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Baby’s, peuters en kleuters mogen steeds vaker al met 

tablets en smartphones spelen. Dat heeft onder andere gevol-

gen voor hun slaapkwaliteit en hun gedrag overdag. Ook de 

zelfregulatie neemt af. Het is dan ook verstandig vanaf de 

wieg actief aan mediaopvoeding te doen.

Justine Pardoen

Slaaponderzoekers weten het al lan-
ger: het felle licht van de mobiele 
beeldschermen vermindert de slaap-
kwaliteit. Dat komt door het led-licht: 
het probleem zit hem niet zozeer in de 
felheid van het licht, maar in de 
‘kleur’ – vooral het blauwe licht remt 
de aanmaak van melatonine. 
Daardoor slaap je niet goed in, want 
melatonine is het hormoon waardoor 
je slaperig wordt. Het wordt normaal 
gesproken aangemaakt als het gaat 
schemeren. Door het gebruik van licht 
in huis, hebben we ons waak-slaap-rit-
me allemaal al gemanipuleerd. 

Kinderen onder de zes
Je kunt je voorstellen dat voor jonge 
kinderen bij wie het waak-slaapritme 
nog opgebouwd moet worden, het risi-
co van slaapproblemen door beeld-
schermgebruik nog groter is. In 
Nederland zijn kinderen onder de zes 
jaar al gemiddeld een half uur per dag 
met een mobiel schermpje bezig. Dat 
blijkt uit het jaarlijks onderzoek Iene 
Miene Media (zie www.mediaukkies.nl). 

In maart 2017 liet het onderzoek zien 
dat in bijna alle gezinnen met jonge 
kinderen een smartphone aanwezig is 

en bij 85% ook een tablet. In de helft 
van de Nederlandse gezinnen mag 
een kind onder de twee jaar zelf met 
een tablet aan de slag. Filmpjes kijken 
is het eerste wat ze doen. Dan komen 
de spelletjes en daarna de digitale 
prentenboeken, maar die zijn lang niet 
voor alle kinderen beschikbaar. 
Gemiddeld over de hele groep is het 
gebruik van mobiele schermpjes al 
gestegen naar een half uur per dag.

Gebruiksmomenten
Het mediagebruik thuis vindt voor de 
meeste kinderen onder de zes plaats 
rond het avondeten. Vooral erna. 
Bijna 20% van de kinderen tot zes 
jaar mag ook vlak voor bedtijd nog 
media gebruiken: 10% van de ouders 
vindt het handig om kinderen met 
media in slaap te laten vallen, een 

kwart doet dat niet. Op de vraag of ze 
het ermee eens zijn dat kinderen 
moeilijker in slaap vallen nadat ze kort 
daarvoor met een beeldschermpje 
gespeeld hebben, zegt 7% ‘helemaal 
mee eens’ en 13% ‘eens’. ‘Oneens’ of 
‘helemaal oneens’ zegt 28%. Ook 
geeft 10% van de ouders aan dat ze 
het moeilijk vinden om beeldscherm-
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Tip: Blauw licht wegfilteren 
Je kunt je iPhone/iPad in de nachtstand zetten (‘night shift’), of een 
app gebruiken waarbij het blauwe licht weggefilterd wordt (bijvoor-
beeld f.lux). Let op: het scherm minder fel zetten, heeft onvoldoende 
effect: er wordt dan nog steeds blauw licht uitgezonden.
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gebruik rond bedtijd te begrenzen. 
Kinderen van ouders met een migran-
tenachtergrond mogen twee keer zo 
vaak een mobiel schermpje gebruiken 
in de slaapkamer. Ze hebben ook 
vaker een tablet om mee te spelen, 
mogen er langer mee spelen en er zit-
ten meer apps op om uit te kiezen.

Veel kinderen mogen in hun eentje 
spelen met een beeldschermpje. De 
helft van de ouders zegt zelf even een 
momentje rust te hebben als hun kind 
daarmee bezig is. Ruim een derde van 
de ouders geeft aan media te gebrui-
ken als zoethoudertje. Een kwart van 
de ouders zegt dat het belangrijkste 
mediamoment voor hun kind is als ze 
thuiskomen uit crèche of school.

Bewaak de slaap
Wat je met je gezonde verstand kunt 
vermoeden, wordt door onderzoek 
bevestigd: hoe meer tijd kinderen 
overdag met een mobiel scherm spe-
len, hoe groter de kans is dat ze 
slaapproblemen hebben: ze zijn over-
dag slaperiger, slapen korter en zijn 
moeilijker naar bed te krijgen. Met 
tablets is het verband sterker dan bij 

smartphones. En als ze ook ’s avonds 
rond bedtijd op een tablet mogen, is 
de kans nog weer groter. Het verzet 
om te gaan slapen, neemt dan toe, ze 
gaan later naar bed en de slaapduur 
wordt korter. Vooral als er spelletjes 
gespeeld werden op de tablet, wordt 
de kans groter dat ze korter slapen.

Bovendien blijkt dat kinderen meer 
moeite hebben zichzelf te reguleren 
naarmate ze meer beeldschermtijd 
hebben op een tablet: ze houden 
moeilijker hun aandacht vast en genie-
ten minder van gezamenlijke activitei-
ten. Wat daarbij opvalt, is dat kinderen 
die minder slaapproblemen hebben 
door het beeldschermgebruik ook min-
der moeite hebben met zelfregulatie. 
Gezonde slaap is dus enorm belangrijk, 
zien we hier ook maar weer eens.

Adviezen
Help ouders om al vanaf de geboorte 
na te denken over het maken van 
goede keuzes in het schermgebruik 
van jonge kinderen. Het standpunt 
van veel professionals is: tot twee jaar 
geen beeldschermen, zeker geen 
mobiele schermen. Daarna mondjes-
maat en maximaal een half uur per 
dag, zeker onder de drie jaar. Ook 
geen half uur achtereen maar liefst in 
sessies van ongeveer 10 minuten. Als 
ouders vragen naar het waarom, ver-

tel ze dan dat het schermgebruik de 
slaapkwaliteit kan beïnvloeden. Als 
gevolg daarvan kunnen kinderen 
overdag lastiger gedrag vertonen, 
waardoor ouders meer geneigd zijn ze 
zoet te houden met een beeldscherm-
pje, waardoor ze weer meer slaappro-
blemen en lastig gedrag kunnen krij-
gen enz. Leg ouders uit dat ze voor 
het slapen beter een gewoon boekje 

kunnen voorlezen dan er een tablet 
bijhalen. Zoals we al langer weten, 
leidt ook televisie tot slechter slapen 
bij jonge kinderen Bij kinderen met 
slaapproblemen moet sowieso extra 
aandacht worden besteed aan het 
gebruik van mobiele schermen: zo 
min mogelijk en zeker niet rond 
avondeten of bedtijd.

Bij dit artikel horen twee referenties. 
Deze zijn opvraagbaar via 
vroeg@dgcommunicatie.nl
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‘In helft van de gezinnen mag 
kind onder de twee jaar zelf met 

een tablet aan de slag’


