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Afdelingen van De Sleutel

Dagcentra: Brugge, Gent, Mechelen, Antwerpen

Crisiscentrum: Wondelgem

 Therapeutische gemeenschappen: Merelbeke en Gent

 Jongerenprogramma: Eeklo

Maatwerk bedrijven ‘Weerwerk’: 
Gent, Roeselare en Antwerpen

 Preventie: Gent Trainen van leerkrachten in 
drugpreventie, life skills, …

Erkende terreinorganisatie, 
Vlaamse Overheid.



Waarover gaat dit?
 ≠ mediawijsheid 

 Als we spreken over schermen = Tv, 
smartphone, games, tablets…

 Wel vanuit het aspect van ‘verslaving’

Mensen met een 
drugverslaving 
begeleiden en terug 
een plek in de 
maatschappij geven.



Internet  
schermen

gamen sociale 
media gokken Series en 

porno



Waarom deze workshop? 

 Op vraag van veel scholen

 Wat zijn de voordelen van smartphones, 
gamen, …

 Wat zijn de risico’s? Moeten wij ons zorgen 
maken? 

 Welke maatregels kan een school treffen om 
de voordelen te vergroten en de risico’s te 
verkleinen?

 Onze standpunten beter argumenteren, wat 
zegt de wetenschap



 Wanneer kocht je je eerste smartphone?

 Op welke plaats gebruik je het vaakst je 
smartphone of gsm?

 Hoelang duurt het gemiddeld vooraleer je 
antwoordt op berichten?

 Bij mij thuis zijn er regels/geen regels over 
schermgebruik/schermtijd?

 Ik keek vandaag al …. keer op mijn smartphone.

Een praatje met je buur



Moeten wij ons zorgen maken? 



Bron: de standaard: 09/01/2018



Bron: HLN 08/01/2018



Bron: HUMO 23/10/2017



Bron: KNACK 30/01/15





“Technologie is niet intrinsiek slecht.” 
Adam Alter - Superverslavend





Maar veiligheidsvoorschriften zijn 
nodig 



Ik maak me het meest zorgen om…



Op de school van Marlies zijn 

smartphones verboden tijdens de 

lesuren, tenzij de leerkracht 

toestemming geeft.

In de pauze mag ze wel op haar 

smartphone.

Thuis is er regelmatig  ruzie omdat 

haar ouders vinden dat Marlies  

teveel op haar smartphone zit. Uit 

de ‘MobileDNA’ app blijkt dat ze 5u 

per dag  met haar smartphone 

bezig is. 

Marlies, 17 jaar

Emma houdt ervan om filmpjes te 

maken met ‘Tik Tok’. Gisteren 

kreeg ze van een anonieme 

gebruiker een opmerking over 

haar uiterlijk. 

Ze kreeg het advies van haar beste 

vriendin om haar video’s beter te 

bewerken. In de klas spraken ze nu 

ook af om Emma superveel ‘likes’ 

te geven elke keer dat ze iets post. 

Emma, 12 jaar



Emma, 12 jaar

Beschermende
factoren

o Filmpjes maken is leuk
oVerbindend voor klasgenoten

Risico factoren

o Video’s van TIK TOK        
commerciële doeleinden

o Zelfbeeld        aantal likes?
o Video’s bewerken         niet echt



Marlies, 17 jaar

Beschermende
factoren

o School geeft grenzen aan
oOntspanning
oMobileDNA app
o Ruzie thuis

Risico factoren

oVoldoende offline contacten?
oAantal uren op smartphone



Jason en zijn vriend Stef hebben een 

Snap streak van 300 berichten. 

Jason gaat op weekend met zijn 

gezin.  Zijn ouders staan erop dat 

alle gezinsleden tijdens dit weekend 

‘offline’ gaan

Jason ziet het niet zitten om zijn 

smartphone thuis te laten en hij 

smokkelt hem mee. Als zijn moeder 

hem betrapt en de smartphone wil 

afpakken,  wordt hij zo kwaad dat hij 

een gat in de deur trapt.

Jason, 12 jaar Karel, 11 jaar
Karel is een echte gamer. Sinds vorig 

jaar heeft hij voor zijn verjaardag 

een PS3 gekregen met enkele 

spelen. Hij speelt graag Fifa als Call 

of Duty. Al zijn vrije tijd gaat op in 

deze spelletjes. Samen met zijn 

ouders geloven ze erin dat hij later 

een professionele gamer zal 

worden. 

Hij was reeds verschillende keren 

afwezig op de basketbal training.



Beschermende
factoren

oOnline/offline tijd
o Snapstreak loopt ook door in 

offline vriendschap

Risico factoren

o Agressie mogelijk symptoom 
van problematisch internetgebruik

o Leeftijd
o Sociale verplichting

Jason, 12 jaar



Karel, 11 jaar

Beschermende
factoren

o Passie voor games

Risico factoren

o Veel online tijd per dag
o Te weinig sociale contacten

offline?
o Uitval op school/vrije tijd



Sleep time

Physical time

Focus time

Connecting time

Play time

Down time

Time in

Gezonde Geest

Sleep time Physical time Focus time Connecting time Play time Down time Time in



Apps die je helpen bij te slapen

Sleep time



Je hebt voldoende slaap nodig om
 Fysiek te herstellen

 Emoties te verwerken en emotionele 
stabiliteit te handhaven.

 Nieuwe hersencellen te ontwikkelen en 
verbindingen te maken

 Goed leerstof te kunnen opslaan in je brein!

Sleep time



Hoe beïnvloeden schermen onze 
slaap? 

 Blauw licht beïnvloedt de aanmaak van 
melatonine

 De aanwezigheid van een smartphone 
zorgt onbewust voor onrust

Sleep time



Hoe beïnvloeden schermen onze 
slaap? 

 Netflix baas: Reed Hastings: 

“de grootste vijand van ons bedrijf is de  
menselijke behoefte aan slaap”

Sleep time



Bespreek per twee

Hoe wordt in mijn omgeving 
omgegaan met deze tips

Eén uur voor het slapengaan 
geen tablet of smartphone

Tablet en/of smartphone op de 
slaapkamer…. geen goed idee

Sleep time



Down time



Down time

 Voor de organisatie van het geheugen

 Voorbereiden op de toekomst

Het rustbrein – vrije gedachten



Down time

 Theo Compernolle “Altijd online zijn”, de 
wortel van het kwaad 

 Voortdurend online zijn zorgt ervoor dat de 
hersenen altijd in de ‘stress modus’ zijn

 Het niveau van Cortisol kan niet dalen, leidt 
tot het afsterven van de zenuwuiteinden en 
axionen. Gevoeliger voor burn-out. (Portzky, 
Veerkracht)

Hoe beïnvloeden schermen het 
rustbrein?



We hebben nood aan verveling
Down time



Zijn we slaaf van onze smartphone?

 Consequente ‘onderschatting’ van aantal 
uren die men ‘verliest’ aan schermgebruik.

 Is dit haalbaar voor efficiëntie op de werkvloer 
later?

 Worden we er gelukkiger van?

Down time



Hulpmiddelen tegen verslaving?

Installatie mobileDNA.pptx

Down time



Hulpmiddelen?

https://kopop.be/

Down time



Mijn profiel
Down time



Wat als we niet meer kunnen ontsnappen?

Down time



Daag jezelf uit en leef een dagje 
zonder smartphone

Down time

Installeer mobile DNA! 



Focus time



Kunnen schermen onze focus versterken? 

Focus time



Hoe beïnvloeden schermen onze 
focus time? 

 Theo Compernolle “Multitasking en 
taakwisseling”  

 De warhoofdige Homo interruptus

Focus time



 Ons brein kan veel…maar niet alles… en 
zeker niet alles tegelijk!

 Ooit al een profvoetballer op het veld 
gezien met een smartphone in de hand?

 Les volgen met of zonder smartphone?

 Wat tijdens studeren en huiswerk maken?

Multitasken…een fabeltje
Focus time



Focus time
Zorg voor een afgemeten tijd 
waarin je niet gestoord wordt

Doe niet dom achter het stuur



Focus time



En wat in mijn klaslokaal?
Focus time



En thuis? 
Focus time



Is het ok (Kahoot)
Focus time

 … als je je smartphone gebruikt terwijl je op straat wandelt?

 …als je naar film kijkt op je smartphone (zonder oortjes) op de bus of 
trein?

 …als je je berichten checkt terwijl je betaalt aan de kassa?

 …als je sociaal-media-dingetjes doet tijdens een etentje?

 …als je in je e-mails en berichtjes leest tijdens een vergadering

 …als je foto’s van je kinderen deelt op Facebook?

 …als je naar je smartphone kijkt terwijl je aan het praten bent met 
iemand

 …als je je berichtjes beantwoordt terwijl je wacht in de rij aan de 
kassa…

 …als je afspreek iets asociaal te doen en daar een filmpje van maken 
en online zetten



Verbonden met vele netwerken

Connecting time



Wij hebben WIFI, dus je hoeft niet 
met elkaar te praten

Connecting time



Offline contacten

 Hoe leer je sociale vaardigheden? 

 Hoe leer je omgaan met anderen, hoe 
conflicten op te lossen?

 Hoe lees je de gevoelens van anderen? 

 Gamen en smartphone kan ondersteunend 
werken, maar kunnen het niet alleen! 

Connecting time



Offline contacten

 Emotionele amblyopie  (Hilarie Cash)

 Gamers van 10 tot 15 jaar die meer dan drie 
uur per dag gamen 
 Minder tevreden met hun leven

 Minder geneigd om mee te leven met anderen

 Minder goed met hun eigen emoties konden 
omgaan

Connecting time



Maak een lijst met online 
vrienden en kennissen…  

Hoeveel van je online vrienden 
ontmoet je ook offline? 

Connecting time



Physical time



Voldoende beweging
Physical time



Hoe schermen ‘exercise time’ 
beïnvloeden

Physical time



Hoe schermen ‘exercise time’ 
beïnvloeden

Physical time



Wat is het toppunt van verslaving 
aan je smartphone

Physical time

 Naar de foto’s kijken op je telefoon van iets 
dat nog steeds aan het gebeuren is voor je 
neus…

 Hopen dat het stoplicht op rood springt, 
zodat je nog even je Facebook updates 
kunt checken..

 Naar elkaar appen terwijl je samen aan tafel 
zit…

 …



The joy of experimenting with life

Play time



The joy of experimenting with life

Play time



Populairste spelletjes bij de 
Vlaamse jeugd…

Play time



Oefening uit PLAY:

Educatief materiaal
Play time



Samenvatting 



Meaningful: Is het duidelijk voor jou waarom je 
je smartphone neemt?

“ik stuur een bericht naar mijn beste vriendin die jarig is…”

versus

“ ik neem mijn smartphone omdat ik me even verveel in de 
les…”

Digitaal voedzaam bezig zijn…



Moderate: matig je gebruik zodat de smartphone 
niet de hoofdrol speelt in je leven.

“Na school zit ik op mijn smartphone en daarna ga ik naar de 
fitness.”

Versus

“na school ga ik gamen en zit ik op mijn smartphone…mijn 
taken voor school laat ik links liggen…”

Digitaal voedzaam bezig zijn…



Mindful: bewust zijn van je smartphonegebruik.

“ Tijdens de les steek ik mijn smartphone onderaan mijn 
boekentas”

Versus

“ik dacht even op mijn gsm te kijken en nu zijn we 2u 
verder…”

Digitaal voedzaam bezig zijn…



 Vraag 1: welke oplossingen zie jij voor 
leerlingen die geneigd zijn om tijdens de les 
regelmatig op hun smartphone te kijken? 
Kunnen die oplossingen doorgetrokken 
worden naar een schoolbeleid?

 Vraag 2: Hoe dient een leerkracht met zijn 
smartphone om te gaan op school 
(rolmodel)? Hoe kunnen we digitale 
voedzaamheid stimuleren binnen digitale 
leeromgevingen? (smartschool)

Bespreek met je buur



 Vraag 3: Wat kunnen we op school doen 
om de leerlingen te stimuleren om op vrije 
momenten actief te ontspannen? 
(archiverend brein herstellend)

 Vraag 4: Welke oplossingen zie jij voor 
leerlingen die vermoeid in de klas zitten en 
waarbij de klassenraad vermoed dat dit 
komt door risicovol schermgebruik?

Bespreek met je buur



 Vraag 5: Hoe kunnen we als school de 
focus-tijd van onze leerlingen vergroten? 

 Vraag 6: Op welke manier kunnen we de 
smartphone inschakelen tijdens ons 
lesgeven? Wat zal er nodig zijn om er 
daarna in te slagen de smartphone weg 
te bergen? 

Bespreek met je buur



 Vraag 7: Hoe herkennen we verslaafde 
gamers in onze klas? Op welke manier 
gaan we dit gedrag beïnvloeden? 

 Vraag 8: Is het een goed idee om de 
school ‘smartphone-vrij’ te maken (zoals 
rookvrije school) en/of enkele plaatsen te 
voorzien waar je wel op de smartphone 
mag kijken. 

Bespreek met je buur



Johan Van de Walle en Kelly Cathelijn

Trainers preventie De Sleutel

 Ebergiste De Deynestraat 2 C - 9000 Gent

 preventie@desleutel.be

 09 231 57 48

www.unplugged123.be




