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Beeldschermtijd

20
18

12
7_

st
 •

 V
.U

.:
 F

al
ke

 M
ey

er
s,

 G
ro

te
 M

ar
kt

 1
, 2

00
0 

An
tw

er
pe

n

Zet geen televisie aan  
op de achtergrond.

Eten doe je (samen) 
aan tafel zonder tv, 

smartphone of tablet.
Zorg dat je kind ook 

voldoende kan spelen.

Voor sommige dingen  
is schermtijd wel nodig.

Door te veel schermtijd 
slaapt je kind  

moeilijker in en door.
Geef zelf  

het goede voorbeeld.

Minder naar een scherm 
kijken is beter voor 

kinderen.

Laat je kind niet te lang 
filmpjes kijken  

of spelletjes spelen.
Denk eraan, alle 

schermen zijn belastend.

Wees betrokken bij de activiteiten  
van je kind.

Kies programma’s, apps en websites  
die bij je kind passen.
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Beeldschermtijd

Minder naar een scherm kijken  
is beter voor kinderen

Daardoor:

 • slapen ze beter
 • luisteren ze beter
 • gedragen ze zich minder druk
 • doen ze het beter op school
 • voelen ze zich gezonder

Denk eraan,  
alle schermen zijn belastend

 • smartphone
 • tablet 
 • televisie
 • laptop
 • spelcomputer (Nintendo)
 • computer

Hoe lang mag een kind filmpjes kijken of spelletjes spelen?

 • 0-2 jaar: probeer samen te kijken met je kind 
(enkele minuten per keer, maximaal 10 minuten per dag)

 • 2-4 jaar: 5 tot 10 minuten per keer, maximaal 30 minuten  
per dag

 • 4-6 jaar: 10 tot 15 minuten per keer, maximaal 1 uur per dag
 • 6-8 jaar: 30 minuten per keer, maximaal 1 uur per dag
 • 8-10 jaar: maximaal 1 uur 30 minuten per dag
 • 10-12 jaar: maximaal 2 uur per dag
 • +12 jaar: maximaal 3 uur per dag

Geen smartphone of tablet meer 1 uur voor het slapen gaan, 
dan slaapt je kind ’s nachts beter.

Uitzonderlijk (bij vakantie of ziekte) mag je kind wel  
langer kijken.
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Waarvoor is schermtijd wel nodig?

 • iets opzoeken voor school
 • educatieve spelletjes spelen
 • videobellen met familie
 • ontspannen
 • even rustig worden (maar niet te lang)

Geef zelf het goede voorbeeld!

Leg je smartphone ook af en toe eens opzij.

Waarom is te veel schermtijd niet goed?

Je kind:

 • slaapt moeilijker in en door
 • presteert minder goed op school
 • gedraagt zich minder goed
 • kan moeilijker dingen onthouden 
 • kan gezondheidsklachten krijgen:

 • geheugenproblemen
 • bijziendheid en andere oogklachten 
 • hoofdpijn 
 • nek- en rugklachten 
 • meer kans op overgewicht

Kies programma’s, apps en websites 
die bij je kind passen

Denk eraan dat alles levensecht is voor kindjes jonger 
dan 4 jaar, zelfs tekenfilms en cartoons.
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Wees betrokken bij de activiteiten  
van je kind

 • Vraag met wie je kind praat, online en offline.
 • Toon interesse in de websites die je kind bezoekt,  

welke apps het gebruikt.
 • Praat met je kind over wat het ziet op tv of online. 

Zorg dat je kind ook  
voldoende kan spelen!

Zet geen televisie aan op de achtergrond

 • Je weet niet wat en hoeveel je kind ziet.
 • Je kind heeft dan net minder interesse.
 • De geluiden, felle kleuren en wisselende beelden:

 • zorgen dat je kind drukker wordt
 • leiden je kind erg af

Eten doe je (samen) aan tafel  
zonder tv, smartphone of tablet


