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De laatste decennia is er een toenemende zorg dat veelvuldig televisiekijken 
of gamen ADHD kan veroorzaken. ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) 
is een ontwikkelingsstoornis, gekenmerkt door aandachtsproblemen (moeite 
met concentreren), hyperactiviteit (onrustig gedrag) en impulsiviteit (weinig 
zelfcontrole, American Psychiatric Association, 2013). ADHD komt in Westerse 
landen bij ongeveer vijf tot zeven procent van de kinderen voor en is daarmee 
één van de meest voorkomende gedragsproblemen (Willcutt, 2012). Met de 
genoemde zorgen over het verband tussen mediagebruik en ADHD is ook het 
wetenschappelijk onderzoek hiernaar toegenomen. Dit heeft echter tot voor kort 
niet geleid tot een duidelijk beeld van de samenhang tussen de twee. Het doel 
van dit proefschrift is daarom een gedetailleerd inzicht te geven in de rol van 
mediagebruik in ADHD. 

Van oudsher wordt ADHD gezien als een klinische stoornis, met een scherpe 
grens tussen kinderen mét en zónder de stoornis. Tegenwoordig wordt echter 
vaak gesteld dat ADHD-symptomen beter te plaatsen zijn op een continuüm, 
variërend van geen tot ernstig probleemgedrag (Larsson, Anckarsater, Råstam, 
Chang, & Lichtenstein, 2012). De studies in dit proefschrift hanteren dit continuüm 
en gebruiken daarom de term ADHD-gerelateerd gedrag.

In theorieën die de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag 
verklaren speelt arousal vaak een centrale rol. De term arousal verwijst naar de 
mate van activatie van het zenuwstelsel, dat zich uit in verschillen in alertheid en 
opwinding (Humphreys & Revelle, 1984). ADHD-gerelateerd gedrag wordt vaak in 
verband gebracht met verstoringen in de regulatie van arousal (Nigg, 2006; White, 
1999). Arousal is ook gelinkt aan mediagebruik: blootstelling aan audiovisuele 
media kan leiden tot een verhoogd arousal-niveau, zeker wanneer deze media een 
prikkelende of gewelddadige inhoud hebben (Anderson & Bushman, 2001; Fleming 
& Rickwood, 2001). Mediagebruik kan daarom op twee manieren in verband staan 
met ADHD-gerelateerd gedrag. Ten eerste kan mediagebruik ADHD-gerelateerd 
gedrag veroorzaken doordat het de arousal-regulatie van kinderen beïnvloedt 
(een media effect). Ten tweede kunnen de verschillen in arousal-regulatie tussen 
kinderen zorgen voor specifieke voorkeuren voor media (media selectie). 

Focus en Opzet van dit Proefschrift
Dit proefschrift focust op drie tekortkomingen in de bestaande 

wetenschappelijke literatuur. Ten eerste is nog onduidelijk welke specifieke 
mediagedragingen samenhangen met ADHD-gerelateerd gedrag. Kennis hierover 
is essentieel om de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag 
in meer detail te kunnen onderzoeken. Daarom wordt in het eerste deel van 
dit proefschrift onderzocht welke media kinderen gebruiken en hoe ze hierop 
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reageren (Hoofdstuk 1 en 2).
Ten tweede besteedt voorgaand onderzoek weinig aandacht aan individuele 

verschillen in de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag. 
Theoretische modellen, zoals het Differential Susceptibility to Media effects 
Model (DSMM, Valkenburg & Peter, 2013a), argumenteren dat deze relatie niet 
voor alle kinderen hetzelfde is. Individuele factoren kunnen leiden tot verschillen 
in mediagebruik (bijvoorbeeld aan welke media kinderen blootgesteld worden) 
en kunnen de relatie tussen mediagebruik en gedrag versterken of verzwakken. 
Het is daarom essentieel om factoren in het kind en binnen de sociale context 
te analyseren. Dit is de doelstelling van het tweede deel van dit proefschrift 
(Hoofdstuk 3 en 4).

De derde doelstelling van dit proefschrift is om de richting van het oorzakelijke 
verband tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag vast te stellen. Zoals 
eerder vermeld, zijn er zowel argumenten dat mediagebruik ADHD-gerelateerd 
gedrag veroorzaakt, alsook argumenten dat ADHD-gerelateerd gedrag leidt tot 
verschillen in mediagebruik. Beide processen kunnen ook tegelijkertijd actief zijn 
(Slater, 2007; Valkenburg & Peter, 2013a). Weinig longitudinale studies hebben 
echter beide processen overwogen. De studies die dit wel deden resulteerden 
in verschillende conclusies over de aanwezigheid van een verband tussen 
mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag en wat hierin oorzaak en gevolg is 
(Gentile, Swing, Lim, & Khoo, 2012; Johnson, Cohen, Kasen, & Brook, 2007; Stevens, 
Barnard-Brak, & To, 2009). Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift (Hoofdstuk 
5) onderzoekt daarom het bestaan en de richting van een causale relatie tussen 
mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag.

Belangrijkste Bevindingen

Deel 1: Beschrijven van Verschillen in Mediagebruik

Hoofdstuk 1: Meta-analyse
Hoofdstuk 1 doet verslag van een meta-analyse onder 45 studies die de relatie 

tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag onderzochten bij kinderen tot 
en met 18 jaar. Hoewel de verbanden klein waren, liet deze meta-analyse zien dat 
ADHD-gerelateerd gedrag samenhing met meer mediagebruik in het algemeen 
en in het bijzonder met meer gebruik van gewelddadige media. Dit verband 
werd sterker naarmate het aandeel jongens toenam in de onderzoeksgroepen. 
Dit suggereert dat de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag 
sterker was voor jongens dan meisjes. Leeftijd bleek daarentegen geen effect te 
hebben op de sterkte van de verbanden. 
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Hoofdstuk 2: Een dagboekstudie naar televisiegebruik en –reacties
Hoofdstuk 2 beschrijft een studie naar de relatie tussen ADHD-gerelateerd 

gedrag en het aantal uur dat kinderen televisie kijken en het kijken naar specifieke 
televisie-inhoud, zoals gewelddadige of educatieve programma’s. Daarnaast werd 
de arousal en aandacht van kinderen tijdens het televisiekijken gemeten. Verder 
werden verschillen tussen jongens en meisje onderzocht. Om deze verbanden 
te onderzoeken werd een vragenlijst gecombineerd met een uitgebreid 
televisiedagboek, ingevuld door ouders van kinderen van 3 tot 7 jaar (N = 865). 
De resultaten lieten zien dat ADHD-gerelateerd gedrag samenhing met meer 
televisie kijken en met meer blootstelling aan programma’s met gewelddadige 
of angstwekkende inhoud. Dit gold echter alleen voor jongens. ADHD-gerelateerd 
gedrag hing niet samen met het kijken naar educatieve televisie programma’s. 
Verder werd gevonden dat kinderen met meer ADHD-gerelateerd gedrag meer 
arousal lieten zien tijdens het televisiekijken, ongeacht de inhoud. Ten slotte 
bleek dat kinderen met veel ADHD-gerelateerd gedrag minder aandacht hadden 
voor educatieve televisieprogramma’s dan hun leeftijdsgenootjes, maar dat ze 
even aandachtig naar gewelddadige of angstwekkende programma’s keken.

Deel 2: Individuele Verschillen

Hoofdstuk 3: Genetische aanleg
In de studie die besproken wordt in Hoofdstuk 3 is onderzocht of genetische 

aanleg een rol speelt in de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd 
gedrag. Specifiek werd onderzocht of genetische verschillen tussen kinderen 
samenhingen met het gebruik van gewelddadige media en daarmee indirect met 
ADHD-gerelateerd gedrag. Ook werd bekeken of genetische verschillen de relatie 
tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag versterkte dan wel verzwakte. 
Deze studie richtte zich op een specifieke gen variatie die meermaals gelinkt is 
aan ADHD: de 5-HTTLPR gen variatie. Er werd gebruik gemaakt van genetische 
data en oudervragenlijsten van 1612 kinderen (5-9 jaar), afgenomen binnen het 
Generation R onderzoek. Deze studie liet zien dat een specifieke variant van de 
5-HTTLPR (de ‘lange’ variant) samenhing met meer gebruik van gewelddadige 
media, en daarmee indirect samenhing met meer ADHD-gerelateerd gedrag. 
Variatie in de 5-HTTLPR had geen invloed op de sterkte van het verband tussen 
gewelddadig mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag. 

Hoofdstuk 4: Media mediatie door ouders
Ouders kunnen verschillen in de strategieën die ze toepassen om het 

mediagebruik van hun kind te reguleren (media mediatiestrategieën). Hoofdstuk 
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4 bespreekt een studie naar de rol van mediatiestrategieën in de relatie tussen 
gewelddadig mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag in adolescenten (10-14 
jaar, N = 1017). Twee mediatiestrategieën werden onderzocht, namelijk restrictieve 
mediatie (het stellen van regels) en actieve mediatie (bekritiseren van media-
inhoud). Daarnaast werd onderzocht hoe ouders deze strategieën overbrachten: 
op een straffende, inconsistente of autonomie-bevorderende manier. Voor 
restrictieve mediatie werd onderzocht of de manier waarop ouders regels stelden 
over mediagebruik direct samenhing met het gewelddadig mediagebruik van 
hun tiener, en daarmee indirect met hun ADHD-gerelateerd gedrag. Voor actieve 
mediatie werd onderzocht of de manier waarop ouders gewelddadige media 
inhoud bekritiseren de relatie tussen gewelddadig mediagebruik en ADHD-
gerelateerd gedrag versterkt of verzwakt. Deze vragenlijststudie liet zien dat hoe 
inconsistenter ouders waren in het toepassen van regels over mediagebruik, hoe 
meer gewelddadige media tieners consumeerden en daarmee ook meer ADHD-
gerelateerd gedrag lieten zien. Wanneer ouders echter op een meer autonomie-
bevorderende manier regels stelden, was dit direct gerelateerd aan minder 
gewelddadig mediagebruik en indirect aan minder ADHD-gerelateerd gedrag. 
Actieve mediatie, ongeacht de manier waarop dit plaatsvond, had geen invloed 
op de sterkte van het verband tussen gewelddadig mediagebruik en ADHD-
gerelateerd gedrag.

Deel 3: Longitudinale Verbanden

Hoofdstuk 5: Een longitudinale studie
Het laatste hoofdstuk beschrijft een longitudinale studie met drie jaarlijkse 

meetmomenten, uitgevoerd onder 1032 adolescenten (10-14 jaar). De bevindingen 
van deze studie lieten zien dat mediagebruik zowel een oorzaak als een gevolg 
is van ADHD-gerelateerd gedrag, afhankelijk van het type en de inhoud van het 
mediagebruik. Hoewel veelvuldig mediagebruik niet leidde tot een toename in 
ADHD-gerelateerd gedrag, resulteerde een hoge mate van ADHD-gerelateerd 
gedrag wel in meer mediagebruik. Deze toename in het totale mediagebruik bleek 
alleen te bestaan voor gamen en niet voor televisiekijken. Wanneer naar specifieke 
inhoud gekeken werd, werd gevonden dat gewelddadig mediagebruik ADHD-
gerelateerd gedrag veroorzaakte én dat ADHD-gerelateerd gedrag het gebruik van 
gewelddadig media deed toenemen. Dit gold voor zowel televisiekijken als gamen. 

Discussie
Dit proefschrift levert drie belangrijke inzichten op. Ten eerste laat het zien dat 

kinderen en jongeren die veel ADHD-gerelateerd gedrag vertonen verschillen van 
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hun leeftijdsgenoten in zowel hun mediagebruik als hun reacties op media-inhoud. 
Kinderen en jongeren met meer ADHD-gerelateerd gedrag besteden meer tijd aan 
audiovisuele media en gebruiken meer gewelddadige en angstwekkende media. 
Daarnaast suggereert Hoofdstuk 2 dat kinderen met veel ADHD-gerelateerd gedrag 
verschillen in hun aandachts- en hun arousal-niveau tijdens het televisiekijken. 
Hoewel educatieve media specifiek ontworpen zijn om de aandacht van kinderen 
te pakken en vast te houden, lijken zulke media minder goed te werken voor 
kinderen die ADHD-gerelateerd gedrag vertonen. Deze kinderen hadden immers 
minder aandacht voor educatieve televisieprogramma’s dan kinderen met 
weinig ADHD-gerelateerd gedrag. Er was echter geen verschil in aandacht tussen 
kinderen wanneer ze naar gewelddadige of beangstigende programma’s keken. 
Dit suggereert dat kinderen met veel ADHD-gerelateerd gedrag zich goed kunnen 
focussen als de inhoud prikkelend is. Voor makers van educatieve media is het 
daarom van belang na te denken over manieren om de concentratie van kinderen 
met veel ADHD-gerelateerd gedrag vast te houden.

Ten tweede laat dit proefschrift zien dat individuele factoren een belangrijke rol 
spelen in de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag. Hoofdstuk 
3 suggereert dat kinderen zich niet in dezelfde mate aangetrokken voelen tot 
gewelddadige media, maar dat deze voorkeur deels genetisch is bepaald. In 
Hoofdstuk 4 lag de focus op mediatiestrategieën van ouders. De resultaten uit 
dit hoofdstuk laten zien dat ouders, door de manier waarop ze regels stellen 
over het mediagebruik van hun tiener, een belangrijke rol kunnen spelen in de 
hoeveelheid gewelddadige media die hun tieners consumeren. Daarmee kunnen 
ze mogelijk ook de mate van ADHD-gerelateerd gedrag van hun tiener beïnvloeden. 
Een andere individuele factor die onderzocht is in verschillende hoofdstukken 
is de sekse van het kind. De resultaten van zowel Hoofdstuk 1 als Hoofdstuk 2 
suggereren dat het verband tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag 
sterker is voor jongens dan voor meisjes. Zulke sekseverschillen werden echter niet 
gevonden in Hoofdstuk 5. De rol van sekse dient daarom nog nader onderzocht te 
worden. Tezamen onderschrijven de resultaten van dit proefschrift het belang om 
individuele verschillen in het verband tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd 
gedrag te onderzoeken.

Ten derde impliceren de resultaten van Hoofdstuk 5 dat gebruik 
van gewelddadige media zowel een oorzaak als een gevolg van ADHD-gerelateerd 
gedrag kan zijn. Dit suggereert dat er een negatieve spiraal bestaat tussen de 
twee factoren. Wat betreft de totale tijd besteed aan media werd gevonden dat 
dit alleen een gevolg, en geen oorzaak, van ADHD-gerelateerd gedrag was. Dit 
geeft aan dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende typen 
media-inhoud. Daarnaast liet dit hoofdstuk zien dat er rekening gehouden moet 
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worden met verschillende vormen van mediagebruik. Voornamelijk gamen lijkt 
een aantrekkelijke activiteit voor kinderen met veel ADHD-gerelateerd gedrag, 
en televisiekijken in mindere mate. Bovenstaande bevindingen benadrukken 
niet alleen het belang om het dynamische proces tussen mediagebruik en 
ADHD-gerelateerd te onderzoeken, maar ook om aandacht te besteden aan de 
verschillende typen media en media-inhoud die onderzocht worden.

De studies in dit proefschrift onderbouwen slechts gedeeltelijk de zorgen 
omtrent de invloed van mediagebruik op ADHD-gerelateerd gedrag. Met name 
omdat alleen gewelddadig mediagebruik ADHD-gerelateerd gedrag lijkt te 
verhogen, en niet mediagebruik als geheel. Hierbij is het belangrijk te vermelden 
dat het gebruik van gewelddadige media in geen van de studies zorgwekkend hoog 
was. Hoewel de meerderheid van de kinderen dus weinig gewelddadige media lijkt 
te gebruiken, moeten we vooral bezorgd zijn over de kleine groep kinderen die 
wel met veel gewelddadige media in aanraking komen. Daarnaast suggereren de 
relatief kleine effectgroottes in alle studies dat het effect van gewelddadig media 
op ADHD-gerelateerd gedrag vooral bestaat voor een groep kwetsbare kinderen 
(Valkenburg & Peter, 2013b). Zo zouden bijvoorbeeld kinderen die al een risico 
lopen op het ontwikkelen van ADHD-gerelateerd gedrag (bijvoorbeeld door hun 
genetische aanleg) extra vatbaar kunnen zijn voor de invloed van gewelddadige 
media inhoud. 

Aanbevelingen voor Toekomstig Onderzoek
Op basis van dit proefschrift kunnen een aantal aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek worden gedaan. Ten eerste dient vervolgonderzoek zich 
te richten op de rol van arousal in de relatie tussen mediagebruik en ADHD-
gerelateerd gedrag. Hoewel de resultaten van de studies suggereren dat arousal 
een rol kan spelen, is dit niet direct onderzocht. Verder kan vervolgonderzoek 
duidelijk maken welke specifieke kenmerken van media tot ADHD-gerelateerd 
gedrag kunnen leiden en waarom bepaalde media extra aantrekkelijk zijn voor 
kinderen die veel ADHD-gerelateerd gedrag vertonen. Wanneer arousal inderdaad 
de onderliggende oorzaak is, kan onderzoek duidelijk maken of de stijging in 
arousal veroorzaakt wordt door het opwindende verhaal, de snelheid, of door 
de grote hoeveelheid aan beeld- en geluidseffecten. Daarnaast moet worden 
onderzocht welke factoren binnen de sociale context van een kind een rol spelen 
in de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag. Mediagebruik en 
ADHD-gerelateerd gedrag vinden immers niet plaats in een vacuüm. Kinderen 
groeien op binnen een gezin en te midden van vrienden en klasgenoten. Doordat 
de omgeving bepaalde normen en standaarden heeft, is het aannemelijk dat 
dit invloed heeft op het mediagebruik en gedrag van het kind en mogelijk ook 
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op de relatie hiertussen (Valkenburg & Peter, 2013b). Tot slot is uitgebreider 
longitudinaal onderzoek nodig. De longitudinale studie in Hoofdstuk 5 besloeg 
slechts drie meetmomenten en richtte zich uitsluitend op adolescenten. De vraag 
blijft daarom hoe de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag 
zich ontwikkelt gedurende de levensloop.

Implicatie voor Ouders en Jeugdhulpverleners
Dit proefschrift suggereert dat mediagebruik en ouderlijke mediatiestrategieën 

moeten worden meegenomen in behandelprogramma’s gericht op het verminderen 
van ADHD-gerelateerd gedrag bij kinderen en adolescenten. Specifiek zouden 
ouders gestimuleerd kunnen worden het gebruik van gewelddadige media van hun 
kinderen te reguleren, omdat, zoals dit proefschrift laat zien, dit de ontwikkeling 
van ADHD-gerelateerd gedrag kan helpen voorkomen. Regels over mediagebruik 
blijken, zoals dit proefschrift laat zien, echter alleen effectief wanneer deze op 
een autonomie-bevorderende manier gesteld worden. Hulpverleners kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het adviseren van ouders over de juiste strategieën 
om het gebruik van gewelddadige media te reguleren en zo mogelijk negatieve 
effecten ervan tegen te gaan.
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