
Beeldschermen 

Voel Je Goed!
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HET EFFECT VAN SCHERMGEBRUIK!



Schermtijd betekent letterlijk hoeveel tijd je, in
minuten en/of uren, achter een scherm
besteedt. Met een scherm denk je misschien
direct aan je tv of computer, maar vergeet ook
je smartphone niet. 

Tegenwoordig is de smartphone niet alleen een
telefoon, maar ook een spelconsole, een
fototoestel, een computer, een navigatiemiddel,
een portefeuille en een agenda. Eigenlijk
kunnen, en doen, we alles met onze
smartphone. En hoe meer tijd je besteedt aan
je smartphone, hoe hoger de schermtijd wordt.

Schermen in ons
leven
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Tegenwoordig staren we ons blind
op onze smartphone, tablet, laptop,
tv en ga zo maar door… Het is dan
ook geen geheim dat we elke dag
urenlang naar een scherm staren.
Veel te veel dus en dat is ongezond.
In het algemeen zorgt overmatig
schermgebruik voor onrust, stress,
slecht slapen, maar ook voor
lichamelijke problemen.

Hoeveel schermtĳd
is dan wel gezond?

Het antwoord op die vraag is
eigenlijk nergens te vinden… Te veel
schermtijd kan schadelijk zijn voor
de gezondheid, omdat het effect zou
hebben op de ogen en het
concentratievermogen. Daarnaast
leidt te veel schermtijd ook tot
verstijfde spieren van het lang
stilzitten en kan de hormoonregeling
van slag raken. Bovendien kan je
een telefoonverslaving ontwikkelen.
De drang dat je vaak op je telefoon
moet kijken en een angstig gevoel
als je je telefoon niet direct kan
vinden.

Het effect van
overmatig
schermgebruik op
je gezondheid
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Het smartphonescherm wint het van alle andere beeldschermen als we naar
het gebruik kijken. Dat is natuurlijk logisch, want je gsm neem je overal
gemakkelijk mee naartoe. Positief is dat niet… Zo blijkt dat steeds meer
mensen meer stress ervaren door het continu krijgen van telefoons, berichtjes
en mails. Ook zorgt het urenlang naar je scherm staren voor meer
slaapproblemen. Door het blauwe licht van het scherm denkt ons brein dat
het nog dag is en vallen we bijgevolg moeilijker in slaap als we onze gsm mee
naar bed nemen. Voor je ogen zorgt het staren naar je gsm zelfs op een kans
op bijziendheid. Dit omdat we te vaak en langdurig op korte afstand naar het
scherm kijken. Onze ogen raken daardoor steeds minder gewend om veraf
scherp te kunnen zien. Lichamelijk gezien doet een smartphone ook wat… We
nemen verkeerde houdingen aan, waardoor we last krijgen van onze armen,
rug, nek en schouders. Onze armen of vingers kunnen gaan tintelen, omdat
het bloed niet goed kan stromen. Daarnaast kun je ook last krijgen van een
‘appduim’, zere polsen en handen.

Smartphonescherm
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Net als bij het staren naar je gsm, kan
ook urenlang tv kijken voor
slapeloosheid zorgen. Het slaaptekort
heeft ook gevolgen voor je concentratie
en energielevel. Zelfs je weerstand
neemt af, waardoor je minder goed
bestand bent tegen virussen. Daar komt
nog bij dat het vele zitten in steeds
dezelfde houding een no go is voor je
lijf, met nek- en rugpijn tot gevolg.

Televisie
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Tip: stoppen met werken hoeft niet,
maar vaker pauze nemen wel. Probeer
elk half uur even een minuut pauze te
nemen. Doe je ogen dicht of ga even
weg van je scherm. Zo kun je ook het
langdurig zitten onderbreken door te
bewegen. Je ogen ontspannen én jij
ook!

Computerscherm

Je tv en smartphone hebben al een
groot effect op je gezondheid, maar
wie een bureaujob heeft doet daar
nog een schepje bovenop. Als je
urenlang geconcentreerd achter een
laptop of computer moet werken (of
veel gamed), neemt de kans op
hoofdpijn flink toe. Die hoofdpijn
veroorzaakt door je computerscherm
heet ‘het computervisie syndroom’.
Hier krijg je last van als je te veel
spanning op je ogen krijgt, door het
lang staren naar je scherm. Naast
hoofdpijn kun je daar ook wazig door
gaan zien, duizelig worden, vermoeid
worden en rode en droge ogen
krijgen. 
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Beeldschermen zijn als magneten voor
kinderen. Het is daarom voor een kind vaak
lastig om zich op iets anders te focussen dan
een smartphone, tablet of computer. Het is
verstandig om de schermtijd van je kind te
monitoren, in plaats van te verbieden. Maak
bijvoorbeeld afspraken met je kind en stel
grenzen. Hoeveel schermtijd goed is voor een
kind, is per kind en ook per leeftijd verschillend.
Daarnaast is er ook nog zoiets als ‘gezonde
beeldschermtijd’. Tijdens de spitsuren thuis, bij
ziekte of in de vakantie kan het kijken naar
televisie of op een tablet of smartphone
ontspannend werken. Zo kan je kind
educatieve video’s bekijken of een
(educatief) spel spelen met familie of
vrienden. Er zijn dus geen harde regels voor
schermtijd, maar er zijn wel wat algemene tips
per leeftijd:

Ben jĳ een
ouder?
H O E V E E L  S C H E R M T I J D  V O O R  E E N  K I N D ?  
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-Kinderen van 0 tot 2 jaar: maximaal vijf minuten per dag
-Kinderen van 2 – 4 jaar: maximaal 30 minuten per dag
-Kinderen van 4 – 6 jaar: maximaal 1 uur per dag (liefst 4 x 15 minuten)
-Kinderen van 6 – 8 jaar: maximaal 1 uur per dag (liefst 2 x 30 minuten)
-Kinderen van 8 – 10 jaar: maximaal 1 à 1,5 uur per dag.
-Kinderen van 10 – 12 jaar: maximaal 2 uur per dag.
-Kinderen 12 jaar en ouder: maximaal 3 uur per dag.


