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Abstract 

De Smartphone verandert de manier waarop we face-to-face communiceren met elkaar. Dit kleine apparaat 

past perfect in onze handpalm en brengen we bijna overal met ons mee. Niet verwonderlijk dat de 

wetenschap zich de laatste decenia bezighoudt met het bestuderen van de impact die co-present  

gsm-gebruik heeft op ons. Dit co-present gsm-gebruik wordt ook wel eens phubbing genoemd. Phubbing is 

de samentrekking van ‘phone’ en ‘snubbing’ en wil eigenlijk zeggen dat men zich afsluit van de sociale 

omgeving rond zich heen door zich te focussen en te vertoeven op de eigen gsm. Deze huidige studie wil 

een antwoord bieden op de vraag wat de impact van phubbing gedrag is op de perceptie die de bijstander, 

of beter gezegd het slachtoffer van het phubbing gedrag van de gesprekspartner, vormt over de phubber. 

We gingen na of er een verschillende perceptie werd gevormd bij verschillende vormen van activiteiten op 

de Smartphone enerzijds, en verschillende relaties tussen de gesprekspartners anderzijds. Een online 

experiment met een 3 (geen relatie, vrienden, familie) x 3 (geen activeit, sms, Candy Crush) Mixed-Subjects 

Design werd uitgevoerd bij 120 Vlaamse deelnemers. Resultaten tonen aan dat de gesprekspartner die 

phubbing gedrag stelt inderdaad wordt gepercipieerd door de bijstander, die de phubbing ondergaat, als 

onbeleefd, onaandachtig en sociaal onaantrekkelijk. Vervolgens merkten we op dat de perceptie niet 

significant varieerde over de activeiten sms en Candy Crush. Wel verschilt de perceptie beduidend tussen 

alle soorten relaties en trad er een interactie-effect op van Smartphoneactiveit en relatiesoort op de 

perceptievorming van de bijstander. Mannen en vrouwen verschillen niet significant van elkaar. 

Vervolgonderzoek is aan te raden. Phubbing is nog een recent fenomeen en biedt nog verschillende 

ononderzochte pistes.   
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Inleiding 

Het jaar 2002 ging de geschiedenis in als het jaar waarin telecommunicatie in een regelrechte 

stroomversnelling terechtkwam. Twee decennia geleden hadden we nooit de impact van de opkomst van 

de mobiele telefoon op onze maatschappij, werk- en privésfeer en manier van omgaan met elkaar kunnen 

voorspellen. Vandaag beseffen we maar al te goed dat we niet meer terug kunnen naar een 

ongeconnecteerde wereld. In 2002 werden voor het eerst meer mobiele telefoongebruikers geregistreerd 

dan vaste telefoongebruikers. Mobiele telefonie werd zo de dominerende technologie bij het 

communiceren. Vandaag bezit het kleinste apparaat een grotere computerkracht dan de sterkste 

computers van een generatie geleden (Srivastava, 2005). Het is niet verrassend dat de nieuwe sociale 

netwerken, ontstaan door de mobiele telefonie, voor verschillende groepen in de maatschappij een nieuw 

gevoel van identiteit creëerde (Lorente, 2002). Van de eerste mobiele telefoons met hun 

basiseigenschappen zoals berichten sturen, bellen en beperkt surfen op het internet, schakelden 

consumenten stilaan over naar Smartphones.  De consument werd overdonderd door de opkomst van deze 

nieuwe generatie mobiele telefoons. Marketeers speelden het spel daarom slim, ze wilden de nieuwe 

generatie telefoons volledig loskoppelen van de minder vooruitstrevende modellen. Hoe doe je dit beter 

dan een alleszeggende, aantrekkelijke term uit je mouw te schudden? Inderdaad, de term ‘Smartphone’ 

werd puur in het leven geroepen voor marketingdoeleinden (Sarwar & Ragim Soomro, 2013; Zheng & Ni, 

2006).  

 

Dat de mobiele telefonie haar stempel zette en nog steeds zet op hoe de maatschappij geordend is zie je 

duidelijk in het onderzoek waarmee de sociale wetenschap zich de laatste decennia bezighield. Het werd 

de laatste jaren duidelijk dat de opkomst van de Smartphone een impact uitoefent op verschillende 

domeinen zoals het bedrijfsleven, educatie, gezondheid en de psychologie en sociologie van de mens. 

Literatuur leert ons dat er steeds twee zijden aan het verhaal verbonden zijn, namelijk de positieve en de 

negatieve (Sarwar & Ragim Soomro, 2013). Qua positieve impact kan de verbondenheid en het steeds 

bereikbaar zijn wel tellen. De Smartphone neemt onzekerheid en verveling weg en geeft de mens de 

dimensie van het entertainment (Sarwar & Ragim Soomro, 2013). Toch is er ook een donkere kant 

verbonden aan het Smartphone-verhaal. Mensen worden steeds meer en meer afhankelijk van hun 

Smartphone en de digitale wereld (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016; Karadağ et al., 2015). Mensen 

kunnen niet stoppen met het checken van sociale media (Chang-sup, 2012). De angst om afhankelijk te 

worden van onze Smartphone houdt de maatschappij bezig. Zo verscheen op 11 april 2017 nog een artikel 
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in De Standaard omtrent dit fenomeen. Het artikel zegt dat de makers van applicaties hun apps op zo een 

specifieke manier maken dat de gebruikers er zeer afhankelijk van worden. Bij wijze van tegenbeweging 

wijdde De Standaard het artikel toe aan verschillende manieren om het Smartphone gebruik terug 

controleerbaar te maken (Garré, 2017). Maar ook de wetenschap onderzoekt op een uitgebreide manier 

de oorzaken en gevolgen van Smartphone-afhankelijkheid. Phubbing is een mogelijk gevolg van deze 

afhankelijkheid.  

 

Phubbing is een samentrekking van phone (telefoon) en snubbing (afsnauwen, kil reageren), wat er op 

neerkomt dat een persoon zijn aandacht vestigt op zijn telefoon in plaats van te interageren met de directe 

sociale omgeving (Karadağ et al., 2015). De term, die in 2012 door een Australisch reclamebureau in het 

leven werd geroepen, is intussen wijdverspreid. Reeds verschillende wetenschappelijke onderzoeken 

werden verricht om dit fenomeen te verklaren. Zo werd onderzoek gedaan naar de implicaties van partner-

phubbing op de relatie (Cizmeci, 2017; Hall, Baym, & Miltner, 2014; Kwon et al., 2013; B. T. McDaniel & 

Coyne, 2014; Roberts & David, 2016; Vorderer, Krömer, & Schneider, 2016; Wang, Xie, Wang, Wang, & Lei, 

2017), alsook phubbing gedrag van studenten (Guliz Ugur & Koc, 2015) en supervisoren (Roberts & Williams, 

2017).  Ook de oorzaken (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016; Karadağ et al., 2015) en gevolgen van 

phubbing werden onderzocht (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016; Karadağ et al., 2015; Vanden Abeele, 

Antheunis, & Schouten, 2016). Wanneer we kijken naar de reeds onderzochte literatuur omtrent de relatie 

tussen Smartphonegebruik en sociale media en games blijkt dat de meest gebruikte applicaties op de 

Smartphone spelletjes en sociale media zijn (Karadağ et al., 2015). Ander onderzoek toont hetzelfde aan. 

De resultaten geven weer dat 42% van de mensen de Smartphone gebruikt om online games te spelen en 

29% speelt hier zelf meerdere keren per dag op. Ook sociale media heeft een hoog gebruik, 43% bevindt 

zich hier meer dan éénmaal per dag op (Anshari et al., 2016). We  veronderstellen dat een deel van die 

gespendeerde tijd op sociale media en mobile games plaatsvindt in het bijzijn van vrienden, familie en 

kennissen (Oduor et al., 2016a). Dit alles heeft zijn weerslag op de perceptie die men vormt omtrent dit 

phubbing gedrag. Mensen die dergelijk gedrag vertonen worden door hun omgeving minder beleefd en 

aandachtig beschouwd. Ook de kwaliteit van het gesprek wordt slechter gepercipieerd. Daarentegen wordt 

reageren op een notificatie minder erg bevonden dan wanneer een persoon proactief naar zijn of haar 

telefoon grijpt (Oduor et al., 2016a; Vanden Abeele et al., 2016).  

 

Er zijn reeds tal van onderzoeken verricht omtrent het fenomeen van verdeelde aandacht (Leggett & 

Rossouw, 2014). Toch is verder onderzoek nog meer dan mogelijk. Phubbing is een heel recent fenomeen 
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dat sinds kort in de wetenschap wordt onderzocht. Nog heel wat invalshoeken blijven onbewandeld. Er 

werd reeds behoorlijk wat aandacht besteed aan de (psychologische) oorzaken van en gevolgen voor de 

phubber zelf. Deze masterproef wil vooral nagaan of de perceptie van phubbing gedrag van de 

gesprekspartner verschilt naargelang de handeling die men stelt op de Smartphone enerzijds en de aard 

van de relatie tussen de gesprekspartners anderzijds. In de literatuur is nog weinig geweten over het 

standpunt van de bijstander (phubbee) en de impact van de verschillende relaties tussen de 

gesprekspartners. Met deze masterproef willen we dit hiaat in de literatuur opvullen. 

  

Onderzoeksvraag: 

Wat is de invloed van de soort handeling op de Smartphone enerzijds en de aard van de relatie tot de 

gesprekspartner anderzijds op de perceptievorming van de bijstander die het phubbing gedrag 

ondergaat? 

 

We starten met een overzicht van de bestaande literatuur omtrent phubbing. Hierin gaan we na waar de 

klemtonen van voorgaand onderzoek liggen en brengen we de oorzaken en gevolgen voor de phubber, 

Partner phubbing, phubbing onder studenten en phubbing op het werk in kaart. Vervolgens gaat het 

tweede concept dieper in op sociale perceptie. We bespreken bestaande perceptietheorieën en schetsen 

co-present mediagebruik in de brede zin. Verder brengen we co-present Smartphone gebruik en zijn 

implicaties in beeld. Zo bestudeerden we de bestaande literatuur over hoe de phubber door zijn omgeving 

wordt gepercipieerd, welke connotatie er aan verschillende types Smartphonegebruik vasthangen en wat 

de impact is van de relatie tussen de gesprekspartners en de gevormde perceptie. De literatuurstudie 

sluiten we vervolgens af met een besluit. Na de literatuurstudie volgen de beschrijving van de gehanteerde 

methode, de resultaten uit het experiment, discussie, aanbevelingen voor toekomstige onderzoek en 

sluiten we af met de beperkingen die dit onderzoek met zich meebracht.  
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 

1 Phubbing 

Iedereen wordt zonder twijfel vroeg of laat slachtoffer van phubbing. Het is een maatschappelijk fenomeen 

dat steeds meer de kop op steekt. Deze nieuwe vorm van buitensluiten kan schadelijk zijn voor 

interpersoonlijke relaties (Karadağ et al., 2016; Spencer, Lambertsen, Hubler, & Burr, 2017). Dat de media 

de laatste jaren grote aandacht besteedt aan de ‘always-on-mentality’ (Vorderer et al., 2016) is een goede 

indicatie van de ernst van de situatie. We worden als het ware slaaf van de Smartphones. De bestaande 

literatuur rond phubbing focust zich grotendeels op de oorzaken en/of gevolgen van phubbing gedrag. Hier 

kunnen we vervolgens nog een opsplitsing maken in ten eerste algemene gevolgen en oorzaken, geldig voor 

iedereen in een sociale setting, ten tweede gevolgen van phubbing in een romantische relatie, ook wel 

partner phubbing genoemd, ten derde phubbing onder de studenten en ten vierde boss phubbing. Bij de 

analyse van deze literatuur viel het op dat er nog maar weinig perceptieonderzoek werd verricht met 

betrekking tot de bijstander. In deze masterproef wordt volgende terminologie gebruikt om de personen 

van een phubbing situatie aan te duiden; de phubber is de persoon die zich afsluit van de conversatie en 

zich focust op de Smartphone, de phubbee is de bijstander en aldus een slachtoffer van phubbing. 

 

1.1 Oorzaken van phubbing en gevolgen voor phubber 

Karadağ et al. (2015 & 2016) en Chotpitayasunondh & Douglas (2016) deden onder andere onderzoek naar 

de oorzaken van phubbing. Karadağ et al. (2015) verkregen het resultaat dat phubbing gedrag wordt 

veroorzaakt door vier verschillende soorten van afhankelijkheid, met name afhankelijkheid van de 

Smartphone, sms, sociale media en internet. Chotpitayasunondh & Douglas (2016) onderzochten ook 

mogelijke voorspellers van gesteld phubbing gedrag. Uit hun onderzoek werd duidelijk dat de mate waarin 

internetafhankelijkheid, Fear of Missing out en de zelfcontrole aanwezig waren, voorspellers zijn van een 

Smartphone afhankelijkheid. Deze is op zijn beurt een voorspeller van phubbing-gedrag. Deze bevindingen 

worden volledig ondersteund door het onderzoek van Davey et al. (2018). Zij verkregen dezelfde resultaten. 

Dat de afhankelijkheid van sociale media een oorzaak is van phubbing bevestigen Błachnio & Przepiorka, 

2018. Hun resultaten tonen aan dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het veelvuldige tussenkomen 

van Facebook en phubbing gedrag.  
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Karadağ et al. (2016) voerden een onderzoek uit gefocust op de specifieke gevolgen voor de phubber. Uit 

hun onderzoek blijkt dat een persoon die regelmatig phubbed, slechtere interpersoonlijke relaties 

ontwikkelt dan een persoon die niet continu op zijn Smartphone zit. Nog specifieker hebben phubbers 

lagere communicatieskills en zijn ze vaak niet op de hoogte van de discussie die zich buiten hun Smartphone 

plaatsvindt (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016; Karadağ et al., 2015, 2016).  

 

1.2 Partner phubbing 

Naast de algemene oorzaken en gevolgen van phubbing wordt er in de literatuur aandacht besteed aan 

partner phubbing (Pphubbing), oftewel aandacht besteden aan de Smartphone ook al zit de romantische 

partner erbij.  

 

Eerst en vooral bespreken we kort welke positieve impact de komst van mobiele telefonie heeft op de 

romantische relatie. Het is geweten dat de komst van mobiele telefonie de relatie tussen personen kan 

versterken  (Gibbs, Ellison, & Heino, 2006; Jin & Peña, 2010; Ling, 2008). Jin en Peña (2010) bewezen dat 

het in contact staan met elkaar zorgt voor een stijging van de gepercipieerde relatiekwaliteit en Ling (2008) 

zegt dat dit zorgt voor een versterking van de band. We concluderen dat wanneer romantische partners 

zich geografisch uit elkaar bevinden, het gebruik van de mobiele telefoon positief bijdraagt aan de 

relatietevredenheid en de sterkte van de band.  

 

Verschillende onderzoeken vinden vervolgens een duidelijke link tussen phubbing gedrag en 

relatieontvredenheid. Roberts & David (2016) en Wang et al. (2017) zien een duidelijke invloed van 

phubbing op de relatietevredenheid, dat op zijn beurt kan leiden tot een depressie. Volgens Boury (2016) 

en McDaniel, Galovan, Cravens, & Drouin (2018) is de daling in relatietevredenheid vervolgens te danken 

aan een groter conflict over het technologiegebruik. Een groter conflict voorspelde een lagere 

relatietevredenheid en een slechtere perceptie van de kwaliteit van de relatie. Krasnova, Abramova, Notter, 

& Baumann (2016) keken vanuit de invalshoek van jaloezie naar het fenomeen phubbing. Zij wilden met 

hun onderzoek het mechanisme achter de negatieve gevoelens bij partner phubbing achterhalen. Hun 

resultaat toont aan dat phubbing wordt geassocieerd met jaloezie, omwille van het feit dat men niet de 

volledige aandacht meer krijgt. Het concept jaloezie wordt later in deze masterproef verder uitgediept. 
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1.3 Phubbing onder studenten 

Naast de algemene oorzaken en gevolgen voor de romantische relatie wordt in de literatuur ook aandacht 

besteed aan de impact van phubbing op de prestaties van studenten. De klaslokalen of aula’s waarin typisch 

wordt lesgegeven in Hogescholen en Universiteiten gaan uit van een one-to-many communicatie. Men 

bedoelt hiermee dat de studenten met velen luisteren naar de professor of docent die vooraan (of in de 

aula vaak ook beneden) staat les te geven (Abramova, Baumann, Krasnova, & Lessmann, 2017). Volgens 

Guliz Ugur en Koc (2015) heeft de grootte van het klaslokaal of de aula een grote impact op het phubbing 

gedrag van studenten. In grotere lesruimtes voelen studenten zich meer anoniem en kunnen ze minder 

weerstaan aan de verleidingen van de Smartphone. Er bestaan verbanden tussen phubbing en slechtere 

schoolprestaties. Het gestelde phubbing gedrag tijdens de lessen heeft een grote invloed op het leerproces 

van de studenten (Abramova et al., 2017; Ellis, Daniels, & Jauregui, 2010; Junco & Cotten, 2012; T. S. Smith, 

Isaak, Senette, & Abadie, 2011). 

 

1.4 Phubbing op het werk 

Gsm’en op het werk, het gebeurt regelmatig (Schlosser, 2002). Elke werkende persoon zal dit beamen. De 

scheiding tussen privé en werk vervaagt op deze manier meer en meer. Dit veroorzaakt een onevenwicht 

in de werksfeer en de relaties tussen collega’s (Chesley, 2005; Hertlein, 2012).  

 

Roberts & Williams (2017) onderzochten het effect van boss phubbing (BPhubbing). In deze situatie stelt 

de overste phubbing gedrag en is de ondergeschikte werknemer de phubbee. BPhubbing wordt het best 

begrepen als de perceptie dat zijn of haar overste afgeleid is door zijn of haar Smartphone wanneer ze 

verwikkeld zijn in een conversatie of zich dicht bij elkaar bevinden. Er wordt gezegd dat de relatie tussen 

een leidinggevende en de werknemer vergelijkbare kenmerken heeft met die van een getrouwd koppel 

(Parks & Kidder, 1994). Roberts & Williams (2017) zijn de eersten om de term boss phubbing of BPhubbing 

te introduceren. Met hun eerste onderzoek omtrent BPhubbing onderzochten ze de impact van phubbing 

door de leidinggevende op het vertrouwen dat de werknemers hebben in hun overste en het engagement 

dat de werknemer toont ten opzichte van zijn of haar overste. Hun resultaten tonen aan dat BPhubbing 

leidt tot een verlaagde mate van vertrouwen in de leidinggevende. Deze daling in vertrouwen zorgt op zijn 

beurt voor een lager engagement van de werknemer. Dit verklaren ze via twee routes. De eerste route zegt 

dat werknemers die slachtoffer worden van BPhubbing én een lager niveau van vertrouwen ontwikkelen, 

minder geneigd zijn om hun werk te beschouwen als waardevol. Dit resulteert in een lager engagement. De 
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tweede route die het effect van BPhubbing kan doorlopen, is dat werknemers die zich onder een 

phubbende overste bevinden een lager zelfvertrouwen in hun werk lijken te hebben. De deuk in het 

vertrouwen over de kwaliteit van zijn of haar uitgevoerd werk, heeft een negatieve impact op het 

engagement dat de werknemer vertoont. Het komt er eigenlijk op neer dat de werknemer zich niet 

gerespecteerd voelt door de verdeelde aandacht van de leidingegevende. Hierdoor zal de werknemer 

vertrouwen verliezen in niet alleen de overste, maar ook in zijn of haar eigen uitgevoerd werk. Deze 

negatieve spiraal zorgt ervoor dat werknemers ongemotiveerd worden en hun engagement ten opzichte 

van de job en de werkgever pijlsnel keldert (Roberts & Williams, 2017). Ook onderzoek van Cameron & 

Webster (2011) toont aan dat vertrouwen in het gedrang komt bij co-present gebruik van 

mediatechnologieën.  

 

BPhubbing terzijde, brengt het phubbing gedrag van werknemers ook verschillende irritaties met zich mee. 

Een bekend onderzoek naar Smartphonegebruik tijdens Amerikaanse formele en informele meetings toont 

aan dat heel wat Smartphone-activiteiten als zeer onbeleefd worden beschouwd. Dit onderzoek toonde 

verrassend genoeg aan dat er een significant verschil is in gepercipieerde onbeleefdheid tussen mannen en 

vrouwen. Mannen lijken phubbing gedrag meer te kunnen verdragen dan vrouwen (A. Smith, 2012; 

Washington, Okoro, & Cardon, 2013). 

 

Gebruik van de mobiele telefoon wordt ook wel eens verklaard met het concept multicommunicating. Dit 

concept werd in het leven geroepen door Reinsch, Turner, & Tinsley (2008). Zij definiëren het concept als 

volgt: ‘a specific form of multitasking (that) involves engaging in multiple conversations at one time’ (p. 38). 

Multicommunicating kan leiden tot een verlaagde gepercipieerde beleefdheid en vertrouwen (Cameron & 

Webster, 2011). Mobiele etiquette (Benbunan-Fich, 2012; Sturgess, 2013) lijkt in de Amerikaande cultuur 

heel gevoelig te liggen. Zo wordt bijvoorbeeld het meenemen van de mobiele telefoon naar meetings al als 

onbeleefd gepercipieerd. Het wordt bijna even onbeleefd geacht als effectief tijd op de mobiele telefoon 

spenderen tijdens de meeting (Washington et al., 2013). Cardon & Dai (2014) voerden het experiment van 

Washington en collega’s opnieuw uit, maar dan bij Chinese werknemers. Hieruit blijkt dat de Amerikaanse 

cultuur minder toegeeflijk is dan de Chinese cultuur voor wat telefoonetiquette betreft. 

 

Het lijkt erop dat het fenomeen phubbing een negatieve connotatie krijgt. Het wordt zelfs als een nieuwe 

vorm van buitensluiten gezien door sommigen (A. E. Miller-Ott & Kelly, 2017). Toch zijn er steeds twee 

zijden aan het verhaal, en dat is hier niet anders. Phubbing gedrag kan ook in de positieve zin bekeken 
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worden. Kijk maar naar location-based mobile games zoals Pokémon GO. Dergelijke augmented reality 

games brengen mensen naar buiten en samen. En de Smartphone ligt daaraan aan de bron. Deze vorm van 

co-present Smartphonegebruik verhoogt net face-to-face conversaties en interacties (Sung, Sigerson, & 

Cheng, 2017) in tegenstelling tot wat deze masterproef tot nu toe beweert. 

 

2 Sociale perceptie 

Lysaker, Dimaggio, & Brüne (2014) beschrijven sociale perceptie als volgt: ‘Social perception refers to 

identifying and utilizing social cues to make judgments about social roles, rules, relationships, context, or 

the characteristics (e.g., trustworthiness) of others. This domain also includes social knowledge, which refers 

to one’s knowledge of social roles, norms, and schemas surrounding social situations and interactions.’ 

(p. 54). Sociale perceptie of ‘person perception’ bestudeert hoe mensen impressies maken van anderen. 

De vorming van een sociale perceptie gebeurt door de observatie van de anderen en de attributietheorie. 

Deze theorie van de sociale psychologie stelt dat attributie het proces is dat een individu doorloopt om zo 

gedrag en gebeurtenissen oorzakelijk te verklaren. Mensen gebruiken attributies om de wereld rondom 

hen te begrijpen en het gedrag van anderen te verklaren (Kelley, 1967).  

 

In dit concept gaan we dieper in op welke sociale percepties door de phubbee worden gevormd over het 

phubbing gedrag van de gesprekspartner. 

 

2.1 Perceptietheorieën  

Om de perceptie die zich vormt omtrent mediagebruik tijdens een face-to-face interactie theoretisch te 

ondersteunen, starten we vanuit enkele theoretische gronden. De eerste theorie, of de ‘actor-observer 

bias’, zegt dat wanneer een persoon wordt geconfronteerd met iemands verdeelde aandacht, omwille van 

het feit dat deze met meerdere zaken tegelijk bezig is (multitasking), negatieve gevoelens ontstaan. 

Wanneer we de rollen echter omdraaien blijkt dat diezelfde persoon vindt dat zijn multitasking-gedrag 

buiten zijn controle valt en dat zijn multitasking-gedrag geaccepteerd moet worden. Met andere woorden, 

hij vindt dat hij niets kan doen aan zijn gedrag. Alles hangt aldus af van het standpunt. Deze theorie uit de 

sociale psychologie verklaart deze bias als volgt: wanneer men de ‘actor’ is, de persoon die een actie stelt, 

men zijn eigen handelingen niet kan zien. Wanneer men de ‘observer’ is, de persoon die de handeling 

observeert, men gemakkelijk het gedrag van anderen ziet. Personen zijn daarom meer geneigd om hun 
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eigen gedrag te linken aan situationele en externe factoren, maar dat van anderen wel toe te wijzen aan 

interne factoren (Jones & Nibett, 1972). Dit fenomeen zien we duidelijk terugkeren in het onderzoek van 

Leggett et al. (2014). Uit hun onderzoek werd duidelijk dat de verdeelde aandacht van een romantische 

partner negatieve attitudes opwekt (Leggett & Rossouw, 2014). 

 

Ten tweede beklemtoont de ‘social presence theory’ het belang van non-verbale lichaamstaal tijdens het 

communiceren. Toegepast: wanneer twee of meerdere gesprekspartners met elkaar in een conversatie zijn 

verwikkeld en persoon één grijpt naar een mediatechnologie, dan komt dit bij de andere gesprekspartner(s) 

over als desinteresse en onverschilligheid. Lichaamstaal is minstens even belangrijk bij de vorming van de 

gepercipieerde kwaliteit van het gesprek (Short, Williams, & Christie, 1976). In het onderzoek van McDaniel 

et al. (2014) wordt deze theorie bevestigd. Zij concludeerden, ook al is het onopzettelijk of van heel korte 

duur, dat de interrupties door technologie impliciet aantonen wat de partner het meeste waardeert, de 

technologie of de relatie (B. McDaniel & Coyne, 2014).  

 

Ten derde de ‘present-absent paradox’ die de Smartphone teweegbrengt in de maatschappij (Przybylski & 

Weinstein, 2012; Turkle, 2011). De ‘present-absent paradox’ zegt dat het fysiek en mentaal aanwezig zijn 

bij een situatie uit elkaar moeten getrokken worden. Men kan fysiek ergens bij zijn, maar mentaal helemaal 

niet vatten wat er om zich heen gebeurt. Deze paradox komt steeds vaker en vaker voor. De komst van de 

Smartphone zorgt ervoor dat de tegenstrijdigheid van het tegelijk aanwezig en niet aanwezig zijn, meer en 

meer zijn weg baant naar hoe sociale interacties verlopen.  

 

Ten vierde halen we de ‘social exchange theory’ aan (Emerson, 1976). Deze theorie stelt ons in staat de 

mogelijke negatieve impact van co-present technologiegebruik bij romantische partners te begrijpen. De 

sociale uitwisselingstheorie zegt dat wanneer romantische parners tijd samen spenderen, ze mogelijks 

verwachtingen van onverdeelde aandacht hebben. Wanneer er aldus een interuptie door een technologie 

plaatsvindt met de reden om met anderen te communiceren, kan dit in negatieve aarde vallen bij de partner 

die het slachtoffer is van de verdeelde aandacht  (B. T. McDaniel et al., 2018; A. Miller-Ott & Kelly, 2015).  
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2.2 Co-present mediagebruik 

De term ‘technoference’ (‘technology interference’) werd in het leven geroepen door McDaniel en collega’s 

(2014). Hiermee bedoelen de auteurs de tussenkomsten en storingen van een technologie in het alledaagse 

leven. Ze onderzochten welke invloed co-present mediagebruik (computer, gsm en televisie) heeft op een 

romantische relatie. Zo toont hun resultaat aan dat koppels die een hogere frequentie van ‘technoference’ 

in hun relatie hebben, gevoeliger zijn voor conflicten omtrent dit co-present mediagebruik, alsook 

rapporteren zij een lagere relatie- en levenstevredenheid (B. McDaniel & Coyne, 2014). Ook Leggett et al. 

(2014) bevestigen dat het gebruik van technologieën (computer, gsm, televisie, laptop) een impact heeft 

op de relatie tussen partners. Wanneer een partner zich afscheidt van een face-to-face gesprek door het 

gebruik van een technologie, voelt de andere partner zijn of haar verbondenheid met de persoon dalen en 

verliest zo de controle over de situatie. Positieve percepties van de relatie komen op deze manier in het 

gedrang. Eén uitzondering is de interruptie van televisie wanneer er samen naar wordt gekeken. Samen 

televisie kijken met de partner, dit terwijl in een gesprek, is gelinkt aan een positieve perceptie van de 

relatie. Apart kijken dan weer niet (Leggett & Rossouw, 2014). B. T. McDaniel et al. (2018) vinden dezelfde 

resultaten terug in hun onderzoek omtrent technoference en de implicaties voor relatiekwaliteit. Hun 

resultaten tonen een duidelijk causale link aan tussen de mate van ‘technoference’ en de relatiekwaliteit 

die gepercipieerd wordt. Een hoge mate van interrupties door middel van een technologie leiden tot een 

stijging in negatieve gevoelens. Deze negatieve gevoelens zijn ontvreemding van elkaar, verdriet, conflict, 

jaloezie en het gevoel dat er minder positieve aspecten aan de relatie verbonden zijn. De algemene kwaliteit 

van de relatie gaat sterk achteruit.  

 

Een andere standpunt van waaruit het fenomeen ‘technoference’’ kan bekeken worden, is jaloezie. Jaloezie 

is een van de mogelijke negatieve emoties die gevormd kunnen worden bij phubbing gedrag (A. Miller-Ott 

& Kelly, 2015). De negatieve gevoelens die de bijstander ervaart door de verdeelde aandacht (Krasnova et 

al., 2016; A. Miller-Ott & Kelly, 2015). Hansen (1991) conceptualiseerde jaloezie bij romantische partners. 

Deze conceptualisatie bestaat uit twee factoren. Factor één omvat hoe het gedrag van de partner wordt 

gepercipieerd (goed of slecht), factor twee omvat hoe waardevol de relatie wordt geacht. Factor één gaat 

dus over het feit of het gedrag van de partner als aanvaardbaar wordt geacht en factor twee gaat over het 

feit dat een relatie waardevol moet zijn vooraleer er jaloezie kan optreden. Een combinatie van beide 

factoren zorgt al dan niet voor de vorming van jaloezie. Jaloezie wordt omschreven als het opwekken van 

woede, angst, verdriet of afkeer (Hansen, 1991). Toegepast op ‘technoference’ heeft de phubbee te maken 

met dergelijke gevoelens door onmacht (Elphinston & Noller, 2011; Leggett & Rossouw, 2014).  
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2.3 Sociale perceptie over de phubber 

Literatuur bewees dat de bovenstaande algemene perceptietheorieën ook van toepassing zijn op het 

gsm-gebruik tijdens offline conversaties. Phubbing wordt voornamelijk als onbeleefd en ongepast 

gepercipieerd, een handeling waarbij de dynamiek van de conversatie verstoord wordt (Cameron & 

Webster, 2011; Chotpitayasunondh & Douglas, 2018; David & Roberts, 2017; Kadylak et al., 2018; Krishnan, 

Kurtzberg, & Naquin, 2014; A. E. Miller-Ott & Kelly, 2017; Moser, Schoenebeck, & Reinecke, 2016; 

Nakamura, 2015; Rainie & Zickuhr, 2015; Vanden Abeele et al., 2016; Vorderer et al., 2016; Wei & Leung, 

1999). Het gebruiken van de mobiele telefoon bij vrienden impliceert voor de phubbee dat de phubber zich 

verveelt en de vriendschap als onbelangrijk acht (A. E. Miller-Ott & Kelly, 2017). Het staat buiten kijf dat de 

phubber negatief wordt beoordeeld door zijn of haar omgeving en dat hij of zij  ook de psychologische 

gevolgen moet dragen, zoals lagere communicatieskills en slechtere interpersoonlijke relaties 

(Chotpitayasunondh & Douglas, 2016; Karadağ et al., 2016). Vanuit het standpunt van de phubber toonden 

Dwyer, Kushlev, & Dunn (2017) vervolgens aan dat deze zelf ook verminderde gevoelens van plezier ervaart. 

Wanneer deelnemers aan het experiment aan tafel een mobiele telefoon moesten bijhouden, 

rapporteerden zij een minder plezierig gevoel dan de participanten die in de controleconditie terecht 

kwamen. De phubber haalt zelf aldus ook minder vreugde uit de face-to-face conversatie wanneer de 

mobiele telefoon aanwezig is. Dwyer en collega’s (2017) zijn hierin de eersten die aantonen dat de phubber 

ook sociale negatieve gevolgen ervaart. 

 

Voor de phubbee zijn er gevolgen op psychologisch vlak. Phubbees geven aan dat wanneer ze het 

slachtoffer worden van phubbing, ze zich sociaal buitengesloten voelen. De interactie met de andere 

persoon wordt afgeblokt door een derde. Deze derde is niet eens aanwezig bij de fysieke situatie, maar laat 

toch een spoor na (David & Roberts, 2017). Dit toont nog maar eens de ‘present-absent paradox’ aan die 

meer en meer de kop op steekt tijdens sociale interacties (Turkle, 2011). De phubbee krijgt meer 

depressieve gevoelens en een lager zelfbeeld (David & Roberts, 2017). David en Roberts (2017) tonen zelf 

aan dat phubbing gedrag een vicieuze cirkel kan teweegbrengen. De phubbee voelt zich zodanig 

buitengesloten dat hij of zij zich ook naar sociale media zal keren. Dit om soelaas en erkenning te vinden.  

Chotpitayasunondh & Douglas (2018) beamen het fenomeen van sociaal uitsluiten. Ook zij zien het 

fenomeen opduiken als een gevolg van phubbing. De auteurs kaarten de link tussen ostrasisme en phubbing 

aan, ‘the act of ignoring and exclusion’ of uitsluiten. Het experiment van Chotpitayasunondh & Douglas 

(2018) zag vooral een significante impact van phubbing op de gepercipieerde communicatiekwaliteit en de 
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relatietevredenheid. De perceptie van de communicatie en de relatie worden gemedieerd door de mate 

waarin de phubbee voelt zich erbij voelt horen.  

 

Oudere mensen blijken erg gevoelig voor het co-present Smartphonegebruik. In een onderzoek van Kadylak 

et al. (2018), waarin de perceptie van ouderen over phubbing werd onderzocht, kwam naar voor dat zij 

phubbing op familiefeesten ervaren als een regelrechte inbreuk op de geldende etiquetteregels. Resultaten 

tonen aan dat ook hier de communciatiekwaliteit onder phubbing lijdt. De perceptie die ouderen hebben 

van het ‘samenzijn’ wordt teniet gedaan door de aanwezigheid en het gebruik van mobiele telefoons. 

 

2.4 Types Smartphonegebruik en perceptie 

Smartphones worden aangewend voor ontelbaar veel doeleinden. Men kan de Smartphone gebruiken om 

zichzelf te entertainen of om in contact te staan met anderen (Müller, Gove, Webb, & Cheang, 2015). Maar 

de Smartphone wordt ook meer en meer gebruikt als businesstool (Benbunan-Fich, 2012) en als tool om de 

gezondheid (Martínez-Pérez, De La Torre-Díez, & López-Coronado, 2013) in het oog te houden. In deze 

sectie gaan we na welke types Smartphonegebruik er bestaan en wat hun implicaties zijn. Verder gaan we 

dieper in op de connotaties die samenhangen met de verschillende types van acties op de mobiele telefoon. 

We onderzoeken in de bestaande literatuur welke perceptievorming optreedt bij verschillende types van 

Smartphonegebruik in het bijzijn van anderen personen.  

2.4.1 Types Smartphonegebruik 

In 2013 werd een rapport uitgebracht door Nielsen Holdings N.V. waarin verschillende facetten van het 

Smartphonegebruik onderzocht werden over de gehele wereld. Zo onderzochten zij onder meer welke 

handelingen we het meest stellen op onze Smartphone. De meest voorkomende activiteiten blijken het 

verzenden en checken van sms-berichten en e-mails te zijn, alsook het gebruiken van sociale netwerksites, 

web browsing en applicaties (Nielsen, 2013). Deze resultaten komen ongeveer overeen met de bevindingen 

van Müller, et al (2015). Hun onderzoek toonde aan dat sms-berichten en e-mails de activiteiten op de 

Smartphone zijn met de hoogste frequentie. Daarna volgen telefoongesprekken, sociale netwerksites en 

games. Smartphones worden voornamelijk gebruikt voor de inwilliging van communicatiebehoeften 

(69,3%) en consumptie en entertainment-activiteiten (14,5%). Met communicatiebehoeften worden 

sms-berichten, e-mails, telefoongesprekken en sociale media bedoeld. Onder consumptie en 

entertainment-activiteiten vallen sociale media, games, muziek, lezen (boeken, nieuws, blogs) en 

televisie/video’s kijken (Müller et al., 2015).  
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Het continu checken van updates op onze Smartphone heeft een disruptief effect. Mobiele applicaties 

maken hier handig gebruik van door notificaties te pushen naar de gebruiker, wat opnieuw zorgt voor een 

hoger gebruik van de Smartphone. Het grootste deel van de geïnitieerde handelingen komt door de 

applicatie zelf die aanzet tot Smartphonegebruik door middel van een notificatie (Błachnio & Przepiorka, 

2018; Elphinston & Noller, 2011; Ferreira, Goncalves, Kostakos, Barkhuus, & Dey, 2014; Oduor et al., 2016a; 

Oulasvirta, Rattenbury, Ma, & Raita, 2012). 

 

De literatuur omtrent de tijdsduur die men op een applicatie doorbrengt is het unaniem eens dat deze 

sessies van zeer korte duur zijn (Böhmer, Hecht, Schöning, & Bauer, 2011; Falaki et al., 2010; Ferreira et al., 

2014; Oulasvirta et al., 2012; Yan, Chu, Ganesan, Kansal, & Liu, 2012). Volgens Böhmer et al. (2011) is de 

gemiddelde duur op een applicatie 72 seconden. In het onderzoek van Falaki et al. (2010) wordt er 

gesproken van een duur tussen 10 en 250 seconden. Ferreira et al. (2014) beweert dat het merendeel van 

de applicaties al wordt verlaten binnen 15 seconden. Oulasvirta et al. (2012) beweren dat de volgens hen 

genoemde ‘checking habits’ van zeer korte duur zijn. In hun onderzoek gaan ze nog een stap verder door 

te zeggen dat een ‘checking habit’ heel kort is, maar wel een gateway vormt naar andere applicaties. 

Volgens Yan et al. (2012), uiteindelijk, verlaat een persoon in 50% van de gevallen de applicatie na minder 

dan 30 seconden. Er is unanimiteit over het fenomeen, doch de exacte duur van een sessie op een applicatie 

is te voorbarig en hangt te sterk af van de applicaties die in de onderzoeken gehanteerd werden.  

 

Tot slot voerde Imec in 2016 een grootschalig onderzoek uit, genaamd de digimeter, met de bedoeling de 

mediatrends in Vlaanderen in kaart te brengen. Zo namen zij ook het sociale mediagebruik onder de loep 

en maakten ze een duidelijk overzicht van de meest gebruikte sociale media-applicaties in Vlaanderen. De 

top 5 bestaat uit: Facebook, YouTube, Instagram, Google+ en LinkedIn (Vanhaelewyn & De Marez, 2016). 

 

2.4.2 Smartphone-activiteiten en perceptie 

Toch heeft de aard van de handeling die men doet op de mobiele telefoon een invloed op de perceptie van 

de persoon die het phubbing gedrag ondergaat. Tegenover activiteiten op sociale media en online gaan in 

het algemeen worden negatievere gevoelens gevormd dan wanneer een sms of telefoon wordt beantwoord 

(Moser et al., 2016). Deze indeling tussen online en offline activiteiten op de Smartphone en hun 

verschillende percepties wordt ook gehanteerd door Müller et al. (2015). Zij maken een onderscheid tussen 
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communicatiebehoeften en entertainmentbehoeften. Wij zullen deze indeling vanaf heden beginnen 

gebruiken. Ten tweede zeggen Moser et al. (2016) dat de aard en de frequentie van het eigen gsm-gebruik 

een invloed heeft op hoe het phubbing gedrag van een ander wordt gepercipieerd. A. E. Miller-Ott & Kelly 

(2017) hielden focusgroepen om phubbing gedrag onder vrienden in kaart te brengen. Uit de focusgroepen 

werd duidelijk dat sommige Smartphone-activiteiten anders gepercipieerd worden dan anderen. Bepaalde 

acties op de mobiele telefoon, zoals spelletjes spelen en scrollen op sociale media, kunnen aangeven dat 

de gesprekspartner ergens anders zijn amusement zoekt. Dit impliceert aldus dat de huidige face-to-face 

conversatie als saai of oninteressant wordt gevonden. Dergelijke online activiteiten worden bijgevolg heel 

wat kwetsender gevonden dan offline acties zoals snel een bericht sturen naar iemand.  

 

Op basis van de bevindingen van bovenstaande literatuur stellen we de eerste hypothese (H1) op: 

Phubbing gedrag gesteld om entertainmentbehoeften in te vullen wordt negatiever gepercipieerd dan 

phubbing gedrag gesteld om communicatiebehoeften in te vullen (indeling volgens Müller en collega's 

(2015)). 

 

Washington et al. (2013) zijn de enige auteurs die we terugvinden in de literatuur omtrent onderzoek over 

de impact van de soort Smartphone-activiteit op de gepercipieerde beleefdheid. Washington en collega’s 

(2013) onderzochten welke Smartphone-activiteiten als onbeleefd en ongepast worden gepercipieerd, in 

formele meetings enerzijds en informele lunchmeetings in Amerikaanse bedrijven anderzijds. Ze bevroegen 

de respondenten aan de hand van een 4-puntenschaal (1 = gepast, 2 = soms gepast, 3 = zelden gepast, 4 = 

nooit gepast). In formele meetings blijken volgende activiteiten heel ongepast gepercipieerd te worden: (1) 

een telefoongesprek voeren, (2) schrijven en verzenden van sms-berichten of e-mails, (3) sms berichten of 

e-mails lezen en (4) surfen op het internet. Al deze activiteiten hadden een gemiddelde score van minstens 

drie. Tijdens informele lunchmeetings lag het gemiddelde meteen een pak lager. Elk gemiddelde van de 

Smartphone-activiteiten lag onder drie. Wanneer we toch eens van dichterbij bekijken welke acties op de 

mobiele telefoon het minst als gepast worden gepercipieerd, zijn dit: (1) schrijven en verzenden van sms-

berichten en e-mails, (2) een telefoongesprek voeren, (3) surfen op het internet en (4) sms berichten of 

e-mails lezen. 

 

Washington en collega's (2013) vonden vervolgens, als een van de eersten, een verband tussen geslacht en 

de perceptie van phubbing. Amerikaanse vrouwen tillen zwaarder aan phubbing gedrag tijdens informele 

meetings dan mannen. In formele meetings was er in hun onderzoek geen verschil in geslacht terug te 
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vinden.  Omwille van het feit dat geslacht in formele meetings geen rol speelt in de perceptie omtrent 

phubbing, maar in informele lunchmeeting wel, kunnen we stellen dat in informele alledaagse situaties de 

vrouw phubbing ook negatiever kan percipiëren dan de man.  

 

Cardon & Dai (2014) vonden dat bovenstaand onderzoek een zeer interessante piste volgde. Ze besloten 

het onderzoek te repliceren bij Chinese werknemers. Met dit onderzoek doelden ze erop de invloed van 

cultuur op etiquetteregels over Smartphonegebruik in meetings vast te leggen. Chinese werknemers vinden 

het onbeleefd dat teamleden tijdens een formele meeting: (1) een telefoongesprek beantwoorden, (2) 

surfen op het internet, (3) sms berichten versturen en (4) inkomende e-mails checken. Tijdens informele 

lunchmeetings worden dezelfde acties gepercipieerd als ‘not done’, maar bezitten ze lagere 

gemiddeldescores. Cardon en Dai besluiten dat Chinese professionelen veel meer dan hun Amerikaanse 

collega’s openstaan voor gebruik van de Smartphone tijdens meetings. Chinese en Amerikaanse 

werknemers verschillen significant van elkaar in wat wordt aanvaard als zijnde respectvol tijdens meetings. 

Gelijklopende resultaten werden gevonden tussen Amerika en China voor wat betreft geslacht. Ook Chinese 

vrouwen vinden phubbing gedrag ongepaster dan mannen. Het verschil in cultuur veranderde aldus de 

perceptie van co-present Smartphonegebruik, maar niet het verschil in perceptie voor geslacht.  

 

Dit brengt ons tot het formuleren van de tweede hypothese (H2): Vrouwen percipiëren phubbing gedrag 

slechter dan mannen. 
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2.5 Types relatie en perceptie 

Om een overzicht van de literatuur omtrent de relatie tot de gesprekspartner te vergemakkelijken delen 

we deze in twee soorten in, namelijk diepgaande relaties en oppervlakkige relaties. Met diepgaande relaties 

bedoelen we vrienden en familie en met oppervlakkige relaties kennissen en vreemden.  

 

2.5.1 Diepgaande relatie 

Uit onderzoek van Morton (1978) blijkt dat conversaties tussen mensen met een hechte band heel 

persoonlijk verlopen (Morton, 1978). Volgens Gudykunst en Shapiro (1996)  vinden er lagere gevoelens van 

angst en onzekerheid plaats. Alsook ontstaat er een verhoging van de positieve verwachtingen, 

tevredenheid over de communicatie en gepercipieerde kwaliteit van de conversatie (Gudykunst & Shapiro, 

1996). Planalp en Benson (1992) tonen aan dat mensen met een hechte band eerlijker zijn tegen elkaar, 

maar ook vaker discussies hebben, kritiek hebben op elkaar en vaker elkaar onderbreken. Zij verklaren dit 

door het feit dat gesprekspartners met een diepe relatie niets meer hoeven te bewijzen aan elkaar, ze 

kunnen het zich aldus veroorloven om eerlijk te zijn (Planalp & Benson, 1992). 

 

Miller-Ott en Kelly (2017) hielden focusgroepen met Amerikaanse studenten om de impact van phubbing 

bij vrienden beter te begrijpen. De studenten geven aan dat phubbing tijdens een conversatie van serieuze 

aard, of tijdens een één-op-één conversatie, ronduit onbeleefd is. Vrienden horen met elkaar te praten en 

niet hun entertainment te zoeken via andere kanalen. De studenten gaven vervolgens aan dat in sommige 

gevallen het phubbing gedrag van hun vriend(in) niet stoort. Dit wanneer het heel snel en vlot gebeurt, 

zoals bij het snel beantwoorden van een berichtje (A. E. Miller-Ott & Kelly, 2017). Dit resultaat kwam ook 

naar voor in het onderzoek dat Miller-Ott en Kelly voerden bij romantische partners en phubbing (A. Miller-

Ott & Kelly, 2015). Phubbing gedrag werd als ongepast en storend gepercipieerd wanneer dit aanduidde 

dat de gesprekspartner zich verveelde. Activiteiten op de mobiele telefoon die volgens de studenten duiden 

op verveling zijn bijvoorbeeld het spelen van mobile games en het scrollen op sociale media. 

 

Vervolgens blijkt uit onderzoek van Kadylak et al., (2018) dat gebruik van de mobiele telefoon tijdens 

familiebijeenkomsten tenietdoet aan de communicatiekwaliteit en het samenhorigheidsgevoel. Hun 

onderzoek focuste zich op de perceptie rond phubben van ouderen. Zij vinden het telefoongebruik tijdens 

face-to-face interacties beledigend en disruptief.  
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2.5.2 Oppervlakkige relatie 

Bij het optreden van een gesprek tussen twee personen die eerder een oppervlakkige relatie hebben met 

elkaar blijven de gespreksonderwerpen eerder bij algemene onderwerpen en worden persoonlijke 

ervaringen en discussies vermeden, zo blijkt uit een onderzoek van Morton (1978). Planalp en Benson 

(1992) toonden aan dat een conversatie tussen ‘vreemden’ minder discussies en onderbrekingen bevat. Dit 

omwille van het feit dat ‘vreemden’ of kennissen de intentie hebben om goed overeen te komen en 

conflicten uit de weg te gaan (Planalp & Benson, 1992).  

 

Wanneer we het gebruik van de gsm tijdens een conversatie tussen kennissen erbij halen toont onderzoek 

van Przybylski en Weinstein (2012) aan dat er in mindere mate verbondenheid optreedt en dat men de 

relatiekwaliteit lager percipieert (Przybylski & Weinstein, 2012). Dit blijkt ook uit een onderzoek van 

Cameron en Webster (2011) en uit een onderzoek van Reinsch, Turner en Tinsley (2008) en Washington et 

al. (2013), alle drie omtrent multicommunicatie op de werkvloer. Collega’s die én in een conversatie zijn 

verwikkeld én deelnemen aan een virtuele conversatie, worden als onvriendelijk gepercipieerd door hun 

omgeving (Cameron & Webster, 2011; Reinsch et al., 2008b; Roberts & Williams, 2017). Tot slot zeggen 

Przybylski en Weinstein (2012) ook nog dat de context waarin conversaties gevoerd worden tussen 

kennissen een rol speelt. Wanneer de conversatie van serieuzere aard is en er een Smartphone aanwezig 

is, zal een laag gevoel van empathie optreden en zal het vertrouwen in de gesprekspartner dalen (Przybylski 

& Weinstein, 2012). 

 

We formuleren op basis van bovenstaande literatuur de derder hypothese (H3): verschillende soorten 

relaties zorgen voor een verschillende mate van negatieve perceptievorming. 
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3 Besluit uit de literatuur 

De rode draad doorheen voorgaande onderzoeken is de negatieve impact die phubbing met zich 

meebrengt, niet alleen op de phubbende persoon zelf maar ook op zijn of haar omgeving. Een persoon die 

regelmatig phubbing gedrag stelt, ontwikkelt lagere interpersoonlijke relaties en communicatieskills 

(Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). Ook de bijstander, of de phubbee, ondergaat hier de gevolgen van. 

In een romantische relatie wordt phubbing gedrag geassocieerd met een lage relatietevredenheid en zelfs 

depressie (Krasnova et al., 2016; B. T. McDaniel & Coyne, 2014; B. T. McDaniel et al., 2018; Roberts & David, 

2016; Wang, Xie, Wang, & Li Lei, 2017). Ook in niet-romantische relaties worden phubbende personen 

negatief gepercipieerd. Face-to-face interactie wordt ondermijnd door dergelijk gedrag. Dit heeft een 

negatieve weerslag op de beeldvorming van een persoon, onbeleefd, ongepast en ongeïnteresseerd vatten 

de verschillende percepties samen (Cameron & Webster, 2011; Cardon & Dai, 2014; Chotpitayasunondh & 

Douglas, 2018; David & Roberts, 2017; Kadylak et al., 2018; Krishnan et al., 2014; A. E. Miller-Ott & Kelly, 

2017; Moser et al., 2016; Nakamura, 2015; Rainie & Zickuhr, 2015; Vanden Abeele et al., 2016; Vorderer et 

al., 2016; Washington et al., 2013; Wei & Leung, 1999). Phubbing wil eigenlijk niets anders zeggen dan 

‘verdeelde aandacht’ (Krasnova et al., 2016; A. Miller-Ott & Kelly, 2015). Geconfronteerd worden met 

iemands verdeelde aandacht zorgt voor gevoelens als woede, angst, verdriet of afkeer, ook wel als jaloezie 

omschreven (Hansen, 1991). Bijstanders veroordelen phubbing gedrag omdat ze het jammer vinden dat de 

persoon zijn volledige aandacht niet op hen richt. In feite is men jaloers op een Smartphone, of dan toch op 

de persoon aan de andere kant of op de activiteit op de gsm. Deze verklaring speelt verder in op de ‘social 

presence theory’ die zegt dat we willen dat de andere partij volledig aanwezig is bij de situatie, fysiek en 

mentaal (Short et al., 1976). Toch moet dit genuanceerd worden. De sterkte van de negatieve gevoelens 

die de bijstander ervaart hangt eerst en vooral samen met de aard van de activiteit die men doet op de 

Smartphone. Offline activiteiten zoals sms’en of telefoneren zorgen in mindere mate voor wrok vergeleken 

met online activiteiten tijdens een sociaal samenzijn, denk maar aan sociale netwerksites of mobile games 

(A. E. Miller-Ott & Kelly, 2017; Müller et al., 2015). Ten tweede worden de negatieve gevoelens 

gemodereerd door de frequentie en de aard van het Smartphonegebruik van de bijstander zelf (Moser et 

al., 2016). Tot slot hebben zelf-geïnitieerde vs. reactieve handelingen ook een impact op de vorming van 

negatieve gevoelens (Davey et al., 2018; Ferreira et al., 2014; Oduor et al., 2016b; Oulasvirta et al., 2012). 

Reageren op een notificatie wordt als zijnde minder erg gepercipieerd dan spontaan een activiteit op de 

Smartphone initiëren. Smartphones worden in hun geheel het meest gebruikt voor de inwilliging van 

communicatiebehoeften, op de tweede plaats staan consumptie- en entertainmentactiviteiten. De gsm 
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blijft dus voornamelijk als doel hebben om te communiceren met anderen, dit kan via sms, mail, 

telefoongesprekken maar ook via sociale media. De top 5 van de meest gebruikte sociale media-applicaties 

in Vlaanderen in 2016 waren Facebook, YouTube, Instagram, Google+ en LinkedIn (Vanhaelewyn & De 

Marez, 2016). De Smartphone brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar toch blijft de tijdsduur 

op een applicatie van zeer korte duur. Een snelle wisselwerking tussen offline en online enerzijds en 

applicaties onderling anderzijds kenmerkt het Smartphonegebruik van vandaag (Böhmer et al., 2011; Falaki 

et al., 2010; Ferreira et al., 2014; Oulasvirta et al., 2012; Yan et al., 2012).  
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DEEL 2: EMPIRISCH ONDERDEEL 

1 Methodologie 

Dit onderzoek gaat na of enerzijds de relatie tussen de gesprekspartners, en anderzijds de Smartphone-

activiteit waarmee men phubbed, een effect hebben op de perceptie die de phubbee (bijstander) 

ontwikkelt over de phubber (zijn of haar gesprekspartner). Dit testen we aan de hand van een online 

experiment. Het stimulimateriaal bestond uit filmpjes die verschillende situaties uitbeeldden. In dit deel 

van de masterproef gaan we in op de methodologie van het onderzoek.  

 

1.1 Participanten 

60 vrouwen en 60 mannen namen deel aan het experiment. De leeftijd van de respondenten lag tussen 18 

en 60 jaar (M = 26.67, SD = 9.654) en de meeste onder hen waren ongehuwd (75%), gevolgd door 

partnerschap (11.4%), gehuwd (10.3%), gescheiden (1.7%) en verweduwd (1.7%). 30% van de respondenten 

bezit een professionele bachelor, 28.9% een master, 28.3% middelbaar diploma en 12.8% een academische 

bachelor. Participanten werden voornamelijk via convenience sampling aangespoord om deel te nemen 

aan het experiment zoals via de Facebook, LinkeIn, mail, … van de masterstudente. Dit verklaart de relatief 

lage gemiddelde leeftijd van de deelnemers.  

 

De gemiddelde perceptie die wordt gevormd over de phubbende persoon is 4.19 op een 7-puntenschaal, 

waar het getal zeven betekende dat de persoon heel positief werd gepercipieerd. De steekproef bestond 

uit 50% mannen en 50% vrouwen. Vrouwen percipiëren de phubbende gesprekspartner als iets beleefder, 

aandachtiger en sociaal aantrekkelijker (M = 4.30, SD = 1.20) dan mannen (M = 4.08, SD = 1.21). De 

perceptievorming verdeeld over opleiding en burgelijke staat kan u respectievelijk lezen in grafieken 1 en 2. 
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Grafiek 1: Perceptie phubber verdeeld over opleiding 

 

 

Grafiek 2: Perceptie phubber verdeeld over burgerlijke staat 

 

100% van de respondenten bezat een Smartphone waarvan 3.3% (n = 4) aangaf nooit zijn of haar gsm te 

gebruiken wanneer ze in het gezelschap zijn van anderen, 23.3% zegt zelden op zijn gsm te zitten tijdens 

een sociale situatie, 13.3% soms, 28.3% regelmatig, 29.2% vaak en 2.5% zegt altijd zijn of haar Smartphone 

te gebruiken in het gezelschap van anderen (M = 3.64, SD = 1.28). De apps die de respondenten durven 

gebruiken in het bijzijn van andere gesprekspartners zijn sms’en (89%), gevolgd door Facebook (75%), 

mobile games (50.9%), Instagram (47.4%), Snapchat (45.7%), surfen op het internet (44%), Swarm (24.1%), 

YouTube (14.7%), LinkedIn (14.7%), Mails checken (10.3%), shopping apps (6.9%) en tot slot Google+ (3.4%).  
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1.2 Design en materiaal 

1.2.1 Het experimenteel design 

Om de gegevens te verzamelen werd een online vignetten-experiment gebruikt. We onderzochten de 

impact van twee onafhankelijke variabelen op één afhankelijke variabele, en onderzochten hier bijgevolg 

een interactie-effect. De eerste onafhankelijke variabele in ons onderzoek is de aard van de relatie tussen 

de gesprekspartners (geen relatie vs. vrienden vs. familie). De tweede onafhankelijke variabele omvat de 

activiteit op de Smartphone waarmee men phubbing gedrag stelt (geen activiteit vs. sms’en vs. Candy 

Crush). We kozen voor Candy Crush als online mobile game omdat Candy Crush nog steeds in de top 10 van 

meest gespeelde games staat en het nog steeds één van de bekendste spelletjes is (Kaloyan, 2017). De 

afhankelijke variabele is de perceptievorming van de bijstander (de phubbee) ten aanzien van de 

gesprekspartner. Het gehanteerde experimenteel design is een 3 x 3 Mixed-Subjects Design, er zullen aldus 

negen condities zijn. Het Mixed-Subjects Design wil zeggen dat verschillende groepen van respondenten 

verschillende vignetten krijgen, maar dat de respondenten binnen elke groep dezelfde set van vignetten 

krijgen (Atzmüller & Steiner, 2010). Het vignetten-experiment werd verdeeld via Facebook, LinkedIn en mail 

en werd online afgenomen.  

1.2.2 Het stimulimateriaal 

We ontwikkelde negen filmpjes die de negen condities belichaamden. Van deze negen video’s kreeg elke 

respondent er drie te zien waarbij elk filmpje een bepaalde relatie van de gesprekspartners in het filmpje 

voorstelde. Aan elk filmpje werd willekeurig een Smartphone-activiteit gekoppeld (geen Smartphone-

activiteit, sms, Candy Crush). De respondenten zagen dus sowieso elke relatie, maar niet sowieso elke 

Smartphone-activiteit. Een experiment kon er voor een respondent bijvoorbeeld als volgt uitzien:  

 

Filmpje 1: onbekende gesprekspartner en phubben met Candy Crush 

Filmpje 2: vriend als gesprekspartner en geen phubbing gedrag 

Filmpje 3: familielid als gesprekspartner en geen phubbing gedrag 

 

De verdeling van de participanten over de negen condities wordt weergegeven in Tabel 1. Participanten 

werden volledig ad random over de negen verschillende condities verdeeld. Om de analyses te 

vergemakkelijken werd besloten om de drie metingen (cf. filmpjes) van elke deelnemer om te zetten naar 

onafhankelijke metingen. Zo verkregen we een Between-Subjects Design in plaats van een Mixed-Subjects 
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Design. Elke deelnemer werd op dit moment omgevormd tot drie deelnemers. Onderstaande tabel toont 

aan dat we nu in plaats van 120 ‘metingen’, 360 ‘metingen’ verkregen om analyses op uit te voeren. We 

gaan er van uit dat dit geen problemen oplevert omdat volgorde- en persoonseffecten gelijk werden 

verdeeld over de verschillende condities door de randomisatie van de Smartphone-activiteiten bij de 

soorten relaties enerzijds en de randomisatie van de respondenten over de verschillende condities 

anderzijds.  

  

Tabel 1: Verdeling participanten over de negen condities 

Conditie Man 

(n = 180) 

Vrouw 

(n = 180) 

Totaal 

(n = 360) 

1. Geen relatie, Geen Smartphone-activiteit 

(controlegroep) 

18 14 32 

2. Geen relatie, Sms 24 21 45 

3. Geen relatie, Candy Crush 18 25 43 

4. Vriend, Geen Smartphone-activiteit 23 13 36 

5. Vriend, Sms 21 27 48 

6. Vriend, Candy Crush 16 20 36 

7. Familie, Geen Smartphone-activiteit 14 24 38 

8. Familie, Sms 21 16 37 

9. Familie, Candy Crush 25 20 45 

 

De participanten zagen in elk filmpje telkens hoe twee personen (man en vrouw van om en nabij de 20 jaar) 

verwikkeld waren in een conversatie, terwijl de vrouw op een gegeven moment phubbing gedrag zal stellen. 

De controlegroep zag enkel een conversatie, zonder tussenkomst van de Smartphone. In het 

stimulimateriaal stelt de vrouw het phubbing gedrag. Enige vertekening in de resultaten door een eventuele 

vergelijking of attitude die intrinsiek kon optreden tussen participant en de verfilmde situatie werd 

vermeden door even veel mannen als vrouwen te hebben onder de participanten. 

 

De relatie die de twee gesprekspartners in de filmpjes hadden werd door middel van een korte tekst 

voorafgaand aan het filmpje uitgelegd.  
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Tabel 2: Introductieteksten die de relatie tussen de gesprekspartners verklaarden 

Relatie Introductietekst 

Geen relatie Bert en Ellen kennen elkaar nog maar net. Voorheen waren ze 

vreemden voor elkaar. Ze geraken aan de praat. 

Vrienden Bert en Ellen spreken geregeld af. Ze zijn al vrienden sinds jaren.  

Familie Bert en Ellen zijn broer en zus. Zoals heel vaak zitten ze samen in de 

zetel om een praatje te doen. 

 

De Smartphone-activiteit waarmee in het filmpje phubbing gedrag werd gesteld, werd voor de deelnemer 

duidelijk aan de hand van een close-up van het scherm van de Smartphone. Deze close-up was een zwart 

scherm bij geen phubbing-gedrag, de chat van het sms’en of het spelen van een level op Candy Crush. De 

controlegroep (geen relatie en geen Smartphone gebruik) geeft ons een referentiepunt. Verder zag elk 

filmpje er exact hetzelfde uit, enkel het beeld van de close-up was verschillend. Het filmpje bevatte geen 

geluid om de invloed van de inhoud van de conversatie uit te sluiten.  

 

Het experiment kon enkel op de computer of tablet gemaakt worden. De afmetingen van het beeld van een 

Smartphone waren te klein om het filmpje volledig af te spelen. 

 

1.3 Meetinstrumenten 

1.3.1 Perceptie over de gesprekspartner 

Om de perceptievorming van de bijstander ten opzichte van de gesprekspartner te meten, haalden we onze 

inspiratie uit een onderzoek gedaan door Vanden Abeele et al. (2016). Zij onderzochten onder meer het 

effect van sms’en tijdens een conversatie op de perceptievorming. Perceptievorming werd door hen 

gemeten door middel van drie 7-puntenschalen gaande van 1 ‘helemaal niet akkoord’ tot 7 ‘helemaal 

akkoord’. De eerste schaal meet de gepercipieerde beleefdheid. Deze baseerden zij op de items gebruikt 

door Trees & Manusov (1998). De tweede schaal meet de gepercipieerde aandachtigheid van de 

gesprekspartner. Ze baseerden zich hiervoor op de Communicator Style Measure van Norton (1978). De 

derde schaal meet de gepercipieerde sociale aantrekkelijkheid van de gesprekspartner. Deze baseerden zij 

op de items gebruikt door Weisband & Atwater (1999). De schaal die we vormden om de perceptie van de 

gesprekspartner te meten omvatte bijgevolg de drie volgende constructen: 
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(1) De beleefdheidsschaal omvat drie items: ‘My conversation partner behaved inappropriate, ‘My 

conversation partner behaved polite’ en ‘My conversation partner seems like a decent person’.  

(2) De aandachtigheidsschaal omvat vier items: ‘My conversation partner seemed involved with the 

conversation’, ‘My conversation partner behaved animated during the conversation’, ‘My 

conversation partner seemed to listen carefully’, ‘My conversation partner seemed interested in 

the emotions and needs of others’.  

(3) Sociale aantrekkelijkheid omvat drie items: ‘I like my conversation partner’, ‘I dislike my 

conversation partner’ en ‘I would like to see my conversation partner again’.  

 

De bovenstaande schalen zijn origineel Engelstalig geformuleerd. We wilden er bijgevolg zeker van zijn dat 

de schalen op de juiste manier werden vertaald, en deden dit door met drie externe personen samen te 

zitten en te discussiëren over de vertaling. We bespraken de verschillende nuances in de vertaling en 

kwamen tot een, volgens ons, goede vertaling van de schaal.  

 

Uit de pretest kwamen volgende vertalingen naar voor: 

 

Tabel 3: Vertaling beleefdheidsschaal van Trees & Manusov (1998) 

 Vertaling naar Nederlands 

My conversation partner behaved inappropriate Mijn gesprekspartner gedroeg zich ongepast 

My conversation partner behaved polite Mijn gesprekspartner gedroeg zich beleefd 

My conversation partner seems like a decent person Mijn gesprekspartner lijkt (een) deftig 

(persoon te zijn) 

 

Tabel 4: Vertaling aandachtigheidsschaal van Norton (1978) 

 Vertaling naar Nederlands 

My conversation partner seemed involved with the 

conversation 

Mijn gesprekspartner leek betrokken bij het 

gesprek 

My conversation partner behaved animated during 

the conversation 

Mijn gesprekspartner was geanimeerd tijdens 

het gesprek 

My conversation partner seemed to listen carefully Mijn gesprekspartner leek aandachtig te 

luisteren 
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My conversation partner seemed interested in the 

emotions and needs of others 

Mijn gesprekspartner leek geïnteresseerd te 

zijn in de emoties en behoeften van de 

anderen 

 

Tabel 5: Vertaling sociale aantrekkelijkheid van Weisband & Atwater (1999) 

 Vertaling naar Nederlands 

I like my conversation partner Ik vind mijn gesprekspartner leuk 

I dislike my conversation partner Ik vind mijn gesprekspartner niet leuk 

I would like to see my conversation partner again Ik zou mijn gesprekspartner terug willen zien 

 

In het experiment veranderden we de woorden ‘mijn gesprekspartner’ naar ‘Ellen’. De schaal met de drie 

bovenstaande constructen had na de omschaling van de items ‘de gesprekspartner gedraagt zich 

ongehoord’ en ‘ik vind mijn gesprekspartner niet leuk’, volgende Cronbach’s Alpha’s: 

 

Tabel 6: Cronbach’s Alpha per conditie 

Conditie Cronbach’s Alpha Corrected Item- Total Correlation 

1. Geen relatie, Geen Smartphone-activiteit 

(controlegroep) 

0.914 > .30 

2. Geen relatie, Sms 0.872 > .30 

3. Geen relatie, Candy Crush 0.883 > .30 

4. Vriend, Geen Smartphone-activiteit 0.946 > .30 

5. Vriend, Sms 0.846 > .30 

6. Vriend, Candy Crush 0.873 > .30 

7. Familie, Geen Smartphone-activiteit 0.867 > .30 

8. Familie, Sms 0.892 > .30 

9. Familie, Candy Crush 0.936 > .30 
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1.3.2 Rapportering eigen phubbing gedrag 

Tot slot wilden we enig inzicht krijgen in de zelfrapportering van de respondenten omtrent hun eigen 

phubbing-gedrag. Hiervoor halen we inspiratie uit het onderzoek van Moser et al. (2016) omtrent 

Smartphonegebruik tijdens maaltijden. We stelden de respondent volgende vragen: ‘Beschikt u over een 

Smartphone?’. Indien de respondent positief antwoordde, werd volgende vraag gesteld: ‘Hoe vaak maakt 

u gebruik van uw Smartphone wanneer in een sociale situatie?’. Dit is een 6-punten Likertschaal, gaande 

van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Wanneer de deelnemer opnieuw positief antwoordde (alles behalve nooit 

aangeduid), werd gepeild naar de specifieke activiteit die men op dat moment op de Smartphone doet door 

middel van een multiple response. De mogelijkheden waren: sms’en, Facebook, Swarm, Snapchat, Google+, 

Instagram, LinkedIn, YouTube, Mobile games, mails, web browsing en shopping apps.  

 

100% van de participanten is in het bezit van een Smartphone. Van de 120 respondenten duidden vier 

personen aan nooit zijn of haar gsm te gebruiken in het bijzijn van andere gesprekspartners. Deze vier 

personen werden aldus doorverwezen naar het einde van het experiment en werden niet gevraagd om hun 

eigen phubbing gedrag te rapporteren.  

 

1.4 Procedure 

De participanten werden verzameld via verschillende sociale mediakanalen en mail. Om deelname aan te 

sporen werd gebruik gemaakt van een incentive. Deelnemers maakten kans op een volledig georganiseerde 

picknick voor twee personen. De keuze voor deze incentive werd bewust gemaakt omdat in de periode van 

de dataverzameling de eerste zonnestralen er door kwamen en mensen de eerste lentekriebels begonnen 

te voelen.  Ook konden we op deze manier meer participanten genereren door de respondenten aan te 

sporen om de persoon waarmee ze de picknick graag zouden delen, uit te nodigen om ook het experiment 

te doen. Zo verhoogden ze hun winstkansen en verkregen wij gemakkelijker deelnemers. Twee vliegen in 

één klap. 

 

Alvorens het experiment van start ging werd er informed consent verzameld door de respondenten te 

informeren over de aard en het doel van het onderzoek. Deze informatie was slechts een basis, dit om de 

onderzoeksresultaten niet te beïnvloeden. Er werden in de introductie vervolgens ook instructies gegeven. 

Het betrof hier een online experiment, wat wil zeggen dat de deelmemer het onderzoek ten alle tijde kon 

verlaten. Dit waarborgde de vrijwilligheid. Verder bleven de gegevens van de deelnemers strikt 
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vertrouwelijk en werd anonimiteit gewaarborgd door alle mogelijke persoonlijke informatie uit de analyses 

te verwijderen (zoals bijvoorbeeld het e-mailadres, verkregen om de winactie te communiceren). Eens de 

deelnemers op de hoogte waren van al deze praktische zaken werden de respondenten ad random 

toegewezen aan de negen verschillende condities.  

 

Als software gebruikten we Qualtrics om de data online af te nemen en SPSS om de gegevens na de 

dataverzameling te analyseren.  
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2 Resultaten 

2.1 Hoofdeffecten Smartphone-activiteit en relatiestatus 

We voerden een Two-Way Independent ANOVA uit om onze onderzoeksvraag en hypotheses 1 en 3 te 

testen. De onafhankelijke variabelen waren de soort Smartphone-activiteit en de soort relatie. We vormden 

het Mixed-Subjects design om tot een Between-Subjects design. Elke toewijzing aan de condities gebeurde 

volledig ad random, wat ervoor zorgde dat volgorde- en persoonseffecten gelijk verdeeld werden over de 

conditie.  

 

We maten het effect van deze twee variabelen op de onafhankelijke variabele, perceptievorming. Aan de 

hand van de Two-Way ANOVA gingen we na of er hoofdeffecten van de soort Smartphone-activiteit en 

relatie waren, en of er een interactie-effect optrad. Hypothese 1 stelde dat phubbing gedrag aan de hand 

van Candy Crush slechter wordt gepercipieerd dan phubbing gedrag aan de hand van sms’en. Hypothese 3 

stelde dat verschillende soorten relaties zorgen voor verschillende gradaties in een negatieve 

perceptievorming. 

 

De Levene’s test voor gelijke varianties duidde aan dat niet aan de assumptie van gelijke spreiding werd 

voldaan, F(8, 351) = 3.481, p < .001. We besloten om de resultaten toch te rapporteren, maar zijn er ons 

van bewust dat ze minder betrouwbaar zijn. Daarom hanteerden we een interval van p < .01 in plaats van 

de gewoonlijke p < .05.  

 

De resultaten (Tabel 7) tonen aan dat het hoofdeffect van de soort Smartphone-activiteit een significante 

impact heeft op de gevormde perceptie, F(2, 351) = 137.23, p < .001. Minstens twee 

Smartphone-activiteiten worden verschillend gepercipieerd. We voerden de posthoc test van Gabriel uit. 

We kozen voor deze posthoc test omdat de grootte van de experimentele groepen licht veschilde over de 

groepen heen. Gabriel’s test houdt hier rekening mee en gaf significante verschillen aan tussen geen 

activiteit en sms’en (p < .001) en tussen geen activiteit en het spelen van Candy Crush (p < .001), maar niet 

tussen sms’en en het spelen van Candy Crush (ns). De resultaten tonen aan dat we de nulhypothese van H1 

moeten aanvaarden. Er bleek geen significant verschil voor sms’en en Candy Crush in perceptievorming te 

zijn.  
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Er treedt vervolgens een significante impact op van het hoofdeffect relatiestatus, F(2, 351) = 22.48, p < .001. 

Minstens twee relatiestatussen verschillen significant van elkaar wat betreft de perceptie die ermee 

samenhangt. We voerden opnieuw de posthoc test van Gabriel uit. Deze test toonde aan dat er significante 

verschillen bestaan tussen geen relatie en vrienden (p < .001), geen relatie en familie (p < .001) en vrienden 

en familie (p < .001). Deze resultaten stellen ons in staat om de nulhypothese van H3 te verwerpen en de 

alternatieve te aanvaarden. Het phubbing gedrag van onbekende personen wordt slechter gepercipieerd 

dan dat van vrienden of familie.  

 

2.2 Interactie-effect relatiestatus en Smartphone-activiteit op perceptievorming 

De onderzoeksvraag luidde als volgt: “Wat is de invloed van de soort handeling op de Smartphone enerzijds 

en de aard van de relatie tot de gesprekspartner anderzijds, op de perceptievorming van de bijstander die 

het phubbing gedrag ondergaat?” 

 

De resultaten (Tabel 7) geven de aanwezigheid aan van een interactie-effect van de soort 

Smartphone-activiteit en relatiestatus op perceptievorming over de phubbende gesprekspartner, F(4, 351) 

= 3.39, p < 0.01. Andere perceptievorming treedt op bij verschillende types van relaties en 

Smartphone-activiteiten.  Grafiek 3 geeft het interactie-effect weer.  

 

Tabel 7: Two-Way ANOVA resultaten perceptievorming door de bijstander 

 df F 

Corrected Model 8 43,333*** 

Intercept 1 8.551,297*** 

Smartphone-activiteit 2 137,231*** 

Relatiestatus 2 22,483*** 

Activiteit * Relatiestatus 4 3,386*** 

*p < .05, **p < .01, ***p <.001 
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Grafiek 3: interactie-effect relatiestatus en Smartphone-activiteit op de perceptievorming 

 

 

Bovenstaande grafiek duidt duidelijk aan dat niet-phubbende gesprekspartners positiever worden 

gepercipieerd, ongeacht de relatie tussen de twee gesprekspartners. Wanneer er wel phubbing gedrag 

wordt gesteld zien we een duidelijke daling in de positieve perceptie. De aard van de relatie tussen de 

gesprekspartners heeft ook een invloed op de mate van negatieve perceptievorming. Wanneer de 

gesprekspartner een onbekende is, zien we dat er een beduidend lagere perceptie gevormd wordt dan 

wanneer de phubbende gesprekspartner geen onbekende is. Hierbij blijken familieleden het meest te 

worden vergeven voor hun asociaal gedrag.  
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We voerden een posthoc test uit en om de significante verschillen in het interactie-effect te lokaliseren.  

 

Tabel 8: Resultaten posthoc test interactie-effect 

Relatie tot gesprekspartner Smartphone-activiteit Smartphone-activiteit p-waarde 

Geen Geen Sms .000 

 Geen Candy Crush .000 

 Sms Candy Crush 1.000 

Vrienden Geen Sms .000 

 Geen Candy Crush .000 

 Sms Candy Crush 1.000 

Familie Geen Sms .000 

 Geen Candy Crush .000 

 Sms Candy Crush 1.000 

 

Smartphone-activiteit Relatie tot 

gesprekspartner 

Relatie tot 

gesprekspatner 

p-waarde 

Geen Geen Vrienden 1.000 

 Geen Familie 1.000 

 Vrienden Familie 1.000 

Sms Geen Vrienden .002 

 Geen Familie .000 

 Vrienden Familie .016 

Candy Crush Geen Vrienden .028 

 Geen Familie .000 

 Vrienden Familie .075 
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De significante verschillen geven we vervolgens visueel weer op onderstaande grafiek. 

 

Grafiek 4: Resultaten posthoc test interactie-effect 

 

*p < .05, **p < .01, ***p <.001 

 

2.3 Effect van geslacht 

De tweede hypothese stelde dat vrouwen phubbing gedrag negatiever percipiëren dan mannen. We zien 

een verschil tussen mannen (M = 4.08, SD = 1.21) en vrouwen (M = 4.30, SD = 1.20). Dit verschil in de 

gemiddelde perceptie blijkt niet significant te zijn (ns). We behouden de nulhypothese die stelt dat mannen 

en vrouwen phubbing gedrag niet verschillend percipiëren.  
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3 Discussie 

Phubbing is een recent fenomeen, en toch komt het al in alle kleuren en vormen voor. Partner phubbing, 

boss phubbing, phubbing onder studenten, phubbing tijdens het volgen van lessen, phubbing op 

familiefeesten, onder vrienden, …, noem maar op. We kunnen er niet omheen, het is een alom 

vertegenwoordigd feit in de maatschappij. Smartphonegebruik heeft naast diverse voordelen, ook nadelen. 

De ‘always-on mentality’ slorpt meer en meer energie op. Voorgaande onderzoeken en dit onderzoek tonen 

aan dat ‘co-present’ Smartphonegebruik nefaste gevolgen heeft voor de gepercipieerde gesprekskwaliteit, 

beleefdheid, relatietevredenheid en sociale aantrekkelijkheid van de phubber (Cameron & Webster, 2011; 

Cardon & Dai, 2014; Chotpitayasunondh & Douglas, 2018; David & Roberts, 2017; Kadylak et al., 2018; 

Krishnan et al., 2014; A. E. Miller-Ott & Kelly, 2017; Moser et al., 2016; Nakamura, 2015; Rainie & Zickuhr, 

2015; Vanden Abeele et al., 2016; Vorderer et al., 2016; Washington et al., 2013; Wei & Leung, 1999). 

Smartphonegebruik en de ‘always-on mentality’ (Vorderer et al., 2016) tijdens face-to-face-conversaties 

zorgen voor een onevenwicht in de interactie. Reeds verscheidene onderzoeken toonden aan wat de impact 

van phubbing gedrag is op de phubbee, of de bijstander. Dit onderzoek wenst bij te dragen tot de steeds 

groeiende literatuur omtrent phubbing. Phubbing is een nog recente benaming van een fenomeen dat al 

langer bestaat.  

 

Uit ons onderzoek is eerst en vooral gebleken dat phubbing gedrag inderdaad een negatieve invloed heeft 

op de perceptie die de bijstander vormt over de phubbende gesprekspartner. In de condities waar niet werd 

gephubbed wordt de gesprekspartner beduidend beleefder, aandachtiger en sociaal aantrekkelijker 

bevonden. De soort relatie die de twee gesprekspartners hebben, heeft hier zelf geen effect. Zowel een 

onbekend persoon, als een vriend of familielid verschillen amper van elkaar qua perceptie wanneer ze hun 

mobiele telefoon niet hanteren. Van zodra er enige vorm van gsm-gebruik bij komt kijken, kelderen de 

gepercipieerde beleefdheid, aandachtigheid en sociale aantrekkelijkheid aanzienlijk. Deze resultaten 

dragen bij tot de bestaande literatuur omtrent phubbing en de percepties die gevormd worden over de 

phubber. Dit onderzoek sluit zich aan bij de conclusies van Cameron & Webster (2011), Chotpitayasunondh 

& Douglas (2018), David & Roberts (2017), Kadylak et al. (2018), Krishnan et al. (2014), A. E. Miller-Ott & 

Kelly (2017), Moser et al. (2016), Nakamura (2015), Rainie & Zickuhr (2015), Vanden Abeele et al. (2016), 

Vorderer et al. (2016) en Wei & Leung (1999) dat Smartphonegebruik de dynamiek van de interactie 

verstoort. We zagen ook dat er sprake was van een interactie-effect tussen de soort Smartphone-activiteit 

en de soort relatie tussen de gesprekspartners.  
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Vervolgens tonen de resultaten van het hoofdeffect van de soort Smartphone-activiteit het volgende aan: 

de phubber wordt niet significant anders gepercipieerd wanneer hij of zij phubbed aan de hand van het 

sturen van sms’en of het spelen van Candy Crush. De eerste hypothese die we stelden hebben we bijgevolg 

moeten verwerpen. Er trad geen significant verschil op tussen hoe beleefd, aandachtig en sociaal 

aantrekkelijk de gesprekspartner werd gepercipieerd bij enerzijds het sturen van sms’en naar iemand en 

anderzijds het spelen van een online game zoals Candy Crush. We vonden aldus geen verschil tussen offline 

en online Smartphoneacties op de perceptie die werd gevormd en konden de conclusies van A. E. Miller-

Ott & Kelly (2017), Moser et al. (2016) en Müller et al. (2015) niet ondersteunen.  

 

Voorgaande literatuur onderzocht phubbing bij onbekenden (Przybylski & Weinstein, 2012), collega’s 

(Cameron & Webster, 2011; Reinsch, Turner, & Tinsley, 2008a; Washington et al., 2013), vrienden (A. E. 

Miller-Ott & Kelly, 2017) en familie (Kadylak et al., 2018). Tot nog toe bracht geen enkel onderzoek in kaart 

of er verschillende percepties rond het co-present gsm-gebruik van de gesprekspartner worden gevormd 

bij verschillende types van relaties. Dit onderzoek bracht een eerste vergelijking omtrent verschillende 

gradaties van perceptievorming bij verschillende relatiestatussen in kaart. Een derde conclusie die we 

konden trekken uit de resultaten is dat wanneer de gesprekspartner een onbekende was en deze phubbing 

gedrag stelde, hij of zij het meest onbeleefd, onaandachtig en sociaal onaantrekkelijk werd gevonden. De 

daling was bij deze relatiestatus het meest extreem. Een onbekende die phubbed, wordt volgens onze 

resultaten veel slechter gepercipieerd dan vrienden en familie die hun Smartphone veelvuldig gebruiken in 

het bijzijn van anderen. Familieleden blijken het meest vergeven te worden voor hun phubbing gedrag. Bij 

deze relatiestatus was de daling het minst drastisch. Een vriend(in) die phubbing gedrag stelt tijdens een 

interactie wordt een stuk beter gepercipieerd dan een onbekende in dezelfde situatie, maar ook significant 

minder positief gepercipieerd dan een familielid in dezelfde situatie. 

 

Cardon & Dai (2014) en Washington en collega's (2013) zagen een verschil in de mate waarin enerzijds 

vrouwen en anderzijds mannen phubbing als beleefd beschouwen. Beide onderzoeken zagen dat vrouwen 

phubbing gedrag significant onbeleefder beschouwen dan mannen. Ook wij zagen in het huidig onderzoek 

een verschil, maar na significantietesten bleek dat verschil niet groot genoeg te zijn.  

 

Om af te sluiten peilden we naar het eigen phubbing gedrag van de deelnemers en welke applicaties ze zelf 

al eens durven gebruiken tijdens een gesprek met een persoon. 3.3% gaf aan nooit zijn of haar gsm te 

gebruiken wanneer ze in het gezelschap zijn van anderen, 23.3% zegt zelden op zijn gsm te zitten tijdens 
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een sociale situatie, 13.3% soms, 28.3% regelmatig, 29.2% vaak en 2.5% zegt altijd zijn of haar Smartphone 

te gebruiken wanneer in het gezelschap van anderen. Die eerste 3.3% werd niet gevraagd naar de 

applicaties die ze gebruiken. Bij de anderen kwam naar voor dat 89% stelt al eens te sms’en, 75% op 

Facebook scrolt, 50.9% een mobile game speelt, 47.4% Instagram opent, 45.7% Snapchat gebruikt, 44% 

surft op het internet, 24.1% incheckt op Swarm, 14.7% op YouTube vertoeft, 14.7% LinkedIn eens checkt, 

10.3% zijn of haar mails checkt, 6.9% op shopping-applicaties zit, met tenslotte 3.4% die Google+ opent 

wanneer ze in het gezelschap van anderen vertoeven.  
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4 Vervolgonderzoek en beperkingen 

4.1.1 Vervolgonderzoek 

Het onderzoek dat wij uitvoerden ging onder andere specifiek na wat de invloed is van de soort relatie 

tussen phubbee en phubber op de gepercipieerde beleefdheid, aandachtigheid en sociale aantrekkelijkheid 

van deze phubber. Voor zover we weten deed niemand ons dit voor. Daarom is het interessant om hierop 

verder te bouwen. Huidig onderzoek gaf een heel duidelijk verschil aan in perceptie voor wat betreft een 

onbekende, vriend(in) of familielid. Het lijkt ons een wetenswaardig domein om op verder te bouwen en 

zodoende de relaties tussen de gesprekspartners en hun connotatie omtrent phubbing meer in kaart te 

brengen. 

 

Zoals besproken in de discussie zagen we een verschil in gemiddelde gepercipieerde beleefdheid, 

aandachtigheid en sociale aantrekkelijkheid tussen vrouwen en mannen, waarbij vrouwen meer neigden 

naar een meer negatieve perceptie. Cardon & Dai (2014) en Washington et al. (2013) zagen wel een 

significant verschil in de gepercipieerde beleefdheid voor wat betreft het geslacht. Wij menen dat het 

raadzaam is hier in volgende onderzoeken dieper op in te gaan. Er is in de literatuur nog maar weinig bewijs 

terug te vinden over een mogelijk perceptieverschil qua geslacht. Het zou goed zijn om hierover in de 

toekomst uitsluitsel te kunnen geven.  

 

Cardon en Dai (2014) repliceerden het onderzoek van Washington en collega’s (2013), maar dan in de 

Chinese cultuur in plaats van de Amerikaanse. Zij zagen zo dat er duidelijk andere percepties optraden 

omtrent phubbing gedrag wat betreft de twee culturen. Ook deze piste verdient meer aandacht. Hun 

onderzoek toonde reeds aan dat cultuur een impact heeft op de perceptievorming die optreedt. 

Vervolgonderzoek zou hierop verder kunnen inspelen. Een verhelderend beeld van perceptieverschillen 

omtrent co-present Smartphonegebruik over culturen heen bestaat nog niet. Het zou een opportuniteit zijn 

om hier duidelijkheid in te scheppen.  

 

In dit onderzoek sloten we het effect van de gespreksinhoud uit door uit het stimulimateriaal, de filmpjes, 

het geluid te verwijderen. Deze beslissing werd genomen om zodoende vertekening door de inhoud buiten 

spel te zetten. Toch wakkerde het onze nieuwsgierigheid aan. In onze opinie lijkt het ons interessant om 

hier wat dieper op in te gaan. Przybylski en Weinstein (2012) gaven in hun onderzoek reeds aan dat de 
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inhoud van de conversatie een invloed heeft op de perceptie die men vormt over de phubber. Hun 

onderzoek toonde namelijk aan dat wanneer een gesprek de serieuzere kant opgaat, phubbing gedrag 

ronduit negatiever wordt gepercipieerd dan wanneer het gesprek van een meer luchtige aard is. Dit 

onderzoek ging volgens ons een interessante piste op. Om hun resultaten meer kracht bij te zetten, lijkt het 

ons aangewezen om in toekomstige onderzoeken het effect van de inhoud van het gesprek op de 

gepercipieerde beleefdheid, aandachtigheid en sociale aantrekkelijkheid na te gaan. 

 

4.1.2 Beperkingen 

Een eerste beperking die we rapporteren is de oververtegenwoordiging van jonge mensen en studenten. 

De gemiddelde leeftijd was hierdoor beduidend laag.  

 

Een tweede beperking heeft betrekking op het stimulimateriaal dat we aanmaakten. De twee 

gesprekspartners in de filmpjes hebben niet echt een neutrale uitdrukking. We spraken vrienden aan om 

deze rollen te spelen. Net doordat de twee personen elkaar heel goed kenden, was het voor hen moeilijk 

om niet te vrolijk te zijn. Hierdoor kan de participant van het experiment de indruk hebben gekregen dat 

de inhoud van de conversatie luchtig was. We rapporteren dit aldus als een beperking. De 

onderzoeksresultaten moeten dan ook in het licht van dit gegeven bekeken worden.  

 

Vervolgens stuitten we op een tekortkoming bij de online opzet van het experiment in Qualtrics. Bij het 

uitvoeren van het experiment kwamen de deelnemers ad random terecht in drie van de negen condities. 

Idealiter bevatte elk van de negen condities op het einde van de data-afname even veel participanten. Dit 

was echter niet het geval. Nochtans dachten we dat we alles perfect hadden ingesteld, we deden 

verschillende pretesten om te kijken of de randomisatie naar behoren werkte, maar toch zat er op de 

condities een licht verschil qua aantallen.  

 

Om af te sluiten rapporteren we twee beperkingen met betrekking tot de data-analyses. Ten eerste 

hanteerden we een Mixed-Subjects Design. Dit design hebben we na verloop van tijd moeten omvormen 

tot een Between-Subjects Design. Elke respondent kwam volledig gerandomiseerd in drie van de negen 

condities terecht. We besloten tijdens het analyseproces om deze drie onafhankelijke metingen apart te 

nemen. Zo bestond elke respondent uiteindelijk uit drie metingen en verkregen we eigenlijk 360 deelnames 

in plaats van 120. Door het vrij hoge aantal van condities was het bij het uitvoeren van een 
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Between-Subjects design bijna onmogelijk om aan genoeg deelnemers te geraken. Een Within-Subjects 

Design zou dan weer te langdradig worden voor de participant, wat zou leiden tot een hoog 

uitvalspercentage. We kozen aldus voor een Mixed-Subjects Design, er ons van bewust zijnde dat het geen 

ideaal scenario was. Vervolgens struikelden we tijdens de analyse op een tweede beperking. We zagen 

namelijk dat er bij het uitvoeren van de Two-Way ANOVA niet voldaan werd aan de assumptie van gelijke 

varianties.   
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Bijlagen 

Bijlage A: Vragenlijst 

Hieronder vindt u de volledige vragenlijst. De deelnemers zagen echter niet elke vraag die hierna wordt 

getoond. Voor meer uitleg over het experimenteel design verwijs ik u graag door naar de methodologie van 

deze masterproef.  

 

 

Beste deelnemer, 
  
Het behalen van mijn masterdiploma in de Communicatiewetenschappen is in zicht en daarbij hoort een 
masterproef. Eerst en vooral wil ik je hartelijk bedanken om deel te nemen aan dit online experiment, dat 
slechts een 5-tal minuten in beslag zal nemen. 
  
Voor we erin vliegen schets ik even wat je te wachten staat. 
  
Belangrijk: het experiment kan enkel op de computer uitgevoerd worden. 
  
Je zal in de loop van het experiment 3 filmpjes zonder geluid zien. Vergeet ook zeker niet de zin(nen) boven 
het filmpje te lezen! Nadat je een filmpje hebt uitgekeken vul je een kleine vragenlijst in. Je zal dus na elk 
filmpje telkens een vragenlijst moeten invullen. Eenmaal dit voltooid is, volgen er nog enkele algemene 
vragen. 
  
Al je gegevens blijven strikt vertrouwelijk. Alleen ik behandel ze, en bij uitzondering mijn promotor Jan Van 
Looy. Verder zijn je gegevens volledig anoniem. Op het einde van het experiment vraag ik je emailadres om 
zo de picknick voor twee die ik verloot te kunnen communiceren. In de analyses worden deze adressen 
echter verwijderd. 
  
Bij vragen kan je me altijd bereiken op annelaure.dupont@ugent.be 
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Bijlage B: Beschrijving bestanden cd-rom 

Ruwe datafile   Datafile na exporteren uit Qualtrics 

Datafile na datacleaning Datafile na opkuisen en herschikken deelnemers 

Outputfile Demografische gegevens, beschrijvende statistiek, betrouwbaarheid, 

Two-Way Anova, T-test, posthoc testen 

Stimulimateriaal  Drie filmpjes die de deelnemers zagen tijdens het experiment 

Surveyflow   Screenshots van de gebruikte surveyflow in Qualtrics 

 



 

 

 


