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Wat leuk dat je 
mijn e-book leest
Mijn naam is Sebastien en ik heb een telefoonverslaving gehad. Net 
als jou maakte ik me zorgen over mijn telefoonverbruik. Ik zat urenlang 
op mijn telefoon en ik had veel last van uitstelgedrag. Op een ge-
geven moment wilde ik er een punt achter 
zetten. 

Denk je dat het mij lukte? Het wegleggen was
geen probleem maar de verleiding weerstaan 
was een ander verhaal. Ik werd al snel onrustig 
waardoor ik mijn telefoon er weer bij pakte. 
Dit was namelijk mijn gewoonte.
Ik heb van alles geprobeerd. Mijn telefoon 
helemaal uitzetten, apps verwijderen of 
mijn telefoon buiten handbereik leggen. Dit 
alles veranderde mijn gedrag niet. Grote kans 
dat jij dit ook gedaan hebt.dat jij dit ook gedaan hebt.

Na veel blogs te hebben gelezen vond ik het tijd voor 
verandering.verandering. Maar hoe kan het toch dat dat zo moeilijk is? Was het 
mijn eigen schuld? Na zelf onderzoek te hebben gedaan kwam ik 
erachter dat ik het al die tijd verkeerd aanpakte. Ik ging als een kip 
zonder kop te werk met datgene wat ik dacht dat goed voor mij was. 
Hiermee schoot ik niks op en viel ik steeds weer terug in mijn oude pa-
troon. 
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Nadat ik mijn verslaving had overwonnen heb ik mijn methode uitge-
legd aan vrienden. Zij hadden allemaal een schermtijd tussen de 7 en 
9 uur. Uiteindelijk hebben ze deze omlaag kunnen brengen naar on-
geveer twee uur per dag met mijn manier. Al snel merkte ik dat ze lek-
kerder in hun vel zaten en minder stress ervaarden. Dit kwam omdat zij 
veel minder prikkels ervaarden en daardoor meer rust kregen. Mijn 
vrienden gaven aan veel meer tijd te hebben gekregen en zich nu te 
kunnen ontwikkelen.

Nadat ik mijn vrienden had geholpen met hun verslaving wilde ik meer 
mensen gaan helpen. En nu wil ik niet zeggen dat je je telefoon weg 
moet gooien of moet verkopen, ik wil je alleen bewust maken van je 
eigen telefoongebruik. Hierdoor zul je meer van het leven gaan geni-
eten en gelukkiger worden. 

Voor dat we verder gaan wil ik benadrukken dat je niet de enige bent 
die verslaafd is aan zijn telefoon. Het grootste deel van de mensen in 
Nederland herkent dit probleem. Het 
is dus niks om je voor te schamen. 
Ik vind het heel knap dat je al tot 
hier bent gekomen!
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1. De verslaving
1.1 Ben ik verslaafd?
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Verslaafd zijn is een groot woord, omdat we het allemaal wel lijken. 
We kunnen niet meer zonder (nee, we kunnen echt niet meer 
zonder...) en gebruiken de telefoon zonder er echt bij na te denken. 
We zijn ons niet bewust van onze gewoonte dus komen we er niet 
vanaf. Daarbij is het wel belangrijk dat we niet iedereen over een kam 
moeten scheren. De een kan namelijk last hebben van lichamelijke 
klachten en de ander weer van mentale klachten. Belangrijk is dus om 
te kijken naar jouw eigen situatie en eerlijk te zijn naar jezelf.te kijken naar jouw eigen situatie en eerlijk te zijn naar jezelf.

Hieronder zal ik een aantal siuaties benoemen waarbij je bij jezelf kunt 
nagaan of je deze situaties ervaart of hebt ervaren.

Ken je dat wanneer je telefoon bijna
leeg is? Het gevoel van 
onbereikbaarheid komt langzaam 
binnen. Wat als ik dadelijk een 
belangrijk appje mis? Wat als 
iemand mij gaat bellen? Het 
gevoel van onbereikbaarheid is 
heel normaal als je constant 
bereikbaar bent. Maar denk nu 
eens terug aan vroeger, toen er 
nog geen telefoon was. Zouden 
die mensen dagenlang angstig die mensen dagenlang angstig 
zijn geweest? Hoe zou je leven 
zijn waarbij je zelf kunt nadenken
en niet wordt beïnvloed door
je telefoon...

!



Tegenwoordig wordt het steeds normaler om je telefoon te pakken in 
het bijzijn van anderen. Eigenlijk is dit heel zonde, want het echte con-
tact met je vrienden of familie gaat vele malen dieper dan via 
whatsapp.

Bij verveling pak je je telefoon en begin je te scrollen. Je kan dan al 
snel 1 uur scrollen omdat er zoveel leuke filmpjes zijn te vinden. Maar 
doen de apps dan helemaal niks om ons te helpen? Gelukkig doen 
sommige apps wel iets, zoals Instagram. In de app kun je namelijk een 
scroll limiet instellen. Maar zoals alle andere oplossingen is dit maar 
voor een korte termijn. Wanneer je namelijk echt graag op je telefoon 
wil, klik je het limiet wel weg. En aan de andere kant, Instagram zou 
dan niks meer aan jouw aandacht verdienen.dan niks meer aan jouw aandacht verdienen.

Ken je dat gevoel dat je je telefoon voelt trillen, maar je geen bericht 
binnen hebt gekregen? Dit noemen we ook wel het Phantom Vibra-
tion Syndrome. Je bent dan zo gewend aan de trillingen dat je li-
chaam denkt dat je telefoon onderdeel van jou is. Of dit gezond is: 
dat betwijfel ik...
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Ken je dat gevoel dat je angstig wordt wanneer je je telefoon kwijt 
denkt te zijn. Misschien heb je dit wel eens meegemaakt, ik zeker in 
ieder geval. Dit noemen we ook wel Nomofobie, oftewel No Mobile 
Phobia. 

WanneerWanneer we opstaan pakken we meestal onze telefoon in plaats van 
dat we een paar keer goed ademhalen, een glas water drinken en 
een stevig ontbijt nemen. Wanneer je je telefoon kiest boven de basis-
behoefte dan heb je waarschijnlijk te maken met een telefoonverslav-
ing. Wat je in deze tijd beter kan doen is werken aan een goede ocht-
endroutine. Een ochtendroutine geeft je namelijk rust en energie voor 
de dag. De routine is voor iedereen anders dus kies de dingen die jij 
belangrijk vindt. Mijn ochtendroutine staat bijvoorbeeld uit mijn bed 
opmaken, sporten en het nemen van een goed ontbijt.

Het probleem is dat de tijd die je in de ochtend hebt alleen voor jou is. 
En in plaats van dat jij deze tijd aan jezelf besteed, besteed je deze 
aan andere mensen. Ben jij niet belangrijk genoeg? Ik denk namelijk 
dat jij wel degelijk belangrijker bent dan die telefoon. Nu jij nog      . 

Je wordt onrustig als je je telefoon kwijt denkt te zijn!

!
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1.2 Is het onze schuld? 

1.3 Kies de juiste aanpak
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1.3 De gevolgen 

Wat zijn de gevolgen precies? Die zijn voor iedereen anders. Iedereen 
heeft namelijk een andere reden waarom hij of zij zoveel op zijn/haar 
telefoon zit. Voordat we verder gaan ben ik dan ook wel benieuwd, of 
je je in de volgende situaties herkent: 

Ik kijk er niet van op als je jezelf herkent in alle 3 de situaties. Ik her
kende mezelf hier namelijk ook in, voordat ik mezelf op 1 ging zetten. 

Het gevolg van ons telefoongebruik is dat we ons opgejaagd voelen 
en ons brein anders gaat presteren. Een goed voorbeeld is wanneer 
je een melding krijgt terwijl je met iemand aan het praten bent. Je 
raakt afgeleid en je gedachten gaan meteen naar je telefoon. Op 
dat moment hebben we geen aandacht meer voor de ander, maar 
alleen voor de telefoon. 

Naast dat onze concentratie tot een dieptepunt is gekomen heeft de 
telefoon ook direct impact op jouw leven. Deze stress kan leiden tot 
slaapproblemen, concentratieverlies en hoofdpijn. Als deze stress zo 
hoog wordt, kan dat zelfs overmatig alcoholgebruik, depressies of 
angsten veroorzaken. trubendorffer.nl heeft hier veel onderzoek naar 
gedaan. Voor meer informatie hiervoor ga naar deze site . 
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1.5 Last van FOMO? 

Wanneer je je gedrag hebt geanalyseerd, zal het je opvallen dat het-
sociale media checken een gewoonte is geworden. Die gewoonte 
moet je jezelf gaan afleren. Punt.
Het afleren zal niet makkelijk zijn, 
omdat dit een gewoonte is. Een goede 
manier om het gedrag af te leren is door 
jezelf te conditioneren. Je haalt hierbij 
de prikkels weg die je linken aan je 
gewoonte. Een gewoonte is namelijk 
een herhaling van een acties die we 
met regelmaat uitvoeren. Het is dan 
ook belangrijk om de prikkels die je 
gedrag stimuleren weg te halen. 
Bijvoorbeeld door het app icoontje Bijvoorbeeld door het app icoontje 
van Facebook te verwijderen en 
voortaan alleen nog maar op je 
computer Facebook te openen 
of de badge notificaties uit te zetten.

Bijna iedereen kent het begrip FOMO (Fear Of Missing Out). Dit is de 
angst om iets mis te lopen of een achterstand op te lopen ten 
opzichte van anderen. FOMO wordt sterk gecreëerd door Sociale 
Meda en wordt dus veel terug gezien bij smartphone gebruikers. 
FOMO zorgt ervoor dat jij niet tevreden met wat je doet omdat er 
altijd wel iets anders leuks op dat moment zou kunnen zijn. Best zonde 
toch want je kun je tijd maar één keer besteden.
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2. Hoe pak jij het 
aan?
2.1 Wat vind jij belangrijk?

2.2 Wat doe je met de tijd die over 
zal zijn?

Voordat je je telefoon weg kunt leggen is het belangrijk om erachter 
te komen wat voor jou belangrijk is. De telefoon zelf is namelijk heel 
handig, maar sommige functies die erop zitten zijn echter overbodig. 
Het is daarom belangrijk om erachter te komen welke functies dan 
juist toegevoegde waarde hebben voor jouw leven.

EenEen voorbeeld is urenlang TikTok filmpjes kijken. Je kijkt namelijk al 
gauw één uur per dag op TikTok. Maakt dit jou gelukkig aan het eind 
van de dag of maakt dit jou eerder verdrietig? Kies daarom activiteit-
en uit waar je wel echt gelukkig van wordt, hier heb je veel meer aan. 
Een goede vervanging van TikTok is bijvoorbeeld een informatieve 
documentaire. Een plek waar je al die documentaires kan vinden is bi-
jvoorbeeld Netflix en YouTube. Een leerzaam kanaal is onder andere 
TED waar je een heleboel Ted talks kan vinden.

In plaats van dat je een uur op TikTok zit kun je dat uur gebruiken om 
te leren pianospelen. Dat uur waarin je door je Facebook feed aan 
het scrollen bent, kun je gebruiken om een rondje te hardlopen. Of 
wellicht wil je dat ene uurtje wel gebruiken omdat ene boek te lezen 
waar je nooit tijd voor had. Door je telefoon aan de kant te leggen zul 
je zien dat je veel meer voor elkaar krijgt op een dag. 

Het veranderen van je gewoonte zal dus zorgen voor een boost aan 
productiviteit, concentratie, geluk en vrijheid. 
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3. Hoe kom je er 
vanaf?
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TIP 1

3.1 Hoe krijg je weer grip op je 
telefoon?

3.2 De tips die echt werken



Wanneer je je meldingen aan laat staan geef je de controle aan de 
telefoon. Dit is niet de bedoeling, omdat jij degene bent die de con-
trole heeft over je concentratie. Je zou het toch ook nog niet fijn als je 
kleine broertje die hele aan je shirt zitten te trekken wanneer je aan het 
leren bent. Hoezo mag een telefoon dat dan wel?!

Let op, ik vraag je niet om je account te verwijderen, maar alleen de 
app. Het verwijderen van de app is namelijk al voldoende. Wanneer je 
je verveelt open je al snel je Instagram, Facebook of TikTok en zul je 
meteen gaan scrollen. Wanneer je de apps verwijderd hebt is het 
alleen nog maar mogelijk om in te loggen via je browser of computer. 
Deze stap is zo groot dat je na een tijdje veel minder vaak de sociale 
media platformen bezoekt. Minderen zonder het permanent te 
hoeven verwijderen, dat wil je toch?hoeven verwijderen, dat wil je toch?

Jouw telefoongedrag is een weerspiegeling van jouw emoties. Wan-
neer jij bijvoorbeeld eenzaam bent zul je al snel gaan swipen op 
Tinder. Ga dus na bij elke keer dat jij je telefoon oppakt hoe jij je voelt? 
Pak jij je telefoon omdat je je verveelt? Pak je je telefoon omdat je je 
eenzaam voelt of misschien verdrietig? Hiermee kun je nagaan of je 
telefoongedrag gewenst is op dat moment of juist niet. Door dit vaak 
genoeg te doen ga je merken welke apps jouw goed doen en welke 
niet. niet. 

De telefoon is een mooie uitvinding en het heeft zeker voordelen. Het 
probleem echter is dat jij de telefoon verkeerd gebruikt. Je vult je tijd 
op dit moment met scrollen, appen, filmpjes of spelletjes in plaats van 
dat je de dingen kiest die meer moeite kosten. De telefoon kan 
namelijk dienen als psycholoog of als leraar Engels. Dit alles is gratis en 
mogelijk omdat we leven in een informatietijdperk.

Zo wordt Instagram of Twitter alsnog een manier om veel te leren. Wat 
hierbij belangrijk is, is jouw bewustwording. Wanneer jij namelijk niet 
bewust bent zul jij gaan terugvallen in je oude patroon.

TIP 2

TIP 3

TIP 4

TIP 5
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TIP6 
je je telefoon pakt 

Het gebeurt heel snel dat je afdwaalt tijdens dat je je telefoon gebrui
kt. Tijdens het gebruik krijg je namelijk heel veel meldingen binnen die 
ervoor moeten zorgen dat jij langer op je telefoon blijft. Door juist van 
tevoren te bedenken wat je gaat doen zorg je voor dat je niet 
urenlang blijft scrollen. 

3.3 Het afleren van de slechte 
gewoonte 

Wanneer je van de slechte gewoonte wilt afkomen, zul je een aantal 
stappen moeten volgen. Bewustwording is de eerste stap. Reflecteer 
op jezelf en op je gebruik. Wanneer pak ik mijn telefoon en hoe voel ik 
me op dat moment? Een tip van mij: zet deze vraag op je toegangss
chem. Hierdoor zul je elke keer weer herinnerd worden aan de vraag. 

Daarna is het belangrijk dat je een afspraak met jezelf maakt om 
minder op je telefoon te gaan zitten. Schrijf op waarom je tot deze 
keuze bent gekomen en neem deze afspraak serieus. Vervolgens zul je 
je bewust moeten worden van je triggers zodat je het probleem ook bij 
de bron kan aanpakken. De laatste stap, tevens de moeilijkste, is het 
afleren van de slechte gewoonte. Je doorbreekt de routine en maakt 
plaats voor een nieuwe. Hierbij is het belangrijk dat je volhoud en 
hierin ondersteunt wordt. 

Bij veranderen van de gewoonte is het verstandig om dit in kleine stap
pen te doen. Ga niet met een kip zonder kop beginnen aan het 
proces. Kleine stappen leiden namelijk tot een grote verandering. 
Daarnaast maken kleine stappen het werk makkelijker en zorgt het 
voor minder angst bij verandering. 

Maar het allerbelangrijkste is de bewustwording van je gedrag. De 
telefoon zelf is namelijk niet het grootste probleem. Jij zult namelijk de 
verantwoordelijkheid moeten pakken en iets aan je gedrag willen 
doen. 

De telefoon weg doen is dan ook niet de oplossing. 
Wanneer we onze telefoon wegleggen bijvoorbeeld in een telefoonk
luis verplaatsen we het probleem juist. We lossen het niet op maar 
stoppen het probleem op dat moment even weg. Het probleem 
oplossen is daarom beter zodat we er dan vanaf zijn. 
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4. T11d voor een
• 

nieuwe start 
Denk jij na het lezen van het e-book dat je een aantal dingen wilt ve
randeren? Dan wil ik jou graag helpen. 

Ik heb namelijk een leerzame cursus geschreven waar jij levenslang 
iets aan gaat hebben. In deze cursus krijg je allereerst een zelf opge
nomen beeldmateriaal waarbij ik jou wat meer informatie ga geven 
over wat de impact op ons als mens is en samenleving onder andere. 
Vervolgens ga je aan de slag met leerzame opdrachten om meer 
over jezelf te weten te komen. 

Deze cursus laat jou aan de slag gaan met jezelf waardoor je hier 
uiteindelijk voor de lange termijn profijt van zult hebben. Tips en 
maatregelen voor een maand geef ik dus ook niet. 

Tenslotte vind ik persoonlijke aandacht erg belangrijk. Tijdens dit tra
ject ga ik jou begeleiden en feedback geven op jouw gemaakte 
opdrachten. Hierdoor heb ik maar een aantal beschikbaar plek
ken .. Wacht dus niet te lang want vol=vol! 

Wil je nog wat meer informatie? Dat kan! >> klik hier voor meer infor
matie. 
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