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Inhoud

• Waartoe, hoe en wat?

• Wat kenmerkt de jeugd van tegenwoordig?

• Patronen voor preventie

• En verder…

Acht koppen; M.C. Escher 1922
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Waartoe, hoe en wat?

Waartoe?

Inzicht hebben in de ontwikkeling van de gezondheidssituatie van 

Friese jongeren en daarmee bijdragen aan de kennis en informatie 

voor een gezond & veilig Fryslân.

Hoe?

Eens per vier jaar een kwantitatief beeld schetsen door een 

steekproef van jongeren zelf vragen te laten beantwoorden.

• Representativiteit
• Validiteit & betrouwbaarheid
• Referentiegroep
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Waartoe, hoe en wat?

Wat?

• Digitale enquête via de post

• Aselecte steekproef (n=33.000)

• 12-18 jaar

• Gebiedsniveau 

• Respons: 25% (n=8.600)

• Cijfers per gemeente en gebied

• Gesprekken in de regio voor lokale duiding en toepassing

De gemiddelde leeftijd van de groep jongeren die heeft deelgenomen is 15,2 jaar. 

Jongeren op het mbo en hbo/wo zijn gemiddeld genomen iets ouder (17,3 - 17,7 

jaar) dan de jongeren op de overige onderwijsvormen (14,4 – 15,3 jaar).

Meer meisjes dan jongens. 
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Fysiek

Ervaren gezondheid

Mentaal Leefstijl Omgeving

91% ervaart 

de eigen 

gezondheid 

positief.

Gezondheid
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Patronen voor preventie
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Psychosociale gezondheid

• Meisjes

• Vmbo basis/kader

• Praktijkonderwijs

90

7 3

Psychosociale problemen, %

Geen Matig Ernstig

Om een beeld te kunnen geven van de psychosociale gezondheid van Friese 

jongeren van 12 tot en met 18 jaar is gebruik gemaakt van de Strengths and

Difficulties Questionnaire (SDQ). Dit is een signaleringsinstrument dat kijkt naar de 

aanwezigheid van psychosociale problemen en de sterke kanten van het kind. Een 

matig verhoogde score betekent een vergrote kans op problemen. Een ernstig 

verhoogde score is vergelijkbaar met de score van jongeren die hulpverlening 

ontvangen. Deze score wijst op een zeer waarschijnlijke aanwezigheid van 

psychosociale problemen.

Theunissen, M.H.C.; Wolff de, M.; Grieken van, A.; Mieloo, C. (2016). Handleiding 

voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor het 

signalering van psychosociale problemen bij 3-17 jarigen. TNO, Leiden.

4-12 jaar: matig ernstig: 8% ?
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Psychosociale gezondheid
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Samenhang psychosociale gezondheid met andere factoren

geen matig/ernstig

Psychosociale problemen hebben niet alleen impact op jongeren zelf, maar ook op 

hun omgeving. Uit onderzoek van Het Fonds Psychische Gezondheid blijkt dat 95% 

van de mensen met een familielid met psychische problemen hierdoor 

belemmeringen in hun eigen leven ervaren. Een derde van hen ervaart zelf 

psychische problemen door de impact van de relatie met hun familielid. Het gaat 

hierbij om klachten als angst, somberheid en depressieve gevoelens en zelfs een 

burn-out.

http://www.psychischegezondheid.nl/action/newsitem_reaction/710/Impact-op-

familieleden-van-mensen-met-psychische-problemen-is-groot.html
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Leefstijl – Overgewicht

8% matig overgewicht

1% ernstig overgewicht

9% overgewicht

19% beweegt minstens
één uur per dag

65% drinkt gemiddeld 2 
glazen water per dag

Van de 12 tot en met 18 jarigen in Fryslân heeft 9% overgewicht, waarvan 1% 

obesitas. Overgewicht komt ongeveer evenveel voor bij jongens als bij meisjes, 

ernstig overgewicht daarentegen vaker bij meisjes. De oudste leeftijdsgroep heeft 

relatief iets vaker te maken met overgewicht (10%). 

Jongeren die praktijkonderwijs, vmbo-bk of mbo volgen hebben vaker overgewicht. 

Daarnaast komt ook bij jongeren die opgroeien in een eenoudergezin relatief meer 

overgewicht voor (14%).

In Fryslân beweegt bijna een vijfde van de 12 tot en met 18 jarigen dagelijks 

minstens 1 uur (19%), jongens relatief vaker dan meisjes. Naarmate de jongeren 

ouder worden, wordt er minder bewogen. Zo is dat in de jongste leeftijdsgroep 

(12-14 jaar) nog 21 % en in de oudste (15-18 jaar) nog maar 18%. Van de jongeren 

op het praktijkonderwijs beweegt relatief een groot deel (30%), hetzelfde geldt 

voor jongeren op het vmbo-gt (22%). Jongeren met overgewicht blijken minder 

vaak dagelijks minimaal een uur te bewegen (15%).

In Fryslân is drie kwart van de 12 tot en met 18 jarigen lid van een sportclub, 

jongens (77%) vaker dan meisjes (74%). De jongste groep (12-14 jaar) is relatief 

veel vaker (84%) lid dan de oudste groep (71%). Verder neemt het aantal jongeren 

dat lid is van een sportclub toe naarmate het opleidingsniveau hoger is. Jongeren 
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uit eenoudergezinnen zijn minder vaak lid, van hen is 68% lid van een sportclub. 

In Fryslân drinkt 65% van de jongeren gemiddeld minimaal 2 glazen water per dag, 

terwijl ongeveer een op de tien jongeren (bijna) nooit water drinkt. Meisjes en de 

wat oudere jongeren (15-18 jaar) drinken relatief wat vaker water. Hetzelfde geldt 

voor havo, vwo en hbo/wo leerlingen. Op het praktijkonderwijs en vmbo wordt 

minder vaak water gedronken. 
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Patronen voor preventie

Actief
8% overgewicht

5% roken

9% psychosociale 

problemen

26% bingedrinken

Inactief
13% overgewicht

11% roken

16% psychosociale 

problemen

33% bingedrinken
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Leefstijl – Overgewicht

Van de jongeren die de eigen gezondheid 

niet positief beoordeelt, heeft 21% 

overgewicht. 

‘Ik kan nu eindelijk alles doen wat ik wil’

– Rivano – Brandpunt 6 juni 2017

JGZ: groep 7: 11,4% in 2016

Eerste helft kalenderjaar vmbo klas 1: 14% overgewicht

Van de 12 tot en met 18 jarigen in Fryslân heeft 9% overgewicht, waarvan 1% 

obesitas. Overgewicht komt ongeveer evenveel voor bij jongens als bij meisjes, 

ernstig overgewicht daarentegen vaker bij meisjes. De oudste leeftijdsgroep heeft 

relatief iets vaker te maken met overgewicht (10%). 

Jongeren die praktijkonderwijs, vmbo-bk of mbo volgen hebben vaker overgewicht. 

Daarnaast komt ook bij jongeren die opgroeien in een eenoudergezin relatief meer 

overgewicht voor (14%).

In Fryslân beweegt bijna een vijfde van de 12 tot en met 18 jarigen dagelijks 

minstens 1 uur (19%), jongens relatief vaker dan meisjes. Naarmate de jongeren 

ouder worden, wordt er minder bewogen. Zo is dat in de jongste leeftijdsgroep 

(12-14 jaar) nog 21 % en in de oudste (15-18 jaar) nog maar 18%. Van de jongeren 

op het praktijkonderwijs beweegt relatief een groot deel (30%), hetzelfde geldt 

voor jongeren op het vmbo-gt (22%). Jongeren met overgewicht blijken minder 

vaak dagelijks minimaal een uur te bewegen (15%).
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In Fryslân is drie kwart van de 12 tot en met 18 jarigen lid van een sportclub, 

jongens (77%) vaker dan meisjes (74%). De jongste groep (12-14 jaar) is relatief 

veel vaker (84%) lid dan de oudste groep (71%). Verder neemt het aantal jongeren 

dat lid is van een sportclub toe naarmate het opleidingsniveau hoger is. Jongeren 

uit eenoudergezinnen zijn minder vaak lid, van hen is 68% lid van een sportclub. 

In Fryslân drinkt 65% van de jongeren gemiddeld minimaal 2 glazen water per dag, 

terwijl ongeveer een op de tien jongeren (bijna) nooit water drinkt. Meisjes en de 

wat oudere jongeren (15-18 jaar) drinken relatief wat vaker water. Hetzelfde geldt 

voor havo, vwo en hbo/wo leerlingen. Op het praktijkonderwijs en vmbo wordt 

minder vaak water gedronken. 
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Leefstijl – Genotmiddelen

6% van de jongeren rookt dagelijks

39% recentelijk alcohol gedronken
Binge drinken: 27%

Eerste keer alcohol: 14,5 jaar

5% recentelijk 
cannabis gebruikt

6% rookt dagelijks

In 2012 is dit 11%

24% volwassenen
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Leefstijl - Genotmiddelen

Vier op de vijf rokers is ook binge-drinker. 

In Berap: 5,6% van de jongeren in klas 1 en 2 heeft wel eens alcohol gedronken 

(2016) eerste deel 2017 is dat 10,2%
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Sociale context - pesten

‘Een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer 
personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of 
psychologisch schade toe te brengen. De machtsverhouding 
is niet gelijk, want degene die gepest wordt is niet in staat om 
zichzelf te verdedigen’. NJI 2016

• 11% is gepest op school

• Vooral in de jongere leeftijdscategorie

• Praktijkonderwijs en vmbo

• Jongens pesten vaker dan meisjes

14



Sociale context - pesten

• 1 op de 20 jongeren in Fryslân is gepest via internet, 
mobiele telefoon of smartphone. 

• Meisjes zijn vaker slachtoffer. 

• 1% geeft aan dat er ongewild seksueel getinte beelden 
van hem/haar zijn verspreid. 

Landdelijk: klas 2 en 4, gepest via internet: 5%

Meisjes zijn niet vaker dader van cyberpesten
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Weerbaarheid & gezond gedrag

(Wijga, A. H. en Van den Berg, M; 2013)

Weerbaarheid 
& gezond 
gedrag

Bewaken 
van 

grenzen

Voor 
zichzelf 

opkomen

Eigen 
mening 
durven 
hebben

Oplossin
gen 

zoeken

Weten 
wanneer 

hulp 
vragen

8% onvoldoende weerbaar

4-12 jaar: 7% van de ouders vindt het kind niet weerbaar (identieke 

vraagstelling/syntax)

Zelfde patroon t.a.v pesten en psychosociale gezondheid. 
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Patronen voor preventie

Voldoende 

weerbaar
8% psychosociale 

problemen

10% gepest op school

4% cyberpesten

Onvoldoende 

weerbaar
35% psychosociale 

problemen

30% gepest op school

16% cyberpesten

Totaal weerbaaheid
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Wat valt op?

• Met het grootste deel van de jongeren gaat het goed

• Ongezond gedrag staat niet op zichzelf

• In een klas van 30 kinderen zijn minstens 3 te dik

• Onder de 18 wordt nog steeds te vaak alcohol gedronken

• Jongeren die weerbaar zijn laten een positiever beeld zien
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En verder…

• Verdiepen en vergelijken (o.a. Nuchtere Fries)

• Doorontwikkelen patronen met hulp van nieuwe 
technieken 

• Samenwerken met FSP op thema ‘psychosociale 
gezondheid’

• Infographic najaar met als thema psychosociale 
gezondheid

• Toekomst Gezondheidsmonitor – landelijke 
ontwikkelingen
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Marit Boonstra, epidemioloog Marijke Teeuw, epidemioloog 

m.boonstra@ggdfryslan.nl m.teeuw@ggdfryslan.nl

088 – 22 99 167 088 – 22 99 164

Hartelijk dank voor de aandacht 
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