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Als je kind al wat ouder is dan gebruikt het misschien een aantal sociale 
media apps als TikTok, Snapchat en Instagram. Het zijn aantrekkelijke 
apps, waar ze waarschijnlijk ook veel plezier uithalen. Maar als ouder 
maak je je er vast ook wel eens ongerust over. Waarom blijft je kind scrol-
len en afwezig?

Als je kind nog jong is dan kun je deze tekst ook voor jezelf lezen. Op welke 
sociale media zit je zelf? Hoe vaak zit je daarop? Vind je dat goed, teveel, 
of te weinig? En waarom vind je dat?

DopamineDopamine
In je brein wordt veel dopamine aangemaakt als je scrollt op een app als 
bijvoorbeeld Instagram. Dopamine is een stofje dat je een goed gevoel 
geeft, voor hele korte tijd. Hoe vaker je op je app scrollt, hoe meer dopami-
ne je nodig hebt voor hetzelfde eff ect. Zo werkt dat met alle verslavingen. 
Je hebt er steeds meer van nodig om hetzelfde fi jne gevoel te krijgen. Het 
wordt hierdoor steeds moeilijker om iets anders te doen waar je minder do-
pamine van krijgt. Het kost bijvoorbeeld enorme moeite om je kamer op te 
ruimen, of te leren voor een toets.

Hoe wordt een app als Tiktok of Instagram ontworpen?Hoe wordt een app als Tiktok of Instagram ontworpen?
Bijna alle bekende apps, computerprogramma’s en interactieve producten wer-
ken volgens een bepaald model. Dit model heet het Hook model. Het Hook mo-
del begint met bijvoorbeeld een notifi catie op je telefoon “PLING” (= de trigger 
van de app) terwijl jij je net aan het vervelen was of je eenzaam voelde (= jouw 
interne trigger). Daarop volgt een actie van jou: je opent bijvoorbeel de app. 
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Waarop de app je beloont met iets waar je tijdelijk blij van wordt: bijvoorbeeld 
door jou een mooie herinnering te laten zien. Waardoor je jouw tijd gaat investe-
ren in de app: door te liken, sharen, reageren, doorklikken. Dan krijg je weer een 
trigger, en herhaalt dit patroon zich. Door de beloning wordt er steeds dopamine 
aangemaakt. In een schema ziet dat er zo uit:

Het is dus niet gek als je kind en/of jijzelf heel veel tijd op je smartphone door-
brengt. Alle apps willen zo vaak en zolang mogelijk de aandacht van jou heb-
ben, want dat levert ze data en geld op. Deze data verkopen ze vaak weer door 
aan bedrijven. Met de data die ze over jouw verzamelen, kunnen ze je ook gerich-
ter belonen, waardoor jij weer meer tijd en/of geld investeert. Dat gebeurt via 
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algoritmes: hoe meer een app over jou weet, hoe beter het weet hoe het jou kan 
belonen en hoe langer jij er dus op blijft. Games werken met een soortgelijk mo-
del, waardoor het lastig is om te stoppen met gamen. Aan het begin word je veel 
beloond, daarna wordt dat steeds minder en weet je nooit precies wanneer je de 
beloning gaat krijgen. Op deze manier raak je makkelijk verslaafd. Je hersenen 
reageren erg sterk op beloningen en dat gebeurt allemaal onbewust. 
Al die apps en computerprogramma’s spelen hier handig op in.

1.  Schrijfopdracht1.  Schrijfopdracht
1a.  Schrijf alle woorden op die je niet kent en zoek ze op.
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1b.  De laatste zin eindigt met: “Al die apps en computerprogram-
ma’s spelen hier handig op in.” Waar spelen ze handig op in?

1c.  Kun je het Hookmodel uitleggen?

2. Ga met elkaar in gesprek2. Ga met elkaar in gesprek
• Vind je dat jezelf (te) veel op sociale media zit en/of online bent? 
Leg uit waarom je dat vervelend vindt of niet.
• Wat kost het je en wat levert het je op?
• En hoe is dat bij je kinderen?
• Ga je weleens in gesprek met je kinderen over schermtijd en (so-
ciale) media? En zo ja, hoe gaat dat? Waarom doe je dat? Vind je dit 
belangrijk?
• Maak je je weleens zorgen over sociale media gebruik en wat 
doe je dan?
• Is er iets waar je tegenaanloopt waar je tips van andere ouders 
wilt krijgen? 
• Kun je andere ouders tips geven wat voor jullie gezin of voor jouw 
kind of voor jezelf goed werkt?
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