk positiever dan bij team
1. Zo gaven enkele deelnemers aan dat ze van deze opdracht
zelfs genoten hadden. Ook vormen van vloeken en schelden
kwamen er niet echt in voor. Er was wel een lichte vorm van
frustratie, maar niet zo zeer dat er toxic gedrag naar voren
kwam.

Conclusie
•
•
•
•

Bij positief gedrag wordt er sneller naar een oplossing gezocht.
Bij negatief gedrag wordt er meer inspanning geleverd bij het chatten.
Toxic gedrag onder de groepsgenoten komt niet of nauwelijks voor wanneer er positief
gedrag getoond wordt.
Frustraties onstaan bij gevoel van onmacht en onbegrip.
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Benchmark
Stress enterknop
De stress enter-knop is een oversized
zachte knop waar men op kan slaan.
Wanneer de kussen via usb aangesloten
is aan een computer, verstuurt het
dezelfde HID-signaal als de Entertoets
op een toetsenbord. Wie precies dit
heeft ontworpen is onbekend. Het is op
de markt gebracht als een “stress
reliever” en kost tegenwoordig tussen
rond de 10 tot 15 euro.
Screenshot van het product op de website van Solow

Technische werking
De technische werking is simpel. Er is een USB-kabel aangesloten aan een kleine
chip waarop een knop bevindt. Op de knop zit een kleine padding met een plastic
laag die ervoor zorgt dat de knop ingedrukt kan worden over een groter
oppervlakte. De knop zit dan tussen twee lagen foam die als opvulling voor de
kussen of knop fungeert en de chip tegen beschadigingen beschermt. Wanneer
erop op de knop of kussen gedrukt wordt, komt er druk op de knop te staan
waardoor dit ingedrukt wordt. De chip verstuurd dan een HID-signaal via USB
naar het apparaat waar het op verbonden is.

Psychologische functie
De functie van de oversized enterknop is dat de gebruiker zijn stress of frustratie erop kan uiten door
erop te slaan. Daarbij zou de gebruiker niet zijn frustraties hoeven op te kroppen maar kan dit gelijk
uiten bij het typen van een document, mail of zelfs in een game. De knop is vrij zacht waardoor de
gebruiker geen pijn krijgt wanneer hij of zij erop slaat. Stress is een natuurlijk reactie op gevaar
(Mayo Clinic, 2021). De fysische werking is dat na het slaan van de knop er minder gevoel van “druk”
ontstaat (Nall, 2019). Het is daarom goed om de mentale expressie en lichamelijke expressie te
kunnen uiten op de stressknop. Dit is daarom ook waarom het goed is om soms tegen een bokszak te
slaan.

Test
De knop is getest in verschillende game scenario’s met drie verschillende gamers. Het doet waar het
voor gemaakt is. Buiten dat het best wel wat ruimte kan innemen op een bureau, werkt de knop prima.
Zowel technisch als psychologisch werkte de knop. De test personen gaven aan dat het gevoel van
erop te slaan een fijn gevoel gaf. Ook bij de testpersoon die vaak op haar tafel slaat wanneer een
spel tegenvalt, geeft aan dat het product zeer handig is. Dit zodat de tafel en haar hand niet
beschadigd raakt en geen pijn doet. Ook de duurzaamheid van het product is best hoog, dit is getest
door er met een skateboardplank erop te slaan.
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Afgewezen concepten
Positivity award
De positivity award was een beloning die gegeven zou worden aan Nederlandse streamers die
positief naar naar zowel de community als zijn of haar medespeler zou gedragen. De award moest
streamers motiveren om positief te blijven en andere streamers te inspireren om ook positief te gaan
gedragen. De award zou een object zijn die de streamer kan ophangen in de achtergrond en tonen in
social media. Omdat veel jonge gamers graag naar streamers kijken (Wikipedia, z.d.) is er een kans
dat er naar de streamers opgekeken wordt en gedrag nadoen. Zo nam bijvoorbeeld de Tekken
community de catchphrase ‘Masku’ van streamer TheMainManSWE over in momenten waar een
perfecte uitvoering gedaan werd. Daarbij was de bedoeling een kettingreactie te starten dat de
gamers die naar de streamers kijken het positieve gedrag over zouden nemen.
Na een bespreking met Rubii GG, was dit idee op hold gezet omdat de stichting bezig was met
andere prioriteiten. Ook waren wij niet bekend met elk Nederlandse streamer en was de angst voor
buitensluiting en jaloezie groot.

Telltale game
Een van de afgewezen concepten was een telltale maken op basis van toxic momenten in online
games. De situaties omschreven in het veldonderzoek zou dan de storyline moeten worden van de
telltale game waarbij de speler keuzes kan maken om zo andere eindes te krijgen. Daarbij is de
bedoeling dat de speler een zo positief mogelijk einde te behalen, maar ook van het verhaal leert om
positief te zijn tegenover zijn teamgenoten. Het is niet nieuw dat storytelling een gedrag van de kijker
of bezoeker kan veranderen. Maar er zijn twee factoren die de uitvoering weerhield.
Ten eerste was dat het niet meer haalbaar zou zijn als eindproduct vanwege tijdnood. Om een telltale
te maken is er een character design nodig, script moet uitgeschreven worden voor elk scenario, art
design, music design, codering en testing zouden dan binnen enkele weken gedaan moeten worden.
Ten tweede was de manier hoe het naar toxic gamers gebracht moeten worden. Daarbij was het
argument om een gamer een “andere” game te laten spelen dan die zij normale zouden spelen een
van de factoren. Er zou dan een vorm van overtuiging nodig zijn om dan een toxic speler de telltale te
laten spelen.
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Uitgevoerde prototypes
Hall of Toxic
Hall of toxic is een expositie waarin toxic berichten geëxposeerd wordt als een vorm van een
kunstuiting. Hiermee is de bedoeling toxic mensen een platform waar ze aandacht kunnen krijgen te
geven. Zo is de bedoeling dat er negatief aandacht ontstaat en de toxic persoon door de negatieve
aandacht zouden stoppen met het toxic gedrag.

Opbouw
Om Hall of Toxic snel testbaar te kunnen maken, is er de keuze gemaakt om er een VR-experience van
te maken. De omgeving is gebouwd in Cinema4D. De bedoeling is dat de expositie als een vorm van
een museum uitziet. Om de volledige aandacht aan de toxic berichten, zijn deze ingelijst met een
goude rand, wat vergelijkbaar is met een schilderij. De vloer en muren hebben één egale tint wit of
grijs. De reden hiervoor is zodat de vorm van de omgeving goed zichtbaar is en zo beter weergeeft
dat je in een vierkant-ruimte bevindt zonder alle aandacht naar zich toe te trekken. De belichting is
gedaan doormiddel van digitale spotlights die van bovenaf op de kunstwerken schijnt. Tot slot zijn er
lijnen geplaatst op de vloer zodat de loop ervan zichtbaar is en op die manier ook bewegingsziekte
te verminderen. De screenshots van de teksten waren van internet of screenshots van vrienden.

Technische werking
De meest basisvorm van virtual reality is voor de test gebruikt, 360
graden panorama. Het hele model is in een 360 graden panorama
gerenderd en op een mobiel gezet die als VR-systeem dient. Er is
gebruik gemaakt van de de app VR-mediaplayer voor de Android en
VR-bril waarin de mobiel geplaatst kan worden. Zo maakte het
mogelijk voor de gebruiker om de beleving in een psuedo-VR manier te
beleven, het was voor de gebruiker niet mogelijk rond te lopen maar
wel rond te kijken.

Testen
Er zijn enkele testen uitgevoerd hiermee. Immersiteit was het meest voorkomende opmerking die naar
voren komt omdat VR meer immerse moet zijn volgens de testpersonen en de huidige uitvoering zo dat
niet meegeven. Ook kwam naar voren dat de chats die getoond worden ook als inspiratie gebruikt
kunnen worden waarbij toxicity juist meer gevoed wordt. Dit was zeker een goed argument omdat het
zonde zou zijn dat het ontwerp het tegengestelde werking zou hebben.

Doorontwikkeling
Er zijn plannen geweest om vrij rond te kunnen lopen in de omgeving. De bedoeling zou geweest zijn
om dit in Unity te maken en met een Oculus Rift rond te kunnen lopen. Helaas door een te lage
specificatie van de beschikbare PC en niet in bezit hebben van een Oculus Rift. Is er een keuze
gemaakt door te werken met andere ontwerpen.
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Rage Button
De Rage Button is een knop waar de gebruiker erop kan slaan. Na het slaan erop verstuurd de knop
een positief bericht in de teamchat van de het spel dat op dat moment aanstaat. Op basis van de tests
met de grote Enterknop, kwam het idee naar voren om richting het ontstaan van toxic gedrag en de
frustraties die erbij komen spelen. Het idee kwam naar voren om de huidige staat van de knop een
meerwaarde voor gamers te geven. Dat het meer doet dan alleen een product waar de gebruiker op
kan slaan.

Toevoeging en inspiratie
Het systeem die Blizzard heeft ontwikkeld om toxicity tegen te gaan in het spel Overwatch, is een
uniek maar ook zeer effectieve manier om bepaalde uitingen ludiek te maken. Het einddoel van de
filter is dat de zin “GG EZ”, wat door vele gamers als een toxic en vernederende zin wordt gezien,
veranderd wordt naar een ander zin. Dit zorgt ervoor dat het niet meer als aanvallend gezien kan
worden. Zo verzendt het systeem bijvoorbeeld het volgende in de chat:
• Mommy says people my age shouldn’t shuck their thumbs.
• I could really use a hug right now
• Wishing you all the best
• Gee Whiz! That was fun. Good playing!
Screenshot van een Overwatch chat waarin GG EZ is gefilterd
Gemaakt door Stevoisiak.

Technische werking
Om het ontwerp minstens verder te testen moest het technisch mogelijk zijn
het product in gedachte uit te voeren. Zo was het de eerste prioriteit om
de technische werking werkend te krijgen om daarna de psychologische
werking te kunnen testen. De eerste test die een succes was de
eerdergenoemde grote enter knop. Om ervoor te zorgen dat het product
een zin uittypte was dit getest met een macro. Helaas zorgde dit voor een
loop-effect, dit komt omdat de zin ook met een “enter” verzonden moest
worden, waardoor er dus oneindig getypt werd of gelijk een volgende zin
verstuurde die dan zo weer achter elkaar blijft versturen. Het was ook niet
mogelijk om het bestaand product technisch aan te passen.
Om het wel werkend te krijgen ben ik gaan kijken om een eigen werkend
toets te maken wat vergelijkbaar is met een controller of een keyboard.
Daarbij kwamen voorbeelden zoals een macro keyboard naar boven die
via een Arduino werken.
Zo was het mogelijk met een Arduino Leonardo om met specifieke triggers of input de arduino een
HID-input verstuurt via een USB. Na zelf wat te tinkeren en coderen lukte het om een simpel knop te
maken die een de tekst chat in een game opstart, bericht uittypt en verstuurd.

De exacte werking is als volgt:
•
•
•

Teamchat wordt geopend.
De arduino typt letter voor letter de hele zin uit.
Zin wordt verstuurd doormiddel van een Enter input.
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Psychologische werking
Doordat de speler op de rage button kan slaan, kan de speler zijn frustraties alsnog uiten zonder
nadelige gevolgen. Daarmee wordt de kans ook verkleint dat de gebruiker van het product uit
frustraties toxic gedrag vertoont. Uit de social experiment kwam naar voren dat toxic gedrag ontstaat
door frustraties van een situatie die volgens de persoon tegenvalt. In gaming, waar winnen en
verliezen een rol speelt, is er kans dat tegenslagen ontstaat mogelijk. Dus frustraties zullen ontstaan,
maar waar de persoon zich op af kan reageren bepaald de persoon en de ontwikkeling van zijn of
haar bewustzijn. Wanneer iemand gefrustreerd is, zal de kans groter worden dat deze persoon ook
meer risicovolle acties uitvoeren (Core-A-gaming, 2018). Daarom speelt het frustreren van een
tegenstander bij vechtspellen en MOBA’s een grote rol zodat ze meer risicovolle acties zullen uitvoeren
waarop gecounterd kan worden. Doordat de gefrustreerde speler ook meer risico’s zou nemen,
betekent dit niet alleen in het spel maar kan dit ook uiten op sociale vlakte gebeuren. Schelden,
uitschelden en vloeken zijn enkele voorbeelden van frustraties uiten op sociale vlaktes, wat
overeenkomt met toxic gedrag. Daarbij zorgt frustraties ook voor agressie, waarbij het effect dat de
zelfbeheersing uitgeput kan raken mogelijk is (Dewall, Baumesiter, Stillman & Gailliot, 2005). Een van
de beste manieren om de frustraties aan te pakken is volgens vele psychologen en deskundige om
tegen een bokszak te slaan. Zo zouden de gefrustreerde personen het afreageren van agressie die
anders is die een meer negatief situatie kan laten ontstaan (Tavris, 1989). Door bijvoorbeeld tegen
een bokszak te slaan of op een ander manier te uiten, verlaagt dit de frustratie niveau van de
persoon waardoor de zelfbeheersing hersteld kan worden.

Eerste prototype
Versie 0.1 was geboren met een simpele code die elk letter los typte en verstuurde na de input.
Het bestond uit een spons met een knop erin verwerkt die gekoppeld is aan een breadboard die
vanuit daar een signaal stuurt naar de arduino. Het enige wat het kon versturen was “I am frustrated”.
De zin is specifiek gekozen omdat de gebruiker op de knop zou slaan wanneer hij of zij gefrustreerd
zou zijn. De eerste test persoon gaf aan dat de knop pijn deed wanneer ze erop sloeg, dit komt
omdat de knop nog klein was waardoor het mogelijk was de interne werking te raken. De technische
werking was een succes omdat het een bericht in de game Counter-Strike kon versturen. Ook kwamen
er reacties van teamleden naar voren die zich af vroegen waarom ze “gefrustreerd” zouden zijn.
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Updates
De latere iteratie kreeg een grotere knop en een interne werking die een signaal kon versturen over
een grotere oppervlakte. In de meeste testen is er gebruik gemaakt van kussen van de enter knop, een
stootkussen en een normale kussen. Er is ook gebruik gemaakt van een stootkussen, maar dit werd al
snel door testpersonen als “te hard” ervaren. Ook is het kabelwerk aangepakt waardoor er minder
losse kabels ontstaan, dit is gedaan door de breadboard en resistor in de knop zelf te verwerken. Aan
technische werking is er een upgrade gemaakt in het aantal
zinnen dat de Arduino kan versturen maar ook een anti-spam
functie bevat. Dit zorgt ervoor dat het weerhoudt continue
een bericht te versturen wanneer de gebruiker de knop snel
achter elkaar slaat of ingedrukt houdt. Ook is er een plastic
omhulsel gemaakt voor de Arduino om dit te beschermen
tijdens het vervoeren en opbergen van het product.
Vanaf versie 0.3 werd de code versimpelt en kan de Arduino vijf verschillende zinnen willekeurig
kiezen en versturen. Deze zinnen waren als volgt:
•
•
•
•
•

I’m frustrated and I’m sorry for it
I’m angry right now, I apologize for my gameplay
You guys are amazing! Let’s keep on going!
I could use a hug right now
I will do better next time, I promise!

Zo is “I’m angry right now..” en “I’m frustrated..” dezelfde zin maar anders verwoord. Dit is om op
feedback te ontvangen van de test personen op basis van tekst gebruik.
De tekst “You guys are amazing!...” gaf veel positieve reacties bij zowel de test personen als hun
teamleden vanwege de positieve impact die het geeft. Het gebruik van positiviteit was op basis van
de resultaten uit “Project Toxic”, waarbij positief gedrag een positieve werking had op een negatief
situatie.
“I could use a hug right now” en “I will do better..” is gebaseerd op de soorten zinnen die Blizzard
gebruikte in hun spel. Dit om humor aan te sporen maar ook om aan te geven dat de acties die
gedaan zijn niet met opzet waren. De bovengenoemde zinnen waren door de testpersonen als minst
fijn ervaren, dit komt omdat er een gevoel van schuld opkwam bij een van de testpersonen.
In de komende fases wordt er gekeken naar de vorm en exacte zinnen die het product kan versturen.
Dit is op basis van de feedback van de testpersonen die aangaven dat ze graag een eigen draai
willen geven aan hoe het ontwerp uit komt te zien. Daardoor wordt er veel gekeken naar
“customizable” opties.
De knop is momenteel ook zo gemaakt dat het in verschillende soorten kussens verwerkt kan worden.
Ook komt het naar voren dat de testpersonen liever hun eigen zinnen erin kunnen plaatsen. Maar dit
geeft ze ook de kans om negatieve berichten erin te plaatsen. Om mijn hoofddoel te bereiken is het
belangrijk dat de zinnen die erin geplaatst worden positiviteit uitstralen en toxicity vermijden.

Vervolg
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Vervolg
Haalbaarheid
Het grootste obstakel is al overwonnen. Zo is het coderen van de knop simpeler gemaakt doormiddel
van een keyboard.print code inplaats van elk letter uit te typen en is tijdens de prototype fase
werkend gebleven tijdens elk situatie (duurzaam). Om van het prototype een eindproduct te maken
hoeven er maar aan twee onderdelen gedacht te worden: vorm en bericht.
Zo is het dat het mogelijk is om in drie weken, met een flinke speling, het product uitgewerkt kan
worden tot een eindproduct.

Bericht
Een persoonlijke stelling en ook uit feedback van andere is dat de zinnen die er nu in staan heel erg
generiek overkomen. Zo wordt eraan gedacht om de zinnen voor de gebruiker mogelijk persoonlijk te
maken. Maar om de haalbaarheid als afstudeerproject te behouden worden wordt de zin zoals “I
could use a hug right now” vervangen met optimistischere teksten. Zo is het de bedoeling dat er
minstens tien verschillende zinnen erop komen. Om de compatibiliteit voor meer games te behouden
zonder steeds de code te hoeven aan te passen komt er een schuifknop erbij voor de verschillende
games.

Vorm
De vorm van de knop is tijdens het maken van de exploratie nog in ontwerpfase.
Er was feedback gegeven vanuit de test personen dat zij graag de knop aanpasbaar willen hebben.
Dit zodat de knop aan de behoefte van de gebruiker kan voldoen. Zo is er besproken over de
hardheid van de knop, vorm, kleur en materiaal. Om dit uitwisselbaar te houden blijft een goed idee,
maar om het ontwerp presenteerbaar te maken, moet er wel minstens één standaard variant bestaan
die uitwisselbaar is. De versie 1.0 die momenteel in ontwikkeling is zal foam als opvul materiaal
hebben, dit voornamelijk omdat de materiaal als meest positief naar voren is gekomen.
Het omhulsel van de knop wordt door cosplayer Iwahana gemaakt die voorheen bezig hield met
professionele coplays te maken. Concept 1 van de knop is tijdens het typen van deze exploratie nog
in de maak.

Concept 1 van de vorm van de Rage button. De vorm is gebasseerd op de Enterknop en de kleur rood is
gekozen omdat het de kleur van woede is, maar ook opvallend is op het bureau.
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Concept 2 van de vorm van de Rage button. De vorm is gebaseerd op een stootkussen die tijdens
vechtsporten gebruikt wordt. De kleur geel moet optimisme en energy uitstralen. Het uitroepteken is een
referentie naar een emergency knop.

Concept 3 van de vorm van de Rage button. De vorm is gebaseerd op de blokken in Super Mario.
In verband met mogelijke copyright problemen wordt deze vorm niet uitgevoerd.
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Versie 2
#include <Keyboard.h> // The main library for sending keystrokes.

Keyboard.releaseAll();

#define NUMBER_OF_FUNCTIONS 5

Keyboard.press('r');

long randomInt;

Keyboard.press('a');

void (*myFunction[NUMBER_OF_FUNCTIONS])();

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'r' key.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('t');
void setup()

Keyboard.releaseAll();

{

Keyboard.press('e');
Keyboard.begin(); // Initialise the library.

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'a' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 't' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.releaseAll();

// myFunction[0] = functionZero;

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('d');

// Press and hold the 'd' key.

// myFunction[1] = functionOne;

Keyboard.releaseAll();

// myFunction[2] = functionTwo;

Keyboard.write((char) 0x20);

// myFunction[3] = functionThree;

Keyboard.releaseAll();

// myFunction[4] = functionFour;

Keyboard.press('e');

}

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'd' key.

}
void loop()
{

void function1()
if(digitalRead(2) == HIGH)

{

{

//Sentence "I feel frustrated"
triggerAuto();

Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);

}

Keyboard.press('i');

}

// Press and hold the 'i' key.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);
void function0()

Keyboard.releaseAll();

{

Keyboard.press('f');
//Sentence "I feel frustrated"

Keyboard.press('i');
Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('f');

// Press and hold the 'left shift' key.

// Press and hold the 'i' key.

// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.

// Press and hold the 'f' key.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'e' key.

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('l');
Keyboard.releaseAll();

Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('f');
Keyboard.releaseAll();

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('r');

Keyboard.write((char) 0x20);
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('f');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('r');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('u');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('s');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('t');

// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.

// Press and hold the 'f' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'r' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'u' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 's' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 't' key.

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'l' key.
// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);

// Release both of the above keys.

// Release both of the above keys.

// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'e' key.

// Press and hold the 'l' key.

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('e');

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('e');

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('l');

// Press and hold the 'space' key.

// Press and hold the 'f' key.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);

// Press and hold the 'left shift' key.

Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('u');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('s');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('t');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('r');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('a');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('t');
Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.

// Press and hold the 'f' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'r' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'u' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 's' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 't' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'r' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'a' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 't' key.
// Release both of the above keys.
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Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('d');

void function3()
{

// Press and hold the 'd' key.

Keyboard.releaseAll();

//Sentence "I feel frustrated"

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);
Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);

// Press and hold the 'space' key.

Keyboard.press('i');

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('d');

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'd' key.

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'left shift' key.

// Press and hold the 'i' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.

}

Keyboard.press('f');

void function2()

Keyboard.press('e');

{

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

// Press and hold the 'f' key.

Keyboard.releaseAll();

//Sentence "I feel frustrated"
Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);
Keyboard.press('i');

// Press and hold the 'i' key.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'space' key.

Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('f');

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.press('r');

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.press('u');

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'l' key.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('r');

Keyboard.press('r');

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('c');
Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'e' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'd' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.

Keyboard.press('b');

// Press and hold the 'd' key.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 't' key.

Keyboard.write((char) 0x20);

// Press and hold the 'a' key.

Keyboard.press('d');

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'a' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'r' key.

Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'r' key.

Keyboard.press('d');

// Release both of the above keys.

// Press and hold the 't' key.

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 't' key.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 't' key.

Keyboard.press('e');

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 's' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 's' key.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('t');

Keyboard.press('t');

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('a');

// Press and hold the 'u' key.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('a');

// Press and hold the 'u' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'r' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'r' key.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('t');

Keyboard.press('r');

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'f' key.

Keyboard.press('u');

Keyboard.press('s');

Keyboard.press('t');

// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);

Keyboard.press('f');

Keyboard.press('s');

// Press and hold the 'space' key.

// Press and hold the 'f' key.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('l');

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'l' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'f' key.

Keyboard.releaseAll();

}

Keyboard.press('l');

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);

Keyboard.press('f');

// Press and hold the 'left shift' key.

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'e' key.

}

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'e' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'd' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'd' key.

void function4()
{
//Sentence "I feel frustrated"
Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);
Keyboard.press('i');
Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('f');
Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'left shift' key.

// Press and hold the 'i' key.

// Press and hold the 'space' key.
// Release both of the above keys.

// Press and hold the 'f' key.
// Release both of the above keys.
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Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.press('e');

Keyboard.releaseAll();

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.press('e');

// Press and hold the 'e' key.

Keyboard.press('d');

Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('l');

// Release both of the above keys.

Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('f');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('r');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('u');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('s');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('t');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('r');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('a');
Keyboard.releaseAll();
Keyboard.press('t');
Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'space' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'space' key.

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('A');

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'f' key.

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);

// Release both of the above keys.

Keyboard.write((char) 0x20);

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'd' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'l' key.

Keyboard.releaseAll();

// Press and hold the 'e' key.

// Press and hold the 'd' key.

Keyboard.releaseAll();
}

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'r' key.

void triggerAuto() {

// Release both of the above keys.

Keyboard.press('u');

// Press and hold the 'u' key.
// Release both of the above keys.

delay(50);

// Press and hold the 's' key.

// Release both of the above keys.
// Wait for the Windows Run Dialog to open.

randomInt = random(0,4);

// Release both of the above keys.

myFunction[random(0,4)];

// Press and hold the 't' key.

Keyboard.press(KEY_RETURN);

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'r' key.

// Press and hold the 'u' key for teamchat - RL = Y, CSGO = U

Keyboard.releaseAll();

Keyboard.releaseAll();
delay(3000);
send a new message

// Press the Enter key.
// Release the Enter key.

// To prevent spam, holding the button shorter than 3 seconds doesn't

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 'a' key.

}

// Release both of the above keys.
// Press and hold the 't' key.

//testhere

// Release both of the above keys.

//
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Project voorstel voor Rubii GG

Project – Positive Reward

door Thob van Kaam

Overal Plan
Na onderzoek van project Toxic is gebleken dat positief gedrag in een opdracht een positiever resultaat gaf.
Hierbij kwam het voor dat er bij positief gedrag eerder naar een oplossing voor het probleem gezocht werd en
daardoor een beter resultaat ontstond.
In vele games wordt negatief gedrag gestraft, maar positief gedrag niet zo zeer beloond behalve door een
GG’tje of shotcaller of dergelijke na een potje. Daarbij nemen jongeren ook gedrag over van mensen waar ze
tegen op kijken. Vaak is het geval dat een jonge gamer ook naar streamers kijkt en daarbij de kans heeft dit
gedrag van hen over te nemen. Dit kan zowel negatief als positief zijn.
Om positief gedrag te stimuleren bij streamers, wil ik een campagne starten waarbij streamers beloond worden
voor goed en positief gedrag tijdens het streamen. Hierbij is het essentieel dat ze positief in de game zijn en
naar de community en de kijkers. Een voorbeeld hiervan is Pokimane en in Nederland zou dit Thumuli en
KingGalaxyMusic kunnen zijn, omdat zij erg positief en aardig zijn naar hun kijkers en in de games die zij spelen.
Als start wil ik beginnen met de Nederlandse streamers, zodat het project haalbaar is voor mijn afstuderen. Zo
wordt mijn focus groep kleiner.
De beloningen voor de streamers wil ik in een vorm van een niet-digitaal certificaat, trofee of plaat. Deze zullen
niet zo snel nagemaakt kunnen worden maar zijn erg uniek. Daarmee kunnen de streamers erover opscheppen in
sociale media en meer gemotiveerd zijn om positief gedrag te blijven tonen. Ook zou dit andere streamers
zowel beginnend als langer bestaand motiveren om ook positief gedrag te vertonen.
Tot slot is het de bedoeling dat op lange termijn negatief gedrag in gaming wordt verminderd. Dat mensen
elkaar stimuleren door positiviteit te tonen met als vervolg een beloning in handen te nemen. In het beste geval
zou het mooi zijn zodra er meer stichtingen of organisaties hierdoor geïnspireerd raken om het positieve gedrag
in gaming te stimuleren.

Strategisch
Om deze campagne of actie snel en effectief te laten verlopen is het mogelijk om dit bijvoorbeeld met een al
bestaande streamer af te spreken dat hij of zij dit promoot. Met een bijbehorend bericht. Het is de bedoeling
dat wanneer dit van start gaat, het goed wordt verspreid op social media, zowel op Rubii als kanalen van de
betrokkenen. Zo ook dat op zijn tijd meer beloningen worden volbracht. Het doel hiervan is het woord zoveel
mogelijk in een keer te verspreiden en dat het dan uit zichzelf bij influencers en streamers verder gepromoot
wordt. Als start dacht ik hierbij aan Thumuli als eerst de prijs te geven, gezien zij veel kijkers heeft en in
Nederland actief is, zij dichtbij Rubii is en positief gedrag vertoont.

Marketing
Rubii GG wil social gaming meer naar voren brengen en mensen in connectie brengen doormiddel van gaming.
Daarbij kwam ook uit de laatste presentatie naar voren dat de oprichter gaming meer in een positiever daglicht
wil zetten waarbij ook project Toxic meer positief aangepakt werd.
Er is niets positiever dan iemand belonen voor positief gedrag. Daarbij kan Rubii GG wanneer er een prijs
uitgegeven wordt de naam eraan koppelen die de streamer in social media of stream kan benoemen wanneer
hij of zij de prijs in ontvangst neemt. Hiermee is de kans om de doelgroep van Rubii GG (in dit geval mensen die
naar streamers kijken en mensen met interesse in gamen) beter te bereiken. Ook zal de naam gekoppeld worden
aan positief gedrag en gamen.

Beloning
Het is natuurlijk niet mogelijk om elke streamer in Nederland gelijktijdig te kijken en te belonen. Daarbij is het
ook niet de bedoeling dat na ontvangst zij negatief gedrag vertonen nadat zij de beloning hebben ontvangen.
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Om dit tegen te gaan wil ik starten met streamers die al een adequaat of hoge aantal kijkers hebben en
consistent positief gedrag vertonen.
Voor het ontvangst nemen van de beloning zal er eerst contact opgenomen worden met de streamer voor een
afspraak. Daarbij kan er naar de woonplaats van de streamer gereisd worden of via post wordt de beloning
verstuurd. Afhankelijk van de situatie en afspraak.
De beloning zelf, zoals eerder benoemd, zal een certificaat, trofee, plaat of anders zijn (ontwerp moet nog
gemaakt worden) dat niet snel na te maken, uniek en opvallend is. Daarbij zou een digitaal variant van een
trofee niet handig zijn in verband met dat dit nagemaakt kan worden.
De keuze van wie de beloning ontvangt moet onderbouwt kunnen worden in de groep. Daarbij is het handig dat
een klein gekozen groep van minstens drie personen in Rubii GG achter de keuze staan zodra een specifieke
streamer de beloning krijgt.

Valkuilen
Communicatie
De communicatie tussen de streamer en Rubii GG kan misgaan waardoor de uitreiking niet soepel verloopt.
Daarbij is het essentieel om op tijd contact op te nemen en de afspraak zo duidelijk mogelijk te houden. Bij geval
van problemen zoals vertragingen, storm of andere gevallen is het beste om goed contact houden met de
streamer en elkaar op de hoogte te houden.

Marketing
Het kan zijn dat de streamer bij of na ontvangst van de beloning niet op de stream of social media verteld dat
hij of zij een beloning heeft ontvangen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, kan er het beste van te voren
gevraagd worden of zij alsnog de beloning op stream of social media kunnen tonen. Dit is dan een highlight voor
hen als Rubii GG en wat het doel is van dit project.

Niet genoeg beloningen/trofee
Omdat de beloningen nog niet ontworpen zijn en daardoor ook nog niet gemaakt zijn, is het nog onbekend
hoelang het duurt om ze te maken. Daarbij is het ook lastig om ze consistent uit te geven.
Een ontwerp hiervoor moet dus nog gemaakt worden.

Midterm assessment
Mocht het zo zijn dat dit plan door de docenten van Avans afgewezen wordt voor als afstudeeropdracht. Kan
dit project zowel nu als later alsnog door anderen of door mij uitgevoerd worden. Zolang Rubii GG achter dit
project staat, is dit project mogelijk uit te voeren.

Na woord
Er zullen zeker nog meer valkuilen en obstakels zijn waar ik momenteel nog niet aan gedacht heb. Ook weet ik
zelf niet of dit als campagne zal werken. Daarom wil ik op kleine schaal bij minstens 3 streamers in Nederland
dit starten en zien wat voor impact het maakt. Voor mij persoonlijk is het een doel om impact te maken voor mijn
afstudeeropdracht en dit ook te “testen”. Zolang er een goede impact gemaakt wordt lijkt het voor mij goed
genoeg te zijn. Op maandag 12 april heb ik een mid-term assessment en wordt dit idee op basis van feedback
van Rubii GG gepresenteerd.
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Eerste voorstel voor Project Toxic
Hoofddoel
Ik wil de samenwerking van mensen in games monitoren om te zien hoe mensen van verschillende
achtergronden een nadelig situatie aanpakt.
Wat voor data wil ik eruit halen
- Actie en reactie van de spelers in een nadelig situatie
- Het testen van het geduld van de spelers
- Zien wat er komt kijken bij frustrerende momenten
Waarom
Om informatie op te doen, een conclusie eruit te halen en op basis daarvan een eindproduct te maken
Waar
Onbekend (bespreken met Rubii)
Wanneer
Zo spoedig mogelijk
Wie
Mijn doelgroep zijn gamers, maar specifiek van 15 tot 25 jaar oud zou volgens onderzoek de
doelgroep zijn die het meest gepest worden.
Minimaal 4 deelnemers en 1 acteur is voor dit project nodig, dit is gebasseerd omdat de meeste
teamgames uit 5 spelers bestaan (CS:GO, League of Legends, Paladins etc.)

Project Toxic
Project Toxic is een prototype ontwerp om te zien hoe gamers en spelers in een
samenwerkingsverband een nadelig situatie aanpakken.
Zo zullen vier deelnemers afzonderlijk van elkaar een spel spelen met een simpel doel.
De deelnemers mogen elkaar niet zien en van tevoren met elkaar gecommuniceerd hebben, dit is om
de anonimiteit van elk deelnemer zo hoog mogelijk te houden. Zij zullen samen op een server het doel
moeten bereiken. Hun enige manier van communicatie is chat (mogelijk ook voice, maar dit kan de
uitslag beïnvloeden) en ingame bewegingen. De acteur zal zich voordoen als een vijfde speler maar
zijn doel is om ongezien de boel te saboteren en frustraties op te wekken. Hij zal als activator dienen
om de spelers tegen elkaar op te zetten en een zo toxic mogelijk situatie te creëren. Het doel is voor
de spelers om alsnog doormiddel van de gegeven communicatiemiddelen zo effectief mogelijk met de
situatie om te gaan. Aan het eind wanneer het doel of tijdslimiet bereikt is, zullen de spelers elkaar
voor het eerst ontmoeten en een reflectie over de situatie zal dan plaats vinden.
het doel van de ontmoeting is om alsware de anonieme dekmantel weg te halen, daarbij is de
bedoeling dat de spelers reflecteren op het gedrag die ze geuit hebben (negatief EN positief
gedrag).
Zij zullen daarbij geconfronteerd worden op alle negatieve gedrag die dan geuit zijn (schelden,
tegenwerken etc.). Als eind wordt het gehele project aan hun uitgelegd dat één van de spelers een
acteur was die de boel probeerde te escaleren en dat het allemaal een experiment was.

Alles wordt opgenomen en gedocumenteerd onder toezicht van Rubii GG. De situatie dient als
experiment om data op te doen over hoe verschillende spelers met een toxic situatie omgaan waarbij
tegenslag en anonimiteit in een spel een rol speelt.
De documentatie wordt zowel doormiddel van video, ingame opname en voice gedaan. Dit is om
zoveel mogelijk data te op te nemen voor een vervolgproject.
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Doel van de acteur
Een acteur zal deelnemen aan het spel om de spelers te saboteren en frustreren. De deelnemers zullen
dan ook niet op de hoogte zijn dat er een acteur deelneemt aan dit project. De acteur moet dit subtiel
doen en niet ontmaskerd worden. Hij dient ook, als het nodig is, als activator van de negatieve situatie.
Daarbij mag hij gaan schelden en toxic gedrag uiten om andere ermee te activeren. Dit is gebaseerd
op het gedrag dat wanneer iemand online toxic gedraagt, andere spelers een grote kans hebben
eraan deelneemt.
Doel voor de deelnemers
Het doel van de deelnemers is ingame een specifiek en simpel doel te bereiken doormiddel van
samenwerking. Dit kan zijn een huis bouwen in minecraft of van punt A naar B te bereiken met
obstakels.
Anonimiteit
De bedoeling is van de spelers anoniem te houden van elkaar is om de online game situatie te
simuleren waarbij vaak het geval is dat spelers anoniem zijn van elkaar. Daarbij zijn ze ook eerder
geneigd om bepaald gedrag te tonen. Dit komt omdat de speler dan de gedachte kan hebben dat er
geen consequenties zijn voor het bepaald gedrag die zijn tonen.
Confrontatie
De bedoeling van de confrontatie is om de reflectie van elk deelnemer op te nemen. Zij zullen dan
voor het eerst elkaar dan zien tijdens het experiment. Daarbij zal de situatie vanuit hun beleving
omschreven worden. Daarbij worden zij geconfronteerd met het negatief en positief gedrag die zijn
geuit hebben om de onderliggende gedachte te achterhalen. Het is daarbij niet de bedoeling iemand
te straffen, maar eerder een vorm van informatie te achterhalen wat een persoon activeert iets te
doen (emotie, achtergrond, specifieke situaties etc.).
Op het eind wordt iedereen ontmaskert van welk ingame-naam iedereen had en dat er een acteur
onder zich speelde die als doel had de boel te escaleren.
Locatie
Om dit te doen is een locatie nodig waarbij de
deelnemers afzonderlijk van elkaar hieraan kunnen
deelnemen. Er is een idee om bijvoorbeeld een
locatie met kleine kamers te hebben met muren en
deuren ertussen die de spelers van elkaar
gescheiden houdt. Een ander mogelijkheid is zelf
kamertjes te maken in de stijl van een Japans
internetcafé (zie foto). De locatie zelf staat nog niet
vast en wil dit graag met Rubii bespreken.
Videospel
Zelf ben ik er nog niet over uit welk spel hiervoor ideaal zou zijn. Ik wil competitieve games hierin
vermijden, maar zou in vervolg wel gebruikt kunnen worden om de situaties met elkaar te vergelijken.
Eisen van het spel zijn dat het simpel moet zijn te besturen, meerdere spelers met elkaar op een privé
server kunnen spelen, een simpel doel gegeven kan worden die makkelijk gesaboteerd kan worden.
Ideeën voor de spellen zijn:
Minecraft – bouw met zijn alle een huis met specifieke eisen.
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Screenshots van tests
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Log van interview 1
2/10/21, 09:30 - Tk: Goedemorgen
2/10/21, 09:31 - anoniem1: Goedemorgen
2/10/21, 09:31 - Tk: Hoe gaat het ermee?
2/10/21, 09:32 - anoniem1: Prima met jou?
2/10/21, 09:32 - Tk: ja goed hoor, beetje koud hier maar dat komt goed
2/10/21, 09:33 - Tk: Je gaf gisteren aan dat je me wel wilt helpen met mijn afstudeeropdracht. Mijn
focus is voornamlijk om pesten in online gaming tegen te gaan. Daarbij gaf je aan dat je ervaring heb
met de gegeven situatie. Zou je er wat over kunnen vertellen?
2/10/21, 09:38 - anoniem1: Ik speel vaak call of duty samen met mijn vriendin. We zitten dan in een
openbare chat waar je iedereen kan horen praten. Op het moment dat mensen horen dat er een
vrouw meespeelt worden er meteen sexuele opmerkingen gemaakt. Of dat ze terug moet maar de
keuken want daar horen ze thuis.
2/10/21, 09:39 - anoniem1: Je hebt ook een gamemode waarbij je ook teammates neer kan
schieten. Normaal gesproken doe je dit niet. Maar ook daar als ze horen dat je een vrouw bent vinden
ze het leuk om het constant te doen.
2/10/21, 09:40 - Tk: Dat is een nare ervaring zeg, gebeurt dit vaak?
2/10/21, 09:41 - anoniem1: Ja heel vaak. Bijna wel dagelijks.
2/10/21, 09:41 - Tk: oef, denk je dat er ook hier tegen iets gedaan wordt?
2/10/21, 09:41 - Tk: iets tegen*
2/10/21, 09:43 - anoniem1: Nee op dit moment denk ik niet. Je kan mensen wel reporten en krijg je
een melding als ze er wat meegedaan hebben. maar heb nog niet zo'n melding mogen ontvangen.
2/10/21, 09:44 - Tk: Wat doen jullie zelf met de ervaringen? zo noem je reporten een van de
voorbeelden.
2/10/21, 09:45 - anoniem1: Op dit moment ook nog niet meer dan dat gedaan.
2/10/21, 09:46 - Tk: okay. Weet je toevallig ook waarom de pesters dit gedrag vertonen? Een
onderliggend factor misschien die je opgepikt heb?
2/10/21, 09:48 - anoniem1: Nee eigenlijk niet. Het zijn ook voornamelijk buitenlanders die dit doen.
Nederlanders hoor je het niet echt zeggen. Vooral britten zijn heel erg toxic op call of duty.
2/10/21, 09:50 - Tk: ah okay. Waar denk je dat de verantwoordelijkheid ligt om dit soort gedrag
tegen te gaan? Bij de spelers, de game developer, consolemaker (sony/microsoft/ andere), regering?
2/10/21, 09:56 - anoniem1: De game developer. Omdat zij makkelijk berijkbaar zijn dan alle
spelers en invloed kunnen hebben op spelers.
2/10/21, 09:57 - Tk: dat klinkt opzich best logisch. Denk je dat er al wat tegen pesten in gaming
gedaan wordt?
2/10/21, 09:58 - anoniem1: Dat wel denk ik. Vooral toen met blacklives matter waren ze wel even
fanatiek met het in de gaten houden van dit soort gedrag.
2/10/21, 09:59 - Tk: Wat denk jij dat het beste tegen het pesten gedaan kan worden?
2/10/21, 10:02 - anoniem1: Hetzelfde als wat ze met blacklives matter deden. Ff een paar weken
voordat je het spel opstart spelers een bericht laten krijgen dat ze extra op pest gedrag gaan letten
en dat je een tijdelijke ban kan krijgen als je dit gedrag vertoont.

66

2/10/21, 10:02 - Tk: Dus een hardere aanpak dan ze normaal doen?
2/10/21, 10:02 - Tk: of naja, meer actief erop zijn
2/10/21, 10:02 - anoniem1: Ja en gewoon ff de spelers laten weten dat ze er mee bezig zijn.
2/10/21, 10:03 - Tk: Zou anonimiteit volgens jou een grote rol spelen in het gedrag van de pesters in
games?
2/10/21, 10:05 - anoniem1: Ik denk aan de ene kant wel, maar ook weer niet.
2/10/21, 10:06 - Tk: Zou jij je antwoord kunnen uitleggen? Waarom beide kanten?
2/10/21, 10:08 - anoniem1: Op het moment dat je niet anoniem bent kunnen mensen je opzoeken en
verzinnen ze wel redenen om toch iemand te pesten.
2/10/21, 10:09 - Tk: Aah op die manier, maar stel de pesters zijn niet meer anoniem. Zou dat hun
gedrag veranderen?
2/10/21, 10:09 - anoniem1: Ik denk voor sommigen wel, maar niet voor iedereen.
2/10/21, 10:11 - Tk: Er zijn 2 ontwerpen waar ik nu mee bezig ben met het onderwerp waar we het
over hebben. De eerste is een anti-pest programma, die beluisterd je tijdens het gamen, bij overmatig
gescheld (laten we zeggen 3 of 5x) geeft het een waarschuwing dat je teveel toxic gedrag vertoont.
Mocht je alsnog doorgaan met het gescheld dan sluit het programma automatisch je game af.

Wat vind jij van dit ontwerp?
2/10/21, 10:14 - anoniem1: Goed ontwerp maar is alleen op het moment dat je in game zit?
2/10/21, 10:16 - Tk: jazeker, dit zou pesters moeten weerhouden dat zij het gedrag vertonen tijdens
gamen door ze uit de situatie te halen. Zo kunnen mensen die zich goed gedragen de match of game
afmaken.
2/10/21, 10:17 - anoniem1: Ik vind dat wel goed bedacht.
2/10/21, 10:23 - Tk: De tweede ontwerp is meer een experience stand die bij een expositie komt te
staan. Ik noem het de Toxic box waarbij de bezoeker in een afgesloten gebied kan gamen. Op basis
van wat de speler doet, ongeacht of de keuzes of handelingen ingame juist zijn, wordt de persoon
verbaal aangevallen over wat ze in de game doen. Omdat niet iedereen online gamed (voorbeelden
bepaalde oudere generatie en ouders) is het soms lastig voor hun om in de schoenen van een gepest
kind te staan. De stand moet dan de situatie alsware simuleren. Daarbij is er ook data op te nemen
over hoe zij ermee omgaan (lopen zij weg, doen ze een koptelefoon op met eigen muziek, boos
terugpraten etc.).
Het einddoel ervan is mensen bewust maken van dat de situatie er is en dat het een veel voorkomend
probleem is in de online gaming wereld.

Wat vind jij hiervan?
2/10/21, 10:27 - anoniem1: Goed bedacht. Het lijkt mij wel moeilijker uitvoerbaar dan jouw eerste
ontwerp.
2/10/21, 10:28 - Tk: Welke van de 2 zou volgens jou de meeste impact maken over het besproken
onderwerp?
2/10/21, 10:28 - anoniem1: Het eerste onderwerp denk ik. Omdat het een groter aantal mensen in 1
keer bereikt.
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2/10/21, 10:29 - Tk: okay, tot slot mijn laatste vraag. Hoeveel uren game jij of je vriendin ongeveer
per week?
2/10/21, 10:32 - anoniem1: Gemiddeld denk ik nu 20/25 uur. Veel vrije tijd door corona �.
2/10/21, 10:32 - Tk: ja, dat speelt voor vele een rol om meer te gaan gamen. Waardoor helaas ook
de situatie vaker voorkomt. Ik wil je graag bedanken aan je inzichten en informatie.
2/10/21, 10:33 - anoniem1: Geen probleem hoor.
2/10/21, 10:34 - Tk: Ik ga met de geven informatie verder aan de slag, het is voornamelijk ter
onderbouwing van het ontwerp process. Wil je trouwens dat ik je van het process op de hoogte hou en
eventueel je uitnodig voor test-sessies?
2/10/21, 10:35 - anoniem1: Ja is goed, dat vind k wel leuk �.
2/10/21, 10:36 - Tk: is goed! Dan wens ik je verder een hele fijne dag :)
2/10/21, 10:37 - anoniem1: Jow zelfde.
2/10/21, 10:38 - Tk: Dank je
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Log van interview 2
2/9/21, 10:33 - anoniem2: Hee man, ik wil best een boekje open doen over mijn giftige Overwatch
ervaringen. Ik zou het zelf niet als pesten ervaren, maar ik heb wel next level toxicity en griefing mee
gemaakt
2/9/21, 10:33 - anoniem2: Ik denk genoeg mensen met een soortgelijke ervaring
2/9/21, 10:34 - anoniem2: maar ik ben 31 en weet dat mijn medespelers vaak de helft van mijn
leeftijd zijn, dus heb ik me er nooit langdurig onprettig door gevoeld zeg maar �
2/9/21, 10:34 - Tk: Heey wat fijn dat je jou ervaring wilt delen
2/9/21, 10:35 - Tk: Welke vormen van toxicity en grieving heb je meegemaakt?
2/9/21, 10:40 - anoniem2: In Overwatch ben je nou eenmaal voor een aanzienlijk deel afhankelijk
van teamgenoten. Ik speel daarbij vaak de support rol, verantwoordelijk voor het in leven houden en
ondersteunen van de rest van het team. Sommige spelers hebben hierbij de verwachting dat je dit ten
alle tijden kunt doen en schieten in de stress/agressie als je dit niet goed doet.

Zo heb ik meegemaakt dat een medespeler letterlijk tegen mij begon te schreeuwen na vijf minuten
spelen en me allerlei dingen toe wenste, puur omdat hij vroeg dood was gegaan en dit 'mijn schuld'
was. In het begin vond ik hier niet zoveel van en tijdens het potje leek hij wel te bedaren en voegde hij
mij toe als vriend op Overwatch.

Na het potje sprak hij me direct aan en vroeg waar ik woonde, wat ik deed etc. Ik moest eerst nog
een beetje lachen en vroeg waarom hij zo geïnteresseerd was in mn leven. Toen zei die dat ie me zou
opzoeken om me kapot te maken, dat ik geen respect had voor andere mensen en dat ie er geen
moeite mee had om mij iets aan te doen (halve doodsbedreiging). Vervolgens bleef hij maar dezelfde
woorden herhalen (You useless fucking piece of shit) waarna ik heb hem geblokkeerd en
gerapporteerd bij Blizzard.
2/9/21, 10:41 - anoniem2: Het komt eens in de zoveel potjes wel eens voor dat spelers met elkaar in
een discussie verzeild raken omdat ze alle twee gewoon een slecht humeur hebben, maar dit was voor
mij toch wel even next level.

In Tekken overigens nooit zoiets mee gemaakt, nooit toegevoegd door iemand na de game die salty
was ofzo. Maar in Overwatch hebben veel spelers echt zero schaamte om zich helemaal te laten gaan
tegenover een medespeler
2/9/21, 10:42 - Tk: Dat is best een nare ervaring, heb je hier later nog last van gehad?
2/9/21, 10:42 - anoniem2: Op het moment zelf was ik even overdonderd, maar ik heb hier later niet
veel meer over na gedacht
2/9/21, 10:43 - Tk: begrijpelijk, op welk platform/console heb je dit meegemaakt?
2/9/21, 10:43 - anoniem2: Wel minder extreme voorbeelden, tevens in Overwatch. Wat net als het
League of Legend milieu best snel kan omslaan in frustratie en agressie als hard werken niet beloond
wordt XD
2/9/21, 10:43 - anoniem2: op PC was dit
2/9/21, 10:43 - anoniem2: en de beschikbaarheid van voicechat vanaf moment één draagt hier naar
mijn idee heel erg aan bij
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2/9/21, 10:44 - anoniem2: Maar maakt tegelijkertijd ook dat Overwatch met vreemden spelen nog
goed te doen is (als iedereen effectief kan communiceren)
2/9/21, 10:45 - Tk: denk je dat anonimiteit een van de factoren zijn dat het pesten of toxic gedrag
vaker voorkomt? Dus stel dat als iedereen in de game niet meer anoniem zou zijn, zou het dan
afnemen?
2/9/21, 10:46 - anoniem2: ik denk als je linkedin/facebook/andere persoonsgegevens direct
inzichtelijk zouden zijn voor de andere persoon dit misschien toch voor sommige mensen een drempel
vormt
2/9/21, 10:46 - Tk: hoevaak maak je dit soort gedrag eigenlijk mee?
2/9/21, 10:46 - anoniem2: Maar er zijn genoeg mensen die met trots vertellen dat ze gaan rellen in
Den Haag en hierdoor een baan verliezen en nul gevoel van consequenties hebben
2/9/21, 10:46 - anoniem2: voor die mensen maakt het geen zak uit denk ik :)
2/9/21, 10:46 - anoniem2: In meer of mindere mate in één op de 12 potjes ofzo
2/9/21, 10:47 - anoniem2: Nee zeg één op tien
2/9/21, 10:47 - anoniem2: Speel inmiddels op een niveau waar mensen wat redelijker omgaan met
dit soort stress
2/9/21, 10:48 - Tk: dus je wilt zeggen dat niveau/rank in een game een rol hierin speelt?
Dat hoe hoger je rank bijvoorbeeld hoe minder vaak het voorkomt?
2/9/21, 10:50 - anoniem2: Ik merk dat het in het geval van Overwatch zeker samen hangt met het
niveau waar op je speelt. Mijn verklaring is dat als je minder kennis hebt van de game, de verleiding
groter is om een reden tot falen makkelijker toe te kennen buiten de eigen persoon ('Het is sowieso
jouw schuld dat we verliezen') en dat op een hoger niveau mensen het geheel van dingen beter zien
en ook snappen dat een fout als groep of door de persoon in kwestie zelf gemaakt kan worden
2/9/21, 10:51 - anoniem2: Meer kennis zorgt ook voor meer verantwoordelijkheden, als je weet dat
een situatie voorkomen had kunnen worden kun je waarschijnlijk ook beter inschatten wat jouw rol in
dat proces was geweest
2/9/21, 10:53 - Tk: aah okay, ja dat klinkt wel logisch.

Hoe zou jij het ontwerp vinden dat zo'n game een add-on of automatische functie krijgt dat je bij toxic
gedrag je character dood zou laten gaan of een vorm van straf zou uiten?

Dus bij Tekken een ronde of match verliest wanneer je iemand helemaal de grond uitscheld, of een
persoon de match uitgooien in overwatch vanwege zijn gedrag?
2/9/21, 10:56 - anoniem2: In Overwatch zou het zeker in de beginfase een goeie mechanic zijn als
een toxic player meteen gestraft wordt zodat er geen hele game verpest wordt door het gedrag van
één persoon. Dit zou misschien deels player gereguleerd moeten zijn (meerderheid wint) met een
anoniem vote principe of iets dergelijks. Maar als de speler wordt gestraft en de game vindt alsnog
plaats van zal dit voor meer frustratie bij de speler zorgen en zal dit het team gevoel nog meer
kwaad doen. Dus dan zou deze speler inderdaad gebanned/gekicked moeten worden als de
meerderheid het eens is
2/9/21, 10:57 - Tk: Dus een vergelijking met de voting mechanisme die CSGO zou hebben?
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2/9/21, 10:57 - anoniem2: In Tekken vind ik het lastig aangezien één speler meteen 50% van de
game is. Als die ene speler het heeft verpest en een ronde verliest, doet dat ook wat met het
eergevoel van de tegenstander
2/9/21, 10:57 - anoniem2: wil je nog winnen van een toxic speler op één been
2/9/21, 10:58 - anoniem2: Ja maar alleen in de beginfase van de game (ben zelf niet bekend met
het CSGO ban systeem)
2/9/21, 10:58 - anoniem2: van vroeger CS1.6 wel, toen kon je vote kicken
2/9/21, 10:58 - anoniem2: een anonieme poll of persoon X wel of niet er uit moet
2/9/21, 10:59 - Tk: voting system is volgens mij nog hetzelfde behouden, waarbij je een persoon kon
aangeven om te kicken. Natuurlijk wordt er wel eens misbruik hiervan gemaakt. Daarom wil ik van dat
systeem afstappen omdat die al bestaat en hiervoor een alternatief wil ontwerpen.
2/9/21, 11:01 - anoniem2: Okay interessant!
2/9/21, 11:02 - anoniem2: Ik vind game psychologie sowieso een super interessant onderwerp,
achteraf had ik mijn studiekeuze liever in deze richting gekozen haha
2/9/21, 11:02 - anoniem2: Ik hoor vaak vette dingen voorbij komen als je 't over je studie hebt man.
Heel nice
2/9/21, 11:04 - Tk: het is ook best interestant, zelf wou ik meer richting de toegevoegde waarde van
esport bij jeugd hebben en van daaruit ben ik meer gaan spitsen naar toxic/pest gedrag in gaming
en esports. Nou komt het in hoog niveau esports minder veel voor i.v.m. verantwoorlijkheid voor je
eigen imago omdat je een sponsorship heb. Maar op een niveautje en bij casual komt het best vaak
voor. Zeker tussen de 15 en 25 jaar oud. Zelf ben ik hard tegen pesten en wil dit natuurlijk tegengaan
:)
2/9/21, 11:05 - anoniem2: Een gezonde discussie tussen twee spelers kan voorkomen (is wel
zeldzaam, een gezonde discussie) maar de hoeveelheid mensen die zich compleet laat gaan
tegenover een wildvreemde online is echt belachelijk
2/9/21, 11:05 - anoniem2: Maar ik trek dit gedrag door naar social media, want dat is voor mij in
principe hetzelfde
2/9/21, 11:06 - anoniem2: denken dat je met een nickname en random profielplaatje onschendbaar
bent en je gang kunt gaan is onzin
2/9/21, 11:06 - Tk: dat is begrijpelijk, het speelt op beide online af en anonimiteit speelt uit mijn
conclusie hier een enorme rol in. Maar om gegevens te verstrekken in games kan tegen de privacy wet
in gaan.
2/9/21, 11:07 - anoniem2: Maar één van de (of misschien wel dé) grootste reden waarom we met
Pearl Fist zijn begonnen is om de spelers die alleen maar het anonieme online spelen als optie hebben
een beetje onder de mensen te brengen die wat gezonder omgaan met de stress van de game
waardoor het voor hen ook een leukere en leerzame ervaring kan zijn.
2/9/21, 11:07 - anoniem2: Ja die anonimiteit is een grote boosdoener weet ik zeker
2/9/21, 11:08 - Tk: Aah dat is zeker een goeie
2/9/21, 11:08 - Tk: Wat zou jij van een prototype vinden dat als je scheld en de app pikt
bijvoorbeeld 3 een scheldwoorden via mic of typing op dat het automatisch je game afsluit?
2/9/21, 11:09 - anoniem2: Ligt eraan of er op lange termijn ook nog consequenties zijn. Of je
account ook geflagged wordt op termijn
2/9/21, 11:09 - anoniem2: want een korte termijn straf is denk ik niet wat een speler ervan
weerhoudt om het te doen
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2/9/21, 11:09 - anoniem2: maar het verliezen van zijn account op den duur misschien wel
2/9/21, 11:10 - anoniem2: een echte toxic speler gaat ook lekker op zulke negatieve aandacht
2/9/21, 11:10 - anoniem2: die zal misschien trots op Twitter delen dat ie een ban heeft van een uur
2/9/21, 11:10 - anoniem2: maar als zn account weg is slikt ie toch wel even
2/9/21, 11:12 - Tk: Klinkt wel logisch, alleen wat weerhoud het hem om een nieuwe account te maken
en het weer te doen? Voorbeeld is Rocket League, LoL, CSGO? Enige factor dat ik kan bedenken is de
items die hij eventueel heeft.
2/9/21, 11:13 - anoniem2: Ja dat is de issue met free to play games, Overwatch is (op dit moment)
nog €20, maar wordt naar verwachting later dit jaar free to play ook.. een ban op MAC-adres zou
kunnen maar is wettelijk gezien misschien ook niet toegestaan..
2/9/21, 11:13 - anoniem2: Of op ISP
2/9/21, 11:14 - anoniem2: Als Blizzard helemaal van China wordt kunnen ze gewoon face
recognition via de webcam doen
2/9/21, 11:14 - anoniem2: <Media omitted>
2/9/21, 11:16 - Tk: Misschien een account met foto en gegevens (naam, leeftijd etc.) die het bedrijf
alleen kan zien?
2/9/21, 11:16 - anoniem2: De ethische afweging is: wanneer geeft iemand impliciet een deel van zijn
vrijheid op (of andersom, geeft een deel van zijn identiteit bloot) als hij/zij in overtreding is
2/9/21, 11:16 - anoniem2: Ja dit is ook makkelijk te omzeilen/vervalsen als die persoon een nieuwe
account gaat maken
2/9/21, 11:16 - anoniem2: Ik denk ISP of MAC adres het beste
2/9/21, 11:17 - anoniem2: Dat het apparaat wordt uitgesloten van deelname, niet de account
2/9/21, 11:17 - Tk: Een hardware ban dus?
2/9/21, 11:17 - anoniem2: Ja idd, als de persoon vaak genoeg de regels heeft overtreden
2/9/21, 11:18 - anoniem2: Neem Tyler1 als voorbeeld
2/9/21, 11:18 - anoniem2: Hoe vaak die man terug is gekomen naar LoL met een nieuwe acc
2/9/21, 11:18 - anoniem2: En dat ze m konden bannen als iemand er achter kwam dat ie met een
nieuwe acc aan het streamen was
2/9/21, 11:19 - Tk: Wat zou hem aansporen dit steeds te doen?
2/9/21, 11:23 - anoniem2: gebrek aan kwalitatief sociaal contact
2/9/21, 11:23 - anoniem2: verveeldheid
2/9/21, 11:24 - anoniem2: geld ook in zijn geval haha
2/9/21, 11:24 - anoniem2: content is cash
2/9/21, 11:24 - anoniem2: toxic content was zijn usp
2/9/21, 11:25 - Tk: zouden toxic streamers aanzet kunnen zijn om toxic gedrag te promoten? Een
aanzet voor bijvoorbeeld voor de jeugd om het gedrag te repliceren?
2/9/21, 11:27 - anoniem2: 100%
2/9/21, 11:27 - anoniem2: als je favoriete streamer er mee weg komt met een nieuwe account, wat
weerhoudt jou er dan nog van
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2/9/21, 11:28 - anoniem2: want als een bekende naam dit zonder enige moeite voor elkaar krijgt,
kan een anonieme speler dit zeker
2/9/21, 11:28 - anoniem2: en dan is die anonimiteit dus nóg een groter voordeel
2/9/21, 11:30 - Tk: Waar vind jij dat de verantwoordelijkheid zit voor het tegengaan van pesten in
games? De consolemakers/platform (sony voor psn, microsoft voor xbox live), de game developers of
de spelers zelf?
2/9/21, 11:45 - anoniem2: ik reageer zo weer, heb nu even een meeting
2/9/21, 11:46 - Tk: geen probleem :)
2/9/21, 12:47 - anoniem2: Een bedrijf als Microsoft of Sony kan tussen de communicatie komen te
zitten en hier iets mee doen. Sony doet dit nu sinds kort al in voice/group chat
2/9/21, 12:48 - anoniem2: Dat je impliciet toestemming geeft aan Sony om jouw audio op te slaan
voor dit soort doeleinden denk ik
2/9/21, 12:48 - anoniem2: Wat betreft privacy gevoeligheid zou een developer denk ik niet de
communicatie tussen spelers buiten de game mogen inzien
2/9/21, 12:48 - Tk: meestal krijg je toch een code of conduct als je een psn account aanmaakt
waarbij je toestemmingen etc moet geven ofzo
2/9/21, 12:48 - anoniem2: Maar Sony of Microsoft zelf zouden dit moeten faciliteren
2/9/21, 12:49 - anoniem2: Ja precies, de Terms of Service waar je toestemming geeft voor het
schenden van privacy ten behoeve van een gezond game-klimaat
2/9/21, 12:50 - Tk: Maar zouden zij ook in ingame chat/voice kunnen als het op de server afspeelt
van de gamedeveloper zelf?
2/9/21, 12:51 - anoniem2: Nee dat is denk hetzelfde verhaal als dit maar dan andersom
2/9/21, 12:51 - anoniem2: Alhoewel, het feit dat het plaats vindt op het platform van Microsoft of
Sony geeft wat mogelijkheden
2/9/21, 12:51 - anoniem2: Dat is meer een juridische vraag waar ik geen antwoord op heb �
2/9/21, 12:52 - Tk: begrijpelijk
2/9/21, 12:54 - Tk: momenteel ben ik bezig met wat ontwerpen, een daarvan is wat ik noem de
Toxic-box. Het is een hoek of afgesloten locatie waar je kan gamen, maar in de achtergrond hoor je
opgenome audio van toxic mensen die jou of elkaar continue uitschelden. De bedoeling is dat het zeg
maar jou zou moeten afleiden van de game, maar ook degene die normaal toxic kan zijn in een ander
positie geplaatst zou worden. Daarmee probeer ik een vorm van "bewustzijn" en "empathy" te
creeëren van wat het bij mensen kan doen.
Wat zou jij van het idee vinden?
2/9/21, 13:21 - anoniem2: Dus de dader wordt geconfronteerd met de gevolgen van zn eigen
gedrag zeg maar
2/9/21, 13:22 - anoniem2: Ik denk dat het averechts kan werken bij sommigen of dat ze het niet
serieus zouden nemen terwijl anderen een soort eye-opener effect hebben
2/9/21, 13:23 - anoniem2: Denk dat het heel erg afhankelijk is van de persoon. Iemand met een
dominante pester mindset die zelfverzekerd is doet dit misschien niets, terwijl een onzekere toxic speler
ineens beseft wat ie eigenlijk doet
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2/9/21, 13:25 - Tk: okay, naja in ieder geval dank je voor de informatie en inzichten. Als laatst wil ik
je vragen of je betrokken wilt blijven met het ontwerp process en eventueel aan tests hiervan mee wilt
doen.
2/9/21, 13:25 - anoniem2: Ja man zeker
2/9/21, 13:25 - anoniem2: Ik vind dit een interessant onderwerp, je mag me hier sowieso nogmaals
voor benaderen
2/9/21, 13:58 - Tk: is goed, nogmaals dank je voor je input en ik wens je verder nog een fijne dag :)
2/9/21, 13:59 - anoniem2: Yoo jij ook man, graag gedaan ��
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