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1. Waarom dit schoolprofiel?
Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken, 
is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en 
de leefstijl van leerlingen op uw school. GGD 
Gelderland-Midden heeft afgelopen jaar leerlingen 
uit klas 4 van uw school uitgenodigd voor het 
gezondheidsonderzoek voor jongeren. 

Dit contactmoment is een nieuw aanbod 
waarbij alle jongeren van 15/16 jaar uit de regio 
Gelderland-Midden worden uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek. De inhoud en vorm van 
dit onderzoek is ontwikkeld in samenspraak met 
jongeren, zorgcoördinatoren en hulpverleners.

Voor het contactmoment is gekozen voor een 
oplossingsgerichte werkwijze.

Als onderdeel van dit onderzoek vullen alle jongeren 
de gezondheidscheck (digitale vragenlijst) in. Deze 
vragenlijst is speciaal voor dit nieuwe contactmoment 
ontwikkeld. Het is een positief geformuleerde 
vragenlijst waarin de jongeren gevraagd worden om 
over allerlei facetten van hun leven na te denken. Zij 
kunnen ook aangeven over welke onderwerpen zij zelf 
vragen hebben. De voor het schoolgezondheidsbeleid 
relevante informatie hebben we in dit verslag bij 
elkaar gezet. 

 

Hoe gezond zijn de 
15/16-jarigen op uw school?

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school
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Methode en verantwoording
De jongeren hebben allemaal een vragenlijst gekregen, 
de gezondheidscheck, met 50 tot 60 vragen. De 
vragen zijn positief of neutraal gesteld. Bij veel vragen 
kunnen jongeren op een schaal van 1 tot 10 aangeven 
in welke mate iets op hen van toepassing is. Een score 
van 10 is altijd het meest positieve antwoord. Bij deze 
rapportage vermelden we meestal het percentage 
jongeren met een score van 6 of hoger. Bij vragen 
rondom leefstijl wordt eerst een aantal informatieve 
vragen gesteld (rook je, en hoe vaak etc.). Daarna 
kunnen jongeren via antwoord op de vraag ‘wat past bij 
jou’ aangeven of ze deze gewoonte willen behouden, 
er mee willen stoppen maar nu nog niet, er nu mee 
willen stoppen of al gestopt zijn. 

In dit schoolprofiel staan de resultaten van de check 
voor uw school ten opzichte van de resultaten van alle 
scholen voor MAVO/VMBO-T, HAVO en VWO (verder 
MHV-scholen genoemd) in de regio Gelderland-
Midden die het afgelopen jaar hebben meegedaan aan 
dit onderzoek. Bij de meeste hoofdstukken worden de 
gegevens in een staafdiagram weergegeven. Alleen 
daar waar op groepsniveau statistisch significante 
verschillen tussen jongens en meisjes zijn gevonden, 
worden de percentages van jongens en meisjes 
apart weergegeven. Achterin staan tabellen waarin 
u de exacte getallen kunt vinden. Daar staat ook de 
gestelde vraag. Als er een significant verschil is tussen 
uw school en alle MHV-scholen samen, is dat in de 
tabel met een * aangegeven. 

Let op: kleine aantallen kunnen de uitslag vertekenen, 
omdat in een kleine groep enkele jongeren met een 
bijzondere uitslag het groepspercentage al sterk 
beïnvloeden. Hiervoor wordt gecorrigeerd bij het testen 
voor de significantie. Dit verklaart waarom soms grote 
verschillen in percentages toch níet significant blijken 
te zijn en kleinere wel.  

Deze jongeren deden mee
Op uw school hebben 122 leerlingen uit de vierde 
klas de vragenlijst ingevuld, 64 jongens en 58 meisjes. 
Zij worden vergeleken met de 4019 jongeren die de 
vragenlijst hebben ingevuld op alle MHV-scholen 
samen.  

Tabel 1. Kenmerken van de leerlingen (%)

Uw school Alle MHV-scholen

Aantal leerlingen 122 4019

Geslacht

meisje 47,5 48,9

jongen 52,5 51,1

Leeftijd

<15 jaar 0 1,1

15 jaar 50,8 41,0

16 jaar 38,5 45,7

17 jaar 9,0 11,0

>17 jaar 1,6 1,2

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school
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2. Leefomstandigheden
School, thuis en vrienden spelen een belangrijke 
rol in het leven van jongeren. Het sociale welzijn 
van jongeren wordt hierdoor in grote mate 
bepaald. In dit hoofdstuk komt een aantal van deze 
leefomstandigheden aan de orde. 
 
Schoolklimaat  
Op school brengen jongeren een groot deel van hun
tijd door. Het is een plek om te leren, maar ook om
sociale contacten op te doen en vrienden te maken.
Plezier op school is belangrijk voor de sociaal-emotionele 
gezondheid van een leerling en komt de schoolprestaties 
ten goede. Van de vierdedeklassers op uw school geeft 
87,7 een 6 of hoger op de vraag “Hoe vind je het op school”.

Verzuim
Regelmatig verzuim van school hangt vaak samen
met problemen op school of in de thuissituatie. Veel
verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten.
Frequent spijbelen blijkt daarnaast een risicofactor
voor vandalisme, diefstal en geweld. Op uw school 

geeft 25,4% van de onderzochte leerlingen aan in 
de afgelopen vier weken minimaal 3 dagen thuis 
gebleven te zijn. Voor alle MHV-scholen samen zijn 
dit vaker meisjes dan jongens: 19,7% van de meisjes, 
tegenover 12,5% van de jongens.

Relaties met anderen 
Voor jongeren zijn de contacten met andere jongeren 
belangrijk. Op uw school heeft 99,2% van de jongeren 
plezier in hun contacten met leeftijdsgenoten. 

Gepest worden kan negatieve gevolgen hebben 
voor de lichamelijke en emotionele gezondheid en 
op schoolprestaties en de motivatie om naar school 
te gaan. Ook jongeren die zelf pesten ondervinden 
hiervan problemen. Zij worden soms buitengesloten 
en maken moeilijk echte vrienden.
0% van de jongeren van uw school geeft aan vaker 
dan 1x per week gepest te worden. Het tegen de wil 
in verspreiden van filmpjes of foto’s is een moderne 
manier van pesten. Op uw school geeft 12,3% van de 
jongeren aan dit wel eens te hebben meegemaakt.

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school

Figuur 1. Schoolklimaat, verzuim en relaties met anderen
Uw school       MHV-Scholen

Vindt het leuk op school (score 6 t/m 10) Heeft in de afgelopen 4 weken ≥ 3 dagen   
verzuimd van school

Heeft plezier in contact met leeftijdsgenoten  
(score 6 t/m 10)
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Financiën
Het aantal jongeren dat in de schulden zit, lijkt steeds 
meer toe te nemen. Uit recente onderzoeken is 
gebleken dat jongeren steeds sneller en vaker in de 
schulden raken. Die schulden kunnen oplopen tot 
aanzienlijke bedragen, ook bij jongeren die nog bij 
hun ouders wonen. Schulden leveren stress op en 
belemmeren de jongere een toekomst op te bouwen. 
In de check is gevraagd hoeveel schulden een 
jongere heeft: 1,7% van de jongeren op uw school 
heeft meer dan 50 Euro schuld. 
Het merendeel van de jongeren geeft aan dat er in het 
gezin voldoende geld is voor eten, sport, kleding en 
uitstapjes (98,3%).   

Thuissituatie
De meeste jongeren hebben het thuis goed naar 
hun zin. Op de vraag “Hoe gaat het tussen jou en 
de mensen waarmee jij in huis woont” antwoordt een 
groot deel op uw school positief (95,1%).

De meerderheid van de jongeren op uw school 
(96,7%) vindt dat ze voldoende goed met hun ouders 
kunnen praten. 
Op uw school gaf 48,3% van de jongeren aan 
ingrijpende gebeurtenis(sen) te hebben meegemaakt, 
waar ze nu nog veel mee bezig zijn. In de top drie van 
gebeurtenissen van alle MHV-scholen samen staan 
overlijden van een dierbare (25,5%), echtscheiding 
van ouders (14,6%) en lichamelijke of psychische 
ziekte van iemand uit het gezin (13,3%). 

Uw school       MHV-Scholen
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3. Gezondheid

Volgens de nieuwe definitie van gezondheid gaat 
gezondheid niet meer over geen ziekte hebben, maar 
over je goed voelen en de uitdagingen van het leven 
aankunnen.  

Lichamelijke gezondheid
Het gros van alle jongeren op uw school, 95,9%, ervaart 
zijn/haar gezondheid positief. Jongens ervaren hun 
gezondheid beter dan meisjes (98,5% voor jongens vs. 
96,1% voor meisjes voor alle scholen samen).

Het percentage jongeren dat aangeeft geen 
lichamelijke klachten te hebben bij hun dagelijkse 
activiteiten, is op uw school 94,3%.
Jongens geven vaker aan zonder lichamelijke 
klachten de dingen te kunnen doen dan meisjes: 
94,1% voor jongens vs. 88,2% voor meisjes voor de 
hele groep. 

Als jongeren gevraagd wordt of zij chronische ziekten 
en/of gedragsproblemen hebben, geeft op uw school 
43,0% dat aan. In de top drie van alle MHV-scholen 
samen staan langdurige vermoeidheid (14,1%), 
dyslexie/dyscalculie (10,7%) en migraine of ernstige 
hoofdpijn (9,9%). De uitkomsten van deze enquête 
illustreren dat de nieuwe definitie van gezondheid 
beter bij de beleving van mensen aansluit: er 
blijken veel jongeren met een (chronische) ziekte 
of gedragsprobleem, die hun gezondheid als goed 
ervaren. 

Ook is de jongeren gevraagd hoe vaak ze binnen een 
uur in slaap vallen. Gemiddeld geeft 71,3% van de 
jongeren op uw school aan (bijna) altijd binnen een 
uur in slaap te vallen. 

Een aantal jongeren op uw school heeft aangegeven 
niet goed te zien (5,7%) of te horen (4,1%). Al deze 
jongeren konden aangeven of ze een visustest of een 
gehoortest wilden.  

Uw school       Pilotscholen
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Figuur 4. Sociaal-emotionele gezondheid
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Sociaal-emotionele gezondheid
Als jongeren niet lekker in hun vel zitten, kan dit 
negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. 
Ook kunnen problemen thuis en op school leiden tot 
verminderd functioneren.
De meeste jongeren geven aan tevreden te zijn met 
hun leven en zij hebben vertrouwen in de toekomst. 
Meisjes zijn iets minder positief dan jongens.

Op basis van vijf vragen naar gevoelens van 
geluk, somberheid en angst wordt de psychische 
gezondheid gemeten. De score van deze Mental 
Health Inventory-5 (MHI-5) loopt van 0 (zeer 

ongezond) tot 100 (perfect gezond). Deze vragen zijn 
speciaal bedoeld om somberheid en angstproblemen 
te detecteren. Op basis van deze vragenlijst scoort 
86,8% van de jongeren op uw school als psychisch 
gezond. Meisjes hebben vaker een lagere score 
die duidt op mogelijke psychische problematiek 
dan jongens (8,8% van de meisjes vs. 2,3% van de 
jongens van alle scholen samen heeft signalen van 
ernstige psychische klachten). Op het MHV worden 
de jongeren altijd uitgenodigd voor een gesprek als er 
tekenen zijn van ernstige problematiek.

Uw school       MHV-Scholen
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4. Voeding en bewegen 

Gezonde voeding en voldoende beweging zijn van 
groot belang voor een goede gezondheid. Een 
verkeerde balans tussen voedselinname en de 
hoeveelheid beweging is de belangrijkste oorzaak  
van overgewicht. Overgewicht op jonge leeftijd 
vergroot de kans op overgewicht op volwassen 
leeftijd en kan leiden tot veel gezondheidsproblemen, 
zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en 
gewrichtsproblemen. Daarbij komt dat jongeren met 
overgewicht het vaak moeilijker op school hebben, en 
bijvoorbeeld meer risico lopen om gepest te worden. 
Voor jongeren is gewicht een belangrijk onderwerp, 
zoals blijkt uit allerlei studies. Een goed gewicht staat 
voor aantrekkelijkheid en geaccepteerd worden. Uit 
de gezondheidscheck blijkt dat van de jongeren op 
uw school 31,1% wil afvallen. 

Ook kunnen er op deze leeftijd allerlei eetstoornissen 
voorkomen, zowel eetbuien als het niet meer eten. 
Op uw school geeft 33,9% aan ‘wel eens’ of ‘vaak’ 
problemen te hebben met eten. Voor alle MHV-
scholen samen is dit 35,1% bij meisjes t.o.v. 19,2% bij 
jongens. 

Lichamelijk actief zijn, heeft een positief effect op de 
conditie, het welzijn en het lichaamsgewicht. Veel 
studies geven aan dat er steeds minder bewogen 
wordt door iedereen, inclusief de jeugd. 
Het advies van het Nederlands Instituut voor Sport en 
Bewegen aan jongeren van 12-18 jaar is om elke dag 
minimaal 1 uur matig intensief te bewegen. 20,5% van 
de jongeren op uw school beweegt minimaal 1 uur 
per dag. 

Figuur 5. Voeding en beweging
Uw school       MHV-Scholen

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Wil afvallen, nu of binnenkort
♀ ♀ ♀♂ ♂ ♂

Heeft wel eens/vaak problemen met eten Beweegt elke dag minimaal 1 uur

14++16 +50++44+ 25++19 +44++35+ 23++23 +17++17+



GEZOND 
LEVEN 
 
HET EVEN
check

9

5. Genotmiddelen en internetgebruik

De jongeren zitten in de levensfase waarin 
geëxperimenteerd wordt met diverse genotmiddelen, 
zoals alcohol en tabak, maar ook cannabis. 
Experimenteren hoort bij de leeftijd, maar er zitten ook 
risico’s voor de gezondheid aan.

Genotmiddelen
Nederlandse jongeren drinken vaak en veel alcohol 
vergeleken met hun Europese leeftijdgenoten. De hoop 
is dat met het verbod op de verkoop aan jongeren 
onder de 18 het alcoholgebruik gaat afnemen. 
Jongeren zijn namelijk volop in de groei en de 
hersenen, maar ook andere organen, zijn extra vatbaar 
voor de schadelijke invloed van alcohol. Gebruik van te 
veel alcohol kan ook resulteren in verkeersongelukken, 
agressie en ongeplande of onbeschermde seks.

Van de ondervraagde jongeren op uw school drinkt 
27,9% geen alcohol, en heeft 65,6% in de afgelopen 

vier weken alcohol gedronken. Van de jongeren 
dronk 39,3% recent zelfs 5 drankjes of meer bij één 
gelegenheid. Dit wordt binge drinken genoemd. Er 
is aangetoond dat regelmatig binge drinken een 
schadelijk effect heeft op de hersenen in ontwikkeling.   

Roken is een belangrijke oorzaak van ziekte en 
sterfte in Nederland. Hoe jonger iemand start met 
roken, hoe groter de kans is op een rookverslaving. 
Op uw school rookt 9,0% van de jongeren minimaal 
één keer per week. Het gebruik van cannabis (hasj 
en wiet) leidt bij langdurig en regelmatig gebruik tot 
geestelijke afhankelijkheid en gezondheidsrisico’s 
zoals luchtwegaandoeningen. Ook vermindert 
cannabisgebruik het reactievermogen, het 
concentratievermogen en het kortetermijn geheugen. Dit 
kan onder meer leiden tot slechte schoolprestaties. Van 
de ondervraagde jongeren op uw school heeft 21,3% 
weleens hasj/wiet gebruikt en 17,2% heeft dat in de 
laatste 4 weken nog gedaan. Van de jongeren op alle 
MHV-scholen samen heeft 2,3% ooit harddrugs gebruikt.

Figuur 6. Genotmiddelen
Uw school       MHV-Scholen

SOFTDRUGSROKEN
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Internetgebruik en gamen
De tijd die jongeren doorbrengen op het internet is 
aanzienlijk. Een deel van deze tijd wordt besteed aan 
schoolwerk. Gameverslaving komt steeds meer voor. 
Van de jongeren op uw school gebruikt 33,6% het 
internet of gamet minimaal 3 uur per dag in hun 
vrije tijd. In het algemeen vinden de jongeren op uw 

school dat er genoeg tijd overblijft voor andere dingen 
(97,5%). Een aanzienlijk deel van de jongeren geeft 
aan dat ze moeilijk op tijd kunnen stoppen om genoeg 
uren te slapen. 78,7% van de jongeren lukt dat wel. 

Figuur 7. Internetgebruik en gamen
Uw school       MHV-Scholen

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Besteedt min. 3 uur per dag aan internet  
en gamen in vrije tijd

Heeft tijd over voor andere dingen naast  
internetten en gamen (score 6 t/m 10)

Kan op tijd stoppen om genoeg uren te slapen  
(score 6 t/m 10)

34++36 98++97 79++81



GEZOND 
LEVEN 
 
HET EVEN
check

11

6. Seksualiteit

De puberteit is een leeftijdsfase waarin veel jongeren 
hun eerste seksuele ervaringen opdoen. Voor een 
gezonde seksuele ontwikkeling is het belangrijk dat 
jongeren zelf beslissingen kunnen nemen, waarbij zij 
rekening houden met en respect hebben voor zichzelf 
en de ander. 

Een aantal leerlingen geeft aan vragen over relaties 
en seksuele omgang te hebben. Sommigen (2,5%) 
willen hierover in gesprek met de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige, anderen (6,6%) vragen om 
online informatie.

Jongeren die seksueel actief zijn, maar geen 
condoom gebruiken lopen risico op een ongewenste 
zwangerschap of een soa. Toch blijkt dat veel 
jongeren het lastig vinden om condooms te 

gebruiken. Op uw school heeft 20,5% weleens 
geslachtsgemeenschap gehad met iemand. Van 
de seksueel actieve jongeren heeft 48,0% altijd een 
condoom gebruikt.

Ongewenste seksuele ervaringen kunnen ingrijpend 
zijn en ernstige gevolgen hebben voor het welzijn 
van jongeren. Een seksuele ervaring wordt hierbij 
uitgelegd als alles van zoenen, intiem betasten 
tot geslachtsgemeenschap aan toe. Van de 
ondervraagde jongeren op uw school heeft 5,7% van 
de jongeren aangegeven weleens een ongewenste 
seksuele ervaring met iemand te hebben gehad.  
Voor alle jongeren op de MHV-scholen samen is 
dit hoger bij meisjes dan bij jongens: 8,1% van de 
meisjes vs. 3,4% van de jongens maakte melding van 
ongewenste seksuele ervaringen. 

Figuur 8. Seksualiteit 
Uw school       MHV-Scholen

ONGEWENSTE SEKSUELE ERVARING(VEILIG) VRIJEN
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7. Gebruik jeugdgezondheidszorg

De onderwerpen waarover de jongeren in de check 
hebben aangegeven vragen te hebben voor de JGZ 
of informatie via internet te willen, zijn te zien in de 
volgende tabel. 

Tabel 2. Vragen of verzoek om informatie van jongeren aan de JGZ (%)

Uw school MHV-scholen

Totaal Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes

Aantal 122 64 58 4019 2053 1966

Vragen  over gezondheid /ziekte 5,7 0 12,1 6,8 3,7 9,7

Verzoek om ogentest 0,8 1,6 0 1,3 1,4 1,2

Verzoek om gehoortest 0,8 1,6 0 0,8 0,8 0,8

Vragen over leefstijl 12,3 6,3 19,0 10,8 7,2 14,3

Vragen over seksualiteit 8,2 9,4 6,9 6,8 6,1 7,5

Andere zorgen 5,7 4,7 6,9 6,1 4,6 7,6

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school

Alle jongeren die hebben aangegeven vragen te 
hebben voor de JGZ, worden uitgenodigd voor een 
consult. Ook jongeren die geen vragen hebben, maar 
waarbij er zorgelijke signalen uit de check komen 
(bijvoorbeeld tekenen van depressie of mishandeling) 
of jongeren waarover ouders of docenten zich zorgen 
maken, worden uitgenodigd voor een consult.
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8. Tot slot

Met dit profiel hopen wij u extra inzicht te hebben 
gegeven in hoe het met de jongeren op uw school 
gaat, zoals zij zelf hebben aangegeven in de 
gezondheidscheck. 

De jongeren hebben direct digitale feedback 
gekregen op hun antwoorden in de 
gezondheidscheck en de jongeren met vragen of 
zorgen zijn uitgenodigd voor een consult. 

Sommige thema’s zijn effectiever te benaderen 
via groepsinterventies dan door een individueel 
gesprek. Met name leefstijl onderwerpen zoals 
middelengebruik en relationele omgang, waarbij 
groepsnormen en groepsdruk een belangrijke rol 

spelen, blijken effectiever met groepsinterventies te 
worden beïnvloed.
Op sommige thema’s kunt u als school een 
belangrijke rol spelen, door bijvoorbeeld bepaalde 
lessen op te nemen in uw programma, met behulp 
van eigen lessen of gastdocenten, door het aanbod in 
de kantine of andere activiteiten. 

Het gezondheidsprofiel geeft inzicht in de thema’s 
die spelen bij de jongeren op uw school, en het 
geeft u de mogelijkheid te monitoren hoe bepaalde 
thema’s zich ontwikkelen en uw beleid te evalueren. 
Het kan u ondersteunen bij het maken van het 
schoolgezondheidsbeleid op uw school. De jeugdarts 
maakt graag een afspraak met u om deze rapportage 
door te spreken en mee te denken over de betekenis 
van de informatie. 
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Annex:  De tabellen behorende bij de figuren in het schoolprofiel
In deze annex staan de percentages weergegeven waarbij uw school wordt vergeleken met het totaal van alle MHV-scholen 
in Gelderland-Midden samen. Alleen daar waar op groepsniveau statistisch significante verschillen tussen jongens en meisjes 
zijn gevonden, worden de percentages van jongens en meisjes apart weergegeven. Als de aantallen op uw school significant 
hoger of lager zijn dan het gemiddelde van alle MHV scholen samen, is dat aangegeven met een *. Als de aantallen voor 
jongens en meisjes apart zijn weergegeven, is getest of deze subgroepen significant van elkaar verschilden. In de tabellen 
staat de variabele of de formulering van de vraag oranje gearceerd en de antwoordcategorie in het wit. 

Tabel 3. Schoolklimaat, verzuim en relaties met anderen (%)

Uw school MHV-scholen

Aantal 122 4019

Hoe vind je het op school?  
Schaal vreselijk – erg leuk:  score 6 t/m 10 87,7 87,6

Hoeveel dagen ben je de laatste 4 weken dat er school was thuis gebleven?

≥ 3 dagen in de afgelopen 4 weken 25,4 * 16,0

Hoeveel plezier heb je in de contacten met je leeftijdsgenoten?

Schaal  geen plezier – heel veel plezier: score 6 t/m 10 99,2 98,2

Hoe vaak ben je de afgelopen drie maanden gepest (zowel direct als via internet/mobieltje)?   

Wordt ≥ 1 keer per week gepest 0 0,8

Hoe vaak heb je de afgelopen drie maanden meegedaan aan pesten van een andere jongere (zowel direct als via internet/mobieltje)?

Doet ≥ 1 keer per week mee aan pesten 0 0,7

Heeft iemand wel eens tegen jouw zin vervelende foto›s of filmpjes van jou verspreid (bijv. op internet gezet of via de mobiele telefoon naar anderen gestuurd)?

Ja 12,3 * 7,3

Tabel 4. Thuissituatie en financiën (%) 

Uw school MHV-scholen

Aantal 122 4019

Hoe gaat het tussen jou en de mensen waarmee jij in huis woont (ouders, stiefouders, broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen, huisgenoten etc.) 

Schaal heel slecht - heel goed:  score 6 t/m 10 95,1 94,4

Hoe goed kun je praten met je ouders/verzorgers? 

Schaal heel slecht - heel goed:  score 6 t/m 10 96,7 94,1

Welke van de volgende ingrijpende gebeurtenissen heb je meegemaakt, waar je nu nog veel mee bezig bent?

> één ingevuld (meerkeuzelijst met 6 items) 48,3 45,3

Hoeveel schulden heb je (b.v. bij vrienden, ouders, internetgames, telefoonrekening)? Δ

Geen schulden 86,0 86,1

< 50 Euro schuld 12,4 12,1

≥ 50 Euro schuld 1,7 1,8

Hebben jullie thuis voldoende geld voor eten, sporten, kleding en uitstapjes?

Schaal onvoldoende – voldoende: score 6 t/m 10 98,3 97,3

Δ De test voor significantie is uitgevoerd op het antwoord ≥ 50 Euro schuld.

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school
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Tabel 5. Gezondheid (%)

Uw school MHV-scholen

totaal jongens meisjes totaal jongens meisjes

Aantal 122 64 58 4019 2053 1966

Hoe vind je je gezondheid in het algemeen?  

Schaal slecht - heel goed:  score 6 t/m 10) 95,9 95,3 * 96,6 97,3 98,5 96,1

Kun je de dingen die je wilt doen, doen zonder lichamelijke klachten? (bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, rugpijn)

Schaal nooit - altijd: score 6 t/m 10 94,3 93,8 94,8 91,1 94,1 88,2

Welke van de volgende ziektes en/of gedragsproblemen heb je (of heb je in de afgelopen 12 maanden gehad)?

Meerkeuzelijst 11 ziekten/problemen: heeft 1 of meer 
ziekten/problemen gehad

43,0 42,9 43,1 47,7 44,0 51,2

Als je ’s avonds gaat slapen, val je dan binnen een uur in slaap?

Schaal nooit - altijd: score 6 t/m 10 71,3 78,1 63,8 65,4 69,7 61,3

Zien en horen

Ziet niet goed in de verte (eventueel met bril/lenzen) 5,7 9,4 1,7 6,9 7,4 6,5

Kan niet goed horen 4,1 3,1 5,2 3,6 3,1 4,0

Tabel 6. Sociaal-emotionele gezondheid (%)

Uw school MHV-scholen

totaal jongens meisjes totaal jongens meisjes

Aantal 122 64 58 4019 2053 1966

Hoe tevreden ben je met je leven?

Schaal heel ontevreden – tevreden: score 6 t/m 10 98,3 98,4 98,3 96,4 97,8 95,1

Hoeveel vertrouwen heb je in je toekomst? 

Schaal geen vertrouwen – heel veel  vertrouwen: score 
6 t/m 10

95,0 95,2 94,8 96,3 97,3 95,3

Ervaren psychische welbevinden (MHI-5): MHI 5 is een score die is samengesteld uit de antwoorden op 5 vragenΔ

Zorgelijke signalen (score ≤ 44) 3,3 1,6 5,2 5,6 2,3 8,8

Mogelijk psychische problemen (score 45-60) 9,9 3,2 17,2 13,3 7,1 19,3

Zit goed in zijn/haar vel (score > 60) 86,8 95,2 77,6 81,0 90,6 71,9

Δ Een lage score betekent dat er signalen zijn van angst of depressie, een score tussen de 45-60 betekent lichte tekenen van psychische ongezondheid en > 60 is 
goede ervaren psychische gezondheid. De test voor significantie is uitgevoerd op de zorgelijke signalen (score ≤ 44).

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school
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Tabel 7. Voeding en beweging (%)

Uw school MHV-scholen

totaal jongens meisjes totaal jongens meisjes

Aantal 122 64 58 4019 2053 1966

Antwoord op vraag wat past bij jou: Ik wil vandaag nog beginnen met afvallen, of wil wel afvallen maar nu nog niet

Wil afvallen 31,1 14,1 50,0 30,0 15,9 43,5

Antwoord op stelling: Ik heb problemen met eten (te veel eten of juist niet willen eten)?

Wel eens / vaak 33,9 25,0 43,9 27,3 19,2 35,1

Beweging

Beweegt elke dag minimaal 1 uur 20,5 23,4 17,2 19,8 23,1 16,7

Tabel 8. Genotmiddelen (%)

Uw school MHV-scholen

Aantal 122 4019

Alcohol

Drinkt geen alcohol 27,9 * 41,2

In de afgelopen 4 weken alcohol gedronken 65,6 * 52,5

Binge drinken (≥ 5 drankjes bij 1 gelegenheid) 39,3 * 30,4

Roken

Rookt minimaal 1 keer per week 9,0 9,1

Softdrugs

Weleens hasj/wiet gebruikt 21,3 17,9

In de afgelopen 4 weken hasj/wiet gebruikt 17,2 * 8,9

Harddrugs

Weleens harddrugs gebruikt 3,3 2,3

Tabel 9. Internetgebruik en gamen (%)

Uw school MHV-scholen

Aantal 122 4019

Hoeveel tijd besteed je in je vrije tijd aan internet en gamen?

Minimaal 3 uur per dag 33,6 36,3

Houd je naast je internetgebruik en gamen tijd over voor andere dingen, zoals afspreken met vriend(inn)en, huiswerk, sporten, enzovoorts?

Schaal nooit - altijd: score 6 t/m 10 97,5 96,9

Lukt het om op tijd met je mobiele telefoon/internet/gamen te stoppen, zodat je genoeg slaapt?

Schaal nooit - altijd: score 6 t/m 10 78,7 80,5

Gezondheidsprofiel 2014-2015 Fictieve school



GEZOND 
LEVEN 
 
HET EVEN
check

17

Tabel 10. Seksualiteit (%)

Uw school MHV-scholen

Aantal 122 4019

Vragen over onderwerpen gerelateerd aan relaties en seksuele omgang

Vragen voor jeugdarts/verpleegkundige 2,5 1,3

Vragen om online informatie 6,6 4,7

Veilig vrijen

Heeft al eens geslachtsgemeenschap gehad 20,5 19,8

Gebruikt altijd een condoom (van degenen die geslachtsgemeenschap hebben gehad) 48,0 45,7

Heeft iemand je wel eens tegen je wil in op een intieme manier aangeraakt of je hiertoe gedwongen? (denk aan strelen, zoenen, seks)

ja 5,7 5,8
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Gezondheid Relaties Lichaam Seksuele ontwikkeling Gevoel Alcohol, drugs & gamen
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