7 op de 10 Belgen stoort zich aan
smartphonegedrag van beste vriend of partner
tijdens een gesprek
NN roept de Belg op om te werken aan kwaliteitsvolle sociale relaties op
International Friendship Day, maandag 30 juli 2018
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Over het onderzoek
In het kader van International Friendship Day op maandag 30 juli
2018 nam levensverzekeraar NN de impact van veelvuldig
smartphonegebruik tijdens sociale activiteiten met onze beste
vrienden en partner onder de loep. Onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville bevroeg 1123 werkende Belgen tussen 20 en 75 jaar.
57% van de respondenten is Nederlandstalig, 43% Franstalig.
49% van de respondenten zijn mannen, 51% vrouwen.
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7 op de 10 Belgen stoort
zich aan smartphonegedrag
van beste vriend of partner
tijdens een gesprek
NN roept de Belg op om te werken aan kwaliteitsvolle sociale relaties
Brussel – 28 juli 2018 - 7 op de 10 Belgen vindt het erg storend als hun beste vriend of
partner meer met de smartphone bezig is dan met het gesprek, ook wel ‘phubbing’
genoemd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van levensverzekeraar NN. Uit het Nationaal
Geluksonderzoek van UGent en NN bleek al dat de meerderheid van de jongvolwassenen onder de 34 zich eenzaam voelt. De kwaliteit van onze sociale relaties speelt
daarbij een grote rol. Daarom nam NN in een nieuwe studie ons smartphonegebruik
tijdens sociale activiteiten onder de loep. Wat blijkt? De Belg stoort zich mateloos aan
het overmatig gsm’en van de partner of beste vriend tijdens een gesprek of etentje,
maar schat de frequentie van zijn eigen phub-gedrag veel lager in dan bij de andere.
Omdat écht menselijk contact en een goede relatie met onze vrienden ons gelukkiger
maken, roept NN op om nu maandag, op International Friendship Day, je beste vrienden de aandacht te geven die ze verdienen en de smartphone daarbij bewust aan de
kant te leggen.
Hoe gelukkig is de Belg vandaag? Wat maakt of kraakt ons
geluk? Dankzij het Nationaal Geluksonderzoek van UGent
en NN en via www.gelukkigebelgen.be komen de Belgen dit
jaar te weten wat hen gelukkig maakt, en hoe zij (nog) gelukkiger kunnen worden. Op geregelde tijdstippen worden
nieuwe resultaten bekend gemaakt. Uit de eerste resultaten in maart bleek al dat Belgische senioren vandaag
gemiddeld gelukkiger zijn dan millenials. Naast een goede
gezondheid en een financieel stabiele situatie hebben ook
onze sociale relaties een grote impact op ons geluk.

Begin juli stelden UGent en NN vast dat jongeren eenzamer
zijn dan ouderen. 54,5% van de jonge Belgen tussen de 20
en de 34 jaar voelt zich eenzaam. Ook bij generation X is
eenzaamheid al te vaak een harde realiteit, want 53% van
de Belgen tussen 35 en 50 jaar geeft aan zich eenzaam te
voelen. Opvallend: hoe ouder we worden, hoe minder eenzaam we ons voelen. Volgens het onderzoek is de kwaliteit
van onze sociale relaties cruciaal om eenzaamheid te
doorbreken. Want wie tevreden is met zijn vrienden heeft
drie keer meer kans om gelukkig te zijn.
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Wat is phubbing?
Phubbing betekent zoveel als ‘the act of snubbing someone in a social setting by looking at your phone’. Ofwel iemand
negeren in een sociale context, door met je telefoon bezig te zijn in plaats van met je gesprekspartner. Een herkenbaar
fenomeen, waar volgens het onderzoek de grote meerderheid van de Belgen zich mateloos aan stoort, maar een
minderheid aangeeft het zelf ook regelmatig te doen.
Denys Malengreau, expert digitale economie verklaart waarom het fenomeen ‘phubbing’ vandaag meer dan ooit aanwezig is:
“De prijs van smartphones is de laatste jaren zeer democratisch geworden en heeft de gebruiker in staat gesteld om
buiten te komen en mobiel te zijn. Vandaag praten we niet langer over passief gebruik van het internet, maar zijn we
voortdurend actief aan het delen en communiceren. Het actieve web heeft gezorgd voor een digitale uitbreiding van onze
identiteit die we proberen te onderhouden waar we ook zijn.”

Phubbing tijdens een gesprek of een etentje kan schadelijk zijn voor je relaties
De meerderheid van de Belgen vindt het zeer storend dat de partner of beste vriend(in) de neiging heeft om tijdens een
gesprek steeds zijn/haar smartphone te checken en de conversatie mentaal te verlaten. Of het nu gaat om afgeleid
worden bij de zoveelste notificatie of tijdens een stilte meteen naar de smartphone grijpen. Van onze beste vrienden
aanvaarden we dit gedrag nog minder dan van onze partner. Tijdens een etentje onder vrienden, vindt 71% het storend
wanneer de beste vriend(in) meer bezig is met de smartphone dan met de conversatie. 64% van de Belgen vindt het
storend wanneer de partner phub-gedrag vertoont tijdens een etentje met twee of met vrienden.

Annelore Van Herreweghe, woordvoerder NN, verklaart:
“Het is duidelijk dat met je smartphone bezig zijn tijdens belangrijke en misschien wel
zeldzame quality time met je beste vriend, geen goed doet aan de kwaliteit van je
relatie. We willen de Belg hier graag bewust van maken, om met dit inzicht aan de
slag te gaan op en ook na International Friendship Day. Want onze missie als
levensverzekeraar is om de Belg op weg te helpen naar een gelukkiger leven. Uit het
Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat afspreken met vrienden, een goed gesprek
voeren en écht menselijk contact belangrijk zijn voor kwalitatieve relaties. Phubbing
helpt ons niet vooruit, want het wordt duidelijk als erg storend ervaren.”
Van ’s avonds in bed tot ’s ochtends aan de ontbijttafel
Heel wat Belgen staan op met hun smartphone en gaan ermee slapen. Onder partners wordt de smartphone in bed of
aan de ontbijttafel sociaal al iets meer aanvaard dan tijdens een gesprek of een etentje. Toch vindt 4 op de 10 Belgen het
(heel erg) storend als de partner meer bezig is met zijn smartphone in bed bij het slapengaan en 44% stoort er zich al aan
’s ochtends aan de ontbijttafel.
Opvallend: wie ontevreden is over zijn vaste relatie merkt dubbel zo vaak op dat zijn partner tijdens een gesprek meer
bezig is met de smartphone (49%) dan wie tevreden is met zijn relatie (24%).

Volgens life planner Cynthia Ghysels heeft de smartphone een duidelijke impact
op de kwaliteit van onze relaties: “Alleen al door je smartphone in het zicht op tafel
te leggen, geef je een signaal aan je partner dat je met je aandacht niet volledig
aanwezig bent. Door samen dingen te ervaren, bouwen we een intense connectie
op. Als dat telkens gestoord wordt door een ‘biepje’, dan zorgt dat voor een
vervlakking van het gesprek waardoor je weer opnieuw moet beginnen. Dat kan
ervoor zorgen dat je nooit tot die intense connectie komt.”
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Het te frequent gebruiken van de smartphone kan daardoor leiden tot spanningen en problemen binnen een koppel,
volgens psychologe Sylvie Loumaye. Ze licht toe: “Het te frequent gebruiken van onze smartphone kan een grote bron van
irritatie zijn binnen een koppel. Daarom is het belangrijk om momenten in te lassen met twee, waar smartphones niet bij
horen. Om gelukkig te zijn en om ons niet eenzaam te voelen, is het cruciaal om je echte banden goed te onderhouden.
Internet of sociale media zullen ons nooit een knuffel geven of affectie geven. En dat is de warmte waar we als mens nood
aan hebben om gelukkig te zijn.”

De plaatsen waar onze partner het vaakst phubt:
Voor de televisie

52 %

Tijdens een autorit

36 %

Aan de ontbijttafel

34 %

In bed bij het slapengaan
In bed bij het opstaan

30 %
26 %

Opvallend: we schatten de frequentie van ons eigen phub-gedrag laag in
Ondanks het feit dat we ons massaal storen aan het overmatig gsm’en van onze partner of beste vriend(in), geeft de
minderheid van de Belgen aan dat ze zelf ook wel regelmatig meer met hun smartphone bezig zijn dan met het gesprek.
17% van de Belgen geeft aan tijdens een gesprek regelmatig meer bezig te zijn met de smartphone dan met de conversatie.
Tijdens een etentje met vrienden geeft 18% toe dat ze het wel eens doen. Voor de televisie zijn we duidelijk vaker aan het
phubben: 43% geeft toe vaker met de smartphone bezig te zijn tijdens het televisiekijken dan met de partner.
Life planner Cynthia Ghysels verklaart: “Het is eigen aan de menselijke natuur: we zien al snel bij een ander wat ons
stoort, maar bij onszelf zien we het vaak niet. Ons brein wordt onbewust aangetrokken door de voortdurende prikkels van
onze smartphone. Het is bij veel mensen een gewoonte geworden, die alleen kan veranderd worden door bewust nieuwe
gewoontes in te lassen.”
Psychologe Sylvie Loumaye waarschuwt bovendien voor de gevolgen van deze gewoonte: “We spenderen vandaag
meer en meer tijd aan schermen zonder er ons nog echt van bewust te zijn. Ons verbinden aan mensen die fysiek niet
aanwezig zijn en deconnecteren van mensen bij wie we wel fysiek zijn, kan bepaalde afhankelijkheden creëren waar we
voor op onze hoede moeten zijn. Het smartphonegebruik triggert dopamine en seronine in ons lichaam. Dat zorg voor een
denkbeeldig gevoel van plezier en geeft ons het gevoel dat we belangrijk zijn.”

Volgens expert digitale economie Denys Malengreau is het niet toevallig dat
we zoveel tijd spenderen aan onze smartphone: “Als we kijken naar Facebook
bijvoorbeeld, onafhankelijk van de voordelen, kunnen we duidelijk stellen dat
het platform vanuit economisch standpunt zoveel mogelijk de aandacht van de
gebruiker probeert te trekken. Terwijl je op Facebook surft en zaken leuk vindt,
worden nieuwe data gegenereerd zodat je publiciteit op maat te zien krijgt. Want
dat is de hoofdbron van hun inkomsten. Social media zijn niet toevallig verslavend.
De onophoudelijke stroom van informatie is gesorteerd volgens een algoritme op
maat van jouw voorkeuren, de veelheid aan notificaties, de volgende video die
meteen laadt, etc. Deze mechanismes zijn zijn zorgvuldig uitgekiend. Dat is nu
eenmaal de prijs die we betalen voor een ‘gratis’ dienst.”
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Jongvolwassenen doen het vaker en zijn ook
toleranter
Bij jongvolwassenen onder de 34 jaar geeft een grotere
groep aan dat ze zich tijdens een gesprek wel eens laten
verleiden door de virtuele wereld van hun smartphone. 33%
van de jongvolwassenen geeft toe soms tot voortdurend
meer met hun smartphone bezig te zijn dan met het
gesprek. Bij de 35-50 jarigen daalt dat naar 20% en bij de
50-plussers tot 7%. De jongvolwassenen vinden het dan
ook iets minder storend dat hun partner of beste vriend
het ook doet, dan de oudere generaties. 65% van de
jongvolwassenen vindt het storend, dat stijgt naar 70% bij
de generatie X en naar 72% bij de 50-plussers.
Uit het Nationaal Geluksonderzoek bleek al dat
jongvolwassen Belgen zich het vaakst eenzaam voelen
en dat Belgische senioren de gelukkigste generatie zijn.
Volgens Life Planner Cynthia Ghysels valt dat deels te
verklaren door het feit dat oudere mensen hun aandacht
bewuster richten op wat ze echt willen in het leven: “Als

we tijd uitrekken voor onze sociale relaties, dan is het
ontzettend belangrijk om tijdens die momenten ook te
zorgen voor echte aandacht en oprecht te luisteren naar
wat anderen te vertellen hebben. Senioren richten hun
aandacht meer op wat ze belangrijk vinden in het leven en
zijn minder afgeleid door hun smartphone. Dat draagt bij
tot meer tevredenheid en tot meer geluk.”

Vrouwen storen zich het meest aan phub-gedrag
Naast een generatieverschil is er ook een duidelijk verschil
in de resultaten bij vrouwen en bij mannen. Als de partner
of beste vriend(in) meer bezig is met de smartphone dan
met het gesprek, dan is dat voor 77% van de vrouwen een
bron van (grote) ergernis. Bij de mannen is dat opmerkelijk
minder: 61% van de mannen stoort zich hier erg aan. Het
verschil is nog groter bij jongvolwassenen onder de 35.
75% van de vrouwen onder de 35 stoort zich aan een
gesprekspartner die voortdurend de smartphone checkt,
terwijl dat bij mannelijke generatiegenoten daalt tot 56%.

Geef je vrienden nu maandag, op International Friendship Day, de aandacht
die ze verdienen
Naar aanleiding van International Friendship Day lanceert levensverzekeraar NN een oproep
naar de Belg: geef je beste vriend of partner de aandacht die ze verdienen en leg je smartphone
bewust even aan de kant. Want uit het Nationaal Geluksonderzoek van UGent en NN blijkt dat
de kwaliteit van onze sociale relaties cruciaal is voor ons geluk. Wie tevreden is met zijn vrienden
heeft drie keer meer kans om gelukkig te zijn.

Hoe gelukkig ben jij met je relaties?
De Geluk-O-Meter geeft weer hoe gelukkig jij over het algemeen bent in vergelijking met je leeftijdsgenoten.
De resultaten vertellen je bovendien hoe tevreden je bent met je gezondheid, jouw omgeving, je persoonlijkheid
en je sociale relaties. Ook je emoties en je algemene tevredenheid krijgen een cijfer. Doe de test op www.
gelukkigebelgen.be/geluk-o-meter/ en ontdek hoe gelukkig jij bent.
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Hoe kan je zelf werken aan je
relaties en je geluk?
Gelukkigebelgen.be & Geluk-O-Meter

Hoewel het leven onverwachte wendingen kan hebben, is er heel wat dat de Belg kan
doen om zijn eigen geluk een duwtje in de juiste richting te geven. Daarom reikt NN op
het platform www.gelukkigebelgen.be tips aan om de Belg op weg te helpen naar een
gelukkiger leven. Op de website waar het geluk van de Belg het komende jaar in kaart
wordt gebracht, kan je met de Geluk-O-Meter testen hoe gelukkig je vandaag bent
vergeleken met andere landgenoten en vind je tips van geluksexperts om te werken
aan een gelukkiger leven.

We vinden het met z’n allen enorm storend wanneer onze partner of beste vriend meer naar zijn mobiele
scherm staart dan naar jou tijdens een hartelijke babbel of een gezellig etentje. Hierbij vijf tips om je er alvast zelf
niet schuldig aan te maken:
1. Zet je gsm op stil en schakel de notificaties uit
Een geluidje dat een nieuw berichtje aankondigt, een
melding van je werkmail of een pop-up over je laatste
instagrampost zijn vaak onweerstaanbare
verleidingen van je smartphone. Door je meldingen uit
te schakelen en je geluid uit te zetten zorg je ervoor
dat je gsm niet voor onnodige afleiding zorgt tijdens
een gezellig etentje.
2. Word je bewust van je smartphonegebruik
Vaak hebben we zelf niet door hoe vaak we naar
onze smartphone grijpen en hoeveel tijd we er
dagelijks aan spenderen. We onderschatten
doorgaans ook de tijd die we al scrollend
doorbrengen. Doe zelf de test via de app Moment
(IOS) of Quality Time (Android) en ontdek welke
impact jouw smartphonegebruik op jouw leven heeft.
3. Laat je gsm thuis
Sinds de komst van de smartphone, is hij zelden

verder dan een armafstand van onze zijde geweken.
De makkelijkste en meest bevrijdende manier om
wat afstand van je mobiel te nemen is door hem
gewoon een keertje thuis te laten.
4. Goede afspraken maken goede vrienden
Maak concrete afspraken over het gebruik van je
smartphone, ook tijdens een avondje uit. Spreek
bijvoorbeeld af om alle gsm’s in het midden van de
tafel te leggen. Wie als eerste zwicht en naar zijn
mobieltje grijpt, betaalt de rekening.
5. Erken de afleiding
Wanneer je beste vriendin op bevallen staat, je zoon
zijn examenresultaten krijgt of je lief die
langverwachte promotie, brand je uiteraard van
nieuwsgierigheid en wil je graag in die vreugde delen.
Breng je gesprekspartner in dat geval op de hoogte
van deze heuglijke omstandigheden zodat die weet
dat je af en toe gericht naar je mobieltje grijpt.
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Cath Luyten
Geluksambassadrice
Bij Cath Luyten komt de smartphone de slaapkamer niet meer in
Cath Luyten hecht erg veel belang aan de kwaliteit van haar relaties met
haar partner, vrienden en familie. Te veel met je smartphone bezig zijn in
bepaalde situaties, is volgens haar schadelijk voor je relaties. Ze probeert
hier dan ook heel bewust mee om te gaan. Zo besloot ze onlangs om de
smartphone uit de slaapkamer te bannen. Ook tijdens etentjes kiest ze er
bewust voor om haar smartphone aan de kant te leggen.
“Ik geef eerlijk toe dat ik het niet altijd even gemakkelijk heb om af te
kicken van mijn smartphone. Vroeger was mijn smartphone checken om
te kijken of ik niets gemist heb, het eerste wat ik deed ‘s ochtends. Na een
aantal serieuze gesprekken met mijn partner, heb ik dit afgeleerd. De
smartphone komt nu zelfs de slaapkamer niet meer in.”
Helemaal afkicken hoeft nu ook weer niet. De smartphone speelt een
prominente rol in deze tijden, dat is niet anders in het leven van Cath: “Ik
vind het belangrijk om mijn beste vrienden en familie op de hoogte te
houden van mijn leven. Op vakantie stuur ik dus geregeld een foto door
naar het thuisfront via Whatsapp. Zolang je geen slaaf wordt van je
smartphone is dat volgens mij geen probleem. Ik voel niet de noodzaak
om alles direct op Instagram te posten en kan er bewust voor kiezen om
dit soms ook niet te doen.”
Maar er zijn situaties waarbij het volgens Cath not done is om heel de tijd
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Over NN
Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en geluk.
Iedereen is anders, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gezond en
gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk.
Haar expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij
wetenschappelijke inzichten en die wil ze ook breed maatschappelijk inzetten met
het oog op een gelukkige Belg. Centraal staat vandaag de NN leerstoel met het
‘Nationaal Geluksonderzoek’ (UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat
maakt Belgen gelukkig?’ Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn
geluk gedeeltelijk zelf in eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan
waarmee de Belg zelf aan de slag kan.
Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij innovatieve oplossingen
(invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via een sterk netwerk van
makelaars en bankpartners. NN telt 1,4 miljoen klanten in België en behoort tot
NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een
uitstekende kapitaalspositie, actief in 18 landen wereldwijd.
Voor meer informatie over het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ en tips voor een
gelukkiger leven: www.gelukkigebelgen.be
Voor meer informatie over NN: www.nn.be
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Perscontact
Annelore Van Herreweghe
communicatie@nn.be

02 238 88 11
Beeldmateriaal in hoge resolutie
		
www.gelukkigebelgen.be/pers
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Cynthia Ghysels
Soms weten mensen niet meer wat ze willen in
het leven. Ze twijfelen aan hun job en zouden
liever een nieuwe weg inslaan, maar ze weten
vaak niet hoe. In dat geval kunnen zij rekenen op
life planner Cynthia Ghysels (50).
Cynthia is één van de weinige registered life
planners in België. Meer dan ooit gelooft zij dat je
door de aandacht voor je persoonlijke
ontwikkeling een verschil kunt maken in je leven
en dat van anderen. Haar passie voor persoonlijke
ontwikkeling gaat helemaal terug tot haar
jeugdjaren. Op haar 17e werd zij Belgisch
kampioen kogelstoten. Na haar studie rechten
heeft ze een mooie carrière van 22 jaar gehad bij
verschillende bedrijven in de verzekeringswereld.
Daar leerde ze dat een sterker inzicht in jezelf
leidt naar een sterker leiderschap.

Als alleenstaande moeder met 2 dochters heeft
ze ervoor gekozen het leven te leiden dat bij haar
past en haar passie helemaal tot uiting te brengen
via haar eigen bedrijf. Zij maakt Life Planning, een
methode om te ontdekken hoe je jouw eigen
leven zinvol kan invullen en hoe je hierbij de juiste
keuzes maakt, praktisch en concreet toepasbaar
voor ondernemers, topsporters, bedrijven en hun
leiders, die op zoek zijn naar persoonlijke groei en
zakelijke effectiviteit.
Op de Geluksblog leert Cynthia de Belgen hoe ze
hun geluk in eigen handen kunnen nemen. Als
gelukscoach geeft zij tips en reikt zij de middelen
aan om de eerste stap naar een gelukkiger leven
te zetten. Cynthia helpt Belgen op weg naar een
leven vol goesting.
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Sylvie Loumaye
Op 16-jarige leeftijd weet Sylvie Loumaye één
ding zeker: later wil ze werken in het Centrum
voor Gezinsplanning met als missie het
verbeteren van het emotionele, rationele en
seksuele leven. Voor Sylvie is er immers niets
interessanter dan werken in het domein ‘liefde’.
Zegt men niet dat liefde de wereld regeert?
Een logische volgende stap was dan ook haar
studiekeuze psychologie aan de UCL, uiteraard
met een stage in gezinsplanning (SIPS in Luik).
Sylvie vulde dit vervolgens aan met een
aggregaat opleiding om later ook les te kunnen
geven ‘en zo haar kennis en ervaring te kunnen
delen met anderen’. Voor haar thesisonderwerp
kiest Sylvie voor het delicate onderwerp
‘zelfmoord bij jongeren’. Het raakt haar dat
sommige jongeren en jongvolwassenen de
liefde voor het leven verliezen.
Sylvie startte haar carrière in 1999 bij Aywaille
Gezinsplanning
(Ourthe-Amblève),
als
psychotherapeute, gastvrouw en facilitator.
Parallel start Sylvia als zelfstandige
psychotherapeut die mensen helpt in hun
zoektocht naar geluk.
Van 2002 tot 2010 is Sylvie directrice van een
Luikse centrum voor Gezinsplanning (Le 37)
waar ze instaat voor familiebemiddeling
(begeleiding
tijdens
echtscheidingen),
seksuologische
hulpverlening
en
het
organiseren van workshops over zelfvertrouwen,
communicatie, ...
In 2008 behaalde ze haar universitair diploma
(UCL) in de klinische seksuologie waarna ze
ook startte met het begeleiden van koppels. De
kwaliteit van ons seksleven is volgens haar een
bepalende factor voor het geluk. De WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie)
erkent
overigens het belang van seksuele gezondheid.
In 2015 volgde ze een opleiding hypnotherapie
(TBT) om patiënten te helpen met het verwerken
van trauma’s (zoals agressie en intimidatie)
zodat deze niet langer de kwaliteit van hun
geluk bepalen.

Sinds 2010 is Sylvie aan de slag als zelfstandig
psychotherapeute
en
onderzoekt
ze
voornamelijk hoe je de balans kan bewaren
tussen het professionele en het privéleven.
Daarnaast blijft ze zich inzetten om het taboe
rond seksualiteit te doorbreken via media (in
radioprogramma’s, geschreven pers, …),
animatie op scholen en conferenties.
Ondertussen heeft Sylvie, zoals te zien op haar
website (www.sylvieloumaye.be), verschillende
kanalen ontwikkeld die mensen helpen bij de
ontwikkeling van een leven waarbij liefde voor
onszelf én voor onze naasten, een gezond
seksleven, ... centraal staan. Kortom, alles wat
men nodig heeft voor een gelukkig leven!
Vandaag de dag kan Sylvie zeggen dat haar
professioneel leven haar gelukkig maakt en dat
haar job haar passie is geworden.
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