4. Is televisie kijken schadelijk voor de
ogen?
Televisie kijken hoeft niet schadelijk te zijn
voor de ogen.
Een voorwaarde is datje voldoende afstand
neemt van het beeld.
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De gewenste afstand hangt samen met de
grootte van het beeldscherm. De grootte van
het beeldscherm meet je vanaf de
linkerbovenhoek naar de rechteronderhoek.

Hieronder volgen enkele beeldschermafmetingen met daarbij een aan te bevelen
kijkafstand.
42
48
56
60

cm:
cm:
cm:
cm:

circa 3 meter
circa 3:V2meter
circa 4 meter
ruim 4 meter

~

ind en televisie.

Voor de ogen is het vermoeiend om televisie
te kijken in een ruimte die onvoldoende
verlicht is.
Het is daarom belangrijk dat er voldoende
licht is in de ruimte waar televisie gekeken
wordt.
5. Wat is de beste houding om televisie te
kijken?
Veel kinderen liggen op de grond naar de
televisie te kijken, met hun hoofd op hun
handen. De rug wordt op deze manier
geforceerd. Bovendien moet het hoofd steeds
omhoog gehouden worden. Dit is erg
vermoeiend en daarom is deze houding niet
aan te bevelen.
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Het beste is, om zittend televisie te kijken
naar een beeldscherm op ooghoogte.

Telefoon:
Telefax:

(076) 5282000
(076) 521 60 62

Kind en televisie

heeft, verschilt van kind tot kind en van
leeftijd tot leeftijd. Het is moeilijk te
voorspellen wat een bepaald programma bij
het kind oproept. Soms worden kinderen
bang. De angst die ontstaat kan leiden tot
problemen met slapen, bedplassen, bang zijn
in het donker, enzovoort. Ook kan deze angst
leiden tot 'nadoen'. Dat kan bestaan uit
onschuldig oorlogje spelen tot 'spelletjes'
waarbij anderen echt pijn gedaan wordt.
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De televisie is niet meer weg
te denken uit de huiselijke
kring. Televisie kijken biedt
niet alleen volwassenen
maar ook kinderen veel kijken luisterplezier. Vragen
zoals 'Mag ik van tafel,
er komt een leuk
programma op tv'
krijgen ouders vaak te
horen.
Elke dag vanaf 6 uur
's morgens worden er
kinderprogramma's
uitgezonden. Het
gevolg is dat er
. kinderen zijn die
zowel voor als na
schooltijd bijna niets
anders doen dan voor de
buis hangen.

Is televisie kijken ongezond?
Dat hangt er vanaf. Als in een gezin de
gewoonte is om kritisch televisie te kijken en
niet klakkeloos alles aan te laten staan kan
televisie kijken ontspannend en leerzaam zijn.
In deze folder geven we antwoord op vijf veel
voorkomende vragen van ouders over
televisie kijken en gezondheid.
1. Heeft geweld op televisie een slechte
invloed op de ontwikkeling van
kinderen?
De hoeveelheid kinderprogramma's is in de
loop van de tijd enorm toegenomen. Het
aantal kinderprogramma's waarin geweld
voorkomt is daarmee ook gestegen.
Geweld op de televisie laat geen enkel kind
onberoerd. De mate waarin dit geweld invloed
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Een bepaald televisieprogramma kan wel
aanleiding zijn tot gewelddadig gedrag, maar
is vaak niet de directe oorzaak. Ook moeilijkheden thuis, op school of in de directe
omgeving van het kind kunnen een rol
spelen.
Sommige kinderen vertonen agressief gedrag
naarmate het programma dat ze zien dichter
bij hun eigen belevingswereld ligt. Andere
kinderen trekken zich juist terug. Voor peuters
en kleuters is er nog geen duidelijk verschil
tussen de echte wereld en de fantasiewereld.
Geweld, in welke vorm dan ook, roept bij hen
meestal angst op.

Samen met je kind televisie kijken en praten
over watje hebt gezien kan veel negatieve
invloeden van het televisiegeweld wegnemen.
2. Worden kinderen lui van televisie
kijken?
Als kinderen de gewoonte hebben om na
schooltijd meteen de televisie aan te zetten,
leren ze geen andere manieren om hun tijd te
besteden. Voor hun lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling is het juist belangrijk
dat kinderen actief bezig zijn met knutselen,
buiten ravotten enzovoort. Daarom kun je
beter als ouder samen met je kind ook naar
andere vormen van vrijetijdsbesteding
zoeken.
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Door samen met je kind een programma uit te
kiezen dat hij echt wil zien, kun je hem leren
bewust en selectief televisie te kijken.
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3. Kunnen kinderen een slechtere
gezondheid krijgen van televisie
kijken?
Voor een goede gezondheid zijn voldoende
nachtrust, gezond eten en voldoende
beweging van groot belang.
De maaltijd onder het televisie kijken naar
binnen werken, of later naar bed gaan om
niets van die spannende film te missen, is op
den duur zeker slecht voor de gezondheid.
Bovendien slapen veel kinderen niet direct
ontspannen en rustig in na een spannende
film.
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Kinderen die laat naar bed gaan of lang
wakker liggen door niet verwerkte televisieindrukken, zijn 's ochtends vaak slaperig. Op
school hebben ze dan moeite om bij de les te
blijven.
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Stuur kinderen niet meteen na een
spannende film naar bed, maar laat ze even
iets anders doen om rustig te worden,
bijvoorbeeld lezen.

