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Abstract 
 
 
Inleiding: Jong-adolescenten besteden teveel tijd aan schermgerelateerd 
gedrag wat invloed heeft op hun fysieke en mentale gezondheid. In deze 
masterproef werd onderzocht hoeveel schermgerelateerd gedrag Vlaamse 
jong-adolescenten vertonen in de vrije tijd en welke psychosociale 
determinanten en determinanten in de thuisomgeving daarop van invloed 
zijn. 
Methoden: Er werden vragenlijsten afgenomen bij 291 meisjes uit het 
eerste leerjaar en 541 jongens uit het derde leerjaar van verschillende 
middelbare scholen in Oost en West Vlaanderen.  
Resultaten: 76,60% van de ondervraagde jongeren scoorde boven de 
norm voor schermgerelateerd gedrag. In het weekend besteedden zij 
anderhalf uur meer aan schermgedrag dan doordeweeks. Lage SES 
jongeren besteedden significant meer tijd aan schermgedrag dan jongeren 
met een hoge SES. De aanwezigheid van regels voor schermgebruik is 
een predictor voor de hoeveelheid TV kijken en computergebruik. De 
aanwezigheid van een TV op de slaapkamer is een predictor voor TV 
kijken onder jongeren met lage socio-economische status. De 
aanwezigheid van een spelconsole op de slaapkamer is een predictor voor 
computergebruik onder jongens. Eigen-effectiviteit en nadelen van 
gedrag werden geïdentificeerd als predictoren voor TV kijken en surfen 
op internet. Nadelen van gedrag was ook een predictor voor 
computerspelletjes spelen. Gewoonte was een predictor voor TV kijken 
terwijl sociale norm een predictor was voor surfen op internet en 
computerspelletjes spelen.  
Conclusie: Schermgerelateerd gedrag onder Vlaamse jong-adolescenten 
is te hoog. In interventies moet gericht worden op het verhogen van de 
eigen-effectiviteit en het doorbreken van gewoontegedrag met betrekking 
tot TV en internetgebruik. Met betrekking tot gamen moet meer gefocust 
worden op de sociale omgeving. 
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Inleiding 
 

 

Onlangs is er veel ophef ontstaan over het feit dat de jongerenzender Ketnet 24 uur per 

dag zou gaan uitzenden. Men maakte zich zorgen dat jongeren niet meer van de buis 

weg te slaan zouden zijn en legde verbanden met de vele alarmerende berichten in het 

nieuws over toenemende gewichtsproblemen en teveel sedentair gedrag onder jongeren. 

Is dit terecht?  

De omgeving waarin jongeren zich bewegen is door de jaren heen sterk 

veranderd. De vraag naar fysieke activiteit in het dagelijks leven is sterk verminderd 

door de toenemende aanwezigheid van computers en elektronische apparaten, en de 

vrije tijd wordt veelal zittend doorgebracht met elektronische vormen van entertainment 

zoals TV, DVD, internet, spelcomputers en mobiele telefoons. Salmon, Tremblay, 

Marshall en Hume (2011) spreken zelfs van een “screen invasion” naar aanleiding van 

een studie die de toename van elektronische apparatuur in Canadese huishoudens over 

de jaren heen aantoont (Katzmarzyk & Tremblay, 2007 in Salmon et al., 2011, p. 197). 

Door al deze ontwikkelingen is er in gezondheidsonderzoek meer en meer 

belangstelling ontstaan voor de gevolgen van sedentair gedrag en de invloed hiervan op 

gezondheid en welbevinden in de westerse wereld (Pate, O’Neill & Lobelo, 2008). In 

2012 bracht de Vlaamse vzw Eetexpert.be een consensustekst uit met onder andere 

richtlijnen voor sedentair en schermgerelateerd gedrag (Vlaamse consensustekst, 2012). 

Voor jongeren werd aangeraden niet meer dan 2 uur per dag voor een scherm te zitten. 

Het lijkt er echter op dat veel jongeren deze grens overschrijden. Om goede interventies 

te kunnen ontwikkelen is het belangrijk te weten welke factoren van invloed zijn op 

schermgerelateerd gedrag van jongeren. Doordat het onderzoek naar schermgerelateerd 

gedrag nog in de kinderschoenen staat, is nog maar weinig bekend over de factoren die 

een rol spelen.  

In deze masterproef zullen de factoren in thuisomgeving en psychosociale 

factoren die van invloed zijn op schermgerelateerd gedrag van jong-adolescenten 

onderzocht worden door middel van een empirische studie en een 

determinantenanalyse. De masterproef zal starten met een literatuurstudie om de 

achtergrond van het probleem te verkennen. Daarna zullen de methoden en resultaten 
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van het onderzoek besproken worden. Ten slotte zullen de belangrijkste uitkomsten en 

conclusies van het onderzoek bediscussieerd worden.  
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Hoofdstuk 1: Literatuurstudie  
 

 

1.1 Sedentair en schermgerelateerd gedrag 
 

1.1.1 Definitie van sedentair gedrag 

 

Het woord sedentair komt van het Latijnse woord ‘sedere’ dat ‘zitten’ betekent. 

Sedentair gedrag bestaat voornamelijk uit activiteiten die zittend of liggend worden 

uitgevoerd. Het is een verzamelnaam voor een hele keur aan gedragingen zoals TV 

kijken, computeren, huiswerk maken, lezen, muziek luisteren, verplaatsing door middel 

van gemotoriseerde voertuigen, enzovoorts. Wat deze activiteiten met elkaar gemeen 

hebben, is dat ze een laag energie verbruik vergen (Owen, Healy, Matthews & Dunstan, 

2010; Gorely, Marshall, Biddle & Cameron, 2007). Een maat voor energieverbruik is 

het metabolisch equivalent oftewel MET. Deze maat drukt het energieverbruik tijdens 

inspanning uit ten opzichte van het energieverbruik in rust, waarbij rust wordt 

aangegeven met 1 MET. Sedentair gedrag beslaat alle activiteiten die een 

energieverbruik hebben van 1.0 tot 1.5 MET. Activiteiten die 1.6 tot 2.9 MET vragen, 

noemt men lichte fysieke activiteiten. Dit zijn vaak activiteiten waarbij men staat. Denk 

bijvoorbeeld aan koken, strijken, afwassen, enz. Matig tot zware fysieke activiteiten 

zoals fietsen, zwemmen, lopen en rennen, vragen een energieverbruik van 3 tot 8 MET 

(Owen et al., 2010; Owen, Bauman & Brown, 2009; Pate et al., 2008; Ainsworth et al., 

2000).  

Vroeger verstond men onder sedentair gedrag al het gedrag dat niet meer dan 3 

MET aan energieverbruik vroeg, dus alles wat niet geclassificeerd kon worden als 

matige tot zware fysieke activiteit. Men kwam echter tot de ontdekking dat lichte 

fysieke activiteiten gedurende de dag veel bijdragen aan het algehele energieverbruik 

per dag. Ook verhoogt lichte fysieke activiteit de metabole waarden in het lichaam in 

tegenstelling tot zitten of liggen (Pate et al., 2008). Bey en Hamilton (2003) en 

Hamilton, Hamilton en Zderic (2004) hebben met hun onderzoek aangetoond dat de 

fysiologische effecten van zitten of liggen significant verschillen van de effecten van 

stilstaan. Zij lieten zien dat een gebrek aan spiercontracties tijdens langdurige perioden 
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van zitten, zorgt voor een daling in de aanmaak van Lipoproteine Lipase en een daling 

van de glucose opname. Hierdoor ontstaan tekorten die invloed hebben op de 

ontwikkeling van obesitas en andere metabolische aandoeningen. Onderzoek van Healy 

et al. (2008) liet zien dat een groot gezondheidseffect kan worden bereikt met 

betrekking tot metabolische aandoeningen bij volwassenen door regelmatige “breaks” 

in te lassen tijdens het zitten. Owen et al. (2010, p. 106) concluderen hieruit dat 

sedentair gedrag niet alleen het uitblijven van fysieke activiteit is, maar een unieke set 

van gedragingen met unieke omgevingsdeterminanten en mogelijk unieke 

consequenties voor de gezondheid.  

 

1.1.2 Sedentair gedrag versus fysieke activiteit 

 

In de literatuur worden verschillende resultaten vermeld met betrekking tot het verband 

tussen sedentair gedrag en fysieke activiteit. Uit de resultaten van het onderzoek van 

Biddle, Gorely en Marshall (2009) kwam naar voren dat fysieke activiteit in de vorm 

van sport en beweging negatief verband houdt met de mate van TV kijken. Met andere 

woorden: jongeren die veel TV kijken zijn minder fysiek actief en omgekeerd. Te Velde 

et al. (2007) vonden echter geen significante relatie tussen de tijd die jongeren 

besteedden aan sedentair gedrag en de tijd die besteed werd aan fysieke activiteit. 

Zabinski, Norman, Sallis, Calfas en Patrick (2010) toonden in hun onderzoek naar 

patronen van sedentair gedrag onder adolescenten aan dat een hoge mate van fysieke 

activiteit en hoge mate van sedentair gedrag kunnen samengaan. Dit wordt bevestigd 

door onderzoek van Brug et al. (2012) en Van der Aa et al. (2012). Het is dus niet zo dat 

mensen die veel zitten per definitie niet genoeg fysiek actief zijn, de twee gedragingen 

kunnen goed samen gaan.  

Echter kunnen ook mensen die de norm van een half uur beweging per dag 

halen, gezondheidsrisico’s lopen door daarnaast teveel te sedentair gedrag te vertonen. 

Onderzoek van Eisenmann, Bartee, Smith, Welk en Fu (2008) toonde aan dat onder 

studenten de relatie tussen sedentair gedrag en het risico op gewichtstoename losstaat 

van de mate waarin zij fysiek actief zijn. Het onderzoek van Rey-Lopez et al. (2008) 

laat zien dat ook bij kinderen en adolescenten de relatie tussen obesitas en sedentair 

gedrag onafhankelijk is van de mate van fysieke activiteit. Volgens Pate et al. (2008) is 
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een mogelijke verklaring dat zij te weinig lichte en/of matige fysieke activiteiten doen 

gedurende de rest van de dag, deze activiteiten werden niet opgenomen in de 

onderzoeken. Owen (2010 p. 107) heeft het over de “active couch potatoe”. Dit is 

iemand die genoeg aan sport doet, maar de rest van de dag veelal sedentair doorbrengt. 

Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen de hoeveelheid lichte en/of matige 

fysieke activiteit en de hoeveelheid sedentair gedrag per dag. Healy et al. (2008) raden 

aan om de totale zittijd te beperken door langere perioden van zitten te doorbreken met 

even gaan staan, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan of iets te drinken te gaan halen. 

Op deze manier wordt de hoeveelheid lichte fysieke activiteit per dag verhoogd. Ook 

kan men ervoor kiezen activiteiten staand uit te voeren in plaats van zittend.  

 

1.1.3 Sedentair gedrag en schermgerelateerd gedrag 

 

Schermgerelateerd gedrag vormt een belangrijk aandeel van sedentair gedrag (Gorely et 

al., 2007). In onderzoek wordt daarom vaak gekeken naar de hoeveelheid tijd die 

besteed wordt aan schermgerelateerd gedrag om zo de mate van sedentair gedrag te 

bepalen. Dit wordt ook wel Schermgedrag of Schermtijd genoemd. Onder 

schermgedrag vallen alle vormen van gedrag waarbij een beeldscherm gebruikt wordt, 

zoals TV kijken, video of dvd kijken en computergebruik zoals surfen op internet en 

computerspellen spelen. De meeste onderzoeken naar schermgerelateerd gedrag richten 

zich hierbij op de tijd die besteed wordt aan TV kijken oftewel TV-tijd. TV kijken is het 

meest voorkomende sedentaire gedrag bij jongeren en volwassenen in 

geïndustrialiseerde landen, en voor velen de meest voorkomende vrijetijdsbesteding 

(Pearson, Salmon, Crawford, Campball & Timperio, 2011; Biddle et al., 2009; Gorely et 

al., 2007).  

Echter om te weten hoeveel tijd besteed wordt aan sedentair gedrag is het niet 

voldoende om enkel de TV-tijd te meten. Biddle et al. (2009) vonden in hun onderzoek 

naar TV-tijd als maat voor sedentair gedrag, dat de hoeveelheid tijd die jongeren voor 

de TV doorbrengen negatief verband houdt met de tijd die zij besteden aan andere 

sedentaire activiteiten. Een mogelijke verklaring volgens Biddle et al. (2009) is dat 

jongeren verschillende vormen van sedentair gedrag, zoals TV kijken en 

computergebruik, afwisselen of zelfs met elkaar compenseren. Om een representatief 
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beeld te krijgen van sedentair gedrag is het dus belangrijk om in toekomstig onderzoek, 

naast het meten van de TV-tijd, ook andere sedentaire activiteiten te betrekken. Ook 

Van Sluijs, Page, Ommundsen en Griffin (2010) bevestigen dat toekomstige studies 

gericht moeten worden op een groter aantal gedragingen om een duidelijker beeld te 

krijgen van de hoeveelheid tijd die sedentair wordt doorgebracht. Daarnaast is het 

belangrijk om de verschillende vormen van sedentair gedrag te identificeren om te 

weten op welke gedragingen toekomstige interventies zich moeten focussen. Dat 

sedentair gedrag in de vrije tijd, en voornamelijk TV kijken en computergebruik, vaak 

doelgedrag is voor interventies, komt volgens Van Dyck et al. (2011) doordat mensen 

meer vrijwillig kiezen om dit gedrag uit te voeren, in tegenstelling tot sedentair gedrag 

met betrekking tot werk of studie.  

 

 

1.2 Gezondheidsrisico’s van sedentair en schermgerelateerd gedrag 
 

In het kader van gezondheidsinterventies is het belangrijk aandacht te besteden aan 

sedentair gedrag. Er zijn reeds veel onderzoeken gedaan naar de gezondheidsrisico’s 

van sedentair gedrag, waaruit blijkt dat de mate van sedentair gedrag samenhangt met 

zeer veel verschillende gezondheidsaandoeningen. Er werden verbanden gevonden met 

een hoger risico op cardio-metabolische en cardiovasculaire aandoeningen, osteoporose, 

diabetes en overgewicht of obesitas. (Cordova, Villa, Sureda, Rodriguez-Marroyo & 

Sanchez-Collado 2012; Katzmaryk, Church, Craig & Bouchard, 2009; Ekelund, et al. 

2007; Hu, Li Colditz, Willet & Manson, 2003). Het gezondheidsprobleem dat reeds het 

meest onderzocht is in relatie met sedentair gedrag is het risico op overgewicht of 

obesitas. Dit verband zal uitgebreid besproken worden, waarna meer specifiek de 

gezondheidsrisico’s met betrekking tot schermgerelateerd gedrag in de vorm van TV 

kijken en computergebruik bekeken worden. 

 

1.2.1 Relatie tussen sedentair gedrag en overgewicht 

 

De toename van overgewicht onder jongeren is een wereldwijd probleem. Een studie 

onder schoolgaande jongeren van over de hele wereld laat zien dat 10% van alle 
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jongeren tussen de 5 en 17 jaar overgewicht heeft. Van deze jongeren valt een kwart 

binnen de criteria voor obesitas (Wang & Lobstein, 2006; Lobstein, Baur & Uauy, 

2004). Verschillende onderzoeken hebben de samenhang aangetoond tussen de 

hoeveelheid sedentair gedrag en een verhoogd risico op overgewicht en obesitas bij 

jongeren en volwassenen (Vasques, Mota, Correia & Lopes, 2012; Vicente-Rodriguez, 

Biosca, Moreno 2008; Patrick et al., 2004) Te Velde et al. (2007) meldden ook een 

associatie tussen sedentair gedrag en overgewicht bij kinderen in verschillende 

Europese landen waaronder België.  

De relatie tussen sedentair gedrag en gewichtstoename kan zeer gesimplificeerd 

uitgelegd worden door te kijken naar de energiebalans. Wanneer energie inname hoger 

is dan het energieverbruik - met andere woorden, wanneer men teveel eet en te weinig 

beweegt - ontstaat er een overschot aan energie in het lichaam. Dit wordt opgeslagen en 

wanneer er een aanhoudend overschot aan energie wordt opgeslagen ontstaat 

gewichtstoename (Hills, King & Armstrong, 2007). Dit is terug te zien in een onderzoek 

van Rosenkranz en Dzewaltowski (2008), waarin zij aantoonden dat sedentair gedrag 

leidt tot gewichtstoename, tenzij de calorie-inname proportioneel verminderd wordt. 

Daarbovenop is sedentair gedrag - en met name TV kijken - bij uitstek een gedrag dat 

goed gecombineerd kan worden met eten, doordat men rustig zit en de handen vrij heeft. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die meer TV kijken, een hogere energie inname van 

vette, zoete en zoute snacks en energie drank vertonen. Daarnaast worden personen die 

veel TV kijken meer blootgesteld aan reclames over eten en ongezonde snacks, 

waardoor de neiging om te eten groter wordt (Thomson, Spence, Raine & Laing, 2008; 

Rey-López et al. 2008). 

Doordat er nog weinig longitudinaal onderzoek is uitgevoerd naar het verband 

tussen sedentair gedrag en overgewicht, kan niet worden vastgesteld wat de richting is 

van het verband. Uit onderzoek van Healy et al. (2008) bleek dat er een positief verband 

is tussen sedentair gedrag en tailleomtrek, onafhankelijk van de mate van fysieke 

activiteit. Echter vonden Ekelund et al. (2012) geen verband tussen sedentair gedrag en 

tailleomtrek. Wel stelden zij vast dat degenen met een hogere tailleomtrek in de follow-

up meer sedentair gedrag rapporteerden. Dit lijkt het vermoeden van Rey-Lopez et al. 

(2008) te bevestigen, dat personen met overgewicht meer neigen naar sedentair gedrag.  
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1.2.2 Gezondheidsrisico’s van TV kijken 

 

Het meeste onderzoek dat is gedaan naar de effecten van sedentair gedrag ten aanzien 

van obesitas en overgewicht bij jongeren, richt zich op TV kijken. Salmon et al. (2011) 

meldden in hun review dat cross-sectionele, longitudinale en interventie studies een 

consistent verband vinden tussen de hoeveelheid schermtijd en het risico op 

overgewicht bij jongeren. Een studie van de World Health Organisation in 2009 toonde 

aan dat jongeren die minder dan twee uur per dag TV kijken, een verminderd risico op 

overgewicht hebben (Haug et al., 2009). Swinburn & Shelly (2008) vonden in hun 

review geen duidelijke relatie tussen TV-tijd en obesitas bij kinderen en adolescenten, 

maar wel tussen minder TV kijken en een sterke reducering van het risico op obesitas. 

Zij concludeerden dat dit waarschijnlijk komt doordat de hoeveelheid tijd die besteed 

wordt aan TV kijken voor de gehele bevolking zeer hoog is.  

Naast een verhoogd risico op overgewicht en obesitas, hebben verschillende 

studies onder jongeren van alle leeftijden een verband gevonden tussen TV kijken en 

allerhande aanverwante gezondheidsrisico’s, zoals het risico op cardiovasculaire 

aandoeningen, metabool syndroom, type 2 diabetes, enzovoorts (Carson & Janssen, 

2011; Mark & Janssen, 2008, 2011; Wijndaele et al., 2011; Wijndaele et al., 2010; 

Ekelund et al., 2006; Hu, Li , Golditz, Willet & Manson, 2003).  

 

1.2.3 Gezondheidsrisico’s van computergebruik 

 

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar enkel de effecten van computergebruik en 

het spelen van computerspellen op de gezondheid. Meestal richten onderzoeken zich op 

een combinatie van computergebruik en TV kijken (Rey-Lopez et al., 2008) Studies die 

de effecten van computergebruik en computerspellen spelen apart bekijken, vinden vaak 

geen verband met gezondheidsrisico’s. Zo vonden Carson en Janssen (2011) in hun 

onderzoek een verband tussen cardio-metabolisch risico en TV kijken, maar er werd 

geen verband gevonden met computergebruik. Te Velde et al. (2007) vonden ook geen 

verband tussen computergebruik en overgewicht bij Belgische kinderen. De HBSC 

studie vond wel een verband tussen minder dan twee uur per dag computerspellen 

spelen en lagere kans op overgewicht onder schoolgaande kinderen, maar dit effect 
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werd slechts gevonden in 8 van 30 landen. Geen van de landen toonde een verband 

tussen overgewicht en computergebruik voor andere doeleinden. (Haug et al., 2009).  

Rey-Lopez et al. (2008) noemen als mogelijke verklaring dat het energieverbruik 

bij computergebruik, met name bij het spelen van computerspellen, hoger is dan bij TV 

kijken. Daarnaast is het moeilijker om te eten tijdens het spelen van computerspellen, 

omdat men vaak beide handen gebruikt. Ook worden computerspellen het meest 

gespeeld door jongens en jongens zijn gedurende de dag fysiek actiever dan meisjes 

waardoor het effect wellicht wordt opgeheven. Een laatste mogelijke verklaring is dat 

de activiteiten misschien niet apart bekeken moeten worden, omdat jongeren vaak 

wisselen tussen verschillende vormen van sedentair gedrag (Biddle et al., 2009). 

 

1.2.4 Mentale en sociale gezondheidsrisico’s 

 

De hoeveelheid tijd die besteed wordt aan schermgerelateerd gedrag hangt niet alleen 

samen met de fysieke gezondheid van adolescenten. Verschillende studies onderzochten 

verbanden met sociale en mentale aspecten van gezondheid. Een studie onder Britse 

jongeren van 11 en 12 jaar toonde meer schermgerelateerd gedrag onder jongeren die 

behoren tot een etnische minderheid en jongeren die leven in achterstandsbuurten. Ook 

jongeren met psychologische problemen rapporteerden in dit onderzoek meer 

schermgerelateerd gedrag (Brodersen, et al., 2005). De resultaten uit de HBSC studie uit 

2009 laten een positief verband zien tussen schermgerelateerd gedrag en problemen met 

levenskwaliteit, familierelaties, fysieke agressie en tabak- en alcoholgebruik (Haug et 

al. 2009). Hamer, Stamatakis en Mishra (2009) stelden vast dat een hoge mate van TV 

kijken en ander schermgerelateerd gedrag resulteert in meer psychologische onrust bij 

jongeren. 
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1.3 Sedentair en schermgerelateerd gedrag onder adolescenten 
 

1.3.1 Aanbevelingen met betrekking tot sedentair en schermgerelateerd gedrag 

 

Omdat veel studies een mogelijk verband aantonen tussen sedentair gedrag het risico op 

gezondheidsproblemen, heeft de American Academy of Pediatrics (2001) een aantal 

richtlijnen opgesteld om deze risico’s bij jongeren te beperken. Aangeraden wordt om 

jongeren niet meer dan twee uur per dag sedentair te laten door te brengen. Daarnaast 

dient de totale tijd die besteed wordt aan media beperkt te worden tot niet meer dan een 

tot twee uur per dag. Televisietoestellen zouden verwijderd moeten worden uit de 

slaapkamer van kinderen en andere alternatieven voor schermgerelateerd entertainment 

zoals lezen, atletiek, hobby’s en creatief spel moeten aangemoedigd worden (American 

Academy of Pediatrics, 2001). Salmon et al. (2011) stelden in hun review vast dat in 

verschillende landen dezelfde norm wordt gehanteerd. De aanbevelingen voor jonge 

mensen in Canada, Australië en de US luidt: minder dan twee uur per dag TV kijken 

voor jongeren tussen de 5 en 18 jaar en niet meer dan twee uur per dag computergebruik 

voor “niet-school gerelateerde activiteiten”. Voor Vlaanderen heeft de vzw Eetexpert.be 

in opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een aanbeveling 

opgesteld voor sedentair gedrag. Ook zij besluiten op basis van wetenschappelijk advies 

dat het voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar raadzaam is om sedentair gedrag en 

het gebruik van elektronische media buiten de schooluren te beperken tot maximaal 

twee uur per dag (Vlaamse consensustekst, 2012).  

 

1.3.2 Hoeveelheid sedentair gedrag onder adolescenten 

 

Wanneer bekeken wordt hoeveel tijd jongeren sedentair doorbrengen, worden 

voorgaande richtlijnen aangehouden als gezondheidsnorm. Door de hantering van 

verschillende meetmethoden vermelden veel onderzoeken uiteenlopende cijfers over de 

hoeveelheid tijd die adolescenten per dag sedentair besteden. Volgens Biddle, O’Connel 

en Braithwaite (2011) worden de meest betrouwbare cijfers verkregen door een 

combinatie van zelfrapportage en het gebruik van objectieve meetapparatuur. Wanneer 

gebruik gemaakt wordt van accelerometers om het bewegingspatroon gedurende de dag 
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te meten, blijkt dat jongeren ongeveer 50% van de tijd dat ze wakker zijn sedentair 

doorbrengen. (Carson en Janssen, 2011). In hun review lieten Salmon et al. (2011) zien 

dat studies waarbij eveneens gebruik is gemaakt van accelerometers, aantonen dat 

kinderen van 6 tot 19 jaar tussen 5.5 en 8.5 uur per dag sedentair besteden. Uit 

zelfrapportage bleek dat een kwart van deze tijd wordt besteed aan TV kijken. 

Onderzoek van Deforche, De Bourdeaudhuij, D’hondt & Cardon (2009) onder Vlaamse 

kinderen van 6 tot 10 jaar toonde aan dat op weekdagen 18% van de kinderen met een 

normaal gewicht en 33% van de kinderen met overgewicht meer tijd aan 

schermgerelateerd gedrag besteedde dan aanbevolen door de American Academy of 

Pediatrics. In het weekend besteedde 50% van de kinderen met een normaal gewicht en 

67% van de kinderen met overgewicht meer tijd aan schermgerelateerd gedrag dan de 

aanbevolen norm. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over het gedrag van Vlaamse 

adolescenten, maar Strauss, Rodzilsky, Burack en Colin (2001) toonden in hun 

onderzoek aan dat sedentair gedrag toeneemt tijdens de adolescentie. In 2010 vonden 

Van Sluijs et al. (2010) eveneens een toename van sedentair gedrag tijdens de 

adolescentie in Denemarken, Estland, Portugal en Noorwegen. Adolescenten (14-15 

jaar) besteedden ongeveer 5,5 uur per dag sedentair tegenover ongeveer 3,5 uur onder 

jongere kinderen (9-10 jaar). Uit een Nederlandse tweelingenstudie van Van der Aa et 

al. (2012) bleek echter dat oudere adolescenten (20 jaar) minder sedentair gedrag 

vertonen dan jongere adolescenten (13-19 jaar). Dit komt volgens hen doordat oudere 

adolescenten minder tijd besteden aan schermgerelateerd gedrag omdat ze dit vervangen 

door andere activiteiten.  

 

1.3.3 TV kijken en computergebruik 

 

De ENERGY-Project studie laat zien dat schermgerelateerd gedrag hoog is in alle zeven 

Europese landen waar de studie is uitgevoerd (België, Griekenland, Hongarije, 

Nederland, Noorwegen, Slovenië en Spanje). Over het algemeen besteedden kinderen 

van 10 tot 12 jaar meer dan twee uur per dag aan TV en computer activiteiten, waarbij 

de tijd die besteed werd aan TV kijken en aan ander schermgerelateerd gedrag ongeveer 

gelijk was verdeeld (Brug et al. 2012). Uit een Canadese studie van Tremblay et al. 

(2011) bleek dat jongens meer TV kijken per dag dan meisjes. Jongens keken tussen 1,5 
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en 3,7 uur per dag en meisjes tussen 1,4 en 3,0 uur per dag. Ongeveer 30% van deze 

jongeren overschreed de limiet van twee uur TV kijken per dag (Tremblay et al., 2011). 

Dat deze cijfers iets zeggen over TV kijken op latere leeftijd bleek uit een studie van 

Biddle, Pearson & Ross (2010) Kinderen die gewend waren veel TV te kijken, bleven 

ook tijdens hun volwassen leven fervente TV kijkers in vergelijking met anderen. De 

factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid TV kijken zijn logischerwijs hetzelfde 

als de factoren die genoemd zijn bij sedentair gedrag. Zo bleek uit onderzoek van 

Gorely, Marshall & Biddle (2004) dat een andere etniciteit en een lage socio-

economische status verband houdt met een hoge mate van TV kijken. Wat betreft 

computergebruik scoorden jongens hierop significant hoger dan meisjes (Van der Aa et 

al., 2012). 

 

 

1.4 Determinanten van schermgerelateerd sedentair gedrag 
 

1.4.1 Ecologische modellen van gedragsverklaring 

 

Om gezondheidsgedrag te verklaren zijn veel verschillende modellen ontwikkeld. Deze 

modellen geven inzicht in de factoren die van invloed zijn op het gedrag van mensen. 

Vroegere modellen van gedragsverklaring, zoals het Health Belief Model van 

Rosenstock (1974), de Social Cognitive Theory van Bandura (1986) en de Theory of 

Planned Behavior van Ajzen (1988) legden de focus voornamelijk op het individu. 

Volgens Sallis en Owen (2008) kan men echter een individu niet los zien van de 

omgeving waarin deze zich beweegt. Wanneer men de overtuigingen en vaardigheden 

van een individu wil veranderen is het belangrijk dat de omgeving mee verandert. 

Mensen kunnen zich bijvoorbeeld moeilijk gezonder gedragen wanneer in de omgeving 

geen gezonde alternatieven voorhanden zijn.  

Omdat men steeds meer geïnteresseerd raakt in meer dan alleen individuele 

determinanten van gedrag, wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van ecologische 

modellen van gedragsverklaring. Deze modellen gaan uit van het ecologisch perspectief 

dat de focus legt op interacties van mensen met hun fysieke en sociaal-culturele 

omgeving. De omgeving is hierbij alles wat zich buiten de persoon bevindt. Het doel 
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van ecologische modellen is de aandacht vestigen op omgevingsoorzaken voor 

menselijk gedrag en het identificeren van eventuele omgevingsinterventies (Sallis & 

Owen, 2008). Door een multilevel aanpak maakt het ecologische model het mogelijk 

om gezondheidsproblemen op verschillende niveaus te bekijken en aan te pakken. Sallis 

en Owen (2008) onderscheiden hierbij individueel niveau, omgevingsniveau, 

organisatie niveau en beleidsniveau. Zij stellen hierbij dat het belangrijk is om 

gedragsspecifieke ecologische modellen te ontwikkelen, om op die manier specifieke 

determinanten van verschillende gezondheidsgedragingen te kunnen identificeren. Zo is 

het ook voor sedentair gedrag belangrijk om de fysieke en sociale context te begrijpen 

waarin dit gedrag voorkomt. Er zijn gedragingen die met name in een bepaalde 

omgeving voorkomen. TV kijken en gamen gebeurt meestal in de thuisomgeving, in de 

schoolomgeving gaat het met name om studiegerelateerd pc-gebruik en zitten in de klas 

en tijdens transport wordt er gezeten in auto’s of het openbaar vervoer. Door gebruik te 

maken van het ecologisch model kunnen de verschillende intrapersoonlijke, 

interpersoonlijke en omgevingsfactoren, die van invloed zijn op sedentair gedrag in 

deze omgevingen, geïdentificeerd worden (Sallis en Owen, 2008; Gorely et al., 2004). 

Voor fysieke activiteit was er reeds een gedragsspecifiek ecologisch model 

ontwikkeld, maar de socio-demografische, psychosociale en omgevingscorrelaties van 

fysieke activiteit vertonen weinig verband met sedentair gedrag (Owen et al., 2010; 

Gordon-Larsen, McMurray & Popkin, 2005). Van Dyck et al. (2011) stelden voor om 

ecologische modellen voor fysieke activiteit aan te passen met gebruik van specifieke 

determinanten voor sedentair gedrag. Owen, Sugiyama, Eakin, Gardiner, Tramblay en 

Sallis (2011) hebben getracht een model voor sedentair gedrag vorm te geven (figuur 1). 

Met behulp van dit model en de beschikbare literatuur zal in het volgende deel getracht 

worden een overzicht te creëren van de verschillende determinanten van 

schermgerelateerd sedentair gedrag van adolescenten. Deze zullen worden 

onderverdeeld in demografische determinanten, intra- en interpersoonlijke 

psychosociale determinanten en omgevingsdeterminanten. Hierbij wordt enkel gekeken 

naar schermgerelateerde gedragingen in de vrije tijd, waaronder TV kijken, 

computergebruik en gamen. Omdat deze gedragingen met name plaats vinden in de 

thuisomgeving, zal dit onderzoek zich richten op de fysieke omgeving en de sociale 

relaties in deze context. 
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Figuur 1: ecologisch model voor sedentair gedrag (Owen et al., 2011, pp. 189-196) 
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1.4.2 Demografische determinanten 

 

Demografische determinanten zijn kenmerken van een persoon die weinig of niet te 

beïnvloeden zijn. Geslacht, leeftijd en sociaal economische status (SES) zijn 

demografische determinanten die in de literatuur het meest naar voren komen als 

determinanten van sedentair en schermgerelateerd gedrag. Deze bevinden zich in de 

middelste cirkel van de figuur.  

 

Geslacht 

In de literatuur werden verschillende resultaten teruggevonden met betrekking tot de 

invloed van geslacht op de hoeveelheid sedentair en schermgerelateerd gedrag bij 

adolescenten. De meeste studies constateerden meer sedentair gedrag onder jongens dan 

onder meisjes (Salmon et al., 2011;  Carson & Janssen, 2011; Te Velde et al., 2007) 

Dezelfde studies toonden ook aan dat jongens tegelijkertijd meer fysiek actief zijn dan 

meisjes. Van Sluijs et al. (2010) constateerden in hun onderzoek onder jongeren in vier 

Europese landen juist minder sedentair gedrag onder jongens dan onder meisjes in 

Estland, in de andere drie landen werd geen verschil gevonden tussen de geslachten.  

Wanneer specifiek wordt gekeken naar schermgerelateerd sedentair gedrag 

constateerden He, Piché, Beynon & Harris (2010) dat meisjes minder TV kijken, minder 

gebruik maken van de computer en veel minder gamen dan jongens. Deze resultaten 

worden bevestigd door onderzoek van Brug et al. (2012), Hoyos Cillero, Jago & Sebire 

(2011) en Hoyos Cillero & Jago (2011). Ook uit de resultaten van Van der Aa et al. 

(2012) bleek dat jongens meer schermgerelateerd gedrag vertonen dan meisjes. Zij 

wijten dit vooral aan de hoge frequentie van gamen onder jongens. Dat jongens meer 

tijd besteden aan gamen dan meisjes werd reeds vastgesteld door Marshall, Gorely & 

Biddle (2006). Het onderzoek van Haug et al. (2009) laat heel andere resultaten zien. De 

meisjes in hun onderzoek rapporteerden meer schermgerelateerd gedrag in de vorm van 

televisie kijken, gamen en computergebruik dan jongens. Norman, Schmid, Sallis, 

Calfas & Patrick (2005) vonden geen verschil in de hoeveelheid schermgerelateerd 

gedrag tussen jongens en meisjes. Volgens hen is het vooral invulling van tijd die 

sedentair besteed wordt die verschillend is bij jongens en meisjes. Jongens besteden 

meer tijd aan het spelen van computerspellen, terwijl meisjes vaker andere sedentaire 
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gedragingen kiezen, zoals telefoneren en lezen. Deze gedragingen worden vaak niet 

opgenomen in onderzoek naar sedentair gedrag waardoor een vertekend beeld kan 

ontstaan. 

 

Leeftijd 

Over het verband tussen leeftijd en sedentair gedrag werd reeds vermeld dat sedentair 

gedrag toeneemt tijdens de adolescentie (Strauss, Rodzilsky, Burack & Colin, 2001; 

Norman et al., 2005). Zowel uit studies met accelerometers als uit zelfrapportages blijkt 

ook dat adolescenten meer sedentair zijn dan jongere kinderen (Salmon et al., 2011; 

Van Sluijs et al., 2010). Volgens Hoyos Cillero et al. (2011) kan de mate van supervisie, 

die afneemt wanneer kinderen ouder worden, een rol spelen. Van der Aa et al. (2012) 

laten in hun longitudinale studie zien dat schermgerelateerd gedrag onder oudere 

adolescenten weer minder voorkomt dan onder jongere adolescenten. Dit komt doordat 

adolescenten naarmate ze ouder worden schermgerelateerd gedrag gaan vervangen door 

andere gedragingen, zoals werken na schooltijd en uitgaan. Pate et al. (2011) merkten 

hierbij op dat eerder rekening gehouden moet worden met de mentale leeftijd dan met 

de fysieke leeftijd van jongeren. Naarmate jongeren mentaal ouder worden, gaan ze zich 

anders gedragen. Ze spelen bijvoorbeeld minder. Dit zou een mogelijke verklaring zijn 

dat meisjes meer schermtijd rapporteren dan jongens van dezelfde leeftijd. Hun mentale 

leeftijd ligt namelijk hoger (Brodersen, Steptoe, Williamson & Wardle, 2005). Er werd 

geen literatuur gevonden over mogelijke verbanden tussen leeftijd en afzonderlijke 

schermgerelateerde gedragingen.  

 

Sociaal economische status 

De sociaal economische status, hierna afgekort met SES, wordt bij jongeren vaak 

gemeten door middel van het inkomen van de ouders, het opleidingsniveau van de 

ouders en de werkstatus van de ouders (Pate et al., 2011). Salmon et al. (2011) 

identificeerden in hun review een laag inkomen van ouders en een lage opleiding van 

ouders als correlaten van schermgerelateerd gedrag, terwijl Pate et al. (2011) vaststelden 

dat jongeren meer schermgerelateerd gedrag rapporteren wanneer zij een lage sociaal 

economische achtergrond hebben. Ook een studie van Tandon et al. (2012) rapporteerde 

meer schermtijd voor kinderen met een lage SES tegenover kinderen met een hoge SES. 
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Echter uit studies die sedentair gedrag meten met accelerometers komen gemengde 

resultaten naar voren (Pate et al. 2011). Van Sluijs et al. (2010) vonden geen relatie 

tussen sedentair gedrag gemeten met accelerometers en SES in Denemarken en 

Noorwegen. Ze vonden wel een positief verband tussen hoge SES en sedentair gedrag 

in Estland en Portugal, maar volgens hen kwam dit doordat de SES in deze landen laag 

is in vergelijking met Noordelijkere landen. Een studie onder Amerikaanse jongeren 

toonde echter ook meer sedentair gedrag onder jongeren met een hoge SES (Lee, 

Bartolic & Vandewater, 2009). Volgens de onderzoekers kwam dit doordat deze 

jongeren meer tijd besteedden aan studeren, lezen en huiswerk maken. Los van SES 

gebaseerd op de status van de ouders, stelden Van der Aa et al. (2012) in hun onderzoek 

vast dat adolescenten in lager secundair onderwijs meer schermgerelateerd gedrag 

rapporteerden dan adolescenten in middel of hoger secundair onderwijs. Wat betreft de 

afzonderlijke schermgerelateerde gedragen is uit onderzoek reeds gebleken dat jongeren 

met een lage sociaal economische achtergrond meer tijd doorbrengen met TV kijken 

dan jongeren uit hogere sociale milieus (Gorely, Marshall & Biddle, 2004). Er werd 

echter geen literatuur gevonden over het verband tussen SES en computergebruik of 

gamen.  

 

1.4.3 Psychosociale determinanten 

 

In tegenstelling tot fysieke activiteit is er maar heel weinig onderzoek naar 

psychosociale determinanten van sedentair gedrag. Dit werd ook geconstateerd door 

Uijtdewilligen et al. (2011). Hoewel er verschillende onderzoeken gedaan werden, zijn 

hier geen significante correlaties uit naar voren gekomen. De meeste literatuur die werd 

gevonden, gaat over de rol van de ouders en de sociale omgeving in het stellen van 

schermgerelateerd gedrag. Hieronder zal een verdeling worden gemaakt in 

intrapersoonlijke determinanten. Dit zijn individuele cognitieve determinanten van 

gedrag, en interpersoonlijke determinanten, welke betrekking hebben op de onderlinge 

relaties tussen personen. Interpersoonlijke determinanten bevinden zich in de derde 

cirkel van het model en vallen onder de sociaal-culturele omgeving. 
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1.4.3.1 Intrapersoonlijke determinanten 

 

Attitude  

Attitude is de houding die mensen hebben tegenover een bepaald concept, in dit geval 

schermgerelateerd gedrag. He et al. (2010) hebben onderzoek gedaan naar de invloed 

van attitude op schermgedrag bij jongeren. Uit hun resultaten bleek dat meisjes een 

negatievere attitude hebben ten overstaan van excessief TV kijken dan jongens en ze 

spenderen ook minder tijd aan TV kijken dan jongens. Ook staan meisjes negatiever 

tegenover computergebruik voor entertainment dan jongens en spenderen ze minder tijd 

aan computergebruik. Jongens bestempelden computergebruik vaker als slecht en niet 

gezond dan meisjes, maar ze spendeerden wel meer tijd aan computergebruik en gamen. 

Dit kwam volgens He et al. (2010) door het onderscheid tussen impliciete attitudes en 

expliciete attitudes. Een expliciete attitude is het bewust afwegen van ‘voors’ en 

‘tegens’ van een bepaald gedrag. Een impliciete attitude is spontaner en affectiever, 

zonder bewuste afweging. Het is mogelijk dat jongeren meer luisteren naar hun 

impliciete attitude dan naar hun expliciete attitude wanneer ze besluiten om een bepaald 

gedrag wel of niet te stellen. Op basis van deze indeling kunnen ook de resultaten van 

Norman et al. (2005) bekeken worden. Zij identificeerden de voor- en nadelen van 

verandering als een determinant van schermgerelateerd gedrag voor meisjes. Voor 

jongens vonden ze alleen een verband met de nadelen van verandering. Verandering is 

in dit geval ‘minder tijd besteden aan schermgerelateerd gedrag’. Dit zou een voorbeeld 

zijn van een expliciete attitude, terwijl de correlatie de zij vonden tussen het plezier dat 

jongeren ervaren in TV kijken en computergebruik en de mate waarin zij tijd besteden 

aan dit gedrag gezien kan worden als een impliciete attitude. Salmon et al. (2011) 

identificeerden de mate waarin iemand een voorkeur heeft om een bepaald gedrag te 

stellen als determinant voor schermgerelateerd gedrag, waarbij het voorkeursgedrag 

vaker werd gerapporteerd. 

 

Gewoonte 

Biddle et al. (2011) achtten het waarschijnlijk dat schermgerelateerd gedrag moeilijk te 

veranderen is, omdat het de neiging heeft een sterke gewoonte te worden. TV kijken is 

een aantrekkelijke manier van tijd verdrijven, doordat het weinig energie kost en er 
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steeds mooiere apparatuur voorhanden is. Hume et al. (2010) identificeerden gewoonte 

als determinant van schermgerelateerd gedrag. Hun resultaten toonden aan dat 

adolescenten die hoog scoorden op gewoontegedrag voor TV kijken, meer kans hadden 

om de aanbevolen norm van twee uur per dag te overschrijden. Over het verband tussen 

gewoonte en computergebruik of gamen werd geen literatuur gevonden. Wel 

concludeerden He et al. (2010) uit hun onderzoek dat entertainment en verveling de 

belangrijkste redenen zijn voor jongeren om TV te kijken of te gamen. Dit suggereert 

dat jongeren vaak voor dit gedrag kiezen uit gebrek aan interessante alternatieven en 

daardoor teruggrijpen op wat ze gewoon zijn. Salmon et al. (2006) zagen in hun 

onderzoek een negatief verband terug tussen het hebben van alternatieven voor TV 

kijken en de tijd die besteed werd aan TV kijken. Jongeren die meer alternatieve 

manieren hebben om hun vrije tijd in te vullen, kijken dus minder TV.  

 

Eigen-effectiviteit 

Eigen-effectiviteit staat voor de verwachting die mensen hebben van hun eigen kunnen, 

in hoeverre ze zich in staat achten een bepaald gedrag te kunnen uitvoeren. Er is maar 

weinig onderzoek te vinden over de relatie tussen eigen-effectiviteit en sedentair of 

schermgerelateerd gedrag. Norman et al. (2005) vonden in hun onderzoek een negatief 

verband tussen eigen-effectiviteit en schermgerelateerd gedrag bij meisjes en jongens. 

Eigen-effectiviteit werd hier gemeten door te kijken in hoeverre de jongeren aangaven 

dat ze zich in staat voelen om hun schermgedrag beperken. Onder meisjes werd het 

effect beïnvloed door hun BMI. Bij meisjes met een lage BMI was de relatie tussen 

schermgedrag en eigen-effectiviteit sterker dan bij meisjes met een hoge BMI. Ook 

Hoyos Cillero et al. (2011) toonden aan dat een lagere eigen-effectiviteit om 

schermgerelateerd gedrag te beperken geassocieerd werd met meer schermgerelateerd 

gedrag bij Spaanse adolescenten.  

 

1.4.3.2 Interpersoonlijke determinanten 

 

Modelling 

Veel onderzoek naar de rol van de ouders met betrekking tot schermgerelateerd gedrag 

van kinderen richt zich op de voorbeeldfunctie die ouders bekleden. In de “Social 
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learning theory” (Bandura, 1977) spreekt men over modelling wanneer mensen leren 

hoe ze zich moeten gedragen door het observeren van anderen. Als rolmodellen zouden 

ouders dus invloed hebben op het schermgerelateerd gedrag van hun kinderen door het 

gedrag dat ze zelf laten zien. Pate et al. (2011) vermeldden vier studies die een positief 

verband aantonen tussen het schermgedrag van ouders en hun kinderen. Ook de 

European Youth Heart Study laat zien dat de hoeveelheid TV kijken door kinderen 

hoger was, wanneer de ouders meer TV-tijd rapporteerden. Hume et al. (2010) vonden 

zelfs dat adolescenten met ouders die rapporteerden dat ze veel TV keken, twee keer 

meer kans hadden om de aanbevolen norm voor TV-tijd te overschrijven dan 

adolescenten met ouders die minder TV keken. Het is mogelijk dat ouders samen TV 

kijken zien als een sociale activiteit die hun de kans geeft om tijd door te brengen met 

hun kinderen. Pearson et al. (2011) vonden in hun onderzoek een positieve associatie 

tussen samen TV kijken van ouders met hun kinderen en de hoeveelheid schermgedrag 

van de kinderen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van Te Velde et al. (2010) en 

Hardy et al. (2006). Hardy et al. (2006) vonden vooral voor oudere kinderen een sterk 

verband met samen TV kijken, terwijl voor jonge kinderen de aanwezigheid van regels 

een grotere rol speelde. Deze onderzoeken gaan enkel over de invloed van modelling op 

TV kijken, over computergebruik en gamen werd geen literatuur gevonden.  

 

Sociale steun 

Volgens theorieën van sociale steun (Heaney & Israel, 2008) kan de sociale omgeving 

invloed uitoefenen op gezondheidsgedrag door de mate waarin ze dit gedrag 

ondersteund. Sociale steun kan hierbij emotioneel of praktisch gegeven worden. Voor 

fysieke activiteit is het verband tussen sociale steun door ouders en een hogere mate van 

fysieke activiteit onder jongeren reeds aangetoond (Gustafson & Rhodes, 2006). Er zijn 

echter niet veel onderzoeken terug te vinden over het effect van sociale steun op het 

reduceren van schermgerelateerd gedrag. Volgens Gustafson en Rhodes (2006) kunnen 

ouders op drie manieren sociale steun bieden met betrekking tot fysiek activiteit, door 

middel van aanmoediging, participatie en facilitatie. Dit kan ook worden toegepast op 

schermgerelateerd gedrag. Sociale steun door participatie is reeds besproken onder 

modelling. Norman et al. (2005) onderzochten de correlatie tussen sociale steun door 

aanmoediging en schermgerelateerd gedrag van jongeren. Vooral meisjes besteedden 
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minder tijd aan schermgedrag wanneer zij aangemoedigd werden door hun ouders om 

minder tijd sedentair door te brengen. Sociale steun door facilitatie kan worden vertaald 

als het aanbieden van alternatieven. De Australische “Switch Play” studie laat zien dat 

het aanbieden van alternatieven door ouders een negatieve correlatie vertoont met 

schermgerelateerd gedrag (Salmon, Hume, Ball, Booth & Crawford, 2006). Ook de 

wens om TV uit te zetten en met ouders te spelen hield verband met minder 

schermgerelateerd gedrag door jongeren.  

 

Sociale invloed van leeftijdsgenoten 

Jongeren kunnen sociale invloed ervaren van hun leeftijdgenoten door de norm die 

heerst binnen de groep waartoe zij zich rekenen. Sociale normen zijn verwachtingen 

met betrekking tot gedrag onder leden van een sociale groep (Bartholomew, Parcel, 

Kok, Gottlieb & Fernández, 2011). Hoyos Cillero & Jago (2011) achten het 

waarschijnlijk dat normen over schermgerelateerd gedrag binnen vriendengroepen een 

belangrijke determinant zijn voor de tijd die jongeren voor een scherm doorbrengen. Zij 

vonden een positieve correlatie tussen sedentaire groepsnormen en een hoge mate van 

schermgedrag. Vooral jongens met sterke sociale redenen om te gamen besteedden 

vaker meer dan twee uur per dag aan dit gedrag.  

 

1.4.4 Omgevingsdeterminanten 

 

Wat betreft factoren in de thuisomgeving die invloed hebben op schermgerelateerd 

gedrag onderscheidden Pate et al. (2011) en Pearson et al. (2011) drie determinanten die 

in verschillende onderzoeken naar voren komen. Deze zijn: het aantal schermen dat 

aanwezig is in huis, het hebben van een TV of (spel)computer op de eigen kamer en de 

aanwezigheid van regels met betrekking tot schermgebruik. Deze determinanten 

bevinden zich in het model in de vierde cirkel onder “home environment”. 

 

Aantal schermen in het huishouden  

Volgens Pate et al. (2011) laten studies een consistent positief verband zien tussen het 

aantal TV’s en computers in het huishouden en de hoeveelheid schermgerelateerd 

gedrag per dag van kinderen en adolescenten. Uit de resultaten van de “European Youth 
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Heart Study” van 2008 bleek dat elke extra TV in het huishouden zorgde voor 40 tot 60 

procent meer kans op het overschrijden van de aanbevolen TV-tijd per dag, terwijl elke 

extra computer zorgde voor 27 procent meer kans om meer dan een uur per dag te 

gamen (Jago et al., 2008). De Jong et al. (2011) vonden deze relatie terug voor kinderen 

tussen de vier en acht jaar oud, maar voor oudere kinderen werd geen positief verband 

gevonden. 

 

TV of (spel)computer op de slaapkamer 

De aanwezigheid van een TV op de eigen slaapkamer heeft een positieve associatie met 

schermgerelateerd gedrag onder adolescenten. Pate et al. (2011) vonden vier studies die 

dit verband aantonen en ook Jong et al. (2011) bevestigden dit in hun onderzoek. Vooral 

bij oudere kinderen is een TV op de slaapkamer een reden om meer TV te kijken 

(Hoyos Cillero et al., 2011). Daarnaast is ook de aanwezigheid van een (spel)computer 

op de slaapkamer een significante factor voor het overschrijden van de aanbevolen norm 

voor schermgerelateerd gedrag gedurende de week (Hoyos Cillero et al., 2011). 

Ramirez et al. (2011) laten zien dat een TV in de slaapkamer zorgde voor 36 minuten 

extra TV kijken per dag onder jongeren. Een spelcomputer in de slaapkamer zorgde 

voor 30 minuten extra gamen per dag. Andere onderzoeken toonden echter gemengde 

resultaten (Van Sluijs et al., 2010; Gorely et al., 2007). Van Sluijs et al. (2010) vonden 

wel een positief verband tussen een TV in de slaapkamer en meer sedentair gedrag 

onder Portugese kinderen, maar dit verband werd niet gevonden in andere landen. Ook 

Uitdewilligen et al. (2011) rapporteerden verschillende resultaten van studies die wel 

aantonen dat er een verband is en studies die dit verband niet terug vinden. Een 

Australische studie vond geen invloed van het aantal schermen in huis of van een TV op 

de slaapkamer wanneer ouders regels hanteerden met betrekking tot TV kijken of 

alternatieven boden voor TV kijken (Salmon et al., 2006).  

 

Aanwezigheid van regels 

De invloed van regels met betrekking tot schermgerelateerd gedrag en het begrenzen 

van schermtijd door ouders is vaak onderzocht en alle resultaten wijzen naar een 

negatief verband met de tijd die besteed wordt aan schermgerelateerd gedrag door 

kinderen en adolescenten (Peason et al., 2011; Hoyos Cillero & Jago, 2011; Ramirez et 
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al., 2011; Jong et al., 2011; Te Velde et al., 2010; Norman et al., 2005; Salmon et al 

2005). Regels die gehanteerd worden hebben onder andere betrekking op het aantal uren 

TV kijken per dag, TV kijken tussen de middag en TV kijken onder de maaltijd. Jago et 

al. (2008) hebben onderzocht hoeveel tijd werd besteed aan schermgedrag wanneer 

jongeren aangaven dat ze daarover zelf konden beslissen. Zij vonden een sterk verband 

tussen een hogere mate van autonomie en een hoger risico op meer dan twee uur per dag 

TV kijken. Ramirez et al. (2011) laten zien dat dezelfde verbanden gelden met 

betrekking tot gamen en computergebruik. Adolescenten die aangaven dat er thuis 

regels zijn met betrekking tot gamen en computergebruik, besteedden minder tijd aan 

dit gedrag. Voor zowel TV kijken als gamen en computergebruik is het belangrijk dat 

de regels duidelijk zijn en dat de kinderen ermee instemmen. Wanneer kinderen en 

ouders het eens waren over de regels met betrekking tot TV kijken, werd er nog minder 

TV gekeken dan bij enkel aanwezigheid van regels (Ramirez et al., 2011). Deze relatie 

was zelfs sterker met betrekking tot gamen. Schermgerelateerd gedrag van jongeren 

hangt dus nauw samen met de opvoedingsstijl die hun ouders hanteren. Smith et al. 

(2010) hebben onderzoek verricht naar kenmerken van ouders en hun effect op 

schermgerelateerd gedrag van kinderen. Zij vonden dat ouders met een lage eigen-

effectiviteit met betrekking tot het opleggen van regels en het stimuleren van fysieke 

activiteit vaker kinderen hebben die de aanbevolen norm voor schermgerelateerd gedrag 

overschrijden. 

 

 

1.5 Onderzoeksvragen 
 

Volgens de Vlaamse gezondheidsnorm voor schermgerelateerd sedentair gedrag zouden 

jongeren niet meer dan twee uur per dag moeten besteden aan sedentair en 

schermgerelateerd gedrag buiten de schooluren. Uit de literatuur bleek echter dat een 

derde van de Europese jongeren deze norm overschrijdt op doordeweekse dagen. In het 

weekend ligt dit aantal nog hoger. Met name jong-adolescenten vertonen veel 

schermgerelateerd gedrag. Zij hebben meer zeggenschap over hun eigen gedrag dan 

jongere kinderen, terwijl oudere adolescenten vaak meer tijd besteden aan werken of 

uitgaan. In de literatuurstudie kwam een onderzoek naar schermgerelateerd gedrag naar 
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voren dat is uitgevoerd onder jonge Vlaamse kinderen maar onderzoek over 

schermgerelateerd gedrag onder Vlaamse adolescenten werd niet terug gevonden. 

Vandaar dat dit onderzoek zich richt op de hoeveelheid tijd die Vlaamse jong-

adolescenten besteden aan verschillende vormen van schermgerelateerd gedrag in de 

thuisomgeving.  

Om gerichte interventies te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om de 

determinanten van schermgerelateerd gedrag te inventariseren. Uit onderzoek bleek dat 

de fysieke en psychosociale omgeving invloed heeft op schermgerelateerd gedrag, maar 

tegelijkertijd zijn omgevingsdeterminanten en psychosociale determinanten van 

schermgerelateerd gedrag nog te weinig onderzocht (Van Dyck et al., 2011; 

Uijtdewilligen et al., 2011; Owen et al., 2010). Met behulp van het ecologisch model 

van gedragsverklaring kan de invloed van de omgeving op het gedrag worden bekeken. 

Dit model onderscheidt demografische determinanten, intra- en interpersoonlijke 

psychosociale determinanten en omgevingsdeterminanten van schermgerelateerd gedrag 

in de thuisomgeving. In dit onderzoek zal dit model worden gebruikt om de 

determinanten van schermgerelateerd gedrag onder jong-adolescenten te onderzoeken.  

Op basis van de literatuurstudie valt met betrekking tot de determinanten in de 

thuisomgeving te verwachten dat het aantal schermen in huis en regels met betrekking 

tot schermgebruik in de thuisomgeving belangrijke determinanten zijn voor 

schermgerelateerd gedrag onder adolescenten. Met deze studie werd nagegaan of deze 

determinanten ook van invloed zijn op schermgerelateerd gedrag van Vlaamse 

adolescenten. Naar psychosociale determinanten van schermgerelateerd gedrag is nog 

weinig onderzoek gedaan. Determinanten die werden geïdentificeerd in literatuurstudie 

zijn onder andere attitude, eigen-effectiviteit, gewoonte, modelling, sociale steun en 

sociale invloed van leeftijdsgenoten. In dit onderzoek werd nagegaan welke 

psychosociale determinanten van schermgerelateerd gedrag terug te vinden zijn onder 

Vlaamse adolescenten.  

Omdat in de literatuur leeftijd, geslacht en socio-economische status vaak 

worden genoemd als factoren die van invloed zijn op schermgerelateerd gedrag, werden 

deze factoren meegenomen in dit onderzoek. Daarnaast werd vermeld dat het belangrijk 

is niet enkel te focussen op TV kijken als schermgerelateerd gedrag. TV of DVD kijken 

en computergebruik werden daarom opgenomen als aparte schermgerelateerde 
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gedragingen. Met betrekking tot psychosociale variabelen werden TV kijken, surfen op 

het internet en computerspelletjes spelen als aparte gedragingen onderzocht.  

 

De onderzoeksvragen 

1. Hoeveel tijd besteden Vlaamse adolescenten aan verschillende vormen van 

schermgerelateerd gedrag in de thuisomgeving?  

2. Is de aanwezigheid van schermen in de thuisomgeving van invloed op de 

hoeveelheid schermgerelateerd gedrag van Vlaamse adolescenten? 

3. Zijn regels met betrekking tot schermgerelateerd gedrag in de thuisomgeving van 

invloed op de hoeveelheid schermgerelateerd gedrag onder Vlaamse adolescenten?  

4. Welke psychosociale determinanten hebben invloed op schermgerelateerd gedrag 

van Vlaamse adolescenten?  
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Hoofdstuk 2: Methoden 
 

 

2.1 Design 
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zal gebruik worden gemaakt van de data van 

een longitudinale studie naar lichaamshouding en de beleving van pijn onder Vlaamse 

jongeren. Deze studie werd uitgevoerd door de vakgroep Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie Gent (Universiteit Gent en Arteveldehogeschool), de Vakgroep 

Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie en de vakgroep Bewegings- en 

Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. De studie kent twee meetmomenten, 

waarvan het eerste plaatsvond in het najaar van 2008 en het tweede het voorjaar van 

2011. Enkel de data van de tweede meting werden gebruikt voor het beantwoorden van 

de onderzoeksvragen. De dataverzameling van de tweede meting bestond uit het 

afnemen van vragenlijsten bij leerlingen van verschillende Vlaamse scholen en hun 

ouders. Met deze vragenlijsten werden onder andere verschillende psychosociale en 

individuele factoren met betrekking tot schermgerelateerd gedrag in kaart gebracht. 

Daarnaast werd de hoeveelheid schermgerelateerd gedrag bevraagd. De studie werd 

goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan 

het Universitair Ziekenhuis Gent.  

 

 

2.2 Procedure 
 

Voor de tweede meting van dit onderzoek werd door middel van een informatieve brief 

contact gelegd met verschillende scholen in Oost- en West-Vlaanderen. In deze brief 

werd uitgelegd wat het onderzoek inhield en wat het belang was van de tweede meting. 

Daarna werd tijdens een telefonisch contactmoment met de schoolleiding antwoord 

gegeven op bijkomende vragen en werd er toestemming gevraagd om het onderzoek uit 

te voeren in de desbetreffende school. Indien de schoolleiding akkoord ging met het 

onderzoek, werden er concrete afspraken gemaakt omtrent de schoolbezoeken. Tijdens 
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deze schoolbezoeken kregen de leerlingen een brief overhandigd met daarin uitleg over 

het onderzoek en de vragenlijsten die zouden worden afgenomen. In deze brief werden 

de leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en werden zij herinnerd 

aan de eerste meting indien zij hieraan hadden deelgenomen. De leerlingen kregen 

tevens eenzelfde brief mee naar huis gericht aan hun ouders. Onderaan de brieven 

bevond zich een strook die de ouders en jongeren dienden te tekenen indien zij niet 

akkoord gingen met deelname aan het onderzoek. De deelnemende jongeren vulden 

klassikaal de vragenlijsten in. De vragenlijsten voor de ouders kregen zij mee naar huis 

met een gefrankeerde briefomslag zodat deze per post terugbezorgd konden worden.  

 

 

2.3 Steekproef 
 

Vóór de eerste meting, die plaatsvond in het najaar van 2008, werd een at random 

selectie gemaakt van scholen in Vlaanderen om een representatieve steekproef te 

krijgen van jongeren in Vlaanderen wat betreft schoolnetwerk en schoolniveau. Om de 

deelnemers van de eerste meting zo goed mogelijk te kunnen volgen, werden de scholen 

vervolgens geselecteerd op doorstroming van de leerlingen van lagere school naar 

middelbare school. Dit resulteerde in 22 scholen in West- en Oost-Vlaanderen die 

konden worden opgenomen in de tweede meting van dit onderzoek. Aan de eerste 

meting van het onderzoek namen 1196 leerlingen deel en aan de tweede meting 832 

leerlingen. Deelnemers met een geschiedenis van neurologische aandoeningen, 

reumatische stoornissen, metabolische of endocriene ziekten hadden, werden niet 

opgenomen. Bij de eerste meting was de respons ratio zeer hoog (82,4% voor de 

jongens en 85,6% voor de meisjes). Bij de tweede meting werden dezelfde personen 

gecontacteerd plus een extra groep, maar de respons ratio van de tweede meting is niet 

bekend.  

In totaal werkten 291 meisjes uit het eerste leerjaar en 541 jongens uit het derde 

leerjaar van het middelbaar onderwijs mee aan het tweede deel van het onderzoek. Er 

werd gekozen om de meting af te nemen in verschillende leerjaren omdat de mentale 

leeftijd van meisjes over het algemeen hoger ligt dan de mentale leeftijd van jongens 

(Bodersen, Steptoe, Williamson, et al., 2005). De leeftijden van de meisjes die 
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deelnamen, liggen tussen de 12 en de 16 jaar met een gemiddelde van 13,06 (SD=0,55). 

De leeftijden van de jongens die deelnamen, liggen tussen de 14 en de 18 jaar met een 

gemiddelde van 15,02 (SD=0,58). Wanneer het opleidingsniveau van de ouders werd 

genomen als indicator voor de socio-economische status (SES) van de jongeren (Hume 

et al., 2010), kon gesteld worden dat van de jongens 48,7% een lage SES heeft en 

51,3% een hoge SES. Van de meisjes heeft 48% een lage SES en 52% een hoge SES. In 

tabel 1 staat een overzicht van de demografische variabelen voor jongens en meisjes.  

 
Tabel 1: demografische kenmerken van de steekproef 

 Jongens Meisjes 

N 541 291 

Gemiddelde leeftijd 15,02 (SD 0,58) 13,06 (SD 0,55) 

SES 48,7% Lage SES 

51,3% Hoge SES 

48% Lage SES 

52% Hoge SES 

 

 

2.4 Vragenlijsten 
 

De dataverzameling bestond uit het afnemen van vragenlijsten: een vragenlijst voor de 

jongeren, een vragenlijst voor de moeder en een vragenlijst voor de vader. De 

vragenlijsten voor de moeder en vader werden voor dit onderzoek alleen gebruikt om de 

socio-economische status van de jongeren vast te stellen en zal daarom verder niet 

besproken worden. In de vragenlijst voor de jongeren werden elf onderdelen 

opgenomen. Drie onderdelen hadden betrekking op schermgerelateerd gedrag. De 

aspecten die in deze drie onderdelen aan bod kwamen waren: hoeveelheid 

schermgerelateerd gedrag, aanwezigheid van schermen in de thuisomgeving, regels 

voor schermgebruik in de thuisomgeving en psychosociale factoren met betrekking tot 

schermgerelateerd gedrag. 

 

Hoeveelheid schermgerlateerd gedrag 

Met betrekking tot de hoeveelheid schermgerelateerd gedrag in de vrije tijd werd het 

aantal minuten of uren dat de jongeren TV of DVD kijken en het aantal minuten of uren 

dat de jongeren aan een computer of spelconsole zitten, nagegaan. Hierbij werd 
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onderscheid gemaakt tussen week- en weekenddagen. Voor weekenddagen werden de 

zaterdag en zondag apart bevraagd. De antwoorden werden gegeven op een elf-punten 

schaal (geen, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur en 8 

uur of meer). De items die werden gebruikt, zijn gebaseerd op de vragenlijst voor 

adolescenten: de “Active where survey” (Kerr, Sallis, Rosenberg, Norman, Saelens & 

Durant, 2008). Voor de Active where survey werd de test-hertest betrouwbaarheid 

nagegaan voor de individuele items, waarbij intraclass correlatie coëfficiënten (ICC) 

werden gevonden tussen 0,50 en 0,71 (Joe, Carlson & Sallis, 2008). De 

betrouwbaarheid van deze items is hiermee redelijk te noemen. 

Om na te gaan of jongeren de norm van niet meer dan 2 uur TV kijken per dag 

kennen, werd gevraagd of ze weten wat aangeraden wordt voor hun leeftijd. Zij konden 

antwoorden op een achtpunt schaal (om geen TV te kijken, om slechts een aantal keer 

per week TV te kijken, om elke dag minder dan 1 uur TV te kijken, om elke dag minder 

dan 2 uur TV te kijken, om elke dag minder dan 4 uur TV te kijken, om elke dag meer 

dan 2 uur TV te kijken, om zoveel TV te kijken als je maar wilt en ik weet niet wat wordt 

aangeraden).  

  

Aanwezigheid van schermen in de thuisomgeving 

Om de aanwezigheid van schermen in de thuisomgeving te bevragen, werd ook gebruik 

gemaakt van een vraag uit de Active where survey. In deze vraag werden vier items 

bevraagd: de aanwezigheid van TV, de aanwezigheid van computer of laptop met en 

zonder internet, de aanwezigheid van een video- of DVD speler en de aanwezigheid van 

een spelconsole. Er werd gevraagd naar het totaal aantal werkende toestellen in huis en 

het aantal toestellen op de eigen slaapkamer. Ook voor deze items werd de test-hertest 

betrouwbaarheid nagegaan door Joe, Carlson & Sallis (2008), wat een ICC opleverde 

tussen 0,51 en 0,87. Enkel het item “TV’s in slaapkamer” scoorde lager (ICC=0,47). 

Rosenberg et al. (2010) hebben de betrouwbaarheid van de schaal getest bij 

adolescenten, door middel van zelfrapportage, test-hertest en vergelijking met de 

rapportage van de ouders. Zij bekomen een ICC van de opgenomen items tussen 0,51 en 

0,93 waarmee de betrouwbaarheid van deze items goed is. 
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Regels voor schermgebruik in de thuisomgeving  

De jongeren werden gevraagd in hoeverre bij hen thuis regels gelden met betrekking tot 

de beperking van drie schermgerelateerde activiteiten: TV kijken, gebruik van computer 

of laptop en gebruik van de spelconsole. Zij konden antwoorden op een vijfpunts Likert 

schaal (wij hebben geen… in huis, ik mag bijna nooit…, ik mag een beperkt aantal uren 

per dag…, ik mag enkel bepaalde dagen… en ik mag zoveel… als ik wil). Bij 

computergebruik konden zij ook kiezen voor “ik mag de computer enkel voor huiswerk 

gebruiken”. Voor de data-analyse werd onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid 

van regels (wij hebben geen… in huis, ik mag bijna nooit…, ik mag een beperkt aantal 

uren per dag… en ik mag enkel bepaalde dagen…) en de afwezigheid van regels (ik 

mag zoveel…als ik wil). 

 

Psychosociale factoren met betrekking tot schermgerelateerd gedrag 

De vragen over psychosociale variabelen met betrekking tot TV kijken en 

computergebruik komen uit een gevalideerde vragenlijst die is ontwikkeld door Norman 

et al. (2004) voor de PACE studie (Physician-based Assessment and Counseling for 

Exercise). Voor TV kijken, surfen op internet en computerspelletjes spelen werden 13 

tot 14 items opgenomen die vragen naar de voor- en nadelen van het gedrag en naar de 

eigen-effectiviteit. Er werden twee vragen over sociale norm van familie en vrienden 

toegevoegd aan de oorspronkelijke items die werden gebruikt in de PACE studie (mijn 

familieleden vinden dat ik te veel… en mijn vrienden vinden dat ik te veel…). Deze 

vragen werden gebaseerd op valide vragen om sociale norm te meten met betrekking tot 

fysieke activiteit en werden geherformuleerd om ze toe te kunnen passen op 

schermgerelateerd gedrag (De Bourdeaudhuij & Sallis, 2002; Deforche, De 

Bourdeaudhuij, Tanghe, Hills & De Bode, 2004). Bij TV kijken en computergebruik 

werd een item over gewoonte toegevoegd (TV kijken/aan de computer zitten is een 

gewoonte van mij, ik zet de TV/computer aan zonder nadenken). Alle items werden 

beantwoord op een vijfpunt Likert schaal van “helemaal niet akkoord” tot “helemaal 

akkoord”. 

Per activiteit werd door middel van een factoranalyse gekeken welke items 

samengenomen konden worden om een aantal factoren te bekomen. De meeste 

verklaarde variantie werd gevonden met drie factoren per activiteit, waarbij de factoren 
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op basis van iteminhoud konden worden benoemd als: eigen-effectiviteit, nadelen van 

het gedrag en voorkeur voor het gedrag. In bijlage 2 is de volledige factoranalyse 

opgenomen met de verdeling van de items per factor. De factorverdeling zorgde voor 

een verklaarde variantie van 61.83% voor TV kijken, 66,56% voor surfen op internet en 

71.31% voor computerspelletjes spelen (tabellen 2, 3 en 4). De interne consistentie van 

de factoren was voldoende hoog om een somscore te kunnen maken van de items 

(Cronbachs alpha = 0,63 - 0,91). Item vier van TV kijken werd weggelaten op basis van 

inhoud en omdat dit de verklaarde variantie deed stijgen. De items met betrekking tot 

sociale norm werden niet meegenomen in de factoranalyse, maar werden bij elkaar 

genomen om een factor voor sociale norm te creëren (Cronbachs alpha = 0,83). Ook het 

item met betrekking tot gewoonte werd apart opgenomen als factor.  

 
Tabel 2: uitkomst factoranalyse voor TV kijken 

 Items Verklaarde variantie Cronbachs alpha 

Factor 1 10, 11, 12, 14 27,48% 0,80 

Factor 2 1, 2, 3, 7 19,21% 0,63 

Factor 3 8, 9 15,13% 0,64 

Totaal verklaarde variantie: 61,83% 

 
Tabel 3: uitkomst factoranalyse voor surfen op het internet 

 Items Verklaarde variantie Cronbachs alpha 

Factor 1 9, 10, 11, 13 29,47% 0,87 

Factor 2 1, 2, 3, 6 19,88% 0,66 

Factor 3 7, 8 17,21% 0,80 

Totaal verklaarde variantie: 66,56% 

 
Tabel 4: uitkomst factoranalyse voor computerspelletjes spelen 

 Items Verklaarde variantie Cronbachs alpha 

Factor 1 10, 11, 12, 13 33,13% 0,91 

Factor 2 4, 8, 9 19,24% 0,84 

Factor 3 1, 2, 3, 7 18,95% 0,68 

Totaal verklaarde variantie: 71,31% 
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2.5 Data-analyse 
 

De verwerking van de resultaten gebeurde aan de hand van de statistische software 

SPSS 19.0, waarbij een significantieniveau 1% en 5% werd gehanteerd. Alle gebruikte 

variabelen werden bekeken met behulp van frequentieanalyses en werden waar nodig 

afgetopt op basis van box plotten en realistische waarden. Van de gerapporteerde 

hoeveelheid schermgerelateerd gedrag, TV/DVD kijken en aan computer of spelconsole 

zitten onder de jongeren nagegaan werden de gemiddelden en standaarddeviaties 

opgevraagd. De variabele “schermgerelateerd gedrag” werd berekend door de tijd die 

besteed werd aan TV of DVD kijken en de tijd die besteed werd aan computergebruik 

op te tellen. Om de daggemiddelden en weekendgemiddelden van schermgerelateerd 

gedrag, TV of DVD kijken en computergebruik te berekenen, werd gebruik gemaakt 

van de formules in tabel 5. Om te bekijken of er een significant verschil was in 

schermgerelateerd gedrag tussen weekdagen en weekenddagen en tussen zaterdag en 

zondag werden Paired Sample T-Testen uitgevoerd. Met een Pearson correlatie test 

werd bekeken of de hoeveelheid TV of DVD kijken en de hoeveelheid computergebruik 

met elkaar correleerden. Ook werd bekeken hoeveel jongeren boven en onder de norm 

van maximaal 2 uur schermgerelateerd gedrag per dag en maximaal 2 uur TV kijken per 

dag scoorden. Vervolgens werd een Chi kwadraattest uitgevoerd om te kijken of er een 

verband was met het kennen van de norm. De invloed van demografische factoren 

(leeftijd, geslacht en SES) werd onderzocht met een Two-Way ANOVA en ANCOVA 

analyse.  

 
Tabel 5: formules voor berekening van daggemiddelden en weekendgemiddelden 

Daggemiddelde schermgedrag [(schermgedrag weekdagen x 5) + schermgedrag zaterdag + 

schermgedrag zondag] / 7 

Weekendgemiddelde schermgedrag (schermgedrag zaterdag + schermgedrag zondag)/ 

Nvalid (schermgedrag zaterdag, schermgedrag zondag) 

 

Met logistische en multiple regressie analyses werd onderzocht welke variabelen 

beschouwd kunnen worden als predictor voor schermgerelateerd gedrag. Als 

onafhankelijke variabelen werden de  daggemiddelden van schermgerelateerd gedrag, 

TV of DVD kijken en computergebruik over de totale week opgenomen. In de analyses 
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werd gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en SES en door middel van split file werden 

verschillen voor geslacht en SES bekeken. Ook werd de multicollineariteit van de 

variabelen nagegaan, waarbij werd gekeken of de bivariate correlaties (r) tussen de 

onafhankelijke variabelen niet groter of gelijk waren aan 0,9. Om het aantal computers 

in thuisomgeving te berekenen, werden de items computer/laptop met internet en 

computer/laptop zonder internet samengenomen. Voor het wel of niet hebben van een 

toestel op de slaapkamer en voor de aanwezigheid van regels versus de afwezigheid van 

regels werden dummy variabelen gecreëerd. Om logistische regressie analyses uit te 

kunnen voeren, werden schermgerelateerd gedrag TV of DVD kijken en 

computergebruik ook gehercodeerd naar dummy variabelen waarbij werd gesplitst op de 

mediaan. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 
 

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de data-analyses behandeld worden. Eerst 

wordt besproken hoeveel schermgerelateerd gedrag de jongeren rapporteerden. Dit 

wordt vergeleken met de norm voor schermgerelateerd gedrag en de invloed van 

demografische factoren op dit gedrag wordt nagegaan. Daarna wordt bekeken welke 

determinanten in de thuisomgeving invloed hebben op de verschillende vormen van 

schermgerelateerd gedrag. Deze worden verdeeld in de aanwezigheid van schermen in 

de thuisomgeving en regels voor schermgebruik in de thuisomgeving. Voor de 

belangrijkste determinanten volgt kort de beschrijvende statistiek. Als laatste zullen de  

psychosociale determinanten van schermgerelateerd gedrag besproken worden.  

 

 

3.1 Hoeveelheid schermgerelateerd gedrag 
 

In tabel 6 is te zien dat jongeren gemiddeld 209,25 minuten per dag besteden aan 

schermgerelateerd gedrag, waarvan gemiddeld 112,11 minuten besteedt wordt aan TV 

of DVD kijken en 97,7 minuten aan computergebruik. Het gemiddelde aantal minuten 

dat zij op weekdagen besteden aan schermgerelateerd gedrag is significant lager dan het 

gemiddelde aantal minuten dat zij op een weekenddag voor een scherm doorbrengen, 

respectievelijk 185,96 minuten en 267,48 minuten (p<0,001). Ditzelfde geldt voor TV 

en DVD kijken, 99,88 minuten doordeweeks versus 143,19 minuten in het weekend 

(p<0,001) en computergebruik, 86,85 minuten doordeweeks versus 125,60 minuten in 

het weekend (p<0,001). In tabel 7 staan de gemiddelden van zaterdag en zondag. Het 

gemiddelde aantal minuten schermgerelateerd gedrag is significant hoger op zaterdag 

dan op zondag, respectievelijk 278 minuten en 256,95 minuten (p<0,001). Ditzelfde 

geldt ook voor TV en DVD kijken, 147,55 minuten op zaterdag versus 138,46 minuten 

op zondag (p<0,001) en voor computergebruik, 130,99 minuten op zaterdag en 120,2 

minuten op zondag (p<0,001). Wanneer de Pearson correlatie van TV kijken met 

computergebruik werd opgevraagd, werd er een positieve significante correlatie 
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gevonden (r=0,43; p<0,001). Dit betekent dat jongeren die meer minuten per dag TV 

kijken ook meer gebruik maken van de computer. 

   
 Tabel 6: gemiddelden en standaarddeviaties van schermgerelateerd gedrag  

 Daggemiddelde 
totale week 
(min./dag) 

Daggemiddelde 
weekdagen 
(min./dag) 

Daggemiddelde 

weekenddagen 

(min./dag) 

t (p) week vs. 

weekend 

 Schermgerelateerd 
gedrag 

209,25 (SD 110,59) 185,96 (SD 110,76) 267,48 (SD 147,22) 20,42(<0,001) 

TV of DVD kijken 112,11 (SD 63,67) 99,88 (SD 63,82) 143,19 (SD 84,51) 18,82(<0,001) 

Computergebruik 97,70 (SD 69,44) 86,85 (SD 69,23) 125,60 (SD 94,11) 15,14(<0,001) 

 
Tabel 7: gemiddelden en standaarddeviaties van schermgerelateerd gedrag op weekenddagen 

 Gemiddelde zaterdag 

(min./dag) 

Gemiddelde zondag 

(min./dag) 

t (p) zaterdag vs. 

zondag 

Schermgerelateerd 
gedrag 

278,00 (SD 153,82) 256,95 (SD 155,23) 6,49 (<0,001) 

TV of DVD kijken 147,65 (SD 87,94) 138,46 (SD 90,89) 4,34 (<0,001) 

Computergebruik 130,99 (SD 97,63) 120,20 (SD 98,21) 5,81 (<0,001) 

 

3.1.1 Vergelijking met de norm voor schermgerelateerd gedrag 

 

In tabel 8 staat een overzicht van het percentage jongeren dat boven en onder norm van 

maximaal twee uur schermgerelateerd gedrag per dag scoorde. Het aantal jongeren dat 

boven de norm scoorde is 76,6% op een gemiddelde dag. Op weekdagen scoorde 64% 

van de jongeren boven de norm en op weekenddagen 83,2% van de jongeren. Het 

percentage jongeren dat boven en onder norm van maximaal twee uur per dag TV 

kijken scoorde is te vinden in tabel 9. Op een gemiddelde dag scoorde 39,7 % van 

jongeren boven de norm voor TV kijken, op weekdagen 19,2% en op weekenddagen 

44,7%. 

Van de jongeren gaf 35,7 % aan de norm “niet meer dan twee uur per dag TV 

kijken” te kennen. Uit de Chi kwadraattest bleek dat er voor TV kijken een significant 

verband is tussen het kennen van de norm en een score onder of boven norm (X²=5,60; 
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p=0,018). Van de jongeren die wel bekend zijn met de norm scoorde 57% onder de 

norm en 43% boven de norm. Wanneer jongeren de norm niet kenden, scoorde 65,5% 

boven de norm en 34,5% onder de norm. Voor schermgerelateerd gedrag in totaal kwam 

uit de Chi kwadraattest geen significant verband naar voren tussen het kennen van de 

norm voor TV kijken en een score boven of onder de norm voor schermgerelateerd 

gedrag (p=0,421).  

 
Tabel 8: percentages boven en onder de norm van twee uur schermgerelateerd gedrag per dag 

 Gemiddelde dag Weekdagen Weekenddagen 

Percentage ≤ 2 uur 23,40% 36% 16,80% 

Percentage > 2 uur 76,60% 64% 83,20% 

 
Tabel 9: percentages boven en onder de norm van twee uur TV kijken per dag 

 Gemiddelde dag Weekdagen Weekenddagen 

Percentage ≤ 2 uur 60,30% 80,80% 55,30% 

Percentage > 2 uur 39,70% 19,20% 44,70% 

 

3.1.2 Invloed van demografische factoren 

 

Om verschillen in scores voor leeftijd, geslacht en SES op schermgerelateerd gedrag, 

TV of DVD kijken en computergebruik te bekijken, werd eerst een ANOVA uitgevoerd 

met geslacht en SES als onafhankelijke variabelen. Om daarna te controleren voor 

leeftijd werd een ANCOVA uitgevoerd met en leeftijd als covariaat. Er werden geen 

significante interactie-effecten gevonden van geslacht met SES voor schermgerelateerd 

gedrag, TV of DVD kijken en computergebruik (tabel 10). In eerste instantie werden er 

significante hoofdeffecten gevonden voor geslacht en SES op deze variabelen. Echter na 

toevoeging van de covariaat (tabel 11) bleef enkel een significant hoofdeffect van SES 

behouden voor schermgerelateerd gedrag (p<0,001), TV of DVD kijken (p<0,001) en 

computergebruik (p=0,011). Het effect van geslacht wordt volledig opgeheven door 

leeftijd. Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelden in tabel 12 is te zien dat jongeren 

met een lage SES significant meer tijd besteden aan schermgerelateerd gedrag per dag 

dan jongeren met een hoge SES, namelijk 216,74 minuten versus 171,64 minuten 
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respectievelijk (p<0,001). Er was tevens een significant verschil in gemiddelden voor 

TV of DVD kijken (p<0,001) en voor computergebruik (p=0,018). Jongeren met een 

lage SES kijken gemiddeld 122,97 minuten per dag en jongeren met een hoge SES 

kijken gemiddeld 94,39 minuten Voor computergebruik zijn de gemiddelden 93,86 

minuten voor jongeren met een lage SES en 55,36 minuten voor jongeren met een hoge 

SES. 

 
Tabel 10: ANOVA invloed van geslacht en SES op schermgerelateerd gedrag 

 Geslacht F (p) SES F(p) min/dag Geslacht x SES  

F (p) 

Schermgerelateerd gedrag 13,824 (<0,001) 18,327 (<0,001) 1,335 (0,249) 

TV of DVD kijken 0,166 (0,684) 19,384 (<0,001) 0,157 (0,676) 

Computergebruik 35,834 (<0,001) 6,667 (0,010) 2,263 (0,133) 

 
Tabel 11: ANCOVA invloed van geslacht en SES op schermgerelateerd gedrag met leeftijd als covariaat 

 Leeftijd F (p) Geslacht F (p) SES F (p) Geslacht x SES 
F (p) 

Schermgerelateerd gedrag 2,57 (0,110) 0,03 (0,858) 18,08 (<0,001) 0,83 (0,362) 

TV of DVD kijken 1,65 (0,201) 0,75 (0,388) 19,31 (<0,001) 0,06 (0,815) 

Computergebruik 1,99 (0,160) 1,49 (0,223) 6,46 (0,011) 1,63(0,203) 

 
Tabel 12: gemiddelden en standaarddeviaties van schermgerelateerd gedrag voor hoge en lage SES 

 Lage SES X (SD) Hoge SES X (SD) t (p) 

Schermgerelateerd gedrag 216,74 (115,96) 171,64 (95,77) 4,08 (<0,001) 

TV of DVD kijken 122,97 (70,20) 94,39 (55,36) 4,32 (<0,001) 

Computergebruik 93,86 (68,33) 55,36 (61,94) 2,37 (0,018) 
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3.2 Determinanten in de thuisomgeving 

 
3.2.1 Aanwezigheid van schermen  

 
Om te onderzoeken of de aanwezigheid van schermen in de thuisomgeving een 

predictor is voor schermgerelateerd gedrag, TV of DVD kijken en computergebruik 

werden multiple regressie analyses uitgevoerd. In tabellen 13, 14 en 15 bevinden zich 

de uitkomsten van deze analyses. De predictoren zijn samen significant in het 

voorspellen van schermgerelateerd gedrag (p<0,001), TV of DVD kijken (p<0,001) en 

computergebruik (p<0,001). De verklaarde variantie is respectievelijk 14% (F=5,90), 

8% (F=5,50) en 14% (F=6,95). Er werden geen significante waarden gevonden voor het 

aantal toestellen dat aanwezig is in huis als predictor voor de drie gedragingen. Met 

betrekking tot schermgerelateerd gedrag was alleen het hebben van een TV op de 

slaapkamer een positieve significante predictor (Beta=0,23; p=0,003) (tabel 13). Ook 

met betrekking tot TV of DVD kijken was TV kijken een positieve significante 

predictor (Beta=0,19; p=0,007) (tabel 14). Met betrekking tot computergebruik was het 

hebben van een spelconsole op de slaapkamer een positieve significante predictor 

(Beta=0,13; p=0,028) (tabel 15).  

 
Tabel 13: schermen en toestellen in de thuisomgeving als predictor van schermgerelateerd gedrag 

Predictoren Beta T p Totale 
regressie 

Aantal TV’s 0,06 0,85 0,397 R2=0,14 

F=5,90 

p<0.001 

Aantal video- of DVDspelers 0,02 0,28 0,777 

Aantal Spelconsoles 0,07 1,11 0,268 

Aantal computers -0,00 -0,05 0,957 

TV op slaapkamer 0,23 2,99 0,003** 

Computer op slaapkamer -0,04 -0,73 0,464 

Video- of DVDspeler op 
slaapkamer 

-0,05 -0,74 0,462 

Spelconsole op slaapkamer 0,07 1,01 0,312 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Tabel 14: schermen en toestellen in de thuisomgeving als predictor van TV of DVD kijken 

Predictoren Beta t p Totale 
regressie 

Aantal TV’s 0,02 0,27 0,784 R2=0,08 

F=5,50 

p<0,001 

TV op slaapkamer 0,19 2,70 0,007** 

Aantal video- of DVDspelers 0,06 0,98 0,326 

Video- of DVDspeler op 
slaapkamer 

0,00 -0,01 0,995 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 15: schermen en toestellen in de thuisomgeving als predictor van computergebruik 

Predictoren Beta t p Totale 
regressie 

Aantal computers met internet 0,05 0,82 0,413 R2=0,14 

F=6,95 

p<0,001 

Aantal computers zonder internet -0,09 -1.60 0,111 

Computer met internet op 
slaapkamer 

0,06 1,02 0,307 

Computer zonder internet op 
slaapkamer 

-0,02 -0,31 0,758 

Aantal spelconsoles 0,07 1,16 0,247 

Spelconsole op slaapkamer 0,13 2,21 0,028* 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Verschillen voor geslacht en SES 

Met split file werden de determinanten voor jongeren met een hoge en lage SES apart 

bekeken. De predictoren samen gaven wel een significante waarde voor jongeren met 

een lage SES (p<0,001) maar niet voor jongeren met een hoge SES (p=0,226) (tabellen 

16 en 17). Er werd een positieve significante waarde gevonden voor TV op de 

slaapkamer als predictor voor TV en DVD kijken onder jongeren met een lage SES 

(p=0,003). De verklaarde variantie is echter laag (6%). Voor jongens en meisjes werden 

de determinanten ook apart bekeken door middel van split file. De voorspellende 

waarde van de predictoren samen was wel significant voor jongens (p=0,009) maar niet 

voor meisjes (p=0,181) (tabellen 18 en 19). Er werd een positieve significante waarde 
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gevonden voor spelconsole op de slaapkamer als predictor van computergebruik bij 

jongens (p=0,005) (tabel 18). Ook hier was de verklaarde variantie laag (7%).  

 
Tabel 16: schermen en toestellen in de thuisomgeving als predictor van TV of DVD kijken bij lage SES 

Predictoren Beta t p Totale 
regressie 

Aantal TV’s 0,05 0,72 0,473 R2=0,06 

F=4,81 

p<0,001 

TV op slaapkamer 0,22 3,04 0,003** 

Aantal video- of DVDspelers 0,04 0,67 0,503 

Video- of DVDspeler op 

slaapkamer 

0,02 0,27 0,788 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 17: schermen en toestellen in de thuisomgeving als predictor van TV of DVD kijken bij hoge SES 

Predictoren Beta t p Totale 
regressie 

Aantal TV’s 0,02 0,47 0,634 R2=0,01 

F=1,37 

p=0,226 

TV op slaapkamer 0,08 1,18 0,236 

Aantal video- of DVDspelers -0,01 -0,20 0,837 

Video- of DVDspeler op 

slaapkamer 

0,03 0,53 0,593 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 18: schermen en toestellen in de thuisomgeving als predictor van computergebruik bij jongens 
Predictoren Beta t p Totale 

regressie 

Aantal computers met internet 0,01 0,10 0,919 R2=0,07 

F=2,68 

p=0,009 

 

 

Aantal computers zonder 

internet 

-0,06 -1,13 0,134 

Computer met internet op 

slaapkamer 

0,01 0,15 0,877 

Computer zonder internet op 

slaapkamer 

0,01 0,09 0,922 

Aantal spelconsoles 0,08 1,04 0,296 

Spelconsole op slaapkamer 0,23 2,85 0,005** 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Tabel 19: schermen en toestellen in de thuisomgeving als predictor van computergebruik bij meisjes 
Predictoren Beta t p Totale 

regressie 

Aantal computers met internet 0,13 1,48 0,140 R2=0,01 

F=1,38 

p=0,181 

 

Aantal computers zonder 

internet 

0,02 0,27 0,782 

Computer met internet op 

slaapkamer 

0,13 1,58 0,115 

Computer zonder internet op 

slaapkamer 

-0,03 -0,38 0,699 

Aantal spelconsoles 0,03 0,38 0,698 

Spelconsole op slaapkamer 0,01 0,17 0,859 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Beschrijvende statistiek 

De aanwezigheid van een TV op de slaapkamer en de aanwezigheid van een 

spelconsole op de slaapkamer zijn significante voorspellers voor TV kijken en 

computergebruik. Voor deze factoren en voor de verschillen met betrekking tot de 

demografische factoren zal de beschrijvende statistiek besproken worden. Van de 

jongeren geeft 32,4 % aan een TV op de slaapkamer te hebben en 46,7% van de 

jongeren heeft een spelcomputer op slaapkamer. Met een Chi kwadraattest werd 

vervolgens het verband bekeken tussen de aanwezigheid van een TV op de slaapkamer 

en SES. Daaruit bleek dat jongeren met een lage SES vaker een TV op de slaapkamer 

hebben dan jongeren met een hoge SES (X²=26,53; p<0,001). Van de jongeren met een 

lage SES gaf 69,2% aan een TV op de slaapkamer te hebben. Bij jongeren met een hoge 

SES was dit 30,8%. Ook het verband tussen de aanwezigheid van een spelconsole op de 

slaapkamer en geslacht werd bekeken met een Chi kwadraattest. Daaruit bleek dat 

jongens vaker aangaven een spelconsole op de slaapkamer te hebben dan meisjes 

(X²=17,21; p<0,001). Van de jongens gaf 52% aan een spelconsole op de slaapkamer te 

hebben, van de meisjes was dit 36,7%. 
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3.2.2 Regels voor schermgebruik  

 

Om na te gaan of regels voor schermgebruik een predictor zijn voor schermgerelateerd 

gedrag, TV of DVD kijken en computergebruik in de thuisomgeving, werden 

logistische regressie analyses uitgevoerd, waarbij de aanwezigheid van regels werd 

opgegeven als referentiecategorie. De uitkomsten van deze analyses bevinden zich in de 

tabellen 20, 21 en 22. Voor schermgerelateerd gedrag is enkel regels met betrekking tot 

TV kijken een significante negatieve predictor (p<0,001) (tabel 20). Voor regels met 

betrekking tot spelconsole wordt een hele lichte negatieve trend tot significantie 

gevonden (p=0,096). Wanneer wordt gekeken naar predictoren voor TV of DVD kijken, 

wordt voor regels met betrekking tot TV kijken ook een significante negatieve waarde 

gevonden (p<0,001) (tabel 21). Wanneer wordt gekeken naar predictoren voor 

computergebruik, wordt een significante negatieve waarde gevonden voor regels met 

betrekking tot computer of laptop en regels met betrekking tot spelconsole (p=0,007 en 

p<0,001 respectievelijk) (tabel 22). Voor alle significante predictoren geldt dat de 

aanwezigheid van regels zorgt voor minder schermgerelateerd gedrag, TV of DVD 

kijken en computergebruik. 

 
Tabel 20: aanwezigheid van regels als predictor van schermgerelateerd gedrag 

Predictoren B Odds ratio Betrouwbaarh. 
interval 

p 

Regels TV kijken -0,90 0,41 0,27 - 0,61 0,000*** 

Regels computer of laptop  -0,26 0,77 0,53 - 1,12 0,173 

Regels spelconsole   -0,33 0,72 0,49 - 1,06 0,096 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 21: aanwezigheid van regels als predictor van  TV of DVD kijken 

Predictoren B Odds ratio Betrouwbaarh. 
interval 

p 

Regels TV kijken -0,99 0,37 0,27 - 0,51 0,000*** 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Tabel 22: aanwezigheid van regels als predictor van computergebruik 

Predictoren B Odds ratio Betrouwbaarh. 
interval 

p 

Regels computer of laptop  -0,51 0,60 0,42 - 0,87 0,007** 

Regels spelconsole   -0,74 0,48 0,33 - 0,69 0,000*** 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Verschillen voor geslacht en SES 

Wanneer met split file de determinanten voor jongens en meisjes apart werden bekeken, 

werd een sterke significante waarde gevonden voor regels met betrekking tot 

spelconsole als negatieve predictor van computergebruik bij jongens (p=0,005), maar 

regels met betrekking tot computer of laptop was geen significante predictor (tabel 23). 

Bij meisjes werd ook een significante negatieve waarde gevonden voor regels met 

betrekking tot spelconsole als predictor van computergebruik (p=0,029) en een trend 

voor regels met betrekking tot computer of laptop als predictor (p=0,064) (tabel 24). 

Ook hier zorgt de aanwezigheid van regels voor minder computergebruik.  

 
Tabel 23: aanwezigheid van regels als predictor van computergebruik bij jongens 
Predictoren B Odds ratio Betrouwbaarh.

interval 
p 

Regels computer of laptop  -0,24 0,79 0,48 - 1,30 0,356 

Regels spelconsole   -0,82 0,44 0,27 - 0,72 0,001** 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 24: aanwezigheid van regels als predictor van computergebruik bij meisjes 

Predictoren B Odds ratio Betrouwbaarh. 
interval 

p 

Regels computer of laptop  -0,58 0,56 0,30 - 1,04 0,064 

Regels spelconsole   -0,72 0,49 0,26 - 0,93 0,029* 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Beschrijvende statistiek 

Regels voor TV kijken is een voorspeller voor TV kijken en regels voor computer en 

regels voor spelconsole zijn voorspellers voor computergebruik. Voor deze factoren en 

voor de verschillen tussen jongens en meisjes zal de beschrijvende statistiek worden 

besproken. Van de jongeren gaf 30,1 % aan dat er thuis regels voor TV kijken 

gehanteerd worden, 42,1% melde regels voor computergebruik en 36,7% melde regels 

voor spelconsole. Met een Chi kwadraattest werd het verband bekeken tussen regels 

voor computer of laptop en geslacht. Er werd een significant verband gevonden 

(X2=16,66; p<0,001). Meer meisjes dan jongens gaven aan thuis regels te hebben voor 

computer of laptop (51,9% versus 37,2% respectievelijk). De Chi kwadraat voor het 

verband tussen regels voor spelconsole en geslacht vertoonde een trend tot significantie 

(X2=3,84; p=0,50). Meer meisjes dan jongens meldden regels voor de spelconsole 

(41,6% versus 34,2% respectievelijk). 

 

 

3.3 Psychosociale determinanten  
 

Om te onderzoeken welke psychosociale determinanten een predictor zijn voor 

schermgerelateerd gedrag, werden multiple regressie analyses uitgevoerd. Met 

betrekking tot computergebruik werden de determinanten van surfen op internet en de 

determinanten van computerspelletjes spelen apart bekeken. Bij de controle van de 

variabelen op multicollineariteit werden geen problemen gevonden, alle variabelen 

werden dus opgenomen in de analyse. De uitkomsten van de multiple regressie analyses 

staan beschreven in tabel 25 voor TV kijken, tabel 26 voor surfen op internet en tabel 27 

voor computerspelletjes spelen. Uit de analyses bleek dat de predictoren samen 

significant waren voor het beïnvloeden van TV kijken (p=0,000), surfen op het internet 

(p=0,000) en computerspelletjes spelen (p=0,000). De verklaarde variantie voor deze 

vormen van sedentair gedrag was respectievelijk 27% (F=18,17), 32% (F=27,29) en 

22% (F=15,31).  

Wat betreft TV kijken was gewoonte (p=0,001) een positieve significante 

predictor en eigen-effectiviteit (p<0,001) en nadelen van gedrag (p<0,001) waren 

negatieve significante predictoren. Er werden geen significante waarden gevonden voor 
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voorkeur voor gedrag en sociale norm. Eigen-effectiviteit kwam als sterkste predictor 

uit de analyse (Beta=-0,26) daarna nadelen van gedrag (Beta=-0,22) en gewoonte 

(Beta=0,20). Met betrekking tot surfen op internet was sociale norm (p=0,009) een 

positieve significante predictor en eigen-effectiviteit (p=0,006) en nadelen van gedrag 

(p<0,001) waren negatieve significante predictoren. Er werd een trend tot significantie 

gevonden voor gewoonte (p=0,055). Voorkeur voor gedrag is geen significante 

predictor. Ook hier bleek eigen-effectiviteit de sterkste predictor te zijn (Beta=-0,21), 

daarna nadelen van gedrag (Beta=-0,19) en sociale norm (Beta=0,13). Voor 

computerspelletjes spelen was sociale norm (p=0,001) een positieve significante 

predictor en nadelen van gedrag (p=0,002) was ook hier een negatieve significante 

predictor. Eigen-effectiviteit en voorkeur voor gedrag gaven geen significante waarden. 

Voor computerspelletjes spelen was sociale norm de sterkste predictor (Beta=0,23) en 

daarna nadelen van gedrag (Beta=-0,16). 

 
Tabel 25: psychosociale predictoren van TV kijken  
Predictoren Beta T P Totale regressie 

Eigen-effectiviteit -0,26 -4,12 0,000*** R2=0,27 

F=18,17 

p<0,001 

 

Nadelen van gedrag -0,22 -4,58 0,000*** 

Gewoonte 0,20 3,29 0,001** 

Voorkeur voor gedrag -0,01 -0,24 0,806 

Sociale norm 0,01 0,27 0,785 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 26: psychosociale predictoren van surfen op het internet 

Predictoren Beta T P Totale regressie 

Eigen-effectiviteit -0,21 -2,77 0,006** R2=0,32 

F=27,29 

p<0,001 

Nadelen van gedrag -0,19 -3,94 0,000*** 

Sociale norm 0,13 2,62 0,009** 

Gewoonte 0,13 1,92 0,055 

Voorkeur voor gedrag -0,01 -0,060 0,953 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Tabel 27: psychosociale predictoren van computerspelletjes spelen 

Predictoren Beta T p Totale regressie 

Sociale norm 0,23 3,50 0,001** R2=0,22 

F=15,31 

p<0,001 

Nadelen van gedrag -0,16 -3,14 0,002** 

Eigen-effectiviteit -0,09 -1,30 0,194 

Voorkeur voor gedrag 0,04 0,59 0,558 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Verschillen voor geslacht en SES 

Met split file werden de determinanten voor jongens en meisjes en voor jongeren met 

een hoge en lage SES apart bekeken. Voor TV kijken en surfen op internet werden geen 

verschillen gevonden met de analyses zonder split file. In de analyses voor 

computerspelletjes spelen waren wel verschillen te zien. De predictoren samen gaven 

dezelfde significante waarden voor alle vier de modellen (p<0,001). Er werd een 

negatieve significante waarde gevonden voor nadelen van gedrag als predictor bij 

jongens (p=0,002) (tabel 28), maar niet bij meisjes (p=0,106) (tabel 29). Sociale norm 

was voor beiden een positieve significante predictor (p=0,012 voor beiden) en de 

verklaarde variantie was 15% voor jongens en 11% voor meisjes. Met betrekking tot 

SES werd er een negatieve significante waarde gevonden voor nadelen van gedrag als 

predictor bij jongeren met een hoge SES (p<0,001) (tabel 30), maar niet bij jongeren 

met een lage SES (p=0,219) (tabel 31). Daarnaast is sociale norm voor jongeren met een 

lage SES een significante positieve predictor (p=0,005), terwijl bij jongeren met een 

hoge SES slechts een trend tot significantie te zien is (p=0,75). De verklaarde variantie 

was 16% voor jongeren met een lage SES en 28% voor jongeren met een hoge SES. 

Ten slotte staat in tabel 31 een overzicht van alle significante predictoren per 

schermgerelateerde activiteit.  
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Tabel 28: psychosociale predictoren van computerspelletjes spelen voor jongens 

Predictoren Beta t P Totale regressie 

Eigen-effectiviteit -0,14 -1,64 0,102 R2=0,15 

F=5,84 

p<0,001 

Nadelen van gedrag -0,23 -3,20 0,002** 

Sociale norm 0,23 2,53 0,012* 

Voorkeur voor gedrag -0,04 -0,42 0,675 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 29: psychosociale predictoren van computerspelletjes spelen voor meisjes 

Predictoren Beta t P Totale regressie 

Eigen-effectiviteit -0,02 -0,14 0,889 R2=0,11 

F=5,63 

p<0,001 

Nadelen van gedrag -0,09 -1,25 0,214 

Sociale norm 0,25 2,53 0,012* 

Voorkeur voor gedrag 0,15 1,51 0,132 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 30: psychosociale predictoren van computerspelletjes spelen voor jongeren met een lage SES 

Predictoren Beta t p Totale regressie 

Eigen-effectiviteit -0,13 -1,22 0,226 R2=0,16 

F=6,63 

p<0,001 

Nadelen van gedrag -0,10 -1,28 0,203 

Sociale norm 0,27 2,86 0,005** 

Voorkeur voor gedrag -0,04 -0,36 0,720 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
Tabel 31: psychosociale predictoren van computerspelletjes spelen voor jongeren met een hoge SES 

Predictoren Beta t p Totale regressie 

Eigen-effectiviteit -0,05 -0,48 0,635 R2=0,28 

F=12,83 

p<0,001 

Nadelen van gedrag -0,22 -3,34 0,001** 

Sociale norm 0,16 1,79 0,075 

Voorkeur voor gedrag 0,14 1,56 0,120 

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Tabel 31: overzicht van significante psychosociale predictoren per schermgerelateerde activiteit 
Activiteit Predictoren 

TV kijken Eigen-effectiviteit (negatief) 

Nadelen van gedrag (negatief) 

Gewoonte 

Surfen op internet Eigen-effectiviteit (negatief) 

Nadelen van gedrag (negatief) 

Sociale norm 

Trend voor gewoonte 

Computerspelletjes spelen Sociale norm (significante waarde voor jongeren met een lage 

SES en een trend voor jongeren met een hoge SES) 

Nadelen van gedrag (negatieve significant waarde voor 

jongens en voor jongeren met een hoge SES) 
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Hoofdstuk 4: Discussie 
  

 

4.1 Hoeveelheid schermgerelateerd gedrag 
 

In dit onderzoek werd getracht een antwoord te vinden op de vraag hoeveel tijd 

Vlaamse adolescenten besteden aan verschillende vormen van sedentair gedrag in de 

thuisomgeving. Uit de resultaten blijkt dat de jongeren die deelnamen aan dit onderzoek 

gemiddeld 3,5 uur besteden aan schermgedrag, 1,9 uur aan TV of DVD kijken en 1,6 

uur aan computergebruik. De jongeren besteden ongeveer de helft van het totale 

schermgedrag aan TV of DVD kijken en de andere helft aan computergebruik. Deze 

resultaten komen overeen met wat in de literatuur werd gevonden over schermgedrag 

van adolescenten in verschillende landen (Tremblay et al., 2011; Swinburn & Shelley 

2008). In de resultaten werd een significant verschil gevonden tussen weekdagen en 

weekenddagen voor alle gedragingen. De jongeren rapporteerden anderhalf uur meer 

schermgedrag in het weekend dan doordeweeks. Dit bestaat uit drie kwartier meer TV 

of DVD kijken in het weekend dan doordeweeks en een half uur meer computergebruik. 

Volgens studies van Brug et al. (2012) en Tremblay et al. (2011) besteden jongeren 

inderdaad meer tijd aan schermgedrag in het weekend dan doordeweeks. Van de 

weekenddagen vindt het meeste schermgedrag plaats op zaterdag. Voor het totaal aan 

schermgerelateerd gedrag geldt dat de jongeren er 20 minuten meer tijd aan besteden op 

zaterdagen dan op zondagen, waarvan de helft wordt besteed aan TV of DVD kijken en 

de helft aan computergebruik. Biddle et al. (2009) suggereerden in hun onderzoek dat 

jongeren verschillende schermgerelateerde gedragingen met elkaar afwisselen. Echter 

uit de resultaten van dit onderzoek bleek een positieve correlatie te bestaan tussen TV of 

DVD kijken en computergebruik. Dit zou betekenen dat jongeren die meer TV kijken 

ook meer voor de computer zitten.  

 

4.1.1 Norm  

 

Volgens de Vlaamse gezondheidsnorm met betrekking tot sedentair gedrag mogen 

jongeren maximaal twee uur per dag besteden aan sedentair gedrag en het gebruik van 
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elektronische media (Vlaamse consensustekst, 2012). Uit de resultaten bleek dat van de 

jongeren die deelnamen aan dit onderzoek 64% boven de norm scoort op een 

doordeweekse dag. In weekend is dit zelfs 83,2%. Ook wanneer alleen wordt gekeken 

naar TV kijken scoort 19,2% doordeweeks boven de norm en 44,7% in het weekend. 

Dit komt overeen met de resultaten uit het onderzoek van Tremblay et al. (2011). Het 

onderzoek van Deforche et al. (2009) onder Vlaamse kinderen rapporteerde veel lagere 

cijfers, maar dit kan verklaard worden, doordat de hoeveelheid schermgerelateerd 

gedrag hoger ligt in de adolescentie (Strauss, Rodzilsky, Burack & Colin, 2001; 

Norman et al., 2005).  

Het kennen van de norm voor TV kijken vertoonde een positief significant 

verband met TV kijken. Jongeren die de norm kennen, scoren significant vaker onder de 

norm dan jongeren die de norm niet kennen. Er werd echter geen verband gevonden 

tussen deze norm en de totale hoeveelheid schermgerelateerd gedrag. Dit suggereert dat 

de jongeren die onder de norm scoren voor TV kijken vervolgens een andere 

schermactiviteit gaan doen (Biddle et al., 2009). Echter de correlatie tussen TV kijken 

en computergebruik was positief, wat zou betekenen dat de gedragingen niet worden 

afgewisseld.  

 

4.1.2 Invloed van demografische factoren 

 

In dit onderzoek werd een significante invloed van socio-economische status gevonden 

op schermgerelateerde activiteiten. Jongeren met een lage SES rapporteerden 45 

minuten meer schermgerelateerd gedrag, 29 minuten meer TV of DVD kijken en 38 

minuten meer computergebruik dan jongeren met een hoge SES. Dit komt overeen met 

wat werd gevonden in de literatuurstudie (Tandon et al., 2012). Echter merkte Pate et al. 

(2011) op dat uit verschillende onderzoeken gemengde resultaten naar voren kwamen 

wanneer sedentair gedrag werd gemeten met bewegingsmeters. 

In eerste instantie toonden de resultaten een hoofdeffect van geslacht, maar dit 

effect verdween wanneer werd gecontroleerd voor leeftijd. Dit kan verklaard worden 

doordat de gemiddelde leeftijd van de deelnemende meisjes lager lag dan de gemiddelde 

leeftijd van de jongens. Omdat er ook geen significant effect werd gevonden voor 

leeftijd is het waarschijnlijk dat deze variabelen elkaar opheffen. In de literatuur worden 
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verschillende resultaten vermeld. De meeste studies constateerden meer sedentair 

gedrag onder jongens dan onder meisjes (Salmon et al., 2011;  Carson & Janssen, 2011; 

Te Velde et al., 2007). Maar Haug et al. (2009) vonden meer schermgerelateerd gedrag 

onder meisjes en Norman et al. (2005) vonden geen verschil in hoeveelheid 

schermgedrag tussen jongens en meisjes. Zij denken dat de invulling van 

schermgerelateerd gedrag verschillend is bij jongens en meisjes. De verwachting zou 

zijn dat jongens meer computergebruik rapporteren (Van der Aa et al., 2012; He et al., 

2010), maar ook voor computergebruik werden geen verschillen terug gevonden in dit 

onderzoek. Volgens Bodersen et al. (2005) vertonen meisjes meer schermgedrag op 

jonge leeftijd omdat hun mentale leeftijd hoger ligt. Omdat hiervoor werd gecontroleerd 

in dit onderzoek, verklaard dit wellicht het uitblijven van verschillen in geslacht en 

leeftijd.  

 

 

4.2 Determinanten in de thuisomgeving 
 

4.2.1 Aanwezigheid van schermen  

 

Onderzoeksvraag 2 luidde: is de aanwezigheid van schermen in de thuisomgeving van 

invloed op de hoeveelheid schermgerelateerd gedrag van adolescenten? In de resultaten 

van de multiple regressie analyse werd geen invloed gevonden van het aantal schermen 

in huis op schermgerelateerd gedrag, TV kijken en computergebruik. Echter bleek uit de 

resultaten van de “European Youth Heart Study” van 2008 dat elke extra TV in het 

huishouden zorgt voor meer kans op het overschrijden van de aanbevolen TV-tijd per 

dag, terwijl elke extra computer zorgt voor meer kans om meer dan een uur per dag te 

gamen (Jago et al., 2008). Enkel de aanwezigheid van een TV op de slaapkamer kwam 

naar voren als een voorspeller voor de hoeveelheid schermgerelateerd gedrag en voor de 

hoeveelheid TV kijken. Het hebben van een TV op de eigen slaapkamer zorgde voor 

meer TV kijken en meer schermgerelateerd gedrag in totaal. Voor computergebruik 

werd eenzelfde resultaat teruggevonden. Enkel de aanwezigheid van een spelconsole op 

de slaapkamer is een voorspeller voor de hoeveelheid computergebruik, waarbij het 

hebben van een spelconsole op de slaapkamer meer computergebruik voorspelt. De 
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resultaten komen overeen met een onderzoek onder Amerikaanse jongeren dat een 

positief verband vond tussen de aanwezigheid van media in slaapkamer en de 

hoeveelheid schermtijd (Tandon et al., 2012) De hoeveelheid variantie die verklaard 

werd door de aanwezigheid van een toestel op de slaapkamer was laag, maar van de 

ondervraagde jongeren gaf ongeveer een derde aan een TV op de slaapkamer te hebben 

en bijna de helft van de jongeren heeft een spelcomputer op de slaapkamer. 

Wanneer werd gekeken naar verschillen voor jongeren met een hoge en lage 

SES bleek de aanwezigheid van een TV op de slaapkamer enkel een positieve 

voorspeller voor TV kijken voor jongeren met een lage SES. Uit verder onderzoek bleek 

dat jongeren met een lage SES ook significant vaker (2x zo vaak) een TV op de 

slaapkamer hebben dan jongeren met een hoge SES. Dit sluit aan bij het onderzoek van 

Tandon et al. (2012) waaruit bleek dat kinderen met een lage SES meer toegang tot 

media in de slaapkamer hebben. Wat betreft verschillen voor jongens en meisjes bleek 

het hebben van een spelconsole op de slaapkamer enkel een positieve voorspeller te zijn 

voor het computergebruik van jongens. Daarnaast werd gevonden dat jongens ook 

significant vaker een spelconsole op de slaapkamer hebben dan meisjes. Volgens 

Marshall, Gorely & Biddle (2006) besteden jongens meer tijd aan gamen dan meisjes. 

In dit onderzoek werd echter voor de hoeveelheid computergebruik geen 

geslachtsverschil gevonden. Wellicht dat het raadzaam is computergebruik te verdelen 

in het gebruik van een computer voor internet en voor gamen.  

 

4.2.2 Regels voor schermgebruik  

 

Met betrekking tot de thuisomgeving werd ook onderzocht of regels voor 

schermgebruik van invloed zijn op de hoeveelheid schermgerelateerd gedrag onder 

Vlaamse jongeren. Ruwweg een derde van de ondervraagde jongeren gaf aan dat er 

thuis regels gehanteerd werden met betrekking tot TV kijken, computergebruik en 

gebruik van de spelconsole. Uit de resultaten van de logistische regressie analyse bleek 

dat regels voor TV kijken een voorspeller zijn voor de hoeveelheid TV kijken. Regels 

voor het gebruik van de computer of laptop en regels voor het gebruik van de 

spelconsole zijn een voorspeller voor computergebruik. De aanwezigheid van regels 

betekent minder TV kijken en minder computergebruik. Dit verband werd 
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teruggevonden in verschillende onderzoeken onder kinderen en adolescenten (Peason et 

al., 2011; Hoyos Cillero & Jago, 2011; Ramirez et al., 2011; Jong et al., 2011; Te Velde 

et al., 2010; Norman et al., 2005; Salmon et al 2005). Uit onderzoek van Jago et al., 

(2008) en Ramirez et al. (2011) bleek tevens dat meer autonomie, dus afwezigheid van 

regels, leidde tot meer TV kijken en computergebruik.  

Voor jongens en meisjes werden verschillen gevonden met betrekking tot 

computergebruik. De aanwezigheid van regels voor het gebruik van de spelconsole is 

een significante voorspeller voor computergebruik bij jongens en meisjes, maar voor 

meisjes is tevens de aanwezigheid van regels voor het gebruik van de computer of 

laptop een significante voorspeller. Om hier betere uitspraken over te kunnen doen is 

het wellicht interessant om gebruik van de spelconsole en gebruik van een computer 

voor andere doeleinden in de toekomst als aparte gedragingen op te nemen. Dat meer 

meisjes dan jongens aangaven thuis regels te hebben voor computer en spelconsole, is 

mogelijk vooral te wijten aan het feit dat de gemiddelde leeftijd van de meisjes lager lag 

dan de gemiddelde leeftijd van de jongens. 

 

 

4.3 Psychosociale determinanten 
 

Als laatste werd een antwoord gezocht op de vraag welke psychosociale determinanten 

invloed hebben op schermgerelateerd gedrag van Vlaamse jongeren. De hoeveelheid 

variantie die verklaard werd door de opgenomen determinanten is voor alle drie de 

gedragingen niet zeer hoog, maar ook niet heel laag.  

Eigen-effectiviteit bleek een significantie negatieve voorspeller voor TV kijken 

en surfen op internet, maar niet voor computerspelletjes spelen. Een hogere score op 

eigen-effectiviteit betekent meer eigen-effectiviteit met betrekking tot het beperken van 

de activiteit. Dit komt overeen met onderzoek van Norman et al. (2005) waarin ook een 

negatief verband werd gevonden tussen eigen-effectiviteit en schermgerelateerd gedrag. 

Ook Hoyos Cillero et al. (2011) vonden eenzelfde verband. Dat eigen-effectiviteit 

vooral een voorspeller is voor TV kijken, hangt mogelijk samen met het feit dat dit een 

sterk gewoontegedrag is. Gewoonte kwam uit de analyse naar voren als een significante 

positieve voorspeller voor TV kijken. Een hogere score op gewoonte voorspelt dat de 
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jongeren meer TV kijken. Voor gewoonte als voorspeller voor surfen op internet werd 

een trend tot significantie gevonden, maar voor computerspelletjes spelen kwam geen 

significant effect van gewoonte uit de analyse. Ook in het onderzoek van Hume et al. 

(2010) werd gewoonte geïdentificeerd als determinant voor TV kijken. Over gewoonte 

als determinant voor internet- of computergebruik werd geen literatuur gevonden. 

Nadelen van gedrag is een significante negatieve voorspeller voor alle drie de 

schermgerelateerde gedragingen. Dit betekent dat jongeren die meer nadelen toekennen 

aan het gedrag, minder tijd besteden aan het gedrag. He et al. (2010) en Norman et al. 

(2005) identificeerden nadelen van gedrag ook als determinant van schermgerelateerd 

gedrag. Het toekennen van nadelen aan een gedrag kan ook wel benoemd worden als 

het hebben van een negatieve attitude tegenover het gedrag. Daarentegen kan voorkeur 

voor gedrag worden gezien als een positieve attitude tegenover het gedrag. Opvallend is 

dan dat voorkeur voor gedrag geen significantie voorspeller is voor alle drie de 

schermgerelateerde gedragingen. Salmon et al. (2011) identificeerden de mate van 

voorkeur voor een gedrag als determinant voor schermgerelateerd gedrag, waarbij het 

voorkeursgedrag vaker wordt gesteld. Dit werd in de resultaten niet teruggevonden. Een 

mogelijke verklaring is dat alle jongeren hoog scoorden op hun voorkeur voor de 

gedragingen. 

Sociale norm kwam niet uit de analyse naar voren als voorspeller voor de 

hoeveelheid TV kijken per dag. Ondanks een hoge mate van TV kijken, hebben 

jongeren niet het idee dat de omgeving vindt dat ze teveel kijken. Daarentegen is sociale 

norm wel een significante voorspeller voor surfen op internet en computerspelletjes 

spelen. Het is echter tegen de verwachting in een positieve voorspeller, wat betekent dat 

jongeren méér internetten of computerspelletjes spelen wanneer hun omgeving vindt dat 

ze teveel tijd besteden aan dit gedrag. Wellicht is sociale norm zoals bevraagd in dit 

onderzoek eerder een indicator voor de hoeveelheid schermgerelateerd gedrag dan een 

voorspeller voor dit gedrag.  

 

Verschillen voor Geslacht en SES 

Verschillen tussen jongens en meisjes werden enkel gevonden voor computerspelletjes 

spelen. Nadelen van gedrag is alleen voor jongens een significante voorspeller voor 

computerspelletjes spelen. Wanneer jongens minder of meer nadelen van het gedrag 
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ervaren zijn zij geneigd hun gedrag aan te passen. Bij meisjes werd geen duidelijke 

invloed gevonden. Het verschil in verklaarde variantie tussen jongens en meisjes is 

echter zeer klein. Omdat bij meisjes de verklaarde variantie wordt veroorzaakt door 

sociale norm als voorspeller, rijst de vraag of jongens en meisjes andere redenen hebben 

om computerspelletjes te spelen. 

Voor jongeren met een lage en een hoge SES werd ook een verschil gevonden 

voor computerspelletjes spelen. Bij jongeren met een hoge SES is nadelen van gedrag 

een significante voorspeller voor computerspelletjes spelen, bij jongeren met een lage 

SES niet. Jongeren met een hoge SES zijn dus eerder geneigd om de hoeveelheid 

schermgedrag aan te passen al naar gelang de ervaren nadelen. Daarentegen is sociale 

norm voor jongeren met een lage SES een significante voorspeller, voor jongeren met 

hoge SES werd alleen een trend gevonden. Dit verschil kan verklaard worden wanneer 

men sociale norm niet als voorspeller, maar als indicator ziet van schermgerelateerd 

gedrag. Jongeren met een lage SES rapporteerden meer computergebruik dan jongeren 

met een hoge SES wat kan leiden tot meer afkeuring uit de omgeving. 

 

 

4.4 Sterktes en beperkingen 
 

4.4.1 Sterktes van het onderzoek 

 

De sterktes van dit onderzoek liggen er vooral in, dat de vragenlijsten konden worden 

afgenomen bij een grote populatie jongeren in Oost en West Vlaanderen. De respons 

ratio van de tweede meting van het onderzoek is helaas niet bekend. Bij de eerste 

meting was de respons ratio echter zeer hoog en omdat bij de tweede meting dezelfde 

personen werden gecontacteerd plus een extra groep, doet dit vermoeden dat de 

response ratio voor de tweede meting eveneens voldoende hoog was. Verder was de 

verdeling van de groepen wat betreft hoge en lage socio-economische status zeer gelijk 

en bij de verdeling van de leeftijden werd rekening gehouden met een verschil in 

mentale leeftijd tussen jongens en meisjes. Wat betreft de inhoud van de vragenlijst 

werden naast TV kijken verschillende schermgerelateerde gedragingen bevraagd en de 

vragen met betrekking tot de psychosociale variabelen waren zeer uitgebreid.  
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4.4.2 Beperkingen van het onderzoek 

 

Het onderzoek kent echter ook een aantal beperkingen. Uit de literatuurstudie kwam 

naar voren dat het gewicht of de BMI van jongeren sterk van invloed kan zijn op 

schermgerelateerd gedrag en op de determinanten van dit gedrag. De BMI van de 

gebruikte steekproef was echter niet bekend en deze variabele kon dus niet worden 

meegenomen in het onderzoek. Het verschil in gemiddelde leeftijd tussen jongens en 

meisjes kan behalve een sterkte ook een beperking vormen. Door een groot verschil in 

gemiddelde leeftijd tussen de geslachten kan niet met zekerheid worden gezegd 

wanneer een verschil wordt veroorzaakt door de leeftijd of door het geslacht van de 

deelnemers. Beter zou zijn een grotere steekproef te nemen en binnen de steekproef te 

controleren voor mentale leeftijd. Bij het vinden van verschillen in de hoeveelheid 

gerapporteerd gedrag moet eveneens rekening gehouden worden met vertekening door 

zelfrapportage. Verder is het lastig de resultaten te generaliseren voor heel Vlaanderen, 

omdat een meerderheid van de kinderen uit West-Vlaanderen afkomstig was en een 

klein deel uit Oost-Vlaanderen. 

 

 

4.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 

Voor de toekomst is het raadzaam om in onderzoek op het gebied van sedentaire en 

schermgerelateerde gedragingen naast subjectieve methoden gebruik te maken van een 

objectieve meetmethode zoals een bewegingsmeter. Ook het opnemen van 

lichaamsmaten of de BMI als variabelen zou veel extra informatie opleveren en tot een 

betere verklaring van de resultaten leiden.  

In dit onderzoek werden verschillende vormen van schermgerelateerd gedrag 

opgenomen in de vorm van TV kijken en computergebruik. In de toekomst zou dit nog 

meer uitgesplitst kunnen worden door bijvoorbeeld internetgebruik en gamen op te 

nemen als verschillende gedragingen. Daarbij kan dieper worden ingegaan op de vraag 

of jongeren de verschillende vormen van schermgedrag met elkaar afwisselen. Met 

name het opnemen van gamen als aparte gedraging in determinantenonderzoek kan veel 

extra informatie opleveren. In dit onderzoek is gebleken dat de determinanten die van 
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invloed zijn op TV en internetten, verschillen van de determinanten van 

computerspelletjes spelen. Mogelijk zou het zelfs raadzaam zijn om onderzoek niet te 

beperken tot schermgerelateerde gedrag, maar zouden ook andere vormen van sedentair 

gedrag kunnen worden opgenomen, zoals lezen of muziek luisteren. 

Wat betreft de psychosociale variabelen van schermgerelateerd gedrag is nog 

veel onderzoek nodig. De variantie die werd verklaard door de variabelen die werden 

opgenomen in dit onderzoek was laag en er werd geen invloed gevonden van 

voorkeuren voor bepaald gedrag. Om de invloed van sociale norm als predictor na te 

gaan, is het raadzaam om meerdere verschillende items op te nemen. Ook het bekijken 

van geslachtsverschillen, leeftijdsverschillen en verschillen in SES verdient verder 

onderzoek.  

Als laatste kan worden opgemerkt dat het in vervolgonderzoek interessant kan 

zijn om ook de ouders te bevragen naar hun schermgedrag en naar het schermgedrag 

van hun kinderen. Voor dit onderzoek was de vragenlijst die werd afgenomen bij de 

ouders niet relevant. Uit de literatuur is echter gebleken dat het wel of niet meekijken 

van de ouders met de kinderen veel invloed heeft op schermgerelateerd gedrag. Ook is 

het raadzaam om ouders te vragen naar de regels die zij thuis handhaven met betrekking 

tot schermgebruik en of zij hun kinderen alternatieven bieden wat betreft 

vrijetijdsbesteding.  
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Hoofdstuk 5: Conclusie  
 

 

Deze masterthesis heeft zich gericht op het onderzoeken van schermgerelateerd gedrag 

onder Vlaamse jong-adolescenten in de thuisomgeving. Er kan geconcludeerd worden 

dat jongens uit het derde leerjaar en meisjes uit het eerste leerjaar van het middelbaar 

teveel van hun vrije tijd besteden aan schermgerelateerd gedrag. Doordeweeks scoort 

64% van de jongeren boven de Vlaamse gezondheidsnorm en in weekend loopt dit 

aantal op tot boven de 80%. Uit dit onderzoek bleek dat met name jongeren met een 

lage socio-economische status het gevaar lopen te veel tijd te besteden aan alle vormen 

van schermgerelateerd gedrag. Het meer en meer voorkomen van een sedentaire 

levensstijl heeft grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van 

adolescenten. Veel gezondheidsinterventies met betrekking tot overgewicht onder 

jongeren richten zich nog op het stimuleren van fysieke activiteit. Echter is gebleken dat 

enkel het verhogen van de fysieke activiteit per dag niet voldoende is en dat gericht 

aanpakken van een sedentaire levensstijl ook belangrijk is. Met name op het gebied van 

schermgerelateerd gedrag in de vrije tijd is veel winst te behalen.  

De Vlaamse gezondheidsnorm voor schermgerelateerd gedrag luidt niet meer 

dan maximaal 2 uur per dag. Wanneer jongeren aangaven de gezondheidsnorm te 

kennen, rapporteerden zij minder TV tijd, maar de totale hoeveelheid schermgedrag was 

ook voor deze jongeren te hoog. Blijkbaar is het kennen van de norm niet genoeg om 

een gedragsverandering te bewerkstelligen. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken 

welke determinanten invloed hebben op schermgerelateerd gedrag van jong-

adolescenten. Dit onderzoek identificeerde de aanwezigheid van een TV of spelconsole 

op de slaapkamer en de aanwezigheid van regels voor schermgebruik als belangrijke 

determinanten in de thuisomgeving. Vooral jongeren met een lage SES bleken gevoelig 

voor media op de slaapkamer. Wanneer gekeken werd naar de psychosociale factoren 

bleek vooral TV kijken een gewoontegedrag te zijn, bij internetten en 

computerspelletjes spelen andere determinanten een rol. In interventies is het belangrijk 

de focus te leggen op het verhogen van de eigen-effectiviteit en het doorbreken van de 

gewoonte voor TV en surfen op internet. Met betrekking tot het spelen van 

computerspelletjes moet meer gefocust worden op het sociale aspect.  
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Bijlage 1: vragenlijst adolescent 
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1 9   

2 0   

VRAGENLIJST ADOLESCENT 
 
 

ID nr 
 

Vul hier niets in! 
 
 
 

NAAM: 
 
 
 
VOORNAAM: 

 
 
 

JONGEN MEISJE 
 
 

Geboortedatum: /  / 
 
 
 

Datum vandaag: /  / 
 
 

Klas: 
 

 
 

School: 
 
 
 
 

Dit onderzoek bestaat uit verschillende delen. Een heel aantal jongeren, waaronder ook jij, 
hebben reeds deelgenomen aan het eerste deel van dit onderzoek. Dit onderzoek vandaag is een 
tweede deel. Binnen enkele maanden zal er nog een derde deel van het onderzoek plaatsvinden. 
Dit derde onderdeel bestaat eruit dat je via de post nog een bijkomende vragenlijst toegestuurd 
zal krijgen. Die vragenlijst mag je dan thuis invullen en naar ons terugsturen. 

 
Daarom vragen wij je om hieronder ook je volledige adresgegevens en telefoonnummer te 
noteren. Je kan natuurlijk op het ogenblik dat je de vragenlijst ontvangt nog steeds beslissen of 
je wel of niet zal deelnemen aan het vervolg van het onderzoek. 

 
 
 
 

Adres:  
 
straat + nr 

 
 
 
 

postcode + gemeente 
 
 

Telefoonnummer: 
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DEEL 1 
 
 
 
1. Kruis het vakje aan naast het antwoord dat voor jou geldt of het beste bij jou past 

 
1 Mijn ouders zijn getrouwd en wonen samen; ik woon bij mijn ouders 

2 Mijn ouders zijn niet getrouwd, maar wonen toch samen; ik woon bij mijn ouders 

3 Mijn ouders zijn gescheiden, ik woon bij mijn moeder (zonder nieuwe partner) 

4 Mijn ouders zijn gescheiden, ik woon bij mijn moeder en haar nieuwe partner 

5 Mijn ouders zijn gescheiden, ik woon bij mijn vader (zonder nieuwe partner) 

6 Mijn ouders zijn gescheiden, ik woon bij mijn vader en zijn nieuwe partner 

7 Mijn ouders zijn gescheiden en hebben co-ouderschapsregeling 

8 Eén van mijn ouders is overleden (vader of moeder? ) 

9 Ik woon bij mijn grootouders of een ander familielid 

10 Ik leef in een instelling/op internaat 

11 Andere: 
 
 
 
 
 

2. Mijn moeder is... 
 

1 mijn echte moeder 

2 mijn stiefmoeder 

3 mijn pleegmoeder 

4 andere, namelijk: 
 
 
 
 

3. Mijn vader is... 
 

1 mijn echte vader 

2 mijn stiefvader 

3 mijn pleegvader 

4 andere, namelijk: 
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22837 
DE VRAGEN HIERONDER GAAN OVER RUGPIJN 

 

 
 
1 Heb je de laatste 3 maanden rugpijn gehad? ja 

neen 
 

 
ALS JE HIER 'NEEN' HEBT GEANTWOORD GA DAN NAAR VRAAG 8, ALS JE 'JA' 
HEBT GEANTWOORD GA DAN NAAR DE VOLGENDE VRAAG HIERONDER. 

 

 
 
 
 
2 Op hoeveel dagen in de voorbije 3 maanden heb je rugpijn gehad? 

 
dagen 

 
 
 
 
 
3 Duid voor de volgende vragen aan hoe erg je rugpijn is als 0 'geen pijn' is en 10 'heel veel pijn'. 

 

 
Hoe erg is je rugpijn op dit moment? 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 
 
 
 
 

In de laatste 3 maanden, hoe erg was je ergste rugpijn? 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 
 
 
 
 

In de laatste 3 maanden, hoe erg was je rugpijn gemiddeld? 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 
 
 
 
 
4 Hoeveel dagen ben je de laatste 3 maanden thuis gebleven van school ten gevolge van rugpijn? 

 

 
 

dagen 
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5 Hoeveel dagen heb je de laatste 3 maanden je normale activiteiten niet kunnen uitvoeren omwille 

van rugpijn? 
 

dagen 
 
 
 
6 Hoeveel keer ben je tijdens de laatste 3 maanden bij een arts of specialist geweest omwille van 

rugpijn? 
 

dagen 
 

 
 
7 Als je rugpijn hebt dan kan het soms moeilijk zijn om je activiteiten uit te voeren die je normaal 

doet. Duid op de schaal aan in welke mate jij de laatste 3 maanden moeite had om je normale 
activiteiten uit te voeren ten gevolge van rugpijn? 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

helemaal 
geen moeite 

 
onmogelijk om 
activiteiten te doen 

 
 
 
 
 

DE VRAGEN HIERONDER GAAN OVER NEKPIJN 
 
 
8 Heb je de laatste 3 maanden nekpijn gehad? ja 

neen 
 

 
ALS JE HIER 'NEEN' HEBT GEANTWOORD GA DAN NAAR VRAAG 15, ALS JE 'JA' 
HEBT GEANTWOORD GA DAN NAAR DE VOLGENDE VRAAG HIERONDER. 

 

 
 
 
 
9 Op hoeveel dagen in de voorbije 3 maanden heb je nekpijn gehad? 

 
dagen 

 
 
 

10 Duid voor de volgende vragen aan hoe erg je nekpijn is als 0 'geen pijn' is en 10 'heel veel pijn' 

Hoe erg is je nekpijn op dit moment? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 



 

77 

22837 
 

In de laatste 3 maanden, hoe erg was je ergste nekpijn? 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 
 
 
 
 

In de laatste 3 maanden, hoe erg was je nekpijn gemiddeld? 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 
 
 
 
 
11 Hoeveel dagen ben je de laatste 3 maanden thuis gebleven van school ten gevolge van nekpijn? 

 

 
 

dagen 
 
 
 
 
12  Hoeveel dagen heb je de laatste 3 maanden je normale activiteiten niet kunnen uitvoeren omwille 

van nekpijn? 
 

dagen 
 
 
 
 
13  Hoeveel keer ben je tijdens de laatste 3 maanden bij een arts of specialist geweest omwille van 

nekpijn? 
 

dagen 
 
 
 
 
 
14  Als je nekpijn hebt dan kan het soms moeilijk zijn om je activiteiten uit te voeren die je normaal 

doet. Duid op de schaal aan in welke mate jij de laatste 3 maanden moeite had om je normale 
activiteiten uit te voeren ten gevolge van nekpijn? 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

helemaal 
geen moeite 

 
onmogelijk om 
activiteiten te doen 
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DE VRAGEN HIERONDER GAAN OVER ANDERE PIJN DAN RUG- OF NEKPIJN 
 
 
15  Heb je de laatste 3 maanden andere pijn dan rug- of nekpijn gehad? ja 

neen 
 

 
ALS JE HIER 'NEEN' HEBT GEANTWOORD GA DAN NAAR DE VOLGENDE VRAGENLIJST (deel 
2), ALS JE 'JA' HEBT GEANTWOORD GA DAN NAAR DE VOLGENDE VRAAG HIERONDER. 

 

 
 
 
16  Als je andere pijn dan rugpijn of nekpijn hebt gehad de voorbije 3 maanden, van welke 

pijn heb je het meeste last gehad? (je mag hier maximum 1 soort pijn aanduiden) 
 
 

Hoofdpijn 

Buikpijn of maagpijn 

Oorpijn 

Keelpijn 

Gewrichtspijn in de armen, handen, benen, of voeten 

Pijn in de borst 

Weet het niet of ik had geen van deze pijnen 
 
 
 
 

Vul onderstaande vragen verder in: deze vragen gaan NIET over rugpijn of nekpijn maar over de 
andere pijn die je gehad hebt: 

 

 
 
 
17  Op hoeveel dagen in de voorbije 3 maanden heb je deze pijn gehad? 

 
dagen 

 
 

18  Duid voor de volgende vragen aan hoe erg deze pijn is als 0 'geen pijn' is en 10 'heel veel pijn' 

Hoe erg is je pijn op dit moment? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 
 
 
 
 

In de laatste 3 maanden, hoe erg was je ergste pijn? 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 
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In de laatste 3 maanden, hoe erg was je pijn gemiddeld? 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geen pijn heel veel pijn 
 
 
 
 
19  Hoeveel dagen ben je de laatste 3 maanden thuis gebleven van school ten gevolge van pijn? 

 

 
 

dagen 
 
 
 
 
20  Hoeveel dagen heb je de laatste 3 maanden je normale activiteiten niet kunnen uitvoeren omwille 

van pijn? 
 

dagen 
 
 
 
 
21  Hoeveel keer ben je tijdens de laatste 3 maanden bij een arts of specialist geweest omwille van 

pijn? 
 

dagen 
 
 
 
 
 
22  Als je pijn hebt dan kan het soms moeilijk zijn om je activiteiten uit te voeren die je normaal 

doet. Duid op de schaal aan in welke mate jij de laatste 3 maanden moeite had om je normale 
activiteiten uit te voeren ten gevolge van pijn? 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

helemaal 
geen moeite 

 
onmogelijk om 
activiteiten te doen 
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DEEL 2 

 

 
Wij willen graag weten wat jij denkt en voelt als je pijn hebt. Hieronder staan dertien zinnen die 
verschillende gedachten en gevoelens beschrijven die mogelijks met pijn te maken hebben. Probeer 
aan te geven hoe goed ze weergeven wat jij denkt en voelt als je pijn hebt door onder elke zin het 
best passende aan te kruisen 

 
 
1 Als ik pijn heb, vraag ik mij voortdurend af of de pijn wel zal ophouden. 

 
HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 

 

2 Als ik pijn heb, voel ik dat het zo niet verder kan. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 

3 Als ik pijn heb, is dat verschrikkelijk en denk ik dat het nooit beter zal worden. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 

4 Als ik pijn heb, is dat afschuwelijk en voel ik dat de pijn mij helemaal de baas is. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 

5 Als ik pijn heb, voel ik dat ik het niet meer uithoud. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 

6 Als ik pijn heb, word ik bang dat de pijn erger zal worden. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 
7 Als ik pijn heb, blijf ik denken aan andere pijnlijke gebeurtenissen. 

 
HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 

 

8 Als ik pijn heb, verlang ik hevig dat de pijn weggaat. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 

9 Als ik pijn heb, kan ik de pijn niet uit mijn gedachten zetten. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 

10 Als ik pijn heb, blijf ik denken hoeveel pijn het wel doet. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 

11  Als ik pijn heb, blijf ik denken hoe graag ik zou willen dat de pijn ophoudt. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
 
12  Als ik pijn heb, is er niets dat ik kan doen om de pijn te stoppen. 

 
HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 

 

13  Als ik pijn heb, vraag ik mij af of er iets ernstig kan gebeuren. 
 

HELEMAAL NIET EEN BEETJE NOGAL ERG HEEL ERG 
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                       DEEL 3 
 
 

De volgende vragen gaan over wat jouw MAMA of PAPA kunnen doen wanneer jij PIJN hebt. Bij elke 
vraag moet je aangeven in welke mate de zin voor je MAMA van toepassing is en in welke mate de zin 
voor je PAPA van toepassing is. 
Je moet dus per zin, 2 antwoorden aankruisen: 1 antwoord voor je MAMA en 1 antwoord voor je PAPA 

 
Nooit = wat betekent dat je MAMA/PAPA dit nooit doen 
Bijna nooit = wat betekent dat je MAMA/PAPA dit bijna nooit doen 
Soms = wat betekent dat je MAMA/PAPA dit soms doen 
Vaak = wat betekent dat je MAMA/PAPA dit vaak doen 
Altijd = wat betekent dat je MAMA/PAPA dit altijd doen 

 
 
 
 
1 Als je pijn hebt, hoe vaak denkt je mama/papa dan dat het toch niet zo erg kan zijn? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
2  Als je pijn hebt, hoe vaak zegt je mama/papa dat jij wel met de pijn kan omgaan en 

zeggen zij dingen zoals: 'je bent sterk', of 'je kan dit en meer nog wel de baas'. 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
3  Als je pijn hebt, hoe vaak blijft je mama/papa dan thuis van het werk (of laat zij/hij 

het huishouden staan) om zoveel mogelijk voor jou te kunnen zorgen? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
4  Als je pijn hebt, hoe vaak probeert je mama/papa je uit te leggen waarom jij pijn hebt 

zodat je je er niet te veel zorgen over maakt? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
5  Als je pijn hebt, hoe vaak vraagt je mama/papa zich dan af hoe het komt dat je zoveel 

klaagt? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
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6  Als je pijn hebt, hoe vaak aanvaardt je mama/papa dan dat jij je huiswerk niet hoeft 
te maken? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 

7  Als je pijn hebt, hoe vaak raadt je mama/papa je dan aan om te ontspannen en diep 
adem te halen? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 

8 Als je pijn hebt, hoe vaak gelooft je mama/papa je dan niet? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 

9 Als je pijn hebt, hoe vaak luistert je mama/papa dan niet naar jou? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
10  Als je pijn hebt, hoe vaak probeert je mama/papa jou af te leiden door leuke 

activiteiten voor te stellen (bvb. plannen voor het weekend)? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
11  Als je pijn hebt, hoe vaak probeert je mama/papa dan om je omgeving zo comfortabel 

mogelijk te maken voor jou (bvb. minimum aan geluid en niet te veel licht)? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
12  Als je pijn hebt, hoe vaak controleert je mama/papa jouw pijn door jou regelmatig te 

vragen hoe jij je voelt? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
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13  Als je pijn hebt, hoe vaak laat je mama/papa je dan vroeger naar bed gaan? 

 
MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
14  Als je pijn hebt, hoe vaak denkt je mama/papa dat het niet zo erg is en dat je pijn je 

sterker zal maken? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
15  Als je pijn hebt, hoe vaak probeert je mama/papa om jou bezig te houden zodat je 

niet aan de pijn denkt? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
16  Als je pijn hebt, hoe vaak probeert je mama/papa je pijn dan te verzachten door jou 

meer aandacht te geven? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
17  Als je pijn hebt, hoe vaak raadt je mama/papa jou aan om je op andere dingen te 

concentreren (bvb. naar muziek luisteren of TV kijken), zodat je niet aan de pijn 
denkt? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
18 Als je pijn hebt, hoe vaak vertelt je mama/papa dan aan de leerkrachten hoe jij je 

voelt zodat de leerkrachten op de hoogte zijn van de pijnklachten tijdens de 
schooluren? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 

19 Als je pijn hebt, hoe vaak raadt je mama/papa jou dan aan om thuis te blijven (bij 
iemand van het gezin, of iemand anders bvb. oppas), zolang de pijn duurt? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
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20  Als je pijn hebt, hoe vaak regelt je mama/papa dan dat anderen jouw dagelijkse taken 

en karweitjes thuis overnemen zolang dat jij je niet goed voelt? 
 

MAMA 
 
Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
21  Als je pijn hebt, hoe vaak toont je mama/papa aan jou dat hij/zij erg bezorgd is? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
22  Als je pijn hebt, hoe vaak vertelt je mama/papa tegen jou dat het niet zo erg is? 

 
MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
23  Als je pijn hebt, hoe vaak helpt je mama/papa jou dan om bepaalde dingen uit te 

voeren (bvb. helpen met het aankleden of met huiswerk)? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
24  Als je pijn hebt, hoe vaak brengt je mama/papa dan zoveel mogelijk tijd met je door? 

 
MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
25 Als je pijn hebt, hoe vaak wordt je mama/papa dan een beetje kwaad en zeggen ze 

jou dat je niet zo veel moet klagen? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
26  Als je pijn hebt, hoe vaak gebruikt je mama/papa humor (grapjes maken) zodat je 

niet meer aan de pijn denkt? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
27  Als je pijn hebt, hoe vaak zeggen je mama/papa dat volwassenen niet klagen? 

 
MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
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28  Als je pijn hebt, hoe vaak vertelt je mama/papa jou dan dat je je geen zorgen moet 

maken omdat de pijn snel zal vergaan? 
 

MAMA 
 
Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
29  Als je pijn hebt, hoe vaak stopt je mama/papa met wat hij/zij aan het doen is om dan 

iets te doen wat jij leuk vindt (bvb. spelen) 
 

MAMA 
 
Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
30  Als je pijn hebt, hoe vaak vertelt je mama/papa jou dat hij/zij denkt dat alles weer 

goed komt? 
 

MAMA 
 
Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
31  Als je pijn hebt, hoe vaak zegt je mama/papa dan tegen jou dat je overdrijft? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
32  Als je pijn hebt, hoe vaak probeert je mama/papa ervoor te zorgen dat je positief 

denkt over de pijn? 
 

MAMA 
 
Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
33  Als je pijn hebt, hoe vaak zegt je mama/papa dat je niet bang hoeft te zijn? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
34  Als je pijn hebt, hoe vaak vindt je mama/papa de pijn niet zo erg en denkt hij/zij dat 

jij een beetje overdrijft? 
 

MAMA 
 
Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
35 Als je pijn hebt, hoe vaak probeert je mama/papa jou dan aan te moedigen? 

 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
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36 Als je pijn hebt, hoe vaak laat je mama/papa zijn/haar eigen vrijetijdsbesteding of 

hobby's vallen zodat zij/hij bij jou kan zijn? 
 

MAMA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
 
 
37  Als je pijn hebt, hoe vaak probeert je mama/papa dan zo vroeg mogelijk thuis te 

komen? 
 

MAMA 
 
Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 

 

PAPA Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 
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DEEL 4 
 
 

Iedereen heeft wel eens pijn gehad die een paar uren of langer duurde. Zo heb je bijvoorbeeld al 
eens hoofdpijn, buikpijn, een spierverrekking, pijn in je ledematen (elleboog, knie), rugpijn, 
oorpijn, of als je een meisje bent menstruatiepijn gehad, enz. Hieronder staan enkele dingen die 
mensen zeggen, doen of denken, wanneer ze pijn hebben. We zijn geïnteresseerd in de dingen die 
je doet wanneer je pijn hebt die een paar uren of dagen duurt. Zet een kruisje in de juiste kolom. 

 
Als ik pijn heb die een paar uren of dagen duurt, dan... 

 
 
 
    

Nooit 
 

Bijna nooit 
 

Soms 
 

Vaak 
 

Heel vaak 
  1 

 
ga ik er vragen over stellen      

  
2 

 
ga ik erover nadenken en kijk ik hoe ik 
het kan oplossen 

     

  
3 

 
praat ik met een vriend of vriendin over 
hoe ik me voel 

     

  
4 

 

zeg ik tegen mezelf: maak je geen zorgen 
alles komt wel goed 

     

  
5 

 
ga ik spelen 

     

  
6 

 
vergeet ik dat ik er last van heb 

     

  7 
 
zeg ik gemene dingen tegen mensen      

  8 
 
ben ik bang dat ik altijd last zal hebben 
van pijn 

     

  9 
 
stel ik vragen aan een dokter      

  10 
 
denk ik aan hoe het beter gemaakt zou 
kunnen worden 

     

  11 
 
praat ik met iemand over hoe ik me voel      

  
12 

 
zeg ik tegen mezelf: flink zijn      

  
13 

 
doe ik iets leuks      

  
14 

 
let ik er expres niet op      

  
15 

 
maak ik ruzie      

  
16 

 
blijf ik eraan denken hoeveel pijn het 
doet 

     

  
17 

 
ga ik op zoek naar meer informatie      
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Nooit 
 

Bijna nooit 
 

Soms 
 

Vaak 
 

Heel vaak 
  18 

 
ga ik nadenken over wat ik er allemaal 
aan kan doen 

     

  
19 

 
vertel ik aan iemand hoe ik me voel      

  
20 

 
zeg ik tegen mezelf: het is niet zo erg      

  
21 

 
doe ik iets dat ik fijn vind 

     

  
22 

 
probeer ik het te vergeten      

  
23 

 
schreeuw ik, om mijn gevoel kwijt te 
raken 

     

  24 
 
denk ik dat niets helpt      

  25 
 
leer ik meer over hoe alles van binnen bij 
mij werkt 

     

  26 
 
ga ik verzinnen wat ik eraan kan doen      

  27 
 
praat ik met mijn vader of moeder over 
hoe ik me voel 

     

  28 
 
zeg ik tegen mezelf: het komt wel goed      

  
29 

 
doe ik iets actiefs      

  
30 

 
ga ik er expres niet meer aan denken      

  
31 

 
word ik boos en ga iets gooien of slaan      

  
32 

 
denk ik dat de pijn nooit weg zal gaan      

  
33 

 
probeer ik vanalles totdat ik iets 
gevonden heb dat het probleem oplost 

     

  
34 

 
laat ik aan een vriend of vriendin 
merken hoe ik me voel 

     

  
35 

 
zeg ik tegen mezelf: wat er ook gebeurt 
ik kan het wel aan 

     

  
36 

 
doe ik iets om er niet meer aan te 
denken 

     

  
37 

 
denk ik er niet aan      

  
38 

 
ga ik hardop schelden      

  
39 

 
zit ik er teveel over in      
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DEEL 5 
 
 
 
 

Op de volgende bladzijde staat een lijst van dingen die een probleem voor jou kunnen zijn. 
Kun je ons vertellen of je in de AFGELOPEN MAAND een probleem met elk van deze 
dingen hebt gehad? Omcirkel het getal dat het beste bij jou past. Je kunt kiezen uit: 

 
 
 

0 als het nooit een probleem is 
1 als het bijna nooit een probleem is 
2 als het soms een probleem is 
3 als het vaak een probleem is 
4 als het bijna altijd een probleem is 

 
 
 

Er zijn geen goede of foute antwoorden 
 

Als je een vraag niet begrijpt vraag dan om hulp 
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Heb je in de AFGELOPEN MAAND een probleem gehad.... 
 
 
 Met je GEZONDHEID en ACTIVITEITEN 

(problemen met...) 
 

Nooit 
 

Bijna nooit 
 

Soms 
 

Vaak 
 

Bijna altijd 

  1 
 
Het is voor mij moeilijk om meer dan 100 
meter te stappen 

     

  
2 

 
Het is voor mij moeilijk om te rennen      

  
3 

 
Het is voor mij moeilijk om te sporten of 
lichamelijke oefeningen te doen 

     

  
4 

 
Het is voor mij moeilijk om iets zwaars op 
te tillen 

     

  

5 
 

Het is voor mij moeilijk om zelfstandig 
een bad of douche te nemen 

     

  6 
 
Het is voor mij moeilijk om karweitjes in 
het huis te doen 

     

  7 
 
Ik heb pijn      

  8 
 
Ik heb weinig energie      

 
 
 
 
 
 
 
 Met je GEVOELENS (problemen met...)  

Nooit 
 

Bijna nooit 
 

Soms 
 

Vaak 
 

Bijna altijd 

  1 
 
Ik voel me angstig of bang      

  
2 

 
Ik voel me verdrietig      

  
3 

 
Ik voel me boos      

  
4 

 
Ik heb moeite met slapen      

  

5 
 

Ik maak me zorgen over wat mij zal 
overkomen 
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 Met je OMGANG MET ANDEREN 

(problemen met...) 
 

Nooit 
 

Bijna nooit 
 

Soms 
 

Vaak 
 

Bijna altijd 

  1 
 
Ik heb problemen om met andere tieners 
op te schieten 

     

  
2 

 
Andere tieners willen mijn vriend(in) niet 
zijn 

     

  
3 

 
Andere tieners lachen mij uit      

  
4 

 
Ik kan bepaalde dingen niet die andere 
tieners van mijn leeftijd wel kunnen 

     

  

5 
 

Het is moeilijk om mee te kunnen blijven 
doen met mijn leeftijdsgenoten 

     

         
 
 
 
 
 
 
 
 Met SCHOOL (problemen met...)  

Nooit 
 

Bijna nooit 
 

Soms 
 

Vaak 
 

Bijna altijd 

  1 
 
Het is moeilijk om op te letten tijdens de 
les 

     

  
2 

 
Ik vergeet dingen      

  
3 

 
Ik heb moeite om mee te kunnen met 
mijn schoolwerk 

     

  
4 

 
Ik ga niet naar school, omdat ik me niet 
lekker voel 

     

  

5 
 

Ik ga niet naar school, omdat ik naar de 
dokter of het ziekenhuis moet 
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                        DEEL 6 
 
 

Bijna iedereen heeft wel eens pijn. Sommige jongeren hebben vaak pijn en anderen maar weinig. 
Met deze lijst willen wij te weten komen hoe jij met pijn omgaat. Wij willen weten wat jij voelt, 
denkt en doet als je pijn hebt. 

 
Als je de vragen die hieronder staan, gaat invullen is het belangrijk dat je het antwoord geeft wat 
het beste bij jou past. Het gaat er niet om hoe anderen over de vragen denken, het gaat om jouw 
mening en jouw gevoel. Het is ook niet de bedoeling om te testen hoe goed je iets weet. Elk 
antwoord is een goed antwoord. 

 
Hieronder staan 11 vragen. Na elke vraag staan 4 antwoorden. Kies het antwoord dat het beste bij 
jou past en kruis dit aan. Als je een vergissing maakt, zet dan een kruis door dat antwoord en 
kruis het goede antwoord aan. 

 
 
 
 
1  Ik ben bang om bij het doen van lichaamsoefeningen (bvb. bij sporten, dansen of 

buiten spelen) mezelf pijn te doen. 
 

Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 
 
 
2  Als ik pijn heb en ik doe net alsof de pijn er niet is, dan wordt de pijn erger. 

 
Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 

 
 
3  Als ik pijn heb betekent dit dat er iets ergs aan de hand is in mijn lichaam. 

 
Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 

 
 
4  Wanneer ik pijn heb, geloven anderen mij meestal niet. 

 
Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 

 

 
 
5  Ik denk dat de pijn die ik heb, gevaarlijk is voor mijn lichaam voor de rest van mijn 

leven. 
 

Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 
 
 
6  Pijn hebben betekent dat er iets stuk is in mijn lichaam. 

 
Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 

 

 
 
7  De beste manier om te zorgen dat pijn niet erger wordt is door op te passen en geen 

onnodige bewegingen te maken. 
 

Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 
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8  Als mijn lichaam gezond is, zou ik minder pijn hebben. 
 

 
Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 

 

 
 

9  Als ik pijn heb, dan is dat een teken dat ik moet stoppen met bewegen omdat ik anders 
iets stuk zou maken in mijn lichaam. 

 

Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 
 
 
10  Ik kan niet alles doen wat gewone jongeren doen omdat ik gemakkelijk iets stuk 

maak in mijn lichaam. 
 

Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 
 
 
11  Als ik pijn heb zou ik niet mee hoeven te doen met bijvoorbeeld sporten, dansen, 

buiten spelen of andere dingen. 
 

Helemaal niet waar Eerder niet waar Een beetje waar Helemaal waar 
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DEEL 7 
 
 

Als jongeren zich niet goed voelen of pijn hebben, is het voor hen soms moeilijk om normale 
activiteiten te doen. Geef voor elke activiteit hieronder aan of en in welke mate jij tijdens de 
VOORBIJE TWEE WEKEN moeite had om die activiteiten uit te voeren ten gevolge van pijn. 

 
 

1  naar de badkamer gaan 
 

 Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 

 
2 

 
de trap opgaan 

 

Geen moeite 

 
 
 
Een beetje moeite 

 
 
 

Tamelijk wat moeite 

 
 
 

Veel moeite 

 
 
 

Onmogelijk 
 

3  iets doen met een vriend(in) (bvb. een spel spelen) 
 

Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
 
 

4  meehelpen in het huishouden 
 

Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
 
 

5  gewone maaltijden eten 
 

Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
 
 

6  de hele dag opblijven zonder een dutje te doen of te rusten 
 

Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
 
 

7  meerijden met de schoolbus of in de auto 
 

Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
 
 

8  de hele dag op school blijven 
 

Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
 
 

9  deelnemen aan de gymles of sport doen 
 

Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
 
 
10 lezen of huiswerk maken 

 
Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 

 
 
11  tv-kijken 

 
Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
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12 de lengte van een voetbalveld stappen (ongeveer 100 meter) 

 
Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 

 

 
 
13 de lengte van een voetbalveld lopen (ongeveer 100 meter) 

 
Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 

 
 
14 (mee) gaan winkelen 

 
Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 

 
 
15  's avonds in slaap raken en doorslapen 

 
Geen moeite Een beetje moeite Tamelijk wat moeite Veel moeite Onmogelijk 
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DEEL 8 
 
 
 

Hieronder volgen enkele vragen over zitten en bewegen. 
 
 
 
 
1  Hoeveel lesuren moet je in de klas zitten? (dus Lichamelijke Opvoeding of een les praktijk, 

waarbij je niet moet zitten, niet meerekenen) 
 

Maandag 1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 

Dinsdag 1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 

Woensdag 1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 

Donderdag 1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 

Vrijdag 1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 
 
 
 
 
2  Hoeveel uur Lichamelijke Opvoeding krijg je tijdens de week op school? (reken hier 

ook de zwemlessen bij) 
 
 

uren per week 
 
 
 
 
 
3  Hoe ga je meestal naar school? Kleur 1 bolletje en vul het totaal aantal minuten in op een dag, 

dus heen en terug samengeteld. 
 
 

met de fiets 
 

te voet 

minuten per dag 
 

 
minuten per dag 

 

met de auto, trein, bus of motorfiets minuten per dag 
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4  Hoeveel uren of hoeveel minuten zit je tijdens een NORMALE dag tijdens de week of in 
het weekend om TV of DVD te kijken, zit je aan de computer, zit je om huiswerk te 
maken of zit je in de zetel? 

 
OPGELET: 
- Denk aan de volledige tijdsperiode tussen opstaan en naar bed gaan. Maar de uren op school 
mag je NIET meerekenen. 
- Het gaat over ZITTEN, dus actief spelen op bvb een WII hoort hier niet bij. 

 
Gelieve op elk lijntje één bolletje te kleuren. 

 
Op een WEEKDAG 

 
  

geen 15 
min 

30 
min 

 

1u 
 

2u 
 

3u 
 

4u 
 

5u 
 

6u 
 

7u 8u of 
meer 

 

Tv of DVD's kijken 
           

Aan een computer of spelconsole 
zitten (chatten, twitter, op internet 
surfen...) GEEN huiswerk 

           

Huiswerk maken aan een computer            

Huiswerk maken (niet aan een 
computer) 

           

In de zetel zitten zonder tv, video of 
computer (bvb. strip lezen, sms'en) 

           

 
 
 

Op een WEEKENDDAG 
 

   
geen 15 

min 
30 

min 
 
1u 

 
2u 

 
3u 

 
4u 

 
5u 

 
6u 

 
7u 8u of 

meer 
 

Tv of DVD's kijken 
 

ZATERDAG            
 

ZONDAG            

Aan een computer of 
spelconsole zitten 
(chatten, twitter, op 
internet surfen...) 
GEEN huiswerk 

 
 
ZATERDAG 

           

 
ZONDAG            

Huiswerk maken aan 
een computer 

 
ZATERDAG            

ZONDAG            

Huiswerk maken (niet 
aan een computer) 

ZATERDAG            

ZONDAG            

In de zetel zitten zonder  

ZATERDAG            
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tv, video of computer 
(bvb. strip lezen, 
sms'en) 

 
ZONDAG            
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5  Hoelang zit je MEESTAL neer tijdens het eten? (Duid voor elke rij één vakje aan) 
 
 
  

Niet Minder dan 
5 min 

 

5-10 min 
 

10-20 min 
 

20-30 min 
 

30-40 min 
 

40 min - 1u 
 
Tijdens het ontbijt        

 
Tijdens het middageten        

 
Tijdens het avondeten        

 
 
 

DEEL 9 
 
 
 
 

1  Gelieve het aantal toestellen die nog werken in je woning te tellen, onafhankelijk of je deze 
gebruikt. Noteer het totale aantal in huis. Indien je thuis geen dergelijke toestellen hebt, noteer 
dan "0". 

 
 Totaal aantal 

in huis 
Aantal in jouw 

slaapkamer 
 
Tv's   

 
Videospelers of DVDspelers   

 
Muziekinstallaties (radio, CD-speler, stereoinstallatie) 

  

 
computer/laptop (Ipad) met internetverbinding 

  

 
computer/laptop (Ipad) zonder internetverbinding 

  

 
spelconsoles (bvb. Playstation, X-box, PSP)   

 
 
 

2 Heb je een gsm? ja neen 
 

Hoeveel berichtjes stuur jij ongeveer per dag? 
 
 

op een weekdag 
 

op een weekenddag 

berichtjes 

berichtjes 
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8 Wat geldt voor jou? 

 
Tv 

Wij hebben geen tv thuis 

Ik mag bijna NOOIT tv-kijken 

Ik mag een beperkt aantal uren per dag tv-kijken 

Ik mag enkel bepaalde dagen tv-kijken 

Ik mag zoveel tv-kijken als ik zelf wil 
 
 

Computer of laptop (of Ipad) 
 

Wij hebben geen computer thuis 

Ik mag bijna NOOIT de computer gebruiken 

Ik mag de computer enkel voor huiswerk gebruiken 

Ik mag de computer een beperkt aantal uren per dag gebruiken 

Ik mag de computer enkel bepaalde dagen gebruiken 

Ik mag de computer zoveel gebruiken als ik wil 
 
 
 

Spelconsole 

Wij hebben geen spelconsole thuis 

Ik mag bijna NOOIT de spelconsole gebruiken 

Ik mag de spelconsole een beperkt aantal uren per dag gebruiken 

Ik mag de spelconsole enkel bepaalde dagen gebruiken 

Ik mag de spelconsole zoveel gebruiken als ik wil 
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                         DEEL 10 
 
 
 
 

De volgende vragen gaan over tv-kijken en computergebruik in de vrije tijd. 
 

Wat je op school doet, telt hier NIET mee. 

Gelieve per lijntje één antwoord aan te kruisen. 

 
 
 

Met 'tv-kijken' bedoelen we tv-kijken en ook video's / DVD's bekijken. 
 
  

Helemaal niet 
akkoord 

 
Eerder niet 

akkoord 

Soms 
wel/soms niet 

akkoord 

 
Eerder 

akkoord 

 
Helemaal 
akkoord 

 
1 

 
Ik vind dat tv-kijken saai is.      

 
2 Door tv te kijken kan ik andere 

belangrijkere dingen niet doen. 
     

 
3 Ik zou me lui en futloos voelen als 

ik verschillende uren aan één stuk 
tv zou kijken. 

     

 
4 

 

Ik zie te veel reclame als ik veel tv 
kijk. 

     

 
5 Mijn familieleden vinden dat ik te 

veel tv-kijk. 
     

 
6 

 

Mijn vrienden vinden dat ik te veel 
tv kijk. 

     

 
7 Ik krijg soms hoofdpijn of pijnlijke 

ogen van te veel tv te kijken. 
     

 
8 

 
Tv-kijken is één van mijn favoriete 
vormen van amusement. 

     

 
9 Ik vind het zeer ontspannend om 

neer te zitten en tv te kijken. 
     

 
10 

 
Ik zou het moeilijk vinden om 
minder tv te kijken. 

     

 
11 Ik zou het moeilijk vinden om maar 

2u per dag tv te mogen kijken. 
     

 
12 Ik zou het erg vinden als onze tv 

voor enkele dagen kapot zou zijn. 
     

 
13 Tv-kijken is een gewoonte van mij, 

ik zet de tv aan zonder nadenken. 
     

 
14 Als ik tv aan het kijken ben heb ik 

het moeilijk om daarmee te stoppen 
om te gaan slapen. 
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Met  'surfen op het internet' bedoelen we e-mailen, websites bezoeken,chatten, facebook, Netlog in 
de vrije tijd (spelletjes spelen hoort hier  NIET bij) 

 
 
  

Helemaal niet 
akkoord 

 

Eerder niet 
akkoord 

Soms 
wel/soms niet 

akkoord 

 
Eerder 

akkoord 

 
Helemaal 
akkoord 

 
1 

Ik vind dat surfen op internet 
(e-mailen, chatten facebook,...) 
saai is. 

     

 
2 Door te surfen op het internet kan 

ik andere belangrijkere dingen niet 
doen. 

     

3 Ik zou me lui en futloos voelen als 
ik verschillende uren aan een stuk 
op internet zou surfen. 

     

 

4 
 
Mijn familieleden vinden dat ik te 
veel op internet surf. 

     

5 Mijn vrienden vinden dat ik te veel 
op internet surf. 

     

 
6 

Ik krijg soms hoofdpijn of pijnlijke 
ogen van te veel op internet te 
surfen. 

     

 
7 Op internet surfen is één van mijn 

favoriete vormen van amusement. 
     

 
8 Ik vind het zeer ontspannend om 

neer te zitten en op internet te 
surfen. 

     

 
9 Ik zou het moeilijk vinden om 

minder op het internet te surfen. 
     

 
10 

Ik zou het moeilijk vinden om maar 
2u per dag op het internet te 
mogen surfen. 

     

11 Ik zou het erg vinden als onze 
computer voor enkele dagen kapot 
zou zijn. 

     

 
12 Aan de computer zitten is een 

gewoonte van mij, ik zet de 
computer aan zonder nadenken. 

     

 
13 Als ik op het internet aan het 

surfen ben heb ik het moeilijk om 
daarmee te stoppen om te gaan 
slapen. 
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Met  'computerspelletjes spelen' bedoelen we gamen op een spelconsole (bvb. xbox) of spelletjes 
spelen op een computer. 

 
  

Helemaal niet 
akkoord 

 

Eerder niet 
akkoord 

Soms 
wel/soms niet 

akkoord 

 
Eerder 

akkoord 

 
Helemaal 
akkoord 

 
1 

Ik vind dat computerspelletjes 
spelen saai is. 

     

 
2 Door computerspelletjes te spelen 

kan ik andere belangrijkere dingen 
niet doen. 

     

3 Ik zou me lui en futloos voelen als 
ik verschillende uren aan een stuk 
computerspelletjes zou spelen. 

     

 

4 
 

Ik voel me goed als ik het goed doe 
in mijn favoriete computerspelletje. 

     

5 Mijn familieleden vinden dat ik te 
veel computerspelletjes speel. 

     

 

6 Mijn vrienden vinden dat ik te veel 
computerspelletjes speel. 

     

7 Ik krijg soms hoofdpijn of pijnlijke 
ogen van te veel computerspelletjes 
te spelen. 

     

 
8 

Computerspelletjes spelen is één 
van mijn favoriete vormen van 
amusement. 

     

 
9 Ik vind het zeer ontspannend om 

neer te zitten en 
computerspelletjes te spelen. 

     

 

10 Ik zou het moeilijk vinden om 
minder computerspelletjes te 
spelen. 

     

 
11 Ik zou het moeilijk vinden om maar 

2u per dag computerspelletjes te 
spelen. 

     

 
12 Ik zou het erg vinden als onze 

spelcomputer voor enkele dagen 
kapot zou zijn. 

     

 
13 Als ik computerspelletjes aan het 

spelen ben heb ik het moeilijk om 
daarmee te stoppen om te gaan 
slapen. 

     

 
 

Ik denk dat het voor jongeren van mijn leeftijd aangeraden wordt.... (Kies 1 antwoord) 
 

om geen tv te kijken 

om slechts een aantal keer per week tv te kijken 

om elke dag minder dan 1 uur / dag tv te kijken 

om elke dag minder dan 2 uur / dag tv te kijken 

om elke dag minder dan 4 uur / dag tv te kijken 

om elke dag meer dan 2 uur / dag tv te kijken 

om zoveel tv te kijken als je maar wilt 

ik weet niet wat er wordt aangeraden 
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DEEL 11 
 
 
 

Geef de drie belangrijkste sporten die je tijdens je vrije tijd het meest beoefent. 

LET OP! De les lichamelijke opvoeding en sport op school tellen niet mee! 

 
Mijn eerste sport 

 
 

Ik beoefen geen sport: 
 

Mijn eerste sport is: 

(ga naar "mijn tweede sport") 

 

 
 
 
 
 

Doe je deze sport elke week? 
 
 

Ja, elke week Hoeveel keer per week? Kleur 1 bolletje en vul ernaast in hoe lang je 
deze sport per keer doet 

 
 

1 keer per week uur minuten per keer 
 

2 keer per week uur minuten per keer 
 

3 keer per week uur minuten per keer 
 

4 keer per week uur minuten per keer 
 

5 keer per week uur minuten per keer 
 

6 keer per week uur minuten per keer 
 

7 keer per week 
 

meer dan 7 keer per week 

uur minuten per keer 
 

uur minuten per keer 
 
 
 

Nee, niet elke week Hoevaak doe je deze sport? Kleur 1 bolletje en vul ernaast in hoe lang je 
deze sport per keer doet. 

 
 

enkele keren per jaar uur minuten per keer 
 

1 keer per maand uur minuten per keer 
 

2 keer per maand uur minuten per keer 
 

3 keer per maand uur minuten per keer 
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Mijn tweede sport 
 
 

Ik beoefen geen tweede sport: 
 

Mijn eerste sport is: 

(ga naar "mijn derde sport") 

 

 
 
 
 
 
Doe je deze sport elke week? 

 
 

Ja, elke week Hoeveel keer per week? Kleur 1 bolletje en vul ernaast in hoe lang je 
deze sport per keer doet 

 
 

1 keer per week uur minuten per keer 
 

2 keer per week uur minuten per keer 
 

3 keer per week uur minuten per keer 
 

4 keer per week uur minuten per keer 
 

5 keer per week uur minuten per keer 
 

6 keer per week uur minuten per keer 
 

7 keer per week 
 

meer dan 7 keer per week 

uur minuten per keer 
 

uur minuten per keer 
 
 
 

Nee, niet elke week Hoevaak doe je deze sport? Kleur 1 bolletje en vul ernaast in hoe lang je 
deze sport per keer doet. 

 
 

enkele keren per jaar uur minuten per keer 
 

1 keer per maand uur minuten per keer 
 

2 keer per maand uur minuten per keer 
 

3 keer per maand uur minuten per keer 
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Mijn derde sport 
 
 

Ik beoefen geen derde sport (einde vragenlijst) 
 

Mijn eerste sport is: 
 

 
 
 
 
 
Doe je deze sport elke week? 

 
 

Ja, elke week Hoeveel keer per week? Kleur 1 bolletje en vul ernaast in hoe lang je 
deze sport per keer doet 

 
 

1 keer per week uur minuten per keer 
 

2 keer per week uur minuten per keer 
 

3 keer per week uur minuten per keer 
 

4 keer per week uur minuten per keer 
 

5 keer per week uur minuten per keer 
 

6 keer per week uur minuten per keer 
 

7 keer per week 
 

meer dan 7 keer per week 

uur minuten per keer 
 

uur minuten per keer 
 
 
 

Nee, niet elke week Hoevaak doe je deze sport? Kleur 1 bolletje en vul ernaast in hoe lang je 
deze sport per keer doet. 

 
 

enkele keren per jaar uur minuten per keer 
 

1 keer per maand uur minuten per keer 
 

2 keer per maand uur minuten per keer 
 

3 keer per maand uur minuten per keer 
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BEDANKT OM DE VRAGEN IN TE VULLEN! 
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Bijlage 2: factoranalyse psychosociale factoren 
 

 
Tabel 2: uitkomst factoranalyse voor TV kijken 

 Items Verklaarde variantie Cronbachs alpha 

Factor 1 10, 11, 12, 14 27,48% 0,80 

Factor 2 1, 2, 3, 7 19,21% 0,63 

Factor 3 8, 9 15,13% 0,64 

Totaal verklaarde variantie: 61,83% 

 

Factor 1 

10. Ik zou het moeilijk vinden om minder TV te kijken 

11. Ik zou het moeilijk vinden om maar 2u per dag TV te mogen kijken 

12. Ik zou het erg vinden als onze TV voor enkele dagen kapot zou zijn 

14. Als ik TV aan het kijken ben heb ik het moeilijk om daarmee te stoppen om te gaan 

slapen 

 

Factor 2 

1. Ik vind dat TV kijken saai is 

2. Door TV te kijken kan ik andere belangrijkere dingen niet doen 

3. Ik zou me lui en futloos voelen als ik verschillende uren aan één stuk TV zou kijken 

7. Ik krijg soms hoofdpijn of pijnlijke ogen van teveel TV kijken 

 

Factor 3 

8. TV kijken is één van mijn favoriete vormen van amusement 

9. Ik vind het zeer ontspannend om neer te zitten en TV te kijken 

 

 
Tabel 3: uitkomst factoranalyse voor surfen op het internet 

 Items Verklaarde variantie Cronbachs alpha 

Factor 1 9, 10, 11, 13 29,47% 0,87 

Factor 2 1, 2, 3, 6 19,88% 0,66 

Factor 3 7, 8 17,21% 0,80 

Totaal verklaarde variantie: 66,56% 
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Factor 1 

9. Ik zou het moeilijk vinden om minder op het internet te surfen 

10. Ik zou het moeilijk vinden om maar 2u per dag op het internet te mogen surfen 

11. Ik zou het erg vinden als onze computer voor enkele dagen kapot zou zijn 

13. Als ik op het internet aan het surfen ben heb ik het moeilijk om daarmee te stoppen 

om te gaan slapen 

 

Factor 2 

1. Ik vind dat surfen op internet (e-mailen, chatten, facebook,…) saai is 

2. Door te surfen op het internet kan ik andere belangrijkere dingen niet doen 

3. Ik zou me lui en futloos voelen als ik verschillende uren aan een stuk op internet zou 

surfen 

6. ik krijg soms hoofdpijn of pijnlijke ogen van teveel op internet te surfen 

 

Factor 3 

7. op internet surfen is één van mijn favoriete vormen van amusement 

8. ik vind het zeer ontspannend om neer te zitten en op internet te surfen 

 

 
Tabel 4: uitkomst factoranalyse voor computerspelletjes spelen 

 Items Verklaarde variantie Cronbachs alpha 

Factor 1 10, 11, 12, 13 33,13% 0,91 

Factor 2 4, 8, 9 19,24% 0,84 

Factor 3 1, 2, 3, 7 18,95% 0,68 

Totaal verklaarde variantie: 71,31% 

 

Factor 1 

10. Ik zou het moeilijk vinden om minder computerspelletjes te spelen 

11. Ik zou het moeilijk vinden om maar 2 u per dag computerspelletjes te spelen 

12. Ik zou het erg vinden als onze spelcomputer voor enkele dagen kapot zou zijn 

13. Als ik computerspelletjes aan het spelen ben heb ik het moeilijk om daarmee te 

stoppen om te gaan slapen 
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Factor 2 

4. Ik voel me goed als ik het goed doe in mijn favoriete computerspelletje 

8. Computerspelletjes spelen is één van mijn favoriete vormen van amusement 

9. Ik vind het zeer ontspannend om neer te zitten en computerspelletjes te spelen 

 

Factor 3 

1. Ik vind dat computerspelletjes spelen saai is 

2. Door computerspelletjes te spelen kan ik andere belangrijkere dingen niet doen 

3. Ik zou me lui en futloos voelen als ik verschillende uren aan een stuk 

computerspelletjes zou spelen 

7. Ik krijg soms hoofdpijn of pijnlijke ogen van te veel computerspelletjes te spelen 

 

 


