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JONGLEREN MET MEDIA:
DE GEVOLGEN VAN MEDIA MULTITASKING OP DE 

ONTWIKKELING VAN ADOLESCENTEN
 

Door de snelle ontwikkeling van media- en communicatietechnologieën hebben jongeren 

tegenwoordig 24 uur per dag en 7 dagen in de week toegang tot media. Dit gaat gepaard 

met een sterke toename in media multitasking onder adolescenten (bijv. Rideout, Foehr & 

Roberts, 2010; Wallis, 2010). Ten eerste gebruiken adolescenten steeds vaker meerdere 

media tegelijkertijd, tijdens het televisie kijken sturen ze bijvoorbeeld berichtjes naar 

vrienden. Ten tweede gebruiken adolescenten vaak media tijdens school- en sociale 

activiteiten. Zo kijken ze bijvoorbeeld YouTube filmpjes tijdens het maken van huiswerk 

en gebruiken ze sociale media tijdens gesprekken met vrienden. Ouders, leerkrachten en 

onderzoekers maken zich steeds vaker zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van 

media multitasking op de ontwikkeling van adolescenten (Wallis, 2010). Desondanks blijft 

wetenschappelijk bewijs voor deze negatieve gevolgen beperkt en gefragmenteerd. 

Dit proefschrift richt zich daarom op het onderzoeken van de gevolgen van media 

multitasking op de ontwikkeling van adolescenten. Het eerste doel van dit proefschrift 

is inzicht te krijgen in de huidige kennis over de gevolgen van media multitasking op 

verschillende ontwikkelingsdomeinen. Om dit doel te bereiken is de wetenschappelijke 

literatuur zorgvuldig onderzocht en geïntegreerd. Dit literatuuronderzoek wordt 

beschreven in Hoofdstuk 1. Het tweede doel van het proefschrift is gebaseerd op 

bevindingen van het literatuuronderzoek, namelijk het onderzoeken van de longitudinale 

relaties tussen media multitasking en de ontwikkeling van adolescenten. Om deze relaties 

te onderzoeken hebben ongeveer 1,440 Nederlandse middelbare scholieren op drie 

momenten tijdens één schooljaar een vragenlijst ingevuld. De resultaten van dit onderzoek 

worden beschreven in Hoofstuk 2, 3 en 4.

De stand van zaken: cross-sectionele relaties tussen media multitasking en de 
ontwikkeling van adolescenten
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de stand van zaken in de wetenschappelijke media 

multitasking literatuur. Dit overzicht laat zien dat de literatuur onder te verdelen is aan 

de hand van drie belangrijke ontwikkelingsdomeinen, namelijk cognitieve controle, 

schoolprestaties en sociaal-emotioneel functioneren. Hoewel de bevindingen van de 

studies binnen de drie ontwikkelingsdomeinen soms verschillen, blijkt over het algemeen 

dat er een verband is tussen media multitasking en de verschillende ontwikkelingsdomeinen. 

Adolescenten die vaker jongleren met media hebben minder cognitieve controle, slechtere 

schoolprestaties en meer problemen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren. 

Naast het in kaart brengen van het huidige onderzoeksveld, geeft Hoofdstuk 1 inzicht in de 

tekortkomingen in de bestaande wetenschappelijke literatuur en biedt het handvatten voor 
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toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Tot nu toe maakten onderzoekers voornamelijk 

gebruik van relatief kleine en willekeurige steekproeven bestaande uit universitaire 

studenten (bijv. Becker et al., 2013; Junco & Cotten, 2012; Ophir, Nass, & Wagner, 

2009), slechts een beperkt aantal studies richtten zich expliciet op adolescenten (bijv. 

Baumgartner, Weeda, van der Heijden, & Huizinga, 2014; Calamaro, Mason, & Ratcliffe, 

2009; Pool, van der Voort, Beentjes, & Koolstra, 2000). Dit is verrassend, omdat media 

multitasking voornamelijk voorkomt onder adolescenten (bijv. Carrier, Cheever, Rosen, 

Benitez, & Chang, 2009; Voorveld & van der Goot, 2013). 

In de laatste drie hoofdstukken van dit proefschrift wordt beschreven of de cross-

sectionele relaties uit eerder onderzoek ook terug te zien zijn onder adolescenten. Deze 

hoofdstukken laten zien dat ook bij deze leeftijdsgroep media multitasking gerelateerd is 

aan verschillende aspecten van de ontwikkeling. Zo wordt in Hoofdstuk 2, 3 en 4 beschreven 

dat adolescenten die vaker multitasken met media lagere schoolprestaties hadden en meer 

aandachtsproblemen op school, emotionele problemen en slaap-gerelateerde problemen 

rapporteerden.

Onbekend terrein: longitudinale relaties tussen media multitasking en de ontwikkeling 
van adolescenten
In Hoofdstuk 1 wordt benadrukt dat cross-sectionele studies geen bewijs leveren voor de 

causale processen tussen media multitasking en de verschillende ontwikkelingsdomeinen 

van adolescenten. Cross-sectionele studies tonen aan dat er een relatie is tussen media 

multitasking en de verschillende ontwikkelingsdomeinen, maar geven geen inzicht in de 

daadwerkelijke invloed van media multitasking op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. 

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat de relatie omgekeerd is, dus dat de aanwezigheid van 

verschillende problemen in de ontwikkeling van een adolescent zou kunnen leiden tot een 

toename in media multitasking. De zorgen over media multitasking gaan echter specifiek 

over de gevolgen van media multitasking op de ontwikkeling van adolescenten. Over het 

algemeen wordt verwacht dat wanneer een adolescent vaak meerdere media tegelijkertijd 

gebruikt of media gebruikt tijdens school- of sociale activiteiten, dit een negatieve invloed 

zal hebben op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Om de eerder gevonden verbanden 

beter te kunnen begrijpen, gaan Hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit proefschrift voornamelijk in op 

het onderzoeken van de longitudinale relaties tussen media multitasking en de ontwikkeling 

van adolescenten. Met deze longitudinale benadering wordt een eerste stap gezet om 

de causale processen beter te begrijpen (bijv. Curran & Bauer, 2011; Hamaker, Kuiper, & 

Grasman, 2015). Dit resulteerde in drie belangrijke bevindingen. 

Gedurende het schooljaar was media multitasking negatief gerelateerd aan de 

verschillende ontwikkelingsdomeinen. Het is mogelijk dat gedurende het schooljaar 

de scores voor media multitasking en de verschillende ontwikkelingsdomeinen 

redelijk stabiel blijven onder de adolescenten. Sommige adolescenten zullen 
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immers over het algemeen meer geneigd zijn om te multitasken met media ten 

opzichte van andere adolescenten. In de longitudinale modellen is zichtbaar of deze 

stabiele scores voor media multitasking en de stabiele scores op de verschillende 

ontwikkelingsdomeinen aan elkaar gerelateerd zijn. Deze modellen lieten zien dat in 

navolging van de eerder gevonden cross-sectionele bevindingen, adolescenten met 

een stabiele hogere score voor media multitasking meer problemen vertoonden 

op de verschillende ontwikkelingsdomeinen dan adolescenten met een stabiele 

lagere score voor media multitasking. In het kort betekent dit dat adolescenten die 

meer multitasken met media gedurende het schooljaar lagere schoolpresentaties, 

meer aandachtsproblemen op school (Hoofdstuk 2), meer emotionele problemen 

(Hoofdstuk 3) en vaker slaap-gerelateerde problemen (Hoofdstuk 4) rapporteerden 

dan adolescenten die minder vaak multitasken met media. 

Media multitasking voorspelde soms, maar niet altijd, negatieve veranderingen 

in de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Om de causale relaties tussen media 

multitasking en de verschillende ontwikkelingsdomeinen te begrijpen, was het 

belangrijkste doel het toetsen van de mogelijke invloed van media multitasking op 

de verschillende ontwikkelingsdomeinen van adolescenten. De studie beschreven 

in Hoofdstuk 2 laat zien dat multitasking met media tijdens schoolactiviteiten, 

zoals het maken van huiswerk, over een periode van drie tot vier maanden niet 

gerelateerd is aan lagere schoolprestaties. De resultaten die worden beschreven 

in Hoofdstuk 3 laten zien dat mediagebruik tijdens offline gesprekken drie tot vier 

maanden later niet gerelateerd is aan meer emotionele problemen. Er werd echter 

wel bewijs gevonden voor kleine longitudinale relaties tussen media multitasking 

en de ontwikkeling van adolescenten op twee andere domeinen. Multitasking 

met media tijdens schoolactiviteiten voorspelt over een periode van drie tot vier 

maanden meer aandachtsproblemen op school (Hoofdstuk 2), en multitasking met 

media in het algemeen voorspelt meer slaap-gerelateerde problemen voor meisjes 

en brugklassers (Hoofdstuk 4). 

Er is geen bewijs gevonden voor de invloed van problemen in de ontwikkeling van 

adolescenten op de frequentie van media multitasking. Alhoewel onderzoekers 

over het algemeen verwachtten dat cross-sectionele relaties een indicatie zijn voor 

een mogelijk effect van media multitasking op de ontwikkeling van adolescenten, 

wordt in Hoofdstuk 1 van dit proefschrift beargumenteerd dat de relatie ook 

andersom zou kunnen zijn. Dit betekent dat de aanwezigheid van verschillende 

problemen in de ontwikkeling van een adolescent zou kunnen leiden tot een toename 

in media multitasking. In Hoofdstuk 2,3 en 4 werd echter geen bewijs gevonden 

voor de mogelijke invloed van de ontwikkelingsdomeinen op de frequentie van 

media multitasking. 
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Conclusie en maatschappelijke implicaties
In dit proefschrift wordt beschreven dat media multitasking en de verschillende 

ontwikkelingsdomeinen tijdens de adolescentie aan elkaar gerelateerd zijn. De assumpties 

dat media multitasking daadwerkelijk negatieve gevolgen heeft op de ontwikkeling 

van adolescenten lijken te moeten worden genuanceerd. Omdat dit proefschrift 

alleen kleine longitudinale relaties laat zien tussen media multitasking en sommige 

ontwikkelingsdomeinen ontstaat de vraag of media multitasking eigenlijk wel problematisch 

is voor de ontwikkeling van adolescenten. Hoewel dit proefschrift laat zien dat de gevolgen 

van media multitasking wellicht minder groot zijn dan vaak wordt verondersteld, blijft 

het belangrijk om waakzaam te zijn voor negatieve gevolgen. De resultaten suggereren 

immers ook dat media multitasking de aandacht en slaap van adolescenten kan verstoren. 

Zowel aandacht als slaap zijn cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van adolescenten (e.g., 

Eisenberg, Hofer, & Vaughan, 2007; Shochat, Cohen-Zion, & Tzischinsky, 2014). Rekening 

houdend met een steeds verdere integratie van media- en communicatietechnologieën in de 

levens van adolescenten, is het te verwachten dat media multitasking onder adolescenten 

blijft toenemen. Daarom wordt de vraag hoe adolescenten om moeten gaan met deze alom 

aanwezige technologieën de komende jaren steeds belangrijker. 

Omdat het verbieden van het gebruik van media- en communicatietechnologieën niet de 

oplossing is (bijv. Cheever, Rosen, Carrier, & Chavez, 2014; Clayton, Leshner, & Almond, 

2015), is het belangrijk om aandacht te besteden aan het ontwikkelen van wetenschappelijk 

onderbouwde programma’s die adolescenten leren omgaan met de hoeveelheid aan media 

en technologieën. Deze programma’s kunnen zich bijvoorbeeld richten op het ontwikkelen 

van individuele vaardigheden, bijvoorbeeld het versterken van het bewustzijn en de 

zelfcontrole met betrekking tot het mediagebruik van adolescenten. Door het bewustzijn 

en de zelfcontrole te vergroten, zijn adolescenten mogelijk meer in staat om bewuster om 

te gaan met media. Daarnaast zouden programma’s zich kunnen richten op creëren van een 

omgeving die het bewust gebruiken van media door jongeren actief ondersteunt. Ouders 

en leerklachten spelen hierin een belangrijke rol. Zo zouden ouders bijvoorbeeld moeten 

worden geadviseerd om duidelijke en consistente regels op te stellen over mediagebruik, 

waarbij ze het perspectief en de behoeften van het kind meenemen (Valkenburg, 

Piotrowski, Hermanns, & Leeuw, 2013). Door adolescenten bewust te leren omgaan met 

media- en communicatietechnologieën ontstaat er hopelijk een optimale balans waarin de 

negatieve effecten van media multitasking worden beperkt en de positieve effecten van 

het gebruiken van media worden ondersteund.


