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Samenvatting 

Achtergrond: Cystic Fibrosis (CF) is taaislijmziekte, waar in Nederland ongeveer 1300 

mensen aan lijden. De levensverwachting van mensen met CF is de afgelopen decennia door 

verbeterde behandelmogelijkheden gestegen. Doel: Doel is om een eerste beschrijving te 

geven van de seksuele ontwikkeling en kwaliteit van leven van jongeren met CF. Methode: 

60 Jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar, uit het patiëntenbestand van het WKZ, met CF 

zijn aangeschreven. Voor jongeren zonder CF wordt gebruik gemaakt van een deel van de 

normgegevens van de Rutger Nisso Groep. Gebruik is gemaakt van een verkorte versie van de 

vragenlijst 'Seks onder je 25e' en de Cystic Fibrosis Questionnaire (CFQ). Resultaten: Geen 

correlatie is gevonden tussen de seksuele ontwikkeling en de CFQ. Acht van de 15 jongeren 

zijn op de hoogte dat mannen bijna altijd onvruchtbaar zijn, vier jongeren zijn op de hoogte 

dat vrouwen verminderd vruchtbaar zijn. 14 jongeren geven aan dat mensen met CF zowel pil 

als condoom moeten gebruiken. 14 jongeren weten dat jongens/mannen met CF geen grotere 

kans hebben op erectieproblemen. Zes jongeren weten dat meisjes met CF (over het 

algemeen) op latere leeftijd ongesteld worden. De meeste jongeren hebben voorlichting gehad 

van hun ouders, het ziekenhuis en de brochure van het NCFS. Bij deze bronnen ligt tevens 

hun voorkeur. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voorlichting hebben gehad ligt op 14 

jaar. Dit is ook de leeftijd waarop ze bij voorkeur informatie willen ontvangen. Jongeren met 

CF geven aan dat zij meer informatie willen over zwangerschap en kinderen krijgen. Deze 

informatie willen ze ontvangen van ziekenhuispersoneel. Jongeren met CF praten meer met 

vrienden over seksualiteit dan met ouders of andere familie. Jongeren hebben geen behoefte 

om meer te praten over seksualiteit. Enkele vragen over sociale integratie zijn gecorreleerd 

met domeinen van de CFQ. Conclusie: De resultaten laten zien dat voorlichting bij sommige 

jongeren op een aantal onderwerpen tekort schiet. Verder onderzoek kan aandacht besteden 

aan vergelijken van jongeren met CF en jongeren zonder CF. 
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Inleiding 

Cystic Fibrosis (CF) is taaislijmziekte, waar in Nederland ongeveer 1300 mensen aan lijden. 

Hiermee is het één van de meest voorkomende erfelijke aandoeningen onder het blanke ras. 

Mensen met CF hebben een beperkte levensverwachting. CF is een blijvende aandoening, 

waarbij tijdens het verloop van de ziekte de klachten over het algemeen ernstiger worden 

(“Wat is CF”, n.d.). CF komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. CF komt het meeste 

voor onder het blanke ras, de prevalentie neemt af met het donkerder worden van de 

huidskleur. CF wordt veroorzaakt door een defect gen dat in de organen zorgt voor dik, taai 

slijm. Hierdoor functioneren deze organen, bijvoorbeeld de longen, alvleesklier, darmen en 

lever, maar ook geslachtsorganen niet goed. Bij de meeste mensen met CF staan 

luchtwegproblemen voorop. De overige orgaanstoornissen komen in wisselende frequentie 

voor en kunnen ook afwezig zijn. In de longen leidt het taaie slijm op den duur tot 

ademhalingsmoeilijkheden en luchtweginfecties. De schade aan de longen als gevolg hiervan 

kan uiteindelijk leiden tot de dood. De diagnose wordt doorgaans in de eerste twee 

levensjaren gesteld (“Cystic Fibrosis in het kort”, n.d.). De levensverwachting van mensen 

met CF is de afgelopen decennia door verbeterde behandelmogelijkheden aanzienlijk 

gestegen (Britto, et al., 1998; Hull & Kass, 2000; Johannesson, Carlson, Brucefors & Hjelte, 

1998; Lyon & Bilton, 2002). De gemiddelde levensverwachting is op dit moment ongeveer 35 

tot 40 jaar (“Wat is CF”, n.d). Door de hogere levensverwachting bereiken meer kinderen met 

CF de puberteit, adolescentie en volwassenheid. Over de ontwikkeling tijdens de puberteit, 

adolescentie en volwassenheid is echter nog weinig bekend.  

 Uit onderzoek blijkt dat tijdens de adolescentie 'nieuwe' problematiek kan optreden. 

Zo is er een vergrote kans op een vertraagde puberteitsontwikkeling (Britto et al., 1998; 

Elford & Spence, 2002; Hull & Kass, 2000; Johannesson et al., 1998; Roberts & Green, 

2005). Tevens is er sprake van onvruchtbaarheid, ongeveer 98% van de mannen is 

onvruchtbaar (Boyd, Metha & Murphy, 2004; Hull & Kass, 2000). Bij vrouwen met CF is er 

ook een verminderde vruchtbaarheid, hoewel het precieze percentage niet bekend is (Hull & 

Kass, 2000; Johannesson et al., 1998; Lyon & Bilton, 2002; Sawyer, Phelan & Bowes; 1995). 

Het aantal vrouwen met CF dat zwanger wordt ligt lager dan in de populatie vrouwen zonder 

CF (Sawyer et al., 1995). Echter het percentage onvruchtbaarheid onder vrouwen met CF is 

niet bekend, omdat veel vrouwen met CF ervoor kiezen om niet zwanger te worden 

(Edenborough, 2002). Uit onderzoek (Ødegaard, Strayedersen, Hallberg, Haanaes, Storrøsten 

& Johannesson, 2002) is gebleken dat er voor vrouwen minder problemen zijn met 
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vruchtbaarheid, dan voorheen werd gerapporteerd. Voorgenoemde ziektegerelateerde factoren 

kunnen een negatieve invloed hebben op de seksuele ontwikkeling. Mensen met CF hebben 

daarnaast regelmatig last van een verminderd energiepeil (Sawicki, Sellers & Robinson, 

2008). In combinatie met veelvuldig hoesten, bijvoorbeeld bij inspanning (Elford & Spence, 

2002; Sawicki et al., 2008) en incontinentieproblemen door het veelvuldig hoesten (Elford & 

Spence, 2002), kan daardoor ook sprake zijn van een verminderde behoefte aan seks.  

Informatie en voorlichting over seksualiteit en relaties is in het algemeen belangrijk 

voor jongeren en extra belangrijk voor jongeren met CF, omdat hier de nodige problemen 

kunnen ontstaan. Over de problemen die jongeren met CF kunnen ondervinden in de 

puberteit, wordt vaak onvoldoende voorlichting aan patiënten gegeven over wat te verwachten 

valt in de toekomst (Hames, Beesley & Nelson, 1991; Johannesson et al., 1998; Sawyer, 

Farrant, Cerritelli & Wilson, 2005). Een groep onderzochte vrouwen gaf aan dat ze weinig 

informatie hadden ontvangen (Johannesson et al., 1998). Uit onderzoek onder mannen blijkt 

dat 14 % van de mannen met CF zich niet bewust is van het grote percentage 

onvruchtbaarheid onder mannen met CF (Hames et al., 1991; Lyon & Bilton, 2002; Sawyer et 

al., 2005; Sawyer et al., 1995; Thickett et al., 2001). Vruchtbaarheid en ouderschap blijken 

belangrijke onderwerpen voor mensen met CF, maar de meeste mensen met CF weten niet 

goed hoe ze aan de juiste informatie moeten komen (Fair & Osman, 2000).  

Naast het geven van onvoldoende informatie over seksualiteit, wordt te lang gewacht 

met het geven van seksuele voorlichting. De leeftijd waarop, volgens mensen met CF en 

professionals, het beste voorlichting kan worden gegeven is rond 13 en 14 jaar (Fair, Griffiths 

& Osman, 2000; Johannesson et al., 1998; Rodgers et al., 2000; Sawyer et al., 2005). Ook 

professionals vinden dat voorlichting het beste gegeven kan worden rond 13 en 14 jaar 

(Sawyer, Tully & Collin, 2001). Voorlichting wordt echter meestal gegeven rond de 15, 16 en 

17 jaar (Rodgers et al., 2000; Sawyer et al., 2005; Sawyer et al., 2000).  

Maatschappelijk werkers, psychologen of andere hulpverleners dienen in te spelen op 

de voorlichtingsbehoefte. Mensen met CF willen van het CF-team voorlichting krijgen over 

seksualiteit met betrekking tot CF (Rodgers et al., 2000; Sawyer et al., 2005). Professionals 

vinden seksuele voorlichting met betrekking tot CF ook de verantwoordelijkheid van het CF-

team (Sawyer et al., 2000). Een stap naar betere voorlichting lijkt te zijn om professionals 

beter op te leiden tot het geven van voorlichting aan jongeren met CF (Sawyer et al., 2001). 

Om professionals beter op te leiden is betere informatie nodig over de seksuele ontwikkeling 

en kwaliteit van leven. 
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Uit eerder onderzoek is gebleken dat jongeren met CF significant later hun seksuele 

ontwikkeling doormaken (Britto et al., 1998; Sinnema, Bonarius, Laag & Stoop, 1988). 

Problemen rondom seksualiteit worden groter, naarmate CF ernstiger vormen aanneemt 

(Pfeffer, Pfeffer & Hodson, 2003). Het percentage jongeren met CF in de leeftijd van 12 tot 

19 jaar dat nog niet seksueel actief is,  is hoger dan bij jongeren zonder CF in deze leeftijd. De 

sexarche1 van jongens met CF in de leeftijd van 12 tot 19 jaar ligt significant hoger dan bij 

jongens zonder CF (Britto et al, 1998). Voor jongeren met CF ligt de gemiddelde leeftijd voor 

de sexarche1 op 17.9 jaar (Sawyer et al., 2005). Binnen de Nederlandse populatie jongeren 

zonder CF ligt de gemiddelde leeftijd voor de sexarche1 op 16,7 jaar (de Graaf, Meijer, 

Poelman & Vanwesenbeeck, 2005). 

 Het beeld van een verlate seksuele ontwikkeling wordt niet door alle onderzoeken 

bevestigd. Sawyer en collega’s (1995) vonden geen verschil in prevalentie van gemeenschap 

in de afgelopen 12 maanden en sexarche1 onder vrouwen met CF in vergelijking met vrouwen 

zonder CF.  

Naast problemen met seksualiteit zijn problemen met betrekking tot de sociale 

integratie gerapporteerd. Zo kunnen jongeren met CF problemen met persoonlijke relaties 

ervaren. Deze problemen kunnen resulteren in sociaal isolement en sociale 

aanpassingsproblemen (Pfeffer et al., 2003). Jongeren met CF hebben minder hechte 

vriendschappen en minder vrienden van de andere sekse (Britto et al, 1998). Meisjes met een 

chronische aandoening, inclusief CF, in de leeftijd van 13 tot 16 jaar hebben minder sociale 

activiteiten dan meisjes zonder een chronische aandoening (Meijer, Sinnema, Bijstra, 

Mellenbergh & Wolters, 2000). 

Er is nog relatief weinig bekend over de seksuele ontwikkeling van jongeren met CF. 

Tevens zijn de resultaten met betrekking tot de seksuele ontwikkeling tegenstrijdig. Het doel 

van het huidige onderzoek is dan ook om erachter te komen wat het effect van CF is op de 

seksuele ontwikkeling en kwaliteit van leven. Wanneer er betere kennis is over de seksualiteit 

van jongeren met CF kan beter voorlichting worden gegeven aan deze jongeren. Ook is het 

belangrijk om na te gaan hoe het er in Nederland voorstaat met de seksuele voorlichting van 

jongeren met CF.  

 

                                                 
1 synoniem voor de eerste keer geslachtsgemeenschap.  
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Op basis van het literatuuroverzicht wordt de volgende vragen gesteld.  

1. Is er een verschil tussen jongeren met CF en jongeren zonder CF in seksuele ervaring, 

informatiebehoefte over seksualiteit, informatievoorziening over seksualiteit en sociale 

integratie?  

2. Is de seksuele ontwikkeling van jongeren met CF gecorreleerd met kwaliteit van leven? 

3. Hoe is de kennis over CF en seksualiteit, de informatievoorziening en informatiebehoefte 

over seksualiteit onder jongeren met CF? 

4. Hoeveel praten jongeren over seksualiteit en wat is hun behoefte hierin? 

5. Is de sociale integratie van jongeren met CF gecorreleerd met kwaliteit van leven? 

De verwachting is dat jongeren met CF minder seksuele ervaring hebben en dat de 

sociale integratie lager is dan bij jongeren zonder CF. Daarnaast wordt verwacht dat de 

informatiebehoefte over seksualiteit hoger ligt voor jongeren met CF, omdat er vaker 

problemen ontstaan rondom seksualiteit. De verwachting is dat jongeren met CF meer 

verkregen informatie zullen hebben, doordat ze naast algemene voorlichting, ook CF-

specifieke voorlichting ontvangen. De verwachting is dus dat jongeren ook op andere plekken 

voorlichting krijgen, waardoor ze meer informatie gekregen hebben.  

De verwachting op basis van de literatuur is dat jongeren met CF vaak niet goed op de 

hoogte zijn van seksualiteit en CF. De kennis is laag, wanneer meer dan de helft van de 

respondenten niet op de hoogte is van het juiste antwoord op een vraag. Hull en Kass (2000) 

vonden dat een groot percentage vrouwen met CF denkt dat vrouwen met CF niet vruchtbaar 

zijn en geen voorbehoedsmiddelen hoeven te gebruiken. Mensen met CF zijn daarnaast vaak 

niet op de hoogte van het grote percentage onvruchtbaarheid onder mannen (Hames et al., 

1991). Ongeveer 20 tot 30% is niet op de hoogte van het hoge risico op onvruchtbaarheid 

onder mannen (Lyon & Bilton, 2002; Sawyer et al., 1995; Thickett et al., 2001). Wat betreft 

informatievoorziening wordt de volgende verwachting gesteld op basis van de beschikbare 

literatuur: jongeren met CF hebben eerder behoefte aan seksuele voorlichting dan wanneer het 

meestal gegeven wordt (Rodgers et al., 2000; Sawyer et al., 2005; Sawyer et al., 2001). 

Tevens is de verwachting dat jongeren graag voorlichting krijgen van het CF-team (Rodgers 

et al., 2000; Sawyer et al., 2005) en dat dit over het algemeen ook door het CF-team gebeurt, 

omdat zij vinden dat dit onder hun verantwoordelijkheid valt (Sawyer et al., 2001). Qua 

informatiebehoefte wordt verwacht dat jongeren met name meer informatie willen over 

zwangerschap en kinderen krijgen, geslachtsorganen of borsten en menstruatie. Dit wordt 

verwacht omdat hier problemen kunnen ontstaan, waardoor jongeren vragen kunnen hebben. 
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Daarnaast is uit literatuur gebleken dat vruchtbaarheid en ouderschap belangrijke 

onderwerpen zijn voor mensen met CF (Fair & Osman, 2000). 

 Met betrekking tot de vraag hoeveel jongeren praten over seksualiteit en wat hun 

behoefte hierin is, wordt verwacht dat jongeren niet veel over seksualiteit praten, maar hier 

wel behoefte aan hebben. Rondom de seksualiteit van jongeren met CF kunnen problemen 

spelen, waardoor praten over seksualiteit lastig kan zijn, zowel voor ouders als voor jongeren. 

Maar juist vanwege deze problemen zullen jongeren met CF wel behoefte hebben om te 

spreken over seksualiteit. 

Verwacht wordt dat er een relatie is tussen kwaliteit van leven en seksuele 

ontwikkeling. Gebleken is dat problemen rondom seksualiteit groter worden, naarmate CF 

ernstiger vormen aanneemt (Pfeffer, Pfeffer & Hodson, 2003). Er wordt tevens een relatie 

verwacht tussen kwaliteit van leven en sociale integratie. Wanneer jongeren meer last hebben 

van hun ziekte en hierdoor een lagere kwaliteit van leven rapporteren, zullen zij minder in 

staat zijn tot, of tijd hebben voor sociale interacties en hierdoor lager scoren op sociale 

integratie.  

 

Methoden 

Participanten 

Binnen het huidige onderzoek zijn twee verschillende populaties aan de orde, jongeren met 

CF en jongeren zonder CF. 

Voor de jongeren met CF wordt gebruik gemaakt van het patiëntenbestand van het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Alle jongeren tot en met 18 jaar in 

Nederland die bekend zijn met CF en onder behandeling van het CF-team Utrecht zijn, zijn 

opgenomen in dit patiëntenbestand. De gehele populatie jongeren van 14 tot 19 jaar wordt 

aangeschreven. Het gaat om steekproefonderzoek. De populatie bestaat uit 19 meisjes en 41 

jongens. Acht jongens en zeven meisjes hebben de vragenlijst ingevuld geretourneerd. Van de 

jongeren die niet deel wilden nemen is bij 22 jongeren en/of ouders de reden van niet 

deelnemen nagevraagd. Tien jongeren gaven aan geen interesse te hebben, het te druk te 

hebben of geen zin te hebben. Daarnaast gaven twee jongeren aan dat het onderwerp te intiem 

is, of gaven twee ouders aan dat hun kind aan het puberen is en het onderwerp te gevoelig ligt. 

Twee jongeren wilden vanwege de ziekte niet meedoen en bij twee jongeren lag hun moeder 

in het ziekenhuis. Één jongere was op vakantie en één jongere was verhuisd naar het 
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buitenland. Als laatst gaven twee jongeren aan teveel onderzoeken gehad te hebben en dat ze 

daarom niet wilden deelnemen aan het huidige onderzoek. 

Voor jongeren zonder CF wordt gebruik gemaakt van normgegevens van de Rutger 

Nisso Groep. Het gaat om een onderzoek uit 2005 en de steekproef bestaat uit 2382 jongens 

en 2439 meisje in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Voor het huidige onderzoek wordt een deel 

van de steekproef gebruikt, zodat de leeftijden overeen komen. Deze steekproef bestaat uit 

943 jongens en 1029 meisjes. Deze respondenten zijn zowel aselect als select verworven. 

Voor het representatieve deel zijn aselect jongeren geworven via gemeentelijke 

basisadministraties van verschillende gemeenten. Een aantal jongeren zijn select verworven, 

bijvoorbeeld biseksuele jongeren, omdat bepaalde steekgroepen anders te klein zouden 

worden (de Graaf et al., 2005) 

 

Meetinstrumenten 

Het onderzoeksdesign dat gebruikt is, is een survey, middels twee schriftelijke vragenlijsten. 

Het onderzoek is bedoeld om een eerste beschrijving te geven van de seksuele ontwikkeling 

en kwaliteit van leven van jongeren met CF. De hypotheses zijn afgeleid uit de literatuur en 

worden getoetst door middel van toetsingsonderzoek (Baarda & de Goede, 1997). De 

vragenlijsten zijn gestructureerd, wat betekent dat de vragen en de opgestelde 

antwoordalternatieven gelijk zijn voor alle ondervraagden. Bij een gestructureerde vragenlijst 

is de kans groter dat mensen makkelijker antwoord geven op intieme vragen. Deze methode 

van dataverzameling vermindert dan ook de kans op sociaal wenselijke antwoorden (Baarda, 

de Goede & Kalmijn, 2000). Daarnaast wordt de kans op missing values verminderd, doordat 

de antwoordmogelijkheden de jongeren helpen zich het meest passende antwoord in te 

denken.  

 Het gaat om een feasibility studie, na afronden van het huidige onderzoek wordt 

mogelijk verder onderzoek gedaan naar de seksuele ontwikkeling en kwaliteit van leven van 

jongeren met CF. 

 Het onderwerp seksualiteit kan voor sommige jongeren belastend zijn, mede doordat bij 

jongeren met CF problemen met betrekking tot seksualiteit voor kunnen komen. Jongeren 

kunnen sociaal wenselijk antwoorden geven, omdat ze het gevoel hebben dat ze bijvoorbeeld 

ervaring moeten hebben met bepaalde aspecten van seksualiteit. Om de kans op sociaal 

wenselijk antwoorden zo klein mogelijk te maken, naast de manier van data verzamelen, 

krijgen de jongeren de mogelijkheid om de vragenlijst zelfstandig in te vullen op een gewenst 

moment. De ouders van de jongeren worden in de brieven verzocht de jongere de kans te 
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geven om de vragenlijst zelf en alleen in te vullen. Daarnaast wordt aan de jongeren in de 

brief uitgelegd dat de gegevens gecodeerd worden en dat alleen de onderzoeker toegang heeft 

tot op de jongere herleidbare gegevens. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Hiermee wordt getracht de kans op sociaal wenselijk antwoorden te verminderen. 

De jongeren moeten twee vragenlijsten invullen. Het invullen en de inhoud hiervan 

worden als minimaal belastend geacht voor de jongeren, mede doordat de gegevens 

vertrouwelijk gebruikt worden. Daarnaast hebben de jongeren de mogelijkheid om te 

weigeren om deel te nemen, zonder dat zij een reden hoeven op te geven. Tevens hebben de 

jongeren de mogelijkheid om vóór of na het invullen van de vragenlijst contact op te nemen 

met de psycholoog van het CF-team, indien zij een gesprek wensen. Op deze manier hebben 

de jongeren die de vragenlijst wel belastend vinden, de mogelijkheid om verder te praten over 

de vragenlijst en de daarmee samenhangende onderwerpen. 

De onafhankelijke variabele bestaat uit het wel of niet hebben van CF. De jongeren die 

voor het onderzoek worden aangeschreven zijn allen bekend binnen het UMC Utrecht. Binnen 

de steekproef van de Rutger Nisso Groep kunnen theoretisch gezien jongeren opgenomen zijn 

die CF hebben Hierover zijn geen gegevens bekend. De steekproef van de Rutger Nisso 

Groep is echter dermate groot dat de invloed, van één of enkele jongeren met CF in deze 

steekproef, verwaarloosd kan worden. 

Om de seksuele ontwikkeling in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van een 

verkorte versie van de vragenlijst 'Seks onder je 25e', die ontwikkeld is door de Rutgers Nisso 

groep (de Graaf et al., 2005). De vragenlijst is aangepast aan het doel van het onderzoek, te 

weten een eerste beschrijving van de seksuele ontwikkeling en kwaliteit van leven van 

jongeren met CF. Aan de vragenlijst is een aantal CF-specifieke vragen over seksualiteit 

toegevoegd. De operationalisatie is gebaseerd op de begrippen en daarbij horende 

operationalisatie zoals de Rutger Nisso Groep deze heeft gebruikt voor de vragenlijst ‘Seks 

onder je 25e’ (de Graaf et al., 2005). De Rutger Nisso Groep heeft de vragen gebaseerd op 

uitgebreid literatuuronderzoek. De operationalisatie van kennis over CF en seksualiteit is voor 

het huidige onderzoek ontwikkeld. Zie bijlage 1 voor de vragenlijst. 

Om de kwaliteit van leven te bepalen wordt gebruik gemaakt van de Cystic Fibrosis 

Questionnaire (CFQ, ontwikkeld door Quittner, Buu, Watrous en Davis, uitgegeven door 

Roche Nederland). De CFQ is ontwikkeld en gevalideerd in Frankrijk. De vragenlijst is in het 

Nederlands vertaald, genormeerd en gevalideerd. De vragenlijst is betrouwbaar gebleken 

(Klijn et al., 2004). Deze ziektespecifieke vragenlijst meet de lichamelijke, emotionele en 

sociale impact van CF op de jongeren. De vragenlijst resulteert in 12 domeinen, namelijk 
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fysiek, energie, emotie, voeding, zwaarte behandeling, beleving gezondheid, sociaal, uiterlijk, 

rol, gewicht, ademhaling en spijsvertering. De scores lopen van nul tot 100, waarbij een 

hogere score een hogere kwaliteit van leven betekent. 

 
Procedure 

Voordat begonnen is aan het onderzoek, is het onderzoek voorgelegd aan de Medisch 

Ethische Toetsingscommissie (METC) van het universitair medisch centrum (UMC) in 

Utrecht. De METC heeft het onderzoek getoetst in het kader van de Code Goed Gedrag. In 

mei 2008 heeft de commissie goedkeuring verleend voor het uitvoeren van het onderzoek. 

Na de goedkeuring hebben de jongeren namens de onderzoekers en het CF-team een 

brief en twee vragenlijsten ontvangen. In de brief wordt om hun medewerking gevraagd voor 

het onderzoek en om de vragenlijsten ingevuld te retourneren. Bij de brief zit een 

toestemmingsformulier, waarop de jongeren kunnen aangeven of ze wel of niet deelnemen 

aan het onderzoek. Tevens hebben ouder(s)/voogd van de jongeren van 14 tot 16 jaar een 

brief ontvangen met de vraag hun schriftelijke toestemming te geven. Voor de jongeren in de 

leeftijd van 16 tot 19 jaar hoeven de ouders geen toestemming te geven. De jongeren en 

ouders hebben doormiddel van een antwoordenvelop de formulieren terug kunnen sturen. 

 
 
Data analyse 

Voordat begonnen wordt aan de analyses, worden de demografische gegevens van de 

jongeren met CF beschreven (geslacht, leeftijd, huidige opleiding, hoogst behaalde diploma, 

woonsituatie en geloof) met behulp van frequenties. Bij de vergelijkingen tussen de twee 

groepen (vraag 1) zal gebruik gemaakt worden van chi-kwadraat toetsen. De beschrijvende 

vragen (vraag 3 en 4) zullen beantwoord worden aan de hand van gemiddelden, 

standaardafwijking of aantallen per antwoordcategorie. De antwoordpatronen worden ook per 

geslacht geanalyseerd, waar nodig, met behulp van gemiddelden, standaardafwijking of 

aantallen per antwoordcategorie. Om te onderzoeken of er een correlatie is tussen de seksuele 

ontwikkeling en kwaliteit van leven en sociale integratie en kwaliteit van leven (vraag 2 en 5) 

zal gebruik gemaakt worden van een correlatietest, namelijk de Spearman’s rho. Deze wordt 

gebruikt omdat niet voldaan is aan de voorwaarden van normale verdeling en interval/ratio 

meetniveau van de Pearson correlatietoets. De verschillende vragen zijn per schaal van CFQ 

gecorreleerd.  
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Resultaten 

 

Tabel 1. Demografische kenmerken van de participanten 

 Geslacht Leeftijd 
Huidige 

opleiding 

Hoogste 

diploma 
Woonsituatie Gezinssituatie 

Geloof 

jongere 

Geloof 

ouders 

Meisje 7        

Jongen 8        

14 jaar  3       

15 jaar  1       

16 jaar  6       

17 jaar  3       

18 jaar  2       

Basisschool   - 10     

Brugklas   1 2     

vmbo-basisberoepsgericht/ 

kaderberoepsgericht 
  4 3     

vmbo-theoretisch/gemengd   1 -     

Havo   1 -     

VWO   3 -     

MBO   4 -     

Tehuis     1    

Ouders of verzorgers     14    

Vader, moeder en 

broertje(s)/zusje(s) 
     8   

Vader en moeder      1   

Moeder en broertje(s)/zusje(s)      2   

Moeder, stiefvader en 

broertje(s)/zusje(s) 
     3   

Moeder en stiefvader      1   

Geen geloof       12 5 

Katholiek       1 4 

Gereformeerd       1 1 

Christelijk       1 2 

Nederlands gereformeerd       - 1 

Weet niet       - 2 

 

Is er een verschil tussen jongeren met CF en jongeren zonder CF in seksuele ervaring, 

informatiebehoefte over seksualiteit, informatievoorziening over seksualiteit en sociale 

integratie?  

Een voorwaarde om gebruik te maken van een chi-kwadraat toets is dat de steekproef groter 

moet zijn dan 20. Dit is niet het geval voor dit onderzoek. Hierdoor kan de chi-kwadraat toets 
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niet gebruikt worden. Een alternatief is de fisher-exact toets, deze is echter alleen bruikbaar 

als de variabelen 2 niveaus hebben. Dit is ook niet het geval voor dit onderzoek. Op basis van 

een steekproef van 15 respondenten is het niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen 

jongeren met CF en jongeren zonder CF. De vergelijkende vragen komen hiermee te 

vervallen. 

 

Is de seksuele ontwikkeling van jongeren met CF gecorreleerd met kwaliteit van leven? 

Voordat begonnen is met de analyses is er één vraag gehercodeerd, te weten heb je op dit 

moment een vaste relatie. De antwoordcategorieën bestaan uit ja en nee. Om ervoor te zorgen 

dat een positieve correlatie inhoudt dat een jongere meer ervaring heeft met seksualiteit, is 

deze vraag gehercodeerd, waarbij “nee” een score 1 krijgt en “ja” een score 2.  

 Geen enkele van de correlatietoetsen levert een significant resultaat op. Binnen het 

huidige onderzoek is er echter sprake van een klein aantal respondenten, namelijk 15 

jongeren. Vanwege dit aantal is het vinden van significante correlaties lastiger. Een niet 

significante score, maar wel een trend richting significantie (een p tussen de .05 en .10) kan 

bij een groter aantal respondenten een significante correlatie opleveren. Dit is het geval voor 

hoe oud was je toen je verkering kreeg en CFQ schaal fysiek (r=-.524, p=.098), op welke 

leeftijd heb je geslachtsgemeenschap gehad en CFQ schaal fysiek (r=-.949, p=.051), hoe lang 

duurt jouw relatie en CFQ schaal emotie (r=-.872, p=.054). Bij de vraag over de leeftijd van 

geslachtsgemeenschap hebben slechts vier jongeren antwoord gegeven, waardoor deze 

correlatie mogelijk een vertekend beeld geeft.  

 

Hoe is de kennis over CF en seksualiteit, de informatievoorziening en informatiebehoefte over 

seksualiteit onder jongeren met CF? 

 

Kennis over CF en seksualiteit 

Tabel 2. Kennisvraag onvruchtbaarheid onder mannen met CF 

 Verminderd vruchtbaar Bijna altijd onvruchtbaar Altijd onvruchtbaar Geen antwoord 

Jongens - 5 - 3 

Meisjes 1 3 1 2 

Totaal 1 8 1 5 
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Tabel 3. Kennisvraag onvruchtbaarheid onder vrouwen met CF 

 Normaal vruchtbaar Verminderd vruchtbaar Altijd onvruchtbaar Geen antwoord 

Jongens 1 - 1 6 

Meisjes 1 4 - 2 

Totaal 2 4 1 8 

  
Opvallend is dat de vraag over onvruchtbaarheid onder vrouwen met CF door minder dan de 

helft goed beantwoord is en de vraag over onvruchtbaarheid onder mannen met CF door 

ongeveer de helft goed beantwoord is. Daarnaast valt het op dat geen enkele van de jongens 

de vraag over onvruchtbaarheid onder vrouwen met CF goed beantwoordt heeft.  

  

Tabel 4. Kennisvraag gebruik voorbehoedsmiddelen onder mensen met CF 

 Mensen met CF moeten zowel pil, als condoom gebruiken Mensen met CF moeten alleen de pil gebruiken 

Jongens 8 - 

Meisjes 6 1 

Totaal 14 1 

 

Tabel 5. Kennisvraag erectie onder jongens/mannen met CF  

 
Mannen/jongens met CF kunnen erectie krijgen  

gelijk aan jongens/mannen zonder CF 

Mannen/jongens met CF kunnen erectie krijgen,  

maar verminderd dan jongens/mannen zonder CF 

Jongens 8 - 

Meisjes 6 1 

Totaal 14 1 

 

 

Tabel 6. Kennisvraag menstruatie onder meisjes/vrouwen met CF  

 
Meisjes/vrouwen met CF worden op latere leeftijd 

 ongesteld dan meisjes/vrouwen zonder CF 

Meisjes/vrouwen met CF worden op dezelfde leeftijd  

ongesteld dan meisjes/vrouwen zonder CF 
Geen antwoord 

Jongens 1 6 1 

Meisjes 5 2 - 

Totaal 6 8 1 

 

Opvallend is de vraag over menstruatie onder meisjes/vrouwen met CF door ongeveer de helft 

goed beantwoord is en dat zeven van de acht jongens de vraag niet goed heeft. 

 



16 
 

Informatievoorziening over seksualiteit 

Tabel 7. Hoeveel informatie gehad over seksualiteit 

 School Schoolarts of verpleegkundige Huisarts GGD Jeugdwerk Ziekenhuispersoneel 

Geen  1 8 10 10 15 4 

Weinig  2 1 1 1 0 4 

Niet veel, 

niet weinig 
4 2 2 1 0 4 

Redelijk veel 7 4 2 2 0 4 

Heel veel 1 0 0 0 0 0 

Totaal 15 15 15 15 15 15 

 

 
 
Tabel 8. Evaluatie verkregen informatie over seksualiteit 

 School Schoolarts of verpleegkundige Huisarts GGD Jeugdwerk Ziekenhuispersoneel 

Nooit informatie gekregen 1 8 10 10 15 4 

Slecht 0 0 0 1 0 1 

Matig 2 1 0 1 0 2 

Niet goed, 

niet slecht 
4 3 2 0 0 2 

Redelijk goed 6 4 3 3 0 4 

Heel goed 1 0 0 0 0 1 

Totaal 15 15 15 15 15 15 

 

Tabel 9. Voorlichting met betrekking tot CF 

 Voorlichting gehad van…  Voorlichting willen hebben van…  

Ouders 7 8 

Ziekenhuis 7 5 

Andere patiënten 0 2 

Brochure van NCFS 6 5 

Internet 2 0 

Ander geschreven materiaal 4 1 

Presentatie over CF in ziekenhuis 1 0 

Geen voorlichting 2  
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Tabel 10. Leeftijd voorlichting met betrekking tot CF 

 Voorlichting gehad op… Voorlichting willen hebben op…  

10 jaar  1 

12 jaar 1 - 

13 jaar 3 2 

14 jaar 3 5 

15 jaar 2 4 

16 jaar 3 2 

17 jaar 1 - 

Geen voorkeur  1 

 

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voorlichting hebben gehad is 14,46 jaar. De 

gemiddelde leeftijd waarop jongeren voorlichting willen hebben is 14,14 jaar.  

 

Informatiebehoefte over seksualiteit 

 

Tabel 11. Informatiebehoefte 

 Meer weten over 

Veranderingen in je lichaam tijdens of na de puberteit 2 

Geslachtsorganen of borsten 1 

Masturbatie 1 

Hoe je vrijen leuker of lekkerder kan maken 2 

Voorbehoedsmiddelen 2 

HIV en ais 2 

Andere SOA dan HIV of aids 3 

Maagdelijkheid 1 

Zwangerschap en kinderen krijgen 6 

Versieren of in contact komen met iemand die je leuk vindt 2 

Relaties 3 

Verliefdheid 2 

Hoe je kunt aangeven wat je wel en niet wilt 2 

Abortus 0 

Menstruatie 0 

Nergens over 4 

 

Zes jongeren willen meer informatie ontvangen over zwangerschap en kinderen krijgen. 
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Tabel 12. Informatie ontvangen van…. 

 Informatie ontvangen van 

Vader 3 

Moeder 5 

Zus 1 

Broer 0 

Andere familie 1 

Vriend 2 

Vriendin 1 

School 1 

Huisarts 2 

GGD 0 

Boeken en tijdschriften 5 

Radio 0 

Televisie 1 

Internet 4 

Ziekenhuispersoneel 6 

 

Relatief de meeste jongeren willen de informatie van het ziekenhuispersoneel ontvangen. 

 

Hoeveel praten jongeren over seksualiteit en wat is hun behoefte hierin? 

 

Tabel 13. Met ouders praten over… 

 
Verliefdheid 

en relaties 

Dingen die je graag 

doet of zou willen 

doen op seksueel 

gebied 

Dingen die je niet 

wilt doen op 

seksueel gebied 

Zwangerschap en 

voorbehoedsmiddelen 

Gebruik van 

condooms om een 

SOA te voorkomen 

Nooit  2 11 11 6 7 

Wel eens 11 4 4 6 6 

Regelmatig 1 0 0 3 2 

Vaak  1 0 0 0 0 

Totaal 15 15 15 15 15 

 

De hoogste frequenties van praten met ouders over seksualiteit liggen bij nooit en wel eens. 

Twee jongeren zouden vaker met hun ouders over hun seksualiteit willen praten, maar 

durven dit niet. Vijf jongeren willen niet vaker over hun seksualiteit praten met hun ouders, 

omdat ze vinden dat ze hier genoeg over praten. Acht jongeren willen niet vaker over hun 

seksualiteit praten met hun ouders, omdat ze vinden dat ze hier niets mee te maken hebben. 

Wanneer gekeken worden naar hoe jongens en meisjes geantwoord hebben op de vragen over 

of ze vaker met hun ouders over seksualiteit willen praten, dan kan blijkt het volgende. Drie 
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van de acht jongens willen niet vaker over hun seksualiteit praten met hun ouders, omdat ze 

vinden dat ze hier genoeg over praten. Vijf van de acht jongens willen niet vaker over hun 

seksualiteit praten met hun ouders, omdat ze vinden dat ze hier niets mee te maken hebben. 

Twee van de zeven meisjes zouden vaker met hun ouders over hun seksualiteit willen praten, 

maar durven dit niet. Twee van de zeven meisjes willen niet vaker over hun seksualiteit praten 

met hun ouders, omdat ze vinden dat ze hier genoeg over praten. Drie van de zeven meisjes 

willen niet vaker over hun seksualiteit praten met hun ouders, omdat ze vinden dat ze hier 

niets mee te maken hebben. 

 

Tabel 14. Met vrienden en/of vriendinnen praten over… 

 
Verliefdheid 

en relaties 

Dingen die je graag 

doet of zou willen 

doen op seksueel 

gebied 

Dingen die je niet 

wilt doen op 

seksueel gebied 

Zwangerschap en 

voorbehoedsmiddelen 

Gebruik van 

condooms om een 

SOA te voorkomen 

Nooit 3 8 8 7 7 

Wel eens 2 1 1 3 3 

Regelmatig 1 4 4 4 4 

Vaak 5 0 0 1 1 

Heel vaak 4 2 2 0 0 

Totaal 15 15 15 15 15 

 
 
 

De hoogste frequenties van praten met vrienden en/of vriendinnen over seksualiteit liggen bij 

nooit en regelmatig. 

Zeven jongeren willen niet vaker over hun seksualiteit praten met hun vrienden en/of 

vriendinnen, omdat ze vinden dat ze hier genoeg over praten. Acht jongeren willen niet vaker 

over hun seksualiteit praten met hun vrienden en/of vriendinnen, omdat ze vinden dat ze hier 

niets mee te maken hebben. Wanneer gekeken worden naar hoe jongens en meisjes 

geantwoord hebben op de vragen over of ze vaker met hun vrienden en/of vriendinnen over 

seksualiteit willen praten, dan kan blijkt het volgende. Vier van de acht jongens willen niet 

vaker over hun seksualiteit praten met hun vrienden en/of vriendinnen, omdat ze vinden dat ze 

hier genoeg over praten. Vier van de acht jongens willen niet vaker over hun seksualiteit 

praten met hun vrienden en/of vriendinnen, omdat ze vinden dat ze hier niets mee te maken 

hebben. Drie van de zeven meisjes willen niet vaker over hun seksualiteit praten met hun 

vrienden en/of vriendinnen, omdat ze vinden dat ze hier genoeg over praten. Vier van de 
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zeven meisjes willen niet vaker over hun seksualiteit praten met hun vrienden en/of 

vriendinnen, omdat ze vinden dat ze hier niets mee te maken hebben. 

Twee jongeren praten wel eens met hun broers over seksualiteit en één jongere praat 

regelmatig over seksualiteit met haar/zijn broer. Één jongere praat regelmatig over seksualiteit 

met haar/zijn zus. Drie jongeren praten wel eens met andere familieleden over seksualiteit en 

twee jongeren praten regelmatig over seksualiteit met andere familieleden.  

 

Is de sociale integratie van jongeren met CF gecorreleerd met kwaliteit van leven? 

Voordat begonnen is met de analyses zijn er twee vragen gehercodeerd, te weten op school 

heb ik veel vriendinnen/vrienden en op school neem ik in mijn vriendenkring een belangrijke 

plaats in. Om ervoor te zorgen dat een positieve correlatie inhoudt dat jongere meer ervaring 

heeft met sociale integratie, is deze vraag gehercodeerd. De score helemaal mee eens heeft 

een score vijf, mee eens een score 4, niet mee eens/niet mee oneens een score 3, mee oneens 

een score 2 en helemaal mee oneens een score 1. Een hogere score geeft aan dat de jongere 

hoger scoort op de vraag over sociale integratie. 

Er is een significante correlatie tussen hoeveel goede vrienden heb je op dit moment en 

CFQ schaal emotie (r=.535, p=.040), tussen hoeveel goede vrienden heb je op dit moment en 

CFQ schaal sociaal (r=.576, p=.025) en op school heb ik veel vrienden/vriendinnen en CFQ 

schaal sociaal (r=.515, p=.049). Een hogere score op CFQ schaal emotie geeft een hogere 

score op hoeveel goede vrienden iemand op dit moment heeft en een hogere score op CFQ 

schaal sociaal geeft een hogere score op hoeveel goede vrienden iemand op dit moment heeft 

en een hogere score op de vraag of iemand op school veel vriendinnen/vrienden heeft. 

 Voor deze vraag geldt hetzelfde als voor de correlatievraag over seksuele ontwikkeling 

en CF. Een niet significante score, maar wel een trend richting significantie (een p tussen de 

.05 en .10) kan bij een groter aantal respondenten een significante correlatie opleveren. Dit is 

het geval voor op school neem ik in mijn vriendenkring een belangrijke plaats in en CFQ 

schaal emotie (r= -.477, p=.072), hoeveel goede vrienden heb je op dit moment en CFQ schaal 

zwaarte behandeling (r=.463, p=.082), ik voel mij een buitenbeentje en CFQ schaal beleving 

gezondheid (r=-.487,p=.065) en ik voel mij vaak eenzaam en CFQ schaal sociaal (r=.453, 

p=.090).De overige correlatietoetsen leveren geen significante resultaten op. 
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Discussie 

Op basis van een steekproef van 15 respondenten is het niet mogelijk om een vergelijking te 

maken tussen jongeren met CF en jongeren zonder CF. De vergelijkende vragen zijn niet te 

beantwoorden met het onderzoek. 

Naar aanleiding van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van 

een correlatie tussen de verschillende vragen over seksuele ontwikkeling en de verschillende 

schalen van de CFQ voor jongeren met CF. Dit is niet in overeenstemming met de 

verwachtingen (Pfeffer, Pfeffer & Hodson, 2003). Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn 

dat door de kleine steekproef geen significante verschillen gevonden zijn. Daarnaast heeft het 

huidige onderzoek niet naar alle domeinen van seksualiteit gevraagd, omdat het om een 

feasibility studie gaat. Daarnaast geven sommige vragen, zoals heb je verkering op dit 

moment, geeft niet een erg duidelijke indicatie voor de seksuele ontwikkeling Als naar 

verschillende seksuele handelingen gevraagd wordt, is het mogelijk dat wel een correlatie 

wordt gevonden met de verschillende domeinen van de CFQ. Wanneer naar de gegevens van 

de resultaten op de CFQ wordt gekeken en een vergelijking wordt gemaakt met het onderzoek 

van Klijn en collega’s (2004), dan valt op dat over het algemeen binnen het huidige 

onderzoek de gemiddelden hoger liggen en de standaarddeviaties lager. Dit betekent dat er 

een minder grote spreiding is binnen het huidige onderzoek en de kwaliteit van leven hoger 

uitkomt. Het kan zijn dat jongeren met een lage kwaliteit van leven, vanwege deze lage 

kwaliteit van leven, niet mee hebben gedaan aan het onderzoek. Hierdoor kan een vertekend 

beeld ontstaan, wat een mogelijke verklaring is voor het niet vinden van significante 

correlaties. 

 De kennisvraag over onvruchtbaarheid onder mannen is door ongeveer de helft van de 

jongeren juist beantwoord. Bij de vraag over onvruchtbaarheid onder vrouwen met CF heeft 

een kleiner aantal het antwoord goed, namelijk vier van de 15 jongeren. De kennis over 

onvruchtbaarheid blijkt hiermee laag te zijn Voorgenoemde is in overeenstemming met de 

verwachtingen en met eerder onderzoek (Hames et al., 1991; Hull & Kass, 2000; Lyon & 

Bilton, 2002; Sawyer er al., 1995; Thickett et al., 2001). Ook de vraag over ongesteld en CF 

wordt door minder dan de helft van de jongeren juist beantwoord, namelijk zes van de 15. 

Echter de meeste meisjes hebben de vraag goed (vijf van de zeven meisjes). De meeste 

jongeren zijn wel de hoogte van welke voorbehoedsmiddelen gebruikt moeten worden en dat 

mannen met CF een erectie kunnen krijgen, gelijk aan mannen zonder CF. Deze resultaten 

zijn niet in overeenstemming met de verwachtingen. Eerder onderzoek vond dat een groot 
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percentage niet op de hoogte is dat voorbehoedsmiddelen gebruikt moeten worden onder 

mensen met CF om zwangerschap te voorkomen (Hull & Kass, 2000). Een mogelijke 

verklaring kan zijn dat betere voorlichting wordt gegeven in vergelijking met acht jaar 

geleden en jongeren hierdoor beter op de hoogte zijn. De vraag is dan wel hoe het komt dat 

jongeren niet beter op de hoogte zijn over onvruchtbaarheid onder mensen met CF. 

 De meeste jongeren hebben voorlichting over CF en seksualiteit gehad van hun ouders 

(n=7) en van het ziekenhuis (n=7). Een groot deel van de jongeren heeft tevens voorlichting 

gehad van de brochure van het NCFS (n=6). De meeste jongeren willen voorlichting hebben 

over CF en seksualiteit van hun ouders (n=8), daarna van het ziekenhuispersoneel (n=5) en de 

brochure van het NCFS (n=5). De jongeren krijgen hiermee vaak voorlichting van diegene 

waar ze voorlichting van willen. Opvallend is dat twee jongeren geen voorlichting hebben 

gehad over CF en seksualiteit. Daarnaast is het opvallend dat niet alle jongeren voorlichting 

hebben gehad van de brochure van het NCFS. Het ziekenhuis geeft de brochure aan alle 

jongeren, maar uit de gegevens kan opgemaakt worden dat niet alle jongeren de brochure 

lezen. De verwachting was dat jongeren graag voorlichting wilden van het CF-team 

(ziekenhuis) (Rodgers et al., 2000; Sawyer et al., 2005) en dat dit meestal ook gebeurde door 

het CF-team (ziekenhuis) (Sawyer et al., 2001). Deze hypothese is deels uitgekomen. Een 

groot deel van de jongeren heeft inderdaad voorlichting gehad van het CF-team, dit aantal is 

echter gelijk aan het aantal dat voorlichting van de ouders heeft gehad. Uit de gegevens blijkt 

dat naast dat het ziekenhuis(personeel) de verantwoordelijkheid neemt voor de seksuele 

voorlichting, ook ouders de verantwoordelijkheid nemen. De meeste jongeren willen echter 

voorlichting van hun ouders, wat niet in overeenstemming is met de verwachtingen. Dit 

verschil kan eventueel verklaard worden door de kleine steekproef. De jongeren hebben na 

het antwoord ouders het meest geantwoord dat ze voorlichting van het ziekenhuis en van de 

brochure van het NCFS willen. De leeftijd waarop jongeren voorlichting hebben gehad is 

14,46 jaar en de gemiddelde leeftijd waarop jongeren voorlichting willen is 14,14. Dit is een 

niet noemenswaardig verschil. Dit is niet in overeenstemming met de verwachtingen (Rodgers 

et al., 2000; Sawyer et al., 2005; Sawyer et al., 2000). De leeftijd van voorlichting ligt dicht 

bij de leeftijd waarop jongeren voorlichting willen. Een verklaring kan zijn dat mensen in de 

omgeving van jongeren met CF, door eerder onderzoek, zich bewust zijn dat jongeren eerder 

voorlichting willen en dat hierop ingespeeld is de afgelopen jaren. 

 Wanneer gekeken wordt naar de informatiebehoefte over seksualiteit, dan willen zes 

jongeren meer informatie over zwangerschap en kinderen krijgen. Drie jongeren willen meer 

weten over relaties en drie jongeren willen meer weten over andere SOA dan HIV en aids. 
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Vier jongeren willen nergens informatie over ontvangen. Dat jongeren meer informatie willen 

over zwangerschap en kinderen krijgen is in overeenstemming met de verwachtingen. Er is 

niet naar voren gekomen dat jongeren meer informatie willen over geslachtsorganen of 

borsten en menstruatie (Fair & Osman, 2000). Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat 

door betere voorlichting jongeren hier geen vragen (meer) over hebben. Tevens kan het 

verschil verklaard worden door de kleine steekproef, bij een grotere steekproef kan eventueel 

wel naar voren komen dat jongeren meer informatie willen over deze onderwerpen. Het 

grootste aantal wil deze informatie ontvangen van het ziekenhuis (n=6), van hun moeder 

(n=5), van boeken of tijdschriften (n=5), van internet (n=4) of van hun vader (n=3). 

 Over het algemeen praten jongeren met CF niet veel over seksualiteit met hun ouders, 

broers, zussen of andere familie. Jongeren met CF praten meer met vrienden/vriendinnen over 

seksualiteit dan met ouders. De meeste jongeren hebben geen behoefte om meer met hun 

ouders en vrienden/vriendinnen te praten over seksualiteit. Twee jongeren gaven aan vaker 

met hun ouders over seksualiteit te willen praten, maar dit niet durfden. Dat jongeren niet veel 

praten over seksualiteit is overeenstemming met de verwachtingen. Dat de meeste jongeren 

niet meer over seksualiteit willen praten is niet in overeenstemming met de verwachtingen. 

Het kan eventueel zijn dat de gegevens dat jongeren met CF niet meer over seksualiteit willen 

praten niet afwijkend is van de jongeren zonder CF. Het is dan ook zinvol om eerst te 

onderzoeken of er een significant verschil is tussen jongeren zonder CF en jongeren met CF. 

Pas wanneer dit afwijkend is kan gekeken worden naar mogelijke verklaringen. Eventueel kan 

dan een mogelijke verklaring gezocht worden in de richting dat onder jongeren met CF een 

terughoudendheid speelt om te praten over seksualiteit met hun omgeving, omdat hier 

problemen in kunnen ontstaan. 

Tussen de verschillende vragen over sociale integratie en de verschillende schalen van 

de CFQ voor jongeren zijn een aantal significante resultaten naar voren gekomen. Een hogere 

score op CFQ schaal emotie geeft een hogere score op hoeveel goede vrienden iemand op dit 

moment heeft en een hogere score op CFQ schaal sociaal geeft een hogere score op hoeveel 

goede vrienden iemand op dit moment heeft en een hogere score op de vraag of iemand op 

school veel vriendinnen/vrienden heeft. Dat er sprake is van correlaties tussen verschillende 

vragen over sociale integratie en de verschillende schalen van de CFQ is in overeenstemming 

met de verwachtingen. Voor het uitblijven van significante correlaties gelden dezelfde 

verklaringen als bij de correlatievraag tussen seksuele ontwikkeling en CFQ. De kleine 

steekproef kan gezorgd hebben voor het uitblijven van significante resultaten, maar ook kan 
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het zijn dat er weinig jongeren met een lage kwaliteit van leven hebben meegedaan, wat 

mogelijk een vertekend beeld geeft. 

 Binnen het huidige onderzoek is er sprake van een klein aantal respondenten, namelijk 

15 jongeren. Vanwege dit aantal is het vinden van significante correlaties lastiger. Een niet 

significante score, maar wel een trend richting significantie (een p tussen de .05 en .10) kan 

bij een groter aantal respondenten een significante correlatie opleveren. Dit is voor een aantal 

correlaties het geval, vervolgonderzoek kan aandacht besteden aan deze mogelijke correlaties. 

 Van de 60 jongeren die zijn aangeschreven hebben 15 jongeren de vragenlijst ingevuld 

terug gestuurd, dit is 25 procent. Dit kan er op wijzen dat het onderwerp seksualiteit een 

belast onderwerp is voor jongeren met CF. Daarnaast hebben enkele jongeren aangegeven dat 

het onderwerp te intiem is. Dit geeft tevens een indicatie dat het een gevoelig onderwerp is 

voor jongeren met CF. Dit benadrukt, in aanvulling op de resultaten, de noodzaak om 

aandacht te besteden aan het onderwerp seksualiteit bij jongeren met CF. Het grote aantal 

jongeren dat niet mee heeft gedaan maakt de generalisatie van de gegevens niet mogelijk. Een 

beperking van het onderzoek is dan ook het kleine aantal respondenten waarmee de analyses 

gedaan zijn. Gevonden aantallen kunnen hierdoor sneller het gevolg van toevalligheden zijn. 

Toekomstig onderzoek zou moeten trachten om een grotere steekproef te gebruiken. Hierbij 

kan tevens gebruik worden gemaakt van een grotere leeftijdscategorie, te weten jongeren 

ouder dan 18 jaar. Het is mogelijk dat de seksuele ontwikkeling van jongeren met CF een 

grotere spreiding vertoont dan bij jongeren zonder CF het geval is. Een andere beperking is 

het feit dat de jongeren de lijst niet anoniem hebben kunnen invullen, omdat er toestemming 

gevraagd is voor deelname aan het onderzoek. Hiermee is het risico op sociaal wenselijke 

antwoorden groter geworden.  

Een sterk punt van het huidige onderzoek is de gerichtheid op de jongeren zelf. De 

jongeren staan nog volop in hun seksuele ontwikkeling, waardoor antwoorden betrouwbaarder 

zijn. Wanneer terug gevraagd wordt naar de ontwikkeling (bij volwassenen) geeft dit een 

minder betrouwbaar beeld. Een ander sterk punt is het gebruik van de genormeerde vragenlijst 

CFQ. Ook het gebruik van de vragenlijst ‘Seks onder je 25e’ is een sterk punt, omdat bij het 

ontwikkelen van deze vragenlijst uitgebreid literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden.  

 

Aanbevelingen 

Uit de gegevens blijkt dat de kennis en informatievoorziening op sommige thema’s tekort 

schiet. Twee van de 15 jongeren hebben geen voorlichting gehad over CF en seksualiteit, 

terwijl dit onderwerp erg belangrijk is voor jongeren met CF. Het feit dat er indicaties zijn dat 
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het onderwerp als gevoelig wordt ervaren door jongeren met CF benadrukt dat er meer en/of 

beter aandacht besteed moet worden aan CF en seksualiteit. Hierbij is het belangrijk de ouders 

te betrekken en de brochure van het NCFS te gebruiken, omdat jongeren aangeven hier tevens 

voorlichting van te willen krijgen. Echter de brochure wordt binnen het ziekenhuis aan alle 

jongeren uitgereikt, toch geven maar zes jongeren aan voorlichting gehad hebben van de 

brochure. Een eventuele verklaring kan zijn dat de brochure niet voldoende informatie bevat 

voor de jongeren, is de brochure te moeilijk of lezen de jongeren de brochure niet door. Het 

alleen geven van de brochure is dus niet voldoende, mondeling toelichting geven lijkt nodig. 

Belangrijke onderwerpen voor jongeren met CF zijn zwangerschap en kinderen krijgen, 

relaties en andere SOA dan HIV. Daarnaast is het goed om uitgebreider aandacht te besteden 

aan onvruchtbaarheid en CF. Uit het onderzoek blijkt dat 14 jaar de leeftijd is waarop 

jongeren voorlichting willen.  

 Het huidige onderzoek geeft een eerste indicatie van de seksuele ontwikkeling van 

jongeren met CF. Vervolgonderzoek lijkt zinvol op basis van de resultaten. Vervolgonderzoek 

kan aandacht besteden aan een vergelijking tussen jongeren met CF en jongeren zonder CF. 

Daarnaast is het zinvol om de correlatievragen verder te onderzoeken met een grotere 

steekproef. Ook de andere vragen kunnen met een grotere steekproef opnieuw onderzocht 

worden, omdat meer respondenten een betrouwbaarder beeld geeft. 
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Summary  

Background: In the Netherlands approximately 1300 people are suffering from Cystic Fibrosis 

(CF). The life expectancy of people with CF has increased the previous decades because of 

improved treatment. The aim is to give a first description of the sexual development and 

quality of life of adolescents with CF. Method: 60 adolescents in the age of 14 till 19 years, 

from the patient files of the WKZ, with CF have been asked to participate in the research. For 

adolescents without CF data of the ‘Rutger Nisso Groep’ have been used. Two questionnaires 

have been used, a shortened version of the questionnaire ‘sex below 25’ and the Cystic 

Fibrosis Questionnaire (CFQ). Results: No correlation has been found between the sexual 

development and the CFQ. Eight of the 15 participants are informed that men are almost 

always infertile, four participants are informed that women are less fertile. 14 of the 

participants answered that people with CF must use both pill and condom in intercourse. 14 of 

the participants know that boys/men with CF have no greater risk for erection problems. Six 

participants know that girls with CF have their menarche (generally) later than girls without 

CF. Most participants have had information from their parents, the hospital and the brochure 

of the NCFS. These are also the sources of preference. The average age on which the 

participants have had information is 14 year and the age of preference is the same. The 

participants with CF indicate that they want further information concerning pregnancy and 

children. They want to receive this information from the hospital staff. The participants with 

CF talk more with friends concerning sexuality than with parents or other family. The 

participants have no need to talk more about sexuality. Some questions concerning social 

integration are correlated with fields of the CFQ. Conclusion: The results show that 

information on some domains fail to meet the needs of some people with CF. Better 

information for people with CF is necessary. 

Key Words: Cystic Fibrosis, Sexual development, Quality of life, Netherlands. 
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Bijlage 1Vragenlijst seksualiteit 

 
 

LEES DIT EERST 
 

 
Waar gaat deze vragenlijst over? 
Hoe denken jongeren met cystic fibrosis over seks en relaties? Dat is wat we met deze 
vragenlijst te weten willen komen. Naast algemene vragen over seksualiteit, zijn er een aantal 
specifieke vragen met betrekking tot cystic fibrosis en seksualiteit opgenomen. De vragenlijst 
zal worden ingevuld door jongeren met cystic fibrosis in de leeftijd van 14 tot 19 jaar met 
cystic fibrosis. Daardoor kunnen sommige vragen voor jou misschien te kinderachtig of juist 
te moeilijk zijn. Ook zul je sommige vragen misschien erg persoonlijk of intiem vinden. We 
hopen dat je dan toch antwoord wilt geven op deze vragen. Alleen dan kunnen wij erachter 
komen wat jongeren ècht denken. Voorlichters kunnen dan beter inspelen op de vragen of 
behoeften die jongeren met cystic fibrosis hebben. Op dit moment is hier nog onvoldoende 
over bekend. 
 
Vertrouwelijk 
De ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.  
 
Hoe geef je antwoord? 
• Overleg niet met anderen. 
• Geef eerlijke antwoorden. 
• Bij de meeste vragen kun je kiezen uit een aantal antwoorden. Vul bij deze vragen het 

hokje aan dat voor het antwoord staat dat jij wilt geven.  
• Bij de meeste vragen kun je maar één antwoord geven. Soms mag je meer antwoorden 

invullen. Dat staat dan aangegeven. 
• Soms is er ruimte om zelf een antwoord in te vullen.  
• Denk niet te lang over de vragen na, het gaat steeds om je eerste indruk. 
• Sla liever geen vragen over. Wanneer je ergens echt geen antwoord op wilt geven, hoeft 

dit natuurlijk niet. 
• Probeer de vragenlijst helemaal in te vullen. Ook aan het eind staan vragen die voor ons 

belangrijk zijn! 
• Aan het eind van de vragenlijst staan een aantal begrippen met betrekking tot seksualiteit 

uitgelegd. 
 

 

Alvast bedankt voor je medewerking! 
 



30 
 

ALGEMENE VRAGEN 
 
1 In welke maand en in welk jaar ben je geboren? 
 ………….-19..  
 
2 Wat is de datum vandaag? 
 ................. 2008 
 
3  Ben je een jongen/man of een meisje/vrouw? 
 � Een jongen/man 
 � Een meisje/vrouw  
 
4 Heb jij een geloof? 
 � Rooms Katholiek 
 � Gereformeerd 
 � Nederlands Hervormd 
 � Islamitisch 
 � Hindoeïstisch 
 � Ik heb geen geloof 
 � Een ander geloof, namelijk ....................................................... 
 
5 Wat is het geloof van je ouders (of verzorgers)? Misschien hebben je ouders niet 

hetzelfde geloof. Je kunt dan twee hokjes invullen. 
 � Rooms Katholiek 
 � Gereformeerd 
 � Nederlands Hervormd 
 � Islamitisch 
 � Hindoeïstisch 
 � Dat weet ik niet 
 � Een ander geloof, namelijk ....................................................... 
 
6 Ga je naar school, werk je of ben je op zoek naar werk? Geef aan wat het meest bij 
jou past! 
 � Ik ga naar school / ik studeer (ga door naar vraag 7) 
 � Ik werk, betaald (ga door naar vraag 8) 
 � Ik ben werkloos / werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau) (ga door naar 
vraag 8) 
 � Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG) (ga door naar vraag 8) 
 � Ik heb een bijstandsuitkering (ga door naar vraag 8) 
 � Ik ben huisvrouw / huisman (ga door naar vraag 8) 
 
7 Wat voor soort onderwijs volg je? 
 � Brugklas 
 � Lwoo 
 � Vmbo basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht  
 � Vmbo theoretisch/gemengd 
 � Havo 
 � Vwo 
 � Mbo (bijvoorbeeld roc, aoc of vakschool) 
 � Hbo 
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 � Universiteit 
 � Anders, namelijk ....................................................................... 
 
8 Wat is de hoogste opleiding waarvoor je een diploma hebt behaald?  
 � Lagere school/basisschool 
 � Lbo/vbo/lbo (bijvoorbeeld lwoo, lts, lhno, leao) 
 � Vmbo basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht  
 � Vmbo theoretisch/gemengd 
 � Mavo 
 � Havo 
 � Vwo 
 � Mbo (bijvoorbeeld roc, aoc of vakschool) 
 � Hbo 
 � Universiteit 
 � Anders, namelijk ....................................................................... 
 
9 Waar woon je? 
 � Ik woon thuis, bij mijn ouder(s) of verzorger(s) 
 � Ik woon samen met mijn vaste vriend/man of vaste vriendin/vrouw  
 � Ik woon samen met anderen (op kamers, in studentenhuis, woongroep) 
 � Ik woon alleen  
 � Ik woon in een tehuis 
 � Ik heb geen vaste woonplek 
 
10 Heb je kinderen? 
 � Ja 
 � Nee  
 

JOUW GEZIN 
 
11 Wie wonen er bij jou thuis? Je mag hier meerdere hokjes invullen! Woon je niet 

altijd bij dezelfde mensen? Vul deze vraag dan in voor de mensen bij wie je 
meestal woont! Woon je niet meer thuis, vul het dan in voor de tijd dat je wel thuis 
woont! 

 � Moeder  
 � Vader 
 � Stiefmoeder (de vrouw of vriendin van je vader) 
 � Stiefvader (de man of vriend van je moeder) 
 � Broer(s) (ook half-, stief- en pleegbroers tellen mee!) 
 � Zus(sen) (ook half-, stief- en pleegzussen tellen mee!) 
 � Pleegouders 
 � Adoptieouders 
 � Andere familieleden (bv. oom en tante of opa en oma) 
 � Anderen, namelijk ..................................................................... 
 
De volgende vragen gaan over je vader en moeder. Misschien zie jij je stief- of 
pleegmoeder meer als je echte moeder, of je stief- of pleegvader meer als je echte vader. 
Vul deze vragen dan in voor je stief- of pleegmoeder of stief- of pleegvader. Als je geen 
vader of moeder hebt of als je geen contact hebt met je vader of moeder, hoef je de 
vragen die over hem of haar gaan niet in te vullen. 
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12 Mag jij van je ouders zelf bepalen met wie je een vaste relatie (verkering) hebt?  
 � Ja, ze laten me hier helemaal vrij in 
 � Ja, maar ze stellen wel voorwaarden 
 � Nee  
 
13 Hoe vaak praat jij met je ouders (of verzorgers) over………….. 
      wel   heel 
     nooit eens regelmatig vaak vaak 
a Verliefdheid en relaties? ..................................................................� � � � � 
b Dingen die je graag doet of zou willen doen op seksueel gebied?...� � � � � 
c Dingen die jij niet wilt doen op seksueel gebied?............................� � � � � 
d Zwangerschap en voorbehoedmiddelen? .........................................� � � � � 
e Het gebruiken van condooms  
 om te voorkomen dat je een soa oploopt?........................................� � � � � 
 
14 Zou jij vaker met je ouders (of verzorgers) willen praten over je eigen seksualiteit? 
 � Ja, maar dat durf ik niet 
 � Ja, maar dat doen zij liever niet 
 � Nee, we praten daar genoeg over 
 � Nee, daar hebben ze geen verstand van 
 � Nee, daar hebben ze niets mee te maken 
 
15 Hoe vaak praat jij over dingen die met seks te maken hebben met……. 
      wel   heel heb ik  
     nooit eens regelmatig vaak vaak niet 
a Je broer(s)?........................................� � � � � � 
b Je zus(sen)? .......................................� � � � � � 
c Andere familieleden? ........................� � � � � � 
 
De volgende vragen gaan over hoe jouw ouders vinden dat jij je moet gedragen op 
seksueel gebied. Misschien heb jij iets niet gedaan. Probeer dan in te schatten hoe je 
ouders hierover denken. 
 
16 Hoe vaak zeggen jouw ouders de volgende dingen?  

         
     wel   heel 
    nooit eens regelmatig vaak vaak 

a Mijn ouders zeggen dat ik geen  
 geslachtsgemeenschap moet hebben................................� � � � � 
b Mijn ouders zeggen dat ik een voorbehoedmiddel moet  
 gebruiken, als ik geslachtsgemeenschap zou hebben.......� � � � � 
c Mijn ouders zeggen dat ik altijd een condoom moet  
 gebruiken, als ik geslachtsgemeenschap zou hebben.......� � � � � 
 
17 Hoeveel trek jij je aan van de mening van je ouders over seks? 
 � Heel veel 
 � Veel 
 � Niet veel / niet weinig 
 � Weinig 
 � Heel weinig 
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VRIENDEN EN ANDERE LEEFTIJDSGENOTEN 

 
18 Kloppen de volgende uitspraken voor jou? Zit je niet meer op de middelbare 

school, vul dan in voor de tijd dat je op de middelbare school zat. 
          
    helemaal  niet mee  helemaal
     mee mee eens/niet mee mee 
     eens eens mee oneens oneens oneens

a Op school heb ik veel vrienden of vriendinnen................� � � � � 
b Ik voel me vaak eenzaam op school.................................� � � � � 
c Op school neem ik in mijn vriendenkring  
 een belangrijke plaats in...................................................� � � � � 
d Ik voel me een buitenbeentje op school ...........................� � � � � 
 
19 Hoeveel goede vrienden en/of vriendinnen heb je op dit moment? 
 � Geen (ga door naar vraag 25)  
 � één 
 � twee 
 � drie of meer 
 
20 Hoe vaak zie je jouw vrienden buiten school of werk 
 � één keer per maand 
 � twee keer per maand 
 � drie keer per maand 
 � één keer per week 
 � twee keer per week 
 �  Anders, namelijk …… 
 
21 Hoe vaak praat jij met je vrienden of vriendinnen over……….. 
      wel   heel 
     nooit eens regelmatig vaak vaak 
a Verliefdheid en relaties? ..................................................................� � � � � 
b Dingen die je graag doet of zou willen doen op seksueel gebied?...� � � � � 
c Dingen die jij niet wilt doen op seksueel gebied?............................� � � � � 
d Zwangerschap en voorbehoedmiddelen? .........................................� � � � � 
e Het gebruiken van condooms  
 om te voorkomen dat je een soa oploopt?........................................� � � � � 
 
22 Zou jij vaker met je vrienden of vriendinnen willen praten over je eigen 

seksualiteit? 
 � Ja, maar dat durf ik niet 
 � Ja, maar dat doen zij liever niet 
 � Nee, we praten daar genoeg over 
 � Nee, daar hebben ze geen verstand van 
 � Nee, daar hebben ze niets mee te maken 
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23 Wat doen jouw vrienden en vriendinnen op seksueel gebied, denk je? 

          
          
    geen de ongeveer de   
    van meeste de helft meeste  geen 
    allen niet wel wel allemaal idee 

a Mijn vrienden en vriendinnen 
 hebben wel eens geslachtsgemeenschap gehad...........� � � � � � 
b Mijn vrienden of vriendinnen gebruiken  
 altijd een voorbehoedmiddel, 
 als ze geslachtsgemeenschap hebben ..........................� � � � � � 
c Mijn vrienden of vriendinnen gebruiken  
 altijd condooms, als ze geslachtsgemeenschap  
 hebben met een nieuwe partner ..................................� � � � � � 
d Mijn vrienden of vriendinnen gebruiken  
 altijd condooms, als ze geslachtsgemeenschap  
 hebben met een vaste partner......................................� � � � � � 
 
24 Hoeveel trek jij je aan van de mening van je vrienden of vriendinnen over seks? 
 � Heel veel 
 � Veel 
 � Niet veel/niet weinig 
 � Weinig 
 � Heel weinig 
 

VERLIEFDHEID, RELATIES EN VOORLICHTING  
 
25 Ben jij wel eens verliefd geweest op iemand?  
 � Nee  
 � Ja, één keer 
 � Ja, meer dan één keer 
 
26 Heb je wel eens een vaste vriend of vriendin (verkering) gehad? 
 � Nee (ga door naar vraag 32) 
 � Ja, één keer 
 � Ja, meer dan één keer 
 
27 Hoe oud was je toen je voor het eerst een vaste vriend of vriendin (verkering) 

kreeg? 
 ......... jaar 
 
28 De laatste relatie is/was met een ...  
 � Een jongen/man 
 � Een meisje/vrouw 
 
29 Heb je op dit moment een vaste relatie (verkering)? 
 � Ja  
 � Nee (ga door naar vraag 32) 
 
30 Hoe lang duurt je vaste relatie (verkering), in maanden?  
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 Aantal maanden: ………………… 
 
31 Hoe denkt jouw vaste vriend(in) (verkering) over de volgende dingen?  

     waar- waar-   
    zeker schijnlijk schijnlijk zeker weet 
    wel wel niet niet niet 

a Mijn vriend(in) wil geen geslachtsgemeenschap hebben.� � � � � 
b Mijn vriend(in) wil beslist een voorbehoedmiddel  
 gebruiken, als we geslachtsgemeenschap  
 met elkaar (zouden) hebben .............................................� � � � � 
c Mijn vriend(in) wil in verband met soa  
 altijd een condoom gebruiken, als we  
 geslachtsgemeenschap met elkaar (zouden) hebben ........� � � � � 
 
32 Heb jij ervaring met geslachtsgemeenschap? 
 � nee (ga door naar vraag 34) 
 � ja 
 
33 Hoe oud was je toen dit voor het eerst gebeurde? 
 ......... jaar 
 
34 Heb je wel eens met een jongen of man gevreeën? 
 � Nee, en dat wil ik ook niet 
 � Nee, maar ik zou dat wel eens willen proberen 
 � Ja, één keer  
 � Ja, meer dan één keer  
 
35 Val je op jongens/mannen, meisjes/vrouwen of op allebei? 
 � Alleen op jongens/mannen 
 � Vooral op jongens/mannen, maar ook wel op meisjes/vrouwen 
 � Evenveel op jongens/mannen als op meisjes/vrouwen 
 � Vooral op meisjes/vrouwen, maar ook wel op jongens/mannen 
 � Alleen op meisjes/vrouwen 
 � Ik weet het nog niet  
 
36 Hoeveel informatie over seks heb jij gekregen ………… 
      niet veel/ redelijk heel 
    geen weinig niet weinig veel veel 

a Op school ...............................................................� � � � � 
b Van een schoolarts of schoolverpleegkundige .......� � � � � 
c Van de huisarts.......................................................� � � � � 
d Van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)� � � � � 
e Van een jongerenwerker/ het JIP /  
 een buurthuismedewerker ......................................� � � � � 
f In het ziekenhuis ....................................................� � � � � 
 
37 Wat vond je van de informatie over seks die je gekregen hebt…….. 
  nooit      
  informatie   niet goed/ redelijk heel 
  gekregen slecht matig niet slecht goed goed 

a Op school ..........................................� � � � � � 
b Van een schoolarts  
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 of schoolverpleegkundige .................� � � � � � 
c Van de huisarts..................................� � � � � � 
d Van de GGD (Gemeentelijke  
 Gezondheidsdienst) ...........................� � � � � � 
e Van een jongerenwerker / het JIP /  
 een buurthuismedewerker .................� � � � � � 
f In het ziekenhuis ...............................� � � � � � 
 

CF en seksualiteit 
 
38 Hoe beïnvloedt CF de vruchtbaarheid van mannen 
 � Normale vruchtbaarheid 
 �  Verminderde vruchtbaarheid 
 �  Bijna altijd onvruchtbaar 
 �  Altijd onvruchtbaar 
 �  Weet ik niet 
 
39 Hoe beïnvloedt CF de vruchtbaarheid van vrouwen 
 � Normale vruchtbaarheid 
 � Verminderde vruchtbaarheid 
 � Bijna altijd onvruchtbaar 
 � Altijd onvruchtbaar 
 � Weet ik niet 
 
40 Mensen met CF hoeven geen voorbehoedsmiddelen te gebruiken 
 � Ja, dat klopt 
 � Nee, alleen de pil 
 � Nee, zowel de pil als een condoom 
 
41 Jongens/mannen met CF kunnen een erectie krijgen 
 � Ja, gelijk aan jongens/mannen zonder CF 
 � Ja, maar verminderd dan jongens/mannen zonder CF 
 � Nee 
 
42 Meisjes met CF worden voor het eerst ongesteld 
 � Op dezelfde leeftijd als meisjes zonder CF 
 � Op vroegere leeftijd dan meisjes zonder CF 
 � Op latere leeftijd dan meisjes zonder CF 
 � Ze worden niet ongesteld 
 
43 Hebben kinderen waarvan de ouder(s) CF hebben een verhoogde kans op CF? 
 � Ja, de kans is alleen groter wanneer beide ouders CF hebben 
 � Ja, de kans is groter wanneer één of beide van de ouders CF heeft 
 � Nee, de kans is niet verhoogd 
 
44 Van wie heb je seksuele voorlichting met betrekking tot CF gehad? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 
 � Ouders 
 � Ziekenhuispersoneel 
 � Andere patiënten met CF 
 � Brochure van de NCFS, ‘Wat ze je niet vertellen’ 
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 � Internet, namelijk ….. 
 � Ander geschreven materiaal, bijvoorbeeld boeken, folder, enzovoort 
 � Ik heb geen seksuele voorlichting met betrekking tot CF gehad (ga door naar vraag 
45) 
 � Anders, namelijk … 
 
45 Van wie had je seksuele voorlichting met betrekking tot CF willen krijgen? 
Meerdere  antwoorden mogelijk. 
 � Ouders 
 � Ziekenhuispersoneel 
 � Andere patiënten met CF 
 � Brochure van de NCFS, ‘Wat ze je niet vertellen’ 
 � Internet, namelijk ….. 
 � Ander geschreven materiaal, bijvoorbeeld boeken, folder, enzovoort 
 � Anders, namelijk … 
 
 
46 Op welke leeftijd heb je seksuele voorlichting met betrekking tot CF gehad? 
 ......... jaar 
 
47  Op welke leeftijd had je seksuele voorlichting met betrekking tot CF willen 
hebben? 
 ......... jaar 
 
48 Hieronder zie je een aantal onderwerpen die met seks te maken hebben. Waarover 

zou jij graag meer willen weten? Je kunt hier meerdere hokjes invullen!  
 � Menstruatie 
 � Veranderingen in je lichaam tijdens of na de puberteit 
 � Je geslachtsorganen of borsten 
 � Homoseksualiteit 
 � Masturbatie (met jezelf vrijen) 
 � Hoe je het vrijen leuker of lekkerder kunt maken 
 � De pil, condooms en andere voorbehoedmiddelen 
 � Hiv en aids  
 � Andere soa dan hiv 
 � Maagdelijkheid 
 � Zwangerschap en kinderen krijgen 
 � Abortus 
 � Versieren of in contact komen met iemand die je leuk vindt 
 � Relaties (verkering) 
 � Verliefdheid en andere gevoelens 
 � Hoe je aan kunt geven wat je wel en niet wilt 
 � Niets 
 � Over iets anders, namelijk........................................................................................................ 
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49 Van wie of waar zou je deze informatie graag krijgen? Je kunt hier meerdere 

hokjes invullen! 
 � Mijn vader  
 � Mijn moeder 
 � Broer(s) 
 � Zus(sen)  
 � Andere familieleden 
 � Vriend(en) 
 � Vriendin(nen) 
 � School  
 � Huisarts 
 � GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 
 � Boekjes, tijdschriften 
 � Radio  
 � Televisie 
 � Internet 
 � Ziekenhuispersoneel 
 � Van iemand anders of ergens anders, namelijk......................... 
 

Dit was de vragenlijst. Bedankt voor het invullen! 
 
 
 
Uitleg gebruikte begrippen: 
Geslachtsgemeenschap: met de penis in de vagina gaan. Sommige mensen zeggen 'neuken'. 
Penis: mannelijk geslachtsorgaan. Sommige mensen zeggen 'piemel' of 'lul'. 
Vagina: vrouwelijk geslachtsorgaan. Sommige mensen gebruiken het woord 'kut'. 
Voorbehoedmiddel: iets wat je gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Voorbeelden zijn 
condoom, de pil, het spiraaltje, de anticonceptiepleister of de anticonceptiering. 
Soa: seksueel overdraagbare aandoeningen (geslachtsziekten). Dit zijn dus ziektes die je kunt 
krijgen door onveilig te vrijen. Voorbeelden zijn chlamydia, gonorroe, syfilis, herpes of hiv. 
Vaste partner: iemand waar je al een tijdje een vaste relatie (verkering) en seks mee hebt. 
Nieuwe partner: iemand waar je pas één of enkele keren seks mee hebt gehad. Dit kan dus 
iemand zijn waar je later een vaste relatie mee krijgt, maar dit hoeft niet. 
Hiv: het virus dat aids veroorzaakt. 
Homoseksualiteit: een jongen die op jongens valt of meisje die op meisjes valt. 
 
 
 

 

 


