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Kamal Zirara
Mijn smartphone is onlangs 
kapotgevallen. Nu moet ik het 
doen met een oud exemplaar 
waarmee je alleen kunt bellen 
en sms’en. Ik mis mijn smart-
phone echt. Er is veel dat ik 
niet kan doen: het nieuws 
lezen, op Facebook, Snapchat, 
en YouTube kijken, contact 
houden met mijn vrienden en 
familie in Marokko. Het is bijna 
een verslaving, maar ik vind het 
gewoon leuk. Nu dus proberen 
te sparen voor een nieuwe.

Wouter Coomans
Ik zit zo min mogelijk op mijn 
smartphone, zonde van mijn 

tijd. Vaak weet ik niet waar hij 
ligt. Ik ben pas een jaar of drie, 

vier geleden begonnen aan 
een smartphone. Uiteindelijk 
was het toch handig, vooral 

voor de navigatie. Ik overweeg 
een TomTom te kopen, zodat 
ik mijn smartphone niet meer 

nodig heb. Whatsapp wil ik 
al een tijdje vanaf, al vind ik 

videobellen wel leuk met de 
kleine en haar oma. 

Kirsten Wehman
Ik ben te veel bezig met mijn 
telefoon. Het is echt een ge-

woonte. Even snel checken of 
ik nog een berichtje of e-mail 

heb, even de krant lezen. Je 
doet het zonder nadenken. Ik 

word er onrustig van als ik mijn 
 telefoon niet bij me heb. Ik  

zou er zeker minder tijd aan 
willen besteden. Als je in de 

rij staat bij de supermarkt 
kijkt iedereen op zijn scherm. 
Jammer, we plaatsen onszelf 

zo buiten het leven.

Check online Praat ook mee over dit onderwerp!
Ga naar consumentenbond.nl/straatvraag

Straatvraag
Hoelang ben je iedere dag 

bezig met je smartphone en 
wat doe je er allemaal mee?

Malcolm Schwidder
Per dag zit ik wel acht tot tien 
uur op mijn telefoon. Voor 
mijn werk bij een museum en 
debatcentrum moet ik veel 
bellen en mailen. Het voelt 
ongezond, maar op werkdagen 
kan het niet minder. Als ik vrij 
ben, zit ik er ook regelmatig 
te lang op. Ik vind het fijn dat 
mobiele telefoons en sociale 
media er zijn, maar het is ook 
beperkend. Mensen kijken niet 
meer om zich heen. We zijn er 
asocialer door geworden. 

Toos van der Harst
Vanaf 2013 ben ik mijn iPhone 
intensief gaan gebruiken. Toen 
ging ik op wereldreis en een 
smartphone maakte alles mak-
kelijker, zoals hotels boeken 
en lezen over bezienswaardig-
heden. Ik vind hem hartstikke 
handig. Het is fijn om goed 
bereikbaar te zijn. Ik vind niet 
dat ik te veel op mijn telefoon 
zit of erdoor gecontroleerd 
wordt. Dat heb je toch zelf in 
de hand? Voor mij is het puur 
een gebruiksmiddel.


