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60%
van de mensen wil
zijn schermtijd
verminderen. Dit lukt
maar in de helft van
de gevallen.

Met de digitalisering van de samenleving wordt het individu uitgedaagd om weerbaar te blijven ten opzichte van alle nieuwe soorten
prikkels die op haar afgevuurd worden. De huidige technologie zorgt
voor de mogelijkheid om een constante stroom van wereldnieuws,
e-mails, reclame en persoonlijke berichten te ontvangen en dat het
individu hier ten alle tijde toegang tot heeft. We proﬁteren van de
vele mogelijkheden die deze ontwikkeling biedt: je kan altijd bereikbaar zijn, je kan contacten over de hele wereld onderhouden en
overal van op de hoogte zijn - maar er zijn ook keerzijden. Overprikkeling door deze constante stroom van digitale prikkels ligt op de
loer. Daarnaast kan digitalisering zorgen voor een versterking of
vergemakkelijking van fenomenen als vergelijken met anderen en
prestatiedruk. Hoe zit dit en wat ligt hieraan ten grondslag? In welke
mate speelt dit bij jongeren die zijn opgegroeid met digitalisering en
in welke mate bij jonge werkenden die veel druk ervaren?
Hoe blijven mensen weerbaar in een digitale samenleving?

Online kunnen mensen zichzelf met een veel grotere groep
mensen vergelijken dan vroeger. Zo zitten er bijvoorbeeld veel
mensen op sociale media, waar ze gemakkelijk een kijkje
krijgen in het leven van anderen. Bij jongeren die al onzeker
zijn kan onzekerheid hierdoor verder worden versterkt.

62%

Daarnaast wordt een beeld dat je ziet altijd meteen verwerkt
door de hersenen, ongeacht wat voor rationele gedachte je
daarbij hebt. Als je bijvoorbeeld een succesvol persoon met
hele witte tanden ziet, kun je denken dat het bewerkt is, maar
de hersenen slaan toch op dat er een link is tussen succes en
witte tanden.

van de 50 meest
voorkomende fouten is
back end oplosbaar

“Op vakantie was ik nog tot 4 uur ‘s nachts aan het
werk puur omdat ik bereikbaar was”
“Mijn vrienden en ik spelen niet meer buiten, omdat
iedereen op zijn iPad binnen zit”

Door de constante stroom van korte termijn beloningen
die beschikbaar zijn door online aanbod (instant gratiﬁcation) wordt het hersengebied voor executieve functies
minder getraind. Dit hersengebied, verantwoordelijk
voor onder andere planning, concentratie en emotieregulatie, is echter belangrijk voor het onafhankelijk functioneren als individu. Als jongeren dit minder ontwikkelen,
kan op lange termijn succesvol functioneren ondermijnd
worden.

75%

39%

van de jongeren geeft aan
door te spoelen of iets anders
te doen tijdens intro van ﬁlm
of serie

van de jongeren heeft concentratieproblemen door sociale
media

- Ervaringsdeskundigen

“Ik probeer mij ervan bewust te zijn
dat het niet realistisch is, maar
soms kan ik toch jaloers worden op
hoe iemand eruit ziet of wat voor
een leuk leven iemand leidt”

“Ik vergeleek mijzelf
met een online wereld
waarvan ik wist dat ik er
nooit aan kon voldoen”

60% van de Nederlanders
wil zijn schermtijd verminderen

73%
van de mensen is zich niet
bewust dat veel online zijn nu
serieuze negatieve gevolgen
kan hebben later

Dit lukt echter maar in
van de gevallen

de helft

45%

van de mensen geeft aan dat
als ze online actief zijn ze soms
tot vaak het idee hebben dat
anderen het beter voor elkaar
hebben
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Top 3 redenen waarom
het verminderen van de
schermtijd vaak niet lukt:
▪

verslaving

▪

nodig voor werk

▪

aﬂeiding

