Gezondheidsmonitor jeugd 2019
Het verhaal achter de cijfers
Hoe gezond voelen de jongeren zich in de regio Utrecht? Wat zijn de risicogroepen en
trends? Welke onderwerpen hangen met elkaar samen? Deze achtergrondrapportage geeft
antwoord op deze vragen.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen,
zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Voor de doelgroep jongeren voert GGD regio
Utrecht daartoe één keer per vier jaar de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Deze monitor levert
waardevolle informatie op die gemeenten kunnen gebruiken bij de onderbouwing van beleid en
interventies ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van de jeugd.
Het Radmodel
Deze achtergrondrapportage gaat uit van een integrale kijk op gezondheid en belicht daarom
een groot aantal factoren die van invloed zijn op de gezondheidssituatie van jongeren. Daarvoor
gebruiken we het radmodel. De gezondheidsraderen bestaan uit een of meerdere onderliggende
indicatoren. Met dit model wordt de samenhang tussen de verschillende raderen weergegeven. De
gemeente kan deze gebruiken als ‘beleidsknoppen’: door aan een rad ‘te draaien’ beïnvloedt dit
ook de andere raderen en ontstaat ook daar beweging.
De Gezondheidsmonitor Jeugd
De Gezondheidsmonitor Jeugd is een grootschalig digitaal vragenlijstonderzoek dat klassikaal
wordt afgenomen onder leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Bij dit onderzoek
werken alle GGD'en in Nederland samen met het RIVM. In het najaar van 2019 voerde GGD regio
Utrecht dit onderzoek voor de vierde keer uit. Driekwart van alle scholen voor regulier voortgezet
onderwijs in de regio deed mee. In totaal vulden bijna 17.000 jongeren in de leeftijd van 13 tot
17 jaar uit de regio Utrecht de vragenlijst in.
Regionale rapportage
De resultaten in deze achtergrondrapportage zijn representatief voor alle jongeren uit klas 2 en 4
die wonen in het werkgebied van GGD regio Utrecht (alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht).
Cijfers per gemeente zijn te vinden op het dashboard Jongeren van de GGDAtlas (link).

Leeswijzer
Dit is een interactief document. Door op een onderwerp in de inhoudsopgave te klikken
komt u in het betreffende hoofdstuk terecht. Ieder hoofdstuk heeft een gelijke opbouw,
eerst wordt achtergrondinformatie gegeven over het onderwerp en vervolgens komen
de uitkomsten, risicogroepen en de samenhang met andere onderwerpen aan bod.
In de analyses voor risicogroepen en samenhangen is gecorrigeerd voor (de overige)
achtergrondkenmerken. Voor een aantal indicatoren zijn cijfers beschikbaar vanaf
2007. Deze worden in een trendfiguur weergegeven. Cijfers van 2015 worden met 2019
vergeleken in een zandloperfiguur. Bij een significant gunstig verschil wordt dit in groen
aangegeven en bij een significant ongunstig verschil in rood. Indien mogelijk zijn de
resultaten van de regio Utrecht in een kaartje vergeleken met Nederland. Hierbij staat
groen voor een positieve afwijking van de regio en rood voor een negatieve afwijking.
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Een goede gezondheid is meer dan alleen niet ziek zijn. Het gaat ook over goed
in je vel zitten, gelukkig en tevreden zijn met jezelf en met je leven, goed kunnen
functioneren en mee kunnen doen in de samenleving.

De meeste jongeren voelen zich gezond en gelukkig
Het gaat goed met de Utrechtse jeugd. De meeste jongeren in de regio Utrecht voelen zich gezond
(87%) en gelukkig (87%). Zij beoordelen hun gezondheid als goed of zeer goed en geven aan zich
meestal gelukkig of zeer gelukkig te voelen.
Vergelijking met Nederland
(Zeer) goed
ervaren gezondheid

Vergelijking in de tijd

Meestal (zeer)
gelukkig

85%

(Zeer) goed
ervaren gezondheid

84%

87%

87%
Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland meestal of
zeer gelukkig regio
Utrecht 87 procent
(groen) en voor
Nederland totaal 84
procent.

Figuur Nederland:
vergelijking met Nederland
zeer goed of goed ervaren
gezondheid regio Utrecht
87 procent (groen) en
voor Nederland totaal
85 procent.

Figuur zandloper:
vergelijking in
de tijd zeer goed
of goed ervaren
gezondheid in
2015 89 procent
en in 2019 87
procent (rood).
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Het percentage jongeren met een (zeer) goed ervaren gezondheid is iets lager ten opzichte van 2015.
Ook landelijk is dit percentage gedaald.
Groepen met een minder goed ervaren gezondheid en geluk

meisjes

klas 4
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3

vmbo bk,
vmbo gt, havo

niet-westerse,
westerse
migratieachtergrond

dubbele gezinssituatie,
eenoudergezin

Samenhang kwaliteit van leven met:

Participatie
en
zelfredzaamheid
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Wie gezond en gelukkig is, doet beter mee
Er is sprake van een wisselwerking tussen ervaren gezondheid en geluk en
participatie en zelfredzaamheid. Dat zien we ook in de resultaten van de
Gezondheidsmonitor. Jongeren die zich gezond en gelukkig voelen zijn vaker
lid van een (sport)vereniging, verzuimen minder van school en zijn vaker
voldoende weerbaar. Andersom voelen jongeren die lid zijn van een (sport)
vereniging, de laatste vier weken niet verzuimden en voldoende weerbaar zijn
zich vaker gezond en wel.
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Actief mee (kunnen) doen in de samenleving, bijvoorbeeld naar school gaan en
lid zijn van een (sport)vereniging is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van
jongeren.
Mee doen en zelfredzaam zijn vraagt bepaalde vaardigheden. Weerbaarheid
is een belangrijke basisvaardigheid. Jongeren hebben dit nodig om te kunnen
voldoen aan de eisen van de samenleving, zelfstandig keuzes te maken en om te
kunnen gaan met tegenslagen.

Mee doen in het onderwijs: schoolverzuim is een risicofactor voor
schooluitval
Vier op de tien jongeren (41%) heeft in de vier weken voor het onderzoek minimaal één dag van
school gemist door ziekte. Dertien procent heeft drie of meer dagen school gemist.
In dezelfde periode heeft 13% van de jongeren wel eens gespijbeld en 5% deed dat drie uur of meer.
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Hoe meer onderwijs jongeren hebben gevolgd, des te beter ze in staat zijn om vanuit
eigen kracht te bouwen aan een gezonde toekomst
De relatie tussen onderwijsparticipatie en gezondheid is wederkerig. Een minder goede gezondheid
bij kinderen en jongeren leidt tot minder goede schoolresultaten, meer schoolverzuim, minder
jaren onderwijs en vaker voortijdig schoolverlaten. Andersom heeft onderwijsparticipatie effect op
gezondheid; als verzuim en voortijdig schoolverlaten minimaal zijn, leidt naar school gaan over
het algemeen tot een hoger opleidingsniveau, wat leidt tot betere kansen op volwassen leeftijd,
inclusief betere kansen op gezondheid (RIVM, 2013).
Regelmatig of langdurig verzuimen van school is vaak een indicatie voor achterliggende problemen
waarmee een jongere te kampen heeft. Denk aan problemen thuis, op school of psychische of
lichamelijke klachten. Het is ook een belangrijke voorspeller van voortijdig schoolverlaten. Uit
landelijke cijfers blijkt dat het aantal jongeren dat zonder een startkwalificatie (een havo-, vwo- of
ten minste een mbo-2-diploma) de school verlaat, de afgelopen tien jaar sterk is gedaald. Sinds
2016-2017 neemt het aantal voortijdig schoolverlaters echter weer toe, ook in de regio Utrecht
(Uit: Onderwijs in cijfers, (link)).

Vergelijking in de tijd
Het percentage jongeren dat de laatste vier weken minimaal één dag door ziekte van school verzuimd
heeft is in 2019 met 41% hoger dan in de voorgaande jaren (in 2007 was dit percentage 36%, in 2011
37% en in 2015 38%). Het aandeel jongeren dat zegt drie of meer schooldagen verzuimd te hebben
door ziekte is echter stabiel gebleven (zie trendfiguur Schoolverzuim op pagina 6). Een verklaring voor
dit beeld is op basis van de onderzoeksgegevens niet eenvoudig te geven. Mogelijk heeft dit te maken
met een verhoogde ervaren druk door school of huiswerk (zie rad Mentale gezondheid op pagina 12)
waardoor jongeren zich sneller een dag ‘schoolziek’ melden om even bij te komen of juist om extra tijd
te hebben voor hun schoolwerk.
Het aandeel jongeren dat wel eens spijbelde nam tussen 2007 en 2015 af van 16% naar 9%, maar
deze daling heeft in 2019 niet doorgezet. Het percentage spijbelaars is in 2019 met 13% hoger dan in
2015. Deze trend is ook te zien voor drie of meer lesuren spijbelen (zie trendfiguur op pagina 6).
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Figuur lijndiagram trend
schoolverzuim. Het
percentage jongeren dat de
laatste 4 weken 3 of meer
schooldagen verzuimd heeft
van school door ziekte is
stabiel gebleven tussen 2007
en 2019. Het percentage
jongeren dat de laatste 4
weken 3 of meer lesuren
gespijbeld heeft nam af
tussen 2007 en 2015, maar is
in 2019 hoger dan in 2015.
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Laatste 4 weken 3 of meer schooldagen verzuimd van school door ziekte
Laatste 4 weken 3 of meer lesuren gespijbeld

Groepen die vaker van school verzuimen
Laatste 4 weken 3 of meer schooldagen verzuimd van school door ziekte:
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dubbele gezinssituatie,
eenoudergezin

Laatste 4 weken 3 of meer lesuren gespijbeld:
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Aanpak schoolverzuim:
De GGD werkt samen met scholen en leerplicht aan de aanpak van ziekteverzuim volgens de
methodiek M@ZL(link naar website NJI).
De interventie ‘M@ZL’ (Medische advisering ziek gemelde leerling) richt zich op het terugdringen
van ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten. Het is een gestructureerde aanpak van signaleren,
bereiken, adviseren en begeleiden van ziek gemelde leerlingen. De school, de jeugdarts en de
leerplichtambtenaar werken daarbij intensief samen: de school signaleert, de jeugdarts adviseert
en de leerplichtambtenaar handhaaft. De animatiefilm over de M@ZL-aanpak is te bekijken op
YouTube (link).
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Meedoen in de vrijetijd: lidmaatschap (sport)vereniging

Acht op de tien jongeren is lid van een vereniging of organisatie. De meerderheid (72%) is lid van een
sportclub, sportvereniging of sportschool. Verder is 11% lid van een vereniging voor creatieve hobby’s
zoals muziek(school), zang, toneel, tekenen/schilderen, keramiek, fotografie. Daarnaast geeft 9% aan
lid te zijn van een andere soort vereniging of organisatie.

HOME

Lidmaatschap van een vereniging draagt bij aan een positieve ontwikkeling van
jongeren.
Het NJI (Ince, 2018) noemt in Top tien beschermende factoren voor een positieve ontwikkeling van
jeugdigen (link) twee beschermende factoren die samenhangen met lid zijn van een vereniging:
1. Steun van belangrijke volwassenen en voorzieningen in de omgeving
Steun van ouders en andere volwassenen in de omgeving van jeugdigen, is van belang voor
het welbevinden en voorspoedige ontwikkeling van kinderen. Voorzieningen als een sportclub,
muziekschool, scouting of andere clubs of verenigingen zijn vindplaatsen van een belangrijk
deel van deze ondersteunende volwassenen. Deze voorzieningen zijn daarnaast meer algemeen
van belang, omdat ze een bron vormen van onder meer sociale binding (bijvoorbeeld door de
mogelijkheid vrienden te maken) en van constructieve tijdsbesteding (zie hieronder).
2. Constructieve tijdsbesteding
Hierbij gaat het er om dat jongeren vanuit het gezin en de gemeenschap de kans hebben om
in hun vrije tijd deel te nemen aan bijvoorbeeld creatieve activiteiten (muziek, theater) en
jeugdprogramma’s (zoals sport, clubs of verenigingen). Idealiter gaat het om activiteiten die
jongeren in contact brengen met volwassenen die hen aanmoedigen en ondersteunen bij het
ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. Diverse studies tonen aan dat constructieve
tijdsbesteding gecombineerd met positieve relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen
(inclusief een goede vorm van toezicht) een buffer vormt tegen risico’s en de kans op risicovol
gedrag vermindert.
Vergelijking in de tijd
Lid
vereniging of
organisatie

83% 80%
Figuur zandloper: vergelijking in de tijd lid
vereniging of organisatie in 2015 83 procent
en in 2019 80 procent (rood).
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Lid sportclub,
sportvereniging
of sportschool

75% 72%
Figuur zandloper: vergelijking in de tijd lid sportclub,
sportvereniging of sportschool in 2015 75 procent en in
2019 72 procent (rood).
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Groepen die vaker geen lid zijn van een vereniging of organisatie
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Weerbaarheid

De ruime meerderheid (91%) van de jongeren in de regio Utrecht is voldoende weerbaar.
Wat is weerbaarheid?
Weerbaarheid is een belangrijke beschermende factor voor jeugdigen om veilig, gezond en kansrijk
op te groeien. Het is één van de vier pijlers uit de landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda
(link naar NCJ website).
Jongeren die weerbaar zijn kunnen en durven voor zichzelf op te komen en zoeken in moeilijke
situaties zelf oplossingen. Maar weerbaarheid gaat ook om het vermogen om hulp aan anderen te
vragen wanneer men zelf het probleem niet kan oplossen. Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
zijn belangrijke voorwaarden hierbij. Het kunnen aangeven van grenzen is ook van belang om goed
om te kunnen gaan met groepsdruk, bijvoorbeeld bij ongezonde leefgewoonten zoals roken en
alcoholgebruik. Daarnaast verkleint het de kans om te worden gepest en bevordert het positieve
sociale contacten.
Vergelijking met Nederland

Vergelijking in de tijd

Voldoende weerbaar

Voldoende weerbaar

90%

91%
Figuur Nederland:
vergelijking
met Nederland
voldoende weerbaar
voor regio Utrecht
91 procent en voor
Nederland totaal 90
procent.

HOME

92% 91%
Figuur zandloper: vergelijking in de tijd voldoende
weerbaar in 2015 92 procent en in 2019 91
procent (rood).
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Hoe is weerbaarheid gemeten?
De weerbaarheid van de jongeren is gemeten met acht stellingen over ‘opkomen voor jezelf’ en
het maken van keuzes (zoals over pesten, kleding, uitgaan, roken, alcoholgebruik, seksualiteit)
waarop ze konden aangeven in hoeverre ze het ermee eens waren met een score van 1 tot 5. Eerst
worden alle items zo gecodeerd dat lage waarden altijd ongunstig zijn en hoge waarden gunstig.
Vervolgens wordt de gemiddelde score van de acht items berekend. Een gemiddelde score van 1
t/m 3 is onvoldoende weerbaar en een gemiddelde score van 4 of 5 is voldoende weerbaar.

Groepen die vaker onvoldoende weerbaar zijn
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Schoolverzuim hangt samen met een minder goed(e) (ervaren) gezondheid
Uit de Gezondheidsmonitor komt naar voren dat jongeren die de laatste vier weken verzuimden
van school (door ziekte of door spijbelen), zich minder gezond en gelukkig voelen, vaker een
ernstige lichamelijke ziekte of beperking of psychische ziekte hebben, vaker een verhoogd risico op
psychosociale problemen hebben en zich vaker gestrest voelen door één of meer factoren. Zo hebben
bijvoorbeeld jongeren die de laatste vier weken drie of meer schooldagen verzuimden van school door
ziekte bijna twee keer zo vaak een matig tot hoog risico op psychosociale problemen en jongeren die
drie of meer lesuren spijbelden hebben dat drie keer zo vaak.
Jongeren die lid zijn van een (sport)vereniging voelen zich vaker gezond en wel
Ook blijkt uit de Gezondheidsmonitor dat jongeren die lid zijn van een (sport)vereniging minder vaak
een lichamelijke of psychische ziekte hebben en minder vaak een verhoogd risico op psychosociale
problemen.

HOME

Jongeren die voldoende weerbaar zijn voelen zich vaker gezond en wel
Jongeren die voldoende weerbaar zijn hebben minder vaak een lichamelijke of psychische ziekte,
minder vaak een matig tot hoog risico op psychosociale problemen en ervaren minder vaak stress.

Sociale
leefomgeving

Jongeren die verzuimen van school zijn minder positief over school,
hebben meer problemen thuis en ervaren minder sociale steun in hun
omgeving
Jongeren die van school verzuimen vinden school vaker niet leuk, voelen
zich vaker onveilig op school en worden vaker op school gepest. Zo vinden
bijvoorbeeld vier op de tien jongeren die drie of meer dagen van school
verzuimden door ziekte school (hartstikke) leuk, tegenover vijf op de tien
jongeren die niet of minder verzuimden. Van de jongeren die drie uur of meer
spijbelden vindt slechts een derde school leuk, versus de helft van de jongeren
die niet of minder spijbelden.
Ook de thuissituatie van de jongere hangt samen met schoolverzuim: jongeren
die verzuimen hebben thuis vaker te maken met een minder gunstige financiële
situatie en hebben vaker een ziek gezinslid. Tot slot komt uit de resultaten naar
voren dat jongeren die verzuimen vaker matig of ernstig eenzaam zijn en vaker
onvoldoende sociale steun hebben.
Jongeren die géén lid zijn van een (sport)vereniging hebben vaker te
maken met financiële problemen thuis
Jongeren met een thuissituatie waar problemen zijn met rondkomen, zijn
minder vaak lid van een (sport)vereniging. Deze jongeren hebben daardoor
minder toegang tot beschermende factoren die van belang zijn voor een
positieve ontwikkeling (Ince (NJI), 2018) en lopen een verhoogd risico op
sociale uitsluiting.
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Een lagere weerbaarheid van jongeren gaat samen met ongunstige
factoren in hun sociale leefomgeving
De thuissituatie van de jongere hangt samen met weerbaarheid: jongeren
die onvoldoende weerbaar zijn hebben vaker thuis te maken met een
minder gunstige financiële situatie, zijn vaker thuis niet gelukkig of voelen
zich niet begrepen. Ook is er een duidelijke relatie tussen weerbaarheid en
schoolklimaat. Jongeren die onvoldoende weerbaar zijn vinden school vaker
niet leuk, voelen zich vaker onveilig op school en worden vaker op school
gepest. Ook zijn onvoldoende weerbare jongeren vaker eenzaam en hebben zij
minder sociale steun.

Leefstijl

Meer middelengebruik en problematisch mediagebruik of gamen bij
jongeren die verzuimen van school
Jongeren die van school verzuimen, roken vaker, drinken vaker alcohol en
gebruiken vaker wiet of hasj of lachgas. Ook is bij hen vaker sprake van
problematisch gebruik van sociale media en/of gamen. Jongeren die de laatste
vier weken drie uur of meer hebben gespijbeld, vertonen bijvoorbeeld bijna
vier keer zo vaak problematisch gamegedrag als jongeren die niet hebben
gespijbeld.
Geen duidelijke relatie tussen weerbaarheid en middelengebruik
In dit onderzoek is geen duidelijke relatie gevonden tussen weerbaarheid en
middelengebruik. Na correctie voor achtergrondkenmerken is er alleen een
significant verband tussen weerbaarheid en waterpijp roken de laatste vier
weken bij 2e klassers. 2e klassers die onvoldoende weerbaar zijn roken vaker
waterpijp.
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Focus op weerbaarheid tegen groepsdruk bij alcoholpreventie in de vroege en midden
adolescentie niet effectief
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut
(Harreveld, 2019) dat focussen op weerbaarheid tegen groepsdruk en peereducatie in de aanpak
van preventie van alcoholgebruik niet effectief is in zowel de vroege (11-13 jaar) als midden
(14-15 jaar) adolescentie.
Meer informatie over wat werkt in de aanpak van alcoholpreventie bij jongeren
Link naar loket gezond leven website.
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Er is veel aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. Er zijn signalen
dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals ervaren prestatiedruk en de rol van
sociale media effect hebben op de gezondheid. Hierdoor is er meer risico op
psychische problemen. Of deze ontwikkelingen ook echt van invloed zijn op het
aantal jongeren met psychische problemen, is op basis van de huidige cijfers niet
te zeggen.

Psychosociale problemen

Als jongeren psychosociale problemen hebben, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun
ontwikkeling. Ook kunnen deze problemen er toe leiden dat ze thuis en op school minder goed
functioneren. Psychosociale gezondheid is gemeten met de SDQ (zie kader voor uitleg).
Van de jongeren in de GGD regio Utrecht heeft in totaal 23% een matig tot hoog (score 'grensgebied'
plus 'verhoogd') risico op psychosociale problemen. 11% heeft een hoog (score 'verhoogd') risico op
psychosociale problemen.

HOME

Hoe is spychosociale gezondheid gemeten?
De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997)) is een van oorsprong Engelse
vragenlijst die in Nederland onder meer wordt gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg. De vragenlijst
is bedoeld om kinderen met een verhoogd risico op psychosociale problemen te identificeren. De
vragenlijst bestaat uit 25 stellingen, bijvoorbeeld ‘Ik denk na voor ik iets doe’ of ‘ik pieker veel’.
De jongere geeft aan of dit ‘waar’, ‘een beetje waar’ of ‘niet waar’ is in het afgelopen half jaar. Met
de scores op de subschalen hyperactiviteit/aandachtstekort, emotionele problemen, problemen
met leeftijdsgenoten en gedragsproblemen wordt een Totale Probleemscore berekend. Hoe hoger
de Totale Probleemscore, hoe sterker de aanwijzing voor de aanwezigheid van psychosociale
problemen bij een jeugdige. Op basis van afkappunten voor de Gezondheidsmonitor jeugd zijn de
scores onderverdeeld in drie categorieën: ‘Normaal’: de score geeft geen directe indicatie voor
de aanwezigheid van problemen, ‘Grensgebied’: de score geeft een indicatie voor de mogelijke
aanwezigheid van lichtere problematiek of ‘Verhoogd’: de score geeft een indicatie voor de
aanwezigheid van mogelijk ernstige problemen. Door de indeling in categorieën is het mogelijk een
vergelijking te maken tussen jongeren met weinig tot geen problemen en jongeren met enige tot
veel problemen. Daarnaast is een vergelijking in de tijd mogelijk.
Vergelijking met Nederland
Matig tot hoog risico
op psychosociale
problemen

Vergelijking in de tijd
Trend matig tot hoog risico op
psychosociale problemen (SDQ, %)
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Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland matig
tot hoog risico
op psychosociale
problemen voor regio
Utrecht 23 procent
(groen) en voor
Nederland totaal 25
procent.
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Figuur lijndiagram vergelijking in de
tijd. Trend matig tot hoog risico op
psychosociale problemen, SDQ in
percentage. Het totaal percentage
jongeren met een matig tot hoog risico
op psychosociale problematiek is tussen
2007 en 2019 stabiel gebleven in de
regio Utrecht.
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Totaal percentage jongeren met psychosociale problemen stabiel
Het totaal percentage jongeren met een matig tot hoog risico op psychosociale problematiek is tussen
2007 en 2019 stabiel gebleven in de regio Utrecht. Dit geldt ook voor het percentage met een hoog
risico.
Percentage meisjes met emotionele problemen iets toegenomen t.o.v. 2015
Het percentage jongeren met een matig-hoog risico op emotionele problemen is in 2019 (29%) hoger
dan in 2015 (26%), maar vergelijkbaar met 2007 (28%) en 2011 (27%). Als apart naar jongens en
meisjes gekeken wordt, is de stijging in emotionele problematiek alleen significant bij meisjes. Bij
jongens blijft het percentage stabiel.
Percentage jongens met gedragsproblemen vergelijkbaar met 2015, lager dan 2011 en 2007
Het percentage jongeren met gedragsproblemen is in 2019 (22%) vergelijkbaar met 2015 (23%),
maar lager dan in 2007 (26%) en 2011 (24%). Als apart naar jongens en meisjes wordt gekeken, is de
daling in gedragsproblematiek van 2019 ten opzichte van 2007 en 2011 alleen significant bij jongens.
Bij meisjes blijft het percentage stabiel.

HOME

Psychosociale problemen nemen vaak toe in de adolescentie
Psychosociale problemen bij kinderen kunnen samenhangen met een bepaalde fase in de
ontwikkeling (puberteit) en van voorbijgaande aard zijn, maar kunnen ook signalen zijn van
ernstiger problematiek. In de adolescentie nemen psychosociale problemen vaak toe. Dat
kunnen emotionele problemen zijn zoals somberheid, maar ook gedragsproblemen of sociale
problemen met leeftijdgenoten. Bij meisjes komen emotionele problemen vaker voor, bij jongens
gedragsproblemen. Psychosociale problematiek kan leiden tot slecht sociaal functioneren,
verminderde schoolprestaties, schooluitval, jeugdcriminaliteit en een hoger risico op psychische
problematiek op latere leeftijd. Jongeren met psychosociale problemen die niet goed of op tijd
behandeld worden, kunnen daar lang last van houden.
Groepen die vaker een matig tot hoog risico op psychosociale problemen hebben
meisjes
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vmbo bk,
vmbo gt, havo

dubbele gezinssituatie,
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Stress

Er zijn signalen dat de mentale druk op jongeren toeneemt, onder meer door de prestatiedruk in het
onderwijs en de maatschappij. Voor een gezonde ontwikkeling van jongeren zijn maatregelen nodig om
deze druk te verkleinen en hun mentale weerbaarheid en veerkracht te vergroten.
Ruim vier op de tien jongeren (44%) in de regio Utrecht voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of
meer factoren.
De top vijf van redenen van stress in de beleving van de jongeren is:
1. School of huiswerk: 33%
2. Alles wat hij/zij moet doen: 22%
3. Wat anderen van hem/haar vinden: 12%
4. Eigen problemen: 11%
5. Zijn/haar situatie thuis: 7%
Stress door sociale media (4,1%) of bijbaan (3,5%) noemen jongeren minder vaak als reden voor
stress.

HOME

Toenemende druk op het dagelijks leven bij jongeren en jong volwassenen relatief
nieuw gezondheidsvraagstuk
De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 van het RIVM beschrijft dat de mentale
druk op jongeren toe lijkt te nemen, onder meer door de prestatiedruk in het onderwijs en de
maatschappij. Op basis van nader onderzoek door het RIVM, Trimbos-instituut en Amsterdam
UMC (2019) blijkt dat vervolgonderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen op de aard, omvang
en determinanten. Als ambitie in de Landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 (link) is het
volgende opgenomen: “In 2024 hebben we kennis over de aard, omvang en determinanten
van mentale gezondheid bij jongeren”. Deze ambitie sluit goed aan bij de Kennisagenda van de
Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal van vier Utrechtse jeugdregio’s, waar de focus
ligt op het versterken van mentale gezondheid en welbevinden door inzet op het vergroten van
mentale weerbaarheid/veerkracht en het verminderen van stress en druk
(link naar Kenniswerkplaats).
Ervaren stress hangt negatief samen met psychisch welbevinden
Stress hoeft niet ongezond te zijn, maar kan leiden tot psychische problemen als de draaglast
langdurig groter is dan de draagkracht. De resultaten van de Gezondheidsmonitor laten zien dat
jongeren die (zeer) vaak stress ervaren, ook vaker psychosociale problemen hebben. Van de jongeren
die (zeer) vaak gestrest zijn, heeft bijna vier op de tien een matig tot hoog risico op psychosociale
problemen. Bij jongeren die minder of geen stress ervaren, is dat één op de tien.
Vergelijking met Nederland
Voelt zich (zeer) vaak
gestrest door één of
meer factoren

44%

44%
Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland zeer vaak
of vaak gestrest
door één of meer
factoren regio
Utrecht 44 procent
en voor Nederland
totaal 44 procent.
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Vergelijking in de tijd
Ervaren stress is in 2019 voor het eerst
opgenomen in de vragenlijst van de
Gezondheidsmonitor Jeugd. Hierdoor is er geen
vergelijking in de tijd mogelijk.
Landelijk onderzoek laat zien dat het aandeel
leerlingen dat schooldruk ervaart in 2017 ten
opzichte van 2001 toegenomen is (Stevens
(Trimbos instituut), 2018).

Groepen die zich vaker (zeer) vaak gestrest voelen
meisjes

klas 4
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vmbo-gt
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migratieachtergrond

dubbele gezinssituatie,
eenoudergezin

SCHOOL

Opvallend is dat vooral leerlingen op het vwo en de havo veel stress ervaren (resp. 46% en 47%),
gevolgd door vmbo-gt-leerlingen (43%). Vmbo-bk-leerlingen ervaren het minst stress (36%).
"Meer aandacht op school voor omgaan met stress, mindfulness, meditatie"
Dat geeft ruim een kwart van de jongeren die deelnamen aan de Gezondheidsmonitor aan op de
vraag waar hun school meer aandacht aan zou moeten besteden. Hiermee staat dit onderwerp
bovenaan de ranglijst van onderwerpen die jongeren belangrijk vinden.
De school kan een belangrijke rol spelen in het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. Dit
kan school doen door te zorgen voor een positief en sociaal veilig schoolklimaat en door aandacht
te besteden aan sociaal-emotioneel leren. Zo worden jongeren gestimuleerd om bewust en
verantwoordelijk met zichzelf en met elkaar om te gaan.

HOME

Scholen kunnen aandacht besteden aan deze onderwerpen binnen het thema Welbevinden
van de Gezonde School-aanpak (link). Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren,
Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een integrale manier aan het thema Welbevinden.
De Gezonde School-adviseur van de GGD kan de school hierbij adviseren en ondersteunen.
Meer informatie over interventies gericht op het vergroten van de mentale weerbaarheid
en het mentaal welbevinden:
Link naar Factsheet van het Trimbos instituut

Samenhang mentale gezondheid met:

Kwaliteit
van
Leven

Participatie
en
zelfredzaamheid
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Jongeren met psychosociale problemen voelen zich minder gezond
Van de jongeren met een matig tot hoog risico op psychosociale problemen
beoordeelt 30% zijn of haar eigen gezondheid als gaat wel of (heel) slecht. Van
de jongeren zonder psychosociale problemen doet 7% dat.

Jongeren met psychosociale problemen en stress zijn minder weerbaar
Met zowel psychosociale problematiek als stress komt een relatie met
weerbaarheid naar voren. Van de jongeren met een matig tot hoog risico op
psychosociale problematiek is 23% onvoldoende weerbaar, van de jongeren
zonder indicatie voor psychosociale problemen is dat 6%. Van de jongeren die
(zeer) vaak stress ervaren is 15% onvoldoende weerbaar versus 5% van de
jongeren die geen of minder stress ervaren.

Sociale
leefomgeving

Jongeren met psychosociale problemen ervaren minder sociale steun
thuis
Ruim twee derde (66%) van de jongeren met een matig tot hoog risico op
psychosociale problemen voelt zich meestal of altijd begrepen door zijn/haar
ouders. Bij jongeren zonder psychosociale problemen is dat 91%. Bijna twee
derde (63%) van de jongeren met psychosociale problemen zegt bij zijn/haar
ouders terecht te kunnen bij problemen tegenover 86% van de jongeren die
geen psychosociale problemen hebben.

Een liefdevolle ondersteunende relatie met tenminste één volwassene is een
beschermende factor voor het ontstaan van psychosociale problemen
Uit landelijk onderzoek blijkt dat zowel aanleg als omgevingsfactoren van invloed zijn op
het ontstaan van psychosociale problemen. Vooral risicofactoren binnen het gezin, zoals
opvoedingsonmacht van ouders en het disfunctioneren van gezinsleden blijken veel impact
te hebben, maar ook factoren als armoede en buurtkenmerken hebben invloed. Een van de
belangrijkste beschermende factoren is een liefdevolle ondersteunende relatie met ten minste één
volwassene (NCJ, 2016).

HOME
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Tot de sociale leefomgeving van jongeren behoren naast hun gezin en hun
vrienden en vriendinnen ook andere jongeren en volwassenen (docenten,
trainers, etc.). Dit zijn jongeren of volwassenen met wie zij op school zitten, hun
vrije tijd doorbrengen of die zij ontmoeten in of buiten hun eigen woonbuurt.
Sociale relaties zijn in de puberteit heel belangrijk. Jongeren komen steeds meer
los van hun ouders en leeftijdsgenoten worden steeds belangrijker, evenals erbij
willen horen.
Onder het rad Sociale leefomgeving behandelen we achtereenvolgens de
onderwerpen ‘Eenzaamheid en sociale steun’, ‘Gezin’, ‘School’ en ‘Jongeren in de
maatschappij’.

Eenzaamheid en sociale steun

Jongeren hebben meestal veel sociale contacten maar kunnen zich ook eenzaam voelen. Eenzaamheid
heeft niet te maken met hoeveel sociale contacten iemand heeft, het is een gevoel. Je voelt je
eenzaam als je het gevoel hebt niet verbonden te zijn met anderen.
12% van de jongeren in de regio Utrecht voelt zich matig tot ernstig eenzaam, 6% voelt zich ernstig
eenzaam.
Een belangrijke reden voor eenzaamheid onder jongeren is dat de jongere geen toegang heeft tot
sociaal contact of sociale steun (Lodder, 2017).
De meeste jongeren in de regio Utrecht hebben minstens één goede vriend of vriendin (91%), weten
iemand bij wie ze terecht kunnen bij problemen (96%), bijvoorbeeld bij hun vriend of vriendin,
vrienden of bekenden (70%).
HOME

Hoe wordt eenzaamheid gemeten?
Eenzaamheid is gemeten met de Roberts UCLA Loneliness Scale (RULS-8), (Russell, 1996). Deze
vragenlijst bestaat uit 8 stellingen. Die gaan bijvoorbeeld over gezelschap, vrienden en het gevoel
er bij te horen. De totaalscore is onderverdeeld in drie categorieën: niet eenzaam, matig eenzaam
en ernstig eenzaam.
Minder eenzaamheid bij het hebben van een goede vriendschap en sociale steun
De samenhang tussen eenzaamheid en toegang tot sociaal contact of sociale steun is ook te zien in
de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd. Jongeren met minstens één goede vriend of vriendin
en jongeren met sociale steun hebben een veel kleinere kans op ernstige eenzaamheid dan hun
leeftijdsgenoten die deze vormen van sociaal contact en sociale steun niet ervaren.

Weet iemand om
naar toe te gaan bij
problemen

Weet niet iemand
om naar toe te gaan
bij problemen

Heeft minstens
één goede vriend
of vriendin

5%

4%
26%

Figuur taartdiagram: Weet iemand om naar toe te gaan
bij problemen: 5% ernstig eenzaam.

Figuur taartdiagram: Weet
niet iemand om naar toe te
gaan bij problemen: 26%
ernstig eenzaam.

Figuur taartdiagram: Heeft minstens
één goede vriend of vriendin: 4%
ernstig eenzaam.

% ernstig eenzaam
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Heeft niet minstens
één goede vriend
of vriendin

24%

Figuur taartdiagram: Heeft niet
minstens één goede vriend of vriendin:
24% ernstig eenzaam.

Eenzaamheid is verweven met mentale, fysieke en maatschappelijke gezondheid
Gerine Lodder, onderzoeker gedragswetenschap en ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit
Tilburg, promoveerde in 2016 met een studie naar eenzaamheid onder jongeren. Ongeveer 3 tot
10 procent van de jeugd blijkt chronisch eenzaam te zijn.
Steeds meer onderzoek toont aan hoe sterk eenzaamheid verweven is mentale, fysieke en
maatschappelijke gezondheid. Eenzame jongeren ervaren vaker stress, zijn vaker depressief,
hebben vaker sociale angst, hebben gemiddeld een lager zelfbeeld en hebben vaker suïcidale
gedachten. Fysiek hebben ze vaker overgewicht en slapen ze minder goed. Eenzaamheid kan ook
gevolgen hebben voor de schoolprestaties.
Bekijk de TEDx presentatie van dr. Gerine Lodder over eenzaamheid bij jongeren:
Rijksuniversiteit Groningen: What you don't know about adolescent loneliness (link)
Vergelijking in de tijd

HOME

Trend sociale steun (%)

Eenzaamheid is in 2019 voor het eerst
opgenomen in de vragenlijst van de
Gezondheidsmonitor Jeugd. Hierdoor is er
geen vergelijking in de tijd mogelijk.
Voor sociale steun is dat wel mogelijk: Het
percentage jongeren dat aangeeft iemand te
weten waar ze terecht kunnen bij problemen
steeg tot 2015. In 2019 is dit percentage iets
gedaald t.o.v. 2015, maar nog wel hoger dan
in 2007. Het aandeel jongeren met minstens
één goede vriend of vriendin is in 2019 hoger
dan in 2007 en 2011, maar vergelijkbaar
met 2015.
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Weet iemand om naar toe te gaan bij problemen
Heeft minstens één goede vriend of vriendin

Groepen die vaker te maken hebben met ernstige eenzaamheid
vmbo bk, vmbo tl,
havo

niet-westerse,
westerse
migratieachtergrond

eenoudergezin

Deze groepen hebben ook vaker te maken met matig tot ernstige eenzaamheid. Daarnaast hebben
meisjes iets vaker te maken met matig tot ernstige eenzaamheid dan jongens (12% versus 11%) en
leerlingen van klas 4 iets vaker dan leerlingen van klas 2 (12% versus 11%).
Preventieve aanpak van eenzaamheid bij jongeren:
Stichting Join (link) us spant zich in voor de sociale redzaamheid van jongeren.
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Gezin
Gezinsvorm
De meeste jongeren in de regio Utrecht wonen bij beide ouders, namelijk 78%. Verder woont 13% in
een dubbele gezinssituatie (5% bij vader of moeder en partner van vader of moeder, 8% bij ouders die
co-ouderschap hebben), 9% woont bij één ouder en 1% woont bij anderen of op zichzelf. Ruim één op
de vijf (22%) jongeren geeft aan een echtscheiding van hun ouders mee te hebben gemaakt.
Gezinsrelaties en sociale steun
Een warme, ondersteunende, affectieve relatie met het gezin is een belangrijke beschermende factor
voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen (Ince (NJI), 2018). De meeste jongeren in de regio
Utrecht voelen zich thuis meestal tot altijd gelukkig (95%) en begrepen door hun ouders (85%). Acht
op de tien jongeren (80%) geeft aan naar hun ouders of verzorgers te gaan als zij problemen hebben of
ergens mee zitten. Een klein deel van de jongeren voelt zich thuis wel eens onveilig (2,3%) en 7% van
de jongeren zegt zich (zeer) vaak gestrest te voelen door de situatie thuis.
Nederlandse jongeren positief over het kunnen praten met hun ouders
Uit het HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut komt naar voren dat vergeleken met jongeren uit
andere Europese landen, Nederlandse jongeren heel positief zijn over hoe zij met hun ouders kunnen
praten als zij ergens mee zitten. Sinds Nederland deelneemt aan het internationaal vergelijkende
HBSC-onderzoek (sinds 2001), scoren Nederlandse jongeren hoog op het gemak waarmee zij hun
zorgen met zowel hun vader als moeder kunnen delen (Stevens (Trimbos instituut), 2018).

HOME

Vergelijking in de tijd
In vergelijking met 2015 geven
jongeren in 2019 ongeveer even vaak
aan naar hun ouders of verzorgers te
gaan bij problemen of als zij ergens
mee zitten. Dit is wel toegenomen in
vergelijking met 2007 en 2011.

Trend 'gaat naar ouder(s) of
verzorger(s) bij problemen' (%)
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Beschreven figuur lijndiagram trend 'gaat naar ouders of verzorgers bij problemen tekst hiernaast.
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Gezinsfunctioneren
Het geven van/krijgen van positieve feedback is een beschermende factor bij het opgroeien van
jongeren. Dit versterkt sociaal gedrag van jongeren en is van belang voor het ontwikkelen van een
positief gevoel van eigenwaarde (Ince (NJI), 2018).
Negen op de tien jongeren uit de regio Utrecht zeggen meestal tot altijd een compliment van hun
ouders te krijgen als ze iets goed doen.
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Daarnaast draagt opgroeien in een omgeving waarin duidelijke normen en waarden voor positief
gedrag worden uitgedragen en nageleefd bij aan een positieve ontwikkeling van jongeren. Jongeren
gedijen beter bij duidelijke regels en grenzen (Ince (NJI), 2018).
Bijna negen op de tien (88%) jongeren uit de regio Utrecht geven aan dat hun ouders meestal tot
altijd weten waar zij zijn als ze niet thuis zijn.
Groepen die vaker te maken hebben met minder ouderlijk toezicht

jongens
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SCHOOL

Jongeren met een ziek of verslaafd gezinslid: jonge mantelzorgers
Jongeren in een thuissituatie met een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid kunnen taken
en verantwoordelijkheden hebben die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Deze jongeren
zijn in feite jonge mantelzorgers; zij helpen thuis met praktische zaken en bieden emotionele steun.
Zij kunnen zich zorgen maken vanwege het zieke of verslaafde gezinslid en kunnen zelf zorg tekort
komen, ook als zij zelf nauwelijks extra taken in het gezin uitvoeren.

HOME

Bijna vier op de tien (38%) jongeren geven aan een ernstige lichamelijke ziekte of beperking, een
psychische ziekte of een verslaving aan alcohol, drugs of gokken van iemand in het gezin te hebben
meegemaakt of nu mee te maken.
Ongeveer één op de zeven (14%) jongeren maakt dat nu mee. Bij 9% van de jongeren gaat dat om
een ernstige lichamelijke ziekte of beperking van een gezinslid, bij 6% om een psychische ziekte en bij
2% om een verslaving.
Jonge mantelzorgers zijn sociaal kwetsbaar
De leefsituatie van jonge mantelzorgers kan van invloed zijn op hun sociale contacten en de relatie met
ouders. Dit is ook te zien in de Gezondheidsmonitor jeugd:
Jongeren met een ziek of verslaafd gezinslid voelen zich minder gelukkig en minder begrepen thuis
en geven minder vaak aan naar hun ouders te gaan bij problemen. Ook worden zij vaker gepest op
school.
Sociale steun belangrijk voor jonge mantelzorgers
Uit onderzoek blijkt dat voldoende steun van thuis, vrienden, klasgenoten en leraren de kwaliteit
van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid kan verbeteren (De Roos (SCP), 2020).
Meer informatie over jonge mantelzorgers:
• Bezorgd naar school (Link: SCP)
• Factsheet jonge mantelzorgers (Link: MantelzorgNL)
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Vergelijking met Nederland
Maakt nu een
lichamelijke of
psychische ziekte of
verslaving van een
gezinslid mee

14%

14%

Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland maakt voor
regio Utrecht 14 procent
nu een lichamelijke
of psychische ziekte
of verslaving van een
gezinslid mee voor
Nederland totaal is dit
ook 14 procent.

Groepen die vaker nu te maken hebben met een ziek of verslaafd gezinslid

meisjes

klas 4

vmbo bk, vmbo tl,
havo

dubbele gezinssituatie,
eenoudergezin

SCHOOL

HOME

Jongeren in een gezin waar moeite is met rondkomen
Stress door geldzorgen in een gezin gaat vaak ook ten koste van gezondheid en welbevinden van
de kinderen en heeft een negatief effect op gedrag en schoolprestaties. Jongeren die opgroeien
in armoede kunnen minder goed meedoen met leeftijdsgenoten. Dit kan leiden tot sociaal
isolement van de jongere. Uiteindelijk leidt armoede in de jeugd vaak tot minder kansen om in
het volwassen leven mee te doen in de samenleving.
4% van de jongeren in de regio Utrecht groeit op in een gezin waar enige of grote moeite is met
rondkomen. 17% van de jongeren maakt(e) problemen met werk of werkloosheid van ouders
mee.
Armoede hangt negatief samen met meerdere levensdomeinen
Jongeren uit een gezin waar men moeite heeft met rondkomen:
• Hebben een minder goede kwaliteit van leven (slechtere ervaren gezondheid);
• Doen minder mee (vaker schoolverzuim, vaker geen lid van een (sport)vereniging);
• Hebben een minder goede mentale gezondheid (vaker psychosociale problemen);
• Hebben vaker problemen in de sociale leefomgeving (vaker eenzaam, minder sociale steun,
vaker gepest op school);
• En hebben een minder gezonde leefstijl (zij roken vaker, drinken vaker alcohol en gebruiken
vaker hasj of wiet).
Deze bevindingen komen ook uit ander onderzoek naar voren (NJI, 2018).
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Vergelijking met Nederland

Vergelijking in de tijd

Thuis enige tot grote
moeite met rondkomen
met geld

Thuis enige tot
grote moeite met
rondkomen met geld

4%

4%
Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland thuis enige
tot grote moeite
met rondkomen met
geld regio Utrecht
4 procent voor
Nederland totaal 4
procent.

8%

4%

Figuur zandloper: vergelijking in de
tijd thuis enige tot grote moeite met
rondkomen met geld in 2015 8 procent
en in 2019 4 procent (groen).
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Een samenhangende aanpak is extra belangrijk voor mensen met geldzorgen, schulden
of armoede
Juist zij ervaren problemen op verschillende gebieden, zoals leefstijl, psychische gezondheid en
participatie. Deze problemen kunnen elkaar versterken waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Een
samenhangende aanpak heeft hier aandacht voor.
Meer informatie over de aanpak van armoede, schulden en gezondheid:
www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/armoede-schulden-en-gezondheid

School

Naarmate kinderen ouder worden, wordt de sociale omgeving buiten het gezin steeds belangrijker voor
hun ontwikkeling. School neemt in het leven van jongeren een belangrijke plaats in. De ervaringen van
jongeren op school kunnen van invloed zijn op hun schoolprestaties en welbevinden en daarmee ook
hun kansen in de samenleving als zij volwassen zijn.
Schoolbeleving
De helft van de jongeren in de regio Utrecht (50%) vindt het (hartstikke) leuk op school, 39% zegt
‘gaat wel’ en 10% vindt school ‘niet leuk’ of ‘vreselijk’.
Ongeveer acht op de tien jongeren (81%) geeft aan met iemand op school te kunnen praten als hij of
zij ergens mee zit.
Bijna 5% van de jongeren geeft aan zich wel eens onveilig op school te voelen.
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Vergelijking in de tijd
Het aandeel jongeren dat school
(hartstikke) leuk vindt daalt. Vanaf
2015 lijkt die daling wel te stagneren;
er is geen statistisch significant verschil
tussen 2015 en 2019. In onderstaande
figuur is te zien dat de daling sterker
was bij vwo- en havo-leerlingen. Het
verschil tussen havo/vwo-leerlingen
en vmbo-leerlingen in positieve
schoolbeleving is hierdoor kleiner
geworden.

Trend schoolbeleving:
(hartstikke) leuk op school (%)
100
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Beschreven figuur lijndiagram trend schoolbeleving,
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Relatie tussen schoolbeleving en ervaren stress door school of huiswerk
Uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor komt een duidelijk verband naar voren tussen
schoolbeleving en ervaren stress door school of huiswerk. Jongeren met een negatieve
schoolbeleving voelen zich vaker (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk dan jongeren met
een positieve ((hartstikke) leuk) schoolbeleving (44% versus 24%). In het HBSC onderzoek 2017
van het Trimbos instituut (Stevens, 2018) wordt tussen 2013 en 2017 een daling in schoolbeleving
van Nederlandse scholieren gezien en vanaf 2001 een stijging in ervaren druk van schoolwerk.
Havo- en vwo-leerlingen ervaren meer schoolstress dan vmbo-leerlingen. Dit zou kunnen verklaren
dat de daling in positieve schoolbeleving bij jongeren in de regio Utrecht sterker lijkt te zijn bij
havo- en vwo-leerlingen.
Pesten op school
Wanneer jongeren gepest worden, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun sociaal-emotionele
gezondheid. Ook jongeren die zelf pesten, kunnen hiervan problemen ondervinden.
7% van de jongeren in de regio Utrecht is in de drie maanden voor het onderzoek gepest op school.
2% is in die periode één of meerdere keren per week gepest op school. 4% van de jongeren heeft in
de drie maanden voor het onderzoek wel eens iemand anders gepest op school, 1% deed dat wekelijks
of vaker.
Pesten hangt samen met andere factoren in de sociale leefomgeving van jongeren
Zo zijn jongeren die gepest worden zes keer vaker eenzaam dan jongeren die niet gepest worden.
Daarnaast ervaren jongeren die gepest worden minder vaak voldoende sociale steun, hebben zij vaker
te maken met een ongunstige thuissituatie en vinden zij school vaker niet leuk en voelen zich vaker
onveilig op school.
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Wet Veiligheid op school
In Nederland is in de Wet veiligheid op school vastgelegd dat scholen verantwoordelijk zijn
voor het bieden van sociale veiligheid op school en het tegengaan van pesten bij personeel en
leerlingen.
Uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt dat jongeren aandacht op school voor
pesten, discriminatie en agressie belangrijk vinden. Een op de vijf jongeren vindt dat hun school
hier meer aandacht aan zou moet besteden. Hiermee staat dit onderwerp als tweede op de
ranglijst van onderwerpen die jongeren belangrijk vinden.
Meer informatie over de aanpak, achtergronden, gevolgen en oorzaken van pesten:
www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Pesten

Vergelijking met Nederland

Vergelijking in de tijd
Verdere daling pesten op school
Zowel gepest worden als zelf een ander pesten
op school is in 2019 lager dan de voorgaande
jaren dat de Gezondheidsmonitor is uitgevoerd.

Laatste 3 maanden
gepest op school

Trend gepest op school (%)
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Figuur Nederland:
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Figuur lijndiagram
trend gepest op school.
Percentage laatste
3 maanden gepest
op school is gedaald
tussen 2007 en 2019.
Percentage laatste 3
maanden wekelijks of
vaker gepest op school
is gedaald tussen 2007
en 2019.
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Jongens zijn iets vaker slachtoffer van pesten dan meisjes (1,2 keer) en vaker dader (3 keer zo
vaak als meisjes). Vmbo-leerlingen zijn zowel vaker slachtoffer als ook dader van pesten op school
dan havo/vwo-leerlingen. Jongeren zonder migratieachtergrond en jongeren met een Westerse
migratieachtergrond geven vaker aan gepest te worden dan jongeren met een niet-Westerse
migratieachtergrond. Er is geen verschil in migratieachtergrond voor het zelf een ander pesten op
school.
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Jongeren in de maatschappij

Iedereen wil meedoen, zichzelf kunnen zijn en erbij horen. Dat geldt ook voor jongeren. Het gevoel
niet geaccepteerd te worden en het ervaren van discriminatie vanwege geloof, handicap, seksuele
voorkeur of huidskleur kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van
jongeren.
Sociale veiligheid
Vier op de tien jongeren voelt zich wel eens onveilig op één of meer plekken.
In onderstaande figuur is te zien dat ‘op straat buiten de eigen woonbuurt’, in het openbaar vervoer of
op het station het meest worden genoemd als plekken waar jongeren zich wel eens onveilig voelen.
Voelt zich wel eens onveilig (%)
op straat buiten eigen woonbuurt
in de trein, tram, bus of metro
op het station (trein, bus, metro)
tijdens het uitgaan
op straat in eigen woonbuurt
in het winkelcentrum
op school

Figuur staafdiagram apart voor jongens en meisjes: voelt zich wel eens onveilig. Meisjes voelen zich op alle plekken vaker wel eens onveilig dan jongens. ‘op straat buiten de eigen woonbuurt’, in het openbaar vervoer of op het
station worden het meest genoemd als plekken waar jongeren zich wel eens onveilig voelen. Daarna komen: tijdens het uitgaan, op straat in eigen woonbuurt, in het winkelcentrum, op school, thuis en bij sportaccommodaties.
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Meisjes voelen zich op alle plekken vaker wel eens onveilig dan jongens. Van de meisjes voelt
52% zich wel eens onveilig op één of meer plekken, van de jongens 27%. Jongeren zonder
migratieachtergrond en jongeren met een Westerse migratieachtergrond geven vaker aan
zich wel eens onveilig te voelen op één of meer plekken dan jongeren met een niet-Westerse
migratieachtergrond (resp. 41%, 42% versus 31%)
Acceptatie seksuele diversiteit
Voor jongeren die tijdens hun adolescentie op zoek zijn naar hun seksuele- en genderidentiteit is
acceptatie vanuit de omgeving heel belangrijk. Veel gemeenten en scholen zetten zich in om de
acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit te vergroten.
Zeven op de tien (71%) jongeren in de regio Utrecht vindt het normaal als twee meisjes/vrouwen of
twee jongens/mannen op elkaar verliefd zijn. 21% van de jongeren vindt dit ‘een beetje raar’, de rest
vindt het ‘erg raar’ (3%) of ‘verkeerd’ (5%).
Ruim een kwart van de jongeren (27%) denkt dat een leerling die LHBTi (lesbisch, homoseksueel,
biseksueel, transgender of met een intersekse conditie) is, dit aan iedereen op school eerlijk kan vertellen.
35% van de jongeren denkt dat diegene dat alleen eerlijk aan zijn of haar vrienden kan vertellen, 13%
denkt dat een LHBTi leerling dat niet eerlijk kan vertellen op school en 26% weet het niet.
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Ervaren discriminatie
Het ervaren van discriminatie kan gevolgen hebben voor de gezondheid en het welbevinden van
jongeren en kan bovendien zorgen dat participatie negatief wordt beïnvloed.
Van alle jongeren heeft 16% zich de laatste twaalf maanden wel eens gediscrimineerd gevoeld (dat
iemand je ongelijk behandelde, bijvoorbeeld vanwege je geloof, handicap, seksuele voorkeur of
huidskleur). Bij de helft van deze jongeren (8%) ging het om één keer de laatste twaalf maanden, 6%
antwoordde ‘soms’ en 2% ‘vaak’.
Jongeren die zich wel eens gediscrimineerd voelen zijn ook vaker kwetsbaar thuis en op
school
Zo worden jongeren die zich wel eens gediscrimineerd voelen vijf keer vaker regelmatig gepest op
school dan hun leeftijdsgenoten die zich niet gediscrimineerd voelen. Verder voelen jongeren die wel
eens gediscrimineerd worden zich vaker onveilig, vaker eenzaam en hebben zij vaker thuis te maken
met een minder gunstige financiële situatie of met een ziek of verslaafd gezinslid.
Groepen die zich vaker gediscrimineerd voelen
HOME
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Met name jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond voelen zich vaak gediscrimineerd.
Gecorrigeerd voor de andere achtergrondkenmerken (geslacht, leerjaar, onderwijsniveau en
gezinssituatie) voelen zij zich vijf keer vaker wel eens gediscrimineerd dan jongeren zonder
migratieachtergrond.

Samenhang sociale leefomgeving met:

Kwaliteit
van
Leven

Mentale
gezondheid

Eenzaamheid hangt samen met (ervaren) gezondheid
De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd laten zien dat eenzaamheid samenhangt met de
kwaliteit van leven en de mentale gezondheid van jongeren. Eenzame jongeren hebben een minder
goed ervaren gezondheid, hebben vaker een verhoogd risico op psychosociale problemen en ervaren
vaker stress.
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Positieve gezinsrelaties en -functioneren zijn beschermende factoren voor de mentale
gezondheid van jongeren
Ongeacht de gezinsvorm waarin jongeren opgroeien, laten de resultaten van de Gezondheidsmonitor
Jeugd zien dat positieve gezinsrelaties en positief gezinsfunctioneren samengaan met een beter
ervaren gezondheid en psychisch welbevinden van jongeren.
Het meemaken van een echtscheiding van ouders is een belangrijke risicofactor voor het
welbevinden van jongeren
Jongeren die een echtscheiding hebben meegemaakt hebben bijna twee keer zo vaak een matig tot
verhoogd risico op psychosociale problematiek in vergelijking met jongeren die dit niet mee hebben
gemaakt.
Jonge mantelzorgers hebben een minder goede kwaliteit van leven en een ongunstiger
mentale gezondheid
De Gezondheidsmonitor Jeugd laat zien dat jongeren die aangeven nu te maken hebben met een
ziek of verslaafd gezinslid een minder goed ervaren gezondheid hebben dan jongeren zonder ziek of
verslaafd gezinslid: 23% van deze jonge mantelzorgers geeft aan dat hun gezondheid gaat wel tot
(zeer) slecht is versus 11% van hun leeftijdsgenoten zonder ziek of verslaafd gezinslid. Ook hebben
jonge mantelzorgers vaker een matig tot hoog risico op psychosociale problemen (38% versus 20%)
en geven zij vaker aan (zeer) vaak gestrest te zijn door school of huiswerk (42% versus 32%) en door
de situatie thuis (19% versus 5%).
Ook uit landelijk onderzoek (De Roos (SCP), 2020) komt naar voren dat middelbare scholieren
met een langdurig ziek gezinslid minder goed scoren op levenstevredenheid, ervaren gezondheid,
psychosomatische klachten en schooldruk. Het opgroeien met ziekte blijkt meer van invloed op de
kwaliteit van leven van scholieren dan extra tijd besteden aan (huishoudelijke) taken.
HOME

Gepeste jongeren voelen zich minder gezond en gelukkig en hebben vaker psychosociale
problemen
Jongeren die gepest worden, hebben in vergelijking met jongeren die niet gepest worden bijna drie
keer zo vaak een matig tot slecht ervaren gezondheid en vier keer zo vaak een matig tot hoog risico
op psychosociale problematiek.
Discriminatie hangt negatief samen met mentale gezondheid
Jongeren die zich wel eens gediscrimineerd voelen, hebben bijna drie keer zo vaak psychosociale
problemen.

Participatie
en
zelfredzaamheid

Positief verband tussen gezinsfunctioneren en participatie en
zelfredzaamheid
Jongeren die hun gezinsrelaties en het gezinsfunctioneren positief beoordelen,
zijn vaker voldoende weerbaar, verzuimen minder van school en doen vaker
mee in een (sport)club of –vereniging.
Jonge mantelzorgers verzuimen vaker van school
De situatie van jonge mantelzorgers kan ook van invloed zijn op aanwezigheid
en prestaties op school. Ook dit is te zien in de Gezondheidsmonitor jeugd:
jongeren met een ziek of verslaafd gezinslid verzuimen vaker van school.
Pesten en discriminatie hangen samen met verminderde weerbaarheid
en frequenter schoolverzuim
Zowel jongeren die gepest worden op school als jongeren die aangeven zich
wel eens gediscrimineerd te voelen verzuimen vaker van school door ziekte of
spijbelen. Ook zijn zij vaker onvoldoende weerbaar.
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Leefstijl

Positieve gezinsrelaties en ouderlijk toezicht gaan samen met minder
riskant gedrag
Jongeren die positief zijn over hun thuissituatie en aangeven dat hun ouders
meestal tot altijd weten waar de jongere is als hij/zij niet thuis is, vertonen
minder vaak riskant gedrag als roken, drinken, blowen, problematisch gebruik
van sociale media en problematisch gamen.
Middelengebruik is hoger onder jonge mantelzorgers
Jongeren met een ziek of verslaafd gezinslid roken vaker, drinken vaker alcohol
en gebruiken vaker hasj of wiet of lachgas dan hun leeftijdsgenoten die hier
niet mee te maken hebben.

HOME
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Een gezonde leefstijl bij jongeren is een essentiële basis voor een goede
gezondheid nu en in de toekomst. Een deel van de gezondheidsproblemen
op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen of uit te stellen, door
gezond gedrag te stimuleren. "Jong geleerd is oud gedaan" is zonder meer
van toepassing bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit hoofdstuk
geeft informatie over de leefstijlfactoren voeding, bewegen, middelengebruik,
mediagebruik en seksueel gedrag.

Voedingsgewoonten

Gezond eten is belangrijk voor jongeren om te kunnen groeien en fit en gezond te blijven. Een gezond
voedingspatroon zorgt voor een gezond gewicht en voorkomt ziektes zoals diabetes. Voldoende eten
van groenten en fruit beschermt tegen diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten.
Ontbijt en fruit
Het advies van het Voedingscentrum is om elke dag twee stuks fruit te eten (de fruitnorm). Hieraan
voldoen slechts weinig jongeren. Ontbijten is nodig om zich goed te kunnen concentreren op school.
Daarnaast verkleint het de drang om ongezonde tussendoortjes te eten.
De meeste jongeren in de regio Utrecht ontbijten minstens vijf dagen per week (81%). Veel minder
jongeren eten dagelijks fruit (36%).
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Water, zoete drankjes en energiedrankjes
Het beperken van het drinken van zoete drankjes en meer water drinken, is onderdeel van een
gezonde leefstijl. Dit verkleint de kans op het innemen van te veel calorieën, en daarmee overgewicht.
Ruim driekwart (78%) van de jongeren drinkt dagelijks minimaal een glas water.
Bijna een derde (31%) drinkt dagelijks drankjes met suiker. Een klein deel van alle jongeren (6%)
drinkt dagelijks meer dan drie glazen gezoete dranken.
Energiedrankjes zijn frisdranken met veel suiker, met daaraan onder andere cafeïne, taurine
en glucuronolacton toegevoegd. Door overmatige consumptie van energiedrankjes kunnen er
gezondheidsklachten ontstaan als hartkloppingen en duizeligheid. Voor jongeren vanaf 13 jaar geldt
de richtlijn om maximaal één blikje energiedrank per dag te drinken. 95% van de jongeren houdt zich
daar aan.
Hoge consumptie energiedrank: geen doorsneegroep jongeren
Uit onderzoek van het RIVM naar het gebruik en risico’s van energiedranken bij kinderen en
jongeren in Nederland (2018) komt naar voren dat bij jongeren die veel energiedrank drinken
vaker andere problemen voorkomen zoals verslaving of echtscheiding van de ouders. Ook
ongezond gedrag zoals roken en alcoholgebruik komt onder hen meer voor. Ook uit ander
onderzoek is bekend dat consumptie van energiedrank samenhangt met andere risicogedragingen,
zoals roken en alcohol, en met bijvoorbeeld de karaktertrek “sensation seeking”.
De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd laten eveneens zien dat jongeren die meer
dan één blikje energiedrank per dag drinken vaker roken, alcohol en drugs gebruiken. Zo
rookt bijvoorbeeld van de jongeren die meer dan één blikje energiedrank per dag drinken 15%
dagelijks, terwijl van de jongeren die maximaal één blikje energiedrank per dag gebruiken 1%
dagelijks rookt.
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Vergelijking met Nederland
Drinkt dagelijks
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Drinkt dagelijks
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73%
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33%

78%
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Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland drinkt
dagelijks minimaal
één glas water regio
Utrecht 78 procent
(groen) en voor
Nederland totaal 73
procent.

95%

Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland drinkt
dagelijks drankjes met
suiker regio Utrecht
31 procent en voor
Nederland totaal 33
procent.

Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland drinkt
maximaal één blikje
energiedrank per
dag regio Utrecht
95 procent en voor
Nederland totaal 94
procent.

Vergelijking in de tijd
Meer jongeren eten dagelijks fruit, maar minder ontbijten minstens vijf dagen per week
Trend fruit (%)
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Figuur lijndiagram trend fruit. Het percentage jongeren dat elke dag fruit eet is vanaf 2011 gestegen.

Figuur lijndiagram Trend ontbijt. Het percentage jongeren dat minstens 5 dagen per week ontbijt is gedaald sinds 2015.
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Over het algemeen hebben meisjes gezondere voedingsgewoonten dan jongens. Een uitzondering is
het ontbijtgedrag; daar laten meisjes een minder gunstig beeld zien. Van de meisjes ontbijt 77% vijf
dagen per week of vaker, van de jongens doet 84% dat.
Verder hebben jongeren met een Westerse of niet-Westerse migratieachtergrond gezondere
voedingsgewoonten wat betreft fruit eten, water drinken en zoete drankjes drinken dan jongeren
zonder migratieachtergrond. Een uitzondering hierbij is het ontbijtgedrag en het drinken van
energiedrankjes. Jongeren met een niet-Westerse en Westerse migratieachtergrond ontbijten minder
vaak minstens vijf dagen per week dan jongeren zonder migratieachtergrond (resp. 68%, 76% versus
84%). Jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond gebruiken minder vaak maximaal één
blikje energiedrank per dag dan jongeren zonder migratieachtergrond (90% versus 96%)
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Aan de slag met een gezonde eetomgeving?
Ideeën voor gemeentelijk beleid | Voedingscentrum (link)
De Gezonde Schoolkantine (link)
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG, link)

Bewegen

Lichamelijk actief zijn heeft een positief effect op de conditie, het welzijn en het lichaamsgewicht. Ook
vergroot sporten het zelfvertrouwen van jongeren.
Beweegrichtlijn
De Gezondheidsraad heeft in 2017 nieuwe beweegrichtlijnen (link) opgesteld. Volgens de
beweegrichtlijn voor 4 tot 18 jarigen moeten jongeren minstens één uur per dag matig intensief
bewegen. Slechts 18% van de jongeren in de regio Utrecht voldoet aan deze richtlijn. De helft (49%)
van de jongeren beweegt minstens één uur op minimaal vijf dagen per week. Lopen of fietsen naar
school is voor veel jongeren een belangrijke vorm van bewegen op schooldagen: 87% loopt of fietst
vijf dagen per week naar school of stage plek.
Naast de richtlijn om elke dag minstens een uur te bewegen geldt voor jongeren de aanvullende
richtlijn om minstens drie maal per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. In totaal sport
78% van de jongeren wekelijks bij een club, vereniging of sportschool. 66% van de jongeren sport
wekelijks in hun vrije tijd zonder club of vereniging.
Sedentair gedrag
Langdurig achtereen zitten (sedentair gedrag), zoals jongeren dat vaak achter een beeldscherm doen,
heeft gezondheidsrisico’s. Uit onderzoek blijkt dat sedentair gedrag tijdens de jeugd een voorspeller is
voor overgewicht op volwassen leeftijd (Hendriksen, 2013).
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De helft (49%) van de jongeren kijkt buiten schooltijd dagelijks drie uur of meer zittend of liggend
naar een beeldscherm (tv, computer, ipad, smartphone). Een op de acht (12%) doet dat zes uur of
meer per dag.
Beeldschermgebruik heeft meer risico’s dan alleen onvoldoende bewegen
Kinderartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen pleiten voor gezond gebruik van
beeldschermen: Standpunt-Beeldschermgebruik-2018.pdf (ajnjeugdartsen, link)
Tips voor ouders:
Tips beeldschermgebruik | Informatie over ouderschap | Opvoeden.nl (link)
Vergelijking met Nederland
Beweegt dagelijks
minstens één uur

Sport wekelijks bij een
club, vereniging of
sportschool
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Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland beweegt
dagelijks minstens één
uur regio Utrecht 18
procent en voor Nederland
totaal 18 procent.
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Figuur Nederland:
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Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland loopt of
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week naar school of
stageplek regio Utrecht
87 procent (groen) en
voor Nederland totaal
84 procent.

Vergelijking in de tijd
Het percentage jongeren dat dagelijks minstens één uur beweegt is licht gedaald ten opzichte van
2015. Het percentage jongeren dat wekelijks sport bij een club, vereniging of sportschool is gelijk
gebleven tussen 2015 en 2019. Opvallend is dat het aandeel jongeren dat elke dag naar school
fietst of loopt een dalende trend laat zien. Tegelijkertijd is er voor sedentair gedrag een stijging te
zien tussen 2015 en 2019 (zandloper).
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Figuur zandloper: vergelijking in de tijd zit of ligt drie uur of meer
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Jongens bewegen vaker dagelijks minstens één uur dan meisjes en zij sporten ook vaker bij
een sportclub. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes in lopen of fietsen naar school en
beeldschermgebruik. Het beweeggedrag van jongeren uit klas 4 is voor alle indicatoren ongunstiger
dan voor de jongeren uit klas 2, behalve voor het dagelijks minimaal één uur bewegen. Dit
zelfde geldt ook voor jongeren met een migratieachtergrond ten opzichte van jongeren zonder
migratieachtergrond.
Sporten en bewegen bevorderen?
Het belang van voldoende bewegen staat volop in de belangstelling. Zo hebben veel gemeenten
dit jaar sportakkoorden gesloten. Op 30 okt 2020 heeft het ministerie van VWS aangekondigd te
werken aan een ‘routekaart bewegen’ met als doel sporten en bewegen meer te integreren in het
dagelijks leven als ‘het nieuwe normaal’.
Meer informatie:
• Aan de slag met een lokaal sportakkoord | Loketgezondleven.nl
• Sport en bewegen | Loketgezondleven.nl
• Kenniscentrum Sport & Bewegen.nl - Kennis over sport en bewegen
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Middelengebruik

De puberteit is een levensfase waarin wordt geëxperimenteerd met middelen als tabak, alcohol en
drugs. Experimenteren hoort bij de leeftijd, maar aan het gebruik van deze middelen zitten grote
risico's voor de gezondheid. Het puberbrein is in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Het
gebruik van tabak, alcohol en drugs verstoort die ontwikkeling en kan nadelige gevolgen hebben voor
de rest van het leven.

Roken

Een van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord is een rookvrije generatie in 2040. Hoe jonger
iemand begint met roken, hoe groter de verslaving en hoe moeilijker het is om te stoppen. Hoe meer
en hoe langer iemand rookt, hoe groter de gezondheidsrisico’s zijn.
Tabak
De hersenen van jongeren lijken gevoeliger voor de belonende effecten van nicotine in vergelijking
met de hersenen van volwassenen (Kleinjan (Trimbos instituut), 2016). Beginnen met roken in de
adolescentie vergroot daarom de kans op het ontwikkelen van nicotineafhankelijkheid.
Van de jongeren in de regio Utrecht heeft 15% ooit gerookt. Deze groep is verdeeld over jongeren
die een hele sigaret of meer hebben gerookt (8%) en jongeren die alleen een paar trekjes hebben
genomen (6%). 3,4% van de jongeren rookt wekelijks, 2% dagelijks.
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E-sigaret
Onder een e-sigaret vallen producten zoals de shisha-pen, e-hooka, e-smoker en flavor vape. Er
komen steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret voor jongeren een opstap is naar het
roken van tabakssigaretten. Uit recente studies komt naar voren dat de e-sigaret schadelijker is dan in
eerste instantie leek. De verwachting is dat het gebruik van een e-sigaret het risico op kanker en harten vaatziekten vergroot (Troelstra (Trimbos instituut), 2020).
Een op de vijf (20%) jongeren in de regio Utrecht heeft ooit een e-sigaret gerookt. 1,3% doet dat
wekelijks en 0,4% dagelijks.
Waterpijp
Het roken van een waterpijp heeft gevolgen voor de gezondheid, zowel op de korte als op de lange
termijn. Bij het gebruik van de waterpijp komen schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine, teer en
koolmonoxide De meest voorkomende gezondheidsgevolgen van waterpijp roken zijn long- en hart- en
vaataandoeningen (Willemse (Trimbos instituut), 2018). Net als bij de e-sigaret, zijn er bij het gebruik
van een waterpijp zorgen dat het voor jongeren een opstap kan zijn naar het roken van gewone
sigaretten (Rombouts (Trimbos instituut), 2020).
Ongeveer één op de acht (12%) jongeren in de regio Utrecht heeft ooit waterpijp gerookt. 3% heeft
dat de laatste vier weken gedaan.
Vergelijking met Nederland
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Roken neemt toe met de leeftijd: van de jongeren in klas 2 heeft 2% ooit een hele sigaret of meer
gerookt, van de jongeren in klas 4 is dat 13%. Minder dan één procent (0,5%) van de jongeren in klas
2 rookt dagelijks, tegenover 3,3% van de jongeren in klas 4.
Hoe lager het onderwijsniveau, hoe vaker er gerookt wordt. Zo rookt 4,2% van de jongeren op het
vmbo-bk dagelijks sigaretten, 2,7% van de jongeren op het vmbo-gt, 1,3% van de havo-leerlingen en
0,6% van de vwo-leerlingen.
Een opvallend verschil is te zien tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond. Jongeren
met een niet-Westerse migratieachtergrond roken mínder vaak tabak dan jongeren zonder
migratieachtergrond en jongeren met een Westerse migratieachtergrond. Zij roken daarentegen evenals jongeren met een Westerse migratieachtergrond - wél vaker waterpijp dan jongeren zonder
migratieachtergrond.
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Op naar een rookvrije generatie!
De subsidieaanvraag van de GGDrU om extra te kunnen inzetten op een Rookvrije omgeving is
gehonoreerd. In de periode 2021-2022 zetten wij ons extra in om samen met onze partners bij de
dragen aan de volgende ambities:
• Kinderen die in en na 2020 worden geboren groeien zoveel mogelijk rookvrij op
• Er wordt niet meer gerookt in de omgeving van een kind
• Er komen vrijwel geen rokers meer bij/minder jongeren starten met roken
Lees hier meer over werken aan een rookvrije generatie:
• rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/gemeenten
• Wat werkt dossier jongeren en roken | Loketgezondleven.nl
Meer informatie over roken:
Rokeninfo.nl

Alcoholgebruik

Nederlandse jongeren drinken vaak en veel alcohol vergeleken met hun Europese leeftijdgenoten.
Alcohol is erg schadelijk voor jongeren, omdat de hersenen en andere organen nog in ontwikkeling
zijn en daardoor extra kwetsbaar zijn. Daarom is alcoholgebruik pas vanaf 18 jaar wettelijk
toegestaan. Andere negatieve gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik zijn alcoholvergiftiging,
risicovol seksueel gedrag, schoolverzuim, agressie en (verkeers)ongelukken.
In totaal heeft 44% van de jongeren in de regio Utrecht ooit alcohol gedronken. Ruim een derde van
hen heeft alleen slokjes gedronken (17%), de overige jongeren (27%) hebben een heel glas of meer
gedronken. In de vier weken voorafgaand aan de vragenlijst heeft bijna een kwart (23%) van de
jongeren alcohol gedronken. We noemen dit de actuele drinkers. De meeste jongeren drinken vooral
bij vrienden of thuis alcohol (zie figuur Plek waar meestal alcohol wordt gedronken, volgende pagina)

33

Plek waar meestal alcohol wordt gedronken (%)
bij vrienden
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thuis
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24

op straat, in een park of andere plek buiten

15

in een keet, hok of schuur

13

op school/schoolreis/excursie met school
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op de kermis

4,4
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Figuur staafdiagram: Plek
waar meestal alcohol wordt
gedronken. Bij vrienden 74%,
thuis, 39%, bij een concert
of festival 25%, in een café,
restaurant of disco 24%, op
straat, in een park of andere
plek buiten 15%, in een keet,
hok of schuur 13%, op school,
schoolreis of excursie met
school 4,7%, in de sportkantine
of bij een vereniging 4,5%, op
de kermis 4,4%.
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Bingedrinken
Ongeveer een op de zeven jongeren (15%) deed in de laatste vier weken aan bingedrinken (vijf of
meer glazen gedronken bij één gelegenheid). Dit betekent dat van de jongeren die de laatste vier
weken alcohol dronken, ruim twee derde (67%) in diezelfde periode aan bingedrinken deed. Dus als
jongeren alcohol drinken, drinken zij veel.
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Mening ouders
Ouders spelen een belangrijke rol bij het alcoholgebruik van hun kinderen. Uit onderzoek
blijkt dat jongeren die regels meekrijgen later beginnen met drinken en ook minder drinken. Van de
jongeren die alcohol drinken, zegt ruim vier op de tien (43%) dat hun ouders/verzorgers instemmen
met hun alcoholgebruik of er niets van zeggen. 21% zegt dat hun ouders/verzorgers niet weten dat
zij alcohol drinken. De resterende jongeren (36%) zeggen dat hun ouders/verzorgers alcoholgebruik
afraden, verbieden of vinden dat zij minder zouden moeten drinken.
Regels en toezicht van ouders dragen bij aan een latere en lagere alcoholconsumptie bij
jongeren
Uit onderzoek blijkt dat een afkeurende houding van ouders met betrekking tot het alcoholgebruik in
de adolescentie een beschermende factor is voor het alcoholgebruik van jongeren als die houding het
volgende inhoudt:
• Het stellen van regels
Strikte regels omtrent drinkgedrag van kinderen draagt bij aan uitstel van beginnen met drinken
en een lagere alcoholconsumptie bij jongeren.
• Monitoring
Aandacht, oplettendheid en toezicht door ouders met betrekking tot activiteiten van jongeren
(zowel wat betreft hun vrienden, school als gedrag thuis) en communicatie die duidelijk maakt
dat de ouder bezorgd is en bewust van die activiteiten. Matige monitoring en toezicht zijn
voorspellend voor alcoholgebruik bij jongeren.
Uit: Dossier Alcohol en opvoeding, Trimbos-instituut (link)
Uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor blijkt deze samenhang met regels en toezicht op het
alcoholgebruik van jongeren ook:
• Jongeren die zeggen dat hun ouders hun alcoholgebruik afraden, verbieden of vinden dat zij minder
zouden moeten drinken hebben de laatste vier weken minder frequent aan bingedrinken gedaan
dan jongeren die zeggen dat hun ouders instemmen of er niets van zeggen (9% versus 14%).
• Van de jongeren die aangeven dat hun ouders soms of nooit weten waar zij zijn als zij niet thuis zijn
heeft 40% de laatste vier weken alcohol gedronken tegenover 18% van de jongeren die aangeven
dat hun ouders meestal of altijd weten waar zij zijn als ze niet thuis zijn.
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Figuur lijndiagram: Trend
alcoholgebruik. Vanaf 2007 is
een dalende trend te zien in
het percentage jongeren dat
de laatste 4 weken alcohol
heeft gedronken. Vanaf 2015
stagneert deze daling. Vanaf
2007 is een dalende trend
te zien in het percentage
jongeren dat de laatste 4
weken aan bingedrinken heeft
gedaan. Vanaf 2015 stagneert
deze daling.
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Jongeren in de regio Utrecht drinken minder vaak
alcohol dan hun leeftijdsgenoten landelijk. Zij doen
ook minder vaak aan bingedrinken, 15% deed dat
de laatste vier weken versus 18% landelijk.
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‘NIX18’ is nog niet de norm, daling alcoholgebruik stagneert
Zowel bij jongeren in klas 2 als klas 4 is vanaf 2007 een dalende trend te zien in het alcoholgebruik.
Vanaf 2015 zien we echter een stagnatie in de daling van het percentage actuele drinkers. Ook
landelijk wordt vanaf 2015 een stabilisatie in het alcoholgebruik door jongeren gezien (Rombouts
(Trimbos instituut), 2020).
Als jongeren alcohol drinken, drinken zij onveranderd véél per keer
Het aandeel bingedrinkers onder de actuele drinkers is vanaf 2007 niet veranderd. Dit schommelt alle
jaren dat de Gezondheidsmonitor is uitgevoerd rond twee derde van de actuele drinkers.
Aandeel ouders dat alcoholgebruik jongere niet afkeurt blijf gelijk
Ook de mening van ouders laat geen positieve trend zien. Vanaf 2011 is het percentage jongeren dat
zegt dat hun ouders hun alcoholgebruik niet afkeuren gelijk gebleven.
Groepen die vaker de laatste 4 weken alcohol hebben gedronken
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Alcoholgebruik neemt toe met de leeftijd: van de jongeren in klas 2 heeft 8% de laatste vier weken
alcohol gedronken, van de jongeren in klas 4 is dat 36%. Jongeren op het vwo drinken het minst (18%).
Jongeren op de overige onderwijsniveaus drinken allen vaker alcohol: van 25% laatste vier weken op de
havo en het vmbo-gt, tot 22% van de jongeren op het vmbo-bk. Als jongeren drinken, drinken zij veel.
Vmbo-bk-leerlingen overtreffen hierbij de overige leerlingen: 80% van de actuele drinkers onder de
vmbo-bk-leerlingen heeft de laatste vier weken aan bingedrinken gedaan.
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Vwo-leerlingen zijn het meest gematigd: van de actuele drinkers onder hen heeft 51% de laatste
vier weken aan bingedrinken gedaan. Jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond drinken
veel minder vaak alcohol dan jongeren zonder migratieachtergrond en jongeren met een Westerse
migratieachtergrond (respectievelijk 8% versus 25% en 24% de laatste 4 weken). Evenveel meisjes als
jongens drinken alcohol. Jongens doen wel iets vaker aan bingedrinken dan meisjes: 16% versus 14%.
Lees hier meer over de preventie van alcoholgebruik bij jongeren:
• www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/alcohol/wat-werkt-dossier-jongeren-en-alcohol
• www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/alcohol
Meer informatie over alcohol:
Alcoholinfo.nl

Drugsgebruik
Cannabis (wiet of hasj)
Cannabis is onder jongeren de meest gebruikte drug. Bij de meeste jongeren blijft het gebruik
beperkt. Langdurig en regelmatig gebruik is echter niet zonder risico. Er is steeds meer bewijs dat
adolescenten gevoeliger zijn voor de effecten van cannabis dan volwassenen. Jongeren die vroeg
beginnen met blowen lopen meer kans om later in hun leven verslaafd te raken. Daarnaast bestaat
het risico dat jong beginnen met cannabisgebruik psychische stoornissen verergert (link naar
drugsinfo.nl). Ook vermindert cannabisgebruik het reactievermogen, het concentratievermogen en het
kortetermijngeheugen. Dit kan onder meer leiden tot slechte schoolprestaties.
Van de jongeren in de regio Utrecht heeft 9% ooit wiet of hasj gebruikt; 5% gebruikte het in de vier
weken voorafgaand aan het onderzoek.
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Lachgas
Lachgas (distikstofoxide (N2O)), wordt vaak via een ballon ingeademd. Het inademen van lachgas
veroorzaakt een korte, sterke roes en iemand kan lacherig worden. Lachgas is van origine een
narcosemiddel. Het is onder jongeren populair als partydrug.
5% van de jongeren in de regio Utrecht heeft ooit lachgas gebruikt. 1,4% deed dat de laatste vier
weken.
Vergelijking met Nederland
Laatste vier weken wiet
of hasj gebruikt

4,1%

4,7%
Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland laatste
vier weken wiet of
hasj gebruikt regio
Utrecht 4,7 procent
(rood) en voor
Nederland totaal 4,1
procent.
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Risico lachgas ‘matig tot groot’
Staatssecretaris Blokhuis werkt momenteel aan een
verbod op lachgas. Aanleiding voor de maatregel
is een advies van de drugsbeoordelingscommissie
CAM. Daarin werd het risico van lachgas voor de
volksgezondheid “matig tot groot” genoemd. Risico’s
en ongewenste effecten zijn onder andere duizelingen,
evenwichtsstoornissen, slaperigheid en hoofdpijn. In
ernstige gevallen bij frequente en langdurige blootstelling
kan lachgas tot een tekort aan vitamine B12 leiden met
als mogelijke gevolgen bloedarmoede en neurologische
afwijkingen. Ook kan men buiten bewustzijn raken en
vallen (Van Goor (Trimbos instituut), 2018).

Vergelijking in de tijd
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Voor wiet of hasjgebruik is een
vergelijkbaar beeld te zien over de tijd
als voor alcohol. Vergeleken met 2007
(16%) hebben in 2019 (9%) beduidend
minder jongeren ervaring met het
gebruik van deze drug. Maar zowel
voor het gebruik ooit in het leven als
in de laatste vier weken geldt dat de
percentages vanaf 2015 ongeveer gelijk
zijn gebleven.

Naar het gebruik van lachgas wordt sinds
2015 in de Gezondheidsmonitor gevraagd. In
vergelijking 2015 hebben meer jongeren wel
eens lachgas gebruikt. Het actuele gebruik (de
laatste vier weken) blijft stabiel (1,1% in 2015
en 1,4% in 2019).
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Voor wiet of hasjgebruik zien we vergelijkbare risicogroepen als voor alcoholgebruik. Het gebruik
neemt toe met de leeftijd: van de jongeren in klas 2 heeft 1% de laatste vier weken wiet of hasj
gebruikt, van de jongeren in klas 4 is dat 8%.
Jongeren op het vwo blowen het minst (3% deed dat in de laatste vier weken). Jongeren op de
overige onderwijsniveaus blowen allen vaker dan de jongeren op het vwo: van de jongeren op de havo
deed 6% dat de laatste vier weken, van de jongeren op het vmbo-gt 5% en van de jongeren op het
vmbo-bk 4%.
Ook wat betreft migratieachtergrond is het beeld vergelijkbaar met alcoholgebruik: jongeren met een
niet-Westerse migratieachtergrond gebruikten de laatste vier weken minder vaak wiet of hasj (3%)
dan jongeren zonder migratieachtergrond (5%) of een Westerse migratieachtergrond (6%).
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Bij lachgas is net zoals bij roken te zien dat naar mate het onderwijsniveau van de jongeren lager is,
zij vaker gebruiken. Jongeren op het vmbo-bk gebruikten de laatste vier weken het meest lachgas
(2,3%) en jongeren op het vwo het minst (0,5%).
Lees hier meer over de preventie van drugsproblematiek:
• www.trimbos.nl/kennis/drugsbeleid-gemeenten
• www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/drugs
Meer informatie over drugs:
Drugsinfo.nl
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Sterke samenhang tussen roken, alcoholgebruik en drugsgebruik
Evenals in landelijk onderzoek en internationale literatuur (Kleinjan, 2010) laten de resultaten van
de Gezondheidsmonitor Jeugd zien dat er een sterke samenhang is tussen roken, alcoholgebruik
en drugsgebruik bij jongeren. Zo gebruikte twee derde (63%) van de dagelijks rokende jongeren
in de regio Utrecht de laatste vier weken ook hasj of wiet, tegenover 3% van hun niet-rokende
leeftijdsgenoten. En ruim vier op de vijf (84%) dronk de laatste vier weken alcohol, tegenover
één op de vijf (20%) van hun niet-rokende leeftijdsgenoten. Ook tussen het drinken van alcohol
en wiet of hasj gebruik is een duidelijke relatie: 17% van de actuele drinkers blowde de laatste
vier weken tegenover 1% van de niet-actuele drinkers. De samenhang tussen het gebruik van
verschillende middelen zou verklaard kunnen worden door een overkoepelende factor zoals
experimenteergedrag of jeugdcultuur (Kleinjan, 2010). Het betekent dat een gecombineerde
preventieve aanpak nodig kan zijn. Programma’s met een gecombineerde aanpak, zoals ‘Helder op
school’, spelen hierop in (www.helderopschool.nl).

Mediagebruik

Sociale media en games zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Zij besteden er
dagelijks dan ook behoorlijk wat tijd aan (zie ook sedentair gedrag). Veel effecten van mediagebruik
op de mentale gezondheid van jongeren beginnen nu pas duidelijk te worden. Landelijk onderzoek
geeft aanwijzingen dat intensief gebruik van sociale media en games geen negatieve gevolgen heeft
voor het psychosociale welbevinden van jongeren. Er zijn zelfs wellicht positieve effecten, zoals
bijvoorbeeld het ontwikkelen van betere sociale vaardigheden (Rombouts (Trimbos instituut), 2020).
Toch kunnen er ook nadelige gevolgen zijn van het gebruik van sociale media en gamen, bijvoorbeeld
bij problematisch of risicogebruik of als gevolg van cyberpesten.
Problematisch gebruik
Als het gebruik van sociale media of gamen ten koste gaat van andere activiteiten (bijvoorbeeld
vrienden ontmoeten, sport, hobby’s) of als er sprake is van controleverlies spreken we over
problematisch of risicogebruik. Signalen kunnen zijn slecht slapen, verminderde prestaties op school
en vereenzaming. Maar ook continu denken aan gamen of sociale media en veel moeite hebben met
het stoppen met gamen of bezig zijn met sociale media. Uit onderzoek blijkt dat deze jongeren vaker
lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen hebben (link naar gameninfo.nl).
7% van de jongeren in de regio Utrecht loopt risico op problematisch gebruik van sociale media. Voor
het spelen van games is het risico op problematisch gebruik 2,6%.
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Figuur Nederland:
vergelijking met Nederland
risico op problematisch
gebruik sociale media regio
Utrecht 7 procent (groen)
en voor Nederland totaal
8 procent.

Hoe is het risico op problematisch
gebruik van sociale media en
problematisch gamen gemeten?
De jongeren beantwoordden zeven vragen
over sociale media gebruik en zeven vragen
over gamen. Risico op problematisch
gebruik van sociale media is gedefinieerd
als een ongunstige gemiddelde score op alle
zeven vragen in combinatie met (heel) vaak
slaap tekort komen door gebruik van sociale
media of (heel) vaak huiswerk afraffelen
om op sociale media te kunnen. Risico op
problematisch gamen is op dezelfde manier
gedefinieerd.

Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland risico
op problematisch
gamen regio Utrecht
2,6 procent en voor
Nederland totaal 2,7
procent.
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Figuur zandloper: vergelijking in de tijd risico op
problematisch gebruik sociale media in 2015 8
procent en in 2019 7 procent.
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Figuur zandloper: vergelijking in de tijd risico op
problematisch gamen in 2015 4 procent en in 2019
2,6 procent (groen).
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meisjes
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Groepen die vaker risico op problematisch gamen hebben
jongens
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dubbele gezinssituatie

eenoudergezin

Cyberpesten
Cyberpesten is pesten via internet, sociale media of mobiele telefoon. Het gaat om pesten op een
manier die de ander niet leuk vindt (iemand uitschelden op sociale media; iemand bedreigen op
sociale media; gemene roddels over iemand online verspreiden; vervelende foto’s of filmpjes van
iemand verspreiden).
Cyberpesten kan verder gaan dan andere vormen van pesten, omdat de pester zich door een gevoel
van anonimiteit beschermd voelt. Bovendien kan cyberpesten een grote impact hebben omdat het niet
gebonden is aan tijd en plaats, zoals school.
4,7% van de jongeren in de regio Utrecht geeft aan de laatste drie maanden wel eens gepest te zijn
via internet, sociale media of de mobiele telefoon. Bij 0,9% gebeurde dat wekelijks of vaker. 3% van
de jongeren heeft recentelijk zelf iemand gepest via internet, sociale media of mobiele telefoon, 0,6%
deed dat wekelijks of vaker.
Vergelijking met Nederland

Vergelijking in de tijd

Laatste 3 maanden
gepest via internet/
mobiel

Laatste 3 maanden
gepest via internet/
mobiel

5,1%

4,7%
Figuur Nederland:
vergelijking met
Nederland laatste
3 maanden gepest
via internet en of
mobiel regio Utrecht
4,7 procent en voor
Nederland totaal 5,1
procent.
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Figuur zandloper: vergelijking in de tijd laatste 3 maanden
gepest via internet en of mobiel in 2015 6 procent en in
2019 4,7 procent.
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Meisjes geven vaker aan dan jongens wel eens online gepest te worden en leerlingen uit klas 2 geven
dat vaker aan dan leerlingen uit klas 4. Frequent online gepest worden (wekelijks of vaker) verschilt
echter niet tussen jongens en meisjes en 2e en 4e klassers. Er is geen verschil tussen jongeren
met en zonder migratieachtergrond in het wel eens online gepest worden, maar jongeren met een
Westerse of niet-Westerse migratieachtergrond geven wel vaker aan frequent gepest te worden dan
jongeren zonder migratieachtergrond.
Zelf een ander pesten via internet of mobiel doen jongens vaker dan meisjes en jongeren op het
vmbo-bk vaker dan jongeren op het vwo.
Wilt u werken aan mediawijsheid?
Lees dan verder op www.mediawijsheid.nl
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Seksueel gedrag

In de puberteit gaan jongeren geleidelijk (seksuele) relaties aan. Stapsgewijs doen ze meer seksuele
ervaring op en breiden ze hun kennis op seksueel gebied verder uit.
Seksuele ervaring
Van de jongeren in de regio Utrecht heeft 32% ooit gezoend. 9% heeft wel eens seks gehad. In klas 2
heeft 2% wel eens seks gehad, in klas 4 15%. Van alle jongeren die seksueel contact hebben gehad,
heeft 43% altijd een condoom gebruikt.
Sexting
Online media worden ook gebruikt voor het uitwisselen van naaktfoto’s of seksfilmpjes (sexting).
3,4% van de jongeren in de regio Utrecht heeft in de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek
een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan iemand anders gestuurd. Het komt maar weinig voor dat
deze beelden gedeeld worden met anderen, maar als dit gebeurt, vinden veel jongeren dit vervelend.
4,1% van de jongeren heeft wel eens meegemaakt dat een eigen naaktfoto of seksfilmpje tegen hun
zin werd doorgestuurd naar anderen.
De GGD werkt aan seksuele gezondheid
De GGD geeft voorlichting over seksuele gezondheid, soa en veilig vrijen:
www.ggdru.nl/seks-en-soa
Aan de slag met seksuele gezondheid? Lees verder op:
www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/seksuele-gezondheid
Vergelijking met Nederland
HOME
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Figuur lijndiagram: Trend seks gehad. Jongeren beginnen later met seks, het percentage jongeren dat seks heeft gehad is
gedaald tussen 2007 en 2019.
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Het percentage jongeren dat altijd een condoom gebruikt is vergelijkbaar tussen de regio Utrecht
(43%) en Nederland totaal (45%).
Jongeren beginnen later met seks, het percentage jongeren dat seks heeft gehad is sinds 2007
gedaald. Dit komt ook uit landelijk onderzoek naar voren (De Graaf, 2017).
Het aandeel jongeren dat altijd een condoom gebruikt bij seks is echter ook gedaald; in 2011
gebruikte 53% altijd een condoom, in 2019 43%.
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Groepen die vaker met sexting te maken hebben gehad
klas 4
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De Gezonde School-aanpak
De Gezonde School-aanpak kan scholen helpen bij het tot stand brengen van integraal en
structureel gezondheidsbeleid op scholen om een gezonde leefstijl te stimuleren. Dat kan gaan
over het stimuleren van gezonde voeding, bewegen, welbevinden, gezonde relaties & seksualiteit,
mediawijsheid, fysieke veiligheid, binnenmilieu en preventie van roken, alcohol en drugs.

HOME

Meer informatie:
www.gezondeschool.nl
De Gezonde School-adviseurs van de GGD kunnen scholen ondersteunen:
www.ggdru.nl/gemeenten/advies-en-ondersteuning-gemeenten/preventieprogramma-gezondeschool.html

Aan de slag met een lokaal preventieakkoord
Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord? Hier vindt u informatie en
instrumenten die u kunt gebruiken bij het maken van uw lokale preventieakkoord.
www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/aanslag-met-lokaal-preventieakkoord

Samenhang Leefstijl met:

Kwaliteit
van
Leven
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Een gezonde leefstijl hangt samen met een beter ervaren gezondheid
Jongeren die gezond eten, voldoende bewegen, niet roken, geen alcohol of
drugs gebruiken en geen verhoogd risico hebben op problematisch gebruik
van sociale media of gamen hebben een beter ervaren gezondheid dan hun
leeftijdsgenoten met een minder gezonde leefstijl.

Mentale
gezondheid

Participatie
en
zelfredzaamheid

HOME

Jongeren met een gezonde leefstijl zitten beter in hun vel
Met vrijwel alle leefstijlfactoren uit de Gezondheidsmonitor Jeugd is een
samenhang te zien met psychisch welbevinden: jongeren met een gezonde
leefstijl hebben minder vaak een matig tot hoog risico op psychosociale
problematiek. Zo heeft bijvoorbeeld van de jongeren die dagelijks roken de
helft een matig tot verhoogd risico op psychosociale problematiek versus een
vijfde van de jongeren die niet roken. Evenals in ander onderzoek komt uit de
Gezondheidsmonitor naar voren dat jongeren die problematisch gebruik maken
van sociale media of problematisch gamen vaker psychosociale problemen
ervaren. Jongeren met risico op problematisch gebruik van sociale media of
gamen hebben een 4,5 keer grotere kans op psychosociale problemen dan hun
leeftijdgenoten zonder problematisch gebruik.
Middelengebruik hangt negatief samen met schoolverzuim
Jongeren die roken, alcohol of drugs gebruiken en ook jongeren die meer dan
één blikje energiedrank per dag drinken verzuimen vaker van school door
ziekte of spijbelen. Vooral met spijbelen is er een duidelijk verband. Zo is de
kans dat jongeren frequent spijbelen (drie uur of meer in de laatste vier weken)
voor jongeren die dagelijks roken 6 keer hoger, voor jongeren die de laatste
vier weken alcohol gebruikten 3 keer hoger, voor jongeren die in die periode
wiet of hasj gebruikten 6 keer hoger en voor jongeren die lachgas gebruikten
bijna 8 keer hoger dan hun leeftijdsgenoten die deze middelen niet gebruiken.
Daarnaast hebben jongeren die meer dan één blikje energiedrank per dag
drinken een 4 keer hogere kans op frequent spijbelen dan jongeren die minder
energiedrankjes drinken.

Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat vroeg en zwaar gebruik van alcohol en cannabis
sterke indicatoren zijn van verminderde schoolprestaties, spijbelen en schooluitval. Het is wel de
vraag of middelengebruik een oorzaak is van een minder succesvolle onderwijsloopbaan. Beiden
kunnen het resultaat zijn van andere factoren, zoals het onderwijsniveau en middelengebruik van
ouders. Bovendien blijkt overmatig middelengebruik meestal niet de hoofdoorzaak van problemen
op school te zijn, maar onderdeel van een leefpatroon met andere risicofactoren voor problemen
op school, zoals een lage sociaaleconomische status, een laag intelligentieniveau en criminaliteit
(RIVM, 2013).
Jongeren die gezond eten en voldoende bewegen verzuimen minder van school
Jongeren die regelmatig ontbijten, dagelijks fruit eten, water drinken en jongeren die elke dag naar
school lopen of fietsen verzuimen minder vaak van school, zowel door ziekte als door spijbelen.
Daarnaast verzuimen jongeren die wekelijks sporten minder van school door ziekte.

Sociale
leefomgeving

Meer middelengebruik bij jongeren die aangeven dat hun ouders
minder toezicht houden
Jongeren die roken, alcohol gebruiken, wiet of hasj of lachgas gebruiken geven
minder vaak aan dat hun ouders meestal of altijd weten waar zij zijn als zij
niet thuis zijn.
Jongeren met risicogedrag worden vaker gepest
Uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor komt naar voren dat van de
jongeren die maximaal één energiedrankje per dag drinken 7% aangeeft wel
eens gepest te worden op school, tegenover 19% van de jongeren die meer
dan één energiedrankje per dag drinken.
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Ook voor roken, alcoholgebruik, drugsgebruik en risicovol gebruik van sociale media of gamen is dit
verband te zien. Zo hebben jongeren die de afgelopen vier weken lachgas gebruikten een bijna 6 keer
hogere kans om wekelijks gepest te worden op school in vergelijking met jongeren die geen lachgas
gebruiken. Jongeren met risico op problematisch gamen geven 5 keer vaker aan op school gepest te
worden.
Risicovol mediagebruik en cyberpesten hangen samen met gevoelens van eenzaamheid
Jongeren met problematisch gebruik van sociale media, jongeren met risico op problematisch gamen,
jongeren die gepest worden of jongeren die zelf een ander pesten via internet of mobiel voelen zich
vaker eenzaam. Gemiddeld voelt 6% van de jongeren in de regio Utrecht zich ernstig eenzaam. Van
de bovengenoemde groepen is dat respectievelijk 15%, 19%, 26% en 22%. Ook hebben jongeren met
risico op problematisch gebruik van sociale media en problematisch gamen minder vaak minstens één
goede vriend of vriendin.
In onderzoek van van Rooij et al (2014) wordt eveneens een link gevonden tussen problematisch
gamen en gevoelens van eenzaamheid. Eenzaamheid is waarschijnlijk zowel een gevolg als
oorzaak van problematisch gamen.
Meer lezen over de risico’s van gamen? www.Gameninfo.nl

Fysieke
leefomgeving
HOME
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Jongeren die vaker bewegen en sporten zijn vaker tevreden over hun
fysieke leefomgeving
Jongeren die voldoende bewegen en sporten waarderen de plekken waar zij
met vrienden buiten afspreken vaker met een 8 of hoger dan jongeren die
minder sporten en bewegen.
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Een gezonde en veilige leefomgeving is een belangrijke doelstelling van de
Omgevingswet. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners
als prettig ervaren, uitnodigt tot gezond gedrag en waar de negatieve invloed
op gezondheid zo klein mogelijk is. Een veilige, toegankelijke, aantrekkelijke en
groene omgeving is belangrijk. Dit stimuleert jongeren om op de fiets of lopend
naar school te gaan, buiten te sporten en andere jongeren op een positieve
manier te ontmoeten.

Buiten afspreken met leeftijdsgenoten

Zeven op de tien (71%) jongeren uit de regio Utrecht spreekt minimaal één keer per week buiten af
met leeftijdsgenoten. 30% doet dit minimaal drie keer per week en 9% doet dit minimaal vijf keer per
week.
De meeste jongeren noemen het winkelcentrum (39%) of sportveld (32%) als plek waar ze wel eens
afspreken met leeftijdsgenoten. Daarna wordt een hangplek, park of ergens op straat vaak genoemd.
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Ruim de helft (53%) van de jongeren is zeer tevreden over de plekken om buiten af te spreken. Zij
geven de buitenplekken het rapportcijfer 8 of hoger. Gemiddeld geven jongeren het cijfer 7,5 aan de
plekken om buiten af te spreken. 10% van de jongeren geeft de buitenplekken een onvoldoende (cijfer
5 of lager).
Gemiddeld geven de jongeren uit de regio Utrecht het sportveld het hoogste rapportcijfer, een 7,8.
Dit wordt gevolgd door een 7,7 voor een plein en een 7,6 voor het winkelcentrum. Een bankje ergens
krijgt van de jongeren het laagste cijfer, een 7,3. De skatebaan, hangplek en ergens op straat krijgen
elk gemiddeld een 7,4 van de jongeren.
Groepen die minder dan wekelijks
buiten afspreken met leeftijdsgenoten

meisjes

vwo

Groepen die vaker ontevreden (<5) zijn over de
plekken waar zij buiten afspreken

meisjes

klas 4

SCHOOL
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vmbo bk,
vmbo gt, havo

Vwo-leerlingen spreken op bijna alle plekken minder vaak buiten af met leeftijdsgenoten dan
vmbo- of havo-leerlingen. Uitzondering is het sportveld. Daar spreken vwo-leerlingen juist vaker
af in vergelijking met andere leerlingen: 38% doet dat minimaal één keer per week, tegenover
respectievelijk 26%, 27% en 32% van de vmbo-bk-, vmbo-gt- en havo-leerlingen.
Het sportveld is daarnaast ook de enige plek waar jongeren met een migratieachtergrond (zowel nietWesters als Westers) minder vaak afspreken in vergelijking met jongeren zonder migratieachtergrond.
Ook jongeren met een dubbele gezinssituatie en jongeren uit een eenoudergezin spreken minder vaak
af op het sportveld in vergelijking met jongeren uit een volledig gezin.

Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving is één van de speerpunten in
de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 (link)
Meer lezen over werken aan een gezonde leefomgeving en een integrale aanpak?
• Home | Gezonde Leefomgeving.nl
• Fysieke- en sociale omgeving voor jeugd | Loketgezondleven.nl

Samenhang Fysieke leefomgeving met:

Kwaliteit
van
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Mentale
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Buiten afspreken met leeftijdsgenoten hangt positief samen met kwaliteit van leven en
welbevinden
Gemiddeld genomen hebben jongeren die minstens één keer per week buiten afspreken met
leeftijdsgenoten vaker een goed ervaren gezondheid, voelen zij zich vaker gelukkig, hebben zij minder
vaak psychosociale problemen en zijn zij minder vaak eenzaam.

Leefstijl
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De plek waar jongeren met hun leeftijdsgenoten afspreken kenmerkt
ook hun leefstijl
Zo hebben jongeren die zeggen naar het sportveld te gaan als zij afspreken met
leeftijdsgenoten een gezondere leefstijl dan jongeren die op andere plekken
afspreken: zij bewegen en sporten niet alleen vaker, maar ontbijten ook
vaker minstens vijf dagen per week en roken en blowen minder. Jongeren die
aangeven bij een hangplek af te spreken hebben daarentegen een ongezondere
leefstijl: zij ontbijten minder vaak, zitten langer achter een beeldscherm, roken
en blowen vaker en gebruiken ook vaker alcohol en lachgas.

Ruimte om rond te hangen hoort bij het opgroeien van jongeren
Rondhangen is een normaal onderdeel van het opgroeien en hoort bij de ontwikkeling van
jongeren. Jongeren hebben de behoefte elkaar te ontmoeten, liefst zonder volwassenen. Daarvoor
is ruimte nodig. Ruimte in de stad is steeds meer een schaars en kostbaar goed. Plekken waar
jongeren zich kunnen vermaken, ontspannen en vooral anderen kunnen ontmoeten, komen
daarom vaak in het gedrang. Hangjongeren worden ook vaak geassocieerd met overlast, maar
de meeste hangjongeren zorgen niet voor problemen in de openbare ruimte. Jongeren zelf
geven vaak aan dat er nergens iets voor ze te doen is en dat ze overal worden weggestuurd. De
Omgevingswet biedt kansen voor het betrekken van jongeren bij het inrichten van de openbare
ruimte.
Kijk voor inspiratie op (websites):
• Jongerenparticipatie - Aan de slag met de Omgevingswet
• Child Friendly Cities in Nederland | VNG
• Jongeren - OBB speelruimtespecialisten Speelruimte Specialisten (obb-ingenieurs.nl)
Jongeren die ontevreden zijn over de plek waar zij buiten afspreken, bewegen en sporten
minder
Jongeren die het cijfer 5 of minder geven aan de plek(ken) waar zij buiten afspreken met
leeftijdsgenoten bewegen en sporten minder vaak in hun vrije tijd, fietsen minder vaak elke dag naar
school en zitten vaker drie uur of meer achter een beeldscherm.

HOME

Jongeren op de fiets houden? Zorg voor een comfortabele en veilig fietsinfrastructuur
Nederland is een fietsland. Fietsen is goedkoop en duurzaam en draagt zo bij aan de leefbaarheid
in steden én aan de gezondheid van mensen. Vooral voor jongeren is fietsen een goede manier
om voldoende beweging te krijgen. Ook uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt
dat jongeren die bewegen zich gezonder voelen, beter in hun vel zitten en minder van school
verzuimen (zie ook het rad Leefstijl). Het grootste deel van de jongeren voldoet echter niet aan de
beweegrichtlijn van minimaal een uur per dag matig intensieve lichamelijke activiteit. Bovendien
neemt het aantal jongeren dat dagelijks naar school fietst (of loopt) af. In 2011 deed 95% van
de jongeren in de regio Utrecht dat, in 2019 87%. Uit een studie van adviesbureau Sweco in
opdracht van Bouwend Nederland blijkt dat fietsroutes naar middelbare scholen vaak niet aan
de richtlijnen voldoen. Van de bijna 500 kilometer fietspad in de Provincie Utrecht die als 'druk'
is gemarkeerd en die door veel scholieren worden gebruikt, is gemiddeld 80% te smal of veel te
smal, concludeert het bureau (Drolenga, 2020).
Meer informatie over veilig fietsen naar school:
Platform Veilig Fietsen - Fietsberaad.nl
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De sociaaleconomische status (SES) staat voor de positie van mensen op de
maatschappelijke ladder. SES kan niet op een directe manier gemeten worden.
Wel kan SES bij benadering gemeten worden met de indicatoren opleiding,
inkomen en positie op de arbeidsmarkt. Er bestaan in Nederland aanzienlijke
verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en mensen met
een lage SES. Deze verschillen worden aangeduid met ‘sociaaleconomische
gezondheidsverschillen’ (SEGV). Maar er zijn ook verschillen in gezondheid
tussen mensen met verschillende zogenaamde ‘algemene kenmerken’ zoals
geslacht, leeftijd, gezinssituatie en migratieachtergrond.

Ook bij jongeren sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Een SES-indicator voor de jongeren die deelnamen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd is het
onderwijsniveau dat zij volgen. Van de jongeren in de regio Utrecht die de vragenlijst invulden volgt
20% een vmbo-bk opleiding, 22% een vmbo-gt opleiding, 30% de havo en 28% het vwo.
De verdeling van jongeren naar onderwijsniveau verschilt per gemeente. In de provincie Utrecht
volgen in vergelijking met de andere provincies naar verhouding relatief weinig leerlingen een vmboopleiding (CBS, 2020).

HOME

Vmbo-leerlingen grotere kans op gezondheidsachterstanden
Op basis van het onderwijsniveau dat zij volgen, zijn bij de jongeren in de regio Utrecht
sociaaleconomische gezondheidsverschillen te zien bij alle gezondheidsraderen die in deze
rapportage aan bod zijn gekomen. Jongeren met een lager onderwijsniveau scoren op vrijwel alle
indicatoren ongunstiger dan jongeren met een hoger onderwijsniveau, onafhankelijk van de andere
achtergrondkenmerken die zij hebben. Evenals in ander onderzoek laat het verband tussen SES en
gezondheid ook in de Gezondheidsmonitor-data meestal een sterke gradiënt zien: naar mate de
jongeren een hoger onderwijsniveau volgen wordt de kans op een goede gezondheid groter.
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn groot
Welke maat voor SES ook gebruikt wordt, het algehele beeld is dat de gezondheid van
mensen met een lage SES sterk achterblijft bij die van mensen met een hoge SES. In
deze infographic van het RIVM zijn de verschillen te zien op levensverwachting en gezonde
levensverwachting naar opleidingsniveau. Gezonde levensverwachting | Cijfers & Context |
Infographic | Volksgezondheidenzorg.info
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Voorbeelden sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij jongeren
Kwaliteit
van
Leven

Participatie
en zelfredzaamheid
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Figuur
staafdiagram:
Zeer goed of goed
ervaren gezondheid.
Vmbo-bk 85%,
Vmbo-gt 85%, Havo
86%, Vwo 91%.
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Figuur staafdiagram:
Laatste 4 weken 3
of meer schooldagen
verzuimd van school
door ziekte. Vmbo-bk
18%, Vmbo-gt 16%,
Havo 12%, Vwo 8%.
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Figuur staafdiagram:
matig of hoog risico op
psychosociale problemen
(SDQ), Vmbo-bk 30%,
Vmbo-gt 26%, Havo
22%, Vwo 16%.
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Figuur staafdiagram:
Thuis enige of grote
moeite om rond te
komen met geld, Vmbobk 5,7%, Vmbo-gt 4,5%,
Havo 3,2%, Vwo 2%.
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Figuur staafdiagram:
Sport wekelijks bij
club, vereniging of
sportschool, Vmbo-bk
64%, Vmbo-gt 74%,
Havo 81%, Vwo 87%.
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staafdiagram: Is
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Vwo-leerlingen gunstigste positie
Vwo-leerlingen hebben niet alleen ten opzichte
van vmbo-bk-leerlingen een gunstiger positie
met betrekking tot hun gezondheidssituatie,
zij scoren op vrijwel alle indicatoren ook
gunstiger dan vmbo-gt en havo-leerlingen.
De enige uitzondering op dit beeld is te zien
bij ervaren stress door school of huiswerk (zie
figuur). Hierbij is het zo dat vwo-leerlingen
(en havo-leerlingen) meer stress ervaren dan
jongeren op het vmbo.

Voelt zich (zeer) vaak gestrest
door school of huiswerk (%)
40
35

Figuur staafdiagram Voelt
zich zeer vaak of vaak
gestrest door school of
huiswerk. Vmbo-bk 24%,
vmbo-gt 31%, havo
37%, vwo 37%
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Jongeren op het vmbo hebben vaker te maken met een stapeling van problemen
Wat de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen complex maakt, is dat er vaak sprake
is van een stapeling van problemen die onderling samenhangen. Bij vmbo-leerlingen komt zo’n
stapeling vaker voor. Zo heeft 21% van de vmbo-bk-leerlingen op vier of vijf gezondheidsraderen
minimaal één probleem of ongunstige uitkomst. Van de vmbo-gt-leerlingen is dat 19%, van de havoleerlingen 15% en van de vwo-leerlingen 9%. Deze jongeren hebben dan bijvoorbeeld zowel een
matig tot slecht ervaren gezondheid, verzuimen regelmatig van school, hebben een verhoogd risico op
psychosociale problemen én problemen in de thuissituatie. Of ze voelen zich niet gelukkig, zijn minder
weerbaar, krijgen onvoldoende sociale steun én drinken alcohol.
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Het verkleinen van gezondheidsachterstanden van mensen met een lage SES is één van
de speerpunten van
de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024, Loketgezondleven.nl
Ambitie 1: In 2024 is de levensverwachting van mensen met een lage SES toegenomen en het aantal
jaren in goed ervaren gezondheid voor mensen met een lage én een hoge SES toegenomen.
Ambitie 2: Vanaf 2024 passen we gezondheidsbevordering via de leefomgeving met voorrang toe
in wijken en buurten met gezondheidsachterstanden. Op termijn ontwikkelen we in alle wijken en
buurten een leefomgeving die een gezonde leefstijl mogelijk en gemakkelijk maakt.

Gezinssituatie en migratieachtergrond hangen ook samen met de
gezondheidssituatie van jongeren
Jongeren uit een niet volledig gezin en jongeren met een migratieachtergrond hebben een
grotere kans op gezondheidsachterstanden
Naast jongeren met een lager onderwijsniveau, hebben ook jongeren die opgroeien in een
eenoudergezin of dubbele gezinssituatie en jongeren met een migratieachtergrond vaak een minder
gunstige gezondheidssituatie.
Van de jongeren in de regio Utrecht die de vragenlijst invulden woont 78% in een volledig gezin, 13% in
een dubbele gezinssituatie en 9% in een eenoudergezin. Verder heeft 18% van de jongeren een nietWesterse migratieachtergrond (6,9% Marokkaans, 3,1% Turks, 1,5% Surinaams, 0,8% Antilliaans en
6,1% overig niet-Westers) en 7% een Westerse migratieachtergrond.
Hoe lager het onderwijsniveau, hoe vaker jongeren ook te maken hebben met een onvolledige
gezinssituatie of een migratieachtergrond hebben. Zo groeit 13% van de jongeren op het vmbo-bk op
in een eenoudergezin tegenover 4% van de jongeren op het vwo. Verder heeft 33% van de jongeren
op het vmbo-bk een niet-Westerse migratieachtergrond versus 11% van de vwo-leerlingen. Dit maakt
jongeren op het vmbo extra kwetsbaar.
50

Voorbeelden gezondheidsverschillen bij jongeren naar migratieachtergrond
en gezinssituatie
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Jongeren met een niet-Westerse
migratieachtergrond hebben een
gezondere leefstijl wat betreft
middelengebruik
Een uitzondering op de over het algemeen
minder gunstige gezondheidssituatie
van jongeren met een niet-Westerse
migratieachtergrond is hun middelengebruik.
Zij roken minder vaak tabak, drinken
minder vaak alcohol en gebruiken minder
vaak wiet of hasj dan hun leeftijdsgenoten
zonder migratieachtergrond of met een
Westerse migratieachtergrond. Vooral voor
alcoholgebruik is het verschil groot.
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Perspectieven op sociaaleconomische gezondheidsverschillen
De problemen die achter een verminderde gezondheid schuilgaan, gaan verder dan het
gezondheidsdomein
De oorzaken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn complex, liggen op meerdere
domeinen en zijn nauw met elkaar verweven. Het positief beïnvloeden van gezondheid ligt
daarmee maar ten dele in het volksgezondheidsdomein en grotendeels in andere beleidsdomeinen,
zoals armoedebeleid, onderwijs, huisvesting, werk en inkomen en ruimtelijke ordening.
Meer lezen: Factsheet Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (link, SEGV Pharos, 2019).
HOME

Gezondheidspotentieel centraal
De gezondheidsachterstanden van mensen met een lage SES zijn de afgelopen decennia
niet of nauwelijks kleiner geworden, ondanks flinke inspanningen van Rijk en gemeenten.
De Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (WRR) stelt in de Policy Brief ‘Van verschil naar
potentieel. Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen’ (link) voor
om het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven door niet langer de gezondheidsverschillen
centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. Zij noemen daarbij drie prioriteiten:
• nadruk op aanpak in het begin van de levensloop (van de periode vlak voor de zwangerschap
tot en met het 18de levensjaar);
• extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals mensen met een
lage sociaaleconomische status);
• keuze voor drie bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast
in Nederland: roken, overgewicht en een ongezond eet- en beweegpatroon, en problematisch
alcoholgebruik.
‘Complexe ongelijkheid’ achter gezondheidsverschillen moet voorop staan
In het essay ‘Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons
allemaal’ (link), van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS, 2020), brengt de
RVS verschillende perspectieven op complexe ongelijkheid in beeld. Zij pleiten voor een bredere
blik om gezondheidsverschillen en daarmee samenhangende achterstanden daadwerkelijk te
verkleinen.
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Hoofdstuk
Corona

Door de Coronacrisis staat het thema gezondheid momenteel volop in de
belangstelling. Hoewel de gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd vóór de
Coronacrisis zijn verzameld, kunnen deze zeker bruikbaar zijn om een beeld te
krijgen van de effecten van de crisis op jongeren.

Impact Coronacrisis op jongeren
Onderzoek naar de gevolgen van de Coronacrisis op jongeren
Er is de afgelopen periode veel onderzoek gedaan naar de impact van de Coronacrisis op jongeren.
Uit deze onderzoeken blijkt dat de Coronacrisis veel impact heeft op de gezondheidssituatie
van kinderen en jongeren en dat dat voor vrijwel alle gezondheidsdomeinen (raderen) geldt
die in deze achtergrondrapportage besproken zijn. Kinder- en jeugdartsen deden in september
een maatschappelijke oproep (link: Alle hens aan dek voor een open toekomst voor ieder kind
| DVK Opinie) om meer rekening te houden met de belangen van het kind. Zij concluderen uit
de beschikbare onderzoeksresultaten dat de impact van de pandemie op de fysieke, cognitieve,
emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen substantieel is. GGDrU sluit bij die boodschap aan in
het document ‘Hé, hoe gaat het met jou??? Kinderen en de gevolgen van de Covid-19 crisis. Investeer
nu in een gezonde toekomst voor kinderen, juist nu!’ (link: Laatste nieuws corona | Corona regio
Utrecht: GGD regio Utrecht). Hierin worden een aantal thema’s benoemd die extra aandacht in het
gemeentelijk beleid verdienen.
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Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) geeft op haar website een overzicht van de verschillende
onderzoeken met een korte samenvatting: Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd op
kinderen, jongeren en gezinnen | Coronavirus | NJI (link).

Kwaliteit
van
Leven

Mentale
gezondheid

Al aanwezige verschillen in mentale gezondheid worden door de Coronacrisis uitvergroot
Meerdere onderzoeken laten zien dat het sinds de coronacrisis niet goed gaat met het welbevinden
van jongeren en jongvolwassenen. Zij voelen zich minder gezond en hebben vaker last van angst
en somberheid. Kwetsbare kinderen en jongeren, die bijvoorbeeld al problemen in de thuissituatie
of problemen in de eigen ontwikkeling hebben, blijken meer onder de coronamaatregelen te lijden.
JGZ professionals maken zich met vele anderen zorgen. Zij horen verhalen van kinderen en jongeren
en van ouders over de impact van Corona op hun leven. Over stress in gezinnen, eenzaamheid,
somberheid en angst.
In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het RIVM werd als één van de uitdagingen
voor de Nederlandse volksgezondheid de toenemende mentale druk op jongeren en jongvolwassenen
vastgesteld. Het RIVM stelt dat deze opgave nog urgenter is geworden sinds de uitbraak van de
pandemie. Het virus en de maatregelen verhogen de druk op de mentale gezondheid. Dat geldt voor
bijna iedereen en voor jongeren en jongvolwassenen in het bijzonder (link: Verder kijken dan corona,
over de toekomst van onze gezondheid | Volksgezondheid Toekomst Verkenning).
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Vóór de Coronacrisis had 23% van de jongeren in de regio Utrecht een matig tot hoog risico op
psychosociale problemen. 11% had een hoog risico. Jongeren op lagere onderwijsniveaus hebben
vaker psychosociale problemen, evenals jongeren die thuis minder sociale steun ervaren, jongeren
waar thuis moeite is met rondkomen of jongeren die mantelzorg geven. Deze al aanwezige verschillen
in mentale gezondheid worden door de Coronacrisis uitvergroot.
Extra stress door angst voor leerachterstand?
Een derde van de jongeren in de regio Utrecht voelde zich in het najaar van 2019 (zeer) vaak gestrest
door school of huiswerk. Onderzoekers verwachten dat de angst voor een leerachterstand door de
Coronacrisis op school kan zorgen voor extra stress.
Positieve gezinsrelaties werken beschermend in Coronatijd
Een positieve bevinding uit de Gezondheidsmonitor Jeugd is dat de meeste jongeren in de regio
Utrecht een goede relatie hebben met hun ouder(s) en bij hen terecht kunnen bij problemen. Dit
zijn beschermende factoren voor het ontstaan van psychosociale problemen en kunnen ook in deze
Coronatijd helpend zijn.
95% van de jongeren voelt zich thuis meestal tot altijd gelukkig en 80% kan bij ouders of verzorgers
terecht als zij ergens mee zitten.
Sommige jongeren kunnen door de gevolgen van de Coronacrisis mogelijk meer stress ervaren door
hun thuissituatie. Bijvoorbeeld doordat de sfeer thuis slechter is geworden of dat ouders hun baan
hebben verloren. Onderzoeken laten zien dat er veel verschillen waren tussen gezinnen tijdens de
lockdown periode.
Vóór de Coronacrisis gaf 7% van de jongeren in de regio Utrecht aan (zeer) vaak gestrest te zijn door
zijn of haar situatie thuis.
HOME

Participatie
en
zelfredzaamheid

Lockdown leidt niet alleen tot leerachterstanden, maar ook tot een
gemis aan structuur, veiligheid en sociale steun
Er is een duidelijke relatie tussen onderwijsparticipatie en gezondheid. Hoe
meer onderwijs jongeren volgen, hoe beter hun kansen op een gezonde
ontwikkeling en een gezonde toekomst. Door het sluiten van de scholen tijdens
de lockdown zijn er leerachterstanden bij de leerlingen ontstaan. Ook kunnen
jongeren door de Coronacrisis problemen hebben met het vinden van een
stage. Daarnaast biedt school structuur, veiligheid, sociale contacten en steun,
die voor veel jongeren belangrijk zijn.
Coronamaatregelen hebben mogelijk negatief effect op sportdeelname
jongeren
Naast meedoen op school laten de resultaten van de Gezondheidsmonitor
ook zien dat meedoen in een (sport)vereniging samenhangt met een beter
welbevinden van jongeren. Daarnaast is meedoen aan georganiseerde
activiteiten positief voor de ontwikkeling van jongeren.
72% van de jongeren was in het najaar van 2019 lid van een sportclub.
Jongeren kunnen nu weer samen sporten, maar er zijn signalen dat een aantal
jongeren hun lidmaatschap na de zomervakantie 2020 niet hebben verlengd.
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Sociale
leefomgeving

Om zich te ontwikkelen hebben jongeren nauw contact nodig met
anderen
Social distancing en het wegvallen van veel activiteiten naast school door de
coronamaatregelen maakt het voor jongeren moeilijker om in hun vrije tijd
contact met elkaar te onderhouden. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat
met name jongeren zich de afgelopen maanden door de Coronacrisis vaker
eenzaam zijn gaan voelen. Het onderzoek van I&O Research vond plaats
onder jongeren van 18 jaar en ouder, maar het is zeker voor te stellen dat dit
ook voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd geldt. Ook voor hen zijn er
minder mogelijkheden andere jongeren te ontmoeten.
12% van de jongeren in de regio Utrecht voelde zich vóór de Coronacrisis
matig tot ernstig eenzaam. Eenzaamheid hangt nauw samen met ervaren
gezondheid en mentaal welbevinden en komt vaker voor onder kwetsbare
jongeren zoals jongeren die thuis minder sociale steun ervaren, jongeren waar
thuis moeite is met rondkomen of jongeren uit een eenoudergezin. Ook hier
geldt dat juist deze al kwetsbare jongeren meer problemen kunnen ervaren
door de maatregelen vanwege de Coronacrisis.
Jonge mantelzorgers door Coronacrisis mogelijk extra belast
De maatregelen vanwege het coronavirus hebben grote impact op het leven
van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten. Jongeren
die thuis te maken hebben met een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd
gezinslid kunnen zich extra belast voelen door het wegvallen van of minder
beschikbaar zijn van formele hulp of zorg voor hun zieke gezinslid of het sluiten
van respijtvoorzieningen zoals dagopvang. Ook kunnen ze zich extra zorgen
maken om het feit dat zij zelf hun kwetsbare gezinslid kunnen besmetten (SCP,
2020).
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Van de jongeren in de regio Utrecht had in de periode vóór de Coronacrisis
14% te maken met een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid. Dit
zijn jongeren die extra kwetsbaar zijn. Zij hebben een minder goede kwaliteit
van leven, vaker psychosociale problemen en ervaren meer stress. Zij zijn
sociaal kwetsbaar en verzuimen vaker van school. De coronamaatregelen
kunnen hun kwetsbare positie mogelijk verergeren.
De werkgroep ‘sociale impact van corona’ onder leiding van de Bredase burgemeester
Paul Depla brengt op dit moment de sociale gevolgen van COVID-19 in beeld voor
jongeren (link: Hoe helpt uw gemeente jongeren in coronatijd? | VNG)
De werkgroep stelt 3 thema’s centraal:
1. Hoe houdt iedere jongere de mogelijkheid om zijn schooltijd op een goede manier af te ronden?
Dat wil zeggen: met fysiek onderwijs, een volwaardig diploma en met een relevante stage.
2. Hoe helpen we jongeren veilig in contact met elkaar te blijven?
Voor jongeren van alle leeftijden is het belangrijk om contact met elkaar te onderhouden, online
en offline. Coronaproof contact buitenshuis hoort daar ook bij.
3. Hoe zorgen we voor het mentaal welzijn van jongeren?
COVID-19 grijpt ook in op het mentaal welzijn, vooral van kwetsbare jongeren. Om te
voorkomen dat deze tijd blijvende sporen trekt in het vertrouwen van jongeren in zichzelf,
in hun omgeving en in de overheid, is op korte termijn actie nodig om deze jongeren te
ondersteunen.
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Leefstijl

Corona vraagt om aandacht voor een gezonde leefstijl!
Leefstijl speelt een belangrijke rol bij het verloop van de Coronacrisis. Eerste
studies en cijfers laten zien dat het verloop van corona en ook de kans om
op de IC terecht te komen of te overlijden, samenhangt met ziekten met een
leefstijlgerelateerde oorzaak, zoals obesitas, hypertensie, hart- en vaatziekten
en type 2 diabetes. Een gezonde leefstijl kan niet alleen deze ziekten
voorkomen of verminderen, maar ook zorgen voor een betere weerstand
(link: leefstijlencorona).

Uit studies tijdens de eerste coronagolf is echter gebleken dat veel mensen juist ongezonder zijn gaan
eten, minder bewegen, meer stress ervaren en vaker zijn gaan roken. Het zijn juist deze gedragingen
die zorgen voor minder weerstand, in een tijd waarin we juist veel baat hebben bij méér weerstand.
Uit studies onder kinderen tijdens de lockdown periode blijkt ook dat zij minder zijn gaan bewegen en
meer tijd achter een beeldscherm hebben doorgebracht. Bij een onderzoek van het Maastricht UMC+
rapporteerden kinderen en ouders dat een op de vijf kinderen in gewicht was aangekomen en dat van
de kinderen met overgewicht of obesitas dit 40% was.
Uit de gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt dat ook vóór de Coronacrisis aandacht voor
een gezonde leefstijl bij jongeren al van belang was. Van de jongeren in de regio Utrecht voldeed in
het najaar van 2019 18% aan de beweegrichtlijn om minstens één uur per dag te bewegen. De helft
van de jongeren zat buiten schooltijd dagelijks drie uur of meer achter een beeldscherm. Vier op de
tien jongeren (36%) at dagelijks fruit. 2% van de jongeren rookte dagelijks.

HOME

Fysieke
leefomgeving

Gezonde leefomgeving juist nu van belang
Ook jongeren zijn in deze crisis meer aangewezen op hun directe leefomgeving.
Een gezonde leefomgeving heeft een positieve invloed op gezondheid. Zo’n
omgeving nodigt uit om te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten.
Zeven op de tien jongeren uit de regio Utrecht spraken in het najaar van 2019
minimaal één keer per week buiten af met leeftijdsgenoten. Om overlast te
voorkomen is het belangrijk jongeren te betrekken bij het inrichten van de
openbare ruimte en coronaproof contact buitenshuis te stimuleren.

Sociaal
economische status

Algemene
kenmerken

Door de Coronacrisis kunnen gezondheidsachterstanden toenemen
Corona maakt sommige opgaven voor volksgezondheid, zorg en leefomgeving
groter of urgenter. Zo treft de coronacrisis vooral kwetsbare groepen in
Nederland, en kan de crisis daarmee gezondheidsverschillen verder vergroten.
Dat zegt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een
speciale uitgave van de Volksgezondheid Toekomstverkenning. Hierin wordt
beschreven hoe de coronapandemie de gezondheid in Nederland op termijn
verandert (link: Corona-effecten op termijn vooral voor kwetsbare groepen
ingrijpend | RIVM).
De al aanwezige verschillen in gezondheid worden door de Coronacrisis
uitvergroot. Dat kan verklaard worden doordat laagopgeleiden meer risico
lopen op baan- en inkomstenverlies dan midden- en hoogopgeleiden.
Bovendien behoren zij vaker tot de risicogroep die een grotere kans heeft op
een ernstiger beloop van corona. Ook is de verwachting dat laagopgeleiden
sneller worden geraakt op het gebied van school- en studieresultaten.
In de Gezondheidsmonitor jeugd zijn duidelijke verschillen in gezondheid te
zien tussen leerlingen op lagere en hogere onderwijsniveaus. Dit is te zien bij
alle gezondheidsraderen. De Coronacrisis kan de achterstanden die met name
vmbo-leerlingen hebben mogelijk doen toenemen.
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