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ABSTRACT 
Objective: Although there is abundant research about the sexual behavior among adolescents 

and young adults < 25 years, there is still important information missing regarding the sexual 

behavior of very low educated adolescents. This study investigates the sexual behavior of 

Dutch MBO level 1 & 2 students, on the one hand, and the associations with sexual risk 

behavior, substance use, psychological wellbeing, parental support and monitoring on the 

other hand. Methods: Cross sectional study, in which MBO level 1 & 2 students completed a 

written questionnaire that included measures of these constructs. Frequencies, independent 

sample t-test, chi-square test, variance analysis, correlations and lineair regression were 

employed to identify factors associated with sexual risk behavior. Results: 160 MBO students 

completed the questionnaire. Students above 25 were excluded from analyses (n = 22). Two 

third of the students were women and slightly more than half were from non-Dutch cultural 

background. The far majority of the students have had sexual experience (85%). A relatively 

large group showed an unhealthy lifestyle regarding the use of tobacco (57%), alcohol (70%) 

and drugs (29%). The students showed poor protective behaviors (e.g., condom and 

contraceptive use) and high unintended teenage pregnancy rates were measured. Analyses 

showed that increased use of tobacco and drugs is related to riskier sexual activity. Increased 

maternal support before the age of 16 was related to less riskier sexual activity. Most 

influential to sexual risk behavior appears to be the extent to which students use drugs. 

Conclusion: This study showed that low educated adolescents need special attention to 

prevent risky sexual behavior. Findings from this study suggest the need to strengthen 

substance use components in sexual risk reduction interventions for MBO level 1 & 2 

students and pay attention to the role of the environment, especially the mother, in relation to 

risky sexual behavior.     
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SAMENVATTING 

Onderwerp: Hoewel veel onderzoek beschikbaar is omtrent het seksuele gedrag van 

adolescenten en jongeren onder de 25 jaar, ontbreekt nog belangrijke informatie over het 

seksuele gedrag van zeer laag opgeleide jongeren. In deze studie wordt enerzijds onderzoek 

gedaan naar het seksuele gedrag en zorgbehoeften van Nederlandse MBO niveau 1 & 2 

leerlingen en anderzijds de associaties onderzocht tussen seksueel risicogedag, 

middelengebruik, psychische gezondheid, ouderlijke steun en toezicht. Methode: Cross-

sectionele studie, waarin MBO niveau 1 & 2 studenten een schriftelijke vragenlijsten invulden 

over de genoemde constructen. Beschrijvende statistieken, onafhankelijke t-testen, chi-

kwadraat toetsen, variantie analyses, correlatie en lineaire regressies werden uitgevoerd om de 

factoren die associëren met seksueel risicogedrag te identificeren. Resultaten: 160 MBO 

leerlingen vulden de vragenlijsten in. Leerlingen boven de 25 jaar werden niet meegenomen 

in de analyses (n = 25). Tweederde van de leerlingen was vrouw en iets meer dan de helft was 

allochtoon. Een grote meerderheid van de studenten had ervaring met geslachtsgemeenschap 

(85%). Een relatief grote groep had een ongezonde leefstijl met betrekking tot het gebruik van 

tabak (57%), alcohol (70%) en drugs (29%). De leerlingen lieten een slecht 

beschermingsgedrag zien (bijv. condoom- en anticonceptiegebruik) en er was sprake van een 

hoog percentage onbedoelde tienerzwangerschappen. Analyses lieten zien dat verhoogd 

tabak- en drugsgebruik was gerelateerd aan seksueel risicogedrag. De mate van steun van 

moeder voor het 16e levensjaar was gerelateerd aan minder seksueel risicogedrag. De mate 

waarin de leerlingen drugs gebruiken blijkt de mate van seksueel risicogedrag het meest te 

beïnvloeden. Conclusie: Deze studie toont aan dat zeer laag opgeleide jongeren speciale 

aandacht nodig hebben om seksueel risicogedrag te voorkomen. Gegevens uit deze studie 

suggereren de noodzaak om seksualiteitsinterventies gericht op MBO niveau 1 & 2 leerlingen 

uit te breiden met middelengebruik en aandacht te hebben voor de omgeving, met name de 

moeder, in relatie tot seksueel risicogedrag.  

 

 

 

TREFWOORDEN: MBO, leerlingen, seksueel risicogedrag, middelengebruik, psychische 
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INTRODUCTIE 

 De voortdurende stijging van het aantal SOA’s, de omvang van het aantal 

seksualiteitsvragen en de mate van seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft de minister van 

VWS in 2008 doen besluiten een extra aanbod in de seksualiteitshulpverlening te laten 

ontwikkelen, bekend onder de naam SENSE. Deze seksualiteitshulpverlening is aanvullend 

op de curatieve seksualiteitszorg. Jongeren tot en met 24 jaar kunnen vrij toegankelijk, gratis 

en anoniem een consult krijgen, door deskundige hulpverleners die de seksualiteit in totaliteit 

bekijken (Mik, 2008). 

 SENSE wordt in zijn oorspronkelijke vorm aangeboden via de GGD-en en andere 

instellingen. Echter de risicogroepen, laagopgeleide en allochtone jongeren, worden 

onvoldoende bereikt met de huidige seksualiteitshulpverlening (De Haas, De Graaf, Kuyper, 

& Bakker, 2008; Schrijvers & Schuit, 2010). Sommige regio’s onderzoeken de mogelijkheden 

om SENSE toch aan te kunnen bieden aan deze risicogroepen. Een van deze mogelijkheden is 

het aanbieden van SENSE binnen MBO-instellingen, in combinatie met 

jeugdgezondheidszorg spreekuren. Men veronderstelt dat hier een groot deel van de 

risicogroepen (laagopgeleiden en veelal jongeren van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse of 

Surinaamse afkomst) aanwezig is. 

 Om bovenstaande te realiseren, is inzicht nodig in de aard en omvang van het seksuele 

risicogedrag, de hieraan gerelateerde leefstijlen en de zorgbehoeften van deze risicojongeren. 

Ondanks het feit dat veel onderzoek beschikbaar is omtrent het seksuele gedrag en 

middelengebruik van jongeren, beperken deze onderzoeken zich vaak tot de jongeren in het 

voortgezet onderwijs of wordt geen onderscheid gemaakt tussen de MBO niveaus (Rijpstra, 

Bernaards, Engbers, & Jongert, 2009; Schrijvers & Schoemaker, 2008; Schrijvers, & Schuit, 

2010; Van Dorsselaer et al., 2007). Daarnaast zijn zeer laagopgeleide jongeren (MBO niveau 

1 & 2) vaak ondervertegenwoordigd in grootschalige seksualiteitsonderzoeken (De Graaf, 

Meijer, Poelman & Wesenbeeck, 2005). Ook de JGZ heeft onvoldoende in beeld welke 

gezondheidsproblemen zich bij deze jongeren spelen, aangezien het laatste regulier 

contactmoment op 13-14 jarige leeftijd plaatsvindt (Platvorm Jeugdgezondheidszorg, 2003), 

terwijl de meeste gezondheidsproblemen zich pas ontwikkelen op latere leeftijd. 

 In onderzoek naar relaties en seksualiteit binnen verschillende etnische groepen, 

participeren allochtone jongeren met een laag opleidingsniveau nauwelijks. Het zijn vooral de 

jongeren met een progressieve attitude ten aanzien van seksualiteit die meedoen met 

onderzoek naar dit thema (Haas et al., 2009). De relatie tussen etniciteit enerzijds en een 

ongezonde leefstijl en psychische problemen anderzijds is niet eenduidig. Tenslotte is er nog 

geen enkele studie uitgevoerd naar de gezinsfactoren, psychische gezondheid en het gebruik 
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van genotsmiddelen, die mogelijk een rol spelen bij de mate van seksueel risicogedrag 

specifiek bij zeer laagopgeleide (allochtone) jongeren. Deze kwantitatieve studie richt zich op 

het vervullen van deze lacune.  

 

Seksuele gezondheid van adolescenten in Nederland. 

 Seksuele gezondheid is een veelomvattend en veelzijdig begrip. De WHO heeft 

seksuele gezondheid als volgt gedefinieerd: ‘Seksuele gezondheid is een toestand van seksueel 

welbevinden, zowel fysiek als emotioneel en mentaal. Het is meer dan de afwezigheid van 

ziekte, disfunctioneren of zwakheid. Voor seksuele gezondheid is een positieve en respectvolle 

benadering van seksualiteit en seksuele relaties nodig. Bovendien vereist seksuele gezondheid 

de mogelijkheid om prettige en veilige seksuele ervaringen op te doen, die vrij zijn van 

dwang, discriminatie of geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en behouden, moeten de 

seksuele rechten van iedereen gerespecteerd en beschermd worden’ (WHO, 2006).  

 Seksueel gedrag is voor de volksgezondheid vooral van belang als het gaat om 

seksueel risicogedrag. Onder seksueel risicogedrag wordt vooral onveilig vrijgedrag verstaan. 

Van onveilig vrijen is sprake wanneer mensen onbeschermde geslachtsgemeenschap, anale 

seks of orale seks hebben met seksueel ervaren mensen en/of mensen die intraveneus drugs 

gebruik(t)en. Onveilig vrijgedrag vergroot de kans op SOA (zoals chlamydia, syfilis, 

gonorroe, herpes en aids) en kan leiden tot onbedoelde zwangerschappen. Seksueel 

risicogedrag wordt meestal gemeten met behulp van een aantal afgeleiden van seksueel 

risicogedrag zoals geen of inconsequent condoomgebruik, het hebben van wisselende 

seksuele contacten, het aantal seksuele partners, het gebruik van anticonceptie in het 

algemeen en de pil in het bijzonder. Daarnaast is de leeftijd waarop jongeren voor het eerst 

geslachtsgemeenschap hebben een afgeleide maat voor seksueel risicogedrag, omdat jongeren 

die op jonge leeftijd beginnen met seks zich minder goed beschermen tegen seksuele risico's 

(Eysink, 2010). 

 Mede dankzij langdurige investeringen is de seksuele gezondheid van de Nederlandse 

jeugd over het algemeen goed (De Graaf et al, 2005; Lottes, 2002). Jongeren zijn tevreden 

over hun seksuele contacten en ervaren weinig schaamte- en schuldgevoelens met betrekking 

tot seksualiteit. Ten opzichte van 1995 is zowel zowel het pil- als condoomgebruik bij de 

eerste geslachtsgemeenschap sterk toegenomen (De Graaf et al., 2005). Van de meisjes en 

jongens gebruikt respectievelijk 93% en 90% iets om een zwangerschap te voorkomen. 

Driekwart beschermt zich daarnaast ook tegen een SOA door het gebruiken van een condoom. 

Bij het laatste seksuele contact gebruikte driekwart van de jongens en meisjes soms een 
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condoom. Ongeveer 20% van de meisjes en 33% van de jongens gebruikt altijd een condoom. 

(De Graaf et al., 2005). 

 Ondanks een beter beschermingsgedrag onder jongeren ten op zichte van 1995, blijft 

het aantal door de SOA-centra geregistreerde en het aantal behandelde SOA toenemen (De 

Boer & Van de Laar, 2006; Koedijk et al., 2008; Vriend et al., 2010). Deze toename is 

enerzijds te verklaren vanuit het feit dat jongeren steeds meer bereid zijn tot het testen op 

SOA, anderzijds is het aantal seksueel actieve jongeren en het aantal wisselende sekspartners 

gestegen (Vogels, Buitendijk, Bruil, Dijkstra, & Paulissen, 2002). Daarnaast is de mate 

waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren voorkomt zorgelijk. In een 

grootschalig onderzoek bij jongeren in de leeftijd 12-25 jaar (De Graaf et al., 2005), werd 

18% van de meisjes en 4% van de jongens ooit gedwongen tot seks. Wat precies tijdens deze 

ervaringen met gedwongen seks gebeurde was echter onbekend. Om hier meer inzicht in te 

krijgen, heeft Kuyper et al. (2009) een verdiepend onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek gaf 

84% van de vrouwen en 66% van de mannen aan sinds hun veertiende verjaardag iets te 

hebben meegemaakt op seksueel gebied wat voor hen over een grens ging. Deze ervaringen 

varieerden sterk; van op een seksuele manier aangestaard zijn tot meerdere malen met geweld 

gedwongen tot vaginale seks. Ervaringen zonder fysiek contact werden vaker gerapporteerd 

dan ervaringen met fysiek contact. Tenslotte zijn overige (maatschappelijke) ontwikkelingen 

van grote invloed op de seksuele gezondheid van Nederlandse jongeren. Een toename van 

homo-intolerantie (De Graaf et al., 2005; Loket Gezond Leven, 2011), zorgt voor een onveilig 

schoolklimaat voor homoseksuele leerlingen, homodiscriminatie en geweld tegen 

homoseksuelen. Ook vragen ontwikkelingen rond de geseksualiseerde media, 

meisjesbesnijdenis en de problematiek rondom loverboy’s om nieuwe oplossingen en beleid 

(Loket Gezond Leven, 2011). 

 

Risico- en beschermingsfactoren.  

 Er is een groot aantal studies voorhanden die de risico- en beschermingsfactoren 

beschrijven, in relatie tot seksueel gedrag. In de literatuur wordt een samenspel van twee 

clusters factoren genoemd, die van invloed zijn op het seksuele gedrag van jongeren. 

Enerzijds zijn de factoren die primair gerelateerd zijn aan de persoon, de zogenoemde 

individuele factoren, anderzijds de factoren die betrekking hebben op de omgeving. 

 

Seksuele gezondheid: veilig vrijgedrag 

 Er bestaat inmiddels een aanzienlijke theorievorming over veilig vrijgedrag en in 

mindere mate voor effectief anticonceptiegebruik. Het vertonen van veilig vrijgedrag wordt 
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veelal onderzocht in theoretische gedragsmodellen, zoals de theory of planned behavior, 

health belief model en het protectie-motivatie model (Ajzen, 1991; Becker, 1974; Rogers, 

1975), waarbij wordt uitgegaan dat het gedrag kan worden verklaard aan de hand van 

cognities. In deze modellen staat de intentie tot veilig vrijen centraal. Factoren die 

samenhangen met de intentie tot veilig vrijen zijn: 1) de attitude ten aanzien van veilig 

vrijen/condoomgebruik, 2) sociale normen; zowel injunctief (wat men hoort te doen) als 

descriptief (wat anderen doen), 3) de eigen effectiviteit (een persoonlijke inschatting van de 

haalbaarheid van het gedrag). Deze factoren verklaren ongeveer 30-45% van de variantie in 

de intentie tot condoomgebruik (Bergh en Von Sandfort, 2000). 

 Wanneer men kijkt naar het feitelijke condoomgebruik, dan wordt slechts 15-20% van 

de variante verklaard door de attitude, sociale norm en eigen effectiviteit. Twee factoren die 

hier mogelijk van invloed op zijn; 1) de stabiliteit van de intentie en 2) het vormen 

implementatie intenties (Sheern, Orbell & Travimov, 1999). Het gedrag van mensen met 

stabiele intenties wordt in grote mate wel bepaald door de intentie en niet door het gedrag in 

het verleden, terwijl bij mensen met veranderlijke intenties het omgekeerde geldt. Mensen die 

implementatie intenties vormen, waarin het gewenste gedrag wordt gespecificeerd naar 

tijdstip, plaats/plek en situatie (Gollwitzer & Schaal, 1998), vertonen het gewenste gedrag 

significant vaker (Orbell & Hodgkins, 1997; Sheeran & Orbell, 1999). Tevens beperken de 

genoemde gedragsmodellen zich in het algemeen tot beredenerend gedrag. Hierdoor kunnen 

ze minder goed gebruikt worden om veilig vrijgedrag bij jongeren te voorspellen (De Wit, 

Breeman, & Woertman, 2005). Jongeren hebben over het algemeen weinig seksuele 

ervaringen, waardoor hun gedrag ook minder beredeneerd is dan bij volwassenen. 

Veranderingen op het biologische, cognitieve en emotionele vlak en in inter-persoonlijke 

vaardigheden die plaatsvinden in de adolescentie, hebben invloed op het seksuele gedrag van 

jongeren (Pedlow & Carey, 2004). Zo blijken meisjes die vroeg menstrueren eerder seks te 

hebben en lopen jonge meisjes functioneel gezien meer kans op een SOA dan oudere meiden 

en vrouwen. Indien het cognitieve vermogen dusdanig is ontwikkeld dat er een vermogen is 

tot abstract beredeneren, kunnen consequenties van het gedrag worden overzien. Jongeren die 

nog niet goed hebben ontwikkeld, zullen dus minder vaak condooms gebruiken en minder de 

gevolgen van hun riskante gedrag beschouwen. 

 Hoewel vrijwel iedere jongere vroeg of laat gaat experimenteren met seksualiteit, 

bestaan er grote verschillen in de seksuele ontwikkeling en gezondheid. De wijze waarop 

iemand zijn/haar eerste seksuele ervaringen opdoet en leeftijd waarop men dit voor het eerst 

beleefd, verwijst naar de seksuele carrière. Er sprake is van een normale seksuele carrière, 

wanneer iemand eerst ervaring op doet met tongzoenen, strelen en daarna met vormen van 
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vergaande seks. Iemand met een 'afwijkende' seksuele carrière heeft eerst ervaring met 

vergaande seks en gaat dan pas tongzoenen of doorloopt alle stappen binnen een zeer korte 

periode. Een normale seksuele carrière hangt samen met een grotere kans op consistent 

condoomgebruik met de laatste partner en meisjes hebben een kleinere kans op onbeschermde 

anale seks met de laatste partner (De Graaf, Vanwesenbeeck, Meijer, Woertman, & Meeus, 

2009). Jongeren die op een vroege leeftijd geslachtsgemeenschap hebben, is vaak het gevolg 

van dwang of overhalen en blijkt vaker gepaard te gaan met onveilige geslachtsgemeenschap 

(De Graaf et al., 2005). Voor het volgen van een stapsgewijze carrière zijn bepaalde 

vaardigheden nodig, zoals het bewust zijn van je eigen behoeften, hierover kunnen 

communiceren met je partner en assertiviteit (laten weten wat je wilt en dit ook vragen aan de 

ander) en grenzen kunnen stellen. Dit wordt ook wel de interactiecompetentie genoemd. 

Mogelijk beschikken jongeren die een afwijkende seksuele carrière hebben niet over deze 

vaardigheden, waardoor ze ook meer seksueel risicogedrag vertonen (De Graaf et al., 2009).  

 Uit het recente landelijke onderzoek onder jongeren tot en met 25 jaar, ‘Seks onder je 

25e’ (De Graaf et al., 2005), blijkt het pilgebruik bij de geslachtsgemeenschap met de laatste 

partner vooral samen te hangen met: opleiding, afkomst, pilgebruik bij de eerste keer 

geslachtsgemeenschap, negatieve seksuele ervaringen. Geanticipeerde spijt, permissieve 

opvattingen over seks en negatieve cognities en attituden ten aanzien van de pil hangen samen 

met consequent anticonceptiegebruik (De Graaf et al., 2005). Daarnaast lijken meisjes die een 

oudere vriend hebben minder geneigd te zijn anticonceptie te gebruiken (Glei, 1999). Daarbij 

is ook de duur van de relatie van invloed; hoe langer de relatie hoe groter de kans op 

incidenteel gebruik, maar hoe kleiner de kans op consistent gebruik (Manlove, Ryan, & 

Franzetta, 2003). 

 

Middelengebruik en seksueel risicogedrag 

 Ook alcohol- en drugsgebruik beinvloeden het seksuele risicogedrag. Cannabis 

gebruikers vertonen over het algemeen meer seksueel risicogedrag dan niet-gebruikers en 

lopen daarbij meer risico op een HIV infectie of een SOA (Bon, Hittner, & Lawandales, 2001; 

Poulin & Graham, 2001). Cannabis intoxicatie zorgt voor een verminderde informatie 

overdracht (Kelleher, Stough, Sergejew, & Rolfe, 2004), ontspanning en een euforisch gevoel 

(Green, Kavanagh, & Young, 2003). Hierdoor ontstaat een verminderde controle over het 

eigen gedrag en vergroot het risico op onbeschermde seksuele contacten. Bovengenoemde 

associatie lijkt niet situatie gebonden, maar blijkt meer het resultaat van persoonlijke factoren. 

Voor cannabisgebruikers met een verminderde intentie en een lage eigeneffectiviteit om 

zichzelf te beschermen tegen HIV en risicozoekend gedrag was de associatie tussen 
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drugsgebruik en seksueel risicogedrag sterker (Brodbeck, Matter & Moggi, 2006). Bij 

vrouwen  is psychologische stress een gedeeltelijke mediator. 

 De associatie tussen alcohol gebruik en het vertonen van seksueel risicogedrag is 

complex. De zogenoemde acute causale effecten van alcohol, zorgen ervoor dat mensen 

bepaalde seksuele risico’s nemen die zij zonder alcoholgebruik nooit zouden nemen. Wanneer 

individuen denken dat alcohol seksueel risicogedrag promoot, neemt men daadwerkelijk meer 

seksuele risico ‘s als zij alcohol drinken dan degene die denken dat alcohol hierin helemaal 

geen invloed heeft (Cooper, 2002). Persoonlijkheids kenmerken zoals impulsiviteit en de 

psychische gezondheid beïnvloeden dit verband (Justus, Finn, & Steinmetz, 2000). Alcohol 

gebruik is sterk geassocieerd met: 1) de beslissing om seks te hebben en 2) de beslissing om 

seks te hebben met (meerdere) onbekende partners. De associatie tussen alcohol gebruik en 

het nemen van beschermingsmaatregelen, zoals condoom- en anticonceptiegebruik, is 

inconsistent (Cooper, 2002). Het condoomgebruik varieert per seksuele gebeurtenis. Bij het 

drinken van alcohol bij de eerste keer geslachtsgemeenschap is namelijk wel een associatie 

met verminderd condoom gebruik, echter wordt er geen relatie gevonden tussen drinken van 

alcohol en condoomgebruik bij recentelijk seksuele ervaringen (Leigh, 2002). Tenslotte blijkt 

alleen voor vrouwen het type partner (een vaste versus een losse partner) van invloed te zijn 

op de associatie tussen alcohol gebruik en seksueel risicogedrag. Indien zowel de vrouwen 

zelf als hun losse partner alcohol dronk tijdens de seks, was sprake van een verminderd 

condoomgebruik (Scott-Sheldon, Cary, Vanable, Senn, & Coury-Doniger, 2008). 

  

Gezinsfactoren en seksueel risicogedrag 

 Ouders hebben een grote invloed op de seksuele gezondheid van hun kind. Ouderlijke 

steun, controle (supervisie en regels) en toezicht door kennis van het gaan en staan van het 

kind beïnvloeden het seksuele gedrag positief. Deze jongeren hebben over het algemeen op 

latere leeftijd voor het eerst seks en hebben veiligere en prettigere contacten als zij 

uiteindelijk seksueel actief worden (De Graaf, Vanwesenbeek, Woertman, & Meeus, 2010a). 

Een verklaring voor bovengenoemd verband is dat ouderlijke steun en toezicht essentieel zijn 

voor het ontwikkelen van de sociale en communicatieve vaardigheden (Engels, Dekovic, & 

Meeuws, 2002; Kerr, Stattin, Biesecker, & Ferrer-Wreder, 2003), welke vervolgens ingezet 

kunnen worden in relationele en seksuele relaties. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling 

blijkt ouderlijk toezicht door kennis over het gaan en staan van het kind belangrijker te zijn 

dan de ouderlijke steun, maar ouderlijke steun is wel een voorwaarde voor het verkrijgen van 

de benodigde kennis (De Graaf et al., 2010b). 
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 Het verband tussen gezinscohesie en de timing van de eerste geslachtsgemeenschap 

kan voor meisjes volledig worden toegeschreven aan het verband tussen gezinscohesie en de 

timing van een eerst vaste relatie. Zoals eerder vermeld hangt een hoge mate van 

gezinscohesie samen met het uitstellen van de eerste ervaringen met relaties en seks. Meisjes 

met een slechte relatie met de ouders proberen dit mogelijk te compenseren door het op 

vroege leeftijd aangaan van een relatie, dat vervolgens vroege ervaring met seks met zich mee 

kan brengen (De Graaf et al., submitted for publication). Tevens is het verband tussen 

ouderlijke steun en de leeftijd van de eerste geslachtsgemeenschap of seksuele controle 

sterker voor meisjes dan voor jongens. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen 

sterker worden beïnvloed door omgevingsfactoren en meer reageren op emotionele 

ondersteuning (Eisenberg, Neumark-Sztainer, Fulkerson, & Story, 2008), terwijl de 

mannelijke seksualiteit meer onder invloed staat van hormonen (Baumeister, 2000). Daarnaast 

blijkt alleen voor meisjes het aantal verhuizingen en het meemaken van een echtscheiding 

lijkt van invloed te zijn op het vertonen van seksueel risicogedrag. Naar deze determinanten is 

echter nog maar weinig onderzoek gedaan (Schrijvers & Schuit, 2010). 

 Daarnaast is een slechte monitoring van ouders en een slechte ouder-kind relatie 

gerelateerd aan het hebben van deviante vrienden (Metzier et al., 1994). Jongeren waarvan 

hun vrienden risicogedragingen vertonen, vertonen zelf vaker seksueel risicogedrag. Hierdoor 

is slechte monitoring door ouders ook indirect gerelateerd aan risicogedrag van adolescenten. 

Het geschatte en het daadwerkelijk seksuele gedrag van peers voorspelt tevens het seksuele 

gedrag en anticonceptiegebruik bij jongeren (De Graaf et al., 2005; Metzier et al., 1994). 

Tenslotte hebben jongeren die veel tijd met hun vrienden doorbrengen (inclusief bellen, 

mailen, msn’en en sms’en) verhoogde kans hebben om voor hun 17e jaar met seks te beginnen 

(Van Dorsselaer, Zeijl, Van den Eeckhout, Ter Bogt, & Volleberg, 2007). Of hier sprake is 

van een causaal verband, kan echter niet worden vastgesteld en bij dit onderzoek is het ook 

niet bekend of deze vrienden zelf ook risicogedrag vertoonden. Een verklaring voor het feit 

dat risicovol gezondheid gedrag van jongeren sterk wordt beïnvloed door omgevingsfactoren, 

komt mede door een gebrek aan cognitieve rijpheid, gebrek aan ervaring en een vertekende 

risicoperceptie in combinatie met een vroeg biologische rijpheid en ontwikkelingsbepaalde 

behoefte aan binding met leeftijdsgenoten en intieme relaties (Moore et al, 1996).  

 

Lage opleiding en etniciteit: risicofactoren bij seksueel risicogedrag 

Laag opgeleide en (bepaalde) allochtone jongeren verdienen extra aandacht op het 

gebied van de seksuele gezondheid. Leerlingen in het VMBO-basis onderwijs hebben, in 

vergelijking tot vwo-leerlingen, op een jongere leeftijd voor het eerst geslachtsgemeenschap 
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en vaker met vier of meerdere partners geslachtsgemeenschap (Schrijvers & Schoemaker, 

2008; Van Dorsselaer et al., 2007). Deze jongeren zijn ook sterker op seks gericht: ze denken 

hier vaker aan en zouden willen alles wel een keer uitproberen (De Graaf et al., 2005). Mede 

door een vroege start van de seksuele carrière en een gebrek aan kennis, over voorplanting en 

anticonceptie, beschermen laag opgeleide jongeren zich minder goed tegen SOA en  

zwangerschappen (Kaestle, Halpern, Miller, & Ford, 2005). De kans op een abortus is 8 keer 

zo groot voor een laag opgeleid meisje in vergelijking tot een hoog opgeleid meisje (De Graaf 

et al., 2005). Deze bevindingen komen overeen met een internationale overzichtsstudie onder 

jongeren tussen de 11 en 21 jaar (Hanson & Chen, 2007). Bij laagopgeleide jongeren ligt het 

percentage jongeren dat te maken heeft gehad met seksuele dwang en het overgehaald worden 

tot seksuele handelingen significant hoger (Bakker et al., 2009; De Graaf et al., 2005). Ook 

hebben jongens met een laag opleidingsniveau twee keer zo vaak ervaring met zowel het 

betalen voor seks als het betaald worden voor seks in vergelijking tot hoog opgeleide 

seksegenoten. 

 Zoals eerder vermeld is alcohol- en drugsgebruik in meer of mindere mate 

geassocieerd met het vertonen van seksueel risicogedrag. Juist laagopgeleide jongeren blijken 

ook een relatief ongezonde leefstijl te hebben met betrekking tot het gebruiken van 

genotsmiddelen (Rijpstra, Bernaards, Engbers, & Jongert, 2009; Schrijvers & Schoemaker, 

2008; Schrijvers & Schuit 2010). VMBO-basis leerlingen roken vaker sigaretten en cannabis 

en zijn vaker een binge drinker, dan VWO leerlingen (Schrijvers & Schoemaker, 2008; Van 

Dorsselaer et al., 2007; Zeijl et al., 2008). Mede hierdoor vormen laagopgeleide jongeren een 

extra kwetsbare groep omtrent de seksuele gezondheid. 

De onderzoeken van De Graaf et al. (2005), Van Dorsselaer et al. (2007), Bakker & 

VanWesenbeeck (2006) suggereerden relatief veel gezondheidsproblematiek op het terrein 

van seksueel en relationeel welbevinden, anticonceptie en seksueel geweld onder etnische 

minderheden. Zowel Surinaamse en Antilliaanse jongeren blijken relatief vaak onbeschermde 

seks te hebben, binnen hun vaste relatie ook seks te hebben met anderen en vaker vier of meer 

vaste sekspartners te hebben (De Graaf et al., 2005). Bij de bezoekers van de GGD-SOA 

poliklinieken in Nederland worden bij vrouwen en mannen van Surinaamse en Antilliaanse 

afkomst relatief vaker een SOA geconstateerd (De Graaf et al., 2005; Van Bergen, 2009; Van 

Veen, 2010). Van de SOA's die worden gediagnostiseerd, komt een Chlamydia infectie 

significant vaker voor onder Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse jongeren, evenals 

dubbelinfecties (Van Veen, 2010). Surinaamse en Antilliaanse jongeren hebben ook relatief 

vaker te maken met een ongewenste zwangerschap en abortus. Op dit gebied bestaat ook de 

grootste zorgbehoefte (De Graaf et al., 2005). Daarnaast zijn Surinaamse en Antilliaanse 
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meisjes vaker dan andere meisjes gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel 

gebied wat ze niet wilden (De Graaf et al., 2005). 

 Jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben een laag kennisniveau 

over onderwerpen met betrekking tot seksualiteit. Dit wordt mogelijk verklaard door het feit 

dat deze jongeren vaak niet communiceren met hun ouders over dit onderwerp. Daarbij 

hebben de jongeren met deze achtergronden conservatievere denkbeelden over seksualiteit en 

relaties; ze scoren significant hoger op homonegativiteit en ervaren relatief meer 

schuldgevoelens over hun seksuele gedrag. Voor wat betreft het seksuele gedrag valt op dat 

Marokkaanse jongens relatief veel sekspartners hebben gehad (De Graaf et al., 2005; Van 

Dorsselaer et al., 2007). Zowel Turkse als Marokkaanse mannen hebben relatief veel ervaring 

met seks via het internet en betaalde seks. Tevens hebben jongens uit deze etnische groepen 

meer ervaring met zowel het uitoefenen van dwang als het zelf slachtoffer zijn van 

grensoverschrijdend gedrag in vergelijking met autochtone, Surinaamse en Antilliaanse 

jongens (De Graaf et al., 2005). 

 

Huidige studie 

Vanuit de GGD Gelderland Midden, als aanbieder van het SENSE-spreekuur, is in 

nauwe samenwerking met het ROC Rijn IJssel de Pasvorm een kwantitatief onderzoek 

opgezet op vier vestigingen van een ROC. Het doel van het onderzoek was om antwoord te 

krijgen op de volgende vragen: 1) wat is de aard en omvang van het seksueel risicogedrag, het 

middelengebruik, de psychische gezondheid en de zorgbehoeften bij MBO leerlingen van 

niveau 1 en 2, 2) welke samenhang bestaat er tussen de mate van middelengebruik, de 

psychische gezondheid en de mate van seksueel risicogedrag, 3) in hoeverre verschilt de 

problematiek bij subgroepen leerlingen en 4) in hoeverre voorspellen middelengebruik en 

gezinsfactoren het seksueel risicogedrag.  
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METHODE 

Procedure & Deelnemers 

 In een cross-sectionele studie hebben 160 MBO niveau 1 & 2 leerlingen (gemiddelde 

leeftijd = 18.8; SD = 2.2) een gestructureerde vragenlijst ingevuld. Jongeren met een MBO 

niveau 1 diploma zijn assistent beroepsbeoefenaar, dit geeft echter geen startkwalificatie voor 

de arbeidsmarkt. Mensen met een afgerond niveau 2 diploma zijn basisberoepsbeoefenaar. 

Voor het werven van leerlingen met een MBO niveau 1 & 2 is gebruik gemaakt van de 

samenwerking met een ROC die reeds was bewerkstelligd door middel van een lopend 

SENSE-project. De (stage) docenten van de leerlingen op het ROC werden per email of face-

to-face geïnformeerd over de inhoud en het doel van het onderzoek. Met de leraren die 

instemden om mee te werken aan het onderzoek, werd met elk van hen een afspraak 

ingepland om de vragenlijst bij de gehele klas af te nemen. De vragenlijsten zijn door twee 

medewerkers van GGD Gelderland Midden afgenomen, op vier school lokaties en bij 

leerlingen die verschillende studierichtingen volgden (onder andere mode, logistiek, zorg, 

techniek en horeca). 

 In de maanden april en mei 2011 is de vragenlijst afgenomen tijdens een regulier 

mentor uur. Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst ontvingen de leerlingen verbale 

informatie over de inhoud van de studie en kregen instructies over het invullen van de 

vragenlijst. In de introductie van de vragenlijst werd tevens schriftelijk uitgelegd dat het zeer 

belangrijk was dat de leerlingen zo eerlijk en goed mogelijk de vragenlijst invulden, alle 

antwoorden vertrouwelijk werden behandeld en er gelegenheid was om vragen te stellen 

indien ze vragen niet begrepen. Wanneer de leerlingen de vragenlijst hadden voltooid, konden 

zij het klaslokaal verlaten en ontvingen zij een beloning in de vorm van een gadget.  

 

Meetinstrument 

 De gegevens voor dit onderzoek zijn verkregen door middel van zelfrapportage met 

behulp van schriftelijke vragenlijsten. De vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor en aanpast 

aan het taalniveau van deze onderzoekspopulatie. De uitvoerbaarheid van de vragenlijst is, 

voorafgaand aan dit onderzoek, getoetst met behulp van een kleine representatieve groep 

leerlingen en docenten. Een groot deel van de vragen zijn afkomstig van andere onderzoeken 

(De Graaf et al., 2005; Rijpens et al., 2009; Schrijvers & Schuit, 2010) en bestaande 

vragenlijsten zoals de KIVPA (Korte Indicatieve Vragenlijst Psychosociale problemen bij 

Adolescenten) (Van Ede en Van Maarsingh, 2004) en EMOVO (Lokale en nationale monitor 

gezondheid, 2009). Bij een aantal van de vragen is echter de formulering wat gewijzigd, om 

de toegankelijkheid van de vragen te vergroten voor deze onderzoekspopulatie: mensen met 
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een zeer laag opleidingsniveau en mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse 

taal.  

 

Sociaal-demografische gegevens 

 De leerlingen is allereerst gevraagd een aantal demografische gegevens in te vullen; 

geslacht (man/vrouw), leeftijd (in hele jaren), etniciteit (leerlingen die zelf of waarvan één van 

de ouders afkomstig is uit het buitenland, zijn gecategoriseerd als allochtoon) (CBS, 2005), 

religie en woonsituatie en gescheiden ouders (nee/ja). 

 

Seksueel risicogedrag 

 Met betrekking tot verliefdheid en relaties is gevraagd of de leerlingen wel eens 

verkering hebben gehad (nee/ja, één keer/ ja, meer dan één keer) en of ze op dit moment 

verkering hadden (nee/ja). Seksuele oriëntatie is gemeten met de vraag of iemand valt op 

mannen, vrouwen of op allebei? Als heteroseksueel zijn die jongeren gecategoriseerd die 

voornamelijk of uitsluitend op het andere geslacht vallen. Als homoseksuele, lesbisch of 

biseksueel zijn die jongeren gecategoriseerd die op beide geslachten of voornamelijk of 

uitsluitend tot het eigen geslacht vallen. Homoacceptatie is gemeten met hulp van de vraag: 

‘Wat vind je ervan als twee meisjes/vrouwen verliefd op elkaar zijn’ (4-punts Likert schaal; 

normaal- verkeerd). Dezelfde vraag is gesteld voor jongens/mannen. 

 Ervaring met geslachtsgemeenschap is gemeten met de vragen; ‘Heb je wel eens 

geslachtsgemeenschap gehad’ (nee, nog nooit/één keer/een paar keer/regelmatig), ‘Hoe oud 

was je toen je voor het eerst geslachtsgemeenschap had’ en ‘Met hoeveel verschillende 

personen heb je in totaal geslachtsgemeenschap gehad?’ Voor de ervaring met anale seks zijn 

dezelfde vragen gesteld. 

 De leerlingen is gevraagd of ze een condoom gebruiken indien ze met iemand 

geslachtsgemeenschap hebben (ja, altijd/meestal wel/soms/bijna nooit/nooit), waarbij tevens 

is gevraagd naar de redenen om geen condoom te gebruiken (Lokale en nationale monitor 

gezondheid, 2009). De attitude ten aanzien van veilig vrijen is gemeten met behulp van 

slechts 1 item op een 5-punts Likert schaal ‘Veilig vrijen vind ik..’ (heel onbelangrijk- heel 

belangrijk). Bij de vrouwelijke respondenten is gevraagd of ze op dit moment een 

anticonceptiemiddel gebruiken en zo ja, welk soort anticonceptiemiddel zij gebruiken. 

 Risico op SOA en testgedrag is nagevraagd met de vragen; ‘Denk je dat je ooit risico 

hebt gelopen op een SOA?’ (nee/weet ik niet/ja) en ‘Heb je je wel eens laten testen op een 

SOA’ (nee/ja). De leerlingen is gevraagd of ze op dit moment zwanger waren en of ze wel 
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eens te maken hadden gehad met een onbedoelde zwangerschap. Daarnaast is gevraagd of de 

respondenten kinderen hadden (nee/ja).  

 Aan de leerlingen is gevraagd of ze ervaring hadden met verschillende vormen van 

cyberseks (bijvoorbeeld ‘Er is mij via het internet wel eens gevraagd iets uit te trekken of iets 

seksueels te doen (nee/ja). Ervaring met ruilseks is gemeten in zowel de ervaring met actieve 

ruilseks (ooit zelf iemand geld of andere dingen gegeven in ruil voor seks) (nee/ja, een enkele 

keer/ja, regelmatig/ja, vaak) als ervaring met passieve ruilseks (ooit zelf iets gekregen voor 

seks) ( nee/ ja, een enkele keer/ja, regelmatig/ja, vaak). Ervaring met seksuele dwang is ook 

nagevraagd in zowel de passieve vorm (ooit zelf iemand hebben gedwongen om met hen te 

zoenen, hun geslachtsdelen aan te raken of met hen geslachtsgemeenschap te hebben) (nee/ja, 

enkele keer/ ja, regelmatig/ ja, vaak) als de actieve vorm (zelf door iemand gedwongen zijn 

om met iemand te zoenen, hun geslachtsdelen aan te raken of met hen geslachtsgemeenschap 

te hebben) (nee/ja, enkele keer/ ja, regelmatig/ ja, vaak). Tenslotte is de mate waarin men 

problemen/vragen ondervindt op het gebied van seksualiteit gemeten met 6 items 

(bijvoorbeeld: ‘Slecht opgewonden en blijven’) op een 3-punts Likert schaal 

(nooit/soms/veel). 

 

Middelengebruik  

Rookgedrag 

 Aan de leerlingen is gevraagd of ze wel eens hadden gerookt (nee/ja). Indien een 

leerling aangaf te roken is gevraagd naar; het aantal sigaretten per dag, de intensiteit van 

roken (bijvoorbeeld ‘Ik rook tenminste een keer per dag’/ ‘Ik probeer roken af en toe uit’), en 

de intentie op te stoppen (bijvoorbeeld ‘Ik heb er nog nooit over nagedacht om minder te 

roken/ ‘Ik rook nu al minder dan vroeger’).  

 

Alcoholgebruik 

 Aan de leerlingen is gevraagd of ze wel eens alcohol dronken (nee/ja). Indien een 

leerling aangaf alcohol te drinken is gevraagd naar; de hoeveelheid dagen waarop zij de 

afgelopen week alcohol hebben gedronken, hoeveel glazen alcohol ze drinken op een 

gelegenheid, de intensiteit van alcohol drinken (bijvoorbeeld ‘Ik drink bijna nooit/ Ik drink 

zowel in het weekend als doordeweeks’). De mate waarin men problemen ondervindt ten 

gevolgen van alcoholgebruik is gemeten met 5 items (bijvoorbeeld ‘Ik moet alcohol drinken 

om mijzelf goed te voelen’) op een 4-punts Likert schaal. De gemiddelde score op items is 

berekend; een score van 0 indiceert geen problematiek ten gevolgen van alcoholgebruik, een 
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score van 3 indiceert veel problematiek ten gevolgen van alcoholgebruik. De items laden op 

één factor bij Oblimin rotated factor analyse, Cronbach’s alpha is 0.64. 

 

Drugsgebruik  

 Er is aan de leerlingen gevraagd of ze wel eens drugs hebben gebruikt (nee/ja). Indien 

leerlingen aangaven drugs te gebruiken is gevraagd naar; de hoeveelheid dagen waarop ze de 

afgelopen week drugs hasj/wiet hadden gebruikt, hoeveel blowtjes ze op een dag roken, de 

intensiteit van blowen, of ze wel eens harddrugs hebben gebruikt (nee, nog niet/ ja, soms/ ja 

regelmatig/vaak) en of ze wel eens op een dag of avond drugs én alcohol gebruiken (nee/ja). 

De mate waarin men problemen ondervindt door drugsgebruik is gemeten met behulp van 5 

items (bijvoorbeeld ‘Ik word agressief door het gebruiken van drugs’) op een 4-punts Likert 

schaal). De gemiddelde score op items is berekend; een score van 0 indiceert geen 

problematiek ten gevolgen van drugsgebruik, een score van 3 indiceert veel problematiek ten 

gevolgen van drugsgebruik. De items laden op één factor bij Oblimin rotated factor analyse, 

Cronbach’s alpha is 0.89. 

 

Psychische Gezondheid 

 De leerlingen is gevraagd hoe goed zij hun eigen gezondheid beoordeelden op een 5-

punts Likert schaal (slecht - heel goed) en of ze tevreden zijn met hun uiterlijk op een 3-punts 

Likert schaal (nee/soms/ja). De mate waarin er sprake is van psychische problematiek is 

nagevraagd door middel van 12 items (op een 4-punt Likert schaal) afkomstig van de KIVPA 

(Van Ede en Van Maarsingh, 2004). De items laden bij een Oblimin rotated factor analyse op 

drie factoren. Hiervoor zijn drie nieuwe schalen aangemaakt, 5 items internaliserende 

problematiek (bijvoorbeeld: ‘Ik voel me vaak onzeker, zenuwachtig of gespannen’), 4 items 

externaliserende problematiek (bijvoorbeeld: ‘Ik ben vaak driftig en agressief’) en 2 items 

zelfbeeld (bijvoorbeeld: ‘Ik ben een gelukkig iemand’). De Cronbach’s alpha’s zijn 

respectievelijk, 0.82, 0.71 en 0.46. Van alle schalen is het gemiddelde berekend; een score 

van 3 indiceert veel internaliserende en externaliserende problemen, een score van 0 geeft aan 

dat er sprake is weinig internaliserende/externaliserende problemen. Bij de zelfbeeld schaal 

geeft een score van 0 een laag zelfbeeld en een score van 3 een hoog zelfbeeld aan. 

 

Mate van risicogedrag 

 Voor seksueel risicogedrag, het middelengebruik (rookgedrag, alcohol- en 

drugsgebruik) en de psychische gezondheid zijn aparte risico indexen gemaakt, welke een 

weergave geven van de mate van gezondheidsproblemen en ongezond/risicogedrag. Voor de 
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risico indexen zijn alleen de vragen opgenomen die van belang waren voor een taxatie van de 

problemen en ongezond/risicogedrag. Voor de vragen die zijn beantwoord op een Likert 

schaal, is het gemiddelde en het 85ste percentiel genomen voor de verdeling in de categorieën; 

gezond/normaal gedrag is 0 tot en met gemiddelde, matig ongezond/risicogedrag is 

gemiddelde tot en met 85ste percentiel, ongezond/risicogedrag is 85ste percentiel tot en met de 

hoogste score. Bij de overige vragen (bijvoorbeeld ‘Hoeveel glazen alcohol drink je 

gemiddeld als je alcohol drinkt’ en ‘Heb je wel eens anale seks gehad’) is gekeken naar de 

verdeling van het aantal leerlingen (in percentages) over de antwoordcategorieën. Deze 

antwoordcategorieën zijn vervolgens hergecodeerd van gezond/normaal gedrag naar zeer 

ongezond/riscovol gedrag. Bij deze indeling is rekening gehouden met wat er in de literatuur 

staat omschreven als zijnde ongezond/risicogedrag. Bijlage 3 geeft een overzicht van de 

vragen die zijn opgenomen in de risico indexen en de daarbij horende codes. De ruwe score 

op risico indexen, zijn gestandaardiseerd door de Z-scores te berekenen. De Z-scores van alle 

opgenomen items zijn vervolgens bij elkaar opgeteld, waaruit een gemiddelde Z-score voor 

de risico index is berekend. Hierbij geldt; hoe hoger de gemiddelde Z score op de risicoindex 

des te ongezonder/risicovoller het gedrag.  

 

Zorgbehoeften 

 Om te kijken welke zorgbehoeften er zijn bij leerlingen in de laagste MBO niveaus, is 

bij verschillende onderdelen van de vragenlijst navraagd of de leerlingen een gesprek wilden 

hebben met een verpleegkundige over hun problemen/vragen op een desbetreffend thema 

(Bijvoorbeeld: Zou je met een verpleegkundige willen parten over zwangerschap, abortus 

en/of het hebben van kinderen?) (nee/ja). 

 

Gezinsfactoren 

 Behalve de meer feitelijke demografische factoren of de ouders gescheiden zijn en of 

de jongere bij beide ouders woont is, er gevraagd of er nog contact is met beide ouders. 

Tevens is gevraagd hoe de jongere de steun van de ouders heeft ervaren, of er ouderlijk 

toezicht was toen de leerling jonger dan 16 was en of de jongere op een constructieve wijze 

kon communiceren met zijn of haar ouders over de eigen problematiek.  

 Ouderlijke steun is gemeten met behulp van 4 items, op een 4-punts Likert schaal, 

afkomstig van een vragenlijst die is gebruikt in een grotere studie naar opvoeding in 

Nederland (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996). De perceptie van ouderlijke steun is 

gemeten door middel van de ervaren ouderlijke affectie (bijvoorbeeld ‘Mijn ouder liet me 

vaak weten dat zij/hij van mij hield) en ervaren responsiviteit (bijvoorbeeld ‘Mijn ouder hielp 
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me wanneer ik het moeilijk had’). De gemiddelde score op de items zijn apart berekend voor 

moeder en vader; een score van 0 betekent weinig ouderlijke steun, een score van 3 betekent 

veel ouderlijke steun. Zowel de items verwijzend naar moeder als vader laden op 1 factor, 

Cronbach’s alpha zijn respectievelijk 0.86 en 0.94.   

 Toezicht van de ouder door kennis over vrienden, lokatie en activiteiten in vrije tijd, is 

nagevraagd met drie items op een drie-punts Likert schaal. De gemiddelde score op de items 

zijn apart berekend voor moeder en vader; een score van 0 verwijst naar weinig kennis en een 

score van 2 verwijst naar veel kennis. Zowel de items voor moeder als vader laden op 1 factor 

bij een Oblimin rotated factor analyse, Cronbach’s alpha zijn respectievelijk 0.80 en 0.92.  

De mate van communicatie met ouders voor het 16e jaar over het gebruik van 

genotsmiddelen (bijvoorbeeld ‘Het gebruiken van drugs’) en over seks (bijvoorbeeld ‘Het 

gebruiken van een condoom om te voorkomen dat je een SOA op loop’), is gemeten met 

behulp van 8 items op een 4-punts Likert schaal. Bij Oblimin rotated factor analyse laden de 

items op 1 factor, Cronbach’s alpha is 0.89. Het gemiddelde van deze schaal is berekend, 

waarbij een score van 0 aangeeft dat de leerlingen nooit met hun ouders communiceerden 

over seks en het gebruik van genotsmiddelen, een score van 3 verwijst naar heel veel 

communicatie met ouders op deze thema’s. 

 

Statistische analyses 

 De data is geanalyseerd door middel van SPSS 16.0 voor Windows. Er is gebruik 

gemaakt van beschrijvende statistiek om de aard en omvang van seksueel risicogedrag, 

tabaks-, alcohol-, drugsgebruik, psychische gezondheid en zorgbehoeften in kaart te brengen. 

Onafhankelijke t toetsen, Chi-kwadraat toetsen en variatie analyses (ANOVA) werden 

gebruik om verschillen tussen en binnen groepen te vergelijken (leeftijd, man/vrouw, 

etniciteit (autochtoon/allochtoon), gezinssamenstelling, scheiding ouders, contact met 

ouders). Correlatie en regressie analyses zijn gebruikt om de verbanden tussen seksueel 

risicogedrag enerzijds en middelengebruik, psychische gezondheid en gezinsfactoren 

anderzijds te onderzoeken. Eventuele verschillen tussen of binnen onderzoeksgroepen werden 

als significant beschouwd bij een p-waarde <0.05, tenzij anders vermeld staat in de tekst. 

Voorafgaand aan de analyse werden de data opgeschoond: verkeerde of onlogische waarden 

werden op missing gezet. 
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RESULTATEN 

Deelnemers 

 Totaal vulden 160 leerlingen de vragenlijst in, waarvan 22 leerlingen ouder dan 24 jaar 

waren. Gezien het feit dat de doelgroep van SENSE jongeren tot en met 24 jaar is, zijn alleen 

de leerlingen jonger dan 25 jaar meegenomen in de analyses (n = 138). De beschrijvende 

resultaten voor zowel de groep leerlingen jonger dan 25 jaar als ouder dan 25 jaar zijn te 

vinden in bijlagen 1 en 2. De meerderheid van de leerlingen was vrouw (n = 85; 62%) en de 

helft was allochtoon (n = 69; 51%). Bij de verdeling in etniciteit is verder geen 

onderverdeling gemaakt in Westerse versus niet-westerse allochtonen. De gemiddelde leeftijd 

was 18.8 jaar (SD = 2.2; Range= 16-24). Voor leeftijd zijn geen significante verschillen 

gevonden tussen meisjes en jongen en autochtone en allochtone leerlingen. De helft van de 

leerlingen heeft gescheiden ouders. Van de MBO niveau 1 & 2 leerlingen heeft de 

meerderheid (n = 80; 62%) nog contact met beide ouders, 29% (n = 37) heeft alleen nog 

contact met zijn/haar moeder en 7% (n = 9) alleen met zijn of haar  vader. Slechts 6 van de 

leerlingen hebben op dit moment helemaal geen contact meer met zijn/haar ouders. Meer dan 

tweederde van de leerlingen (n = 91; 69%) woont nog bij één of beide ouders, 24% (n = 32) 

woont zelfstandig (o.a. AZC, kamertraining centrum, leefgroep) en 7% (n = 9) woont in een 

pleeggezin of bij familie.  

 

Seksueel risicogedrag 

 Relaties & homoseksualiteit: Bijna alle leerlingen (n = 109; 93%) hebben in het 

verleden wel eens verkering gehad. Op het moment van afname van de vragenlijst had 51% (n 

= 67) een vriend(in). Tien (12%) vrouwelijke leerlingen geven aan uitsluitend en/of vooral op 

hetzelfde geslacht te vallen. Van de mannelijke leerlingen zegt iedereen uitsluitend en/of 

vooral op vrouwen te vallen. Voor significant (χ2(1, n = 125) = 28.53, p <.001) meer allochtone 

leerlingen (50%), blijkt het geloof en de cultuur een rol te spelen binnen relaties en 

seksualiteit, in vergelijking tot autochtone leerlingen (6%). Er is sprake van een matige 

homoacceptatie (M = 2.03; SD = 1.00). Homoseksualiteit wordt vooral tussen twee 

jongens/mannen (erg) raar gevonden (jongens/mannen: M = 2.33; SD = 1.23 vs 

meisjes/vrouwen: M = 1.72; SD = 1.00). Jongens zijn significant negatiever over 

homoseksualiteit tussen twee jongens/mannen (M = 2.77; SD = 1.22) dan meisjes (M = 2.05; 

SD = 1.16; t130= 3.42; p =.001). Daarnaast zijn de allochtone leerlingen beduidend negatiever 

over homoseksualiteit dan autochtone leerlingen; dit geldt zowel bij twee meisjes als bij twee 

jongens (resp. t127= -3.37; p =.001 en t127= -4.43; p <.001). Leerlingen waarbij het geloof geen 
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rol van betekenis speelt binnen relaties en seksualiteit zijn positiever over homoseksualiteit 

(t124= -2.58; p = .011). 

Ervaringen met seksualiteit: De grote meerderheid van de leerlingen heeft één of 

meerdere keren geslachtsgemeenschap gehad (n = 114; 85%). Autochtone leerlingen hebben 

significant meer ervaring met geslachtsgemeenschap dan allochtone leerlingen (χ2(1, n = 133) = 

7.21, p =.007). Jongens (M = 14.49; SD = 2.18) en meisjes (M = 15.13; SD = 3.11) zijn 

gemiddeld even oud bij hun eerste geslachtsgemeenschap. Het aantal verschillende personen 

waar jongens geslachtsgemeenschap mee hebben gehad (M = 3.60; SD = 1.66), is significant 

hoger (t104= 2.94; p =.004) dan bij meisjes (M = 2.69; SD = 1.49). Van de jongens heeft 21% 

1 sekspartner gehad, 19% 2 of 3 sekspartners en 60% 4 of 5 seksparnters. Eén derde van de 

meisjes heeft één sekspartner gehad, 37% 2 of 3 sekspartners en 34% 4 of 5 partners. Een 

kwart van de leerlingen hebben wel eens anale seks gehad (n = 33; 26%). Bijna driekwart van 

de leerlingen die ervaring hebben met anale seks, hebben dit maar met één persoon gedaan. 

 Beschermingsgedrag en seksuele risico’s: Een grote meerderheid vindt het vrijen met 

een condoom (heel) belangrijk (n = 104; 83%). Allochtone leerlingen vinden veilig vrijen 

belangrijker (t120= -2.49; p =.014) dan autochtone leerlingen (resp. M = 3.55; SD = 0.11; M = 

3.19; SD = 0.10). Ondanks dat veel jongeren veilig vrijgedrag belangrijk vinden, vrijt slechts 

27% (n = 29) van de leerlingen altijd met een condoom. Een relatief groot percentage (n = 20; 

19%) van de leerlingen gebruikt (bijna) nooit een condoom. De vier meest genoemde redenen 

om geen condoom te gebruiken zijn: 1) Omdat de pil of een ander anticonceptiemiddel werd 

gebruikt (n = 43); 2) Omdat ik vaste verkering heb met de persoon met wie ik 

geslachtsgemeenschap heb (n = 39); 3) Omdat vrijen met een condoom niet zo lekker is (n = 

37) en 4) Omdat ik de persoon met wie ik geslachtsgemeenschap heb vertrouw (n = 22). Meer 

dan tweederde van de leerlingen (67%) denkt geen risico te hebben gelopen op een SOA, 30% 

weet niet of ze risico hebben gelopen en 3 % denkt van wel. Slechts een kwart van de 

leerlingen heeft zich wel eens laten testen op een SOA. Er blijkt een significant verband te 

bestaan tussen enerzijds inconsistent condoom gebruik en anderzijds het laten testen op SOA 

(t123= -3.22; p =.002). De leerlingen die niet altijd een condoom gebruiken, lijken zich vaker 

te laten testen op SOA. Van de vrouwelijke leerlingen gebruikt 65% (n = 52) een 

anticonceptiemiddel, waarbij de pil (n = 35; 44%) de meest gebruikte methode is om een 

zwangerschap te voorkomen. Van de meisjes die geslachtsgemeenschap hebben, gebruikt 

meer dan één derde geen enkele vorm van anticonceptie of alleen een condoom om zich te 

beschermen tegen een zwangerschap.  

 Kinderen en zwangerschap: Twee jongens (leeftijd 19 en 24 jaar) en twee meisjes 

(leeftijd 17 en 24 jaar) geven aan op dit moment een kind te verwachten. Ook geven twee 
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meisjes aan niet te weten of ze op dit moment zwanger zijn (leeftijd 18 en 23 jaar). Van de 

jongens weet 5% (n = 2, beiden 17 jaar) niet of een meisje/vrouw op dit moment van hen 

zwanger is. Meisjes en jongens in het MBO niveau 1 & 2 niveau hebben relatief vaak een 

onbedoelde zwangerschap meegemaakt, respectievelijk 23% en 15%. Vergeleken met de 

landelijke cijfers omtrent ervaring met onbedoelde zwangerschappen, 1.8% van de jongens en 

3.0% van de meisjes (De Graaf et al., 2005), ligt het percentage jongens en meisjes dat 

ervaring heeft met een onbedoelde zwangerschap in deze studie significant hoger (voor zowel 

jongens als meisjes p= <.001). Er zijn geen significante verschillen gevonden voor het 

meemaken van een onbedoelde zwangerschap tussen autochtone of allochtone leerlingen en 

leerlingen met of zonder gescheiden ouders. Vijf leerlingen (4%), allemaal meisjes, geven aan 

1 of meerdere kinderen te hebben. De leeftijd van deze 5 meisjes is gemiddeld 19.2 jaar (SD= 

1.30; range 18-21 jaar).  

 Ervaring met ruilseks en dwang: Van de leerlingen geeft 17% aan wel eens 

gedwongen te zijn met iemand te zoenen, iemands geslachtsdeel aan te raken, of met iemand 

geslachtsgemeenschap te hebben. In de meeste gevallen was dit maar een enkele keer (n = 17, 

13%), terwijl 5% (n = 6) regelmatig tot vaak gedwongen is tot seksuele handelingen. 

Leerlingen hebben bijna geen ervaring met het zelf dwingen van iemand tot seksuele 

handelingen (n = 2; 1.4%). De mate waarin ruilseks voorkomt is zeer gering. Slechts 5 

leerlingen hebben een enkele keer iets gekregen in ruil voor seks en 1 leerling geeft aan wel 

eens iets te hebben gegeven in ruil voor seks.  

  Ervaringen met cyberseks:  Ruim een derde van de leerlingen (39%; n = 50) heeft wel 

eens geflirt op het internet. Jongens hebben dit significant vaker gedaan dan meisjes (χ2(1, n = 

131) = 8.98, p =.003). Van de leerlingen is 14% (n = 18) wel eens via het internet gevraagd 

iets uit te trekken of iets seksueels te doen. Meisjes hebben vaker dit verzoek gekregen dan 

jongens (χ2(1, n = 132) = 6.98, p =.008). Slechts 5% (n = 7) van de leerlingen heeft zelf wel 

eens via het internet iemand gevraagd iets uit te trekken of iets seksueels te doen. Dertien 

procent van leerlingen (n = 17) heeft wel eens met een onbekende een date gemaakt via het 

internet. Jongens hebben dit significant vaker gedaan dan meisjes (χ2(1, n = 132) = 5.24, p 

=.022). In tabel 1 zijn bovenstaande gedragingen op het internet uitgesplitst voor jongens en 

meisjes. Hierbij zijn tevens de significante verschillen aangegeven. 
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Tabel 1: Ervaringen met cyberseks naar jongens en meisjes. 

 % dat dit heeft meegemaakt 

Via het internet........... Jongens Meisjes 

n 53 85 

Flirten  54** 28 

Gevraagd om iets seksueels te doen of iets uit te trekken 4 20** 

Zelf gevraagd aan iemand om iets seksueels te doen of iets uit te 

trekken. 

6 5 

Een date gemaakt met een onbekende 21* 7 

* = significant (p< 0.05) hoger dan bij de andere sekse, ** = significant (p<0.01) hoger dan bij andere sekse. 

 

 Problemen en/of vragen met betrekking tot seks: Op basis van de uitkomsten van de 

gemiddelde schaalscore hebben de leerlingen bijna nooit problemen en/of vragen met 

betrekking tot seks (zie tabel 2). Echter op basis van een dichotome indeling (nooit versus 

tenminste soms) heeft meer dan twee derde van de jongens (69%) en meer dan de helft van de 

meisjes (53%) tenminste soms vragen en/of problemen met betrekking tot veel/weinig zin 

hebben in seks en op het gebied van klaarkomen. Ook op het gebied van klaarkomen ervaart 

39% van de jongens en 45% van de meisjes tenminste soms problemen. De precieze aard van 

deze vragen en problematiek is onbekend. Meisjes ondervinden in vergelijking tot jongens 

significant meer problemen en/of vragen met betrekking tot pijn bij het vrijen en 

homoseksuele of lesbische gevoelens. 

 

Tabel 2: Problemen/ vragen met seks naar jongens en meisjes. 

 % dat hier tenminste soms 

problemen/ vragen over heeft 

Gemiddelde schaalscore1 

 Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

n  53 85 53 85 

Veel/ weinig zin in seks hebben 69 53 0.90 0.68 

Slecht opgewonden worden en blijven 18 17 0.22 0.22 

Klaarkomen 39 45 0.57 0.60 

Pijn bij het vrijen 2 26* 0.02 0.30* 

Homoseksuele of lesbische gevoelens 2 15* 0.02 0.20* 

Seksuele fantasieën, wensen of gedrag waar 

zorgen over is 

8 14 0.08 0.16 

Moeite met aangeven wat je wel of niet wilt 8 19 0.10 0.24 

1 gemiddelde score op 3-puntsschaal, 0 = nooit, 2 = veel 

* = significant (p< 0.05) hoger dan bij de andere sekse 
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Middelengebruik 

 Roken: Iets meer dan de helft (n = 78; 57%) van de leerlingen in het MBO niveau 1 & 

2 niveau rookt. Van de leerlingen die roken, rookt 87% tenminste elke dag en 10% zeker één 

keer per week. Het gemiddeld aantal sigaretten ligt op 14 sigaretten per dag (SD = 8.87). Een 

minderheid van deze leerlingen (14%) heeft nog nooit nagedacht om te stoppen met roken. 

Ongeveer veertig procent van de leerlingen is momenteel bezig om minder te roken of rookt 

nu al minder dan vroeger. 

 Alcohol: Een ruime meerderheid van de leerlingen heeft wel eens alcohol gedronken 

(n = 97; 70%). Van degene die alcohol drinken, doet 58% (n = 56) dit alleen in het weekend 

en 19% (n = 18) zowel in het weekend als doordeweeks. Hoewel het aantal dagen waarop de 

leerlingen alcohol drinken (M = 1.33 dagen; SD = 1.62) en de mate waarin ze problemen 

ondervinden ten gevolge van alcohol gebruik laag is (M = 0.65; SD = 0.48), is het percentage 

leerlingen dat binge drinkt (5 of meer alcoholische drankjes op één gelegenheid) hoog (n = 

61; 53%). 

 Drugs: Meer dan een kwart van de leerlingen (n = 39, 29%) heeft wel eens drugs 

gebruikt. Van degene die blowen, blowt bijna de helft (n = 18; 47%) zowel in het weekend als 

door de weeks en 37 % (n = 14) alleen in het weekend. Gemiddeld blowen de leerlingen op 2 

dagen per week (SD = 2.46) en gemiddeld 2.51 (SD = 1.73) jointjes op een dag dat men 

blowt. Van de leerlingen die aangeven softdrugs te gebruiken, gebruik 37% (n = 14) ook 

harddrugs. Het tegelijk gebruiken van alcohol en drugs komt onder de jongeren die 

drugsgebruiken vaak voor (58%). De mate waarin de leerlingen problemen ondervinden van 

hun drugsgebruik is gering (M = 0.54; SD = 0.59). Tenslotte blijkt er een significant verband 

te bestaan tussen de mate waarin de leerlingen alcohol drinken en drugsgebruiken en de 

beoordeling van de eigen gezondheid (resp. r = -.17; p=.043 en r = -.210; p=.015). Hoe meer 

alcohol en drugs de leerlingen gebruiken, des te slechter beoordelen ze hun eigen gezondheid. 

 

Psychische Gezondheid 

 Een groot deel van de leerlingen beoordeelt hun eigen gezondheid als goed of zelfs 

zeer goed (69%). Slechts drie leerlingen beoordelen hun gezondheid als slecht. Meisjes zijn 

significant minder tevreden over hun uiterlijk (M = 1.49; SD = 0.62; t130= 3.88; p <.001) dan 

jongens (M = 1.84; SD = 0.42). De leerlingen hebben over het algemeen een redelijk positief 

zelfbeeld (M = 2.17; SD = 0.51). Autochtone leerlingen hebben een negatiever zelfbeeld (M = 

2.02; SD = 0.42; t127= -3.49; p =.001) in vergelijking tot de allochtone leerlingen (M = 2.33; 

SD = 0.56). Onder de leerlingen is de mate waarin internaliserende of externaliserend 

problematiek voorkomt gering (resp. M = 1.08; SD = 0.71 en M = 0.97; SD = 0.60). Meisjes 
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(M = 1.33; SD = 0.68) hebben significant (t131= -5.3; p <.001) meer internaliserende 

problematiek dan jongens (M = 0.72; SD = 0.58). Voor externaliserende problematiek en 

zelfbeeld werden geen significante verschillen gevonden tussen meisjes en jongens.  

 

Mate van risicogedrag  

 Voor mate waarin jongeren met psychische problemen kampen, een ongezonde 

leefstijl hebben met betrekking tot het middelengebruik (roken, alcohol, drug) en seksueel 

risicogedrag vertonen, zijn risico-indexen berekend aan de hand van de gemiddelde Z-scores 

(zie tabel 3 voor de beschrijvende statistieken van deze risicoindexen). Een negatieve score op 

één van de risico-indexen indiceert gezond gedrag; een positieve score indiceert 

ongezond/risicovol gedrag. Leeftijd hangt samen met de mate waarin leerlingen tabak (r =       

-0.23; p =.007) en alcohol gebruiken (r = -0.23; p =.005); oudere leerlingen gebruiken in 

mindere mate tabak en alcohol. Jongens hebben een ongezondere leefstijl op het gebied van 

alcoholgebruik (M = -0.11; SD = 0.85) dan meisjes (M = -0.41; SD = 0.73; t136 = 2.21; p 

=.029). Meisjes hebben meer psychische problemen (M = 0.19; SD = 0.62), dan jongens (M = 

-0.26; SD = 0.42; t136= -4.56; p <.001). Met betrekking tot mate van tabak- en drugsgebruik en 

seksueel risicogedrag werden geen significante verschillen gevonden tussen jongens en 

meisjes.  

 

Tabel 3: Beschrijvende statistieken risico-indexen. 

 

 Autochtone leerlingen roken meer tabak (M = -0.15; SD = 0.81) en drinken meer 

alcohol (M = -0.05; SD = 0.73) dan de allochtone leerlingen (resp. M = -0.47, SD = 0.67; t133= 

2.52; p =.013 en M = -0.54; SD = 0.80; t133= 3.76; p <.001). Autochtone en allochtone 

leerlingen verschillen niet in de hoeveelheid psychische problematiek, mate van drugsgebruik 

en de mate waarin zij seksueel risicogedrag vertonen. 

 Leerlingen die gescheiden ouders hebben, vertonen significant (t125= -3.34; p =.005) 

meer seksueel risicogedrag (M = 0.09; SD = 0.28) dan de leerlingen waarvan beiden ouders 

nog bij elkaar zijn (M = -0.11; SD = 0.40). Bij controle op geslacht en etniciteit, bestaat er 

 MIN MAX Gemiddelde SD 

Psychische problemen -0.86 3.19 0.17 .59 

Mate van roken -1.84 1.21 -0.31 .76 

Mate van alcoholgebruik -1.33 1.47 -0.29 .79 

Mate van drugsgebruik -0.85 1.24 -0.35 .44 

Mate seksueel risicogedrag -0.59 1.01 0.01 .42 
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alleen een significant verschil in mate van seksueel risicogedrag voor allochtone jongens met 

en allochtone jongens zonder gescheiden ouders (t26= -2.61; p =.015).  

 Variantie analyse laat zien dat de mate van seksueel risicogedrag wordt beïnvloed door 

de woonsituatie van de leerlingen [F(3, 131)= 3.52, p =.017]. Jongeren die in een één 

oudergezin opgroeien, vertonen meer seksueel risicogedrag (M = 0.14; SD = 0.38) dan 

jongeren die bij beiden ouders opgroeien (M = -0.10; SD = 0.31).  

 

Zorgbehoeften  

 Bij het totaal aantal zorgbehoeften blijken meisjes significant meer zorgbehoefte te 

hebben (M = 1.91; SD = 0.21; t136= -2.17; p =.022) dan jongens (M = 1.40; SD = 0.58). 

Autochtone en allochtone leerlingen verschillen niet van elkaar in de gemiddelde 

zorgbehoefte (resp. M = 1.05; SD = 1.72 en M = 1.12; SD = 1.83). Tabel 4 geeft de verdeling 

in zorgbehoefte voor jongens en meisjes apart weer. De grootste zorgbehoeften hebben de 

leerlingen omtrent SOA; 41 leerlingen willen uitgenodigd worden voor een gratis en 

anonieme SOA-test. Daarnaast blijkt er relatief grote behoefte te zijn aan zorg aangaande 

psychische problematiek. Meisjes hebben op bijna alle onderwerpen een grotere zorgbehoefte 

dan jongens. Op de thema’s psychische gezondheid en problemen/vragen over lichaam en 

seks hebben de meisjes significant meer zorgbehoefte dan jongens.  

 De jongeren die aangeven met een verpleegkundige te willen praten over hun 

psychische gezondheid, blijken ook meer psychische problemen (t131= -2.84; p =.016) te 

hebben dan degene die aangeven geen behoefte te hebben aan een gesprek. Jongeren die 

aangeven een SOA-test te willen, vertonen significant meer seksueel risicogedrag dan 

jongeren die geen SOA test willen (t131= -3.47; p =.001). Jongeren die behoefte hebben aan 

een gesprek met een verpleegkundige op de thema’s relaties, zwangerschap/abortus/kinderen 

en cybersex/seksuele dwang/ruilseks, blijken tevens significant meer seksueel risicogedrag te 

vertonen (resp. t134= -2.43; p =.016; t125= -2.12; p =.036; t132= -2.66; p =.009). 
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Tabel 4: Aantal leerlingen met zorgbehoefte. 

* = significant (p< 0.05) hoger dan bij de andere sekse 

 

Gezinsfactoren 

 Ouderlijke steun: Over het algemeen ervaren de leerlingen matig tot veel ouderlijke 

steun voor hun 16e levensjaar van hun moeder M = 2.31 (SD = 0.87) en vader M = 1.81 (SD = 

1.13). Er werden geen significante verschillen gevonden in de mate van ouderlijke steun voor 

meisjes en jongens en autochtone/allochtone leerlingen.  

 Ouderlijk toezicht: De leerlingen geven aan dat voor hun 16e levensjaar moeders vrij 

veel wisten (M = 1.51; SD = 0.54) over wie hun vrienden waren, wat ze deden in hun vrije 

tijd en waar ze na schooltijd waren. Vaders weten hier over het algemeen een beetje van (M = 

1.04; SD = 0.81). Tevens voor ouderlijk toezicht, werden geen significante verschillen 

gevonden voor geslacht en etniciteit. 

 De communicatie met ouders over seksualiteit en het gebruik van genotsmiddelen is 

gering (M = 0.88; SD = 0.75). Meisjes praten vaker met hun ouders over genotsmiddelen en 

seks (M = 0.87; SD = 0.10; t126= -.2.24; p =.027) dan jongens (M = 0.47; SD = 0.07). In tabel 

5 staat per gevraagd item weergegeven hoeveel procent van de leerlingen hier tenminste soms 

over praatten met hun ouders, waarbij de resultaten voor jongens en meisjes apart zijn 

weergegeven. Door de meeste leerlingen werd tenminste wel eens met hun ouders 

gecommuniceerd over verliefdheid en relaties, roken en het gebruiken van alcohol, maar 

wensen en grenzen ten aanzien van seks worden nauwelijks besproken. Meisjes blijken 

significant vaker met hun ouders te communiceren over grenzen, wensen en 

anticonceptiegebruik dan jongens.  

Onderwerp zorgbehoefte (n) Aantal leerlingen met 
zorgbehoefte 

% leerlingen dat een zorgbehoefte heeft 

 Jongens Meisjes Jongens Meisjes Totaal 
n  53 85 53 58 138 

Psychische Gezondheid 4 17* 8 20 15 
Gebruik van genotsmiddelen 

- Roken 
- Alcohol 
- Drugs 

 
4 
5 
1 

 
9 
7 
3 

 
8 
9 
2 

 
11 
8 
4 

 
9 
9 
3 

Anonieme en gratis SOA- test 12 29 23 34 30 
Relaties  6 5 11 6 9 
Anticonceptiemiddelen (alleen 
voor meisjes) 

- 13  15 9 

Zwangerschap, abortus, kinderen 4 9 8 11 9 
Problemen en/of vragen over 
lichaam en seks 

3 15* 6 18 13 

Cyberseks, seksuele dwang en 
ruilseks 

2 10 4 12 9 

Ander onderwerpen niet in lijst 0 8 0 9 6 
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Tabel 5: Praten over het gebruik van genotsmiddelen en seks met ouders. 

 % dat hier tenminste 

wel eens over praat 

Gemiddelde 

schaalscore1  

Praten met ouders (voor het 16e jaar) over Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

n 53 85 53 85 

Het gebruiken van tabak/roken 59 64 0.82 1.14 

Het gebruiken van alcohol 72 64 1.06 1.14 

Het gebruiken van drugs 35 42 0.57 0.87 

Verliefdheid en relaties 76 75 1.18 1.40 

Wat je wilt doen op seksueel gebied 25 34 0.33 0.62* 

Wat je niet wilt doen op seksueel gebied 14 35** 0.20 0.66** 

Zwangerschap en anticonceptie 44 56 0.60 1.05** 

Condoomgebruik ter voorkoming van een SOA 58 46 0.96 0.88 

1 gemiddelde score op 4-puntsschaal, 0 = nooit, 3 = heel vaak 

* = significant (p< 0.05) hoger dan bij de andere sekse, ** = significant (p<0.01) hoger dan bij andere sekse. 

 

Samenhang van risicofactoren met seksueel risicogedrag 

 Om te onderzoeken welke factoren mogelijke samenhangen met de mate waarin 

leerlingen seksueel risicogedrag vertonen is een correlatiematrix aangemaakt (Tabel 6). De 

ervaren steun van moeder voor het 16e levensjaar blijkt een beschermende factor te zijn voor 

zowel de mate waarin de leerlingen psychisch problemen ervaren (r= -.19, p =.032) als de 

mate waarin leerlingen seksueel risicogedrag vertonen (r= -.31, p <.001). Als de ervaren steun 

van de moeder toeneemt, neemt het aantal psychische problemen en de mate van seksueel 

risicogedrag af. Daarnaast blijkt toezicht door de vader een beschermende factor te zijn, voor 

de mate waarin leerlingen drugs gebruiken (r= -.19, p =.038). Voor het gebruik van 

genotsmiddelen bestaat bij het gebruik van tabak en drugs een positief verband met de mate 

van seksueel risicogedrag. Leerlingen die een ongezondere leefstijl hebben op het gebied van 

roken en drugsgebruik, blijken significant meer seksueel risicogedrag te vertonen (resp. r= 

.22, p =.011 en r= .29, p =.001). Er is geen verband gevonden tussen de mate waarin 

leerlingen alcohol gebruiken en de mate waarin zij seksueel risicogedrag vertonen. Tenslotte 

blijken de mate waarin leerlingen roken, alcohol en drugs gebruiken onderling positief met 

elkaar samen te hangen. De psychische gezondheid van leerlingen blijkt niet samen te hangen 

met zowel de mate waarin ze genotsmiddelen gebruiken en de mate waarin ze seksueel 

risicogedrag vertonen.  
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Tabel 6: Verbanden risicofactoren met seksueel risicogedrag. 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Man/Vrouw 138 -            

2. Leeftijd 137 -.03 -           

3. Autochtoon/ Allochtoon 135 -.10 .16 -          

4. Ervaren steun van moeder 123 -.17 -.03 -.08 -         

5. Ervaren steun van vader 123 -.17 .00 -.09 .33** -        

6. Toezicht door moeder 123 -.06 .10 .05 .49** .20* -       

7. Toezicht door vader 123 -.15 -.06 -.08 .12 .67** .36** -      

8. Communicatie met ouders 

over gebruik van 

genotsmiddelen en seks 

128 .17* -.11 -.15 .32** .09 .27** .01 -     

9. Mate psychische problemen 138 .36** .00 .03 -.31** -.13 -.07 -.04 .05 -    

10. Mate van roken 138 -.07 -.23** -.22* .06 .06 -.11 -.10 -.01 -.05 -   

11. Mate alcoholgebruik 138 -.19* -.24** -.31** -.04 -.04 -.10 -.08 .03 .03 .41** -  

12. Mate drugsgebruik 136 -.15 -.13 -.17 .08 -.02 -.06 -.19* -.02 .02 .47** .37** - 

13. Mate seksueel risicogedrag 138 -.12 .16 .02 -.19* -.14 -.11 -.16 -.04 .15 .22* .14 .29** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed) 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 



 
 

28

 

Tabel 7: Lineaire regressie mate van seksueel risicogedrag. 

 Model 1 Model 2 Model 3 

Β Β Β 

Man/Vrouw  -.122 -.202* -.193† 

Leeftijd .113 .131 .182* 

Autochtoon/allochtoon -.051 -.110 -.041 

Ervaren steun van moeder  -.276* -.281* 

Ervaren steun van vader  .049 .017 

Toezicht door moeder  .092 .133 

Toezicht door vader  -.260† -.170 

Communicatie met ouders over 

gebruik van genotsmiddelen en 

seks 

 .000 .022 

Mate psychische problemen   .123 

Mate van roken   .195† 

Mate alcoholgebruik   -.002 

Mate drugsgebruik   .283** 

Totale verklaarde variantie R 2 = .029, ns R 2 = .126† R 2 = .300** 
†p <,10, * p <. 05, ** p < .01 

 

Factoren die seksueel risicogedrag bepalen 

 Om te kijken welke variabelen de mate waarin jongeren seksueel risicogedrag vertonen 

het best voorspellen, is een multi-regressie analyse uitgevoerd. In tabel 7 zijn de uitkomsten 

van deze multi-regressie analyse weergegeven. Bij model 2, waarin demografische variabelen 

en gezinsfactoren in opgenomen zijn, bestaat er een trend [F(8, 115)= 1.92, p =.064]. Regressie 

model 3, waarin zowel demografische variabelen, gezinsfactoren als middelengebruik is 

opgenomen is significant [F(12, 115)= 3.68, p<.001]. Van de totale variantie in de mate van 

seksueel risicogedrag, wordt 30% van de variantie verklaard door de variabelen die zijn 

opgenomen in dit model. De mate waarin leerlingen drugs gebruiken, blijkt het meest van 

invloed te zijn op de mate waarin leerlingen seksueel risicogedrag vertonen (β =.283). 

Daarnaast zijn de ervaren steun van moeder voor het 16e levensjaar (β =-.281) en de mate van 

roken (β =.195) van invloed op de mate waarin leerlingen seksueel risicogedrag vertonen. 

Leerlingen die relatief veel steun ervaren voor het 16e levensjaar van hun moeder vertonen 

minder seksueel risicogedrag en leerlingen die veel roken blijken meer seksueel risicogedrag te 

vertonen. Voor het toezicht van vader voor het 16e levensjaar (β =-.260) is een trend waar te 

nemen wanneer in het regressiemodel alleen de demografische variabelen en gezinsfactoren 
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worden opgenomen. Hierbij geldt dat leerlingen minder seksueel risicogedrag vertonen, indien 

sprake is van een hoge mate van vaderlijk toezicht voor het 16e levensjaar. Leeftijd (β =.182) en 

geslacht (β =-.193) blijken alleen van invloed te zijn op de mate waarin de leerlingen seksueel 

risicogedrag vertonen, als gezinsfactoren en middelengebruik worden meegenomen in de 

regressie analyses. Mannen en oudere leerlingen blijken meer seksueel risicogedrag te 

vertonen.     
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DISCUSSIE 

 Het doel van deze studie was bij een zeer specifieke groep leerlingen, MBO niveau 1 & 

leerlingen, onderzoek doen naar het seksueel risicogedrag, middelengebruik, psychische 

gezondheid en de zorgbehoeften. Daarnaast is naar de samenhang tussen enerzijds de mate van 

seksueel risicogedrag en anderzijds de mate van middelengebruik, psychische gezondheid en 

gezinsfactoren gekeken.  

 

Seksueel risicogedrag:  

 Op bepaalde gebieden van de seksuele en reproductieve gezondheid blijken de jongeren 

uit het MBO niveau 1 & 2 onderwijs een hoog risicogroep te vormen. Ten opzichte van de 

jongeren die meededen aan het onderzoek ‘Seks onder je 25ste’ (De Graaf et al., 2005) hadden 

de leerlingen uit deze studie meer ervaring met geslachtsgemeenschap (56% versus 87%; p 

< .001) en vaker anale seks (14% versus 25%; p =.001). Alleen de jongens in deze studie 

hebben significant vaker 4 of meer sekspartners gehad (60%) in vergelijking tot de jongens in 

het ‘Seks onder je 25ste’ onderzoek (37%;  p =.001).  

 Het aantal leerlingen dat in deze studie altijd een condoom gebruik (27%) is significant 

lager dan in het onderzoek van TNO heeft uitgevoerd onder MBO leerlingen (Rijpstra et al., 

2011) (47%; p <.001). Daarnaast gebruikt van de meisjes die geslachtsgemeenschap hebben,  

meer dan één derde geen enkele vorm van anticonceptie of alleen een condoom om zich te 

beschermen tegen een zwangerschap. Mede hierdoor loopt een groot aantal leerlingen risico op 

SOA en onbedoelde zwangerschappen. Het percentage leerlingen dat te maken heeft gehad met 

een onbedoelde zwangerschap (23% van de meisjes en 15% van de jongens) ligt dan ook 

significant hoger (p <.001) dan bij de jongeren uit de studie van De Graaf et al. (2005), 

namelijk 1.8% van de jongens en 3.0% van de meisjes. Het verschil in meisjes en jongens kan 

worden verklaard vanuit het feit sommige dat jongens niet op de hoogte zijn van een 

zwangerschap, waarbij het werkelijke percentage voor hen dus hoger zal liggen. 

Tienermoederschap kan schoolverzuim, het niet halen van een diploma en weinig inkomen tot 

gevolge hebben (Mda, Aquino, & de Barros, 2006). Dit kan leiden tot een lage 

maatschappelijke positie, wat de gezondheid van zowel de tienermoeder als het kind kan 

bedreigen (Hellerstedt, 2000). Het inzetten van zowel preventie om tienerzwangerschappen te 

voorkomen als het inzetten van interventies zoals VoorZorg (gebaseerd op het Amerikaanse 

Nurse Family-Partnership) (Kooijman, 2005a; Kooijman, 2005b) om de gezondheid van 

tienermoeders en hun kinderen te bevorderen (Deković et al., 2011; Kitzman et al., 2010; Olds 

et al., 2010) is bij deze groep essentieel. In deze studie is de ervaring met abortussen niet direct 

nagevraagd. De discrepantie tussen het percentage leerlingen dat wel eens een onbedoelde 

zwangerschap heeft meegemaakt en het percentage leerlingen dat een kind heeft, wijst erop dat 
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het percentage abortussen hoog is. Voor toekomstig onderzoek is het raadzaam om de ervaring 

met abortussen ook expliciet te onderzoeken.  

 Het percentage jongens dat wel eens gedwongen is tot seksuele handelingen, komt 

overeen met eerdere onderzoeken op dit thema (De Graaf et al., 2005). Daarentegen is het 

percentage meisjes dat wel eens gedwongen is tot seksuele handelingen (24%) in dit onderzoek 

wel hoger (p =.036). Bij het thema seksueel geweld is in dit onderzoek enkel gevraagd naar 

fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek van Kuyper et al. (2009) toonde 

echter aan dat een groot percentage vrouwen en mannen ook te maken krijgt met niet-fysiek 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om beter inzicht te krijgen in het seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij MBO niveau 1 & 2 leerlingen is het raadzaam om in toekomstig 

onderzoek te kijken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord 

(zowel niet-fysiek als fysiek).  

 Ruilseks komt maar op zeer kleine schaal voor. Dit is in lijn met andere onderzoeken 

(De Graaf et al., 2005; De Graaf, Höing, Zaagsma, VanWesenbeeck, 2007). Verschillende 

vormen van cyberseks, zoals het vragen iets uit te trekken of seksueels te doen voor de 

webcam, een date maken met een onbekende via het internet en/of flirten via het internet, komt 

echter wel veelvuldig onder deze jongeren voor (46%). Aan cyberseks zijn specifieke risico’s 

verbonden die de kans op seksueel geweld mogelijk vergroten. Zo is het mogelijk dat er 

ongewenst opnames worden gemaakt wanneer iemand iets seksueels doet voor de webcam. 

Hier kan vervolgens druk mee worden uitgeoefend. Daarnaast kan iemand zich heel makkelijk 

anders voordoen dan hij/zij werkelijk is (De Graaf, Höing, Zaagsma, VanWesenbeeck, 2007). 

In een ander onderzoek naar het seksuele gedrag van jongeren op het internet (McFarlan, Bull, 

& Rietmeijer, 2002) blijkt dat jongeren die online een sekspartner zoeken een ander seksgedrag 

hebben dan hun leeftijdsgenoten. Ze beginnen eerder aan hun seksuele carrière, hebben meer 

sekspartners en zijn vaker positief getest op een SOA. Daarnaast hebben deze jongeren vaker 

anale seks. Het condoomgebruik ligt daarentegen wel weer hoger dan bij jongeren die geen 

sekspartners zoeken via het internet. In dit onderzoek zijn geen analyses uitgevoerd naar de 

samenhang tussen cyberseks en afgeleiden van seksueel risicogedrag. In toekomstig onderzoek 

zou hier wel naar gekeken moeten worden, gezien het hoge percentage jongeren in het MBO 

niveau 1 & 2 onderwijs dat ervaring heeft met cyberseks en de bovengenoemde risico’s.    

  In dit onderzoek geven alle mannelijke leerlingen aan hetero te zijn, bij de vrouwen 

was dit 90%. In een representatieve steekproef onder jongeren (De Graaf et al., 2005) komt 

echter naar voren dat 2.0% van de jongens en 1.3% van de meisjes vooral of uitsluitend op het 

eigen geslacht valt. Een verklaring voor de gevonden verschillen, is dat met name bij de 

jongens en allochtone leerlingen in dit onderzoek sprake is van een verminderde 

homotolerantie. Hierdoor is het goed mogelijk dat leerlingen niet voor hun gevoelens kunnen 
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en durven uit te komen. Dit zorgt tegelijkertijd voor een onveilig schoolklimaat en een 

aantasting van de seksuele gezondheid van de leerlingen die wel homobiseksuele gevoelens 

hebben. 

 

Middelengebruik:  

 Van de leerlingen in het MBO 1 & 2 niveau geeft 57% aan wel eens te hebben gerookt, 

70% heeft wel eens alcohol gedronken, 29% heeft wel eens drugs gebruikt en 10% heeft wel 

eens harddrugs gebruikt. De cijfers met betrekking tot het alcohol en drugsgebruik komen 

redelijk overeen met een recent onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd (Rijpstra & Bernaards, 

2011). In dit onderzoek hebben 7.977 MBO studenten (leeftijd 15-28 jaar) van verschillende 

niveaus vragenlijsten ingevuld met betrekking tot hun leefstijl. Negenzeventig procent van de 

studenten gaf aan minimaal één glas alcohol per week te drinken, 29% had wel eens hasj/wiet 

gebruikt en 7% gebruikte wel eens harddrugs. Wat betreft het roken van tabak zijn er duidelijke 

verschillen; in de huidige studie rookt 57%, terwijl in het onderzoek van TNO slechts 30% 

rookt. Daarentegen is wel een groter percentage leerlingen in dit onderzoek van plan om te 

stoppen met roken, 43% vs. 35%.     

 Allochtone jongeren blijken in mindere mate te tabak te roken en alcohol te drinken in 

vergelijking tot autochtone leerlingen. De verschillen kunnen worden verklaard vanuit het feit 

dat allochtone jongeren waarschijnlijk te maken hebben met de religieuze achtergrond. De 

Koran wijst bijvoorbeeld het gebruik van alcohol af. Daarnaast kan ook de gezinsachtergrond 

van belang zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat allochtone ouders over het algemeen wat 

strenger opvoeden dan autochtone ouders (Pels & Vollebergh, 2006) en het zou kunnen dat ze 

hierdoor hun kinderen weerhouden van het gebruik van genotsmiddelen. Anderzijds kan sprake 

zijn van een onderrapportage door sociaal wenselijke antwoorden, juist doordat de Koran het 

gebruik van genotsmiddelen afkeurt. Verschillen in drugsgebruik tussen autochtone en 

allochtone leerlingen werden in deze studie niet gevonden.  

 

Psychische gezondheid:  

 Een groot deel van de leerlingen beoordeelt hun gezondheid als goed en zijn tevreden 

met hun uiterlijk. Allochtone leerlingen hebben een positiever zelfbeeld dan autochtone 

leerlingen. Zowel de mate waarin internaliserend als externaliserend gedrag voorkomt bij deze 

groep studenten is zeer gering. Meisjes hebben meer internaliserende problemen dan jongens. 

Dit verschil kwam ook naar voren in andere studies (Verhulst et al., 1997; Vollenbergh et al., 

2006). Deze studies zijn echter uitgevoerd bij een jongere onderzoeksgroep. Studies naar de 

psychische problematiek specifiek bij MBO niveau 1 & 2 leerlingen ontbreken. In de HBSC 

studie (Van Dorsselaer et al., 2005) onder jongeren uit het voorgezet onderwijs kwam naar 
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voren dat 17% van de jongeren relatief veel psychische problemen ervaren. Dit suggereert dat 

ook in het MBO onderwijs leerlingen moeten zijn die kampen met veel psychische problemen. 

Toekomstig onderzoek bij een grotere groep MBO niveau 1 & 2 leerlingen moet hier meer 

inzicht in geven.  

 

Zorgbehoeften: 

  De grootste zorgbehoefte was voor zowel meisjes als jongens het doen van een SOA-

test. Daarbij vertonen de leerlingen die een SOA-test willen ook meer seksueel risicogedrag. Er 

zijn geen onderzoeken bekend waar een dergelijke vraag werd gesteld. Deze uitkomsten en het 

feit dat de huidige seksualiteitshulpverlening deze leerlingen nauwelijks bereikt, pleiten er voor 

om SOA-testen aan te bieden binnen SENSE-spreekuren op school. Op het gebied van de 

psychsische gezondheid bestaat vooral bij meisjes een hoge zorgbehoefte. De leerlingen die 

aangeven een gesprek te willen met een verpleegkundige over dit thema, blijken ook een 

hogere mate van psychische problemen te ervaren. De minste zorgbehoefte hebben de 

leerlingen op het gebied van drugsgebruik. Terwijl er wel een verband blijkt te bestaan tussen 

de mate waarin de leerlingen drugs gebruiken en de beoordeling van de eigen gezondheid. 

Leerlingen die in grote mate drugs gebruiken, vinden hun eigen gezondheid minder goed. 

Echte bewustwording van het ongezonde gedrag en een stap naar de gezondheidszorg zetten is 

mogelijk nog te groot. Onderzoek in hoeverre deze leerlingen bewust zijn van hun eigen 

ongezonde gedrag is voor zover bekend nog nooit uitgevoerd en kan in toekomstig onderzoek 

worden meegenomen.  

 

Samenhang factoren met seksueel risicogedrag:  

 Bij de mate van seksueel risicogedrag kwamen er geen significante verschillen naar 

voren met betrekking tot geslacht en etniciteit. Daarentegen hebben autochtone leerlingen wel 

meer ervaring met geslachtsgemeenschap dan allochtone leerlingen. Een mogelijke verklaring 

voor dit gevonden verschil is dat bij allochtone leerlingen het geloof vaker een rol speelt 

binnen relaties en seksualiteit (50%) dan bij autochtone leerlingen (6%). Deze bevindingen 

wijzen erop dat als allochtone leerlingen eenmaal seksueel actief zijn, ze in dezelfde mate 

seksueel risicogedag vertonen als autochtone leerlingen.  

 Leerlingen van gescheiden ouders en uit één ouder gezinnen vertonen meer seksueel 

risicogedrag. De bewijskracht voor een samenhang tussen gezinssamenstelling en seksueel 

risicogedrag is inconsistent. Uit het literatuuronderzoek van Risselada & Schoemakers (2010) 

naar de determinanten van riskant seksueel gedrag, hadden meisjes met een lage ses die een 

relatiebreuk of scheiding van ouders meemaakten een verhoogde kans dat zij op jonge leeftijd 

voor het eerst seksuele contacten hebben. Echter in een literatuurstudie van Schrijvers en 
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Schuit (2010) werd geen bewijs gevonden voor een beschermde invloed van de 

gezinssamenstelling op het seksuele gedrag van leerlingen met een laagopleidingsniveau. 

 Voor de mate waarin leerlingen seksueel risicogedrag vertonen zijn verbanden 

gevonden met de ervaren steun van moeder voor het 16e levensjaar en de mate waarin 

leerlingen roken en drugs gebruiken. Er werden geen verbanden voor de mate van 

alcoholgebruik en psychische gezondheid. De ervaren steun voor het 16e levensjaar van moeder 

en de mate waarin leerlingen drugs gebruiken voorspellen de mate van seksueel risicogedrag 

het beste. Demografische variabelen, gezinsfactoren en middelengebruik verklaren samen zo’n 

30% van de totale variantie in seksueel risicogedrag vertonen.   

 Een verband tussen ouderlijke steun en seksueel risicogedrag van adolescenten is in 

eerdere studies ook gevonden (De Graaf et al., 2010a; De Graaf et al., 2010b). In deze studies 

is echter de ouderlijke steun van vader en moeder veelal als één factor gemeten. In de huidige 

studie zijn deze apart voor vader en moeder gemeten, waarbij alleen de steun van moeder als 

beschermende factor naar voren komt. Voor dit verband kan met behulp van de gegevens uit 

deze studie geen goede verklaring worden gegeven. Toekomstig onderzoek zou hier meer 

inzicht in kunnen geven. Daarnaast blijkt voor toezicht van vader voor het 16e levensjaar een 

trend te bestaan als protectieve factor voor de mate waarin leerlingen seksueel risicogedrag 

vertonen. Een dergelijke bevinding werd ook in het longitudinale onderzoek van Coley, 

Votruba-Dzral & Schindler (2009) aangetoond. Jongeren die vaders hadden met veel toezicht 

door kennis over hun vrienden en activiteiten rapporteerden lagere gemiddelde niveau’s van 

seksueel risicogedrag. Door vaders bewust te maken van hun rol, kunnen zij ook bijdrage aan 

een verbetering van de seksuele gezondheid van MBO niveau 1 & 2 leerlingen.   

 Het verband tussen tabaks- en drugsgebruik en het vertonen van seksueel risicogedrag 

bij MBO niveau 1 & 2 leerlingen, is in overeenstemming met wat is aangetoond in andere 

onderzoeken (Bellis et al., 2008; Bon, Hittner, & Lawandales, 2001; Cruzeiro et al., 2010; 

Poulin & Graham, 2001). Er werd geen verband gevonden tussen alcoholgebruik en de mate 

van seksueel risicogedrag. Uit de literatuur blijkt dat dit verband zeer complex is en wordt 

beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken en varieert per seksuele gebeurtenis. In deze studie 

zijn hierover geen specifieke vragen gesteld. Gezien het feit dat alcoholgebruik en 

drugsgebruik positief met elkaar samenhangen, heeft de mate van alcoholgebruik wel een 

indirect effect op de mate van seksueel risicogedrag.  

 

Implicaties voor de praktijk: 

 Het huidig onderzoek heeft aangetoond dat MBO niveau 1 & 2 leerlingen op het gebied 

van verschillende (seksuele) gezondheidsgebieden een zeer kwetsbare groep vormen. Preventie 

van een ongezonde leefstijl op zowel het gebied van middelengebruik als seksueel risicogedrag 
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is daarom essentieel. Het huidige aanbod van (preventieve) interventies in MBO-settings is 

echter zeer gering. In een onderzoek van Von Heijden & Collard (2011) is er een inventarisatie 

gedaan van leefstijlinterventies binnen het MBO. Uit de inventarisatie bleek dat voor het mbo 

geen enkele bewezen effectieve interventie beschikbaar is op het gebied van middelengebruik 

en seksualiteit en relaties. Daarnaast zijn veelbelovende interventies uit het buitenland moeilijk 

te vertalen naar de setting MBO, door een aantal belemmeringen zoals aanpassing aan de 

onderwijsstructuur in het mbo. Bovendien richten de interventies die zijn ontwikkeld zich vaak 

uitsluitend op het individu zelf en specifieke ouderinterventies ten aanzien van seksuele 

opvoeding ontbreken. Terwijl juist het huidige en andere onderzoeken (De Graaf et al., 2010a; 

De Graaf et al., 2010b) aantonen dat zowel vader als moeder hierbij betrokken moet worden. 

Tenslotte geeft dit onderzoek aanwijzingen dat het gebruik van genotsmiddelen samen gaat met 

het vertonen van seksueel risicogedrag. Hierbij wordt het belang van het aanbieden van een 

geïntegreerd lessenpakket, voor MBO niveau 1 & 2 leerlingen, over zowel middelengebruik als 

seksuele/relationele vorming onderstreept.   

 

Sterke en zwakke kanten van het onderzoek: 

 Dit onderzoek naar het seksueel risicogedrag en de daarmee samenhangende factoren, is 

zover bekend het enige onderzoek dat is uitgevoerd onder zeer laag opgeleide jongeren. Deze 

jongeren bleek voor eerdere onderzoeken een zeer moeilijk bereikbare groep. Door een 

intensieve samenwerking met het ROC waar het onderzoek is uitgevoerd en doordat de 

vragenlijst speciaal voor en met de leerlingen is ontworpen, konden zeer laag opgeleide 

jongeren nu wel worden bereikt. Bij de afname van de vragenlijsten zijn alle leerlingen van een 

klas meegenomen. Dit vergroot de validiteit en de betrouwbaarheid van deze 

onderzoeksgegevens. Het onderzoek heeft zich beperkt tot ROC-lokaties binnen de gemeente 

Arnhem, hierdoor kunnen de onderzoeksgegevens niet zondermeer worden vertaald naar alle 

jongeren in het MBO niveau 1 & 2 onderwijs. Hiervoor moet dit onderzoek gerepliceerd 

worden bij een grotere representatieve groep MBO niveau 1 & 2 leerlingen. Tevens was niet 

mogelijk om alle factoren die gerelateerd zijn aan seksueel risicogedrag even goed uit te 

vragen.  

 De antwoorden van de leerlingen zijn verkregen door middel van zelfrapportage. Er zijn 

een aantal maatregelen genomen om te betrouwbaarheid van deze zelfrapportage te verhogen; 

1) de onderzoekers konden de antwoorden van de leerlingen op voorhand niet inzien en 2) de 

anonimiteit van de antwoorden is verschillende keren tijdens het onderzoek benadrukt, waarbij 

tevens werd benadrukt dat het belangrijk was om eerlijke antwoorden te geven. Daarnaast had 

deze studie cross-sectioneel design, waardoor de gevonden verbanden alleen mogen worden 
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geïnterpreteerd als correlaties. Voor het aantonen van causale verbanden moet er in de 

toekomst longitudinaal onderzoek worden uitgevoerd.  

 

CONCLUSIE 

 De resultaten uit deze studie wijzen erop dat leerlingen uit het MBO niveau 1 & 2 

onderwijs op het gebied van seksuele gezondheid een hoogrisicogroep vormen. Deze leerlingen 

hebben veel ervaring met zowel geslachtsgemeenschap als anale seks en jongens hebben vaak 

4 of meer sekspartners gehad. Bij deze jongeren was sprake van inconsistent condoom- en 

anticonceptiegebruik en werd een relatief hoog percentage onbedoelde tienerzwangerschappen 

gerapporteerd. Daarnaast gebruiken deze jongeren op grote schaal tabak, alcohol en drugs. De 

mate waarin tabak en drugs wordt gebruikt blijkt bovendien samen te hangen met de mate 

waarin de leerlingen seksueel risicogedrag vertonen. Als beschermende factor voor de mate van 

seksueel risicogedrag komt de ervaren steun van moeder naar voren. Daarnaast heeft het 

toezicht dat vaders een belangrijke protectieve invloed op drugsgebruik en seksueel 

risicogedrag. De grootste zorgbehoefte was voor zowel meisjes als jongens het doen van een 

SOA-test. Het ontwikkelen van specifieke effectieve interventies op het thema seksualiteit voor 

het MBO niveau 1 & 2 onderwijs, waarbij zowel middelengebruik als de omgeving van de 

leerling wordt meegenomen en wordt aangesloten op de behoefte van jongeren, kan bijdragen 

aan het verbeteren van de seksuele gezondheid en kan mogelijk tienerzwangerschappen 

voorkomen. Binnen het gezondheidsbeleid is specifieke aandacht voor deze doelgroep 

wenselijk.   
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BIJLAGE 1: Gegevens leerlingen >= 25 jaar 
 

 Ingevuld door 
(n) 

Percentage/Gemiddelde 

Demografische gegevens 
Leeftijd 
Geslacht 
Autochtoon/allochtoon 
Woonsituatie 

- Bij vader en moeder 
- Bij moeder of vader 
- Bij familie/pleeggezin 
- Zelfstandig 

Gescheiden ouders 
Contact met ouders 

- Contact met beide ouders 
- Alleen contact met moeder 
- Contact met geen van beide ouders 

 
23 
22 
23 
18 
 
 
 
 
14 
15 

 
Gem: 28.55, SD: 2.97 
77% vrouw 
100% autochtoon 
 
0%  
11% 
11% 
78% 
57% 
 
53% 
27% 
20% 

Psychische Gezondheid 
Beoordeling eigen gezondheid 

- heel goed 
- goed 
- gaat wel 
- niet zo best 
- slecht 

Tevreden met uiterlijk 
- soms 
- ja 

Psychische problematiek 
- Zelfbeeld 
- Internaliserende problematiek 
- Externaliserende problematiek 

 
22 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
18 
17 
16 

 
 
23% 
46% 
23% 
4% 
4% 
 
39% 
61% 
 
Gem: 2.31, SD: 0.68 
Gem: 1.05, SD: 0.53 
Gem: 0.83, SD: 0.55 

Roken  
Rookt 
Aantal sigaretten per dag 
Frequentie roken 

- rookt tenminste één keer per dag 
Van plan om minder te gaan roken 

- nooit over nagedacht om minder te roken 
- wel nagedacht, maar weet nog niet of hij/zij minder gaat roken 
- besloten om niet minder te roken 
- wil minder gaan roken, maar voorlopig nog niet 
- nu bezig om minder te roken 
- rookt nu al minder dan vroeger 

 
22 
6 
6 
 
6 

 
27% 
Gem: 12.00, SD: 5.97 
 
100% 
 
17% 
17% 
16% 
33% 
0% 
17% 

Alcohol 
Drinkt alcohol 
Aantal dagen alcohol gedronken 
Frequentie alcohol drinken 

- Drinkt alleen in het weekend alcohol 
- Drinkt zowel in het weekend als doordeweeks alcohol 

Gemiddeld aantal glazen alcohol per gelegenheid 
Mate van problematiek ten gevolge van alcoholgebruik  

 
22 
5 
6 
 
 
6 
6 

 
27%` 
Gem: 3.20, SD: 1.48 
 
67% 
33% 
Gem: 4.33, SD: 2.58 
Gem: 0.90, SD: 1.12 

Drugs 
Gebruikt drugs 
Aantal dagen hasj of wiet gebruikt 
Frequentie drugs gebruiken 

- Blowt alleen in het weekend 

 
21 
2 
2 
 

 
10% 
Gem: 2.50, SD: 0.71 
 
50% 
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- Blowt zowel in het weekend als doordeweeks 
Gemiddeld aantal blowtjes per dag 
Harddrugs gebruikt 
Drugs en alcohol tegelijk gebruikt 
Mate van problematiek ten gevolge van alcoholgebruik 

 
2 
2 
2 
2 

50% 
Gem: 2.00, SD: 0.00 
50% 
50% 
Gem: 2.00, SD: 1.41 

Relaties 
Verkering in het verleden 

- nee 
- ja, één keer 
- ja, meer dan één keer 

Op dit moment een vaste vriend/vriendin 
Percentage hetero 

- Vrouwen 
- Mannen 

Homoacceptatie 
- M.b.t. twee vrouwen 
- M.b.t. twee mannen 

 
18 
 
 
 
18 
 
13 
5 
 
18 
18 

 
 
11% 
67% 
22% 
72% 
 
100% 
100% 
 
Gem: 2.39, SD: 1.15 
Gem: 2.39, SD: 1.15 

Seksualiteit 
Geslachtsgemeenschap gehad 

- nee  
- ja, één keer 
- ja, een paar keer 
- ja, regelmatig 

Aantal personen waarmee geslachtsgemeenschap 
- 1 persoon 
- 2 personen 
- 5 of meer personen 

Anale seks gehad 
- nee, 
- ja, één keer 
- ja, een paar keer 

Aantal personen waarmee anale seks 
- 1 persoon 
- 2 personen 

Geloof heeft invloed op relaties en seksualiteit 

 
21 
 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
 
4 
 
 
13 

 
 
10% 
19% 
19% 
52% 
 
72% 
14% 
14% 
 
80% 
7% 
13% 
 
25% 
75% 
69% 

Beschermingsgedrag 
Gebruikt condooms 

- altijd 
- meestal wel 
- soms 
- bijna nooit 
- nooit 
- weet het niet 

Veilig vrijen belangrijk of heel belangrijk vinden 
Risico gelopen op een SOA 

- nee 
- weet het niet 
- ja 

Laten testen op SOA 
Gebruikt op dit moment een anticonceptiemiddel 

- nee 
- ja, het condoom 
- ja, de pil 
- ja, de prikpil 

 
18 
 
 
 
 
 
 
14 
21 
 
 
 
17 
16 

 
 
33% 
11% 
33% 
6% 
11% 
6% 
Gem: 3.79, SD: 0.58 
 
62% 
33% 
5% 
29% 
 
56% 
6% 
31% 
6% 

Zwangerschap & kinderen 
Op dit moment is een meisje in verwachting 

- nee 
- weet ik niet 

 
M: 16; J: 3 
 
 

 
 
M: 100%; J: 67% 
J: 23% 



 
 

45

Ervaring met onbedoelde zwangerschap 
- nee 
- ja, één keer 
- ja, meer dan één keer 

Heeft op dit moment kinderen 

M: 12; J: 3 
 
 
 
17 

 
M: 83%; J: 67% 
M: 8%; J: 23% 
M: 8% 
47% 

Cyberseks 
Heeft wel eens geflirt met iemand via het internet 
Is wel eens gevraagd iets uit te trekken/seksueels te doen via internet 
Heeft wel eens iemand gevraagd iets uit te trekken/seksueels via internet 
Heeft wel eens een date gemaakt met een onbekende via internet 

 
17 
17 
17 
17 

 
18% 
6% 
6% 
6% 

Seksuele dwang 
Is gedwongen met iemand te zoenen/ te betasten/geslachtgemeenschap hebben 

- nee 
- ja, enkele keer 

Heeft iemand gedwongen te zoenen/te betasten/geslachtsgemeenschap hebben 
- nee 
- ja, enkele keer 

 
17 
 
 
17 

 
 
88% 
12% 
 
94% 
6% 

Ruilseks 
Heeft wel eens geld/andere dingen gekregen in ruil voor seks 

- nee 
- ja, enkele keer 

Heeft iemand wel eens geld/andere dingen gegeven in ruil voor seks 
- nee 

 
19 
 
 
18 

 
 
95% 
5% 
 
100% 
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BIJLAGE 2: Gegevens leerlingen < 25 jaar 
 

 Ingevuld door 
(n) 

Percentage/Gemiddelde 

Demografische gegevens 
Leeftijd 
Geslacht 
Autochtoon/allochtoon 
Woonsituatie 

- Bij vader en moeder 
- Bij moeder of vader 
- Bij familie/pleeggezin 
- Zelfstandig 

Gescheiden ouders 
Contact met ouders 

- Contact met beide ouders 
- Alleen contact met moeder 
- Alleen contact met vader 
- Contact met geen van beide ouders 

 
137 
138 
135 
132 
 
 
 
 
127 
129 

 
Gem: 18.8, SD: 2.15 
62% vrouw 
49% autochtoon 
 
40%  
29% 
7% 
24% 
50% 
 
62% 
29% 
7% 
2% 

Psychische Gezondheid 
Beoordeling eigen gezondheid 

- heel goed 
- goed 
- gaat wel 
- niet zo best 
- slecht 

Tevreden met uiterlijk 
- nee 
- soms 
- ja 

Psychische problematiek 
- Zelfbeeld 
- Internaliserende problematiek 
- Externaliserende problematiek 

 
137 
 
 
 
 
 
132 
 
 
 
 
132 
133 
132 

 
 
17% 
53% 
21% 
7% 
2% 
 
4% 
28% 
68% 
 
Gem: 2.17, SD: 0.51 
Gem: 1.09, SD: 0.71 
Gem: 0.97, SD: 0.60 

Roken  
Rookt 
Aantal sigaretten per dag 
Frequentie roken 

- rookt tenminste één keer per dag 
- rookt tenminste één keer per week 
- rookt minder dan één keer per maand 
- probeert het roken af en toe uit 

Van plan om minder te gaan roken 
- nooit over nagedacht om minder te roken 
- wel nagedacht, maar weet nog niet of hij/zij minder gaat roken 
- besloten om niet minder te roken 
- wil minder gaan roken, maar voorlopig nog niet 
- nu bezig om minder te roken 
- rookt nu al minder dan vroeger 

 
138 
73 
77 
 
 
 
 
77 

 
57% 
Gem: 13.97, SD: 8.87 
 
87% 
10% 
1% 
1% 
 
14% 
16% 
7% 
21% 
29% 
14% 

Alcohol 
Drinkt alcohol 
Aantal dagen alcohol gedronken 
Frequentie alcohol drinken 

- Drinkt eigenlijk nooit alcohol 
- Drinkt alleen in het weekend alcohol 
- Drinkt zowel in het weekend als doordeweeks alcohol 

Gemiddeld aantal glazen alcohol per gelegenheid 

 
138 
95 
96 
 
 
 
97 

 
70% 
Gem: 1.33, SD: 1.62 
 
23% 
58% 
19% 
Gem: 5.18, SD: 2.16 
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Mate van problematiek ten gevolge van alcoholgebruik  94 Gem: 0.65, SD: 0.48 
Drugs 
Gebruikt drugs 
Aantal dagen hasj of wiet gebruikt 
Frequentie drugs gebruiken 

- Blowt eigenlijk nooit 
- Blowt alleen in het weekend 
- Blowt zowel in het weekend als doordeweeks 

Gemiddeld aantal blowtjes per dag 
Harddrugs gebruikt 
Drugs en alcohol tegelijk gebruikt 
Mate van problematiek ten gevolge van alcoholgebruik 

 
136 
38 
38 
 
 
 
39 
39 
40 
38 

 
29% 
Gem: 2.00, SD: 2.56 
 
16% 
37% 
47% 
Gem: 2.51, SD: 1.73 
26% 
43% 
Gem: 0.65, SD: 0.48 

Relaties 
Verkering in het verleden 

- nee 
- ja, één keer 
- ja, meer dan één keer 

Op dit moment een vaste vriend/vriendin 
Percentage hetero 

- Vrouwen 
- Mannen 

Homoacceptatie 
- M.b.t. twee vrouwen 
- M.b.t. twee mannen 

 
132 
 
 
 
132 
 
81 
51 
 
125 
125 

 
 
7% 
22% 
71% 
51% 
 
87% 
100% 
 
Gem: 1.72, SD: 1.01 
Gem: 2.33, SD: 1.23 

Seksualiteit 
Geslachtsgemeenschap gehad 

- nee  
- ja, één keer 
- ja, een paar keer 
- ja, regelmatig 

Aantal personen waarmee geslachtsgemeenschap 
- 1 persoon 
- 2 personen 
- 3 personen 
- 4 personen 
- 5 of meer personen 

Anale seks gehad 
- nee, 
- ja, één keer 
- ja, een paar keer 
- ja, regelmatig 

Aantal personen waarmee anale seks 
- 1 persoon 
- 2 personen 
- 3 personen 
- 4 personen 
- 5 of meer personen 

Geloof heeft invloed op relaties en seksualiteit 

 
134 
 
 
 
 
105 
 
 
 
 
 
127 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
127 

 
 
15% 
5% 
31% 
49% 
 
26% 
18% 
11% 
13% 
32% 
 
74% 
10% 
13% 
3% 
 
73% 
9% 
6% 
3% 
9% 
28% 

Beschermingsgedrag 
Gebruikt condooms 

- altijd 
- meestal wel 
- soms 
- bijna nooit 
- nooit 

Veilig vrijen belangrijk of heel belangrijk vinden 
Risico gelopen op een SOA 

- nee 

 
107 
 
 
 
 
 
125 
135 
 

 
 
27% 
26% 
28% 
11% 
8% 
Gem: 3.36, SD: 0.83 
 
67% 
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- weet het niet 
- ja 

Laten testen op SOA 
Gebruikt op dit moment een anticonceptiemiddel 

- nee 
- ja, het condoom 
- ja, de pil 
- ja, de prikpil 
- ja, de anticonceptiering 
- ja, het spiraaltje 
- ja, een implanon 

 
 
131 
80 

30% 
3% 
25% 
 
35% 
6% 
44% 
6% 
1% 
6% 
1% 

Zwangerschap & kinderen 
Op dit moment is een meisje in verwachting 

- ja 
- nee 
- weet niet 

Op dit moment wordt een jongen vader 
- ja 
- nee 
- weet het niet 

Ervaring met onbedoelde zwangerschap 
- nee 
- ja, één keer 
- ja, meer dan één keer 
- weet het niet 

Heeft op dit moment kinderen 

 
81 
 
 
 
56 
 
 
 
M: 77; J: 55 
 
 
 
 
131 

 
 
2% 
95% 
3% 
 
93% 
4% 
4% 
 
M: 77%; J: 82% 
M; 22%; J: 11% 
M: 1%; J: 4% 
J: 4% 
4% 

Cyberseks 
Heeft wel eens geflirt met iemand via het internet 
Is wel eens gevraagd iets uit te trekken/seksueels te doen via internet 
Heeft wel eens iemand gevraagd iets uit te trekken/seksueels via internet 
Heeft wel eens een date gemaakt met een onbekende via internet 

 
131 
132 
132 
132 

 
38% 
14% 
5% 
13% 

Seksuele dwang 
Is gedwongen met iemand te zoenen/ te betasten/geslachtgemeenschap hebben 

- nee 
- ja, enkele keer 
- ja, regelmatig 
- ja, vaak 

Heeft iemand gedwongen te zoenen/te betasten/geslachtsgemeenschap hebben 
- nee 
- ja, enkele keer 
- ja, regelmatig 

 
133 
 
 
 
 
136 

 
 
83% 
13% 
4% 
1% 
 
98% 
1% 
1% 

Ruilseks 
Heeft wel eens geld/andere dingen gekregen in ruil voor seks 

- nee 
- ja, enkele keer 
- ja, vaak 

Heeft iemand wel eens geld/andere dingen gegeven in ruil voor seks 
- nee 
- ja, enkele keer 

 
135 
 
 
 
 
136 

 
 
96% 
3% 
1% 
 
99% 
1% 
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BIJLAGE 3: Beschrijvingen van de risicoindexen 
 

 

 

 
 
 

RISICOINDEX PSYCHISCHE GEZONDHEID  

Opgenomen vragen: Antwoordcategorieën: Indexcode 
“Wat vind je van je eigen gezondheid?” Heel goed/ Goed  

Gaat wel/ Niet zo best  
Slecht  

0 
1 
2 

“Ben je tevreden met je uiterlijk” Nee  
Soms  
Ja  

2 
1 
0 

“Zelfbeeld” 0 – 2.17  
2.18 – 3.00  

1 
0 

“Internaliserende problematiek” 0 – 1.09 
1.10 – 1.80  
1.81 – 3.00  

0 
1 
2 

“Externaliserende problematiek” 0 – 0.97  
0.98 – 1.51  
1.52 – 3.00  

0 
1 
2 

RISICOINDEX ROKEN  

Opgenomen vragen: Verdeling in categorieën: Indexcode 
“Rook je?” Nee 

Ja 
0 
1 

“Hoeveel sigaretten rook je op een dag?” 0 sigaretten 
1 - 10 sigaretten 
11 - 19 sigaretten 
20 - 40 sigaretten 

0 
1 
2 
3 

“Intensiteit van roken” Elke dag 
Tenminste één keer peer week/maand 
Minder dan één keer per maand/ af en toe 

2 
1 
0 

“Intentie om te stoppen met roken” Nooit over nagedacht om te stoppen 
Over nagedacht om te stoppen met roken, maar nu niet 
Bezig met stoppen/ al minder roken dan vroeger 

2 
1 
0 

RISICOINDEX ALCOHOLGEBRUIK  

Opgenomen vragen: Verdeling in categorieën: Indexcode 
“Drink je wel eens alcohol?” Nee 

Ja 
0 
1 

“Op hoeveel dagen heb je de afgelopen 
week alcohol gedronken” 

0 - 2 dagen 
3 - 7 dagen  

0 
1 

“Intensiteit alcoholgebruik” Drinkt bijna nooit alcohol  
Drinkt alleen in het weekend alcohol  
Drinkt zowel in het weekend als doordeweeks alcohol  

0 
1 
2 

“Hoeveel glazen alcohol drink je gemiddeld 
op één gelegenheid” 

0 – 2 glazen alcohol 
3 – 5 glazen alcohol 
6 – 10 glazen alcohol 
11 of meer glazen alcohol 

0 
1 
2 
3 

“Mate waarin men problemen ondervind als 
gevolg van alcohol gebruik” 

0 – 0.65 
0.66 – 1.20 
1.21 – 3.00 

0 
1 
2 
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RISICOINDEX DRUGSGEBRUIK  

Opgenomen vragen: Verdeling in categorieën: Indexcode 
“Gebruik je wel eens drugs?” Nee 

Ja 
0 
1 

“Op hoeveel dagen heb je de afgelopen 
week hasj/wiet gebruikt?” 

0 - 2 dagen 
3 - 7 dagen  

0 
1 

“Intensiteit drugsgebruik” Gebruikt bijna nooit drugs  
Gebruikt alleen in het weekend drugs 
Gebruikt zowel in het weekend als doordeweeks drugs 

0 
1 
2 

“Hoeveel blowtjes rook je gemiddeld op 
een dag?” 

1 jointje 
2 – 3 jointjes 
4 – 5 jointjes 
6 of meer jointjes  

0 
1 
2 
3 

“Gebruik je wel eens harddrugs?” Nee, nog nooit 
Ja, soms 
Ja, regelmatig/vaak 

0 
1 
2 

“Gebruik je wel eens alcohol en drugs 
tegelijk” 

Nee 
Ja 

0 
1 

“Mate waarin men problemen ondervind als 
gevolg van alcohol gebruik” 

0 – 0.54 
0.55 – 1.20 
1.21 – 3.00 

0 
1 
2 

RISICOINDEX SEKSUEEL GEDRAG  

Opgenomen vragen: Verdeling in categorieën: Indexcode 
“Met hoeveel verschillende personen heb je 
geslachtsgemeenschap gehad?” 

Minder dan 5 personen 
Meer dan 5 personen 

0 
1 

“Heb je wel eens anale seks gehad?” Nee 
Ja  

0 
1 

“Ik heb geslachtsgemeenschap met 
personen waar ik niets voor voel” 

0 – 1 
2 – 3  

0 
1 

“De keren dat je geslachtsgemeenschap 
hebt, gebruik je dan een condoom?” 

Ja, altijd/ Meestal wel 
Soms/ bijna nooit/ nooit/ weet ik niet  

0 
1 

“Veilig vrijen vind ik” Heel belangrijk/ belangrijk 
Niet belangrijk - niet onbelangrijk/ onbelangrijk 
Heel onbelangrijk 

0 
1 
2 

“Denk je dat je ooit risico’s hebt gelopen op 
een SOA?” 

Nee 
Weet ik niet 
Ja 

0 
1 
2 

“Wel risico hebben gelopen op een SOA, 
maar geen SOA test gedaan” 

Nee 
Ja 

0 
1 

“Wel geslachtsgemeenschap, maar gebruikt 
geen anticonceptiemiddel” 

Nee 
Ja 

0 
1 

“Ben je op dit moment zwanger/ Is op dit 
moment iemand zwanger van je?” 

Nee 
Weet ik niet/ Ja 

0 
1 

“Heb je wel eens te maken gehad met een 
onbedoelde zwangerschap?” 

Nee 
Weet ik niet/ Ja, één keer/ Ja, meerdere keren  

0 
1 

“Heb je wel eens geld of andere dingen 
gekregen in ruil voor seks?” 

Nee 
Ja, enkele keer 
Ja, regelmatig/ Ja, vaak 

0 
1 
2 

“Heb je wel eens geld of andere dingen 
gegeven in ruil voor seks?” 

Nee 
Ja, enkele keer 
Ja, regelmatig/ Ja, vaak 

0 
1 
2 

“Heb je wel eens met iemand geflirt via het 
internet?” 

Nee 
Ja 

0 
1 

“Is er via het internet je wel eens gevraagd Nee 0 
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om iets uit te trekken of iets seksueels te 
doen?” 

Ja 1 

“Heb je zelf via het internet wel eens aan 
iemand gevraagd om iets uit te trekken of 
iets seksueels te doen?” 

Nee 
Ja 

0 
1 

“Heb je wel eens een date gemaakt met een 
onbekende via het internet?” 

Nee 
Ja 

0 
1 
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BIJLAGE 4: Vragenlijst 
 
  

 

GGD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor je ligt een vragenlijst van de GGD Gelderland Midden. Deze vragenlijst gaat over 

jouw gezondheid. Met gezondheid wordt niet alleen b edoeld dat je je lichamelijk goed 

voelt, maar ook dat je lekker in je vel zit en je f ijne relaties hebt. Op basis van dit 

onderzoek hoopt de GGD een beeld te krijgen van de gezondheid van jongeren zoals jij. 

Ook weten we hierdoor of we jongeren mogelijk kunne n helpen bij hun gezondheid.   

 

We kunnen ons voorstellen dat sommige vragen niet m akkelijk zijn om te 

beantwoorden. Toch willen we je vragen om zo eerlij k mogelijk te zijn en de vragen zo 

veel mogelijk in te vullen. Alleen op deze manier k omen wij erachter waar jullie als 

jongeren behoefte aan hebben. Er zijn geen goede of  foute antwoorden.  

 

In de vragenlijst kun je aangeven of je uitgenodigd  wilt worden voor een gesprek met 

een verpleegkundige op school. Vul dan op de voorka nt van de vragenlijst ook jouw 

naam in en die van je (stage)docent. De verpleegkun dige heeft een medisch 

beroepsgeheim.  Dit betekent dat zij jouw gegevens niet  zal doorgeven aan je ouder(s), 

huisarts, school en/of verzekering. 

 

Je mag beginnen met het invullen van de vragenlijst .  

Sla de bladzijde om. 

Naam Leerling:  
 
 
 
Docent: 
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De vragenlijst begint eerst met een aantal vragen o ver jezelf.  

 

1. Ik ben een 

� Man 

� Vrouw 

 

2. Hoe oud ben je? 

……………jaar 

 

3. In welk land ben je geboren? 

……………………..... 

 

4. Bij wie woon je? Je mag maar één antwoord geven.  

� Bij mijn vader EN moeder  � Ik woon in een pleeggezin  

� Bij mijn moeder   � Ik woon zelfstandig  

� Bij mijn vader   � Ik woon in een kamertraining centrum 

   

� Ik woon bij familie       � Ik woon in een AZC (asielzoekerscentrum) 

� Ik woon ergens anders, namelijk…………………………………………………………. 

(vul in op de stippellijntjes) 

 

5. Wat vind je van je eigen gezondheid? 

� heel goed 

� goed 

� gaat wel 

� niet zo best 

� slecht 

 

6. Ben je tevreden met je uiterlijk? 

� nee 

� soms 

� ja 
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7. Geef aan of de volgende eigenschappen op jou van toepassing zijn. Denk niet te lang na, maar geeft het 

antwoord dat het eerst in je opkomt.   

Helemaal        Mee eens    Niet             Helema al niet 

        mee eens          mee eens          mee een s 

a) Ik ben een gelukkig iemand       �           �        �          �    

b) Ik ben brutaal        �           �        �          �    

c) Ik voel me vaak onzeker, zenuwachtig of gespannen �           �        �          �    

d) Ik pieker veel of maak me zorgen                      �           �        �          �    

e) Ik ben vaak driftig en agressief    �           �        �          �    

f) Ik ben eigenlijk best wel een pestkop                     �           �        �          �    

g) Mensen mogen me graag       �           �        �          �    

h) Ik laat me makkelijk overhalen door vriend(inn)en     �           �        �          �    

i) Ik kan mezelf moeilijk beheersen      �           �        �          �    

j) Ik voel me best vaak somber of depressief            �           �        �          �    

k) Ik ben gesloten, teruggetrokken, verlegen   �           �        �          �    

l) Ik voel me vaak eenzaam       �           �        �          �    

  

De volgende vragen gaan over jouw vrienden en ander e leeftijdsgenoten.  

 

8. Geef aan in hoeverre onderstaande uitspraken kloppen voor jou.  

 

Helemaal        Mee eens    Niet             Helema al niet 

        mee eens          mee eens          mee een s 

a) Op school heb ik veel vrienden en/of vriendinnen �           �        �          �        

b) Ik voel me vaak eenzaam op school   �           �        �          �                            

c) Ik heb een belangrijke plaats in mijn vriendengroep �           �        �          �                                  

d) Ik voel me niet prettig bij mijn vrienden   �           �        �          �       

 

9. Zou je met een verpleegkundige willen praten ove r de vragen 5 t/m 8? 

� Nee                          

� Ja   

 

De volgende vragen gaan over roken. 

 

10. Rook je? 

� nee (ga door naar vraag 15 ) 

� ja 
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11. Hoeveel rook je op een dag?       

…………………………….(aantal sigaretten invullen) 

 

12. Welke van de volgende uitspraken past het best bij jou? Je mag maar één antwoord geven.   

� ik rook tenminste één keer per dag. 

� ik rook niet elke dag, maar zeker één keer per week. 

� ik rook niet elke week, maar zeker één keer per maand. 

� ik rook minder dan één keer per maand. 

� ik probeer roken af en toe uit.  

 

13. Welk van onderstaande uitspraken is van toepassing op jou? Je mag maar één antwoord geven.  

� ik heb er nooit over nagedacht om minder te roken. 

� ik heb er wel over nagedacht, maar ik weet niet of ik minder wil gaan roken. 

� ik heb besloten om niet minder te gaan roken. 

� ik wil later wel minder gaan roken, maar voorlopig nog niet. 

� ik ben nu bezig om minder te gaan roken. 

� ik rook nu al minder dan vroeger. 

 

14. Zou je met een verpleegkundige willen praten ov er vragen die je hebt over roken? 

� Nee                          

 � Ja    

 

De volgende vragen gaan over het gebruik van alcoho l. 

 

15. Drink je wel eens alcohol? 

� nee (ga door naar vraag 21 ) 

� ja 

 

16. Op hoeveel dagen in de afgelopen week heb je alcohol gedronken? 

…………………………….(aantal dagen invullen) 

 

17. Welk van onderstaande uitspraken is van toepassing op jou? 

� Ik drink eigenlijk nooit alcohol 

� Ik drink alleen in het weekend alcohol 

� Ik drink zowel in het weekend als doordeweeks alcohol 
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18. Hoeveel glazen alcohol drink je gemiddeld als je alcohol drinkt? 

� 1 glas    � 5 glazen 

� 2 glazen   � 6 glazen  

� 3 glazen   � 7-10 glazen 

� 4 glazen   � 11 glazen of meer 

 

19. In hoeverre zijn de onderstaande stellingen van toepassing op jou? Bij elke omschrijving maak je het hokje 

zwart van het antwoord dat jij wilt geven. 

Helemaal        Mee eens  Niet             Helemaal  niet 

            mee eens           mee eens             mee eens  

a) Ik word agressief door het drinken van alcohol  �           �        �          � 

b) Door drinken van alcohol doe ik dingen die ik  

    anders nooit zou doen     �           �        �          �                        

c) Ik kan me slechter concentreren op school 

    door het gebruik van alcohol    �           �        �          �                               

d) Ik moet alcohol drinken om mijzelf goed te voelen �           �        �          � 

e) Ik heb geldschulden door mijn alcoholgebruik  �           �        �          � 

f) Ik heb andere problemen door mijn alcoholgebruik namelijk………………………………………...(vul in op de 

stippellijntjes) 

 

20. Zou je met een verpleegkundige willen praten ov er het gebruik van alcohol? 

� Nee                          

 � Ja    

 

De volgende vragen gaan over het gebruiken van drug s. 

 

21. Gebruik je wel eens drugs (hiermee bedoelen we zowel soft- als harddrugs)? 

� nee (ga door naar vraag 29 ) 

� ja 

 

22. Op hoeveel dagen in de afgelopen week heb je hasj of wiet gebruikt?  

…………………………….(aantal dagen invullen) 

 

23. Welk van onderstaande uitspraken is van toepassing op jou? 

� Ik blow eigenlijk nooit 

� Ik blow alleen in het weekend 

� Ik blow zowel in het weekend als doordeweeks 

 



 
 

57

24. Op een dag dat je blowt, hoeveel jointjes rook je dan? 

� 1 jointje   � 4 jointjes 

� 2 jointjes   � 5 jointjes  

 � 3 jointjes   � 6 jointjes of meer  

   

25. Heb je wel eens harddrugs gebruikt, zoals cocaïne, XTC, pep/speed, GHB, heroïne? 

� Nee, nog nooit 

� Ja, soms    

� Ja, regelmatig/vaak 

 

26. In hoeverre zijn de onderstaande stellingen van toepassing op jou? Bij elke omschrijving maak je het 

hokje zwart van het antwoord dat jij wilt geven. 

Helemaal        Mee eens    Niet             Helema al niet 

        mee eens          mee eens          mee een s 

a) Ik word agressief door het gebruiken van drugs  �           �        �          � 

b) Door het gebruiken van drugs doe ik dingen die  

    ik anders nooit zou doen     �           �        �          � 

c) Ik kan me slechter concentreren op school 

    door het gebruiken van drugs    �           �        �          � 

d) Ik moet drugs gebruiken om mijzelf goed te voelen �           �        �          � 

e) Ik heb geldschulden door mijn drugsgebruik  �           �        �          � 

f) Ik heb andere problemen door mijn drugsgebruik namelijk………………………………………...(vul in op de 

stippellijntjes) 

 

27. Gebruik je wel eens op één dag of avond drugs én alcohol? 

� Nee 

� Ja, alcohol samen met wiet/hasj 

�   Ja, alcohol samen met XTC 

� Ja, alcohol met cocaïne 

� Ja, alcohol met een ander soort drugs 

 

28. Zou je met een verpleegkundige willen praten ov er je vragen en/of problemen over het gebruiken 

van drugs?   

� Nee                          

 � Ja    
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De volgende vragen gaan over seksualiteit. 

 

29. Heb je wel eens een vaste vriend of vriendin (verkering) gehad? 

� nee  

� ja, één keer 

� ja, meer dan één keer 

 

30. Heb je op dit moment een vaste vriend of vriendin (verkering)? 

� nee             

� ja  

 

31. Val je op mannen, vrouwen of op allebei? 

� alleen op mannen  

� vooral op mannen, maar ook wel op vrouwen 

� evenveel op mannen als op vrouwen 

� vooral op vrouwen, maar ook wel op mannen  

� alleen op vrouwen 

� ik weet het nog niet 

 

32. Wat vind je ervan als twee meisjes/vrouwen verliefd op elkaar zijn? 

� normaal  

� een beetje raar 

� erg raar 

� verkeerd 

 

33. Wat vind je ervan als twee jongens/mannen verliefd op elkaar zijn? 

� normaal  

� een beetje raar 

� erg raar 

� verkeerd 

 

34. Ben je ontevreden over je relaties en zou je hi erover willen praten met een verpleegkundige? 

� Nee                          

� Ja    
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Met geslachtsgemeenschap bedoelen wij dat de penis de vagina ingaat. Sommige mensen zeggen 

‘neuken’. Met anale seks bedoelen wij met de penis de anus ingaan. Sommige mensen zeggen 

‘kontneuken’.  

 

35. Heb je wel eens geslachtsgemeenschap gehad?  

� nee, nog nooit (ga door naar vraag 37 ) 

� ja, één keer 

� ja, een paar keer  

� ja, regelmatig 

 

36. Met hoeveel verschillende personen heb je in totaal geslachtsgemeenschap gehad? 

� 1 persoon  

� 2 personen 

� 3 personen 

� 4 personen 

� 5 of meer personen 

 

37. Heb je wel eens anale seks gehad? 

� nee, nog nooit (ga door naar vraag 39 ) 

� ja, één keer 

� ja, een paar keer  

� ja, regelmatig 

 

38. Met hoeveel verschillende personen heb je in totaal anale seks gehad? 

� 1 persoon  

� 2 personen 

� 3 personen 

� 4 personen 

� 5 of meer personen 

 

 

 

 

 

 



- Een SOA is een geslachtsziekte die je kunt krijgen door bijvoorbeeld pijpen, beffen of 

geslachtsgemeenschap zonder condoom. Voorbeelden zijn chlamydia, gonorroe, syfilis, herpes of 

HIV. 

- Een voorbehoedsmiddel is iets wat je gebruikt om een zwangerschap en/of een SOA te 

voorkomen. Dit wordt ook wel anticonceptiemiddel genoemd. 

39. In hoeverre ben je het eens met de onderstaande stellingen?  

Helemaal        Mee eens  Niet             Helemaal  niet 

           mee eens            mee eens          me e eens  

a) Ik heb alleen geslachtsgemeenschap met    

    de persoon met wie ik ben getrouwd.    �           �        �          � 

b) Ik heb alleen geslachtsgemeenschap met  

    de persoon met wie ik een vaste relatie heb.  �           �        �          � 

c) Ik heb alleen geslachtsgemeenschap met een 

    persoon waar ik echt iets voor voel.   �           �        �          � 

d) Ik heb geslachtsgemeenschap met personen 

    waarvoor ik eigenlijk geen gevoelens heb.  �           �        �          � 

 

40. Heeft je geloof/cultuur invloed op je relaties en seksualiteit (bijvoorbeeld het bewaren van je 

maagdelijkheid)? 

� nee 

� ja 

 

 

 

 

 

 

 

41. De keren dat je met iemand geslachtsgemeenschap hebt gehad, zijn er toen condooms gebruikt?  

� ja, altijd  

� meestal wel 

� soms 

� bijna nooit 

� nooit 
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42. Als je geen condooms gebruikt, waar komt dit dan meestal door? Je mag meerdere hokjes aankruisen!  

 � Niet van toepassing, ik gebruik altijd een condoom 

� Omdat ik dat zelf niet wil 

� Omdat de ander dat niet wil 

� Omdat ik niet durf te zeggen dat ik met een condoom wil vrijen 

� Omdat ik dan dronken ben  

� Omdat ik daar niet over na denk  

� Omdat ik dan geen condooms bij me heb  

� Omdat ik de persoon waarmee ik geslachtsgemeenschap heb vertrouw  

� Omdat de pil of een ander voorbehoedsmiddel wordt gebruikt 

� Omdat vrijen met condooms zo onhandig of moeilijk is 

� Omdat ik vaste verkering heb met degene waarmee ik geslachtsgemeenschap heb 

� Omdat vrijen met condoom niet zo lekker is 

� Omdat we ons allebei hebben laten testen op SOA en/of HIV 

� Omdat we allebei maagd zijn/waren 

� Omdat ik graag een kind wil(de) 

� Anders, namelijk……………………………………………………………(vul in op de stippellijntjes). 

 

43. Veilig vrijen vind ik......  

�   heel belangrijk 

�   belangrijk 

� niet belangrijk / niet onbelangrijk 

�   onbelangrijk 

� heel onbelangrijk 

 

44. Denk je dat je ooit risico’s hebt gelopen op een SOA? 

� nee 

� weet ik niet 

� ja 

 

45. Heb je je wel eens laten testen op een SOA? 

� nee 

� ja 

 

46. Zou je uitgenodigd willen worden voor een anoni eme en gratis SOA test? Met anoniem bedoelen wij 

dat je gegevens niet naar je huisarts, verzekering,  ouders en/of school worden gestuurd. 

� Nee                          

 � Ja    
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DE VRAGEN 47 TOT EN MET 51 ZIJN ALLEEN VOOR DE VROU WEN 

 

47. Gebruik jij op dit moment een anticonceptiemiddel? Je mag meerdere hokjes aankruisen!  

� nee 

� ja, het condoom 

� ja, de pil 

� ja, de prikpil  

� ja, de pleisterpil 

� ja, de anticonceptiering (NuvaRing) 

� ja, een spiraaltje 

� ja, iets anders, namelijk…………….………………..………………………………….(vul in op de 

stippellijntjes)  

 

48. Ben je tevreden over je huidige anticonceptiemiddel?  

� nee 

� ja 

 

49. Zou je met een verpleegkundige willen praten ov er anticonceptiemiddel? 

� Nee                          

 � Ja    

 

50. Ben je op dit moment zwanger? 

� nee 

� ja 

 

51. Ben je wel eens zwanger geweest, terwijl dit niet de bedoeling was?  

� nee 

� ja, één keer 

� ja, meer dan één keer 

 

GA DOOR NAAR VRAAG 54 

 

DE VRAGEN 52 EN 53 ZIJN ALLEEN VOOR DE MANNEN  

 

52. Is op dit moment een meisje/ vrouw zwanger van jou? 

� nee 

� ja 

� dat weet ik niet 



 
 

63

 

53. Is een meisje/vrouw wel eens zwanger geworden van jou, terwijl dit niet de bedoeling was?  

� nee 

� ja, één keer 

� ja, meer dan één keer 

� dat weet ik niet 

 

54. Heb je kinderen? 

� nee 

� ja 

 

55. Zou je met een verpleegkundige willen praten ov er zwangerschap, abortus en/of het hebben van 

kinderen? 

� Nee                          

 � Ja    

 

56. Voel je je wel eens onzeker over je lichaam? Of heb je vragen hierover, omcirkel  het antwoord dat je wilt 

geven: 

 

Mannen:  Vrouwen:  

Penis Ja / Nee Borsten Ja / Nee 

Balzak Ja / Nee Vagina Ja / Nee 

Sperma Ja / Nee Schaamlippen Ja / Nee 

Voorhuid Ja / Nee Ongesteldheid Ja / Nee 

Maagdelijkheid Ja / Nee Maagdelijkheid Ja / Nee 

  Vaginale afscheiding Ja / Nee 

 

57. Geef bij onderstaande onderwerpen aan in hoeverre je vragen en/of problemen hebt op het gebied van 

seks?               

Ja, veel        Soms Nee, (bijna)nooit  

Veel/weinig zin in seks hebben               �  �  � 

Slecht opgewonden worden en blijven         �  �  � 

Klaarkomen        �  �  � 

Pijn bij het vrijen       �  �  � 

Homoseksuele of lesbische gevoelens    �  �  � 

Seksuele fantasieën, wensen of gedrag waar ik zorgen over heb �  �  � 

Moeite met aangeven wat je wel of niet wilt    �  �  �    
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58. Zou je met een verpleegkundige willen praten ov er de onderwerpen bij de vragen 56 t/m 57? 

� Nee                          

 � Ja    

 
59. Kruis aan wat op jou van toepassing is? Je kunt meerdere hokjes aankruisen!  
 

�  Ik heb wel eens met iemand geflirt via het internet. 

�  Er is mij via het internet wel eens gevraagd iets uit te trekken of iets seksueels te doen. 

� Via het internet heb ik zelf wel eens iemand gevraagd iets uit te trekken of iets seksueels te doen. 

� Ik heb wel eens een date gemaakt met een onbekende via het internet. 

�   Ik ben wel eens gepest of bedreigd via het internet. 

�   Ik heb zelf wel eens iemand gepest of bedreigd via het internet.  
 

60. Heeft iemand jou wel eens gedwongen om met iemand te zoenen, iemands geslachtsdelen aan te raken of 

met iemand geslachtsgemeenschap te hebben?  

� nee    

� ja, een enkele keer 

� ja, regelmatig 

� ja, vaak 

 

61. Heb je zelf wel eens iemand gedwongen om met jou te zoenen, jouw geslachtsdelen aan te raken of met jou 

geslachtsgemeenschap te hebben 

� nee    

� ja, een enkele keer 

� ja, regelmatig 

� ja, vaak 

 

62. Heb je wel eens geld of andere dingen gekregen  voor seks? 

� nee 

� ja, een enkele keer 

� ja, regelmatig 

� ja, vaak 

 

63. Heb je iemand wel eens geld of andere dingen gegeven  voor seks? 

� nee 

� ja, een enkele keer 

� ja, regelmatig 

� ja, vaak 
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64. Zou je met een verpleegkundige willen praten ov er de onderwerpen bij de vragen 59 t/m 63? 

� Nee                          

 � Ja    

 

65. Hoe oud was je toen je voor het eerst de volgende dingen deed? Vul je leeftijd in op de stippellijntjes! 

        Nooit gedaan  Leeftijd eerste keer 

Alcohol drinken       �  ……………………. 

Regelmatig alcohol drinken      �  ……………………. 

Je eerste sigaret roken      �  ……………………. 

Dagelijks sigaretten roken      �  ……………………. 

Hasj of wiet proberen.       �  ……………………. 

Regelmatig hasj of wiet gebruiken     �  ……………………. 

Harddrugs proberen (zoals cocaïne, XTC en speed)  �  ……………………. 

Met iemand een vaste relatie hebben (verkering hebben)  �  ……………………. 

Met iemand geslachtsgemeenschap en/of anale seks hebben �  ……………………. 

 

66. Zou je met een verpleegkundige willen praten ov er andere 

onderwerpen die NIET in deze vragenlijst staan? 

� Nee                          

 � Ja, namelijk……………………………………………...... 
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Tenslotte nog een aantal vragen gaan over je vader en moeder. Vul de vragen in voor zover je daar 

antwoord op kan geven.  

 

67. Hoe vaak praatte jij voor je 16e jaar met je ouders (of verzorgers) over….. 

        Nooit Wel eens   Regelmatig     Heel Vaak 

a) Het gebruik van tabak/roken    �    �    �  � 

b) Het gebruik van alcohol     �    �    �  � 

c) Het gebruik van drugs (zowel soft- als harddrugs) �    �    �  � 

d) Verliefdheid en relaties?     �    �    �  � 

e) Dingen die je graag doet of zou willen doen   �    �    �  � 

    op seksueel gebied 

f) Dingen die je niet wilt doen op seksueel gebied  �    �    �  �  

g) Zwangerschap en voorbehoedsmiddelen   �    �    �  � 

h) Het gebruiken van een condoom om te    �    �    �  � 

    voorkomen dat je een SOA oploopt? 

 

68. Deden jouw moeder en vader voor je 16e jaar de volgende dingen? 

Helemaal        Mee eens          Niet   Helemaal 

mee eens       mee eens         niet mee eens  

   

a) mijn moeder hielp mij goed wanneer ik het moeilijk had       �            �         �       �   

b) mijn moeder liet me vaak weten dat ze van me hield       �            �         �       �  

c) mijn vader hielp mij goed wanneer ik het moeilijk had       �            �         �       �  

d) mijn vader liet me vaak weten dat hij van me hield        �            �         �       �  

 

69. Hoeveel wist je moeder voor je 16e jaar van de volgende dingen? 

     Mijn moeder wist  Mijn moeder wist daar Mijn moeder wist daar   

daar veel van  een beetje van  niets van  

a) wie je vrienden waren            �            �        �   

b) waar je na schooltijd was           �          �        �     

c) wat je deed in je vrije tijd                                    �                                �       � 

 

70. Hoeveel wist je vader voor je 16e jaar van de volgende dingen? 

     Mijn vader wist  Mijn vader wist daar Mijn vader wist daar   

daar veel van  een beetje van  niets van  

a) wie je vrienden waren            �            �        �  

b) waar je na schooltijd was           �            �        �     

c) wat je deed in je vrije tijd                                    �            �        � 
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71. Heb je op dit moment contact met je ouders? 

� ja, met zowel mijn moeder als vader 

� ja, alleen met mijn moeder 

� ja, alleen met mijn vader 

� nee, met geen van mijn ouders 

 

72. Zijn jouw ouders gescheiden? 

� nee 

� ja 

 

73. In welk land is je moeder geboren? 

……………………..... 

 

74. In welk land is je vader geboren? 

……………………………. 

 

Tot slot. 

Hoe vond je het om deze vragenlijst in te vullen? Je mag meerdere antwoorden geven.  

� leuk 

� saai 

� belangrijk 

� onzin 

� moeilijk 

� de vragenlijst was te lang 

� Anders, namelijk:……………………………………. 

 

Als je vragen hebt overgeslagen, wat was dan de reden? Je mag meerdere antwoorden geven.  

� Ik vond deze vragen te persoonlijk 

� Ik snapte deze vragen niet (goed) 

� Anders, namelijk:…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor opmerkingen: 


