Sociale media en jongeren

SAMEN VOELT SOMS TOCH ALLEEN...
Het gebruik van sociale media is niet meer weg te denken uit de
huidige maatschappij. Jongeren zijn ermee opgegroeid en zijn gewend
dagelijks contact te kunnen zoeken met vrienden en onbekenden
over de hele wereld. Dit zorgt voor ontelbare mogelijkheden, maar
het brengt ook risico’s met zich mee. Extreem gebruik van sociale
media kan aﬂeiden en zelfs het psychisch welzijn van jongeren
negatief beïnvloeden. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als taak
om jongeren te behoeden voor deze problemen en tijdig te signaleren.
Door zelf ook sociale media in te zetten wordt de drempel naar de JGZ
lager en versterkt het contact met de jongeren van vandaag.

Jongeren voelen zich erbij horen wanneer zij op
sociale media aandacht krijgen. Zij posten vaker
berichten die hen aanzien geven, dan dat ze
negatief nieuws delen. Sommige jongeren trekken
de aandacht naar zich toe door veel berichten en
foto’s met een positieve boodschap te plaatsen.
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frequentie - van sociale media.

•

•
•

De waarde van het contact via sociale media
wordt evenveel of zelfs meer gewaardeerd dan

Signaleren van risico’s
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Het is belangrijk om jongeren goed te informeren over
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media worden zij bewuster van hun eigen gebruik.

wordt kan dit voor onrust, stress en agressie bij de

De JGZ speelt hierin een belangrijke rol. Als artsen

persoon zorgen.

en verpleegkundigen het thema sociale media - het
gebruik en eigen ervaringen - bespreekbaar maken
met jongeren kunnen zij signalen van risicovol gebruik
snel en makkelijk signaleren. Hierdoor is de JGZ in staat
om overmatig gebruik en psychische problemen voor
te zijn, of kunnen artsen en verpleegkundigen op tijd
ingrijpen om de problemen te verminderen.
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Risico’s van sociale media betekenen niet dat

Onderzoek

gebruik ervan volledig afgeraden hoeft te worden.

Het NCJ heeft een oriënterend onderzoek
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te gaan over hun behoeftes en vragen. Elk medium
biedt unieke mogelijkheden waardoor de JGZ ook
online steeds meer zicht krijgen op de gezondheid
en actuele vragen van jongeren.
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Verspreiden van vooral positieve

Verspreiden van zowel positieve als

berichten bij zoveel mogelijk vrienden

negatieve berichten in één op één chats of
groepschats

Zenden, veelal éénrichtingsverkeer
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gesprekspartners

JGZ is vaak te vinden op Facebook en kan

WhatsApp contact hebben met JGZ-
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reguliere contact via school

promoten
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