
Social media in het leven van tieners

Jongeren lezen minder

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wijst uit dat het aantal tieners 
dat wekelijks minstens 10 minuten aaneengesloten leest enorm is gedaald.
Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Het aanbod aan boeken is groot, met uiteenlopende 
onderwerpen en aansprekende hoofdpersonen. Tijdsdruk speelt volgens het SCP een 
grote rol. Tieners en jongvolwassenen die veel tijd aan sport en leren besteden en 
misschien wel een bijbaantje hebben, behoren vaker tot de groep die niet of 
nauwelijks leest in zijn vrije tijd. En Net�ix, gaming en smartphones zorgen er ook voor 
dat jongeren minder snel een boek pakken. Maar lezen is op juist goed voor je. 
Het vermindert stress, verbetert onder meer het concentratievermogen, de 
woordenschat en schrijfvaardigheid.   

'Als je iets post op internet moet je proberen je niet te focussen op het aantal ‘likes’ dat je krijgt. 
Je ziet het natuurlijk wel, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom dat je het leuk vindt 
om te posten en dat je iets post wat aansluit bij jezelf en jouw wereld.' Louise*, 14

'Je denkt dat je alleen maar even snel gaat kijken, maar al gauw zit je uren op het internet. 
Je kijkt naar de posts van anderen en denkt: ''Ze zijn zo knap. Hun leven is zo cool.'' 
Daardoor lijkt het alsof iedereen een leuker leven heeft dan jij. 
Je kunt dan een slecht gevoel over jezelf krijgen omdat je denkt: 'Wat is er mis met mij?

...
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“Drink gezellig mee”

'Gezellig ben jij! Kom op, eentje kan toch wel?' Waag je het op een feestje of borrel om 
spa rood of 0.0-bier te bestellen? Dan is er altijd wel een collega, vriend of oom die je 
aan de alcohol wil praten. Grote kans dat je overstag gaat en toch een biertje, glas wijn 
of gin-tonic aanpakt. 
Waarom vinden we alcohol drinken gezellig? Waarom duwen we anderen de alcohol 
soms een beetje door de strot? En waarom is het moeilijk om weerstand te bieden?
De reden? Imitatiegedrag. Dat ontdekten onderzoeker Martine Groefsema en haar 
collega’s van de Radboud Universiteit in Nijmegen in 2019 tijdens een studie naar 
sociaal gedrag en alcoholgebruik. ‘Kennelijk willen mensen zo graag het gedrag van de 
ander nadoen, dat ze vaak al zonder dwang het drinkgedrag kopiëren. Dat gaat 
onbewust.’  bron: www.quest.nl


