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venster sluiten

Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

Tv geen effect op kinderbrein

Televisie kijken helpt kleine
kinderen niet voor hun
ontwikkeling, maar schaadt ook
niet. Dat beweren Amerikaanse
vorsers na een studie onder 872
kinderen.
Testen
Er bestaat geen verband tussen
het aantal uren dat kinderen voor de buis plakken en hun taal- of
motorische vaardigheden. Tijdens het onderzoek, uitgevoerd door
de 'Harvard Medical School and Harvard Pilgrim Health Care', werden
driejarigen aan een aantal vocabulaire-, teken- en inzichtelijke testen
onderworpen. Voordien dienden de ouders de tv- en filmgewoonten van de
ukjes mee te geven. Waarnaar ze keken, deed er niet toe, enkel het aantal
uren leek belangrijk.
Lagere inkomens
Gemiddeld kijken kinderen op de leeftijd van zes maanden een half uur per
dag tv, 1,4 uur op de leeftijd van twee. Slechts 16 procent keek meer dan
twee uur per dag naar de beeldbuis. Ook werd vastgesteld dat gezinnen
met lagere inkomens en niet-blanke kinderen, meer tv keken.
Andere factoren
De onderzoekers merkten dat veel tv kijken op de leeftijd van drie, wel
degelijk tot slechtere resultaten leidde. Dat effect verdween volledig als ook
een aantal socio-economische factoren, meespelen. De opleiding van de
moeder bijvoorbeeld, haar taalgebruik en gezinsinkomen, deden de kleuters
wel beter scoren.
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Geen voordeel
Tegelijk stelden de onderzoekers vast dat ook het omgekeerde geldt: meer
tv kijken leidt niet tot betere resultaten. "Vaak denken ouders dat tv
gunstig kan zijn in het ontwikkelen van een kinderbrein", vertelt
onderzoeksleider Marie Schmidt. "We hebben geen bewijs gevonden dat er
cognitief voordeel schuilt in het tv kijken tijdens de eerste twee jaar van
een kinderleven. Wat wel meespeelt, is het gezin en de familiale
omstandigheden, waarin een kind opgroeit".
Limiteren
Ook al lijkt tv kijken niet schadelijk voor het kinderbrein, toch raden de
vorsers aan het aantal uren voor de beeldbuis, sterk te limiteren. Volgens
hen bestaat er een duidelijk verband tussen tv kijken en obesitas,
concentratieproblemen en slaapproblemen. (lvl)
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