RECTIFICATIE
Vanwege de huidige coronacrisis gaat
de geplande boeklancering op 3 april
niet door. Een nieuwe datum en
nadere informatie volgt zodra er meer
duidelijkheid is.
PERSBERICHT
Zelhem, 17 maart 2020

- Hoe maak jij met je mobiel jouw leven, én dat van
anderen, nog leuker?
- Burgemeester van Doetinchem ontvangt eerste exemplaar
- Een confronterende en met humor geschreven
smartphonehandleiding
Actueel boek met 125 gedragsregels
voor je smartphonegebruik
DOETINCHEM – Op vrijdag 3 april 2020 presenteert Marlous de Haan haar
boek Smartphone Etiquette. Het is die dag precies 47 jaar geleden dat ’s werelds
eerste telefoongesprek met een mobiel werd gevoerd in Manhattan. Het
smartphonegebruik is niet meer weg te denken uit ons leven en de impact van de
smartphone op de samenleving is immens. Op school, op het werk, in openbare
situaties, bij gelegenheden en zelfs in bed komen we de smartphone tegen.
Gewenst én ongewenst. De auteur beschrijft 125 gouden gedragsregels over hoe
jij met je mobiel jouw leven – én dat van anderen in je omgeving – nog leuker
maakt.
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Bewustwording
Als rasechte nomofoob en verslaafd aan de smartphone heeft Marlous de Haan dit boek geschreven
voor iedere smartphonebezitter die wil weten hoe je in verschillende situaties kunt omgaan met je
smartphone. Door 125 situaties te beschrijven, kijkt ze op soms grappige, soms confronterende
wijze hoe je naar jezelf en naar anderen toe omgaat met je smartphone. Dit kan onhandig zijn,
weinig sociaal, ronduit irriterend of zelfs erg gevaarlijk. Ze probeert met dit boek bewustwording te
creëren over de gedragsregels die we allemaal zouden moeten kennen voor het gebruik van
smartphones in ons leven. En hoe we met elkaar willen dat we wel of niet omgaan met de
smartphone. De meeste nu bekende en gebruikte gedragsregels zijn verzameld en gebundeld in dit
boek over smartphone-etiquette.

Vloek of zegen?
2010 had 22% van de mensen in Nederland een smartphone. Inmiddels is dat percentage gestegen
tot 87%! Van de jongeren zit 99% dagelijks op z’n mobiel. Het is geen wonder dat dit invloed heeft
op het sociale leven. We kunnen niet meer zonder onze smartphone. In elke denkbare situatie is de
mobiel meestal maar op een armlengte afstand van ons verwijderd en op ieder moment van de dag
zijn we bereikbaar.

Gedragsregels
Een belangrijke stap in het omgaan met je smartphone, zowel voor jezelf als je omgeving, is
bewustwording. Jij bent de baas over je smartphone en niet omgekeerd. Een hulpmiddel in de
interactie met jezelf en je omgeving is daarbij etiquette. In dit boek worden op luchtige en soms
confronterende manier 125 situaties belicht, waarin je met je smartphone kan komen en waar het
gebruik van de smartphone centraal staat. Het boek is met veel humor geschreven waardoor de
boodschap luchtig blijft en toch duidelijk overkomt. In het boek wordt tekst afgewisseld met fraaie
tekeningen van de cartoonist Bas van den Biggelaar. Bas is in staat om in één tekening een totale
situatie af te beelden.

Voor wie is het boek bedoeld?
Het boek behandelt de etiquette van het omgaan met de smartphone in het sociale verkeer en met
jezelf en is uitermate geschikt voor ouders, scholen, werkgevers, werknemers, politici en iedere
eigenaar van een smartphone. In een tijdperk waarin de smartphone niet meer weg te denken is uit
het leven van de mens, is het belangrijk dat we op een plezierige, effectieve én sociaal aanvaardbare
manier gebruikmaken van de smartphone. Smartphone Etiquette is typisch zo’n boek dat op ieders
nachtkastje zou moeten liggen.

Over de auteur
Marlous de Haan is een hardcore smartphonegebruikster. Haar laatste dag zonder mobiel is lang
geleden. Als veelvuldig smartphonegebruiker heeft zij de afgelopen jaren het fenomeen rondom het
gebruik van smartphones bestudeerd en geïnventariseerd. Vier jaar geleden trok ze, als
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fysiotherapeut, aan de bel over de klachten die ze in haar praktijk zag door onder andere de houding
die bij het smartphonegebruik wordt aangenomen en het ontstaan van de tabletnek en andere
lichamelijke ongemakken daarbij. Vanuit dit punt is ze zich gaan verdiepen in de gevolgen op
fysiek, emotioneel en sociaal vlak en in het bovenliggende fenomeen: nomofobie. Dit staat voor
No Mobile (Phone) Phobia, de angst om zonder smartphone te zitten en alles wat daar mee te
maken heeft.
Ze schrijft boeken en artikelen over smartphone-etiquette, nomofobie en digitale detox.
Meer informatie is te vinden op de website www.smartphoneetiquette.nl
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie) – zie volgende blad
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Boeklancering
U bent als journalist of redactielid van harte uitgenodigd tijdens de landelijke boeklancering van
Smartphone Etiquette, waar de auteur het eerste exemplaar overhandigt aan de burgemeester van
Doetinchem, Mark Boumans.
Datum: vrijdag 3 april 2020 – AFGELAST – nieuwe datum volgt!
Locatie: Bijzonder restaurant Het Borghuis, Burgemeester van Nispenstraat 4, Doetinchem
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Journalisten en redactieleden graag aanmelden via de mail: info@SmartphoneEtiquette.nl

Recensie-exemplaren en interviewverzoeken:
Voor meer informatie, recensie-exemplaren en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen
met uitgeverij Het Boekenschap (info@hetboekenschap.nl) of direct met auteur Marlous de Haan
op telefoonnummer 06 46 325 877 of mail naar info@SmartphoneEtiquette.nl

Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie:

Downloaden via: www.hetboekenschap.nl/smartphoneetiquette
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