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Wooclap

Sociale media is opium voor onze tieners?

a) Helemaal mee eens

b) Mee eens

c) Niet mee eens/niet me oneens

d) Mee oneens

e) Helemaal mee oneens





> 5 symptomen = problematisch
gebruik

✓Controleverlies

✓Preoccupatie

✓Conflict ten gevolge van

✓Ontwenningsverschijnselen

✓ Escapisme

✓ Tolerantie

✓Problemen ten gevolgen van

✓ Liegen over gebruik

✓Gaat ten koste van andere
bezigheden



Wooclap

Hoeveel procent van onze
middelbare scholieren is verslaafd?

a) <10%

b) 10-20%

c) 20-30%

d) 30-40%

e) >40%



Problematisch (> 5 symptomen):

3.6%

Risicovol (2-5 symptomen):

36%











Wooclap

Sociale media hebben…

A) voornamelijk positieve 
effecten voor jongeren

B) voornamelijk negatieve 
effecten voor jongeren

C) evenveel positieve als 
negatieve effecten 



wooclap

• Wat denken jullie dat de éffecten van social media zijn? 

• Of waar maken jullie je het meeste zorgen over?

• Wordcloud?



Sociale media en het zelfvertrouwen



Twee processen

Sociale vergelijking Positieve feeback



Sociale
vergelijking

Positieve
feedback



van Driel et al. (2019)

Hoe voelt het als je jezelf vergelijkt met 
anderen op sociale media? 

0 10 20 30 40 50 60

somber worden

onzeker worden

jaloezie voelen

ergenis ervaren

leedvermaak voelen

trots op jezelf worden

geinspireerd raken

Positief naar jezelf kijken

Meeleven met anderen

Jongens Meisjes Totaal

negatief

positief



Social media en sociale relaties

Anonimiteit kan
asocial gedrag in de 

hand werken

Online 
communiceren is 

oppervlakkiger

Online 
communicatie gaat

ten koste van 
‘echt’ contact



Hoeveel tijd op 
sociale media

empathie

Vossen & Valkenburg (2016)

vriendschappen

Van den Eijnden et al (2018)



Sociale media 
en mentaal
welzijn





Problematisch sociale
mediagebruik

• Meer depressieve gevoelens

• Meer impulsiviteit

• Lagere schoolcijfers

Van den Eijnden et al (2018)





gevoeligheidsfactoren

INDIVIDU GEBRUIK OMGEVING



Digitale media

… en de rol van ouders

I N A  K O N I N G







Ik mag best op mijn

telefoon als mijn kind 

erbij is, ik ben 

belangrijke dingen aan

het regelen. 







ME-TIME 
VOOR OUDERS



ME-TIME GEEN ME-TIME



Controle

Steun

BALANS



2
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3
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NOOIT ZELDEN/SOMS (HEEL) VAAK

OP GEWONE SCHOOLDAGEN, IN 

HOEVERRE MAG JIJ…

EEN UUR VOORDAT JE NAAR 

BED GAAT OP INTERNET OF 

GAMEN?

Middelbare scholieren

HOE STRENG ZIJN OUDERS?



WAT IS HET MEEST CRUCIALE DAT OUDERS 
MOETEN DOEN OM PROBLEMATISCH 

SOCIALE MEDIA GEBRUIK TE VOORKOMEN?





REGELS

COMMUNICATIE



Koning et al., 2018



Wooclap

Regels stellen over 
internetgebruik werken
altijd

A) Eens

B) Oneens



Sociale media voordat
je kind naar bed gaat?

SLAAPKWALITEIT?

&

Van den Eijnden et al., 2021



Digital Family Project

Risicovol en
problematisch

sociale
mediagebruik

Schermtijd van ouders

Smartphonegebruik
ouders tijdens interactie

met kind

Internet specifieke regels

Reageren op sociale
mediagebruik

Geurts et al (onder revisie)





TIPS VOOR OUDERS

Bewust van jouw invloed; 
voorbeeldgedrag en voordelen voor jezelf

Maak vooraf afspraken, liefst samen met je 
kind, bijv.

geen telefoon mee naar slaapkamer

Toon interesse, wees betrokken



Dank voor uw aandacht!

Keep up-to-date: 
www.uu.nl/onderzoek

/digital-family VRAGEN:

h.g.m.vossen@uu.nl

h.m.koning@vu.nl

http://www.uu.nl/onderzoek/digital-family


MEER INFORMATIE?

www.uu.nl/onderzoek/digital-family 
www.uu.nl/onderzoek/digital-youth

www.bureaujeugdenmedia.nl
www.mediawijsheid.nl
www.hoezomediawijs.nl

http://www.bureaujeugdenmedia.nl/
http://www.bureaujeugdenmedia.nl/
http://www.bureaujeugdenmedia.nl/
http://www.bureaujeugdenmedia.nl/
http://www.mediawijsheid.nl/
http://www.hoezomediawijs.nl/

