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Zoom handleiding

Mocht je een technische vraag hebben, dan kun je 
deze stellen in de chatfunctie

We nodigen je van harte uit om inhoudelijke vragen te 
stellen.
Dit kan via de Q&A functie.
Je kunt een vraag van iemand anders die jij ook 
interessant vindt een duimpje geven, dan komt deze 
hoger in de lijst te staan.

Let op! We reageren niet op ‘Raise Hand’. 



Onderzoek naar sociale mediagebruik 
jongeren (11-17 jaar)



Sociale media: Opium voor onze tieners?



1960-1970

Televisie: 
opium voor 
onze kinderen







1. Rapporteren jongeren niet een beetje te 
gemakkelijk dat ze verslaafd zijn aan sociale 
media? Ja/Nee

2.Moeten we de term ‘verslaving’ wel gebruiken 
voor deze favoriete bezigheid? Ja/Nee



Officiële erkenning van internet-gerelateerde 
verslavingen in diagnostische handboeken

DSM-5 (2013)
Internet Gaming Disorder (IGD) is opgenomen in de bijlage 
van de DSM-5 als een aandoening die meer klinisch onderzoek 
behoeft alvorens deze als een formele stoornis te beschouwen

ICD-11 (2018)
Gaming disorder (GD) wordt officieel erkend en opgenomen 
als een ‘mental disorder’



Is er voldoende empirische bewijs dat sociale 
media verslaving echt bestaat?



Voorgestelde definitie: "Herhaaldelijk gedrag dat leidt tot 
aanzienlijke schade of leed van functioneel beperkende aard, dat 
niet door de betrokkene zelf wordt beperkt en dat gedurende 
een aanzienlijke periode aanhoudt.”



Social Media Disorder (conform 
DSM-5 definitie IGD)

• Loss of control / Persistence 
• Preoccupation
• Conflict
• Withdrawal symptoms
• Escape/ coping
• Tolerance
• Problems
• Deception
• Displacement



Problematisch sociale mediagebruik: internationale cijfers 
jongeren 11-17 jaar uit 44 landen (HBSC, 2017)



Prevalentie van problematisch sociale mediagebruik 
(5 of meer symptomen) onder Nederlandse jongeren 
(HBSC, 2017)



Betreft het herhaaldelijk gedrag dat leidt tot 
aanzienlijke schade of leed van functioneel 
beperkende aard?
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De impact van intensiteit van sociale mediagebruik: 
aanwijzingen voor kleine positieve en negatieve effecten
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Zijn er aanwijzingen dat problematisch sociale 
mediagebruik tot meer concentratieproblemen (en 

andere ADHD-symptomen) leidt?
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De impact van symptomen van sociale mediaverslaving: 
sterke aanwijzingen voor een toename in 
aandachtsproblemen en impulsiviteit



Kortom…

Ø Duidelijke en overtuigende aanwijzingen dat symptomen van sociale 
mediaverslaving tot aanzienlijke schade of leed van functioneel 
beperkende aard kunnen leiden. 

Maar hoe zit het met 2e deel van definitie voor gedragsverslaving?

Ø Herhaaldelijk gedrag dat niet door de betrokkene zelf wordt beperkt en 
dat gedurende een aanzienlijke periode aanhoudt.”
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Vier profielen van jeugdige sociale mediagebruikers 
(waarvan 2 risicogroepen)



Twee risicoprofielen:

Profiel 1 (gebruik 
hoog, veel symptomen)

• Iets meer meisjes

• Lager opleidingsniveau

• Meer 
concentratieproblemen 
en impulsiviteit

• Lagere 
levenstevredenheid
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laag, veel symptomen)

• Iets meer jongens

• Een lagere sociale 
competentie

• Lagere 
levenstevredenheid



Moeten we problematisch sociale mediagebruik als 
een gedragsverslaving behandelen?

Ja, wat ons betreft wel!

Ø Herhaaldelijk gedrag dat leidt tot aanzienlijke schade of leed 
van functioneel beperkende aard: +++

Ø Dat niet door de betrokkene zelf wordt beperkt en dat 
gedurende een aanzienlijke periode aanhoudt: + (meer 
onderzoek noodzakelijk)



Wat doen we tot nu toe op het gebied van PREVENTIE 
sociale mediaverslaving onder jongeren?

Vanaf 18 jaar

Online zelfhulp-
programma

< 18 jaar

Wat kunnen we 
ouders 
adviseren?



Online zelfhulpprogramma “Je smartphone de 
Baas” (UU, in samenwerking met stichting mirro)



Onderdelen van “Je Smartphone de Baas” (inzichtgevende
oefeningen, interviews ervaringsdeskundigen, animaties etc.)

• Bewustwording van eigen smartphonegebruik en de 
ervaren voor- en nadelen daarvan

• Inzicht krijgen in eigen smartphonegebruik (bijv. interne 
en externe triggers)

• Vergroten van zelfeffectiviteit en motivatie om 
smartphonegebruik te veranderen 

• Persoonlijke doelen stellen

• Plannen maken voor implementatie van 
nieuw gedrag



Effectiviteit van “Je smartphone de Baas”?

Onderzoek (CRT) onder 163 studenten, 81% meisjes (Mleeftijd=18.8) 

Controle groep

(time management)

Interventiegroep

(Je smartphone de Baas)

N =114 (48.3%) N =122 (51.7%)



Effectiviteit “Je	smartphone	de	Baas”:

Smartphonegebruik 
tijdens het studeren

Aandachtsproblemen 
door smartphonegebruik 

tijdens het studeren 

Symptomen van 
smartphoneverslaving

Interventie Uitkomsten 3 maanden 
later

Online programma

“Je smartphone de 
Baas”
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Uitkomsten 3 maanden 
later

Online programma
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Effecten groter onder studenten met een hoge ‘treatment 
responsiveness’ (therapietrouw)
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Tot zover

Tot	zover	het	eerste	deel	van	dit	Webinar!

Maar	welke	rol	kunnen	ouders	vervullen	bij	de	preventie	
van	sociale	mediaverslaving?


