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Het gebruik van oude en nieuwe media:
de (ir)relevantie van leeftijd*
Prof. Dr Eugène Loos

Zijn de verschillen tussen oud en jong wel zo groot als het gaat
om het gebruik van digitale informatie? Het gaat te ver om van
een digitale kloof te spreken, maar socialisatie, levensfasen en
leeftijdgerelateerde functiebeperkingen spelen wel een rol.

OUDERE NON-LINERS
Informatie wordt steeds meer in digitale vorm aangeboden. In
deze trend gaat een gevaar schuil voor ouderen die geen internet
kunnen of willen gebruiken (zogenaamde non-liners) omdat ze
bang zijn zich op onbekend terrein te begeven en fouten te
maken.  Ook de onbekendheid met dit nieuwe medium en
factoren als kosten, schaamte, faalangst en gezichtsverlies
kunnen een rol spelen (Duimel 2007: 104-105). Dit zou hun
toegang tot informatie kunnen beperken en hun participatie in
onze maatschappij in gevaar kunnen brengen.

DIGITALE KLOOF?
Neemt naarmate mensen ouder worden het risico toe dat ze
problemen hebben met het gebruik van nieuwe media, zoals
websites, email en de mobiele telefoon? Prensky (2001: 1-2)
meent dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen digital
immigrants en digital natives. Bij digital immigrants gaat
het om ouderen die zich het gebruik van digitale media alleen
met zeer veel moeite nog tot op zekere hoogte kunnen eigen
maken. Jongere digital natives daarentegen hebben dit gebruik
als het ware met de paplepel ingegoten gekregen. Maar is het
niet veel eerder zo dat door verschillen in opleiding,
internetervaring en geslacht ouderen een gevarieerde groep
vormen? En zijn er naast leeftijd ook nog andere factoren die het
mediagebruik van ouderen kunnen verklaren? Zo stelt de
socialisatietheorie dat de periode waarin we opgroeien ons
socialiseert. Sociaal-economische en politieke omstandigheden,
en de beschikbare technologie in onze formatieve jaren drukken
als het ware een stempel op ons gedrag. Een andere verklaring
focust niet op de periode waarin we opgroeien, maar op de
invloed van levensfasen die we doorlopen.

MEDIAKEUZE
In 2006 moest iedere volwassen Nederlander beslissen om bij de
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oude zorgverzekeraar te blijven of een nieuwe te zoeken. Ik heb
toen een onderzoek onder 133 burgers uitgevoerd naar het
gebruik van informatiebronnen (Loos & Mante-Meijer 2007).
Voor de 35-54 jarigen geldt dat ze zich het meest uitgebreid
informeren, waarbij ze zowel van oude als nieuwe media gebruik
maken. De levensfase waarin ze verkeren, een druk bestaan
waarin gezondheidsklachten voor henzelf, hun eventuele partner
en kinderen kunnen voorkomen, zou een verklaring kunnen
bieden voor hun grote behoefte aan (informatie over) een goede
zorgverzekeraar. 
Bij personen in de jongste leeftijdscategorie (24-34 jaar) valt
daarentegen op dat zij juist het minst gebruik maken van
dergelijke informatiebronnen. Vermoedelijk heeft het zoeken naar
een zorgverzekeraar voor hen minder relevantie. Wellicht komt
dat door hun levensfase waarin de kans op
gezondheidsproblemen door hen als gering wordt ingeschat. 
Opvallend is dat ouderen in de leeftijdscategorie van 55 tot 75
jaar zich juist wel goed informeren en relatief veel gebruik maken
van nieuwe media. Het lijkt erop dat als deze ouderen beschikken
over internet, ze hier ook daadwerkelijk gebruik van maken. Ze
kunnen én willen het. Gezien hun leeftijdsfase waarin de kans
op gezondheidsproblemen toeneemt, is de behoefte aan
(informatie over) een goede ziektekostenverzekering niet
verwonderlijk.
Verder zijn het de burgers van 75 jaar en ouder die vrijwel geen
gebruik kunnen én willen maken van nieuwe media als
informatiebron. Hier kan de socialisatietheorie een verklaring
bieden. Ze zijn niet opgegroeid met nieuwe media en hebben er
dus gedurende hun formatieve jaren geen gebruik van leren
maken en de stap om dit als nog te doen is waarschijnlijk vaak te
groot. Daar komt nog bij dat leeftijdgerelateerde
functiebeperkingen hier ook een rol kunnen spelen. Door hun
leeftijd is de kans op gezondheidsklachten relatief groot, maar de
behoefte aan toegankelijke informatie is wel degelijk aanwezig.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor hen personen in hun
omgeving en belangenbehartigers de belangrijkste
informatiebronnen zijn.

INFORMATIEZOEKGEDRAG OP WEBSITES
Hoewel burgers van zowel oude als nieuwe media gebruik maken
is het natuurlijk wel zo dat door de digitalisering het aanbod van
nieuwe media in onze maatschappij steeds meer toeneemt. Met
het instrument eye-tracking heb ik onlangs het
informatiezoekgedrag op websites van 29 ouderen (vanaf 65) en
29 jongeren (begin 20) in beeld gebracht (Loos & Mante-Meijer
2009). Dit instrument is een apparaat dat met infrarood
oogbewegingen meet. De gebruikers werd gevraagd op een
aantal websites een zoekopdracht uit te voeren. Het resultaat zijn
heatmaps die met verschillende kleuren aangeven hoe vaak er
naar een bepaald onderdeel op een webpagina is gekeken: niet
zo vaak (groen), iets vaker (geel) of heel vaak (rood). 
Uit het onderzoek zijn een aantal tendensen naar voren
gekomen. Jongeren wisten over het algemeen vaker dan ouderen
de zoekopdracht met succes te voltooien en waren in de meeste
gevallen ook aanzienlijk sneller. Dit zou kunnen liggen aan hun
leeftijd: Er is nog geen sprake van leeftijdgerelateerde
functiebeperkingen (Loos & Mante-Meijer 2009: 38-39). Maar het
feit dat ouderen niet met websites zijn opgegroeid in hun
formatieve jaren zou hier eventueel ook een verklaring voor
kunnen bieden. 
Was er ook sprake van variatie binnen de groep ouderen? De
zoekopdrachten werden door oudere mannen vaker succesvol en
sneller afgerond dan door oudere vrouwen. Op de homepage van
de seniorenbond ANBO lijkt het erop dat er enig verschil is tussen
de navigatiepatronen van oudere en jongere websitegebruikers.
Ouderen kijken net als jongeren vaak naar de plek waar geklikt
dient te worden om bij het antwoord op de zoekvraag te kunnen
komen (het bovenste vlak van de derde kolom). De rode vlek (de
donkerste kleur in de zwart-wit heatmap) is bij de ouderen
(heatmap 1) wel veel groter dan bij jongeren (heatmap 2),
een teken van intensief kijkgedrag. Ouderen kijken ook tamelijk
vaak naar de tweede kolom waar ze niet kunnen doorklikken
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naar het antwoord (niet alleen gele en groene vlekken maar ook
een rode vlek; in de zwart-wit heatmap met respectievelijk licht
grijs, donker grijs en zwart weergegeven).

Heatmap 1: 
alle oudere gebruikers

Heatmap 2: 
alle jongere gebruikers

De navigatiepatronen van ouderen lijken dus op het eerste
gezicht enigszins af te wijken van die van jongeren, maar als we
de navigatiepatronen nemen van ouderen die dagelijks internet
gebruiken dan zijn de verschillen met jongeren bij nader inzien
niet noemenswaardig:

 

Heatmap 3:alle ouderen die dagelijks internetgebruik gebruiken  

Kennelijk is dagelijks internetgebruik meer van invloed op onze
navigatiepatronen dan leeftijd! Kortom, ook al is er tijdens de
formatieve jaren geen internetervaring opgebouwd, dan kan dit
gemis dus wel degelijk worden goed gemaakt. De
socialisatietheorie gaat hier dus niet op.

DIGITAAL SPECTRUM
We kunnen concluderen dat naast leeftijd andere factoren als
geslacht en frequentie van internetgebruik ook van invloed zijn
op ons informatiezoekgedrag. Dit gevarieerde beeld doet
vermoeden dat we bij Nederlandse oudere websitegebruikers
eerder te maken hebben met een digitaal spectrum (Lenhart &
Horrigan 2003) dan met de digitale kloof waar zo vaak over
gesproken wordt. En het lijkt het er dus ook niet op dat qua
gebruik van nieuwe media als informatiebron digital natives en
digital immigrants van Prensky (2001) in Nederland echt
bestaan. 
Het is van belang op maat gesneden cursussen voor
verschillende groepen ouderen aan  te bieden, zodat een ieder
die dat wil met een nieuw medium als internet kan leren omgaan
om toegang tot informatie te krijgen. Verder doen (vaak jonge!)
websitedesigners er goed aan  bij het ontwerpen van websites
rekening te houden met leeftijdgerelateerde functiebeperkingen,
zoals slechtere ogen.  Ouderen krijgen dan bijvoorbeeld op iedere
website de mogelijkheid   om de lettergrootte aan te passen en
tekst niet alleen te lezen maar er desgewenst ook naar te
luisteren.  En ten slotte is het belangrijk dat overheidsinstanties
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en andere organisaties informatie niet alleen via nieuwe maar
ook via oude media aanbieden..
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* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Geron, 2010, 12 (2), pp. 13-
17.

 
© 2011 - Copyright imagazine-senioren.com - Website realisatie: Webdome.eu.

mailto:e.f.loos@uva.nl
http://www.webdome.eu/

	imagazine-senioren.com
	Welkom bij iMagazine-senioren. Prof. Dr Eugène Loos: Het gebruik van oude en nieuwe media


