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Iedereen smart? 
•  Maar liefst 98% van de Vlamingen beschikt over een ‘slim’ toestel      
   (computer, tablet, smartphone, smart-tv of -watch). 35% van de   
   ondervraagden bezit minstens vier ‘smart devices’.

•  80% van de diensten die we op onze smartphone gebruiken, 
   heeft een sociale dimensie. De ‘Big Five’, de populairste apps bij  
   tieners en twintigers, zijn: Facebook (en Messenger), YouTube,  
   WhatsApp, Snapchat en Instagram. 1 op de 3 notificaties van de 
   ‘Big Five’ wordt binnen de minuut beantwoord.

•  We nemen onze smartphone elke dag gemiddeld 88 keer op. 
   Van die 88 pick-ups zijn er 35 fantoomtrillingen: je beeldt je in 
   dat je toestel trilt.

DE DIGIMETER
De digimeter is een jaarlijkse bevraging 
van imec naar het mediagebruik en 
technologiebezit in Vlaanderen. Dankzij de 
digimeter krijgen we een beter inzicht in de 
evoluties en trends van ons digitale leven.

De steile opmars van slimme toestellen



Best Friends 
Forever! 
Zal het straks regenen? Wanneer komt de volgende bus? 
Sla linksaf. Breaking News! #hashtagnofilter! ‘We gaan 
meteen met uw bestelling aan de slag.’ …

Oeps, smartphone vergeten!
Wat mis je vandaag het meest?  En wat het minst? 

Kleef een sticker in de kolom die bij je past. 

UURWERK

 AGENDA

 ZAKLAMP

 FOTOTOESTEL

 NAVIGATIE

 TELEFOON

 BUIENRADAR

MEEST MINST

Is er eigenlijk iets wat je 
smartphone niét kan? 
Hij blijkt steeds weer jouw 
nuttigste metgezel, een 
Zwitsers zakmes met 
eindeloze mogelijkheden 
waarvan we er maar een 
klein aantal gebruiken. 
Kortweg, een BFF.



Iedereen op smartphonedieet? Tem je smartphone als 
een puppy!
Wat als je je smartphone zou zien als een 
huisdier: een trouwe maar zeer actieve 
kleine, schattige puppy? Als je die zijn 
gang laat gaan, is hij binnen de kortste 
keren all over the place: in bed, in bad, 
op je bord, op je schoot achter het stuur... 
Je puppy moet dus afgericht worden. 
Hoe? Door ’m regels op te leggen. 
Met de smartphone gaat het net zo. Zonder 
grenzen en regels gaat je toestel met jou 
op stap, in plaats van omgekeerd. Waar 
die grenzen liggen, is voor iedereen anders. 
Net als bij een dieet start deze zoektocht 
met een correct beeld van jouw persoonlijke 
relatie met de smartphone.

               

Scholen, bedrijven, en misschien ook jijzelf: we zijn met z’n allen op zoek naar een goede 
manier om met onze Best Friends Forever (BFF) om te gaan. 

  Mens
•  76% van de smartphonegebruikers legt zichzelf regels op (tegenover 58 procent in 2017). 
  Bijvoorbeeld door push- of pop-upmeldingen af te zetten of door de smartphone bewust  
    aan de kant te leggen tijdens het studeren. 
•  Ouders monitoren het gebruik van hun kroost steeds meer en zien smartphones steeds     
  minder als een goedkope babysit.

  Bedrijven
•  Grote bedrijven zoals Samsung, Apple en Facebook bieden apps aan 
  waarmee we onze schermtijd kunnen volgen.
•  Werknemers van Lidl kunnen geen e-mails van het werk meer 
  ontvangen na kantoortijd.

  Maatschappij
•  De Franse president Emmanuel Macron verbiedt smartphones op scholen.
•  Nederlandse universiteiten leggen beperkingen op voor het gebruik van de 
  smartphone tijdens colleges.

Doe hieronder 
de test!



     Net als drugs?
Een smartphone is natuurlijk geen drug. Maar de mechanismen 
die je steeds weer naar je smartphone doen grijpen, zijn 
dezelfde als deze die zich afspelen bij allerlei soorten 
verslavingen. (Ja, ook bij jouw verslaving aan chocolade!)

Na verloop van tijd heb je steeds meer meldingen nodig voor 
hetzelfde geluksniveau. Waardoor je je als een notificatie-
junkie gaat gedragen.

Schermtijd en onze slaap

Het licht van de smartphone brengt je brein in de 
war. Een smartphonescherm straalt veel blauw 
licht uit, net als de ochtendzon.

N Hierdoor maakt je lichaam minder melatonine   
      aan, een hormoon dat een belangrijke rol speelt 
      bij onze slaap. 

N Stel: je checkt nog snel even je sociale status 
      voor het slapengaan. Je brein denkt meteen: 
      ‘Het is ochtend’. Je kan de slaap moeilijk vatten. 

N Wanneer er een chronisch verschil ontstaat tussen  
       je biologische en je sociale klok word je prikkel-
      baarder, maak je meer fouten op het werk en ben 
       je minder aandachtig in het verkeer.

 
Elke melding 
geeft je brein een 
shotje dopamine.

 Dit geeft je een 
kortstondig 
gevoel van 
genot.

Vervolgens zakt je 
gelukspeil 

terug, naar een 
lager niveau dan 

voorheen.

Je gaat
 instinctief op 
zoek naar een 

nieuwe shot prik-
kels om opnieuw een 

gelukspiek te beleven.
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Het geheim van de 
variabele beloning

Hoeveel likes zal die zonsondergang op het strand halen? 
Onder welk blokje zitten bonuspunten? Bij de meeste apps 
weet je nooit precies op voorhand hoe groot de beloning zal 
zijn. Dat maakt het net zo gevaarlijk. Variabele beloningen 
zorgen ervoor dat we altijd maar op zoek blijven gaan naar 
de kick van een nieuwe beloning. 

1. DE JACHT NAAR IETS 
     EXCLUSIEFS
  
     Je scrolt op je never-
     ending tijdlijn, op zoek 
     naar een interessante 
     post.

2. DE HANG NAAR ORDE 
     EN NETHEID

     Die rode bolletjes 
     moeten weg: het lijkt    
     haast een poetsziekte!

3. DE BEHOEFTE AAN 
     SOCIALE ERKENNING

     Je selfie scoort meer 
     dan 100 likes. Waw!

WAT DRIJFT JOU NAAR JE SMARTPHONE?



    ‘Gevangen’ 
in vier stappen

App-ontwikkelaars weten maar al te goed hoe je brein werkt 
en ze halen alles uit de kast om je te vangen in hun visfuik.

Je ontvangt een trigger: een e-mail, een 
tweet, een melding …

Bijvoorbeeld: ‘Nadia is vandaag jarig. 
Wens haar het beste!’

Deze triggers vragen je om een laag-
drempelige actie: scrollen, liken, sharen, 
retweeten…

Bijvoorbeeld: ‘Nodig je vrienden uit om ook 
Candy Crush te spelen.

Je ontvangt een beloning.
Bijvoorbeeld: ‘Je bericht kreeg 93 likes.’

Je deed al deze investeringen, waarom 
zou jenu stoppen?  

Bijvoorbeeld: ‘Ik heb level 50 bereikt. Ik kan 
het spel nu toch niet verlaten?!’ 



Treintjes en 
spookmeldingen

Het gaat niet zozeer om de tijd die je op je smartphone 
doorbrengt, maar om de patronen die je ontwikkelt. 

Fantoomtrillingen: 
Heb ook jij soms het valse idee dat je smartphone je roept? 
Je voelt je telefoon trillen in je broekzak, terwijl hij in feite 
net rustig aan het dommelen is.

Notificatiesparen: 
Onderbreek je bij elke binnenkomende melding meteen 
waarmee je bezig bent op je toestel? Beter is je meldingen op 
te sparen tot een vast moment.

KEN JE MOBIELE DNA (en help de wetenschap)

Wist je dat 60% van onze smartphonesessies 
bestaat uit ‘treintjesgedrag’? Benieuwd naar jouw 
guilty pleasures? Scan de QR-code (of surf naar 
dekrook.be) en download de MobileDNA-app. 
(Enkel voor Android-gebruikers, Apple geeft jammer 
genoeg geen toestemming om data over je scherm-
tijd te gebruiken.)

Of surf naar tiny.cc/mobiledna en neem 
deel aan het onderzoek dat de UGent 
momenteel voert. Zo help je jezelf én 
de wetenschap een stapje vooruit.

Treintjesgedrag: 
Wanneer je je e-mail checkt, kun je het niet laten ook even 
te kijken of er nog een nieuwe post is op je Facebook-tijdlijn. 
Zonder het te beseffen, blijf je veel 
langer op je smartphone 
rondhangen dan 
oorspronkelijk gepland.



    Een toekomst zonder 
    smartphones?

Als je er goed over nadenkt, is de smartphone eigenlijk 
helemaal niet zo’n handig toestel. De microfoon zit niet bij je 
mond, maar naast je wang. Het draadloze signaal van de 
antenne wordt verstoord door je eigen hoofd en je brengt 
een stralingsbron naast je hersenen. Om je smartphone te 
kunnen bedienen, moet je hem weer van je oor weghalen, 
waardoor je je gesprek niet tegelijk kan verderzetten. En 
dan dat toetsenbord. Met ritmisch getik van je duim teksten 
doorseinen: really?

Volgens (Krookpartner) imec zal 
de smartphone van de toekomst 
misschien wel uit 1000 stukken 
bestaan: een smartwatch voor 
de bediening, een oortje voor 
het geluid, de microfoon als een 
kroon over je tand,  een bril of 
contactlens voor het beeld en 
de  antenne verweven in het tex-
tiel van je jas of rugzak. In zo’n 
toekomst worden vragen over 
onze dagelijkse hoeveelheid 
schermtijd volledig irrelevant!

DE NATUUR HELPT MEE

Hoe gaan we zoveel data versturen in een hyper-
geconnecteerde wereld? Vandaag gebruiken we 
daar vaak nog glasvezelnetwerken voor, maar in 
de toekomst kan de natuur ons hier misschien bij 
helpen. Wetenschappers experimenteren nu al met 
koralen om gegevens door te sturen. Wie weet 
slagen we er binnenkort in om boomwortels met 
glasvezels te maken, of planten die als antenne 
dienstdoen. De sky is the limit!



•  je smartphonescherm minder gebruiken. Je draagt 
  bijvoorbeeld  contactlenzen die je toegang geven tot 
  informatie op het internet. Het smartphonescherm zal ook  
  anders zijn: plooibaar of misschien zelfs doorschijnend.

•  een (stijlvolle) bril kunnen dragen die je niet alleen de 
    werkelijkheid toont, maar je er meteen een laag 
	 	 ‘augmentend	reality’	bijgeeft.	

•  via ultrasone golven je digitale toestellen 
  kunnen bedienen. Geen duimen meer 
  nodig!

Binnen 
10 tot 15 jaar zul je...

DANKZIJ VLAAMSE INNOVATIE

Veel technologie die uiteindelijk in een smartphone 
belandt, is van Vlaamse makelij. 
Imec	−	een	van	de	belangrijkste	pioniers	op	het	vlak	
van	ICT-technologie	−	combineert	onderzoek	in	
microchiptechnologie	met	expertise	in	ICT,	software	
en applicaties. 
Het ontwikkelt bijvoorbeeld doorschijnende 
displays, radar- en sonartechnologie, sensoren en 
toepassingen die hersenactiviteit nauwkeurig in 
kaart kunnen brengen, slimme contactlenzen en 
artificiële	intelligentie.

EN WAT DAARNA?

Ingenieurs leven met hun hoofd in 
een nog verdere toekomst. In die 
toekomst zullen we met onze verre 
vrienden kunnen chatten terwijl 
ze via livestreaming en hologram-
projectie naast ons in de kamer 
staan. 



Feiten

51% van de ondervraagden 
sms’t nog elke dag (in 2016 
was dat nog 59,5%).

8% van de Vlamingen vindt 
zichzelf een influencer 
(bij 65-plussers: 4%).

62% van de Vlamingen is bezorgd 
over de invloed van valse nieuws-
berichten op de maatschappij ...

(… maar slechts 35% is bezorgd 
dat Fake Nieuws ook een impact 
heeft op zichzelf.)



Feiten

Elke dag worden wereldwijd 60 miljard 
WhatsApp berichtjes verstuurd. 
(Dat is 694.444 berichten per seconde!)

2,2 miljard mensen hebben een Facebook-
account.

Een wc-bezoek duurt gemiddeld 7x langer 
met een smartphone (2 vs. 14 minuten).

31% van de Vlamingen vindt zichzelf
té afhankelijk van zijn smartphone. 
26% van de ondervraagden kan 
geen dag zonder social media.



Feiten

We staren elke dag gemiddeld 
2 uur en 52 minuten naar ons 
smartphonescherm...

… maar onderschatten de tijd 
die we aan onze smartphone 
spenderen gemiddeld met 80%.

60% van de Vlamingen vraagt 
eerst toestemming aan vrienden 
vooraleer ze info over hen delen.

56% van de Vlamingen is bezorgd 
dat sociale media hun privacy 
schenden.

Dit gebeurt elke minuut op het internet

© Lori Lewis/visualcapitalist.com

18 miljoen 
tekstberichtjes

4,3 miljoen 
video’s bekeken

375.000 
apps gedownload

175.000 
Instagram-scrolls

481.000 
Tweets verstuurd

1,1 miljoen 
swipes

187 miljoen 
e-mails 

verstuurd

973.000 
logins

936.073
views

67 virtuele 
assistenten 

verkocht

38 miljoen 
WhatsApp-
berichten

25.000 gifs 
verstuurd via 

Messenger

2,4 miljoen 
Snaps gemaakt

€ 765.301 online 
gespendeerd

266.000 uren 
bekeken

3,7 miljoen 
zoek-

opdrachten

seconden
60



‘De jeugd van tegenwoordig’

DOE EEN DIGICHECK!

Krijg tips voor een gezond smartphonegebruik en ga naar 
het Digipunt van de bibliotheek.

Je kunt bij het Digipunt ook gebruikmaken van internet-pc’s 
en er is gratis ICT-begeleiding.

Mijn zoon of dochter is verslaafd aan de smart-
phone!’ Hoe vaak hoor je dat niet? Maar klopt 
dat wel? Uit onderzoek blijkt dat de net iets 
oudere generatie, de 25-35-jarigen, het 
vaakst in de knoop liggen met hun smart-
phonegedrag. Zijn zij de rokende 
grootouders en onder invloed 
rijdende ouders van vroeger?

Feit is in elk geval dat deze generatie de geboorte van de smartphone 
en alle populaire apps van dichtbij heeft meegemaakt. Maar vandaag 
zijn deze tieners volwassen geworden, vaak met een veeleisende baan 
en kinderen. Wat ze vroeger in overvloed hadden – tijd – is nu een kost-
baar goed geworden. En dat nieuwe, drukke leven botst met hun oude 
ingesleten smartphonegewoontes.
Een belangrijk verschil met de tieners van vandaag, die vaak al een pak 
mediawijzer zijn. Waarschijnlijk zal ‘de jeugd van tegenwoordig’ hier dus 
minder last van ondervinden.



Niets nieuws onder de zon...
Nieuwe technologieën boezemen angst in. 

Dat is bij de smartphone niet anders.

“
“

‘De koeien zullen zure melk geven 
als er een trein met een vaart van 
20 kilometer door het land raast.’
Belgische landbouwers, bij de aanleg van de 
eerste spoorlijn in 1835

‘Mijn ouders zeiden dat je nergens 
komt in het leven door de hele 
dag thuis computerspelletjes te 
spelen.’
PewDiePie (aka Felix Arvid Ulf Kjellberg), 
verdient tegenwoordig 12 miljoen dollar per 
jaar als fulltime blogger

‘Maar wie zal in godsnaam op 
wandel gaan met zijn telefoon?’
Telecom-expert Jan David Jubon in 1981, 
aan de vooravond van de mobiele revolutie



Vroeger stond de tv in de woonkamer, ging je naar de winkel om bood-
schappen en moest je thuis zijn om bereikbaar te zijn. Dankzij de smart-
phone ben je niet langer gebonden aan tijd en ruimte: je doet gewoon 
alles online, waar en wanneer je maar wil. 24/7 primetime televisie in 
pocketformaat!

Youtube, Facebook, Snapchat, Twitter… er gebeurt altijd wel iéts in 
jouw digitale wereldje. En je wil natuurlijk niets missen. 

Ook apps hebben er bij te winnen wanneer je ze almaar vaker gebruikt. 
Vandaag zien we dat zelfs topondernemers uit Silicon Valley waarschuwen 
voor de verborgen verleiders in social media.

Of is er meer aan de hand?

““ ‘Laat je kinderen geen gebruik-
maken van social media.’
Tim Cook, ceo Apple

‘Sociale media misbruiken de 
psychologische zwaktes van 
de mens.’ 
Sean Parker, medeoprichter Facebook



Eerlijk? We weten het niet. Langdurig bezig zijn met je smartphone 
verandert de structuur van je hersenen, net zoals intensief vioolspelen 
dat bijvoorbeeld doet. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat ons 
geheugen, aandacht of creativiteit er op lange termijn op achteruitgaat.

Waar de meeste onderzoekers het wél over eens zijn, is dat iets als 
multitasken niet bestaat. Zo blijkt uit onderzoek van de vakgroep Expe-
rimentele Psychologie van de UGent dat whatsappende proefpersonen 
een taak veel trager oplossen dan een controlegroep zonder mobieltje. 
Ze maken bovendien meer fouten.

Verandert de smartphone 
je brein?

WAT ALS... JE SMARTPHONE JE DENKWERK OVERNEEMT?

Je bent je er misschien niet van bewust, maar je besteedt 
nu al veel denktaken uit aan je beste vriend. Ga het maar na. 
Hoeveel telefoonnummers ken jij bijvoorbeeld nog uit het 
hoofd? Misschien is dat ook niet zo erg: sommige dingen 
worden gewoon anders. Door de smartphone denken we 
bijvoorbeeld meer in beelden. 
Bankieren, de krant lezen, muziek beluisteren, vriendschappen 
onderhouden… De smartphone maakt ons leven makkelijker, 
zorgt ervoor dat we toegang hebben tot meer informatie dan 
ooit tevoren en ja, hij redt zelfs levens.



Altijd en overal online

HOE THUIS BEN JIJ IN DE WERELD VAN SOCIALE MEDIA?

Smartphones zitten – net als pubers – in een levensfase die 
gepaard gaat met heel wat groeipijn. Je mobiele vriend
kan soms erg aanwezig zijn en tast graag de 
grenzen af, net als een echte 
adolescent.

Maar geen paniek: 
de puberteit is 
een fase waar 
iedereen weliswaar 
door moet en het 
is ook een fase die 
– bij de meesten toch ☺ – gewoon weer voorbijgaat.
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