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Voorwoord 
 
De gemeente heeft allerlei plichten op het gebied van de volksgezondheid. De Wet publieke 
gezondheid legt de gemeente taken op die door de GGD worden uitgevoerd. 
Jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke 
gezondheidszorg en het bestrijden van infectieziekten behoren hiertoe. Het doen van onderzoek 
naar de gezondheidssituatie van de bevolking is eveneens zo'n taak. 
 
Voor u ligt het rapport van het in het najaar van 2009 uitgevoerde regionale onderzoek naar 
gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van het voortgezet onderwijs (tweede- en 
vierdeklassers) in de regio Amstelland. Het is de tweede keer dat een dergelijk grootschalig 
onderzoek onder jongeren in onze regio is uitgevoerd. De eerste keer was in 2005. De jongeren 
beantwoordden op school, via internet vragen over gezondheid, welzijn en leefstijl. Na het 
invullen kregen de leerlingen hun persoonlijk gezondheidsprofiel met voorlichting op maat.  
 
In dit rapport vindt u de resultaten van dit onderzoek. De resultaten van deze monitor kunnen 
gebruikt worden als ondersteuning voor het formuleren van regionaal en lokaal 
gezondheidsbeleid. Ook andere instellingen kunnen voor hun beleid gebruik maken van de 
resultaten. 
 
Specifieke gegevens over de gezondheidssituatie van de jongeren van de regio Amstelland zijn 
nodig om het te voeren gezondheidsbeleid goed te onderbouwen. Op talloze fronten is enorme 
gezondheidswinst te boeken. Het stimuleren van gezond gedrag van jongeren is een investering 
in een gezonde toekomst van de regio. Deze investering vraagt tijd, geld en intersectorale 
aandacht. 
 
De belangrijkste aandachtspunten voor de gezondheid van jongeren zijn: 

 
1. zorg dragen voor een veilige omgeving (voorkomen van kindermishandeling)  
2. voorkomen en terugdringen van psychosociale problematiek 
3. voorkomen van overgewicht en het stimuleren van een gezond 
    voedingspatroon en voldoende beweging  
4. terugdringen van genotmiddelengebruik 
5. terugdringen van seksueel risicogedrag  
6. terugdringen van schoolverzuim 

 
 
Het periodiek herhalen van dit bevolkingsonderzoek stelt ons in staat trends vast te stellen. Ik wil 
iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt bedanken. Met name de scholen hebben bij 
de afname een belangrijke bijdrage geleverd. Daarnaast vooral ook dank aan alle leerlingen die 
bereid zijn geweest de vragenlijst in te vullen. 
 
 
Mw. Drs. E. Jens, 
Hoofd cluster Jeugdgezondheidszorg 
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Samenvatting 
 
Inleiding 
GGD-en in Nederland hebben de taak om de gezondheid van de bevolking en de daarmee 
samenhangende factoren in hun regio in kaart te brengen. Op basis van die informatie geeft de 
GGD adviezen over preventie en interventie (gezondheidsbescherming en -bevordering) aan 
gemeenten, scholen en andere regionale instellingen. De jeugd is hierbij een belangrijke 
doelgroep, omdat het aanleren van gezond gedrag het beste zo vroeg mogelijk kan beginnen. 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg voert haar toezicht mede uit op basis van de 
jeugdmonitor. 
 
Het onderzoek 
In het najaar van 2009 heeft de GGD Amsterdam op alle 9 scholen van het Voortgezet 
Onderwijs1 in de regio Amstelland voor de tweede keer het onderzoek E-MOVO (Elektronische 
Monitor en Voorlichting) uitgevoerd. 2005 was de eerste keer. Jongeren in klas 2 en klas 4 
beantwoordden op school, via internet, vragen over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Alle 
leerlingen kregen na het invullen een persoonlijk gezondheidsprofiel op maat. Het 
gezondheidsprofiel bevatte advies en informatie over verschillende onderwerpen uit de 
vragenlijst.  
 
E-MOVO levert gegevens waarmee scholen, gemeenten, GGD-en en andere regionale 
instellingen gericht kunnen werken aan de verbetering van de gezondheidstoestand van de 
jongeren. Deelnemende scholen hebben een rapportage ontvangen waarin de gegevens over 
hun leerlingen zijn beschreven. Deze rapportages kunnen worden gebruikt voor het formuleren 
van schoolgezondheidsbeleid. De gegevens van alle leerlingen uit de regio Amstelland samen, 
worden beschreven in dit regiorapport. Het regiorapport is voor iedereen toegankelijk en wordt 
verspreid onder gemeenten, regionale instellingen en scholen.  
 
E-MOVO is tegelijkertijd en met (voor het merendeel) identieke vragen uitgevoerd door alle 
GGD-en in de provincie Noord-Holland.  
 
De onderzoekspopulatie 
Deze regiorapportage beschrijft de resultaten over 2.252 jongeren die in de regio Amstelland 
wonen. De onderzoekspopulatie bestond uit 974 leerlingen in klas 2 en 1.277 leerlingen in klas 4. 
Er deden ongeveer evenveel jongens als meisjes mee, respectievelijk 1.113 en 1.139.  Van de 
leerlingen zaten er 365 op het vmbo basis,kader,gemengd (vmbo-bkg), 550 op het vmbo 
theoretisch (vmbo-t) en 1.336 leerlingen op het havo/vwo. Omdat E-MOVO werd afgenomen in 
het najaar, was er een oververtegenwoordiging van dertienjarigen in klas 2 en van vijftienjarigen 
in klas 4. In totaal was 95% van de leerlingen in het onderzoek 13 tot en met 16 jaar oud.  
 
In dit onderzoek werden voor elk gezondheidsthema de cijfers voor de regio Amstelland 
gepresenteerd en is onderzocht of er verschillen waren tussen jongens en meisjes, tussen 
leerlingen van klas 2 en klas 4, en tussen leerlingen van verschillende opleidingsniveaus (vmbo-
bkg, vmbo-t en havo/vwo). Daarnaast is voor elk gezondheidsthema gekeken of er verschillen 
waren tussen de vier regiogemeenten. Waar mogelijk zijn vergelijkingen gemaakt met de 
resultaten van E-MOVO 2005.  
 
Hieronder worden voor de verschillende gezondheidsthema’s de belangrijkste resultaten 
samengevat. Verschillen tussen regiogemeenten zijn in deze samenvatting niet opgenomen. 

                                                 
1 Ook het ROC van Amsterdam heeft meegedaan aan E-MOVO 2009. De resultaten van het ROC worden in dit 
rapport niet meegenomen omdat op het ROC de leeftijdverdeling van de leerlingen anders is dan op het VO.  
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School 
Plezier op school is belangrijk voor het psychisch en sociaal welbevinden van de leerling en komt 
de schoolprestaties ten goede.  
Schoolbeleving  Van de jongeren in de regio Amstelland vond 11% van de leerlingen het ‘niet 
leuk of vreselijk’ op school, 45% zei ‘gaat wel’ en 44% vond het ‘(hartstikke) leuk’. Ook in  
E-MOVO 2005 gaf in totaal 11% van de leerlingen aan het niet naar de zin te hebben op school.  
Meisjes, tweedeklassers en havo/vwo leerlingen waardeerden hun school beter dan jongens, 
vierdeklassers en vmbo leerlingen. Vierdeklassers op het vmbo-t waren het vaakst ontevreden; 
24% van de jongens en 19% van de meisjes vond het ‘niet leuk of vreselijk’ op school.  
Pesten  Zes procent van de leerlingen was op school regelmatig (twee keer per maand of vaker) 
slachtoffer van pesten. Negen procent van de jongeren was dader van regelmatig pesten. 
Tweedeklassers werden vaker gepest dan vierdeklassers. Meisjes werden met de toename van 
het opleidingsniveau minder vaak gepest.  
Schoolverzuim  Schoolverzuim werd vaker veroorzaakt door ziekte dan door spijbelen; 
respectievelijk 40% en 12% van de leerlingen was in de voorgaande maand ziek geweest en/of 
had gespijbeld. Meisjes verzuimden vaker dan jongens door ziekte, vierdeklassers verzuimden 
vaker dan tweedeklassers door spijbelen. Op het vmbo werd het vaakst verzuimd.    
Slachtoffers van pesten en leerlingen die verzuimden van school hebben het op school minder 
naar hun zin. 
 
Gezondheid 
In E-MOVO is aan verschillende aspecten van de gezondheid aandacht besteed.   
Ervaren gezondheid  In totaal vond 82% van de leerlingen in de regio Amstelland de eigen 
gezondheid (heel) goed, 16% zei ‘gaat wel’ en 2% noemde de eigen gezondheid ‘niet zo best’ of 
‘slecht’. Jongens waren positiever over de eigen gezondheid dan meisjes en leerlingen op het 
havo/vwo waren positiever dan leerlingen op het vmbo.  
Ziekten en aandoeningen  Vier op de tien leerlingen gaven aan minimaal één chronische ziekte of 
aandoening te hebben of in het voorgaande jaar te hebben gehad; 22% van deze ziekten of 
aandoeningen was door een arts vastgesteld, 18% niet. Meisjes rapporteerden vaker een 
chronische ziekte of aandoening dan jongens, vmbo leerlingen vaker dan havo/vwo leerlingen. 
De meest voorkomende ziekten of aandoeningen waren migraine/ernstige hoofdpijnklachten 
(15%), astma/bronchitis (11%), chronische vermoeidheid (10%) en eczeem (9%). Migraine/ernstige 
hoofdpijnklachten en chronische vermoeidheid kwamen onder jongeren vaak voor, maar werden 
relatief weinig door de arts vastgesteld (respectievelijk 4% en 2%).  
Allergie  Een derde van de leerlingen (34%) rapporteerde tenminste één allergie; 24% was door 
een arts vastgesteld, 12% niet. Hooikoorts (22%) kwam het vaakst voor.  
Mondgezondheid  Van de jongeren voldeed 68% aan het landelijke advies; zij poetsten minimaal 
twee keer per dag én gingen twee keer per jaar of vaker naar de tandarts of mondhygiënist. In 
2005 poetsten jongeren vergelijkbaar vaak hun tanden. 
Ongevallen  In de drie maanden voorafgaande aan het onderzoek heeft een derde (35%) van de 
leerlingen een verwonding, vergiftiging of blessure opgelopen waarvoor medische behandeling 
nodig was. In de meeste gevallen was dat vanwege een letsel opgelopen tijdens het sporten. 
 
Psychosociale gezondheid en welbevinden 
Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden.   
Sociaal welbevinden  Driekwart van de leerlingen voelde zich begrepen door de eigen ouders en 
89% zei het gevoel te hebben dat er door hun ouders van hen gehouden werd. Meisjes en 
leerlingen op het vmbo gaven dit minder vaak aan dan jongens en havo/vwo leerlingen.   
Psychosociale gezondheid Eén op de acht leerlingen had een ongunstige score (gemeten met de 
SDQ totaalscore) voor psychosociale gezondheid (12%) en dus een verhoogde kans op 
psychosociale problemen. In klas 2 werd vaker ongunstig gescoord dan in klas 4 en het 
percentage leerlingen dat ongunstig scoorde nam af met het toenemen van het 
opleidingsniveau. Jongens en meisjes verschilden sterk in het soort problemen waarop ze 
ongunstig scoorden; meisjes hadden ruim drie keer zo vaak ‘emotionele problemen’, jongens 
hadden twee keer zo vaak ‘gedragsproblemen’ en vertoonden drie keer vaker minder ‘prosociaal 
gedrag’ (= hulp bieden, helpen etc.). 
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Mishandeling In totaal gaf 6% van de leerlingen aan ooit lichamelijk te zijn mishandeld 
(bijvoorbeeld geschopt, geslagen, vastgebonden). In totaal zei 19% ooit geestelijk te zijn 
mishandeld (vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden). Mishandeling kwam vaker voor bij 
lager opgeleide jongeren. In 2005 was 7% ooit lichamelijk mishandeld en 19% ooit geestelijk 
mishandeld.  
Zelfdoding  Van de leerlingen zei 16% in het afgelopen jaar er weleens serieus over te hebben 
gedacht een einde aan het leven te maken, 2,5% van de leerlingen heeft aangegeven in het 
afgelopen jaar een zelfmoordpoging te hebben ondernomen. Vmbo leerlingen hebben vaker aan 
suïcide gedacht en ook vaker een poging gedaan.  
 
Voeding en bewegen 
Gezonde voeding, voldoende bewegen en een gezond gewicht zijn van groot belang voor een 
goede gezondheid.  
Ontbijten  Eén op de zeven leerlingen in de regio Amstelland (15%) ging minstens één dag van 
de week zonder ontbijt naar school. Dit waren vaker meisjes, vierdeklassers en leerlingen op het 
vmbo. Op het vmbo-bkg gingen meisjes, in vergelijking met meisjes op andere opleidingniveaus, 
het vaakst minstens één dag in de week zonder te ontbijten naar school; in klas 2 25% en in klas 
4 33%.    
Groente- en fruitconsumptie  De consumptie van groente en fruit lag ver onder de landelijke 
aanbevolen norm; 61% van de jongeren at niet dagelijks groente en 64% van de jongeren at niet 
elke dag fruit. Aan de norm van minimaal twee stuks fruit per dag voldeed slechts 16%. Jongeren 
aten op meer dagen van de week groente dan dat ze fruit aten (5-7 dagen per week; 
respectievelijk 78% en 55%). Meisjes aten meer fruit en groente dan jongens, en met het 
toenemen van het opleidingsniveau van de jongere nam ook de groente- en fruitconsumptie toe. 
Bewegen  Van de jongeren voldeed slecht 15% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
(NNGB) die voorschrijft om elke dag van de week minimaal één uur lichamelijk actief te zijn. 
Wanneer alle uren die leerlingen per week sportten of bewogen bij elkaar werden opgeteld, 
bewoog 65% van de jongeren gemiddeld minimaal één uur per dag (‘normactief’ genoemd). Dit 
waren vaker jongens, tweedeklassers en leerlingen op het havo/vwo. Normactieve jongeren 
verschilden van de niet-normactieve leerlingen met name in het aantal uren dat de jongeren 
sportten of dansten bij een club of vereniging.  
Resultaten 2009 versus 2005  Onder jongeren in de regio Amstelland was in de periode 2005 - 
2009 het ontbijten (onder tweedeklassers) en de groenteconsumptie (in beide klassen) 
toegenomen. De fruitconsumptie was niet veranderd. Het percentage leerlingen dat voor 
bewegen voldeed aan de richtlijn NNGB was afgenomen.  
 
Genotmiddelen; roken, alcohol- en drugsgebruik  
Het experimenteren met genotmiddelen hoort bij de leeftijd, maar aan het gebruik ervan zitten 
ook gezondheidsrisico’s.  
Roken, alcohol en drugsgebruik  Vierdeklassers rookten en gebruikten alcohol en drugs ongeveer 
drie keer zo vaak als tweedeklassers. Onder vierdeklassers rookte 18% minstens één keer per 
week, had 77% ooit gedronken, dronk 64% in de afgelopen maand en had 42% in diezelfde 
periode te veel gedronken (binge drinking), gebruikte 12% in de afgelopen maand cannabis en 
had 3% ooit harddrugs gebruikt. Evenveel jongens als meisjes rookten. Jongens hadden in de 
voorgaande maand wel vaker te veel gedronken. Daarnaast gebruikten jongens twee keer zo 
vaak cannabis als meisjes en hadden drie keer zo vaak ooit harddrugs gebruikt. Voor alle 
genotmiddelen gold dat leerlingen op het vmbo deze vaker gebruikten dan leerlingen op het 
havo/vwo.  
Resultaten 2009 versus 2005  Het alcoholgebruik was onder jongeren in de periode 2005 - 2009 
sterk afgenomen. Onder tweedeklassers was in 2009 zowel de groep die recent alcohol had 
gebruikt als de groep die overmatig dronk (binge drinking) in vergelijking met 2005 ongeveer 
gehalveerd. Onder vierdeklassers was het alcoholgebruik met ongeveer een vijfde afgenomen. 
Ook de houding van de ouders is in de periode 2005 - 2009 veranderd; ouders vonden het 
minder vaak goed dat hun kind alcohol gebruikte en de groep ouders met een afwijzende 
houding was groter geworden. Voor de periode 2005 - 2009 werd ook voor roken en 
drugsgebruik een dalende trend gevonden.  
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Seksualiteit 
De puberteit is bij uitstek de leeftijdsfase waarin jongeren de eerste ervaringen opdoen op 
liefdesgebied.  
Geslachtsgemeenschap  Van alle leerlingen had 19% al eens geslachtsgemeenschap gehad; 8% 
van de tweedeklassers en 28% van de vierdeklassers. Vierdeklassers op het vmbo-bkg hadden 
het vaakst geslachtgemeenschap gehad (51%). Bijna de helft van de leerlingen die ervaring had 
met geslachtsgemeenschap gaf aan meerdere partners (46%) te hebben gehad.  
Veilig vrijen  Van de leerlingen die geslachtgemeenschap hebben gehad, had 39% hierbij niet 
altijd een condoom gebruikt.  
Homoseksualiteit  Eén op de tien jongeren vond een homoseksuele relatie erg raar of verkeerd; 
in 2005 was dat nog één op de zeven. Jongens stonden veel vaker afwijzend tegenover een 
homoseksuele relatie dan meisjes; respectievelijk 16% en 4% vond dit erg raar of verkeerd.  
Ongewenst seksuele ervaring Eén op de veertien jongeren (7%) in de regio Amstelland heeft 
ooit een seksuele ervaring tegen zijn of haar zin gehad (alles van zoenen, intiem betasten tot 
naar bed gaan aan toe). In 2005 was dat 5%. Meisjes en vmbo leerlingen hebben het vaakst  
een seksueel ongewenste ervaring gehad.  
Loverboys  In totaal zeiden 9 meisjes (0,8%) slachtoffer te zijn geweest van een loverboy, 22 
meisjes (1,8%) zeiden ‘niet te weten’ of ze slachtoffer zijn geweest.  
 
Woonbuurt, slachtofferschap van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens 
Het leven van pubers speelt zich steeds meer buitenshuis af. Het is van belang dat voor jongeren 
activiteiten in de woonbuurt zijn en dat ze zich daar veilig voelen.  
Woonbuurt  Van de leerlingen vond 54% dat er (veel) te weinig leuke activiteiten voor jongeren 
in de eigen buurt werden georganiseerd, 35% was hierover wel tevreden, 11% had geen mening 
of wist het niet. Dit is een verbetering ten opzichte van 2005. Toen vond 59% dat er te weinig 
leuke activiteiten werden georganiseerd en was 25% tevreden.  
Bijna de helft van de leerlingen (44%) gaf aan zelf een bijdrage te willen leveren aan het 
organiseren van leuke activiteiten in de buurt; 10% zei dit ‘zeker’ te willen, 34% zei ‘misschien’. 
Wat wordt gemist in de buurt?  Zes op de tien leerlingen (60%) in de regio misten één of meer 
ontmoetingsplekken in de buurt. In 2005 werden deze plekken vaker gemist (64%). Vooral vmbo 
leerlingen misten een ontmoetingsplek. Jongeren misten vooral een hangplek (28%), een 
jeugdhonk (19%) of pleintje (18%). 
Slachtoffer van criminaliteit  Een derde van de leerlingen was in de 12 maanden voorafgaand aan 
het onderzoek slachtoffer van een strafbaar feit. Dit waren vaker jongens, vierdeklassers en vmbo 
leerlingen. In totaal was 23% van de jongeren slachtoffer van diefstal (geld (9%), fiets of 
bromfiets/scooter (8%) en/of ‘andere’ spullen (15%)). Van 12% van de leerlingen zijn spullen 
vernield en 6% van de leerlingen is bedreigd. 
Onveiligheidsgevoelens  Vier op de tien leerlingen in de regio Amstelland voelden zich weleens 
onveilig. Meisjes en vierdeklassers het vaakst. Leerlingen die slachtoffer waren geweest van een 
strafbaar feit voelden zich vaker onveilig dan leerlingen die geen slachtoffer waren. Leerlingen 
voelden zich het vaakst onveilig in het openbaar vervoer.   
 
Specifieke groepen 
Ook is het verband tussen een groot aantal gezondheidsonderwerpen en gezinssamenstelling en 
etniciteit onderzocht.  
Gezinssamenstelling Jongeren uit een eenoudergezin liepen meer gezondheidsrisico’s dan 
jongeren uit een andere gezinssamenstelling. Jongeren die in een eenoudergezin opgroeiden, 
hadden slechtere leefgewoonten; ze gingen vaker zonder ontbijt naar school, rookten vaker en 
gebruikten vaker cannabis en overmatig alcohol. Daarnaast werd door deze jongeren vaker van 
school verzuimd door spijbelen en/of door ziekte. Ook zaten deze jongeren minder lekker in hun 
vel; ze waren vaker ontevreden over de eigen gezondheid en ze hadden vaker een lage kwaliteit 
van leven. 
Etniciteit  De gezondheidsproblemen van jongeren van Nederlandse en van niet-Nederlandse 
afkomst verschilden weinig. De enige verschillen waren dat jongeren van niet-Nederlandse 
afkomst vaker spijbelden, minder vaak ontbeten en zich minder vaak gezond voelden. 
Nederlandse jongeren daarentegen aten vaker niet elke dag groente en hadden vaker overmatig 
alcohol gedronken (binge drinking). 
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Aanbevelingen 
Dit onderzoek laat zien dat er aanzienlijke gezondheidswinst te behalen is met preventie, vooral 
via het bevorderen van gezond gedrag. Gedragsverandering zal groter zijn naarmate wet- en 
regelgeving de interventies ondersteunen. Andere belangrijke voorwaarden voor succesvolle 
interventies op jongeren zijn afstemming op de verschillende doelgroepen en een lange termijn 
visie met continue ondersteuning. Investeren in jongeren is een investering in een gezonde 
toekomst van de regio. Deze investering vraagt tijd, geld en intersectorale aandacht. 
Zoals ook uit de resultaten van dit onderzoek blijkt komen ongezonde leefgewoonten vaker voor 
bij leerlingen van lagere opleidingniveaus. Extra inzet op VMBO scholen is dan ook van belang. 
Bij het ontwikkelen van beleid moet gekeken worden wat er al gebeurt. Vervolgens kan op basis 
daarvan worden nagegaan welke aanvullende maatregelen of interventies er nodig zijn.  
 
De belangrijkste aandachtspunten voor de gezondheid van jongeren zijn: 

 
1. zorg dragen voor een veilige omgeving (voorkomen van kindermishandeling)  
2. voorkomen en terugdringen van psychosociale problematiek 
3. voorkomen van overgewicht en het stimuleren van een gezond 
    voedingspatroon en voldoende beweging  
4. terugdringen van genotmiddelengebruik 
5. terugdringen van seksueel risicogedrag  
6. terugdringen van schoolverzuim 
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1 Inleiding 
 
GGD-en in Nederland hebben de taak om de gezondheid van de bevolking en de daarmee 
samenhangende factoren in hun regio in kaart te brengen. Op basis van die informatie geeft 
de GGD adviezen over preventie en interventie (gezondheidsbescherming en -bevordering) 
aan gemeenten, scholen en andere regionale instellingen. De jeugd is een belangrijke doel- 
groep, omdat het aanleren van gezond gedrag het beste zo vroeg mogelijk kan beginnen.  
 
In 2009 is door de GGD-en uit de provincie Noord-Holland voor de tweede keer een 
grootschalige jeugdmonitor uitgevoerd. De eerste keer was in 2005 (1). Het monitoren van de 
gezondheidstoestand van jongeren gebeurt met E-MOVO. E-MOVO staat voor Elektronische 
Monitor en Voorlichting en is een instrument dat landelijk veel wordt toegepast. Met E-MOVO 
worden via een vragenlijst op internet gegevens verzameld over gezondheid, welzijn en de 
leefstijl van jongeren op scholen van het Voortgezet Onderwijs (VO). Daarnaast wordt op basis 
van de verzamelde gegeven aan de individuele leerlingen een directe terugkoppeling gegeven 
door middel van een persoonlijk gezondheidsprofiel en voorlichting op maat. E-MOVO wordt 
uitgevoerd op scholen en levert een hoge respons op waardoor een betrouwbaar beeld van de 
gezondheid van leerlingen ontstaat. In dit regiorapport krijgt u een beeld van de gezondheid, 
het welzijn en de leefstijl van jongeren op het VO uit de regio Amstelland. 
 
 

De Wet publieke gezondheid (Wpg) draagt gemeenten op om eenmaal in de vier jaar op basis van 
epidemiologische analyse inzicht te verwerven in de gezondheidssituatie van de bevolking. De GGD 
voert deze taak voor de gemeenten uit. Kennis over de gezondheidssituatie van de bevolking is voor 
gemeenten nodig voor het opstellen van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid.  
De Inspectie voor de Gezondheidszorg voert haar toezicht mede uit op basis van de jeugdmonitor. 
 

 
1.1 Doel  
Doelen van de jeugdmonitor zijn:  
 inzicht krijgen in gezondheid en gedrag van leerlingen ten behoeve van regionaal en 

lokaal jeugd(gezondheids)beleid en schoolgezondheidsbeleid 
 door periodieke afname een ‘vinger aan de pols’ houden waardoor ontwikkelingen van 

de gezondheid en het gedrag van leerlingen op het VO worden gevolgd 
 
1.2 Leeswijzer 
Dit regiorapport beschrijft de resultaten over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van 
jongeren op scholen van het VO uit de regio Amstelland. Elk hoofdstuk begint met een korte 
theoretische toelichting over het belang van het gezondheidsonderwerp en, waar mogelijk, 
landelijke cijfers2. Voor de verschillende gezondheidsthema’s wordt naast de regionale cijfers ook 
de vergelijking tussen de regiogemeenten besproken en worden de cijfers vergeleken met  
E-MOVO resultaten van andere GGD regio’s uit de provincie Noord-Holland. Voor een aantal 
onderwerpen is een vergelijking met de resultaten uit E-MOVO 2005 opgenomen3.  
Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet van het onderzoek, hoofdstuk 3 de respons, hoofdstuk 4 de 
achtergrondkenmerken van de leerlingen en hoofdstuk 5 geeft inzicht in de bewerking van de 
gegevens. In hoofdstuk 6 komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op school. 
Hoofdstuk 7 gaat in op de gezondheid en hoofdstuk 8 beschrijft psychosociale gezondheid en 
welbevinden. Dan volgen enkele hoofdstukken over leefstijl; hoofdstuk 9 gaat over voeding en 
bewegen, hoofdstuk 10 over het gebruik van genotmiddelen en hoofdstuk 11 over seksualiteit. 
Hoofdstuk 12 beschrijft cijfers over de woonbuurt en hoofdstuk 13 over slachtofferschap van 
criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Hoofdstuk 14 gaat over specifieke groepen jongeren. In 
hoofdstuk 15 worden aanbevelingen beschreven. 

                                                 
2 Een directe vergelijking van de resultaten met een landelijk databestand is op dit moment niet mogelijk. Voor 
landelijke gegevens zijn wij aangewezen op andere bronnen, die meestal betrekking hebben op (een) andere 
onderzoekspopulatie(s) en/of andere onderzoeksmethode(n) gebruiken.  
3 Voor een aantal thema’s is de vraagstelling gewijzigd of nieuw en is een vergelijking met 2005 niet mogelijk. 
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2 Opzet van het onderzoek 
 
In het najaar van 2009 heeft de GGD Amsterdam op alle 9 VO scholen4 in de regio 
Amstelland E-MOVO uitgevoerd. Jongeren in klas 2 en klas 4 (leeftijdgroep 13-16 jarigen) 
vulden op school tijdens een lesuur de E-MOVO vragenlijst in. E-MOVO is tegelijkertijd en 
met (voor het merendeel) identieke vragen uitgevoerd door alle GGD-en in de provincie 
Noord-Holland5.    
 
2.1 Benaderingsmethode 
In het voorjaar van 2009 hebben jeugdartsen van de GGD contact opgenomen met alle VO 
scholen in de regio Amstelland met het verzoek mee te doen aan E-MOVO. Deelnemende 
scholen hebben ouders en leerlingen over het onderzoek geïnformeerd en voor de klassen 2 en 4 
een lesuur en een mentor/leraar ter beschikking gesteld voor de afname. In de maanden 
oktober-december 2009 vulden leerlingen individueel op de computer de vragenlijst in. Tijdens 
de afname was de teamleider van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) of de jeugdarts telefonisch 
beschikbaar voor vragen van leerlingen en/of docenten.  
 
2.2 De vragenlijst  
De onderwerpen uit de vragenlijst staan weergegeven in het onderstaande kader. De meeste 
vragen in de vragenlijst zijn standaardvraagstellingen die door GGD-en bij de uitvoering van een 
jeugdmonitor worden gebruikt. Deze standaardvraagstellingen zijn in het afgelopen decennium 
ontwikkeld binnen het project ‘Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid’ dat door GGD 
Nederland in samenwerking met het RIVM is opgezet.  
Er zijn ook ‘lokale vragen’ toegevoegd (aangegeven met een * in kader); dit zijn vragen die op 
verzoek van de gemeenten in de regio Amstelland zijn opgenomen. 
 
Gezondheidsonderwerpen in E-MOVO 2009:  
 

 achtergrondkenmerken  gezondheid   leefstijl 
  leeftijd       ervaren gezondheid    roken 
  geslacht    chronische ziekten/aandoeningen   alcohol   *     
  etniciteit      allergieën     drugs 
  geloof     mondgezondheid     voeding  
  gezinssamenstelling   ongevallen     bewegen 

                                                                                              seksualiteit en homoseksualiteit 
 school    psychische gezondheid    loverboys     * 
  opleidingsniveau    kwaliteit van leven   
  klas     psychosociale gezondheid  veiligheid en omgeving   
  functioneren in school   mishandeling     slachtofferschap 
  schoolverzuim    suïcide        gevoelens van onveiligheid 
  pesten           activiteiten in de buurt * 
              buurt kenmerken   
              

 
 
2.3 Resultaten en rapportage  
E-MOVO levert resultaten voor scholen, gemeenten en diverse instellingen in de regio. 
Deelnemende scholen kregen de gegevens over hun leerlingen beschreven in een 
schoolrapportage. Deze rapportages zijn eigendom van de school en kunnen worden gebruikt 
voor het formuleren van schoolgezondheidsbeleid. De gegevens van alle leerlingen uit de regio 
Amstelland samen worden beschreven in dit regiorapport. Het regiorapport is voor iedereen 
toegankelijk en wordt verspreid onder gemeenten, regionale instellingen en scholen.  

 
                                                 
4 Ook het ROC van Amsterdam heeft meegedaan aan E-MOVO 2009. De resultaten van het ROC worden in dit 
rapport niet meegenomen omdat op het ROC de leeftijdverdeling van de leerlingen anders is dan op het VO.  
5 GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Kennemerland en GGD Gooi & Vechtstreek. In een 
later stadium verschijnt mogelijk een provinciaalrapport.  
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3 Respons 
 
In totaal hebben 2.949 jongeren van 9 VO scholen in de regio Amstelland meegedaan aan  
E-MOVO. Deze regiorapportage beschrijft de resultaten over 2.252 jongeren die in de regio 
Amstelland wonen omdat deze groep primair onderwerp is voor beleid van de Amstelland 
regiogemeenten. 
In de gehele provincie Noord-Holland hebben ruim 30.000 leerlingen in het schooljaar 2009-
2010 meegedaan aan E-MOVO. 
 
3.1 Onderzoekspopulatie 
Van de 2.949 ingevulde enquêtes waren er 2.852 (97%) bruikbaar en 97 onbruikbaar (niet serieus 
ingevuld of te veel vragen niet beantwoord, samen 3%). Een overzicht van de scholen in de regio 
Amstelland die hebben deelgenomen, staat in bijlage 1. Alle leerlingen kregen na het invullen 
direct een persoonlijk gezondheidsadvies op maat. Een voorbeeld staat in bijlage 2. 
 
Voor deze regiorapportage zijn uit de onderzoeksgroep (van 2.852 jongeren) alleen die jongeren 
geselecteerd die in de regio Amstelland wonen: in totaal 2.228 jongeren. Leerlingen die in de 
regio Amstelland wonen, maar in het verzorgingsgebied van GGD Kennemerland, GGD Gooi & 
Vechtstreek of GGD Zaanstreek-Waterland op school zaten en aan E-MOVO deelgenomen 
hadden (in totaal 24 leerlingen, 1%), zijn aan deze rapportage nog toegevoegd. Uiteindelijk gaan 
de bevindingen in dit rapport dus over 2.252 jongeren op het VO die in de regio Amstelland 
wonen. De verdeling van deze jongeren naar woongemeenten staat weergegeven in figuur 3.1. 
Het aantal leerlingen uit Ouder-Amstel is lager dan uit de overige gemeenten. Ouder-Amstel 
bestaat uit twee woonkernen; Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht, de meeste leerlingen 
die aan E-MOVO hebben meegedaan komen uit Ouderkerk aan de Amstel (95%). Jongeren uit 
Ouder-Amstel, en met name uit Duivendrecht, zitten vaak in Amsterdam op school6. Bij de 
beoordeling van gemeentespecifieke resultaten dient hiermee rekening te worden gehouden. 
 
Omdat alle negen VO scholen uit de regio Amstelland meededen aan E-MOVO en de deelname 
door de leerlingen op die scholen over het algemeen hoog was (per klas was er een beperkt 
aantal weigeraars, zieken, spijbelaars), kan worden aangenomen dat de onderzoekpopulatie een 
representatieve groep leerlingen is voor jongeren op het VO in klas 2 en klas 4 in de regio. 
 
Figuur 3.1 Onderzoekspopulatie naar woongemeenten (aantallen). 
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3.2 Beoordeling van deelname aan E-MOVO door de leerling 
Aan het einde van de vragenlijst is gevraagd hoe de leerling het vond om de enquête in te 
vullen. Er konden meerdere antwoorden gegeven worden. De volgende antwoorden werden het 
vaakst gegeven; ‘te lang’ (25%), ‘leuk’ (21%) en ‘saai’ (21%). De grootste groep gaf aan ‘geen 
mening’ te hebben over de vragenlijst (36%). Negen procent vond ‘dat het niemand wat aan gaat 
hoe ik leef’, 7% vond de vragenlijst te persoonlijk en 4% vond het moeilijk om eerlijk te zijn. 
                                                 
6 E-MOVO wordt vanaf schooljaar 2010-2011 ook in klas 2 op VO scholen in Amsterdam afgenomen. Als die 
resultaten beschikbaar komen, wordt ook een analyse gemaakt van de jongeren uit Ouder-Amstel die in 
Amsterdam op school zitten. 



E-MOVO schooljaar 2009-2010, regio Amstelland   mei 2011 

 15 

4 Achtergrondkenmerken van de leerlingen 
 
Het voorkomen van gezondheidsproblemen verschilt naar persoonskenmerken zoals 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en gezinssamenstelling. Voor een goede 
interpretatie van de resultaten is het dan ook van belang om inzicht te hebben in de 
achtergrondkenmerken van de onderzoekspopulatie. 
 
4.1 Geslacht, klas en leeftijd 
De verdeling van de leerlingen die aan het onderzoek mee hebben gedaan naar geslacht, klas en 
leeftijd staat in figuur 4.1. Er deden nagenoeg evenveel meisjes als jongens mee, terwijl meer 
vierdeklas leerlingen dan tweedeklas leerlingen de vragenlijst invulden. In 2005 deden ook 
ongeveer evenveel jongens als meisjes mee, maar toen deden juist meer tweedeklassers dan 
vierdeklassers mee. Leerlingen uit de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel zaten vaker in 
klas 4 dan in klas 2 (zie tabel 4.1). Omdat E-MOVO werd afgenomen in het najaar, was er een 
oververtegenwoordiging van dertienjarige in klas 2 en van vijftienjarige in klas 4. In totaal was 
95% van de leerlingen in het onderzoek 13 tot en met 16 jaar oud.  
 
 
Figuur 4.1 Geslacht, klas en leeftijd van de onderzoeksgroep (aantallen). 
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4.2 Opleidingsniveau 
Er is een indeling gemaakt in drie opleidingsniveaus; vmbo basisberoepsgerichte leerweg/ 
kaderberoepsgerichte leerweg/gemengde leerweg (vmbo-bkg), vmbo theoretische leerweg 
(vmbo-t) en havo/vwo. Op één school zijn de leerlingen die in een brugklas vmbo/havo zaten, 
ingedeeld bij vmbo-t. In figuur 4.2 is de procentuele verdeling van leerlingen naar 
opleidingsniveaus gecombineerd met klas.   
Van de leerlingen zat 41% op het vmbo en 59% op het havo/vwo. Deze verhouding was in 2009 
gelijk aan 2005. Jongens en meisjes waren gelijk verdeeld over het vmbo en het havo/vwo. 
Jongeren uit Aalsmeer zaten het vaakst op het vmbo (48%), jongeren uit Ouder-Amstel het minst 
vaak (30%) (tabel 4.1) 

 j        m               klas 2    klas 4            12      13      14      15       16      17     >18 
 
geslacht           klas    leeftijd 
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Figuur 4.2 Percentage leerlingen naar opleidingsniveau en klas. 
 
4.3 Etniciteit 
Voor de indeling naar etnische herkomst van de leerlingen is gebruik gemaakt van de 
standaarddefinitie van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)7. In totaal was 20% van de 
leerlingen in de regio Amstelland van niet-Nederlandse herkomst; 4% is 1ste generatie allochtoon 
en 16% is 2de generatie allochtoon. Vmbo en havo/vwo verschilden niet.  
De indeling van etniciteit op basis van geboorteland komt niet overeen met de mate waarin 
leerlingen zichzelf Nederlander of buitenlander voelen. Om die reden is een vraag gesteld tot 
welke bevolkingsgroep de leerling zichzelf rekent. Van de allochtone leerlingen in de regio 
Amstelland voelde 88% zich Nederlander (91% op het havo/vwo en 84% op het vmbo). In 2005 
was dat ook 88%. In de regio was de grootste groep jongeren van niet-Nederlandse afkomst 
woonachtig in Amstelveen (tabel 4.1). 
 
4.4 Religie 
In totaal gaf 30% van de leerlingen in de regio Amstelland aan een geloof te hebben. In 2005 
was dat 33%. Rooms katholiek (13%) en Protestants Christelijk (10%) werden hierbij het vaakst 
genoemd (figuur 4.3). Vier procent noemde Islamitisch en 4% had een ‘ander’ geloof (Jodendom 
1,1%, Boeddhisme 0,3%, Hindoeïsme 0,6% of anders 2%).  
Er was een verband tussen het geloof en etniciteit; van de autochtone leerlingen gaf 25% aan 
een geloof te hebben, van de 1ste generatie allochtonen was dat 66%, van de 2de generatie 
allochtonen 47%.  
 
Figuur 4.3 Percentage leerlingen naar religie. 
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7 Een jongere is van Nederlandse herkomst als beide ouders in Nederland zijn geboren. Een jongere is van niet-
Nederlandse herkomst als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Ontbreekt er informatie over het 
geboorteland van beide ouders, dan wordt aangenomen dat het geboorteland van deze ouders hetzelfde is als van 
de jongere. Een persoon is ‘allochtoon’ als de vader of de moeder niet in Nederland is geboren. Een 1ste generatie 
allochtoon is zelf in het buitenland geboren en een 2de generatie allochtoon is zelf in Nederland geboren. 
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4.5 Gezinssamenstelling 
Uit onderzoek is gebleken dat opgroeien in een eenoudergezin kan samenhangen met een 
slechter ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl en het vaker vóórkomen van 
normoverschrijdend gedrag (in de zin van strafbare feiten)(2). In de periode 2000-2009 is in 
Nederland het percentage van alle thuiswonende kinderen dat bij een alleenstaande vader of 
moeder woont gestegen van 12 naar 15%. Co-ouderschap, waarbij het kind deels bij de vader en 
deels bij de moeder woont, komt bij één op de vijf scheidingen voor. Co-ouderschap komt 
vandaag de dag steeds meer voor (3). 
 
Aan de leerlingen is gevraagd wie er bij hen in huis wonen. De meeste leerlingen uit de regio 
Amstelland woonden bij beide eigen ouders (75%) (tabel 4.1). Soms was één van de twee ouders 
een stiefouder (6%). Dertien procent van de leerlingen woonde in een eenoudergezin. Bij 5% was 
er sprake van co-ouderschap. Van de leerlingen op het vmbo woonde 9% in een gezin waarbij 
één van de ouders een stiefouder was en woonde 17% in een eenoudergezin. Onder leerlingen 
op het havo/vwo waren dat respectievelijk 4% en 10% van de leerlingen.  
In de regio Amstelland woonden jongeren uit Amstelveen het vaakst in een eenoudergezin, 
jongeren uit Aalsmeer het minst vaak (tabel 4.1).  
 
 
Tabel 4.1 Persoonskenmerken van de onderzoekspopulatie E-MOVO 2009 naar woongemeente (%)  

 Totaal 
N=2252 

Aalsmeer 
N=561 

Amstelveen 
N=1021 

Ouder-Amstel 
N=114 

Uithoorn 
N=556 

geslacht      
- jongens 49 49 49 54 50 
- meisjes 51 51 51 46 50 
klas       
- klas 2  43 50 37 27 50 
- klas 4 57 50 63 73 50 
opleidingsniveau      
- vmbo 41 48 37 30 42 
- havo/vwo 59 52 63 70 58 
opleidingsniveau naar 
klas 

     

- 2 vmbo-bkg 8 10 5 7 11 
- 2 vmbo-t 14 17 14 12 11 
- 2 havo/vwo 22 23 18 8 28 
- 4 vmbo-bkg 8 10 7 6 10 
- 4 vmbo-t 10 11 11 5 11 
- 4 havo/vwo 38 29 45 62 29 
gezinssamenstelling      
- vader en moeder 75 79 72 82 74 
- vader/moeder en  
  partner 6 7 5 4 6 

- co-ouders 5 4 6 4 5 
- eenoudergezin 13 9 16 10 13 
- anders 1 1 1 - 2 
etniciteit      
- Nederlands 80 83 76 83 83 
- Surinaams 2 2 4 5 <1 
- Antilliaans/Arubaans 1 1 1 - - 
- Turks <1 <1 1 - - 
- Marokkaans 1 2 1 - 2 
- overig Westers 9 7 10 8 9 
- overig niet-Westers 6 5 7 4 6 
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5  Bewerking van de gegevens  
 
 
5.1 Regiocijfers en cijfers per regiogemeente 
Voor elk gezondheidsthema werden de cijfers voor de regio Amstelland als geheel 
gepresenteerd en is onderzocht of er verschillen waren tussen jongens en meisjes, tussen 
leerlingen van klas 2 en klas 4, en tussen leerlingen van verschillende opleidingsniveaus (vmbo-
bkg, vmbo-t en havo/vwo). Daarnaast is voor elk gezondheidsthema gekeken of er verschillen 
waren tussen de vier regiogemeenten. 
 
In dit rapport werd een verschil tussen groepen aangegeven indien dit een significant verschil 
(p<0,05, *) betrof. Dit betekent dat de kans klein is (in dit geval maximaal 5%) dat een gevonden 
verschil op toeval berust. Als een resultaat een groep van minder dan vijf leerlingen betrof, werd 
om redenen van privacy het exacte aantal niet weergegeven.  
Verschillen zijn getoetst met de chi-kwadraat toets. De analyses zijn verricht met behulp van 
SPSS. 
 
5.2 Resultaten 2009 versus 2005 
Voor een aantal gezondheidsthema’s zijn in E-MOVO 2009 en E-MOVO 2005 dezelfde vragen 
opgenomen. Voor deze vragen zijn de resultaten uit 2009 vergeleken met de resultaten uit 2005 
(zie kader).  
 
 

EMOVO-2009 versus E-MOVO 2005; 
De resultaten die in het rapport ’E-MOVO, schooljaar 2005-2006‘ (2006) zijn gerapporteerd, waren de 
resultaten voor de voormalige GGD regio Amstelland en de Meerlanden. Voor de vergelijking van de 
resultaten van E-MOVO 2009 met E-MOVO 2005 zijn de regiocijfers uit E-MOVO 2005 opnieuw 
berekend voor de vier Amstelland gemeenten samen.  
Aan E-MOVO 2009 heeft één (vmbo) school uit de regio Amstelland meer meegedaan dan in 2005. 
 

 
Zoals te zien is in tabel 5.1, verschilden de onderzoeksgroepen uit 2009 en 2005 voor wat betreft 
de verdeling naar klas; in 2009 deden meer vierdeklassers mee, in 2005 meer tweedeklassers. 
Om die reden worden bij de vergelijking van de uitkomsten tussen 2009 en 2005 de cijfers voor 
klas 2 en klas 4 apart weergegeven. Dit werd overigens niet gedaan als het ging om kleine 
aantallen (bijvoorbeeld bij de uitkomsten voor suïcidepoging) of als klas naar verwachting geen 
rol speelde bij de uitkomst. Wij verwachten dat het verschil tussen de verdeling jongens en 
meisjes een zeer klein verschil zal maken in de uitkomsten.  
 
Tabel 5.1 Verdeling van de leerlingen naar geslacht, klas en opleidingsniveau in 2009 en 2005 (%).  
 onderzoeksjaar 
 2009 2005 
geslacht   
 - jongens 49 52 
 - meisjes 51 48 
klas   * 
 - 2 43 54 
 - 4 57 46 
opleidingsniveau   
 - vmbo 41 42 
 - havo/vwo 59 58 

* significant verschil tussen 2009 en 2005; p< 0,05 
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Hoofdstuk 6 School  
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Samenvatting 
 

- Eén op de negen leerlingen (11%) in de regio Amstelland vond het ‘niet leuk of 
vreselijk’ op school, 45% zei ‘gaat wel’ en 44% vond het (hartstikke) leuk op school. 
Meisjes, tweedeklassers en havo/vwo leerlingen waardeerden hun school beter dan 
jongens, vierdeklassers en vmbo leerlingen. 

 

- De meerderheid van de jongeren (82%) zei met een docent op school te kunnen praten 
als hij of zij ergens mee zit. 

 

- Zes procent van de leerlingen was op school regelmatig (twee keer per maand of 
vaker) slachtoffer van pesten. Van de jongeren was 9% dader van regelmatig pesten.    

 

-  Schoolverzuim werd vaker veroorzaakt door ziekte dan door spijbelen; respectievelijk 
40% en 12% van de leerlingen was in de voorgaande maand ziek geweest en/of had 
gespijbeld.   

  

- Leerlingen die slachtoffer waren van regelmatig pesten, leerlingen die in de 
voorgaande maand gespijbeld hadden en/of thuis waren geweest door ziekte vonden 
het vaker ‘niet leuk of vreselijk’ op school dan leerlingen voor wie dat niet gold.  

 

 

 
School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Jongeren volgen er een 
opleiding en brengen er veel tijd door. Het is een plek om sociale contacten op te doen en 
vrienden te maken. Het verloop van de schoolcarrière tijdens de jeugd is van invloed op de 
uiteindelijke maatschappelijke positie als volwassene (4). Hieronder komen de 
schoolbeleving, het vertrouwelijk kunnen praten met een docent, het pesten op school, het 
schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen of gokken tijdens schooltijd aan de orde.   
 
 
6.1 Schoolbeleving 
Plezier op school is belangrijk voor het psychisch en sociaal welbevinden van de leerling en komt 
de schoolprestaties ten goede. In Nederland vindt de meerderheid (83%) van de 12-16 jarigen 
op het VO het (een beetje of heel) leuk op school (5). Meisjes vinden het leuker op school dan 
jongens.  
 
De jongeren in de regio Amstelland is gevraagd hoe zij hun school waarderen en wat de redenen 
zijn om het niet leuk te vinden op school. Van de leerlingen vond 44% het ‘(hartstikke) leuk’ op 
school, 45% zei 'gaat wel' en 11% vond het 'niet leuk of vreselijk' op school (tabel 6.1). Meisjes, 
tweedeklassers en havo/vwo leerlingen hadden het meer naar hun zin op school dan jongens, 
vierdeklassers en vmbo leerlingen.  
Ook in E-MOVO 2005 gaf in totaal 11% van de leerlingen (9% van de tweedeklassers en 13% van 
de vierdeklassers) aan het niet naar de zin te hebben op school.  
 
 
 
Tabel 6.1 Schoolbeleving onder jongeren naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
klas 2 

 
klas 4 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

hoe vind je het op school?   *  *   * 
  - (hartstikke) leuk  44 39 49 49 41 38 40 48 
  - gaat wel  45 49 42 43 47 51 44 44 
  - niet leuk of vreselijk 11 12 9 8 12 11 16 8 

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
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Figuur 6.1 Percentage jongeren dat het ‘niet leuk of vreselijk’ vond op school naar geslacht, klas en 
opleidingsniveau.  
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Voor de schoolbeleving wordt het verband met geslacht, klas en opleidingsniveau gepresenteerd 
in figuur 6.1. Onder vierdeklassers op het vmbo-t werden de hoogste percentages leerlingen die 
zich negatief uit lieten over hun school gevonden; bijna een kwart van de jongens (24%) en één 
op de vijf meisjes (19%) vond het ‘niet leuk of vreselijk’ op school.  
 
Leerlingen die het ‘niet leuk of vreselijk’ vonden op school gaven daarvoor de volgende redenen 
(er mochten meerdere antwoorden gegeven worden):   
‘de manier van lesgeven is niet leuk’ (43%), ‘ik vind de meeste vakken niet leuk’ (38%), ‘de docenten 
zijn niet aardig’ (35%), ‘ik zie het nut er niet van in’ (31%), ‘de sfeer is niet gezellig’ (22%), ‘mijn klas is 
niet leuk’ (17%), ‘er is weinig aandacht voor problemen van leerlingen’ (13%), ‘ik heb veel moeite met 
leren, vind het (te) moeilijk’ (12%), ‘ik heb geen vrienden/vriendinnen op school’ (6%), ‘ik word gepest’ 
(5%) en ‘ik voel me onveilig op deze school’ (4%). 
 

 
Cijfers per regiogemeenten 
De resultaten voor schoolbeleving van leerlingen uit de verschillende regiogemeenten staan aan 
het einde van dit hoofdstuk in tabel 6.6. De percentages jongeren die het (hartstikke) leuk 
vonden op school liepen uiteen van 40% in Amstelveen tot 49% in Uithoorn. 
 
6.2 Praten met een docent 
 
In het E-MOVO onderzoek is leerlingen ook gevraagd of zij met een docent kunnen praten als zij 
ergens mee zitten. Het merendeel van de leerlingen (82%) zei in een dergelijk geval met een 
docent op school te kunnen praten. Jongens gaven dit even vaak aan als meisjes. 
Tweedeklassers gaven vaker aan met een docent te kunnen praten als zij ergens mee zitten dan 
vierdeklassers (86% versus 79%). Het opleidingsniveau speelde hierbij geen rol.  
 
Cijfers per regiogemeenten  
De uitkomsten voor de verschillende regiogemeenten verschilden niet (zie tabel 6.6).  
 
6.3 Pesten 
Pestgedrag heeft zowel op de korte als op de lange termijn nadelige gevolgen voor de 
psychosociale en lichamelijke gezondheid van zowel slachtoffers als daders (6-8). Leerlingen die 
regelmatig gepest worden, hebben vaker gezondheidsklachten (slaapproblemen, hoofdpijn, 
buikpijn, somberheid) en minder zelfvertrouwen (7,8). Daders vertonen vaker somberheid,  
emotionele stoornissen, gedragsstoornissen en delinquent gedrag (8). Gepest worden en zelf 
pesten zijn vaak aan elkaar gerelateerd: een deel van de gepeste jongeren pest vaak weer 

% 
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anderen (3). In Nederland is het regelmatig (maandelijks twee keer of vaker) pesten en gepest 
worden op het VO afgenomen tussen 2001 en 2009 (5). 
 
Resultaten voor pesten staan in tabel 6.2. In totaal zei één op de zeven leerlingen (14%) in de 
voorgaande drie maanden op school gepest te zijn. Bij de helft (6%) van deze jongeren was dat 
‘regelmatig’ gebeurd; dat wil zeggen 2 keer per maand of vaker. E-MOVO resultaten van andere 
GGD regio’s: het percentage jongeren dat regelmatig gepest werd in Gooi & Vechtstreek was 
6%, in Noord-Holland Noord en Kennemerland 7%, in Zaanstreek-Waterland 8% (ref 9-12).  
In de regio Amstelland had een grotere groep jongeren (24%) zelf op school iemand gepest in 
de voorgaande drie maanden; 15% was hierbij een ‘incidentele’ pester, 9% een ‘regelmatige’ 
pester. Eén op de twintig leerlingen was zowel slachtoffer als dader van pesten (5%).  
Gemiddeld genomen waren jongens en meisjes op school even vaak slachtoffer van pesten. 
Jongens waren wel vaker dader van pesten; ze pestten twee keer zo vaak ‘regelmatig’ een 
andere leerling op hun school. In klas 2 werd vaker gepest dan in klas 4 en met het toenemen 
van het onderwijsniveau nam het pesten af. 

 
Tabel 6.2 Op school gepest worden (slachtoffer) of zelf pesten (dader) in de afgelopen drie maanden 
naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
klas 2 

 
klas 4 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

slachtoffer van pesten     *   * 
 - nooit  86 85 87 82 89 81 85 88 
 - incidenteel  8 8 7 9 6 9 8 7 
 - regelmatiga  6 7 6 9 5 10 7 5 
dader van pesten   *  *   * 
 - nooit  76 69 84 72 80 69 75 80 
 - incidenteel  15 19 11 17 13 17 13 14 
 - regelmatiga  9 12 5 11 7 14 12 6 

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05 , a 2 keer per maand of vaker 
 
Het verband tussen vaak gepest worden en geslacht, klas en 
onderwijsniveau staat in figuur 6.2. Jongens werden in de 
tweedeklas duidelijk vaker gepest dan in klas 4. Een verband tussen 
opleidingsniveau en slachtofferschap van pesten vonden we met 
name voor meisjes; meisjes op het vmbo-bkg waren vaker 
slachtoffer van pesten dan meisjes op vmbo-t of op havo/vwo.  
 
Figuur 6.2 Percentage jongeren dat op school ‘regelmatig’ gepest is naar geslacht, klas en 
opleidingsniveau. 
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’’ 
Eén op de zeven meisjes in 
klas 4 op het vmbo-bkg 
(14%) werd  regelmatig op 
school gepest.  
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Cijfers per regiogemeente 
De regiogemeenten verschilden niet voor de percentages jongeren die zeiden slachtoffer of 
dader te zijn van pestgedrag op school (tabel 6.6).   
 
 
6.4 Schoolverzuim  
Bij schoolverzuim onderscheiden we verzuim door spijbelen en verzuim door ziekte. Leerlingen 
kunnen spijbelen om verschillende redenen. Spijbelen kan samenhangen met problemen op 
school, de relatie met leerkrachten, behaalde resultaten, de relatie met klasgenoten en met de 
ervaren werkdruk (13). Ook frequent alcohol- en cannabisgebruik blijken risicofactoren te zijn 
voor spijbelen en schooluitval (14). Landelijk heeft 12% van de leerlingen op het VO in de 
afgelopen maand gespijbeld; oudere leerlingen veel vaker dan jongere (5). Verzuim door ziekte 
kan ook velerlei oorzaken hebben.  
 
Van de leerlingen in de regio Amstelland gaf 12% aan in de afgelopen vier weken weleens 
gespijbeld te hebben (tabel 6.3); 7% had één à twee lesuren gespijbeld, 5% drie uur of meer. 
Jongens en meisjes spijbelden even vaak. Vierdeklassers spijbelden 
vaker dan tweedeklassers. Vmbo leerlingen spijbelden vaker dan 
havo/vwo leerlingen. E-MOVO resultaten voor het percentage 
jongeren dat spijbelde in buurt GGD regio’s; Gooi & Vechtstreek 
16%, Kennemerland 13%, Zaanstreek-Waterland 16%. 
 
Vier op de tien leerlingen gaf aan in de afgelopen vier weken ziek 
thuis te zijn gebleven (tabel 6.3); 25% één à twee 2 dagen, 15% drie 
dagen of meer. Meisjes waren vaker ziek thuis dan jongens. Tweedeklassers en vierdeklassers 
verschilden niet. Vmbo leerlingen waren vaker ziek thuis dan havo/vwo leerlingen.  
 
Tabel 6.3 Spijbelen en ziekteverzuim (in de afgelopen vier weken) naar geslacht, klas en opleidings-
niveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
p 

 
klas 2 

 
klas 4 

 
p 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

 
p 

schoolverzuim  
(afgelopen 4 weken) 

   
 

  
 

   
 

 heeft gespijbeld  12 13 11  10 14 * 16 15 10 * 
 was thuis door ziekte  40 36 44 * 41 39  47 46 35 * 

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
 
 
 

Redenen die spijbelaars opgaven voor hun spijbelgedrag waren: 
'Ik spijbel als ik geen zin heb in school’ (50%), ‘ik spijbel als ik (veel) tussenuren heb’ (18%), ‘ik spijbel 
als ik problemen heb’ (9%), ‘ik spijbel als ik een proefwerk heb’ (5%)  en ‘andere’ reden (17%). 
 

 
Cijfers per regiogemeenten 
Voor schoolverzuim door spijbelen of door ziekteverzuim verschilden de jongeren uit de 
verschillende regiogemeenten niet van elkaar (tabel 6.6). 
 
 
Slachtoffers van pesten en leerlingen die verzuimden van school hebben het op school 
minder naar hun zin 
Verbanden tussen de schoolwaardering van jongeren in de regio Amstelland en slachtofferschap 
van pesten, spijbelgedrag en/of ziekteverzuim staan in tabel 6.4. Leerlingen die regelmatig 
gepest werden, vonden het twee keer zo vaak ‘niet leuk of vreselijk’ op school als leerlingen die 
incidenteel of nooit gepest werden. Ook werd de school minder gewaardeerd door leerlingen 
die aangaven gespijbeld te hebben en/of door leerlingen die verzuimd hadden wegens ziekte.  
 
 

’’ 
Schoolverzuim wordt 
vaker veroorzaakt door 
ziekteverzuim dan door 
spijbelen.  
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Tabel 6.4 Schoolbeleving naar pesten, spijbelen en ziekteverzuim (%). 

 slachtoffer van pesten spijbelen 
(afgelopen maand) 

ziekteverzuim 
(afgelopen maand) 

 ‘regelmatig’ 
 

nooit of 
‘incidenteel’ 

ja nee ja nee 

hoe vind je het op school?  *  *  * 
  - (hartstikke) leuk  30 45 29 46 41 47 
  - gaat wel  50 45 53 44 47 44 
  - niet leuk of vreselijk 20 10 18 10 12 10 

* significant verschil tussen de gemeenten ; p< 0,05  
 
 
6.5 Genotmiddelengebruik en gokken tijdens schooltijd 
 
Aan de leerlingen is gevraagd of zij weleens tussen de lessen door of in de pauzes roken, alcohol 
drinken, blowen of gokken. In de regio Amstelland werd door 12% van de jongeren op het VO 
tijdens schooltijd gerookt, door 3% geblowd, door 2% alcohol gedronken en door 2% gegokt 
(tabel 6.5). In 2005 werd vaker tussen de lessen door of in de pauzes gerookt (14%) en geblowd 
(4%), maar minder vaak gegokt (0,7%). Het alcoholgebruik op school verschilde niet tussen 2005 
en 2009.  
Jongens deden deze dingen vaker tussen de lessen door of in de pauzes dan meisjes, met 
uitzondering van roken. Genotmiddelengebruik kwam vaker voor onder vierdeklassers. Dit 
laatste was niet verrassend omdat vierdeklassers sowieso meer genotmiddelen gebruikten dan 
tweedeklassers (zie hoofdstuk 10). Alleen voor roken werd er een verschil gevonden tussen 
leerlingen van verschillende opleidingsniveaus; vmbo leerlingen rookten vaker tijdens school dan 
havo/vwo leerlingen.  
 
Tabel 6.5 Genotmiddelengebruik en gokken tijdens schooltijd naar geslacht, klas en opleidingsniveau 
(%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
p 

 
klas 2 

 
klas 4 

 
p 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

 
p 

doet weleens tijdens 
schooltijd:  

   
 

  
 

   
 

  roken  12 12 12  5 18 * 20 16 8 * 
  alcohol  2,1 3,7 0,6 * 1,2 2,8 * 2,2 2,6 1,9  
  blowen  2,6 4,1 1,1 * 1,1 3,7 * 3,3 3,5 2,0  
  gokken 1,6 2,8 0,4 * 1,5 1,5  1,9 1,5 1,6  

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
 
 
Cijfers per regiogemeente  
Voor roken en alcohol drinken tijdens schooltijd verschilden de uitkomsten tussen de regio 
gemeenten (zie tabel 6.6). Voor roken liepen de percentages uiteen van 15% onder jongeren uit 
Aalsmeer tot 9% onder jongeren uit Ouder-Amstel. Alcohol drinken onder schooltijd kwam het 
vaakst voor onder jongeren uit Aalsmeer en Amstelveen (3%).  
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Tabel 6.6 Schoolbeleving onder jongeren (13 - 16 jaar) naar gemeente (%). 

 
 

Aalsmeer 
 

Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn p    Totaal 

hoe vind je het op school?       
  - (hartstikke) leuk  47 40 47 49 * 44 
  - gaat wel  44 48 41 42  45 
  - niet leuk of vreselijk 9 12 12 9  11 
kan je ‘als je ergens mee zit’ 
praten met een docent? 

      

  -ja 84 80 76 84  82 
slachtoffer van pesten       
 - nooit  86 86 90 84  86 
 - incidenteel  7 8 6 8  8 
 - regelmatiga  7 6 4 8  6 
dader van pesten       
 - nooit  74 77 79 78  76 
 - incidenteel  16 15 14 14  15 
 - regelmatiga  10 8 7 8  9 
schoolverzuim  
(afgelopen 4 weken) 

      

   heeft gespijbeld  13 13 9 11  12 
   was thuis door ziekte  43 39 44 36  40 
welke dingen doe je 
weleens tijdens schooltijd ? 

      

  roken 15 12 9 10 * 12 
  alcohol drinken 2,9 2,7 0 0,9 * 2,1 
  blowen 2,9 2,9 < b 2,0  2,6 
  gokken 1,8 1,6 < b 1,6  1,6 

* significant verschil tussen de gemeenten ; p< 0,05  
a twee keer per maand of vaker 
b om privacy redenen worden precieze aantallen niet gegeven 
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Hoofdstuk 7 Gezondheid 
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Samenvatting 
 

- 82% van de leerlingen in de regio Amstelland vond de eigen gezondheid (heel) goed, 
16% zei ‘gaat wel’ en 2% noemde de eigen gezondheid ‘niet zo best’ of ‘slecht’. 
Jongens waren positiever over de eigen gezondheid dan meisjes en leerlingen op het 
havo/vwo waren positiever dan leerlingen op het vmbo. 

 

- Vier op de tien leerlingen gaven aan minimaal één chronische ziekte of aandoening te 
hebben of in het voorgaande jaar te hebben gehad; 22% van deze ziekten of 
aandoeningen was door een arts vastgesteld, 18% niet. Meisjes (44%) rapporteerden 
vaker een chronische ziekte of aandoening dan jongens (35%), vmbo leerlingen (46%) 
vaker dan havo/vwo leerlingen (35%). 

 

- Onder jongeren in de regio Amstelland waren de meest voorkomende ziekten of 
aandoeningen: migraine/ernstige hoofdpijnklachten (15%), astma/bronchitis (11%), 
chronische vermoeidheid (10%) en eczeem (9%). 

 

- Een derde van de leerlingen (34%) rapporteerde tenminste één allergie; 24% van 
deze allergieën was door een arts vastgesteld, 12% niet. Hooikoorts (22%) kwam het 
vaakst voor.  

 

- Vier op de vijf leerlingen poetsten hun tanden twee keer of vaker per dag en 85% 
bezocht ten minste twee keer per jaar de tandarts of mondhygiënist. 68% van de 
leerlingen poetste minimaal twee keer per dag én ging ten minste twee keer per jaar 
naar de tandarts of mondhygiënist 

 

- Een derde (35%) van de leerlingen heeft in de voorgaande drie maanden voor een 
verwonding of blessure de huisarts, het ziekenhuis of een fysiotherapeut bezocht. In 
de meeste gevallen was dat vanwege een letsel opgelopen tijdens het sporten. 

 

 
In Nederland is het met de lichamelijke gezondheid van jongeren over het algemeen goed 
gesteld. Welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten komen onder jongeren relatief weinig 
voor. Chronische aandoeningen ontwikkelen zich, afhankelijk van erfelijke aanleg en leefstijl, 
meestal pas op latere leeftijd. Aandoeningen zoals astma, migraine of allergieën komen wel 
vaak onder jongeren voor. Ook hebben jongeren te maken met verwondingen of blessures 
opgelopen tijdens het sporten of in het verkeer. In E-MOVO 2009 is aan verschillende 
aspecten van de gezondheid aandacht besteed. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
besproken voor de ervaren gezondheid en het hebben van ziekten/aandoeningen en 
allergieën. Daarnaast worden de uitkomsten voor het tandartsbezoek en het tanden poetsen 
gegeven. Hoeveel jongeren voor een verwonding of blessure bij een arts of fysiotherapeut 
zijn geweest, leest u aan het eind van dit hoofdstuk.   
 
7.1 Ervaren gezondheid 
De ervaren gezondheid, ook wel gezondheidsbeleving genoemd, geeft een samenvattend 
oordeel over de eigen gezondheid weer. De onderliggende gezondheidsaspecten die het 
oordeel bepalen variëren per persoon, maar hebben betrekking op zowel de lichamelijke als de 
geestelijke gezondheid (15). Bij jongeren spelen vooral fitheid en leefstijlfactoren zoals voeding, 
roken en lichamelijke activiteit een belangrijke rol bij het oordeel over de eigen gezondheid (16).  
 
De leerlingen in de regio Amstelland waren over het algemeen tevreden met hun gezondheid; 
82% van de leerlingen noemde de eigen gezondheid (heel) goed. Dit percentage lijkt overeen te 
komen met die in GGD regio’s Gooi en Vechtstreek (82%), Kennemerland (82%) en Zaanstreek-
Waterland (80%). In totaal noemde bijna één op de vijf leerlingen in de regio Amstelland zijn of 
haar gezondheid niet goed (16% zei ‘gaat wel’ en 2% ‘niet zo best of slecht’). Meisjes waren 
vaker ontevreden over de eigen gezondheid dan jongens (20% versus 16%). Klas speelde hierbij 
geen rol, opleidingsniveau wel. Leerlingen op het vmbo beoordeelden hun gezondheid minder 
vaak als (heel) goed dan havo/vwo leerlingen (vmbo-bkg (76%), vmbo-t (82%) en havo/vwo 
(84%)). Figuur 7.1 laat zien dat met name in de tweede klassen van het  vmbo-t en het havo/vwo 
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de gezondheidsbeleving bij meisjes slechter was dan bij jongens. In klas 4 waren de verschillen 
tussen jongen en meisjes verdwenen en zagen we dat met het toenemen van het 
opleidingsniveau leerlingen vaker tevreden waren over de eigen gezondheid. 
 
Figuur 7.1 Percentage jongeren met een matige tot slechte gezondheidsbeleving naar geslacht, klas 
en opleidingsniveau (%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cijfers per regiogemeente 
Er waren geen verschillen in gezondheidsbeleving tussen jongeren uit de verschillende 
Amstelland gemeenten (zie tabel 7.4). 
 
7.2 Lichamelijke gezondheid: ziekten en aandoeningen, allergieën  
In E-MOVO is de leerlingen gevraagd om voor een tiental chronische ziekten of aandoeningen 
(zie kader) aan te geven of ze deze hebben of in het afgelopen jaar hebben gehad. Ze konden 
daarbij ook aangeven of de ziekte of aandoening al dan niet door een arts was vastgesteld. 
Daarnaast is gevraagd of de leerlingen allergisch zijn, al dan niet vastgesteld door een arts, en 
waarvoor (zie kader). 
 

Ziekten en aandoeningen    Allergieën 
- astma of bronchitis    -  pollen of stuifmeel (hooikoorts) 
- chronische vermoeidheid   -  huisstof/huisstofmijt  
- diabetes mellitus    -  bepaalde huisdieren 
- eczeem      -  bepaalde medicijnen 
- buikklachten (langer dan 3 maanden)  -  bepaald voedsel 
- migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn 
- aangeboren hartaandoening 
- ADHD 
- anorexia of boulimia nervosa 
- kanker 

 
 
Ziekten en aandoeningen 
De percentages leerlingen die aangaven één of meerdere chronische ziekten of aandoening te 
hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad, staan naar leeftijd, klas en opleidingsniveau 
uitgesplitst in tabel 7.1. Hierbij gaat het om ziekten of aandoeningen al dan niet vastgelegd door 
een arts. Vier op de tien leerlingen (40%) rapporteerden ten minste één chronische ziekte of 
aandoening te hebben (gehad); ruim een kwart had één aandoening (28%), 12% had er twee of 
meer. Meisjes rapporteerden vaker een ziekte of aandoening dan jongens. Klas speelde geen rol. 
Vmbo leerlingen rapporteerden vaker een aandoening dan havo/vwo leerlingen. Figuur 7.2 laat 
zien dat het verschil tussen jongens en meisjes het grootst was onder vierdeklassers op het 
vmbo.  

% 
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‘’ 
19% van de leerlingen op het vmbo 
zei last te hebben van migraine of 
ernstige hoofdpijn. Bij 4% was dit ook 
door een arts vastgesteld.  

0

10

20

30

40

50

60

70

2 
vm

bo-b
kg

2 
vm

bo-t

2 
ha

vo
/v

wo

4 
vm

bo-b
kg

4 
vm

bo-t

4 
ha

vo
/v

wo

jongens

meisjes

Figuur 7.2  Percentage jongeren met tenminste één chronische ziekte of aandoening (wel of niet door 
een arts vastgesteld) in het afgelopen jaar naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke ziekten en aandoeningen komen het vaakst voor en bij wie? 
In tabel 7.1 staan voor de zes ziekten en aandoeningen die door de leerlingen het vaakst 
genoemd werden, de uitkomsten naar geslacht, 
klas en opleidingsniveau. Onder de leerlingen in de 
regio Amstelland kwam migraine of regelmatige, 
ernstige hoofdpijnklachten met 15% het vaakst 
voor. Astma/bronchitis (11%), chronische 
vermoeidheid (10%) en eczeem (9%) kwamen 
ongeveer even vaak voor. Langdurige buikklachten  
en ADHD werden gerapporteerd door 
respectievelijk 6% en 4% van de leerlingen. Diabetes, aangeboren hartafwijkingen, kanker en 
anorexia of boulimia (niet in de tabel) kwamen bij minder dan 1% van de leerlingen voor.  
 
Zoals te zien is in tabel 7.1 kwamen de ziekten en aandoeningen onder meisjes vaker voor dan 
onder jongens. Er was één uitzondering: ADHD kwam onder jongens vaker voor. Chronische 
vermoeidheid kwam vaker voor onder vierdeklassers dan onder tweedeklassers. In vergelijking 
met havo/vwo leerlingen kwamen buikklachten twee keer zo vaak voor onder vmbo leerlingen. 
Ook migraine/ernstige hoofdpijnklachten kwam vaker voor onder vmbo-ers dan onder havo/vwo-
ers. Hetzelfde gold voor ADHD. Astma/bronchitis kwam het vaakst voor onder vmbo-t leerlingen. 
 
 
Meer dan de helft van de chronische ziekten of aandoeningen was door een arts 
vastgesteld. 
Ruim de helft van alle ziekten en aandoeningen (55%) waarvan leerlingen in de regio Amstelland 
aangaven die te hebben (gehad), was door een arts vastgesteld. In totaal had ongeveer een 
vijfde (22%) van de leerlingen ten minste één door een arts vastgestelde ziekte of aandoening 
(tabel 7.1). Astma/bronchitis en eczeem waren het vaakst door een arts gediagnosticeerd, 
namelijk bij respectievelijk 9% en 6% van de leerlingen. Migraine/ernstige hoofdpijnklachten en 
chronische vermoeidheid kwamen onder jongeren wel vaak voor, maar werden relatief weinig 
door de arts vastgesteld (respectievelijk 4% en 2%).  
 
 
 
 
 

% 
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Tabel 7.1 Chronische ziekten en aandoeningen naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 
   geslacht  klas  opleidingsniveau 

 totaal 

w.v. 
door 
arts 
vast-

gesteld 

j m 

 
 

p 2 4 p vmbo
- bkg 

vmbo 
-t 

havo/
vwo p 

ziekten en aandoeningen             
 tenminste één  40 22 35 44   * 39 40  43 48 35  * 
top-6 ziekten en 
aandoeningen: 

    
 

       

 astma/bronchitis 11 9 12 10   12 10  9 14 10  * 
 chronische vermoeidheid 10 2 6 14   * 7 12  * 9 10 9  
 eczeem 9 6 7 10   * 10 8  7 10 9  
 buikklachten >3   
 maanden 6 3 3 9   * 7 6  8 10 4  * 

 migraine, ernstige   
 hoofdpijnklachten 

15 4 10 20  * 14 17  19 19 13  * 

 ADHD 4 3 6 3   * 5 4  8 5 3  * 
* significant verschil; p< 0,05  
 
Allergieën 
De leerlingen is ook gevraagd of ze allergisch zijn en waarvoor ze allergisch zijn. Een derde (34%) 
van de leerlingen rapporteerde ten minste één allergie. Dat kon een allergie zijn voor stuifmeel 
of pollen (hooikoorts) (22%), huisstof of huismijt (13%), huisdieren (13%), bepaalde 
voedingsstoffen (11%) en/of medicijnen (4%). Geslacht, klas of opleidingsniveau speelden bij het 
voorkomen van allergieën geen rol. De enige uitzondering hierop was dat allergie voor 
voedingsstoffen onder meisjes (13%) iets vaker voorkwam dan onder jongens (10%).  
 
Bij in totaal een kwart (24%) van de leerlingen in de regio Amstelland waren één of meerdere 
allergieën door een arts vastgesteld. Dit was bij bijna driekwart (71%) van alle leerlingen die een 
allergie rapporteerden. 
 
Cijfers per regiogemeente 
De uitkomsten van het voorkomen van ziekten/aandoeningen en allergieën onder leerlingen per 
gemeente staan in tabel 7.4. Het percentage leerlingen met minimaal één ziekte of aandoening 
verschilde niet per gemeente. Wel bestond er een verschil voor astma/bronchitis; de percentages 
liepen uiteen van 6% in Ouder-Amstel tot 14% in Uithoorn. In Amstelveen (37%) werd door meer 
leerlingen dan in de andere regiogemeenten ten minste één allergie gerapporteerd, het laagste 
percentage werd gevonden in Ouder-Amstel (27%).  
 
 
7.3 Mondgezondheid 
Tanden poetsen en een regelmatig bezoek aan de tandarts zijn belangrijk voor een goed gebit.  
Het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, adviseert om twee keer per 
dag met een fluoride tandpasta te poetsen en twee keer per jaar voor controle naar de tandarts 
of mondhygiënist te gaan (17). Aan leerlingen is gevraagd hoeveel keer per dag ze hun tanden 
poetsen en hoe vaak ze per jaar voor controle naar de tandarts of mondhygiënist 8 gaan.  
 
De meeste leerlingen (79%) in de regio Amstelland poetsten hun tanden twee keer of vaker per 
dag. Achttien procent van de leerlingen poetste één keer per dag en 3% poetste gemiddeld 
minder dan één keer per dag. In 2005 werd vergelijkbaar vaak gepoetst; 76% twee keer per dag 
of vaker, 21% één per dag en 3% minder dan één keer per dag.  
 

                                                 
8 Tandarts of mondhygiënist, exclusief bezoek aan de beugeltandarts of orthodontist. 
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‘’ 
32% van de leerlingen voldeed niet 
aan het advies van twee keer per dag 
poetsten en/of ging niet twee keer 
per jaar voor een gebitscontrole naar 
de tandarts/mondhygienist. 

Zoals te zien tabel 7.2, poetsten meisjes en tweedeklassers vaker volgens de aanbeveling van het 
Ivoren Kruis dan jongens en vierdeklassers. Leerlingen op het vmbo en havo/vwo verschilden niet 
in poetsgewoonten.  
 
Tabel 7.2 Poetsgewoonte en frequentie van bezoek aan de tandarts of mondhygiënist naar geslacht, 
klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
klas 2 

 
klas 4 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

poetsen   *  *    
 - nooit of niet elk dag 3 3 2 3 2 3 3 2 
 - een keer per dag 18 20 16 15 21 17 17 19 
 - twee keer per dag 79 77 82 83 77 80 80 79 
bezoek 
tandarts/mondhygiënista 

       * 

 - nooit of niet elk jaar 2 2 2 2 2 4 2 2 
 - een keer per jaar 13 14 13 12 15 17 13 12 
 - twee keer per jaar 85 84 85 86 83 79 85 86 

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
a excl. bezoek aan orthodontist 
 
De meeste leerlingen (85%) bezochten minstens twee 
keer per jaar de tandarts of mondhygiënist voor een 
gebitscontrole, 13% zei één keer per jaar naar de 
tandarts of mondhygiënist te gaan en 2% ging minder 
dan één keer per jaar. Er zijn geen verschillen in 
tandartsbezoek gevonden tussen jongens en meisjes 
of  tweede- en vierdeklassers. Leerlingen op het 
havo/vwo en vmbo-t bezochten vaker minimaal twee keer per jaar de tandarts/mondhygiënist 
dan leerlingen op het vmbo-bkg. 
In totaal voldeed 68% van de leerlingen aan beide adviezen; deze leerlingen poetsten twee keer 
per dag én gingen twee keer per jaar naar de tandarts. Een derde voldeed niet aan beide of aan 
één van de twee adviezen. 
 
Cijfers per regiogemeente 
Er waren geen verschillen tussen de jongeren uit de verschillende regiogemeenten voor wat 
betreft poetsgewoonte en het aantal bezoeken per jaar aan de tandarts of mondhygiënist. Tabel 
7.4 geeft een overzicht van de cijfers per gemeente. 
  
 
7.4 Ongevallen 
Ongeveer 130.000 jongeren van 13 t/m 19 jaar worden jaarlijks in Nederland voor een letsel op 
de spoedeisende hulp (seh) behandeld (18). De meeste letsels waarmee jongeren op een seh 
komen, zijn ontstaan tijdens het sporten (38%) of door ongevallen in de privésfeer (33%). Bijna 
een vijfde (18%) van de behandelingen is vanwege een verkeersongeval. Behandelingen voor 
letsels opgelopen tijdens arbeid (6%), door geweld (5%) of zelfverwonding (1%) komen minder 
vaak voor.  

 
De leerlingen konden aangeven of zij in de afgelopen drie maanden een verwonding, vergiftiging 
of blessure hebben opgelopen waarvoor ze bij de huisarts, het ziekenhuis of een fysiotherapeut 
zijn geweest. Daarnaast is gevraagd hoe de jongeren het ongeval hebben opgelopen. 
In de drie maanden voorafgaande aan E-MOVO heeft ruim een derde (35%) van de leerlingen  
één of meerdere verwondingen, vergiftigingen of blessures opgelopen waarvoor een arts of 
fysiotherapeut werd geraadpleegd (tabel 7.3). E-MOVO resultaten van andere GGD regio’s: 33% 
van de jongeren in Gooi & Vechtstreek heeft een ongeval gehad, in Kennemerland was dat 35% 
en in Zaanstreek-Waterland 34%.  
 
 



E-MOVO schooljaar 2009-2010, regio Amstelland   mei 2011 

 33 

Bijna een kwart (24%) van de jongeren in de regio Amstelland heeft één ongeval gehad, 5% twee 
en 6% drie of meer ongevallen. Geslacht speelde hierbij geen rol, klas en opleidingsniveau wel 
(tabel 7.3). Vierdeklassers en vmbo leerlingen bezochten vaker een arts of fysiotherapeut voor 
een letsel dan respectievelijk tweedeklassers en havo/vwo leerlingen.   
 
 
Tabel 7.3 Ongevallen in de afgelopen drie maanden waarvoor de huisarts, het ziekenhuis of 
fysiotherapeut is bezocht naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
klas 2 

 
klas 4 

 
p 

vmbo 
- bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

 
p 

ongevala in de afgelopen  
drie maanden 

     
 

   
 

ten minste één keer 35 37 33 32 37 * 39 36 33  * 

   - één keer 24 25 22 21 26  23 23 24  

   - twee keer 5 6 5 6 5  9 6 4  

   - drie keer of meer 6 6 6 6 6  7 8 5  
* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
a verwonding, blessure of vergiftiging waarvoor de huisarts, het ziekenhuis of fysiotherapeut is bezocht. 
 
 
Locatie van het ongeval 
Verreweg de meeste verwondingen of blessures waarvoor medische hulp werd gezocht, ontstonden 
tijdens het sporten (64%). Verwondingen opgelopen in het verkeer (8%), tijdens betaald werk (4%), 
door geweld (4%) of opzettelijke zelfverwonding (2%) kwamen veel minder vaak voor.  
 

 
 
Cijfers per regiogemeente 
Het percentage leerlingen dat ten minste één keer in de afgelopen drie maanden voor een 
verwonding of blessure medisch is behandeld verschilde niet tussen de regiogemeente (zie tabel 
7.4). Ook waren er geen verschillen in de percentages leerlingen die behandeld waren voor een 
letsel opgelopen in het verkeer, tijdens het sporten, betaald werk of door andere oorzaken.  
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Tabel 7.4 Kenmerken lichamelijke gezondheid onder jongeren (13 - 16 jaar) naar gemeente (%) 

 
 

Aalsmeer 
 

Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn p totaal 

ervaren gezondheid       
  - (heel) goed 81 81 86 84  82 
  - gaat wel 17 16 11 15  16 
  - niet zo best, slecht  3  2  3  2   2 
chronische ziekten en 
aandoeningena 

      

 ten minste één aandoening 39 40 38 40  40 
  astma, chronische bronchitis 10 10 6 14 * 11 
  chronische vermoeidheid 9 10 11 10  10 
  diabetes mellitus < d < d 2 < d  <1 
  eczeem 9 8 5 10  9 
  buikklachten > 3 maanden 7 5 5 6  6 
  migraine, ernstige hoofdpijn 15 15 20 15  15 
  aangeboren hartaandoening < d < d < d < d  1 
  ADHD 4 5 3 5  4 
  anorexia of boulimia < d < d 2 < d  1 
  kanker < d < d  < d < d  <1 
allergieënb       
 ten minste één allergie 34 37 27 31 * 34 
  pollen/stuifmeel 22 24 18 19  22 
  huisstof/huismijt 13 14 8 12  13 
  bepaalde huisdieren 13 14 8 12  13 
  bepaalde medicijnen 4 5 4 4  4 
  bepaald voedsel 10 13 9 11  11 
mondgezondheid;  poetsen       
 - nooit of niet elk dag 2 3 0 2  3 
 - één keer per dag 19 17 18 20  18 
 - twee keer per dag 79 80 82 78  79 
mondgezondheid; bezoek 
tandarts/mondhygiënist 

      

 - nooit of niet elk jaar 2 2 1 3  2 
 - één keer per jaar 12 12 15 16  13 
 - twee keer per jaar 86 86 84 82  85 
ongevallenc       
 ten minste één keer 34 34 42 36  35 
 ontstaan:       
  in het verkeer  4 3 2 2  3 
  tijdens het sporten 22 22 25 21  22 
  tijdens betaald werk 1 2 < d 1  1 
  als gevolg van geweld 2 1 3 1  2 
  door opzettelijke  
  zelfverwonding < d 1 < d 1  1 

a in de afgelopen twaalf maanden, al dan niet door een arts vastgesteld 
b al dan niet door een arts vastgesteld 
c verwondingen, blessures of vergiftigingen in de afgelopen drie maanden waarvoor de huisarts, het 
  ziekenhuis of een fysiotherapeut is bezocht 
d om privacy redenen worden precieze aantallen niet gegeven 
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Hoofdstuk 8  Psychosociale gezondheid 
         en welbevinden 
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Samenvatting 
 

- Driekwart van de leerlingen voelde zich begrepen door de eigen ouders en 89% zei 
het gevoel te hebben dat er door hun ouders van hen gehouden werd. Meisjes en 
leerlingen op het vmbo gaven dit minder vaak aan dan jongens en havo/vwo 
leerlingen.   

 

- Bijna de helft (46%) van de leerlingen had een ‘gemiddelde’ kwaliteit van leven, ruim 
een kwart had een ‘lage’ kwaliteit van leven (28%) en ruim een kwart had een ‘hoge’ 
kwaliteit van leven (26%). Meisjes en leerlingen in klas 4 hadden vaker een lage 
kwaliteit van leven dan jongens en leerlingen in klas 2. 

 

- Eén op de acht leerlingen had een ongunstige score voor psychosociale gezondheid 
(12%) en dus een verhoogde kans op psychosociale problemen. Klas 2 en vmbo 
leerlingen scoorden vaker ongunstig dan klas 4 en havo/vwo leerlingen.  

      

-  In totaal gaf 6% van de leerlingen aan ooit lichamelijk te zijn mishandeld. In totaal zei 
19% ooit geestelijk mishandeld te zijn.  

 

-  16% van de leerlingen zei in het afgelopen jaar er weleens serieus over te hebben 
gedacht een einde aan het leven te maken, 2,5% van de leerlingen heeft aangegeven 
in het afgelopen jaar een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.  

  

 
 
In een welvarend land als Nederland is het met de lichamelijke gezondheid van jongeren in 
het algemeen goed gesteld. Bij gezondheid gaat het echter niet alleen om lichamelijke 
gezondheid. Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. 
De jongeren die aan E-MOVO hebben meegedaan zitten qua leeftijd midden in de 
puberteit. In deze periode zijn allerlei veranderingen aan de orde op lichamelijk, 
verstandelijk, emotioneel en sociaal gebied (19). De puberteit kenmerkt zich door 
verzelfstandiging, een veranderde relatie met de ouders en het ontwikkelen van de eigen 
identiteit. Ook gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid en neerslachtigheid horen tot op 
zekere hoogte bij de puberteit. In dit hoofdstuk worden de onderwerpen sociaal 
welbevinden, kwaliteit van leven, psychosociale gezondheid, mishandeling en zelfdoding 
beschreven.  
 
 
8.1 Sociaal welbevinden 
Het sociaal welzijn van jongeren op het VO wordt in grote mate bepaald door de omgang met 
ouders en leeftijdgenoten.  
 
In totaal zei driekwart van de leerlingen zich begrepen te voelen door de eigen ouders (73%), 
één op de vijf zei ‘gemiddeld’ (19%) en 8% zei ‘bijna of helemaal niet’ het gevoel te hebben door 
de ouders begrepen te worden. Een grotere groep gaf aan het gevoel te hebben dat er door 
hun ouders van hen gehouden werd (89%). Eén op de negen zei het gevoel te hebben dat er 
‘gemiddeld’ (8%) of ‘bijna of helemaal niet’ (3%) van hen gehouden werd.  
 
Jongens voelden zich vaker begrepen en liefgehad door hun ouders dan meisjes (tabel 8.1).  
Tweedeklassers voelden zich vaker begrepen door de eigen ouders dan vierdeklassers. Vmbo 
leerlingen, met name leerlingen op het vmbo-t, voelden zich minder vaak begrepen en hadden 
minder vaak het gevoel dat er van hen gehouden werd dan havo/vwo leerlingen.  
 
Op de vraag of de deelnemer vond dat hij/zij genoeg vrienden heeft, antwoordde 88% met ‘ja’, 
10% zei ‘gaat wel’ en 2% had niet genoeg vrienden (tabel 8.1). Geslacht, klas en opleidingsniveau 
speelden hierbij geen rol.   
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Tabel 8.1 Sociaal welbevingen naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
p 

 
klas 2 

 
klas 4 

 
p 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

 
p 

sociaal welbevinden            
 begrepen door ouders 73 77 70 * 75 71 * 74 67 76 * 
 van gehouden door  
 ouders 89 91 87 * 90 88  88 86 91 * 

 genoeg vrienden 88 88 88  89 88  87 90 88  
* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
 
 
Cijfers per regiogemeente 
Alleen voor het hebben van vriendschappen vonden we verschillen tussen de regiogemeenten. 
De resultaten voor het hebben van genoeg vrienden liepen uiteen van 91% onder jongeren uit 
Aalsmeer tot 86% onder leerlingen uit Amstelveen (zie tabel 8.3).  
 
 
8.2 Kwaliteit van leven 
De indicator ‘kwaliteit van leven’ heeft een thermometerfunctie9. Kwaliteit van leven wordt 
gedefinieerd als de eigen ervaring van personen over hun functioneren op fysiek, psychisch en 
sociaal gebied (20).  
 
Kwaliteit van leven is in E-MOVO gemeten met de KIDSCREEN (zie kader)10 (21).  
Bijna de helft van de leerlingen in de regio Amstelland (46%) had een gemiddelde kwaliteit van 
leven, ruim een kwart had een lage kwaliteit van leven (28%) en ruim een kwart had een hoge 
kwaliteit van leven (26%). Percentage jongeren met een lage kwaliteit van leven in andere GGD 
regio’s waar E-MOVO is uitgevoerd; Noord-Holland Noord 28%, 
Kennemerland en Zaanstreek-Waterland 29%. 
Een lage kwaliteit van leven kwam in de regio Amstelland vaker 
voor onder meisjes en onder leerlingen in klas 4 (respectievelijk 
36% en 31%) dan onder jongens en leerlingen in klas 2 
(respectievelijk 21% en 25%). 
 
In figuur 8.1 staan voor jongens en meisjes de percentages met 
een lage kwaliteit van leven gepresenteerd naar klas en 
opleidingsniveau. Meisjes in klas 4 van het vmbo-t scoorden het 
minst gunstig; bijna de helft (49%) van deze groep had een lage kwaliteit van leven. Jongens in 
klas 2 op het vmbo-t scoorden het gunstigst; 15% had een lage kwaliteit van leven. 
 
 
 

KIDSCREEN-10; een vragenset van 10 vragen over verschillende thema’s (o.a. school, 
vriendschappen, gezondheid, ouders) die uiteindelijk een kwaliteit van leven totaalscore oplevert. 
Deze totaalscore wordt, via afkappunten, geclassificeerd als ‘lage’, ‘gemiddelde’ of ‘hoge’ kwaliteit 
van leven. 
 

 
 
Cijfers per regiogemeente 
De uitkomsten voor kwaliteit van leven verschilden niet tussen de regiogemeenten (tabel 8.3).  

                                                 
9 Thermometerfunctie betekent dat het een gezondheidsuitkomst betreft die met name geschikt is voor het 
bestuderen van verschillen tussen groepen en voor het volgen van trends in de tijd.   
10 De vragenlijst is gebaseerd op de definitie van kwaliteit van leven van de WHO (World Health Organisation).  
 

’’ 
De kwaliteit van 
leven is minder 
hoog onder meisjes 
en vierdeklassers. 
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Figuur 8.1 Percentage jongeren met een ‘lage’ kwaliteit van leven naar geslacht, klas en 
opleidingsniveau (%). 
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8.3 Psychosociale gezondheid 
Psychosociale problemen bij jeugdigen kunnen leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks 
functioneren. Bovendien krijgen jeugdigen met psychosociale problemen vaker problemen als ze 
volwassen zijn. Onder psychosociale problemen wordt een breed scala aan problemen verstaan, 
zoals internaliserend gedrag (teruggetrokken gedrag, depressie, angst) en externaliserend 
gedrag (agressie, pesten, delinquentie)(22). 

 
SDQ totaalscore  
Op basis van de antwoorden op de SDQ vragenlijst (zie 
kader) werd een totaalscore berekend voor psychosociale 
gezondheid (tabel 8.2). In totaal heeft één op de acht  
leerlingen (12%) uit de regio Amstelland een ongunstige 
SDQ totaalscore. Een ongunstige score betekent een score 
waarbij sprake is van een verhoogde kans op psychosociale 
problemen. Percentage jongeren met een ongunstige SDQ 
score in andere GGD regio’s waar E-MOVO is uitgevoerd: 
Gooi en Vechtstreek 12%, Noord-Holland Noord 13%, 
Kennemerland 12%, Zaanstreek-Waterland 15%. 
Voor de SDQ totaalscore verschilden jongens en meisjes in 
de regio Amstelland niet significant. Wel werd in klas 2 vaker 
ongunstig gescoord dan in klas 4 (14% versus 11%). Voor de SDQ totaalscore nam het 
percentage leerlingen dat ongunstig scoorde af met het toenemen van het opleidingsniveau 
(vmbo-bkg 20%, vmbo-t-15%, havo/vwo 9%). 
 
In figuur 8.2 wordt de SDQ totaalscore gepresenteerd naar geslacht en klas en opleidingsniveau. 
Onder zowel tweedeklassers als vierdeklassers nam met het toenemen van het onderwijsniveau 
het percentage dat ongunstig scoorde af. Deze relatie was het sterkst onder meisjes in klas 4.  
 
 

SDQ; De Strengths and Difficulties Questionnaire is een vragenlijst die bestaat uit 25 vragen en geeft 
naast een totaalscore, via subschalen, ook inzicht in de mate van hyperactiviteit, emotionele 
problemen, problemen met leeftijdgenoten, gedragsproblemen en prosociaal gedrag (=hulp bieden, 
vriendelijk zijn, delen e.d.).  
 

’’ 
Eén op de acht jongere 
scoort ongunstig voor 
psychosociale 
gezondheid. Klas 2 en 
vmbo leerlingen scoren 
vaker ongunstig dan klas 
4 en havo/vwo leerlingen. 

% 
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Figuur 8.2 Percentage jongeren met een ongunstige SDQ totaalscore naar geslacht, klas en 
opleidingsniveau (%). 
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SDQ subschalen 
De SDQ vragenlijst geeft, naast de totaalscore, via subschalen 
ook inzicht in de mate van hyperactiviteit, emotionele 
problemen, problemen met leeftijdgenoten, gedrags- 
problemen en prosociaal gedrag (=hulp bieden, vriendelijk 
zijn, delen e.d.) (tabel 8.2). Op de subschalen werd door de 
leerlingen het vaakst ongunstig gescoord voor ‘hyperactiviteit’ 
(25%). 
 
Jongens en meisje verschilden sterk in het soort problemen waarop ze ongunstig scoorden; 
meisjes hadden ruim drie keer zo vaak ‘emotionele problemen’, jongens hadden twee keer zo 
vaak ‘gedragsproblemen’ en vertoonden drie keer vaker minder ‘prosociaal gedrag’. In klas 2 
kwamen vaker dan in klas 4 ‘gedragsproblemen’ en ‘problemen met leeftijdgenoten’ voor. Vmbo 
leerlingen scoorden in vergelijking met havo/vwo leerlingen ongunstiger op alle subschalen, 
behalve voor ‘hyperactiviteit’. 
 
Tabel 8.2 Psychosociale gezondheid naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
p 

 
klas 2 

 
klas 4 

 
p 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

 
p 

ongunstige 
totaalscorea  

12 11 14  14 11 * 20 15 9 * 

ongunstige score op 
de subschalen: 

           

 emotionele problemen  9 3 14 * 9 8  11 10 7 * 
 gedragsproblemen 14 19 9 * 16 13 * 22 19 10 * 
 hyperactiviteit 25 26 24  25 25  25 27 24  
 problemen met  
 leeftijdgenoten 11 11 10  12 9 * 21 11 8 * 

 prosociaal gedragb 14 21 7 * 13 15  20 14 12 * 
* significant verschil tussen de groepen; p< 0,05  
a de SDQ totaalscore werd berekend op basis van de antwoorden voor de subschalen ‘emotionele  
  problemen’, ‘gedragsproblemen’, ‘hyperactiviteit’ en ‘problemen met leeftijdgenoten’  
b   ongunstige score op prosociaal gedrag betekent ongunstig voor hulp bieden, vriendelijk zijn, delen e.d  
 

Cijfers per regiogemeente 
De percentages jongeren die ongunstig scoorden voor de SDQ totaalscore en voor de 
verschillende subschalen naar woongemeente staan in tabel 8.3. Jongeren uit de verschillende 
gemeenten verschilden hierin niet.  
 

% 

’’ 
Jongens en meisjes hebben 
psychosociale problemen 
op verschillende gebieden. 
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8.4 Mishandeling 
Mishandeling kan ernstige gevolgen hebben voor een kind. Een goed overzicht van het 
vóórkomen van kindermishandeling, zowel thuis als buitenshuis is moeilijk te geven. In totaal 
werd in 2008 in heel Nederland ruim 53 duizend keer contact opgenomen met het Algemeen 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) om een melding te doen van een vermoeden van 
kindermishandeling.  
 
Van de leerlingen uit de regio Amstelland gaf 3% aan dat zij weleens lichamelijk mishandeld 
werden (bijvoorbeeld geschopt, geslagen, vastgebonden) en 3% zei dat dit ‘nu niet meer 
gebeurt, maar vroeger wel’. In totaal was 6% van de leerlingen dus ‘ooit’ lichamelijk mishandeld. 
Van de leerlingen was 90% nooit lichamelijk mishandeld en 4% 
wilde de vraag niet beantwoorden. In 2005 was 7% ooit 
lichamelijk mishandeld. 
Ook is gevraagd of de leerling weleens werd getreiterd, 
gekleineerd of uitgescholden (geestelijke mishandeling). In 
totaal gaf 5% van de leerlingen aan weleens geestelijk te 
worden mishandeld en 14% zei dat dit ‘nu niet meer gebeurt, 
maar vroeger wel’. In totaal dus 19%. Van de leerlingen was 
76% nooit geestelijk mishandeld en 5% wilde de vraag niet beantwoorden. In 2005 was 19% ooit 
geestelijk mishandeld.  
In de andere GGD regio’s Gooi & Vechtstreek, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland 
waren de cijfers voor lichamelijks mishandeling ooit respectievelijk 6%, 6% en 7%, en voor 
geestelijke mishandeling ooit voor alle drie 20%. 
 
Voor zowel lichamelijke als geestelijke mishandeling ‘ooit’ werden geen verschillen gevonden 
tussen jongens en meisjes en tussen tweede- en vierdeklassers. Wel was er een verband met het 
opleidingsniveau; mishandeling kwam vaker voor bij lager opgeleide jongeren. In figuur 8.3 zijn 
de percentages jongeren die ‘ooit’ lichamelijk of geestelijk mishandeld zijn, weergegeven naar 
klas en opleidingsniveau. Onder vierdeklassers was het verband tussen mishandeling en 
onderwijsniveau het sterkst.   
 
 
 
Figuur 8.3 Mishandeling ‘ooit’, lichamelijk of geestelijk, onder jongeren naar opleidingsniveau en klas 
(%).  
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’’ 
Geestelijke mishandeling 
komt onder jongeren 
vaker voor dan 
lichamelijke mishandeling. 
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De jongeren die aangaven ‘ooit’ mishandeld te zijn, gaven de volgende locatie(s) en dader(s) van 
de mishandeling (er mochten meerdere antwoorden gegeven worden):   
 

Jongeren werden het vaakst lichamelijk mishandeld door; ‘een jongere, op school’ (40%), ‘een 
volwassene, thuis’ (26%), ‘een jongere, thuis’ (13%), ‘een jongere, in de buurt’ (9%) en/of ‘ergens 
anders’ (9%). Twintig procent wilde niet aangeven door wie en waar.   
 

Geestelijke mishandeling werd voornamelijk gepleegd door: ‘een jongere, op school’ (69%), ‘een 
jongere, in de buurt waar ik woon (15%), ‘een jongere, ergens anders’ (12%) en/of ‘een volwassene, 
thuis’ (8%). Eén op de zeven wilde hierop geen antwoord geven (14%). 
 

 
Cijfers per regiogemeente 
De resultaten voor lichamelijke en geestelijke mishandeling verschilden niet tussen de 
regiogemeenten (tabel 8.3. 
 
 
8.5 Zelfdoding 
Ernstige psychische problemen kunnen leiden tot (een poging tot) zelfdoding. Onder de 15 jaar 
is zelfdoding een uiterst zeldzaam verschijnsel; in heel Nederland was in 2008 bij vijf jongeren 
onder de 15 jaar suïcide de doodsoorzaak, onder jongeren tussen de 15 en 19 jaar was dat bij 29 
jongeren het geval (CBS) (23).  
 
In totaal zei 16% van de leerlingen uit de regio Amstelland in het afgelopen jaar er weleens 
serieus over te hebben gedacht een einde aan het leven te maken (in 2005 was dat 18%11). 
Percentage jongeren met suïcide gedachten in andere GGD regio’s: Gooi & Vechtstreek en 
Kennemerland 17%, Noord-Holland Noord 19% en Zaanstreek-Waterland 20%. 
Tien procent van de jongeren in de regio Amstelland gaf aan deze gedachten ‘een enkele keer’ 
te hebben gehad, 3% ‘af en toe’ en 2% (heel) vaak. Van de leerlingen heeft 2,5% aangegeven in 
het afgelopen jaar een zelfmoordpoging te hebben ondernomen (in 2005 was dat 2,7%11). Het is 
moeilijk te duiden hoe dit relatief hoge percentage in vergelijking met het aantal zelfdodingen 
per jaar geïnterpreteerd moet worden.  
 

Meisjes hebben in het voorgaande jaar vaker dan jongens 
weleens serieus over zelfdoding nagedacht (20% versus 12%), 
maar niet vaker een poging gedaan. In klas 2 werd iets vaker 
over suïcide gedacht dan in klas 4 (19% versus 14%), een 
poging kwam in beide klassen even vaak voor. Vmbo 
leerlingen hebben in het voorgaande jaar vaker dan havo/vwo 
leerlingen aan suïcide gedacht (vmbo-bkg 22%, vmbo-t 20%, 
havo/vwo 13%) en ook vaker een poging gedaan 
(respectievelijk 6%, 4% en 1%). In figuur 8.4 worden de 

resultaten voor suïcide gedachten en poging naar klas en opleidingsniveau weergegeven. 
 
Cijfers per regiogemeente 
De resultaten voor suïcide gedachten in het afgelopen jaar verschilden tussen de regio- 
gemeenten en liepen uiteen van 19% onder jongeren uit de gemeente Aalsmeer tot 9% onder 
de leerlingen uit Ouder-Amstel (tabel 8.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 In E-MOVO 2005 kon op deze vraag ook nog aangegeven worden; ‘deze vraag wil ik niet beantwoorden’.  

’’ 
Suïcide gedachten en 
een suïcide poging 
komen vaker voor op 
het vmbo. 
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Figuur 8.4 Suïcide gedachten en poging in het afgelopen jaar onder jongeren naar klas en 
opleidingsniveau (%).  
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Tabel 8.3 Kenmerken psychische gezondheid onder jongeren (13 - 16 jaar) naar gemeente (%). 

 
 

Aalsmeer 
 

Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn p Totaal 

welbevinden       
  begrepen door ouders 71 73 76 74  73 
  van gehouden door ouders 89 90 88 87  89 
  genoeg vrienden 91 86 92 88 * 88 
kwaliteit van leven       
- hoog 23 25 31 30  26 
- gemiddeld  48 46 45 43  46 
- laag 29 29 24 27  28 
psychosociale gezondheid       
ongunstige SDQ totaalscorea  14 10 13 14  12 
ongunstige score op de 
subschalen: 

      

   emotionele problemen  9 8 8 9  9 
   gedragsproblemen 16 13 16 14  14 
   hyperactiviteit 25 24 24 25  25 
   problemen met leeftijd-  
   genoten 11 10 8 12  11 

   prosociaal gedrag 15 14 15 12  14 
mishandeling (ooit)       
  lichamelijk 6 6 5 6  6 
  geestelijk  23 19 17 18  19 
suïcide (afgelopen jaar)       
  gedachten 19 15 9 17 * 16 
  poging 3,6 1,8 < a 2,5  2,5 
* significant verschil tussen de gemeenten ; p< 0,05  
a om privacy redenen worden precieze aantallen niet gegeven    
 

% 
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Hoofdstuk 9 Voeding en bewegen  
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Samenvatting 
 

- Eén op de zeven leerlingen in de regio Amstelland (15%) ging minstens één dag van de 
week zonder ontbijt naar school. Dit waren vaker meisjes, vierdeklassers en leerlingen op 
het vmbo. 

 

- De consumptie van groente en fruit lag ver onder de landelijke aanbevolen norm; 61% 
van de jongeren at niet dagelijks groente en 64% van de jongeren at niet elke dag fruit. 

 

- Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldeed 15% van de jongeren in de 
regio aan de norm om elke dag van de week minimaal één uur lichamelijk actief te 
zijn.  

 

- Wanneer alle uren die leerlingen per week sportten of bewogen bij elkaar werden 
opgeteld, was 65% van de jongeren gemiddeld minimaal één uur per dag actief (ook 
wel ‘normactief’ genoemd). Dit waren vaker jongens, tweedeklassers en leerlingen op 
het havo/vwo.  

 

- Onder jongeren in de regio Amstelland was in de periode 2005 - 2009 het ontbijten 
(onder tweedeklassers) en de groenteconsumptie (in beide klassen) toegenomen. Het 
percentage leerlingen dat voldeed aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen was 
afgenomen. De fruitconsumptie was niet veranderd. 

 
Gezonde voeding, voldoende bewegen en een gezond gewicht zijn van groot belang voor 
een goede gezondheid. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht is een 
verkeerde balans tussen de voedselinname en de hoeveelheid beweging. Wanneer iemand 
eenmaal overgewicht heeft, is het moeilijk om dat weer kwijt te raken. Preventie is dus van 
belang, waarbij preventie van overgewicht vooral dient te worden gericht op het stimuleren 
van een gezond voedingspatroon en voldoende beweging. In dit hoofdstuk worden de 
resultaten voor voeding en bewegen beschreven12. Aan het eind worden, in een aparte 
paragraaf, de resultaten voor voeding en bewegen voor jongeren in de regio Amstelland 
vergeleken met de resultaten uit E-MOVO 2005. 
 
 
9.1 Voeding  
Een gezond voedingspatroon is uitermate belangrijk voor een gezond gewicht en het voorkómen 
van ziekten. Een goed ontbijt bevordert de concentratie op school en daarmee de leerprestaties. 
Ontbijten voorkomt ook het nuttigen van minder gezonde tussendoortjes. Wanneer er minder 
dan vijf keer per week ontbeten wordt, beschouwen we dit als onvoldoende. Leerlingen gaan 
dan immers minstens één dag in de week zonder ontbijt naar school. Voldoende gebruik van 
groente en fruit beschermt tegen diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten. Het 
landelijk advies is: minimaal twee stuks fruit en 200 gram groenten13 per dag (24).   
 
Ontbijten 
Van de jongeren in de regio Amstelland gaf 15% aan minder dan 5 dagen per week te ontbijten 
en ging dus minstens één dag van de week zonder ontbijt naar school, 7% gaf aan 5-6 dagen per 
week te ontbijten en 78% nam elke dag een ontbijt. E-MOVO resultaten van andere GGD 
regio’s: onvoldoende ontbijten kwam voor bij 16% van de jongeren in Gooi en Vechtstreek  en  
Kennemerland, en bij 19% van de jongenen in Zaanstreek-Waterland. 
In de regio Amstelland gingen meisjes vaker zonder ontbijt naar school dan jongens (17% versus 
13%), vierdeklassers vaker dan tweedeklassers (18% versus 11%) en leerlingen op het vmbo vaker 
dan leerlingen op het havo/vwo (vmbo-bkg 25%, vmbo-t 18%, havo/vwo 11%).  
 
 

                                                 
12 Lengte en gewicht zijn in E-MOVO niet gevraagd omdat zelfrapportage geen betrouwbare gegevens oplevert 
(24). 
13 Omdat de hoeveelheid groente die jongeren eten alleen met gedetailleerde vragen is na te vragen, is dit in de 
vragenlijst niet opgenomen. 
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Voor ontbijten wordt het verband met geslacht, klas en opleidingsniveau gepresenteerd in figuur  
9.1. Met name onder tweedeklassers was er een verschil in ontbijtgedrag tussen jongens en 
meisjes; meisjes in klas 2 ontbeten minder vaak. Onder meisjes, in zowel klas 2 als klas 4, was er 
een sterk verband met het opleidingsniveau; met het toenemen van het onderwijsniveau nam het 
ontbijten toe.      
 
Figuur 9.1 Percentage jongeren dat tenminste één keer per week zonder ontbijt naar school ging 
naar geslacht, klas en opleidingsniveau. 
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Cijfers per regiogemeente: ontbijten  
Voor ontbijten vonden we geen verschil tussen de regiogemeenten (zie tabel 9.6). 
 
 
Groente- en fruitconsumptie 
De consumptie van groente en fruit lag ver onder de aanbevolen norm. Van de jongeren in de 
regio Amstelland at 61% niet dagelijks groente en van de jongeren at 64% niet elke dag fruit 
(tabel 9.1). Cijfers in andere GGD regio’s; niet dagelijks fruit Gooi & Vechtstreek 63%,  
Kennemerland 62% en Zaanstreek-Waterland 67%; niet dagelijks groente respectievelijk 58%, 
62% en 70%. 
 
Nemen we ook de ingenomen hoeveelheid in acht, dan voldeed van de jongeren in de regio 
Amstelland slechts 16% aan de norm van minimaal twee stuks fruit per dag. Op de dagen dat er 
groente werd gegeten, is het ook nog maar de vraag of de aanbevolen hoeveelheid van 200 
gram per dag werd gehaald. Uit de tabel valt op te maken dat jongeren op meer dagen van de 
week groente aten dan dat ze fruit aten (5-7 dagen per week; respectievelijk 78% en 55%).  
 
Jongens aten op minder dagen van de week groente en fruit dan meisjes (tabel 9.1). Leeftijd 
speelde alleen een rol voor fruitconsumptie; vierdeklassers aten op minder dagen van de week 
fruit dan tweedeklassers. Voor groente- en fruitconsumptie werden de grootste verschillen 
gevonden tussen leerlingen op verschillende opleidingsniveaus; met het toenemen van het 
opleidingsniveau van de jongeren namen ook de groente- en fruitconsumptie toe. 
Voor het al dan niet voldoen aan de fruitnorm van minimaal twee stuks fruit per dag, werden 
geen verbanden met geslacht, klas of opleidingsniveau gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
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Tabel 9.1 Groente- en fruitconsumptie naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
klas 2 

 
klas 4 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

groenteconsumptie   *     * 
 - 0-4 dagen per week 22 24 19 20 22 31 27 17 
 - 5-6 dagen per week 39 37 41 40 39 40 38 39 
 - 7 dagen per week 39 39 40 40 39 29 35 44 
fruitconsumptie   *  *   * 
 - 0-4 dagen per week 45 48 42 41 48 53 49 41 
 - 5-6 dagen per week 19 17 21 20 18 14 17 22 
 - 7 dagen per week 36 35 37 39 34 34 34 38 
         
voldoet aan de fruitnorm 16 16 16 17 15 15 14 17 

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05   
 
Cijfers groente- en fruitconsumptie per regiogemeente  
De percentages jongeren uit de verschillende regiogemeente die alle dagen van de week 
groente en/of fruit namen, worden gepresenteerd in figuur 9.2. In de gemeente Amstelveen 
werd de grootste groep jongeren gevonden (46%) die alle dagen van de week groente at. Elke 
dag fruit eten kwam het vaakst voor onder jongeren uit Ouder-Amstel (41%) (zie ook tabel 9.6). 
 
 
Figuur 9.2 Groente- en fruitconsumptie onder jongeren naar gemeente (%). 
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9.2 Bewegen  
Lichamelijke activiteit verkleint de kans op diverse gezondheidsproblemen, die vooral later in het 
leven kunnen ontstaan, zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. Voldoende beweging 
houdt de conditie op peil, verstevigt de botten, verhoogt de weerstand en helpt overgewicht te 
voorkómen (26,27). Als leidraad voor voldoende beweging wordt de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen (NNGB) gehanteerd (28). Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is de norm dagelijks één uur 
matig intensief bewegen. De beweegactiviteiten moeten minimaal twee maal per week gericht 
zijn op het verbeteren of handhaven van de lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). 
Volgens het CBS voldeed in 2008 28% van de 12-18 jarigen aan de NNGB, 34% van de jongens 
en 22% van de meisjes (29). 
 
 
 

7 dagen per week groente  7 dagen per week fruit  

% 
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Om een indruk te krijgen in hoeverre leerlingen voldeden aan de NNGB14 is gevraagd op 
hoeveel dagen in de week zij minimaal een uur per dag besteden aan lichamelijke activiteiten, 

zoals lopen/fietsen naar school, gymnastiek op school, sporten 
bij een club, zwaar lichamelijk werk of voetballen op straat.  
In de regio Amstelland was meer dan de helft van de jongeren 
(52%) minder dan vijf dagen per week minstens één uur per dag 
lichamelijk actief, 33% op vijf of zes dagen en 15% op zeven 
dagen van de week. Dit impliceert dat slecht één op de zeven 
jongeren voldeed aan de NNGB. Zoals te zien is in tabel 9.2 
zien we hierbij alleen een verband met opleidingsniveau; hoe 
lager opgeleid, hoe minder actief. In de regio Gooi & Vechtreek 
en Zaanstreek-Waterland werden vergelijkbare cijfers gevonden 
(respectievelijk 14% en 15% voldeed aan de NNGB). 
 

Op basis van een viertal vragen over het beweeggedrag van jongeren is ook berekend hoeveel 
uur een jongere in totaal per week lichamelijk actief was. Deze vier vragen gingen over; hoeveel 
tijd een jongere lopend of fietsend per week onderweg was naar school, het aantal lesuren per 
week sport op school, het aantal uren per week sport/dans in een club of verenigingsverband en 
het aantal dagen per week dat de jongere ongeorganiseerd sportte of bewoog (zoals hardlopen, 
fietsen, schaatsen etc)15. De resultaten in tabel 9.2 laten zien dat 65% van de jongeren in de regio 
gemiddeld één uur per dag lichamelijk actief was (per week in totaal 420 minuten). Deze groep 
word hierna verder aangeduid als ‘normactief’. Jongens en tweedeklassers waren vaker 
normactief dan meisjes en vierdeklassers. Ook hierbij zagen we dat havo/vwo leerlingen actiever 
waren dan vmbo leerlingen.  
 
 
Tabel 9.2 Bewegen naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
klas 2 

 
klas 4 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

minimaal één uur per 
dag actief  

       * 

 - op 0-4 dagen per week 52 51 53 52 52 61 55 48 
 - op 5-6 dagen per week 33 33 33 32 33 25 29 36 
 - op 7 dagen per week 
(~NNGB) 

15 16 14 16 15 14 16 16 

actieve uren per week    *  *   * 
 - inactief (<3 uur)   7 5 8 3 9 12 9 4 
 - semi-inactief (3 - <5 uur) 13 11 16 13 14 18 15 11 
 - semi-actief (5 - <7 uur) 15 14 15 13 16 16 14 15 
 - normactief (=>7 uur) 65 70 61 71 61 54 62 70 

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
 
Verschillende beweegactiviteiten nader bekeken 
De resultaten voor het aantal dagen dat de jongere per week 
liep of fietste naar school, het aantal uren schoolgym per week, 
het aantal uren per week dat de jongere sportte bij een 
vereniging of club en het aantal dagen dat de jongere daarnaast 
nog ongeorganiseerd sportte of bewoog, staan weergegeven in 
tabel 9.3. De gegevens voor alle leerlingen samen laten zien dat 
de meeste leerlingen in de regio Amstelland met de fiets of 
lopend naar school (85%) gingen. In totaal zei één op de twaalf leerlingen (8%) nooit met de fiets 
of lopend naar school te gaan. Driekwart van de jongeren had één á twee lesuren schoolgym, 

                                                 
14 Hierbij is de het minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van de lichamelijke 
fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie) niet meegenomen.  
15 Voor elke dag dat de jongere zei ongeorganiseerd te sporten werd in de berekening een gemiddelde duur van 
30 minuten aangehouden. 

’’ 
Normactieve jongeren 
brengen meer uren per 
week door op de 
sportclub/vereniging dan 
niet-normactieve jongeren.  

’’ 
15% van de jongeren 
was elke dag van de 
week minimaal één uur 
actief, 65% bewoog 
gemiddeld elke dag van 
de week tenminste één 
uur.   
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een kwart drie uur of meer en 2% zei nooit op school te sporten. In totaal sportte/danste de helft 
van de jongeren wekelijks drie uur of meer bij een vereniging, 27% van de jongeren zei niet te 
sporten bij een club. Ook zei ruim één op de vijf leerlingen (22%) nooit of minder dan één dag 
per week ongeorganiseerd te sporten of te bewegen. 
 
De sport- en beweegactiviteiten van de leerlingen die normactief waren en van de leerlingen die 
niet-normactief waren staan in tabel 9.3. Normactieve jongeren verschilden met name van de 
niet-normactieve leerlingen in het aantal uren dat de jongeren sportten of dansten bij een club of 
vereniging.  
 
Tabel 9.3 Beweegactiviteiten gesplitst naar normactieve en niet-normactieve jongeren (%). 

 totaal 
niet-normactief;   

gemiddeld <1 uur  
per dag actief 

normactief;  
gemiddeld 1 uur of meer  

per dag actief  
lopen/fietsen naar school, per week   * 
- nooit 8 17 4 
- 1-4 dagen 7 7 6 
- elke dag 85 76 90 
uren sport op school, per week   * 
- nooit 2 4 1 
- 1-2 lesuren 75 80 73 
- 3 of meer lesuren 23 16 26 
sporten/dansen bij vereniging    * 
- sport niet  27 57 10 
- weinig (< 1 uur per week) 3 5 2 
- gemiddeld (1 tot 3 uur per week) 22 30 19 
- veel (3 uur of meer per week) 48 8 70 
ongeorganiseerd sporten/ bewegen, 
dagen per week 

  * 

- nooit of <1 dag per week 22 36 15 
- 1-2 dagen 45 43 45 
- 3 of meer dagen 33 21 40 

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
 
 
Cijfers per regiogemeente 
De uitkomsten voor het percentage jongeren dat normactief was, verschilden tussen de 
regiogemeenten (figuur 9.3). De percentages liepen uiteen van 83% in Ouder-Amstel tot 53% in 
Uithoorn. De percentages jongeren die 0-4 dagen per week bewogen volgens de NNGB liepen 
uiteen van 56% in Uithoorn tot 40% in Ouder-Amstel (zie tabel 9.6).    
              
Figuur 9.3 Percentage normactieve jongeren naar gemeente (%). 
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9.3 TV kijken en computeren  
De mate waarin jongeren TV/video/DVD kijken of achter de computer zitten, gaat ten koste van 
de hoeveelheid lichamelijke activiteit en kan een rol spelen bij het ontwikkelen van overgewicht. 
Het internetgebruik onder Nederlandse jongeren stijgt. Uit landelijk onderzoek bleek dat tussen 
2006 en 2009 het gemiddelde gebruik met 2 uur per week is gestegen, naar gemiddeld 15 uur 
per week (30). 
 
In tabel 9.4 staat de tijdbesteding van leerlingen aan het kijken naar TV/video/DVD en/of het 
gebruik van computer/internet/spelcomputer (buiten schooltijd) gepresenteerd naar geslacht, 
klas en opleidingsniveau. In de regio Amstelland zaten jongens, vierdeklassers en vmbo 
leerlingen het vaakst achter een beeldscherm. Normactieve leerlingen zaten minder vaak achter 
een beeldscherm dan niet-normactieve leerlingen (meer dan 2 uur per dag; 61% versus 68%) 
 
Tabel 9.4: Tijdbesteding aan TV/video/DVD en computer/internet/spelcomputer naar geslacht, klas 
en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
klas 2 

 
klas 4 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

TV/video/DVD, computer   *  *   * 
- weinig; <3,5 uur per week 6 6 7 8 5 13 5 5 
- gemiddeld; 3,5-14 uur 
  per week 30 27 34 33 28 22 29 33 

- veel; > 14 uur per week 63 67 59 59 67 65 66 62 
* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
 
 
Cijfers per regiogemeente  
Voor de tijdbesteding achter de TV/video/DVD en de computer staan de resultaten naar regio-
gemeenten gepresenteerd in tabel 9.6. De gemeenten verschilden hierbij niet.  
 
 
9.4 ‘Vinger aan de pols’: een vergelijking tussen E-MOVO 2009 en E-MOVO 2005 
Voor voeding en bewegen is in E-MOVO 2009 en E-MOVO 2005 een aantal dezelfde vragen 
opgenomen. De resultaten worden in tabel 9.5 gepresenteerd voor beide onderzoeksjaren naar 
klas 2 en klas 4.  
Op grond van de cijfers lijkt het ontbijten en de groenteconsumptie 
in de periode 2005-2009 in de regio Amstelland te zijn verbeterd. 
Het percentage tweedeklas leerlingen dat minstens één dag per 
week zonder ontbijt naar school ging, was in de periode 2005 - 
2009 afgenomen. Daarnaast werd voor zowel tweede- als 
vierdeklassers gevonden dat in 2009 vaker elke dag van de week 
groente werd gegeten. Het percentage leerlingen dat in 2009 elke 
dag fruit at, was gelijk aan 2005. Ook voor wat betreft bewegen 
werd een verschil gevonden tussen beide onderzoeksjaren; het 
percentage leerlingen dat aan de NNGB voldeed nam in de periode 
2005-2009 af16.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Omdat de vragen in E-MOVO 2005 voor bewegen anders gesteld waren, kan niet gekeken worden naar het 
verschil tussen beide onderzoeksjaren voor de percentages leerlingen dat normactief was. 

‘’ 
Het ontbijten en de 
groenteconsumptie is in 
de periode 2005-2009 
toegenomen. Bewegen 
volgens de NNGB is 
afgenomen.   
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Tabel 9.5 Voeding en bewegen in de regio Amstelland, resultaten 2009 versus 2005 (%). 
 2009 2005  2009 2005  

 klas 2 klas 2  p klas 4 klas 4 p 

voeding       

 ontbijt minder dan 5 dagen per week 11 17 * 18 20  
 groenteconsumptie elke dag  40 33 * 39 35 * 
 fruitconsumptie elke dag 39 39  34 33  
bewegen       
  7 dagen in de week één uur actief (NNGB)  16 23 * 15 22 * 

* significant verschil tussen 2009 en 2005, voor klas 2 of 4; p< 0,05  
 
 
 
Tabel 9.6 Kenmerken voeding en bewegen onder jongeren (13-16 jaar) naar gemeente (%). 

 
 

Aalsmeer 
 

Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn p Totaal 

ontbijten       
 - 0-4 dagen per week  16 15 14 13  15 
 - 5-6 dagen per week 7 8 9 7  7 
 - 7 dagen per week 77 77 77 80  78 
groenteconsumptie       
 - 0-4 dagen per week 24 20 19 22 * 22 
 - 5-6 dagen per week 44 34 39 44  39 
 - 7 dagen per week 32 46 42 34  39 
fruitconsumptie       
 - 0-4 dagen per week 47 43 42 47  45 
 - 5-6 dagen per week 20 18 17 20  19 
 - 7 dagen per week 33 39 41 33  36 
       
voldoet aan de fruitnorma       
- ja 14 17 18 16  16 
bewegen       
minimaal één uur per dag 
actief        

 - op 0-4 dagen per week 46 54 40 56 * 52 
 - op 5-6 dagen per week 38 31 38 28  33 
 - op 7 dagen per week 16 15 22 16  15 
       
actieve uren per week        
 - inactief (<3 uur)   9 6 3 7 * 7 
 - semi-inactief (3- <5 uur) 9 13 5 20  13 
 - semi-actief (5- <7 uur) 10 15 9 20  15 
 - normactief (=>7 uur) 72 66 83 53  65 
tijdsbesteding aan 
TV/video/DVD, computer 

      

 - weinig 7 5 3 8  6 
 - gemiddeld 31 29 30 33  30 
 - veel 62 66 67 60  63 

* significant verschil tussen de gemeenten ; p< 0,05  
a  twee stuks fruit per dag 
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Hoofdstuk 10 Genotmiddelen: 
roken, alcohol- en drugsgebruik 
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Samenvatting 
 

- Vierdeklassers rookten en gebruikten alcohol en drugs ongeveer drie keer zo vaak als 
tweedeklassers. Onder vierdeklassers rookte 18% minstens één keer per week, dronk 
64% in de afgelopen maand, had 42% in diezelfde periode te veel gedronken (binge 
drinking), gebruikte 12% in de afgelopen maand cannabis en had 3% ooit harddrugs 
gebruikt.  

 

- Evenveel jongens als meisjes rookten. Jongens hadden in de voorgaande vier weken 
wel vaker te veel gedronken. Jongens gebruikten twee keer zo vaak cannabis en drie 
keer zo vaak harddrugs als meisjes. Voor alle genotmiddelen gold dat leerlingen op 
het vmbo vaker gebruikten dan leerlingen op het havo/vwo. 

 

- Van de jongeren die weleens gerookt had, gaf 43% aan ook op het moment van het 
onderzoek te roken. Jongeren die ooit cannabis geprobeerd hadden, gebruikte voor 
de helft (47%) ook in de laatste maand en van de jongeren die ooit alcohol hadden 
gedronken, dronk ruim driekwart (78%) ook in de laatste maand. 

 

- Er was een sterke ‘clustering’ van genotmiddelengebruik; bijvoorbeeld jongeren die 
rookten, gebruikten in de voorgaande vier weken vaker alcohol en cannabis, en 
hebben vaker ooit harddrugs gebruikt dan jongeren die niet rookten.  

 

- Het alcoholgebruik was onder jongeren in de regio Amstelland in de periode 2005 - 
2009 sterk afgenomen. Onder tweedeklassers was in 2009 zowel de groep die recent 
alcohol had gebruikt als de groep die overmatig had gebruikt in vergelijking met 2005 
ongeveer gehalveerd. Onder vierdeklassers was het alcoholgebruik met ongeveer een 
vijfde afgenomen. Ook voor roken en drugsgebruik was er een dalende trend. 

 

- Ook de houding van de ouders is in de periode 2005 - 2009 veranderd. De groep ouders 
die het alcoholgebruik van de jongere goed vond is afgenomen en de groep ouders die 
het afraadde is groter geworden. 

 

 
Scholieren zitten in een levensfase waarin ze experimenteren met diverse genotmiddelen, 
zoals tabak, alcohol en drugs. Het experimenteren hoort bij de leeftijd, maar aan het gebruik 
van deze genotmiddelen zitten ook gezondheidsrisico’s. Een belangrijke factor die van 
invloed is op het gebruik van genotmiddelen is de startleeftijd; hoe jonger wordt begonnen 
hoe groter het risico op verslaving. Andere persoonsgebonden factoren zijn opleidings- 
niveau en de rol van de ouders. Belangrijke omgevingsfactoren zijn betaalbaarheid, 
beschikbaarheid en de acceptatie door de omgeving (bijvoorbeeld van vrienden). In dit 
hoofdstuk worden de onderwerpen roken, alcohol en drugsgebruik beschreven. Aan het 
eind worden, in een aparte paragraaf, de resultaten voor het gebruik van genotmiddelen 
door jongeren in de regio Amstelland van E-MOVO 2009 vergeleken met de resultaten van 
E-MOVO 2005. 
 
10.1 Roken  
Gezond roken bestaat niet. Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. 
Roken geeft een verhoogde kans op longkanker en andere soorten kanker, COPD17 en hart- en 
vaatziekten. Deze aandoeningen komen bij jongeren nog niet of weinig voor. Wel zien we vaker 
astmatische symptomen en mond- en tandproblemen bij rokende jongeren. In Nederland is van 
de (ex-)rokers bijna 90% met roken begonnen voor het 18de levensjaar. Volgens de meest recente 
landelijke cijfers uit het HBSC-onderzoek18 onder 12 tot en met 16 jarige scholieren op het VO 
had 31% van de scholieren ooit gerookt en rookte 7% dagelijks (5).   
 

                                                 
17 COPD ofwel 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease' betekent chronisch obstructieve longziekte. Het is een 
verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. 
18 In de vergelijking tussen cijfers gepresenteerd in het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
onderzoek met E-MOVO moet rekening gehouden worden met de verschillen in leeftijdopbouw tussen de 
studies.  
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In de regio Amstelland had een kwart (25%) van alle leerlingen in klas 2 roken weleens 
uitgeprobeerd, in klas 4 was dat al de helft (50%) van de leerlingen. Leerlingen op het vmbo 
probeerden roken vaker uit dan leerlingen op het havo/vwo (vmbo-bkg 50%, vmbo-t 47%, 
havo/vwo 33%). Jongens en meisjes verschilden niet. 
In totaal zei 17% van de leerlingen ten tijde van de afname van de vragenlijst te roken; 4% rookte 
minder dan 1 keer per week, 4% rookte vaker dan één keer per week maar niet iedere dag en 9% 
rookte iedere dag. Jongens en meisjes verschilden niet.  
In totaal rookte in de regio Amstelland 13% van de jongeren tenminste wekelijks. Ter 
vergelijking: in de regio Gooi & Vechtstreek rookte 15% van de jongeren wekelijks, in 
Kennemerland was dat 14% en in Zaanstreek-Waterland 13%.  
 
Voor roken zagen we een sterk verband met klas en opleidingsniveau (figuur 10.1). Van de 
leerlingen in klas 2 rookte 7% minstens één keer per week, onder vierdeklassers was dat 18%. 
Leerlingen op het vmbo rookten twee keer zo vaak ten minste wekelijks als leerlingen op het 
havo/vwo (vmbo-bkg 22%, vmbo-t 18%, havo/vwo 9%). Voor elk opleidingsniveau gold dat 
jongeren in klas 4 ongeveer drie keer zo vaak rookten als jongeren in klas 2.  
 
Figuur 10.1 Percentage jongeren dat tenminste één keer per week of vaker rookt naar geslacht, klas 
en opleidingsniveau (%). 
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Jongeren die thuis ‘meerookten’, rookten zelf ook vaker  
Meeroken door kinderen kan schadelijke gevolgen hebben voor hun gezondheid. Kinderen in 
gezinnen met zware rokers en in gezinnen uit lagere sociaaleconomische groepen roken het 
vaakst mee (31). In de regio Amstelland werd bij een kwart (24%) van de jongere thuis in de week 
voorafgaande aan het onderzoek in het bijzijn van de jongere gerookt. Jongeren die aangaven 
dat er thuis in hun bijzijn was gerookt, rookten zelf ruim drie keer zo vaak elke dag als jongeren 
waarbij thuis niet in hun bijzijn werd gerookt (20% versus 6%).   
 
Andere kenmerken van het rookgedrag van jongeren die rookten: 
 

- Van de jongeren die rookten, rookte ruim de helft iedere dag (55%) en rookte bijna de helft meer 
dan een pakje (>21 sigaretten) per week (44%).  

 

 
Cijfers per regiogemeente 
Het percentage jongeren dat minstens één keer per week rookte, staat per regiogemeente in 
figuur 10.2. De cijfers worden gepresenteerd voor klas 2 en klas 4. Door jongeren uit Aalsmeer 
werd vaker gerookt dan door leeftijdgenoten uit de overige gemeenten in de regio. Voor 
overige cijfers zie tabel 10.3. 
 

% 
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Figuur 10.2 Roken, tenminste één keer per week of vaker, onder jongeren naar gemeente (%).  
* De resultaten voor tweede klas leerlingen uit Ouder-Amstel worden niet gepresenteerd vanwege een te klein 
aantal. 
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10.2 Alcohol 
Schadelijke gevolgen van alcoholgebruik voor jongeren zijn vooral alcoholvergiftiging, risicovol 
seksueel gedrag en ongevallen. Overmatig alcoholgebruik door jongeren is ook schadelijk voor 
de ontwikkeling van de hersenen. Lange termijn gevolgen van teveel alcohol zijn negatieve 
effecten op diverse organen, een verhoogd risico op kanker en verslaving. Landelijk zien we dat 
na een flinke stijging van het alcoholgebruik onder jongeren in de periode 1988-2003, sinds 2003 
het alcoholgebruik van scholieren van 12 tot en met 16 jaar is gedaald. Dit geldt vooral voor de 
jongste groep tot 15 jaar (5,32). Extreem alcoholgebruik lijkt in het afgelopen decennium juist te 
zijn toegenomen (32).  
 
Jongeren in de regio Amstelland die weleens alcohol hebben gedronken (58% ooit gebruikt), 
dronken meestal ook recent (45% in de afgelopen vier weken gedronken) en hadden in de helft 
van de gevallen ook in diezelfde periode tenminste één keer te veel gedronken (29% binge 
drinking) (tabel 10.1). Opmerkelijk is dat in totaal slechts 6% van de jongeren die ooit alcohol 
gedronken had, dacht dat hij/zij te veel dronk.  
Ter vergelijking; in GGD regio’s Gooi en Vechtstreek en Kennemerland had ook 29% van de 
jongeren in de afgelopen vier weken binge gedronken, in Zaanstreek-Waterland was dat 35% en 
in Noord-Holland Noord 37% (ref 33).  
 
Evenveel jongens als meisjes probeerden alcohol uit en hebben recent gedronken. Jongens 
hadden in de voorgaande maand wel vaker binge gedronken (32% versus 27%) en werden vaker 
dronken of aangeschoten (23% versus 19%). 
De favoriete drankjes voor jongens waren bier en breezers19, voor meisjes wijn en breezers. 
 
Net als voor roken was er een sterk verband tussen alcoholgebruik en klas en opleidingsniveau 
(zie tabel 10.1). Onder tweedeklassers heeft 33% ooit alcohol gedronken, onder vierdeklassers 
was dat 77%. Twintig procent van de tweedeklassers heeft in de voorgaande vier weken alcohol 
gedronken, onder de vierdeklassers was dat 64%. Echter, als tweedeklassers dronken, dronken 
ze even vaak te veel als vierdeklassers; in beide groepen heeft 65% van de drinkers in de 
afgelopen maand binge gedronken.  
Zowel in klas 2 als in klas 4 werd op het havo/vwo in vergelijking met het vmbo minder vaak 
gedronken. Ook dronken leerlingen op het havo/vwo in vergelijking met leerlingen op het vmbo 
minder vaak te veel alcohol (binge drinking en dronken/aangeschoten geweest).  
 

                                                 
19 of andere mixdrankjes die je kant-en-klaar koopt 

% 
klas 2   klas 4   

*
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Tabel 10.1 Ooit alcohol gedronken, recent (in de afgelopen vier weken) alcohol gedronken, binge 
drinking en dronkenschap naar klas en opleidingsniveau (%). 
  klas  klas 2 klas 4  

  
totaal 

 
2 

 
4 

 
p 

vmb 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo
/vwo 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo
/vwo 

 
p 

alcoholgebruik             

ooit gedronken 58 33 77  * 41 41 26 84 84 73  * 

recenta gedronken 45 20 64  * 24 26 15 74 73 60  * 

recenta binge drinkingb 29 13 42  * 18 20 6 59 54 34  * 

recenta dronken of   
aangeschoten geweest 21 6 32   

 
* 7 11 2 42 41 28  * 

* significant verschil tussen de groepen; p<0,05 
a in de afgelopen vier weken 
b vijf of meer drankjes op één gelegenheid gedronken 
 
 
Geen 16 geen druppel!  
Sinds een aantal jaren is er een duidelijke boodschap vanuit het landelijk beleid en wetgeving 
middels voorlichtingcampagnes en projecten aan jongeren en ouders: ‘Stel de startleeftijd van 
het gebruik van alcohol uit, drink niet voor je zestiende’.  
Uit ons onderzoek blijkt dat anno 2009 nog steeds bijna alle jongeren uit de regio Amstelland die 
aangaven ooit alcohol te hebben gedronken dat deden voordat ze 16 jaar oud waren (96%). De 
gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun eerste alcoholische drankje dronken was 12,9 jaar oud.  
 
Aan de jongeren die weleens alcohol dronken is gevraagd wat hun ouders/verzorgers ervan 
vinden dat ze alcohol drinken. Volgens de jongeren vond de grootste groep ouders het goed 
(37%), een kwart keurde het af (24%), 18% van de ouders wist het niet, 14% van de ouders zei er 
niets van, 4% vond dat de jongere minder moest drinken en 4% verbood het.     
In totaal zei 72% van deze leerlingen weleens samen met (één van de) ouders alcohol te drinken; 
hiervan zei 5% dat dit (heel) vaak gebeurde, 41% zei soms en 26% zei dat dit één keer gebeurd 
was. 
 
Er is echter ook goed nieuws; in vergelijking met de resultaten uit E-MOVO 2005 was het 
percentage jongeren dat dronk kleiner geworden (zie paragraaf 10.6). Ook de houding van de 
ouders is in de periode 2005 - 2009 veranderd. De groep ouders die het alcoholgebruik goed 
vond is afgenomen en de groep ouders die het afraadde is groter geworden.  
 
Andere kenmerken van het alcoholgebruik van de jongeren die in de afgelopen maand alcohol 
dronken: 
 

-  Van de drinkers zei 22% doordeweeks te drinken; 11% dronk soms door de week, 6% op 1 
dag, 3% op 2 dagen en 2% op 3 of 4 dagen. 78% dronk nooit op doordeweekse dagen.  

 

- Van de drinkers dronk 91% op weekenddagen; 27% dronk soms in het weekend, 36% dronk 
op 1 weekenddag, 23% op 2 weekenddagen en 5% op alle 3 de weekenddagen. Negen 
procent dronk nooit in het weekend.  

 

- De volgende plekken worden door de drinkers in de regio aangeven als plekken waar ze 
meestal drinken; bij anderen thuis (50%), bij zichzelf thuis (38%), in de discotheek (49%), het 
café (26%) en/of op straat (23%). Minder vaak genoemde plekken waren; het schoolfeest 
(14%), het restaurant (11%), de sportkantine (4%) en/of in keet/hok/schuur (6%).  

  

 
 
Cijfers per regiogemeente  
In figuur 10.3 staan de percentages voor overmatig alcoholgebruik (binge drinking) in de 
afgelopen vier weken door leerlingen in kas 2 en klas 4 uit de verschillende regiogemeenten 
weergegeven. In de vierdeklas werd door jongeren uit Aalsmeer het vaakst binge gedronken, 
door jongeren uit Amstelveen het minst vaak. Voor overige cijfers zie tabel 10.3. 
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Figuur 10.3 Overmatig alcoholgebruik (binge drinking) onder jongeren naar gemeente (%). 
* De resultaten voor tweedeklassers uit Ouder-Amstel worden niet gepresenteerd vanwege een te klein aantal. 
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10.3 Cannabis 
Cannabisgebruik leidt met name bij frequent gebruik tot geestelijke afhankelijkheid. Ook hangt 
chronisch en zwaar gebruik van cannabis samen met gezondheidsklachten (o.a. long en lucht-
wegaandoeningen) en met ongewenste sociale en maatschappelijke gevolgen. Cannabisgebruik 
vermindert het reactie- en concentratievermogen en het korte termijn geheugen, wat kan leiden 
tot verslechterde schoolprestaties.  
In Nederland wordt van alle drugs cannabis het vaakst gebruikt. De HBSC-studie uit 2009 laat 
zien dat 12% van de leerlingen van 12-16 jaar op het VO ooit cannabis heeft gebruikt en dat 7% 
van de jongens en 4% van de meisjes de laatste maand cannabis gebruikten (5).  
 
In totaal zei 18% van de leerlingen ooit (één keer of vaker) hasj 
of wiet gebruikt te hebben en 8,6% in de afgelopen vier 
weken. Van de leerlingen die ooit cannabis gebruikten, heeft 
dus ongeveer de helft (47%) ook in de laatste maand gebruikt.  
In de GGD regio’s Zaanstreek-Waterland, Gooi & Vechtstreek, 
en Kennemerland werden vergelijkbare percentages 
gevonden (respectievelijk 8%, 9% en 9% van de jongeren 
hadden in de laatste maand cannabis gebruikt).  
In de regio Amstelland werd door jongens ongeveer twee 
keer zo vaak als door meisjes ooit gebruikt (24% versus 13%) en recent gebruikt (12% versus 5%). 
Onder tweedeklassers heeft 7% ooit en 4% recent cannabis gebruikt, onder vierdeklassers was 
dat respectievelijk 27% en 12%.  
Het verband tussen cannabisgebruik in de afgelopen vier weken en geslacht, klas en 
opleidingsniveau staat in figuur 10.4. Zowel in klas 2 als in klas 4 werd op het vmbo in 
vergelijking met het havo/vwo vaker recent cannabis gebruikt. Jongens in klas 4 vmbo-t 
gebruikten het vaakst (26%). 
 
In totaal heeft 35% van alle leerlingen in de regio Amstelland ooit hasj of wiet aangeboden 
gekregen. Dit gebeurde het vaakst op straat, in een park of bij een hangplek (19%), op school 
(11%), thuis bij vrienden (9%), en/of in een café of disco, op een feest of bij een concert (7%).   
 
 
 
 
 
 
 
 

*

‘’ 
De helft van de 
jongeren die cannabis 
ooit geprobeerd heeft, 
gebruikte ook recent. 

% 

klas 2   klas 4   
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Figuur 10.4 Percentage jongeren dat cannabis gebruikte in de afgelopen maand naar geslacht, klas 
en opleidingsniveau (%).  
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Cijfers per regiogemeente  
De percentages leerlingen uit klas 2 en klas 4 voor cannabisgebruik ooit en recent verschilden 
niet tussen de verschillende regiogemeenten. Voor overige cijfers voor cannabisgebruik in de 
regiogemeenten zie tabel 10.3. 
 
Andere kenmerken van het cannabisgebruik van jongeren die in de afgelopen maand cannabis 
gebruikten: 
 
- Van de cannabisgebruikers gebruikte 41% 1 keer cannabis in de voorgaande maand, 16% 2 

keer, 9% 3 of 4 keer en 30% vaker dan 4 keer per maand.   
 

- Onder de recente cannabisgebruikers was het gemiddelde gebruik per keer;  44% gebruikte 
minder dan 1 joint, 13% 1 joint, 19% 2 joints, 13% 3 joints of meer. 10% heeft wel recent 
gebruikt maar gaf aan ‘niet meer’ te gebruiken. 

  

- Cannabisgebruikers kwamen meestal aan hasj of wiet (er mochten meerdere antwoorden 
gegeven worden); van vrienden (78%), gekocht in een coffeeshop (34%), van schoolgenoten 
(23%), via via van iemand die ik niet goed ken (20%), van een (huis)dealer (15%) en/of kweekt 
het zelf (3%).  

 

- De volgende plekken werden door jongeren aangegeven waar ze meestal hasj of wiet 
gebruikten (er mochten meerdere antwoorden gegeven worden); in een park of een andere 
plek buiten (80%), bij vrienden (49%), op of rond school (22%), in café of disco, op een feest of 
bij een concert (18%), thuis (12%) en/of in een coffeeshop (6%).    

 

 
10.4 Harddrugs, paddo’s en GHB 
Harddrugs hebben ernstige gezondheidsrisico’s waaronder verslaving en hersenbeschadiging.  
Landelijk onderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs (12 tot 18 jaar) laat zien dat 
met 2,4% XTC de harddrugs is dat het vaakst ooit is gebruikt, gevolgd door amfetamine (1,9%), 
cocaïne (1,7%) en heroïne (0,8%). In totaal heeft één op de 25 scholieren (3,8%) één van deze 
middelen ooit gebruikt. Voor alle soorten harddrugs ligt het percentage jongeren dat dit in de 
voorgaande maand gebruikte landelijk onder de één procent. Hallucinerende paddenstoeltjes 
zijn door 2,3% van de scholieren tenminste eenmaal gebruikt, en GHB door 0,6% (32). 
 
Van de deelnemende VO leerlingen uit de regio Amstelland gaf 2% aan ooit harddrugs (XTC, 
amfetamine, cocaïne, LSD en/of heroïne) gebruikt te hebben. Jongens hebben vaker ooit 
harddrugs gebruikt dan meisjes, vierdeklassers vaker dan tweedeklassers en leerlingen op het 
vmbo vaker dan op het havo/vwo (voor alle drie gold 3% versus 1%). Het grootste gebruik werd 

% 
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gevonden in klas 4 vmbo-bkg (5,3%) en klas 4 vmbo–t (4,3%). In totaal had 0,5% van de 
leerlingen in de afgelopen vier weken één of meerdere harddrugs gebruikt. 
 
Voor elke soort harddrugs afzonderlijk en ook voor paddo’s en 
GHB gold dat 1,0% of minder leerlingen deze drugs ooit 
gebruikt had (XTC 0,9%, cocaïne 0,9%, amfetamine 0,9%, 
heroïne 0,2%, LSD 0,9%, paddo’s 1,0%, GHB 0,9%). Voor alle 
soorten harddrugs, paddo’s en GHB had een enkeling deze 
middelen ook in de afgelopen vier weken gebruikt (0,3% 
cocaïne en/of amfetamine, <0,3% (=minder dan 5 leerlingen) 
XTC, heroïne, LSD, paddo’s en/of GHB).  
 
In totaal heeft 6% van de leerlingen weleens harddrugs 
aangeboden gekregen. De volgende plekken werden door jongeren hierbij aangeven; op straat, 
in een park of bij een hangplek (2,1%), in een café of disco, op een feest of bij een concert 
(1,6%), op school (0,9%), thuis of bij vrienden thuis (0,9%) en/of anders (1,6%)    
 

 
 
10.5 Clustering van genotmiddelengebruik 
Er was sprake van een sterke clustering in genotmiddelengebruik (figuur 10.6). In vergelijking 
met niet-rokers, werd onder rokers vaker alcohol gedronken en drugs gebruikt. Jongeren die 
aangaven in de afgelopen maand cannabis te hebben gebruikt, rookten vaker en hebben ook 
vaker recent alcohol gedronken. Ook onder harddrugs gebruikers werd vaker gerookt, cannabis 
gebruikt en gedronken. Jongeren die niet dronken, gebruikten ook bijna geen andere 
genotmiddelen. Op het moment van de afname van de vragenlijst gebruikte de helft (52%) van 
de leerlingen (77% in klas 2 en 33% in klas 4) geen genotmiddelen; deze jongeren rookten niet, 
dronken in de voorgaande vier weken geen alcohol, gebruikten geen cannabis en gaven aan nog 
nooit harddrugs gebruikt te hebben. De andere helft gebruikte één of meerdere genotmiddelen. 
 
 
Figuur 10.6 Clustering van genotmiddelengebruik onder jongeren (%).    
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’’ 
Eén op de vijftig 
leerlingen zei ooit 
harddrugs gebruikt te 
hebben, één op de 
honderd GHB en/of 
paddo’s.  
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Alcohol en cannabisgebruik op één dag of avond 
Van de groep leerlingen die weleens alcohol heeft gedronken én weleens cannabis gebruikte, zei 
bijna de helft (46%) beide middelen weleens samen op één dag of avond te gebruiken. Dit is in 
totaal 6% van alle leerlingen.  
Gecombineerd gebruik op één dag/avond van ‘alcohol en XTC’ of ‘alcohol en cocaïne’ kwam bij 
een enkeling voor (5 leerlingen of minder, =< 0,2% op het totale aantal leerlingen).  
 
10.6 ‘Vinger aan de pols’: een vergelijking tussen E-MOVO 2009 en E-MOVO 2005 
Voor genotmiddelen zijn in E-MOVO 2009 en E-MOVO 2005 een aantal dezelfde vragen 
opgenomen. De resultaten worden gepresenteerd in tabel 10.2.   
 
In 2009 werden voor zowel roken20, cannabisgebruik als 
harddruggebruik onder VO leerlingen in de regio Amstelland 
lagere percentages gevonden dan in 2005 en was het gebruik 
in die periode, met name onder leerlingen in de vierde klas, 
afgenomen21.  
De grootste verschillen tussen beide onderzoeksjaren werden 
gevonden voor het alcoholgebruik. Onder tweedeklassers had 
in 2009 33% van de leerlingen ooit alcohol gebruikt, in 2005 
was dat nog bijna twee keer zo veel (57%). Onder 
tweedeklassers was zowel de groep die recent alcohol had gebruikt als de groep die overmatig 
had gebruikt in vergelijking met de tweedeklassers in 2005 ongeveer gehalveerd. Onder 
vierdeklassers was het alcoholgebruik in de periode 2005 - 2009 met ongeveer een vijfde 
afgenomen.  
Ook de houding van de ouders ten opzichte van het alcoholgebruik van de jongere was in de 
periode 2005 - 2009 veranderd. Van de leerlingen die ooit gedronken hadden, gaf in 2009 37% 
aan dat de ouders het goed vonden dat de jongere dronk, in 2005 was dat nog 53%. Verder 
raadde 24% van de ouders in 2009 het alcohol drinken af, tegen 14% in 2005. Stiekem drinken 
was toegenomen; in 2009 zei 18% van de jongeren dat de ouders niet weten dat de jongere 
drinkt, in 2005 was dat 10%. 
 

 
Tabel 10.2 Genotmiddelengebruik in de regio Amstelland, resultaten 2009 versus 2005 (%). 
 2009 2005  2009 2005  

 klas 2 klas 2 p klas 4  klas 4 p 

roken       
  tenminste 1 keer per week 7 9 * 18 22 * 
  dagelijks  5 6  13 15  
alcoholgebruik       
  ooit gedronken 33 57 * 77 85 * 
  in de afgelopen vier weken gedronken  20 45 * 64 82 * 
  in de afgelopen vier weken binge gedronken 13 23 * 42 59 * 
cannabis       
  ooit gebruikt 7 10 * 27 38 * 
  in de afgelopen vier weken gebruikt 4 5  12 17 * 
harddrugs       
 in de afgelopen vier weken harddrugs gebruikt 
 (zonder GHB en paddo’s) <a 0,9  0,7 2,7 * 

* significant verschil tussen 2009 en 2005, voor klas 2 of 4 ; p< 0,05  
a om privacy redenen worden precieze aantallen niet gegeven 

                                                 
20 De vragen voor roken verschilden tussen 2005 en 2009, maar zijn wel getoetst voor de uitkomsten op de 
eindindicatoren.  
21 In een wetenschappelijk artikel, waarin met behulp van extra (multivariate) statistische analyses de verschillen 
tussen de resultaten in de onderzoekgroepen in 2009 en 2005 zijn getoetst, worden deze bevindingen verder 
uitgewerkt. Dit artikel zal naar verwachting in 2011 verschijnen. 

‘’ 
Het alcoholgebruik is 
onder tweedeklassers 
in de periode 2005-
2009 gehalveerd. 
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Tabel 10.3 Kenmerken genotmiddelengebruik onder jongeren (13-16 jaar) naar gemeente (%). 

 
 

Aalsmeer 
 

Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn p Totaal 

roken       
 weleens gerookt 41 39 47 36  39 
 tenminste 1 keer per week 17 13 9 10 * 13 
 dagelijks  13 9 7 6 * 9 
alcoholgebruik       
 ooit gedronken 59 59 70 53 * 58 
 recent b gedronken  47 45 56 42 * 45 
 recent b binge drinking 33 27 35 28 * 29 
 recent b dronken/ 
 aangeschoten geweest 

26 19 31 18 * 21 

       
locatie alcohol drinken       
 thuis met anderen 25 21 24 21  22 
 bij anderen thuis 31 25 33 24 * 27 
 schoolfeest 8 7 9 8  8 
 discotheek 25 23 31 24  24 
 café 9 17 19 8 * 13 
 restaurant 6 7 5 4  6 
 sportkantine 2 3 7 1 * 2 
 op straat 11 14 12 11  12 
 in keet/hok/schuur 7 1 < a 3 * 3 
cannabis       
 ooit gebruikt 20 20 20 14 * 18 
 recent b gebruikt 10 9 7 8  9 
       
locatie cannabisgebruik       
 thuis 1,1 1,4 < a 0,9  1,2 
 bij vrienden 6 7 4 7  7 
 cafe/disco/feest/concert 1,3 1,7 < a 1,8  1,6 
 coffeeshop < a 0,7 < a < a  0,5 
 op of rond school 1,4 2,4 < a 1,6  1,9 
 op straat, park, anders 
 buiten 9 11 11 8  10 

harddrugs       
 ooit harddrugs (zonder   
 GHB en paddo’s) 

2,4 1,7 0 2,2  1,9 

 recent b harddrugs < a 0,6 0 < a  0,5 
* significant verschil tussen de gemeenten ; p< 0,05  
a om privacy redenen worden precieze aantallen niet gegeven 
b in de afgelopen vier weken 
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   Hoofdstuk  11 Seksualiteit 
 

 



E-MOVO schooljaar 2009-2010, regio Amstelland   mei 2011 

 62 

 

Samenvatting 
 

- Bijna één op de vijf leerlingen in de regio Amstelland gaf aan ooit geslachts- 
gemeenschap te hebben gehad. Leeftijd en opleidingsniveau speelden hierbij een 
belangrijke rol; vierdeklassers op het vmbo-bkg hadden het vaakst geslacht-
gemeenschap gehad (51%). 

 

-  Bijna de helft van de leerlingen die ervaring had met geslachtsgemeenschap, gaf aan 
meerdere partners (46%) te hebben gehad.  

 

- Van de leerlingen die geslachtgemeenschap hebben gehad, zei 39% hierbij niet altijd 
een condoom te gebruiken. Belangrijkste redenen om geen condoom te gebruiken 
waren; ‘het gebruik van de pil of ander voorbehoedsmiddel’, ‘wederzijds vertrouwen’ 
en ‘vaste verkering’. 

 

- Jongens stonden veel vaker afwijzend tegenover een homoseksuele relatie dan 
meisjes; respectievelijk 16% en 4% vond dit erg raar of verkeerd. 

 

- Eén op de veertien jongeren in de regio Amstelland heeft ooit een seksuele ervaring 
tegen zijn of haar zin gehad. Meisjes en vmbo leerlingen het vaakst. 

 

- De meeste jongeren in de regio Amstelland hebben weleens iets gehoord over 
loverboys. In totaal zeiden 9 meisjes (0,8%) slachtoffer te zijn geweest van een 
loverboy, 22 meisjes (1,8%) zeiden ‘niet te weten’ of ze slachtoffer zijn geweest.  

 

 
De puberteit is bij uitstek de leeftijdsfase waarin jongeren de eerste ervaringen opdoen op 
liefdesgebied. Hierbij kan gedacht worden aan zoenen, strelen, knuffelen, maar ook aan 
vrijen of geslachtsgemeenschap. Vanuit gezondheidsoogpunt moet gewezen worden op het 
voorkómen van ongewenste zwangerschappen en het belang van condoomgebruik ter 
voorkoming van een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Weerbaarheid is ook een 
belangrijk thema. Naast de ouders/verzorgers vervullen ook scholen een rol in het 
bespreekbaar maken van deze onderwerpen. In dit hoofdstuk krijgt u een beeld van het 
seksuele gedrag van jongeren aan de hand van de onderwerpen geslachtsgemeenschap en 
veilig vrijen, homoseksualiteit, ongewenste seksuele ervaring en loverboy. 
 
 
11.1 Geslachtsgemeenschap 
Op jonge leeftijd seksueel actief zijn is een risicofactor voor onveilig vrijen en grensover-
schrijdend seksueel gedrag (34). Onder Nederlandse scholieren in het VO (12-16 jaar) zei 12% 
ooit seksuele gemeenschap te hebben gehad (5). Onder 15-jarigen op het VO had in 2009 20% 
van de jongens en 22% van de meisjes ervaring met geslachtsgemeenschap, onder 16 jarigen 
was dat 38% van de jongens en 29% van de meisjes. In de periode 2001 - 2009 is de leeftijd 
omhoog gegaan waarop jongeren voor het eerst seksuele gemeenschap hebben.  
 
Van alle leerlingen uit de regio Amstelland heeft 19% 
al eens met iemand geslachtsgemeenschap gehad; 
8% van de tweedeklassers en 28% van de 
vierdeklassers. Gemiddeld genomen verschilden 
jongens en meisjes hierin niet. In 2005 gaf 6% van de 
tweedeklassers en 29% van de vierdeklassers aan 
weleens met iemand naar bed te zijn geweest22.  
Ter vergelijking: het percentage jongeren dat 
geslachtsgemeenschap had gehad in de regio Gooi 
& Vechtstreek was 20%, in Noord-Holland Noord 
21% (ref 34), in Kennemerland 17% en in Zaanstreek-Waterland 23%.  

                                                 
22 Omdat de formulering in de vraagstelling in 2005 niet gelijk was aan 2009 (2005; ‘met iemand naar bed gaan’, 
2009: ‘met iemand geslachtsgemeenschap hebben’), worden de resultaten van 2005 en 2009 voor dit onderwerp 
niet verder vergeleken. 

‘’ 
Leerlingen op het vmbo-bgk 
hebben het vaakst  geslacht- 
gemeenschap gehad en 
hebben het vaakst meerdere 
partners gehad.  
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In figuur 11.1 wordt het verband gepresenteerd tussen geslachtsgemeenschap en leeftijd, 
geslacht en opleidingsniveau. Met het toenemen van het onderwijsniveau neemt zowel onder 
tweede- als onder vierdeklassers het percentage jongeren dat aangaf weleens 
geslachtsgemeenschap te hebben gehad af.  Vierdeklas leerlingen op het vmbo-bkg hebben het 
vaakst ervaring met geslachtgemeenschap (51%).   
 
Figuur 11.1 Percentage jongeren dat weleens geslachtsgemeenschap heeft gehad naar geslacht, klas 
en opleidingsniveau. 
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Het aantal seksuele partners speelt een rol bij het risico op of het verspreiden van soa’s. Voor wat 
betreft het aantal partners waarmee de leerlingen geslachtsgemeenschap hebben gehad, 
vonden we in de regio Amstelland alleen een verband met opleidingsniveau. Van de leerlingen 
op het vmbo-bkg, vmbo-t of havo/vwo met ervaring met geslachtsgemeenschap had 
respectievelijk 54%, 46% en 40% geslachtsgemeenschap gehad met twee of meer personen. 
 
 
Kenmerken van het seksuele gedrag van jongeren die seksuele gemeenschap hebben gehad; 
 

- De gemiddelde leeftijd van ‘de eerste keer’ was 14,3 jaar. Voor jongens was dat gemiddeld 
14,3 jaar, voor meisjes 14,4 jaar, voor leerlingen op het vmbo-bkg 14,1 jaar, voor leerlingen 
op het vmbo-t 14,2 jaar en voor leerlingen op het havo/vwo 14,5 jaar.  
 

- Van de jongeren die weleens geslachtsgemeenschap hebben gehad, heeft 23% één keer seks 
gehad, 34% een paar keer en 43% zei regelmatig seks te hebben gehad.  

 

- Van de jongeren die weleens geslachtsgemeenschap hebben gehad, heeft 54% seks gehad 
met 1 persoon, 15% met 2 personen, 16% met 3 of 4 personen en 15% met 5 personen of 
meer. 

 

 
Cijfers per regiogemeente 
De uitkomsten voor geslachtsgemeenschap verschilden niet tussen de regiogemeenten (zie tabel 
11.2).  
 
11.2 Veilig vrijen 
Onveilig vrijen kan, door de overdracht van ziekteverwekkers, leiden tot soa’s. Voorbeelden van 
soa’s zijn; chlamydia, syfilis, gonorroe, herpes en aids (hiv-virus). De gevolgen van soa’s zijn 
divers; een infectie met chlamydia bijvoorbeeld is een belangrijke oorzaak van onvruchtbaarheid 
bij vrouwen. Ook kunnen mensen door onveilig seksueel contact besmet raken met het humane 
papillomavirus, dat een bepalende factor is voor het ontstaan van baarmoederhalskanker (36). 
Onveilig vrijen kan ook leiden tot een ongewenste zwangerschap. Uit landelijke onderzoek onder 
jongeren (12-16 jaar) in het VO blijkt dat in de periode 2001 – 2009 het condoomgebruik was 
toegenomen, wat impliceert dat jongeren zich beter zijn gaan beschermen tegen soa’s en 
ongewenste zwangerschappen (5).  

% 
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Op het totaal aantal deelnemers uit de regio Amstelland gaf 8% aan weleens23 zonder condoom 
geslachtsgemeenschap te hebben gehad. Zoals te zien is in figuur 11.2 was deze groep het 
grootst onder leerlingen in klas 4 en op het vmbo. Jongens en meisjes verschilden hierin niet.  
 
Figuur 11.2 Percentage jongeren dat weleens geslachtsgemeenschap heeft gehad zonder condoom 
naar geslacht, klas en opleidingsniveau. 
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Om een beter beeld te krijgen van welke groepen jongeren 
vaker onveilig vrijen, is de groep seksueel actieve leerlingen in 
de regio Amstelland nader bekeken. In totaal had 39% van de 
leerlingen die ervaring hadden met geslachtgemeenschap, dit 
weleens zonder condoom gedaan. Binnen deze groep 
seksueel actieve leerlingen verschilde het condoomgebruik 
echter niet tussen jongens en meisjes, tussen tweedeklassers 
en vierdeklassers en tussen leerlingen op vmbo of havo/vwo.  
 
Redenen om geen condoom te gebruiken waren divers (zie kader). De belangrijkste redenen 
waren omdat de pil of ander voorbehoedsmiddel werd gebruikt, vanwege wederzijds vertrouwen 
en/of vaste verkering. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deelnemers niet konden aangeven 
dat zij elkaars eerste partner waren of dat ze zich op soa getest hadden.  
De meerderheid van de deelnemers die weleens geslachtsgemeenschap zonder condoom 
hadden gehad (87%), dacht hierbij zelf geen risico te lopen op seksueel overdraagbare 
aandoeningen.   
 
 
 

Redenen om geen condoom te gebruiken, aangegeven door seksueel actieve jongeren. 
Wij gebruikten geen condoom omdat (er mochten meerdere antwoorden gegeven worden): 
- de pil of ander voorbehoedsmiddel werd gebruikt (17%) 
- we elkaar vertrouwden (13%) 
- we vaste verkering hadden (13%) 
- vrijen met een condoom niet zo lekker is (11%) 
- we geen condooms bij ons hadden (6%) 
- we er niet aan dachten (4%) 
- ik het zelf niet wilde (4%) 
-  de ander het niet wilde (4%) 
-  vrijen met condooms zo onhandig of moeilijk is (3%) 
- we teveel gedronken hadden (3%) 
- ik niet durfde te zeggen dat ik met condooms wilde vrijen (0%)  

                                                 
23 Op de vraag ‘De keren dat je met iemand geslachtsgemeenschap hebt gehad zijn er toen condooms 
gebruikt?’ zijn de antwoordcategorieën ‘meestal wel’, ‘soms’, ‘vrijwel nooit’ en ‘nooit’ samengevoegd. 

% 

‘’ 
Van de leerlingen die ervaring 
hadden met geslachts-
gemeenschap, had 39% dat 
weleens zonder condoom 
gedaan.  
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Cijfers per regiogemeente 
De uitkomsten voor seksueel risicogedrag verschilden niet tussen de regiogemeenten (zie tabel 
11.2).  
 

11.3 Homoseksualiteit 
De levensfase waarin de eerste seksuele gevoelens ontstaan, kan bij jongeren verwarring 
opleveren, zeker als die gevoelens bij hen afwijken van de gangbaar geachte norm van 
heteroseksualiteit. Jongens hebben het over het algemeen moeilijker met homoseksualiteit dan 
meisjes (37).  
 
Om zicht te krijgen op de houding ten aanzien van homoseksualiteit is de deelnemers gevraagd 
wat ze ervan vinden als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen op elkaar verliefd zijn. 
Van de deelnemers uit de regio Amstelland vond 53% dit normaal, 37% vond dit een beetje raar, 
5% vond dit erg raar en 5% vond dit verkeerd. Dit is een verbetering ten opzichte van 2005. In 
2005 vond 45% dit normaal, 41% een beetje raar, 7% erg raar en 7% verkeerd. 
Een negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit (antwoordcategorieën ‘erg raar’ en 
‘verkeerd’) kwam voor onder 10% van de jongeren in Kennemerland, 12% in Noord-Holland 
Noord en in Gooi en Vechtstreek, en 14% in Zaanstreek-Waterland. 

 
Jongens stonden vier keer zo vaak afwijzend tegenover een 
homoseksuele relatie als meisjes; respectievelijk 16% en 4% 
vond dit erg raar of verkeerd. Gemiddeld genomen 
verschilden leerlingen uit klas 2 en klas 4 niet in hun mening 
over homoseksualiteit. Wel stonden vmbo leerlingen vaker 
afwijzend tegenover homoseksualiteit dan havo/vwo leerlingen 
(vmbo-bkg 15%, vmbo-t 12% en havo/vwo 8%). In figuur 11.3 
staan de resultaten gepresenteerd naar geslacht, klas en 

opleidingsniveau. Met het toenemen van het onderwijsniveau nam onder jongens het percentage 
dat afwijzend staat tegenover homoseksualiteit af. Daarnaast nam het percentage jongens dat 
afwijzend staat tegenover homoseksualiteit juist toe met de leeftijd. 
 
Kinderen van niet-Nederlandse afkomst vonden een homoseksuele relatie vaker erg raar of 
verkeerd dan kinderen van Nederlandse afkomst (17% versus 8%).  
 
Cijfers per regiogemeenten 
De uitkomsten voor de mening over homoseksualiteit verschilden niet tussen de regiogemeenten 
(zie tabel 11.2).  
 
Figuur 11.3 Percentage jongeren dat een homoseksuele relatie ‘erg raar’ of ‘verkeerd’ vond naar 
geslacht, klas en opleidingsniveau. 
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‘’ 
Jongens staan vier keer zo 
vaak afwijzend tegenover 
een homoseksuele relatie als 
meisjes.   
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11.4 Ongewenste seksuele ervaring 
In de vragenlijst is gevraagd naar het hebben meegemaakt van een ongewenste seksuele 
ervaring. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat ervaringen met seksuele handelingen onder dwang 
vaker voorkwamen bij meisjes (5,38).  
  
De vraag naar ongewenste seksuele ervaringen is breed geformuleerd, 
namelijk ‘Heb je weleens tegen je zin in een seksuele ervaring met 
iemand gehad? Met seksuele ervaring bedoelen we ‘alles van zoenen, 
intiem betasten tot naar bed gaan aan toe’. Van de leerlingen uit de 
regio Amstelland antwoordde 7% met ‘ja’, 90% zei ‘nee’ en 3% wilde 
geen antwoord geven op deze vraag. In 2005 zei 5% van de leerlingen 
een ongewenste seksuele ervaring te hebben gehad. In de andere GGD 
regio’s in de provincie Noord-Holland had ook 7% van de jongeren 
aangegeven een ongewenste seksuele ervaring te hebben gehad. 
 
Een ongewenste seksuele ervaring kwam onder meisjes vaker voor dan onder jongens (8% versus 
5%), en kwam twee keer vaker voor onder leerlingen op het vmbo dan op het havo/vwo (vmbo-
bkg / vmbo-t 10%, havo/vwo 4%). Klas 2 en klas 4 verschilden niet. 
Het verband tussen het hebben gehad van een ongewenste seksuele ervaring en geslacht, klas 
en opleidingsniveau wordt gepresenteerd in figuur 11.4. Meisjes op het vmbo hadden het vaakst 
tegen hun zin een seksuele ervaring. Opvallend waren de relatief hoge percentages jongens met 
een ongewenste seksuele ervaring in klas 2 op het vmbo.  
 
Figuur 11.4 Percentage jongeren met een ongewenste seksuele ervaring naar geslacht, klas en 
opleidingsniveau.  
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Locatie en dader van de ongewenste seksuele ervaring;  

 

Jongeren hadden het vaakst een ongewenst seksuele ervaring met (er konden meerdere antwoorden 
gegeven worden); ‘een jongere, in de buurt’ (24%), ‘een jongere, thuis’ (21%), ‘een jongere, op 
school’ (13%), ‘een jongere, ergens anders’ (30%), ‘een volwassene, ergens anders’ (8%). Seksueel 
ongewenst gedrag met een volwassene thuis, op school of in de buurt kwam bij minder dan 5 
leerlingen voor. Eenentwintig procent wilde niet aangeven met wie en waar de ervaring had plaats 
gehad.   
 

 
 
Cijfers per regiogemeente 
De uitkomsten voor het meemaken van een ongewenste seksuele ervaring verschilden niet 
tussen de regiogemeenten (zie tabel 11.2).  
 
 

% 

‘’ 
Eén op de veertien 
jongeren zei een 
ongewenste seksuele 
ervaring te hebben 
gehad. 
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11.5 Loverboy 
Er is geen deugdelijk overzicht van de omvang van het jaarlijks aantal slachtoffers van loverboys. 
Voor veel gemeenten is het dan ook onduidelijk wat het fenomeen loverboy voor hen betekent. 
In de E-MOVO vragenlijst voor de regio Amstelland is een aantal vragen opgenomen over 
loverboys. Voor het begrip loverboy is de volgende definitie gehanteerd. ‘Een loverboy is een 
jongen die verkering neemt met een meisje en doet alsof hij verliefd is. Hij doet dit omdat hij 
haar wil gebruiken met als doel geld aan haar te verdienen (prostitutie, drugshandel-smokkel, 
leningen)’. 
 
Bijna alle leerlingen gaven aan weleens iets over loverboys gehoord te hebben (94%). Meisjes 
vaker dan jongens, vierdeklassers vaker dan tweedeklassers en havo/vwo-ers vaker dan vmbo-ers 
(tabel 11.1). In totaal zei 9% van de leerlingen meisjes te kennen die met een loverboy omgaan 
en 11% zei weleens een loverboy gezien te hebben op de eigen school of in de buurt van de 
school. Deze resultaten laten niet zien of het om verschillende meisjes en/of verschillende 
loverboys gaat.   
 
Tabel 11.1 Loverboy naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%). 

  
totaal 

 
jongens 

 
meisjes 

 
p 

 
klas 2 

 
klas 4 

 
p 

vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

 
p 

loverboy            
 ik heb er weleens iets 
 over gehoord 94 91 97 * 92 96 * 90 92 96 * 

 ik  ken meisjes die met  
 een loverboy omgaan 

9 8 10 * 7 10 * 16 11 6 * 

 ik heb weleens een 
 loverboy gezien op of in 
 de buurt van mijn school  

11 11 10  9 11  13 12 9 * 

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
 
 
Op de vraag of meisjes weleens slachtoffer zijn geweest van een loverboy zeiden in totaal 9 
meisjes (0.8%) dat zij slachtoffer zijn geweest en nog eens 22 meisjes antwoordden op deze 
vraag met ‘weet ik niet’ (1,8%). Alle meisjes die zeiden dat zij slachtoffer waren geweest, zaten 
op het vmbo. Meisjes die ‘weet ik niet’ antwoordden zaten zowel op het vmbo (2,4%) als op het 
havo/vwo (1,4%). Slachtofferschap kwam vaker voor in klas 4 dan in klas 2. Meisjes die ‘weet ik 
niet’ antwoordden zaten zowel in klas 2 (2,7%) als in klas 4 (1,2%).  
 
Cijfers per regiogemeente  
De uitkomsten voor de vragen over loverboys verschilden niet tussen de regiogemeenten (zie 
tabel 11.2). Daarnaast gold dat per regiogemeente minder dan vijf meisjes zeiden dat zij 
slachtoffer waren geweest van een loverboy. Door deze kleine aantallen kan geen 
onderverdeling naar gemeenten gepresenteerd worden. 
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Tabel 11.2 Kenmerken seksualiteit onder jongeren (13 - 16 jaar) naar gemeente (%). 

 
 

Aalsmeer 
 

Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn p Totaal 

geslachtsgemeenschap       
 tenminste 1 keer 20 20 23 18  19 
veilig vrijen        
 gebruikt niet altijd een condoom 7 8 12 6  8 
mening homoseksualiteit       
 - normaal 53 51 60 55  53 
 - beetje raar 38 38 28 37  37 
 - erg raar  5 5 8 4  5 
 - verkeerd 4 6 4 4  5 
ongewenste seksuele ervaring       
  ja 8 6 4 6  7 
loverboy       
 ik heb er weleens iets over 
 gehoord 93 94 94 96  94 

 ik  ken meisjes die met een  
 loverboy omgaan 10 8 6 10  9 

 ik heb weleens een loverboy  
 gezien op of in de buurt van 
 mijn school  

10 10 8 12  11 
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Hoofdstuk 12  Woonbuurt 
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Samenvatting 
 

- 54% van de leerlingen vond dat er (veel) te weinig leuke activiteiten voor jongeren in 
de buurt worden georganiseerd, 35% was hierover wel tevreden, 11% had geen 
mening of weet het niet.  

 

- 10% van de leerlingen zou ‘zeker’ zelf activiteiten willen (helpen) organiseren, 34% 
gaf aan dit ‘misschien’ te willen.  

 

- Zes op de tien leerlingen in de regio misten één of meer ontmoetingsplekken in de 
buurt. Met name leerlingen op het vmbo. Jongeren misten vooral een hangplek 
(28%), een jeugdhonk (19%) of pleintje (18%). 

 

 
 
In de puberteit gaan leeftijdgenoten en vooral vrienden een steeds belangrijkere rol spelen 
in het leven van jongeren. In vriendschappen gaan jongeren op zoek naar antwoorden op 
vragen als: wie ben ik, waar sta ik voor, wat wil ik en hoe kijken anderen naar mij. Het leven 
van pubers speelt zich daardoor steeds meer buitenshuis af. Jongeren ontmoeten elkaar 
natuurlijk op school, maar er is ook een sterke behoefte elkaar in de vrije tijd elders te 
ontmoeten. Dat kan bij een (sport)vereniging of in een buurthuis, maar ook gewoon buiten 
in de buurt.  
 
 
12.1 Activiteiten voor jongeren in de buurt 
Voor gemeenten is het van belang te weten wat jongeren van hun buurt vinden. Worden er 
voldoende activiteiten georganiseerd? Zijn er voldoende voorzieningen zoals een voetbalveldje, 
een skatebaan of een plek waar ze kunnen rondhangen en kletsen? In E-MOVO 2009 is aan 
leerlingen gevraagd of ze vinden dat er voldoende leuke dingen voor jongeren in de buurt 
worden georganiseerd. Ze konden aangeven of ze bereid zijn zelf (te helpen) leuke activiteiten te 
organiseren. Tot slot konden leerlingen laten weten of zij bijvoorbeeld voorzieningen zoals 
hangplekken, een voetbalveld of een jeugdhonk in hun buurt missen.  
 
Een kleine meerderheid (54%) van de leerlingen uit de regio Amstelland vond dat er (veel) te 
weinig leuke activiteiten voor jongeren in de buurt worden georganiseerd. Ongeveer een derde 
(35%) was hierover wel tevreden, 11% had geen mening of wist het niet. Dit is een verbetering 
ten opzichte van 2005. Toen vond 59% dat er (veel) te weinig leuke activiteiten werden 
georganiseerd en was 25% tevreden. E-MOVO resultaten uit GGD regio Gooi & Vechtstreek, 
Kennemerland en Zaanstreek-Waterland lieten zien dat respectievelijk 52%, 53% en 58% van de 
jongeren vonden dat er (veel) te weinig leuke activiteiten werden georganiseerd.  
In de regio Amstelland vonden vierdeklassers vaker dat er (veel) te weinig leuke dingen worden 
georganiseerd dan tweedeklassers. Geslacht en opleidingsniveau speelde hierbij geen rol. 
 
Bijna de helft van de leerlingen (44%) gaf aan zelf een bijdrage te willen leveren aan het 
organiseren van leuke activiteiten in de buurt; één op de tien zei dit ‘zeker’ te willen, een derde 
zei ‘misschien’ (tabel 12.1). Vier op de tien (39%) leerlingen voelde er niks voor zelf iets te 
organiseren, 17% gaf aan het niet te weten. Meisjes waren meer geneigd zelf activiteiten te 
organiseren dan jongens, en tweedeklassers meer dan vierdeklassers. Opleidingsniveau speelde 
hier geen rol.  
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Tabel 12.1 Het missen van (één of meerdere) ontmoetingsplekken in de buurt en bereidheid om zelf 
activiteiten te organiseren in de buurt naar geslacht, klas en opleidingsniveau (%) 

  totaal jongens meisjes p 
klas 

2 
klas 

4 p 
vmbo-
bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo p  

voldoende leuke dingen 
in de buurt 
georganiseerd?            
 - (meer dan) genoeg 35 36 33  41 30 * 30 34 37  
 - (veel) te weinig 54 54 55  49 59  60 56 52  
 - weet niet/geen mening 11 10 12  10 11  10 10 11  
zelf activiteiten in  
de buurt organiseren?            
 - ja, zeker 10 10 11 * 13  9 * 15 12  9 * 
 - ja, misschien 34 30 38  38 30  30 35 34  
 - nee 39 45 34  31 45  38 39 39  

* significant verschil tussen de groepen; p<0,05 
 
 
Cijfers per regiogemeente 
De uitkomsten voor ontevredenheid met buurtactiviteiten verschilden tussen de 
regiogemeenten. Het hoogste percentage jongeren dat vond dat er (veel) te weinig in de buurt 
werd georganiseerd werd gevonden in Uithoorn (62%), het laagste percentage (42%) in Ouder-
Amstel (zie tabel 12.3). Jongeren in Uithoorn (49%) waren wel het vaakst bereid om activiteiten in 
de buurt te (helpen) organiseren in vergelijking met de andere gemeenten (figuur 12.1).  
 
 
Figuur 12.1 Percentage jongeren dat vond dat er (veel) te weinig leuke dingen in de buurt worden 
georganiseerd en percentage leerlingen dat bereid was zelf activiteiten te (helpen) organiseren naar 
gemeente (%). 
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12.2 Wat missen jongeren in de buurt? 
In EMOVO 2009 is aan jongeren de vraag voorgelegd welke plekken zij in hun buurt missen. Zij 
konden daarbij uit meerdere plekken kiezen. 
 
Zes op de tien jongeren misten één of meer ontmoetingsplekken of voorzieningen in hun buurt 
(tabel 12.2). In 2005 werden deze plekken vaker gemist (64%). Ter vergelijking: in de GGD regio 
Gooi & Vechtstreek was dit 57%, in Kennemerland 58% en in Zaanstreek-Waterland 64%.  
In de regio Amstelland misten leerlingen van het vmbo-bkg en vmbo-t vaker ontmoetingsplekken 
dan havo/vwo leerlingen. Jongens en meisjes en tweede- en vierdeklassers verschilden hierin 
niet. 
 
Welke plekken worden in de buurt gemist? 
Leerlingen hebben aangegeven vooral een hangplek (28%) te 
missen. Bijna een vijfde van de leerlingen gaf aan een pleintje 
of jeugdhonk te missen. Uit tabel 12.2 blijkt verder dat de 
andere plekken zoals een skatebaan, een gras- of voetbalveld 
en een buurthuis door ongeveer tien procent van de jongeren 
werden gemist. Jongens misten vaker dan meisjes een 
skatebaan, een gras- en/of voetbalveld. Vierdeklassers hadden 
met name behoefte aan hangplekken, een jeugdhonk en/of pleintjes, tweedeklassers misten 
vooral hangplekken, pleintjes en/of een skatebaan. Leerlingen op het vmbo misten vaker een 
hangplek, jeugdhonk, skatebaan of voetbalveld dan havo/vwo leerlingen. 
 
In 2005 is ook gevraagd welke plekken jongeren in de eigen buurt misten. In vergelijking met 
2005 gaven in 2009 minder jongeren aan pleintjes (2005; 22%), een grasveld (2005; 14%), een 
skatebaan (2005; 15%), hangplek (2005; 31%)  en een voetbalveld (2005; 19%) te missen.  
 
Tabel 12.2 Leerlingen die (één of meer) ontmoetingsplekken in de buurt missen naar geslacht, klas en 
opleidingsniveau (%) 

  
totaal jongens meisjes p klas 2 klas 4 p vmbo

-bkg 
vmbo

-t 
havo/ 
vwo p 

mist ten minste één 
plek in de buurt 

           

  - ja 60 61 59  60 60  68 66 55 * 

mist in de buurt:            

  pleintjes 18 17 20  19 18  21 21 17  

  grasveld 11 12 9 * 13 9 * 10 12 11  

  skatebaan 11 14 9 * 17 7 * 15 15 9 * 

  voetbalveld 12 17 6 * 14 10 * 13 15 10 * 

  jeugdhonk 19 18 19  16 21 * 28 21 15 * 

  hangplekken 28 29 27  24 30 * 35 32 24 * 

  buurthuis 12 11 13  11 13  13 14 11  
* significant verschil tussen de groepen; p<0,05 
 
 
Cijfers per regiogemeente 
Jongeren in Aalsmeer (66%) hebben vaker dan jongeren in de andere regiogemeenten 
aangegeven dat ze één of meer ontmoetingsplekken misten (zie tabel 12.3). Jongeren uit  
Ouder-Amstel (50%) misten het minst vaak één of meer plekken. Een skatebaan en jeugdhonk in 
de buurt werden vaker dan in de andere regiogemeenten gemist door leerlingen uit Aalsmeer en 
Uithoorn.  
 

‘’ 
60% van de leerlingen 
miste één of meer 
ontmoetingsplekken in 
de buurt.  
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Tabel 12.3 Mening van jongeren (13-16 jaar) over buurtactiviteiten en ontmoetingsplekken in de 
buurt naar gemeente (%) 

 Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn p 
 

Totaal 
 

voldoende leuke dingen in 
de buurt georganiseerd?       

- (meer dan) genoeg 34 36 52 29 * 35 
- (veel) te weinig 55 52 42 62  54 
- weet niet/geen mening 11 12 6 9  11 
zelf activiteiten in de 
buurt organiseren? 

      

- ja, zeker 9 11 13 11 * 10 
- ja, misschien 33 32 32 38  34 
- nee 41 42 40 32  39 
mist plekken in de buurt       
 mist ten minste één plek 66 57 50 62 * 60 
  pleintjes 20 18 15 19  18 
  grasveld 13 10 8 10  11 
  skatebaan 14 10 6 12 * 11 
  voetbalveld 13 11 8 13  12 
  jeugdhonk 22 16 14 22 * 19 
  hangplekken 31 26 30 28  28 
  buurthuis 13 12 10 13  12 

* significant verschil tussen de gemeenten; p<0,05 
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Hoofdstuk 13  Slachtoffer van 
criminaliteit en onveiligheidsgevoelens 
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Samenvatting 
 

- Een derde van de leerlingen in de regio Amstelland is in het jaar voorafgaande aan 
het onderzoek slachtoffer geweest van een strafbaar feit. Dit waren vaker jongens 
(37%), vierdeklassers (34%) en vmbo leerlingen (38%).  

 

- In het afgelopen jaar was in totaal 23% van de jongeren slachtoffer van diefstal (geld 
(9%), fiets of bromfiets/scooter (8%) en/of ‘andere’ spullen (15%)). Van 12% van de 
leerlingen waren spullen vernield en 6% van de leerlingen was bedreigd. 

 

- Vier op de tien leerlingen in de regio Amstelland voelden zich weleens onveilig.  
       Meisjes (54%) en vierdeklassers (44%) voelden zich het vaakst onveilig.  
            Leerlingen die aangaven slachtoffer te zijn geweest van een strafbaar feit voelden  
       zich vaker onveilig dan leerlingen die geen slachtoffer waren geweest.  
 

- Leerlingen voelden zich het vaakst onveilig op stations en/of in de bus, tram, metro 
of trein (17%).   

Scholen willen leerlingen een veilige omgeving bieden. Fysiek geweld, vandalisme, pesten 
en diefstal zijn een paar factoren die een school onveilig maken en een negatieve invloed 
hebben op het veiligheidsgevoel. Maar leerlingen kunnen ook op andere plekken met 
criminaliteit te maken krijgen. Ook op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of 
sporten kunnen jongeren geconfronteerd worden met agressie of vandalisme.  

 
13.1 Slachtoffer van criminaliteit 
In E-MOVO 2009 is aan jongeren gevraagd of zij in het afgelopen jaar slachtoffer zijn geweest 
van één of meer strafbare feiten zoals diefstal, vernieling of geweld.  
 
Eén op de drie leerlingen in de regio Amstelland is in het voorgaande jaar slachtoffer geweest 
van diefstal, vernieling en/of geweld. Ter vergelijking; in de GGD regio’s Gooi & Vechtstreek was 
34% van de jongeren slachtoffer geweest, in Kennemerland was dit 31% en in Zaanstreek-
Waterland 30%. 
Zoals te zien in tabel 13.1 waren in de regio Amstelland jongens vaker slachtoffer dan meisjes, 
vierdeklassers vaker dan tweedeklassers en vmbo leerlingen vaker dan havo/vwo leerlingen.   
      

Leerlingen waren in het voorgaande jaar het vaakst 
geconfronteerd met diefstal. Van 23% van de leerlingen was iets 
gestolen; geld (9%), een fiets of bromfiets/scooter (8%) en/ of 
‘andere’ spullen (15%). Vijftien procent van de leerlingen was 
slachtoffer van een vorm van geweld, waaronder vernieling (12%) 
en lichamelijk geweld (3%). Bedreiging en chantage kwamen voor 
onder respectievelijk 6% en 3% van de leerlingen. 
 

De relaties tussen de verschillende strafbare feiten die leerlingen in het voorgaande jaar waren 
overkomen met geslacht, klas en opleidingsniveau staan in tabel 13.1.  
 
Cijfers per regiogemeente 
De woonplaats binnen de regio heeft geen invloed op het slachtofferschap van jongeren. Voor 
geen van de strafbare feiten werden verschillen gevonden tussen de regiogemeenten. De cijfers 
per gemeente staan vermeld in tabel 13.2. 

‘’ 
Van 23% van de 
leerlingen is het 
afgelopen jaar iets 
gestolen. 
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Tabel 13.1 Slachtoffer van een strafbaar feit in de afgelopen 12 maanden naar geslacht, klas en 
opleidingsniveau (%) 

  totaal jongens meisjes p klas 2 klas 4 p vmbo 
-bkg 

vmbo 
-t 

havo/ 
vwo 

p 

slachtoffer van een  
strafbaar feit 

           

- ja 33 37 29 * 30 34 * 38 38 29 * 
diefstal            
  van spullen  15 18 12  * 15 15  17 18 13 * 
  van geld  9 10 9  8 10  12 13 7 * 
  van (brom)fiets/ scooter 8 8 7  6 9 * 12 9 6 * 
 totaal diefstal 23 26 21  * 21 25  28 28 20 * 
geweld            
  er zijn spullen van mij vernield 12 14 10 * 11 13  14 16 10 * 
  ik ben in elkaar geslagen 3 4 2 * 3 3  4 4 2 * 
 totaal geweld 15 18 12 * 13 15  17 18 12 * 
bedreiging/chantage            
  ik ben bedreigd 6 8 5 * 6 7  9 8 5 * 
  ik ben gechanteerd 3 3 3  3 2  3 4 2 * 
 totaal bedreiging/chantage 9 10 6 * 7 8  10 11 6 * 

* significant verschil tussen de gemeenten ; p< 0,05  
 
 
13.2 Onveiligheidsgevoelens 
Er is gekeken naar het gevoel van onveiligheid in het algemeen en op specifieke locaties zoals op 
school, in de buurt of in het openbaar vervoer. Aan leerlingen is gevraagd op welke plekken zij 
zich weleens onveilig voelen. Zij konden daarbij kiezen uit een aantal locaties. Ook konden ze 
aangeven dat ze zich nooit onveilig voelen.  
 
Vier op de tien (41%) leerlingen in de regio voelden zich weleens onveilig. Dit was in de regio 
Gooi & Vechtstreek ook 41%, in Kennemerland 40% en in Zaanstreek-Waterland 38%. 
In de regio Amstelland voelden meisjes (54%) zich vaker onveilig dan jongens (27%),  
vierdeklassers (44%) vaker dan tweedeklassers (37%). Het verband tussen gevoelens van 
onveiligheid en geslacht, klas en opleidingsniveau staat in figuur 13.1. Onveiligheidsgevoelens 
kwamen het vaakst voor onder jongens en meisjes in de vierde klas vmbo-bkg en het minst vaak 
onder jongens en meisjes in de tweede klas vmbo-bkg.  
 
 
Figuur 13.1  Percentages jongeren die zich weleens onveilig voelen naar geslacht, klas en 
opleidingsniveau (%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 



E-MOVO schooljaar 2009-2010, regio Amstelland   mei 2011 

 78 

Op welke plekken voelen jongeren zich onveilig? 
Van de leerlingen in de regio Amstelland gaf één op de zes leerlingen aan zich weleens onveilig 
te voelen op stations (17%) en/of in de bus, tram, metro of trein (17%). Twaalf procent van de 
leerlingen voelde zich op straat buiten de eigen woonbuurt onveilig en 7% tijdens het uitgaan. 
Op plekken zoals thuis (2%), op school (3%), op straat in de eigen woonbuurt (4%), in het 
winkelcentrum (2%) en/of bij sportaccommodaties (1%) hadden leerlingen minder vaak een 
gevoel van onveiligheid.  
 
Leerlingen die aangaven in het afgelopen jaar slachtoffer te 
zijn geweest van één van de nagevraagde strafbare feiten 
voelden zich vaker weleens onveilig dan leerlingen die een 
dergelijke ervaring niet hadden (respectievelijk 48% en 
37%). 
 
Cijfers per regiogemeente 
Tabel 13.2 laat zien dat er tussen de gemeenten in de regio Amstelland nauwelijks verschillen 
waren in onveiligheidsgevoelens onder jongeren. Alleen het gevoel van onveiligheid in het 
openbaar vervoer verschilde tussen de gemeenten. Dit percentage liep uiteen van 19% in 
Amstelveen tot 10% in Ouder-Amstel.  
 
 
Tabel 13 .2 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens onder jongeren (13-16 jaar) naar gemeente 
(%) 
 
 Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn p Totaal 

slachtoffer van:       
 ten minste één strafbaar feit 33 34 29 30  33 
  diefstal van (brom)fiets 7 8 6 8  8 
  diefstal van geld 9 10 9 8  9 
  diefstal andere spullen 16 16 13 13  15 
  vernieling van spullen 13 12 11 12  12 
  bedreigd 7 6 4 6  6 
  gechanteerd 3 2 2 3  3 
  in elkaar geslagen 3 3 2 2  3 
onveiligheidgevoelens       
 voelt zich weleens onveilig 40 43 37 38  41 
locatie onveiligheidsgevoel       
 op straat in de eigen             
 woonbuurt 3 4 4 4  4 

 op straat buiten de eigen  
 woonbuurt 12 13 9 12  12 

 in het winkelcentrum 3 2 < a 2  2 
 thuis < a < a < a < a  2 
 op school 4 2 2 4  3 
 tijdens het uitgaan 8 7 5 6  7 
 in de trein, tram, bus, metro 15 19 10 15 * 17 
 op het station (trein, bus,  
 metro) 15 19 17 17  17 

 bij sportaccommodaties 2 < a < a < a  1 
* significant verschil tussen de gemeenten; p< 0,05 

a om privacy redenen worden precieze aantallen niet gegeven 
 

‘’ 
Eén op de zes leerlingen 
voelde zich weleens onveilig in 
het openbaar vervoer.  
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14 Specifieke groepen 
 
 

Samenvatting 
 

- Jongeren van Nederlandse of niet-Nederlandse afkomst verschilden weinig voor 
hun uitkomsten op de verschillende gezondheidsonderwerpen.    

 
- Jongeren in de regio Amstelland die in een eenoudergezin woonden, ontbeten 

minder vaak en gebruikten vaker genotmiddelen dan jongeren niet uit een 
eenoudergezin. Jongeren uit een eenoudergezin zaten minder lekker in hun vel en 
verzuimden vaker van school. 

 

 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd voor een groot aantal gezondheids-
onderwerpen naar etniciteit en gezinssamenstelling.  
 
 
14.1 Etniciteit   
Jongeren van niet-Nederlandse afkomst weken op een beperkt aantal punten af van jongeren 
van Nederlandse komaf (tabel 14.1). Leerlingen van niet-Nederlandse komaf hebben in de 
voorgaande maand vaker gespijbeld, gingen vaker zonder ontbijt naar school en waren minder 
positief over de eigen gezondheid. Nederlandse jongeren daarentegen aten vaker niet elke dag 
groente en hadden in de voorgaande 4 weken vaker overmatig alcohol gedronken (binge 
drinking). 
 
 
14.2 Gezinssamenstelling 
De uitkomsten voor leerlingen die opgroeiden in een eenoudergezin waren voor een groot 
aantal gezondheidsonderwerpen minder gunstig dan voor leerlingen in een andere 
gezinssamenstelling (wonend bij beide ouders, bij een ouder en 
een stiefouder, co-ouderschap of anders) (tabel 14.1). De groep 
jongeren uit een eenoudergezin gaf vaker aan het niet leuk te 
vinden op school en had vaker van school verzuimd. Ook de 
leefgewoonten van deze jongeren waren slechter dan die van 
jongeren niet uit een eenoudergezin. Jongeren uit een 
eenoudergezin gingen vaker zonder ontbijt naar school, rookten 
vaker, dronken vaker te veel alcohol en gebruikten vaker 
cannabis. Ook hadden deze jongeren vaker al eens 
geslachtsgemeenschap gehad. Zoals blijkt uit de cijfers voor de 
ervaren gezondheid voelden jongeren in een eenoudergezin 
zich minder vaak gezond. Voor de onderwerpen die betrekking hebben op de psychosociale 
gezondheid gold dat de kwaliteit van leven bij jongeren uit een eenoudergezin vaker laag was. 
Deze groep gaf vaker aan in het voorgaande jaar suïcidale gedachten te hebben gehad en ook 
een suïcidepoging kwam in deze groep vaker voor. 
 

’’ 
Jongeren uit een een-
oudergezin gebruikten 
vaker genotmiddelen, 
zaten minder lekker in hun 
vel en verzuimden vaker 
van school. 
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Tabel 14.1 Schoolbeleving, leefgewoonten, lichamelijke gezondheid en psychosociale gezondheid 
naar etniciteit en gezinssamenstelling (%). 
   etniciteit gezinssamenstelling 

 

 
niet-

Nederlands 
N=448 

 
 

Nederlands 
N=1802 

 
 

p 

 
eenouder 

gezin 
N=295 

geen 
eenouder 

gezin 
N=1946 

 
 

p 

school       
  vond school niet leuk  11 10  14 10 * 
  werd regelmatig gepest 7 6  9 6  
  gespijbeld, afgelopen 4 weken 17 11 * 19 11 * 
  ziekteverzuim, afgelopen 4 weken 42 39  48 39 * 
leefgewoonten       
  ontbijt < 5 dagen per week 25 12  * 23 14 * 
  niet elke dag fruit 61 65  66 64  
  niet elke dag groente 55 62  * 59 61  
  bewegen, voldeed niet aan de NNGB 87 84  87 84  
  roken, tenminste 1 keer per week 14 13  21 12 * 
  binge drinken, afgelopen 4 weken 25 30  * 38 28  * 
  cannabisgebruik, afgelopen 4 weken 10 8  14 8  * 
  harddrugsa gebruikt, ooit 2,3 1,8  3,1 1,7  
  geslachtsgemeenschap gehad, ooit 22 19  30 18 * 
lichamelijke gezondheid       
ervaren gezondheid, matig/slecht 21 17 * 25 17 * 
Top-3 ziekten en aandoeningenb       
  migraine, ernstige hoofdpijnklachten 16 15  19 15  
  astma/bronchitis 12 11  15 10 * 
  chronische vermoeidheid 9 10  12 9  
psychosociale gezondheid       
  lage kwaliteit van leven 31 28  38 27  * 
  ongunstige SDQ totaalscore 12 12  15 12  
  lichamelijk mishandeld, ooit 6 6  7 6  
  geestelijk mishandeld, ooit 19 20  21 19  
  ongewenst seksuele ervaring, ooit 6 7  8 6  
  suïcide gedachten, afgelopen jaar 16 16  21 15  * 
  suïcide poging, ooit 2,5 2,5  5,1 2,1 * 
* significant verschil tussen groepen; p< 0,05  
a zonder GHB en paddo’s 
b wel en niet vastgesteld door een arts 
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15 Aanbevelingen  
 
De belangrijkste aandachtspunten voor de gezondheid van jongeren zijn: 

 
1. zorg dragen voor een veilige omgeving (voorkomen van kindermishandeling)  
2. voorkomen en terugdringen van psychosociale problematiek 
3. voorkomen van overgewicht en het stimuleren van een gezond 
    voedingspatroon en voldoende beweging  
4. terugdringen van genotmiddelengebruik 
5. terugdringen van seksueel risicogedrag  
6. terugdringen van schoolverzuim 
 

 
Jongeren in de regio Amstelland zijn over het algemeen gezond: ze hebben het naar hun zin 
op school en zitten lekker in hun vel. De meerderheid voldoet echter niet aan de landelijk 
gestelde normen voor fruit- en groenteconsumptie en bewegen. Ook wordt er met de 
toename van de leeftijd vaak alcohol gedronken en vaak overmatig alcohol gedronken – al 
dan niet gecombineerd met roken of cannabisgebruik. Daarnaast hebben bepaalde groepen 
vierdeklassers al geslachtsgemeenschap gehad, wat niet altijd veilig gebeurde.   
 
Dit onderzoek laat zien dat er aanzienlijke gezondheidswinst te behalen is met preventie, 
vooral via het bevorderen van gezond gedrag. Gedragsverandering zal groter zijn naarmate 
wet- en regelgeving de interventies ondersteunen. Andere belangrijke voorwaarden voor 
succesvolle interventies op jongeren zijn afstemming op de verschillende doelgroepen en 
een lange termijn visie met continue ondersteuning. Investeren in jongeren is een investering 
in een gezonde toekomst van de regio. Deze investering vraagt tijd, geld en intersectorale 
aandacht. Zoals ook uit de resultaten van dit onderzoek blijkt komen ongezonde leefgewoonten 
vaker voor bij leerlingen van lagere opleidingniveaus. Extra inzet op VMBO scholen is dan 
ook van belang. 
Bij het ontwikkelen van beleid moet gekeken worden wat er al gebeurt. Vervolgens kan op 
basis daarvan worden nagegaan welke aanvullende maatregelen of interventies er nodig 
zijn.  
 
Zorg dragen voor een veilige omgeving (voorkomen van kindermishandeling)  
Een veilige school- en gezinsomgeving is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Helaas, zoals 
te lezen in dit rapport, wordt er op school regelmatig gepest en zijn kinderen nog te vaak 
slachtoffer van mishandeling. Het is dan ook van belang dat op scholen een goed 
geïmplementeerd pestprotocol aanwezig is. Een pestprotocol is een handelingsplan voor de 
school. Hierin wordt vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in geval van pesten. Als er 
sprake is van mishandeling (op school of binnen het gezin), is het van belang dat zodra dat 
gesignaleerd wordt er zo snel mogelijk passende zorg voor het kind wordt gevonden. Op school 
is hierbij een belangrijke taak weggelegd voor het Zorgadviesteam (ZAT). Gemeenten kunnen 
scholen ondersteunen om een pestprotocol te ontwikkelen en bij een goed functionerend ZAT 
team. 
 
Voorkomen en terugdringen psychosociale problematiek  
Psychosociale problematiek vormt een groot gezondheidsprobleem onder jongeren en is 
gerelateerd aan onder andere schoolverzuim, genotmiddelengebruik en suïcide. Bovendien 
vormt psychische problematiek in de jeugd een risicofactor voor psychische problematiek later in 
het leven.  
Het is belangrijk dat psychosociale problematiek bij kinderen zo vroeg mogelijk wordt 
gesignaleerd. Het is van belang dat er systematisch gekeken wordt naar het sociaal emotioneel 
welbevinden van kinderen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is dit met name van 
belang voor vmbo scholen. De GGD Amsterdam hanteert in haar gezondheidsonderzoeken de 
Strenghts and Difficulties Questionnaire. Op het VO wordt deze vragenlijst door de leerling zelf 
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voorafgaand aan het Preventief Gezondheidsonderzoek in de tweede klas ingevuld. Voor een 
valide vroeg-signalering is het echter van belang dat ook de leerkracht de SDQ vragenlijst invult. 
Dit gebeurt op VO scholen in de regio Amstelland nu nog niet.  
Zodra psychosociale problemen gesignaleerd worden is het van belang dat er zo snel mogelijk 
passende zorg voor het kind wordt gevonden. Een belangrijke taak is hier weggelegd voor het 
Zorgadviesteam (ZAT). In het ZAT wordt multidisciplinair samengewerkt om bij signalen en 
vermoedens van opvoed- of opgroeiproblemen vroegtijdig, snel en adequaat hulp te kunnen 
bieden aan jeugdigen en/of hun ouders en/of gezinnen. Door de brede expertise in een ZAT kan 
een probleemsituatie goed beoordeeld worden en kunnen snel verschillende acties in gang 
gezet worden om het probleem aan te pakken. Naast hulp aan jeugdigen of aan hun ouders 
biedt het ZAT ook altijd handelingsadviezen aan de school.  
De adviesteams zijn verantwoordelijk voor zowel doorleiding naar de jeugdzorg als naar het 
preventieve aanbod voor opvoedings- en opgroeiondersteuning en lichte zorg. Het is van belang 
dat instellingen een samenhangend aanbod ontwikkelen en zodoende een keten van zorg 
realiseren.  
 
Preventie van overgewicht en stimuleren van gezonde voeding en beweging 
Steeds meer jongeren hebben (ernstig) overgewicht, waardoor ze meer kans hebben   
op allerlei problemen. Zij vertonen meer schoolverzuim en vallen vaker uit bij hun opleiding. 
Daarnaast hebben zij minder zelfvertrouwen. Jongeren met overgewicht hebben meer kans op 
overgewicht op volwassen leeftijd en daarmee op gezondheidsproblemen zoals hart- en 
vaatziekten en diabetes, mindere kwaliteit van leven en mobiliteitsbeperking. Overgewicht 
ontstaat door een verkeerde balans tussen energie-inname via de voeding en 
energieverbruik door lichamelijke activiteit. Ook factoren in de omgeving hebben direct en 
indirect een invloed op het ontstaan van overgewicht. Preventie van overgewicht moet zich 
daarom richten op zowel voeding, beweging als ook op factoren in de omgeving.  
Zoals ook uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, komen ongezonde eetgewoonten, gebrek 
aan beweging en inactiviteit vaker voor bij leerlingen van lagere opleidingsniveaus. Het zelfde 
geldt voor overgewicht. Tevens verslechteren de gewoonten naarmate leerlingen ouder worden. 
Juist aan die doelgroepen zal dus extra aandacht moeten worden besteed.  
Om gezond eten en bewegen bij deze doelgroepen te stimuleren is er een integrale aanpak 
nodig, waarbij verschillende sectoren samenwerken om gezond eten en bewegen makkelijk en 
aantrekkelijk te maken. Bij de inrichting van wijken gaat het om veilige fiets- en wandelroutes 
naar scholen, voldoende ruimte om buiten te spelen en te recreëren, alsook de aanwezigheid van 
een gevarieerd en betaalbaar sportaanbod. Tevens kan met het vergunningenbeleid worden 
voorkomen dat zaken zoals snackbars zich dicht bij middelbare scholen vestigen.  
Ouders hebben uiteraard de hoofdverantwoordelijkheid in het stimuleren van ontbijten,  
gezonde voeding en beweging van hun kinderen, maar ook scholen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren. Zij kunnen door lesmethoden leerlingen scholen op het gebied van voeding en 
beweging. Daarnaast kunnen scholen zorgen voor faciliteiten die gezond eten en bewegen rond 
schooltijd stimuleren, zoals een gezonde schoolkantine, (extra uren) lichamelijk opvoeding, 
naschoolse sportactiviteiten, het stimuleren van fietsen en lopen naar school en het 
beweegvriendelijk inrichten van het schoolplein.   
Als laatste is het van belang om naast preventie ook aandacht te besteden aan de leerlingen 
waar reeds (beginnende) problematiek aanwezig is. Met tijdige signalering kunnen deze 
leerlingen door de GGD worden toegeleid naar een passend zorgaanbod. 
 
Terugdringen van genotmiddelengebruik 
Middelengebruik onder adolescenten blijft, ondanks enkele positieve ontwikkelingen zoals ook in 
deze studie gepresenteerd, risico's voor de gezondheid met zich meebrengen en blijft een punt 
van zorg voor beleidsmakers. Extra aandacht verdienen daarbij vmbo leerlingen en (voor wat 
betreft cannabis) de jongens. De daling van het alcoholgebruik onder jongeren is een positieve 
ontwikkeling, maar vraagt blijvende aandacht. Met name het ondersteunen van ouders bij het 
stellen van grenzen en regels moet nog enige tijd worden gecontinueerd. Om verdere daling van 
alcoholgebruik te bewerkstelligen is extra aandacht voor de verkrijgbaarheid van alcohol voor 
jongeren onder de 16 in horeca en supermarkten essentieel. 
Voor succesvolle preventie van middelengebruik is een mix nodig van (1) voorlichting en 
opvoedondersteuning, (2) zorg en begeleiding en (3) handhaving en het terugdringen van de 
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verkrijgbaarheid. De preventieprogramma’s in het onderwijs kunnen hier een bijdrage aan 
leveren. De GGD biedt hiervoor 'Alcoholpreventie basisonderwijs', 'Rooksignaal' en 'De 
Gezonde School en Genotmiddelen'.  
 
Terugdringen van seksueel risicogedrag 
Bij de meeste jongeren verloopt de seksuele ontwikkeling goed. Toch zijn er punten van zorg 
rond condoom- en anticonceptiegebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag en intolerantie. 
Zo heeft aangeleerd risicogedrag op jonge leeftijd consequenties voor risico's op latere leeftijd.  
De studie laat zien dat jongeren op het vmbo vaker risicogedrag vertonen en vaker slachtoffer 
zijn van ongewenste ervaringen. Beleid zal dus extra aandacht aan dit thema moeten besteden. 
Voor succesvolle preventie op het gebied van seksueel gedrag is goede relationele en seksuele 
vorming voor alle jongeren belangrijk. Naast veilig vrijen dient daarbij met name aandacht te zijn 
voor weerbaarheid en grenzen stellen. Het onderwijs kan hier een belangrijke rol in spelen, maar 
alleen aanvullend op de rol van ouders en verzorgers. Ondersteuning van ouders bij hun taak als 
opvoeder zou daarom een plaats moeten hebben in het beleid. Als derde punt is het belangrijk 
dat goede en laagdrempelige zorg voor jongeren beschikbaar is. De programma’s ‘Vlinders in je 
buik’ (basisonderwijs) en 'Lang Leve de Liefde' (voortgezet onderwijs) van de GGD kunnen het 
onderwijs ondersteunen, maar worden nog beperkt in de regio gebruikt. De soa-polikliniek van 
de GGD Amsterdam is ook voor jongeren uit de regio Amstelland gratis en anoniem 
toegankelijk. Op dezelfde locatie is het ‘Sense spreekuur’ voor seksuele hulp voor jongeren, in 
aanvulling op het aanbod van huisartsen.  
 
Terugdringen van schoolverzuim 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat veelvuldig spijbelen samenhangt met slechte schoolprestaties, 
voortijdig schoolverlaten en risicogedrag zoals roken en alcoholgebruik. Zoals te lezen in dit 
rapport werd schoolverzuim vaker veroorzaakt door ziekte dan door spijbelen. Op het vmbo 
werd het vaakst verzuimd.    
De GGD ondersteunt de scholen bij het signaleren van onderliggende problemen die leiden tot 
veelvuldig en langdurig schoolverzuim. Eén van de activiteiten om schoolverzuim en vervroegde 
schooluitval te voortkomen is het project ‘Begeleiding Ziekteverzuim in het Voortgezet 
Onderwijs’.  
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Bijlage 1 
 
 
Deelnemende scholen 
 
Aalsmeer 
Wellantcollege de Groenstrook 
Wellantcollege Westplas 
 
Amstelveen 
Amstelveen College, locatie Tulpenburg 
Amstelveen College, locatie Startbaan 
Hermann Wesselink College 
Keizer Karel College 
Panta Rhei 
 
Uithoorn 
Scholengemeenschap Thamen 
Alkwin Kollege 
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Bijlage 2 
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