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ColumnFritsBoer

-StoornÍssen
anneerje tot hetlegioenbehoortvan
mensendie met het OVvan A naar B
reizen,ken je het beeld.Eengezellig
joelendgroepjejongerenploft neerop
de bank.Vervolgens
duikt iedere.nln h.t schermp;L
vanzlinsmartphoneen begÍntsnelte tikken.Onder_
tussengaat het onderlingegesprekdoor.Multítas_
king. Wanneerje even om je heen kijkt, bliikt
het
grootstedeel van de medereizigers
bezigmet het
checkenvan sms'jesen whatsàpps.zo leven
wiy
voortdurendin tweewerelden_ die van onzewerke_
lijke omgevingen die van de virtueleomgeving
met
ons socialemedianetwerk.Wereldenvol nieuwe
mogelijkheden,
maarookvol nieuweangsten.e_Sepa_
ratieangstbijvoorbeeld.
Stelje voor dat het jou over_
komt.Smartphonein borstzak,evenvooroverbuigen
en, floep,wegis je gestroomlifnde
vriend_ met óen
fraaieboognaar de dríe verdiepingenlagergelegen
stoep of, minstenszo rampzalig,in de pot van
het
toilet. Dat moet nÍet gebeuren,daar kun
ie van
wakkerliggen.
Voor sociaalangstiguitgevallenmensenis
de
smartphoneeen uÍtkomst.Bij whatsappziet
nie_
mandde rodevlekkenin je nek en hoortniemand
ie
stempiependuit de bochtvliegen.Maardat voordeel
verdamptsnelwanneerje ook tot piekerengeneigd
bent. Danis er de e-Gegeneraliseeide
angststoornís:
Al drie uur geenappjegekregen.
Houdenze nogwel
van me?Doeik nogwel mee?
En vlak de e-DwangstoornÍs
níet uit. Help, dat
appje dat Ík net verstuurde.Staandaar geen
ver_
keerdedingenin? Kanikhet nogterughalen?
Moetik
e.venbellen dat zii het maar niet moet lezen,
maar
directweggooien?
Maar dan vestigik er juist de aan_
dachtop.piekers,piekers.Of:mijn inboxraakt
aardig
vol. Maar welkeberichtenkan ik weggooien? je
Stel
voor dat ik het strakstoch nodig heÉ.laat
ik nog
maar wat geheugenbijkopen.Zo komen er
weer
nieuwestapelsin huis,al zlinzevirtueel.
Voorje het weetvindt de overheidstraksdat er
een
wÍldgroeiis aan nieuwestoornissenen krijgen
we
nogeenbezuinigingvan
de zorgomonzeoren.Maar
is het niet juist de overheiddie ons e_Stoornissen
een uitgave van de ADF stj(hting

bezorgt?Gewooneenambtenaaraan het loketspre_
kenoverietsdat je dwarszit, is er niet meerbiy.eeilen
al evenmin.fe kunt naar de websitegaan en
een
e-formulÍerinvullen.Dankomt er eene_reactie.En
als
die je niet bevalt,kun je eene-beroepaantekenen.
Met onzesmartphonesvolgen*" onl,"eroplos twit_
terendepolitici.Ookdaardoorhebbenwii het gevoel
dat het echtelevenzichafspeeltin het handigeappa_
raatjedat we altiidbii de handhebben.
KPN,T-Mobile,
Vodafoneen al die andereproviders
zltten er niet mee dat wij verslaafdzijn geraakt
aan
onzesmartphones.
Zii zijn de dealers,wii de junks.
Met hun glaskabelsen satellietenhebben zij
het
wereldwijdewebgespannen,
waarinwijgekleefdaan
de dradenals vliegenwachtenop de tà-rt van
de
spin. Moetenwij dit allemaalmaar llidzaamonder_
gaan,of kunnenwe ons ook laten behandelen
voor
de e-Stoornissen?
fa,natuurlijk,daarvoorhebbenwe
toch e-Healthl
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