
 

 

 

  
 

 
 
  

 
 
 

Gemeente Gemert-Bakel 

Resultaten Emovo  

Schooljaar 2017-2018   



Inleiding 

 

In dit tabellenboek zijn de resultaten van de Emovo-vragenlijst van het schooljaar 2017-2018 

weergegeven, evenals de cijfers van de voorgaande twee schooljaren.  

De Emovo (Elektronische Monitoring en Voorlichting) vormt de basis van het contactmoment voor 

adolescenten van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. De Emovo-vragenlijst is digitaal 

ingevuld door jongeren van klas 3 (VMBO) en klas 4 (HAVO/VWO) van het voortgezet onderwijs. 

Dit betreft jongeren in de leeftijd van 14-16 jaar. In de tabellen worden de uitkomsten naar 

woongemeente van de jongeren gepresenteerd. 

 

Doel Emovo 

De Emovo heeft ten eerste als doel om voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg in kaart te 

brengen welke jongeren risicovol of zorgwekkend scoren, om deze jongeren vervolgens uit te 

nodigen voor een persoonlijk gesprek. Alle jongeren krijgen bovendien een persoonlijk digitaal 

gezondheidsadvies. Scholen ontvangen na afloop een schoolgezondheidsprofiel wat persoonlijk 

wordt toegelicht. Daarnaast biedt de Emovo, omdat het jaarlijks wordt afgenomen bij dezelfde 

doelgroep, ook mogelijkheden voor monitoring van deze groep adolescenten. Hierbij dient wel 

rekening te worden gehouden met het gegeven dat het gaat om een specifieke doelgroep (klas 

3/4 VO) en een andere manier van gegevensverzameling (niet anoniem) dan binnen de reguliere 

monitoronderzoeken van de GGD. 

 

Wie doet er mee aan de Emovo? 

In principe vullen alle jongeren uit klas 3 (VMBO) en klas 4 (HAVO/VWO) van het Voortgezet 

Onderwijs, schoolgaand in de regio Zuidoost-Brabant, de Emovo-vragenlijst in. Het betreft geen 

steekproef van de populatie. 

 

Bij de presentatie van deze resultaten op gemeenteniveau zijn enkel de jongeren meegenomen 

die woonachtig zijn in deze regio. De resultaten van jongeren die wél in de regio Zuidoost-Brabant 

naar school gaan maar buiten de regio wonen zijn niet meegenomen in de analyse.  

Sommige jongeren zijn wél woonachtig in de regio Zuidoost-Brabant, maar gaan naar school 

buiten deze regio, zij hebben niet deelgenomen aan dit onderzoek. Ook jongeren die Speciaal 

Voortgezet Onderwijs volgen, hebben niet meegedaan aan dit onderzoek (m.u.v. één pilotschool 

dit schooljaar). 

 

  



Leeswijzer 

 

Toelichting bij de cijfers in de tabel: 

• Bovenin de gemeentekolom staat het aantal jongeren (n) dat de vragenlijst heeft ingevuld en 

woonachtig is in uw gemeente. Deze jongeren kunnen afkomstig zijn van elke willekeurige VO 

school in de regio. Het totaalcijfer in de drie rechterkolommen betreft het totaalcijfer van alle 

deelgenomen jongeren woonachtig in de regio Zuidoost-Brabant.  

• In 2016-2017 is het op het Pius X College wegens diverse omstandigheden niet mogelijk 

geweest om de Emovo af te nemen. Voor de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden zijn er 

voor dat jaar (zeer weinig tot) geen cijfers beschikbaar. Jongeren uit deze gemeenten zijn 

daarom ondervertegenwoordigd in het regionale cijfer voor schooljaar 2016-2017. 

• Alle percentages zijn afgerond naar gehele getallen. Uitzondering hierop zijn cijfers kleiner 

dan 1 procent, die worden met 1 cijfer achter de komma weergegeven. Door afronding kan 

een totaal boven 100 procent uitkomen. 

 

Aandachtspunten bij vergelijking met eerdere schooljaren en andere 

onderzoeken van de GGD: 

• In het schooljaar 2017-2018 heeft de afname van de vragenlijst middels een ander online 

programma plaatsgevonden. Ondanks dat er aan de inhoud van de vragenlijst niets veranderd 

is t.o.v. de vorige twee schooljaren, zijn sommige vragen hierdoor online anders 

weergegeven. Mogelijk heeft dit een invloed gehad op de gegeven antwoorden en dus de 

cijfers. De betreffende indicatoren worden in de tabel weergegeven met een bolletje (•). 

• Het moment van afname van de vragenlijst verschilt per school en per schooljaar. Op 

gemeenteniveau zien we een gevarieerd beeld in de afname, welke verspreid is over een half 

jaar. De vragenlijsten zijn ingevuld tussen december 2017 en juni 2018. 

• De cijfers uit de Emovo kunnen niet worden vergeleken met de cijfers uit de Jeugdmonitor 12-

18 jaar. Ten eerste is de leeftijdscategorie anders. De Emovo wordt afgenomen bij een 

specifieke groep jongeren waarbij de leeftijd varieert van 14 t/m 16 jaar. De leerlingen van 

het VMBO (uit klas 3) zijn vaak iets jonger dan de leerlingen van HAVO/VWO (klas 4). Ten 

tweede zijn de vragen gebruikt in de Emovo veelal anders dan de vragen uit de Jeugdmonitor, 

ondanks dat sommige vragen en/of indicatoren vergelijkbaar lijken te zijn. Dit geldt 

nadrukkelijk voor de volgende onderwerpen: pesten, roken, alcohol, drugs en seksualiteit. Als 

laatste is de Emovo niet anoniem en de Jeugdmonitor wel. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over deze cijfers kunt u contact opnemen met:  

Michelle Hoeijmakers (088 0031 275, m.hoeijmakers@ggdbzo.nl) 

Loes Pouwels (088 0031 456, l.pouwels@ggdbzo.nl) 

  

mailto:m.hoeijmakers@ggdbzo.nl
mailto:l.pouwels@ggdbzo.nl


Deelname aan de Emovo in Zuidoost-Brabant 2017-2018 

 

In principe doen alle gemeenten en bijna alle scholen jaarlijks mee aan de Emovo. Op enkele 

scholen is een afname wegens diverse redenen niet mogelijk geweest het afgelopen schooljaar*. 

Op de scholen in de regio Zuidoost-Brabant waar een afname is geweest heeft gemiddeld 75% 

van de jongeren de Emovo vragenlijst ingevuld. Hieronder is het aantal jongeren weergegeven 

dat heeft meegedaan naar woongemeente (en woonachtig is in de regio Zuidoost-Brabant). 

 

Deelname jongeren uit klas 3 VMBO en klas 4 HAVO/VWO dat de Emovo  

heeft ingevuld naar woongemeente 2017-2018 

Schooljaar 

2017-2018 

Emovo aangeboden  

(op scholen waarbij 

Emovo is afgenomen) (n) 

Emovo ingevuld (n) Respons (%) 

Asten 253 225 89 

Bergeijk 231 169 73 

Best 424 336 79 

Bladel 279 232 83 

Cranendonck** 96 69 72 

Deurne 366 313 86 

Eersel 211 186 88 

Eindhoven 2240 1581 71 

Geldrop-Mierlo 507 400 79 

Gemert-Bakel 353 326 92 

Heeze-Leende 171 106 62 

Helmond 1264 896 71 

Laarbeek 291 244 84 

Nuenen 309 244 79 

Oirschot 240 210 88 

Reusel-De Mierden 142 113 80 

Someren 222 184 83 

Son en Breugel 246 195 79 

Valkenswaard*** 213 60 28 

Veldhoven 503 399 79 

Waalre 191 107 56 

Totaal Emovo ZOB 

2017-2018 

8752 6595 75 

 

             

* Deelname scholen 2017-2018; Scholen / schoollocaties waarbij geen afname is geweest zijn:  

Pleincollege Antoon Schellens (VMBO); BRAVO! College (HaVwO); Pleincollege Helder; Jan van Brabant 

College (Gasthuisstraat) (VMBO); Were Di (HaVwO), Luzac College, Luzac Lyceum, Montessori College, 

Stedelijk CE ISE, Erasmus College, Erasmus Lyceum 

 

** Weinig leerlingen aangeboden en deelgenomen omdat veel jongeren uit de gemeente Cranendonck naar 

school gaan in Limburg / buiten de regio Zuidoost-Brabant. 

 

*** Weinig leerlingen deelgenomen omdat op het WereDi in Valkenswaard enkel de VMBO leerlingen hebben 

meegedaan. 

 



15-'16 16-'17 17-'18 15-'16 16-'17 17-'18

n=299 n=294 n=326 n=7465 n=6224 n=6595

% % % % % %

ACHTERGRONDKENMERKEN

Geslacht

Jongen 47 50 48 51 51 49

Meisje 53 50 52 49 49 51

Leeftijd

13 jaar 0 0,3 0 0,1 0 0,1

14 jaar 15 18 23 19 20 19

15 jaar 45 67 42 43 46 45

16 jaar 32 13 29 30 28 29

17 jaar 7 2 6 7 6 7

18 jaar en ouder 0,7 0,3 0 0,6 0,6 0,6

Gezinssituatie

Bij beide ouders 80 81 79 76 75 76

Stiefgezin 5 5 7 7 6 6

Co-ouders 7 7 8 7 8 8

Eenoudergezin 8 5 5 10 10 9

Bij anderen of zelfstandig 0,3 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6

SCHOOL

Klas/leerjaar

Klas 3 46 52 41 49 53 47

Klas 4 54 48 59 51 47 53

Soort onderwijs

VMBO 46 53 42 49 53 47

HAVO 31 26 38 29 29 31

VWO 23 21 20 22 18 22

Schoolbeleving

Vindt school niet leuk / vreselijk - 7 8 - 7 8

Ziekteverzuim

Heeft afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school 30 27 46 36 38 40

Spijbelen

Heeft afgelopen 4 weken gespijbeld van school 4 3 7 8 9 9

Praten met docent

Kan met een docent praten als hij/zij ergens mee zit 88 87 88 87 87 87

Totaal alle 

gemeenten

Gemeente Gemert-

Bakel

Resultaten Emovo-vragenlijst jongeren 14-16 jaar woonachtig in gemeente Gemert-Bakel 

en totaal alle deelnemende jongeren in de regio

EMOVO KLAS 3/4 VO - SCHOOLJAAR 2017-2018

Let op: Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit de Jeugdmonitor
12-18 jaar, ondanks dat sommige indicatoren soms bijna hetzelfde 
zijn geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor de indicatoren en 
thema's aangeduid met een sterretje (*). 
Voor enkele vragen was de online weergave in 2017-2018 anders 
dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de 
gegeven antwoorden. Deze indicatoren zijn aangeduid met een 
bolletje (•).

Emovo resultaten schooljaar 2017-2018 1     



15-'16 16-'17 17-'18 15-'16 16-'17 17-'18

n=299 n=294 n=326 n=7465 n=6224 n=6595

% % % % % %

Totaal alle 

gemeenten

Gemeente Gemert-

Bakel

Let op: Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit de Jeugdmonitor
12-18 jaar, ondanks dat sommige indicatoren soms bijna hetzelfde 
zijn geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor de indicatoren en 
thema's aangeduid met een sterretje (*). 
Voor enkele vragen was de online weergave in 2017-2018 anders 
dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de 
gegeven antwoorden. Deze indicatoren zijn aangeduid met een 
bolletje (•).

PESTEN*

Pesten op school

Is afgelopen 3 maanden op school gepest 4 7 6 6 7 4

Heeft afgelopen 3 maanden anderen op school gepest 2 3 0,6 4 4 2

Cyberpesten

Is afgelopen 3 maanden gepest via internet/telefoon 3 3 3 3 4 3

Heeft afgelopen 3 maanden anderen gepest via 

internet/telefoon
1 0,7 0,9 2 2 2

GEZONDHEID & WELZIJN

Ervaren gezondheid

Vindt eigen gezondheid matig tot (zeer) slecht* 17 13 12 15 16 14

Gewicht

Overgewicht (incl. ernstig overgewicht) 10 11 11 10 11 11

- Ernstig overgewicht (obesitas) 1 1 0,3 1 1 1

Hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid

Hoe vaak last van hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid in 

afgelopen 4 weken:

- heel vaak 2 2 4 3 3 4

- vaak 10 7 10 9 10 11

- soms 26 26 28 28 29 31

- bijna nooit 44 47 44 42 42 39

- nooit 17 18 14 17 16 15

Slecht slapen

Hoe vaak slecht geslapen in afgelopen 4 weken:

- heel vaak 6 6 6 6 7 7

- vaak 13 10 11 13 14 14

- soms 20 25 26 24 24 26

- bijna nooit 39 36 37 33 33 35

- nooit 22 23 20 25 22 18

Psychosociale problematiek

Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek 2 2 2 3 3 4

Heeft een indicatie voor:

- emotionele problemen 4 5 6 5 5 6

- gedragsproblemen 2 2 3 2 3 3

- hyperactiviteit 13 20 16 16 17 17

- problemen met leeftijdsgenoten 0,7 0,7 2 0,8 0,9 2

- problemen met pro-sociaalgedrag 5 3 2 3 4 4

Emovo resultaten schooljaar 2017-2018 2     



15-'16 16-'17 17-'18 15-'16 16-'17 17-'18

n=299 n=294 n=326 n=7465 n=6224 n=6595

% % % % % %

Totaal alle 

gemeenten

Gemeente Gemert-

Bakel

Let op: Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit de Jeugdmonitor
12-18 jaar, ondanks dat sommige indicatoren soms bijna hetzelfde 
zijn geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor de indicatoren en 
thema's aangeduid met een sterretje (*). 
Voor enkele vragen was de online weergave in 2017-2018 anders 
dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de 
gegeven antwoorden. Deze indicatoren zijn aangeduid met een 
bolletje (•).

OPKOMEN VOOR JEZELF

Weerbaarheid

Heeft lage weerbaarheid 4 4 10 5 5 8

Stellingen weerbaarheid ((helemaal) mee eens):

Ik weet wat ik wel en niet wil 81 83 74 80 79 76

Ik zeg het als iemand iets doet wat ik vervelend vind 75 69 73 73 72 70

Ik laat mij makkelijk overhalen om dingen te doen die ik niet 

wil
5 6 10 5 7 8

Ik kan heel goed nee zeggen tegen mijn vrienden 68 67 63 67 67 65

Ik vind het moeilijk om hulp te vragen als iemand mij lastig 

valt
12 9 15 11 11 13

Ik doe alleen maar dingen die ik zelf echt wil 62 60 60 65 62 61

Ik kom voor mijzelf op als iemand mij uitscheldt, beledigt of 

bedreigt
83 77 78 81 79 79

Als mijn vrienden iets doen wat ik eigenlijk niet wil dan doe ik 

toch maar mee
5 4 7 4 5 7

VOEDING & EETGEWOONTEN

Ontbijten

Ontbijt 5 of meer dagen per week 87 89 85 83 82 81

Groente

Eet elke dag groente* 44 40 39 47 43 45

Eet 5 of meer dagen per week groente 87 84 84 84 81 83

Fruit

Eet elke dag fruit* 27 29 27 29 27 28

Eet 5 of meer dagen per week fruit 47 50 53 50 48 50

Lijnen (afgelopen 4 weken)

Heeft in de afgelopen 4 weken serieus gelijnd 24 28 24 27 28 27

Meest gebruikelijke manier waarop jongere lijnt:

- minder eten / niet snoepen 14 19 14 15 16 15

- extra bewegen of sporten 8 8 9 10 10 10

- speciaal dieet (WeightWatchers, diëtiste) 1 1 0,9 0,9 1 0,8

- gebruik laxeermiddelen 0 0 0 0 0,1 0,1

- expres overgeven 0,3 0,3 0 0,1 0,2 0,1

Emovo resultaten schooljaar 2017-2018 3     



15-'16 16-'17 17-'18 15-'16 16-'17 17-'18

n=299 n=294 n=326 n=7465 n=6224 n=6595

% % % % % %

Totaal alle 

gemeenten

Gemeente Gemert-

Bakel

Let op: Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit de Jeugdmonitor
12-18 jaar, ondanks dat sommige indicatoren soms bijna hetzelfde 
zijn geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor de indicatoren en 
thema's aangeduid met een sterretje (*). 
Voor enkele vragen was de online weergave in 2017-2018 anders 
dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de 
gegeven antwoorden. Deze indicatoren zijn aangeduid met een 
bolletje (•).

VRIJETIJDSBESTEDING

Sporten

Sport wekelijks 92 95 91 92 91 90

Sport wekelijks bij een club, vereniging of sportschool 80 81 80 78 77 76

Sport wekelijks zonder club, vereniging of sportschool (bv. 

hardlopen, fietsen, voetballen op straat)
77 77 68 75 70 67

Sport (bijna) nooit 6 4 8 6 6 7

Bewegen

Beweegt dagelijks minstens 1 uur (indicatie Nederlandse 

Norm Gezond Bewegen)*
23 20 16 20 19 15

Social media

Dagelijks actief op social media • 85 86 89 87 88 86

Risico op problematisch gebruik van social media 5 2 3 6 6 6

Gamen

Speelt dagelijks games • 11 13 14 17 17 19

Risico op problematisch gamen 1 2 2 2 2 3

GEHOORSCHADE

Gehoorschade (1)

Geeft zijn/haar gehoor op dit moment een onvoldoende 

(rapportcijfer 5 of lager) •
- 5 3 - 4 4

Heeft wel eens een piep of ruis in het oor • - 45 46 - 45 38

Wanneer heb je een piep of ruis in je oor?:

- altijd - 0,3 0 - 0,8 0,6

- na het uitgaan - 25 31 - 18 15

- na het luisteren van muziek met hoofdtelefoon/oortjes - 5 4 - 5 4

- na het maken van muziek - 2 1 - 2 2

- zonder aanleiding / uit het niets - 17 15 - 22 20

Gehoorbescherming

Draagt meestal wel tot altijd oordoppen tijdens het uitgaan - 4 8 - 3 3

Draagt meestal niet tot nooit oordoppen tijdens het uitgaan - 73 64 - 68 59

Volume muziekspeler

Heeft volumebegrenzer op muziekspeler en gebruikt deze ook
- 63 63 - 56 59

Heeft geen volumebegrenzer op muziekspeler - 8 6 - 11 9

Wat doe je wanneer je een waarschuwing krijgt over het 

volume?:

- ik luister gewoon door - 34 30 - 32 30

- ik zet het volume wat zachter - 44 49 - 46 48

- ik heb nog nooit een waarschuwing gehad - 18 18 - 19 18

(1) Voor gehoorschade zijn in 2016-2017 en 2017-2018 andere 

vragen gesteld (conform Hoorstichting) dan in 2015-2016. 

Emovo resultaten schooljaar 2017-2018 4     



15-'16 16-'17 17-'18 15-'16 16-'17 17-'18

n=299 n=294 n=326 n=7465 n=6224 n=6595

% % % % % %

Totaal alle 

gemeenten

Gemeente Gemert-

Bakel

Let op: Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit de Jeugdmonitor
12-18 jaar, ondanks dat sommige indicatoren soms bijna hetzelfde 
zijn geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor de indicatoren en 
thema's aangeduid met een sterretje (*). 
Voor enkele vragen was de online weergave in 2017-2018 anders 
dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de 
gegeven antwoorden. Deze indicatoren zijn aangeduid met een 
bolletje (•).

ROKEN*

Roken

Heeft ooit gerookt (hele sigaret of meer) • 11 10 10 13 11 8

Rookt (nu) dagelijks 2 3 2 3 2 1

Waterpijp

Heeft ooit waterpijp gerookt • 21 15 17 29 29 23

Heeft in de afgelopen 4 weken waterpijp gerookt 5 3 4 11 12 7

E-sigaret en shisha-pen

Heeft wel eens een e-sigaret of shisha-pen gerookt • 29 28 26 36 35 27

Rookt (nu) tenminste wekelijks een e-sigaret 0,3 0,7 0,3 0,5 0,5 0,6

Rookt (nu) tenminste wekelijks een shisha-pen 0 0,7 0,3 0,6 0,8 0,5

ALCOHOL*

Alcoholconsumptie

Heeft ooit alcohol gedronken (heel glas of meer) • 62 49 55 51 51 47

Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken 54 40 47 43 42 39

Heeft in de laatste 4 weken bij ten minste één gelegenheid 5 

glazen of meer gedronken
41 31 37 33 33 30

Is in de laatste 4 weken dronken of aangeschoten geweest 27 23 30 25 24 22

Wat voor alcoholhoudende drank drink je?

- bier (ook light zoals Radler of Rosé bier) 54 46 54 46 45 43

- wijn, rosé of champagne 31 25 24 25 24 23

- Jilzz of ander cider 15 17 17 17 18 17

- breezers of mixdrankjes (kant en klaar) 26 15 17 20 18 16

- mixdrankjes (zelf gemixt) 32 23 27 32 31 29

- shooters of shots 25 18 22 20 21 20

- likeur 17 14 14 15 15 14

- sterke drank (puur) 14 10 9 15 14 12

- ander drankje met alcohol 4 4 4 6 6 6

Waar drink je meestal alcohol?

- thuis (alleen) 3 3 7 4 4 5

- thuis (met anderen) 35 32 41 44 44 50

- bij anderen thuis 55 52 56 55 56 58

- op schoolfeest 3 3 4 2 2 3

- in discotheek 40 20 42 24 22 27

- in café/bar/snackbar/terras 16 14 16 18 17 19

- in restaurant 2 2 3 3 3 6

- in sportkantine/bij vereniging 2 2 0,4 3 2 4

- op straat/park/anders buiten 0,4 3 1 3 3 3

- in keet/hok/schuur 25 23 29 10 9 13

- ergens anders 6 10 11 7 7 8

Emovo resultaten schooljaar 2017-2018 5     



15-'16 16-'17 17-'18 15-'16 16-'17 17-'18

n=299 n=294 n=326 n=7465 n=6224 n=6595

% % % % % %

Totaal alle 

gemeenten

Gemeente Gemert-

Bakel

Let op: Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit de Jeugdmonitor
12-18 jaar, ondanks dat sommige indicatoren soms bijna hetzelfde 
zijn geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor de indicatoren en 
thema's aangeduid met een sterretje (*). 
Voor enkele vragen was de online weergave in 2017-2018 anders 
dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de 
gegeven antwoorden. Deze indicatoren zijn aangeduid met een 
bolletje (•).

DRUGS*

Drugsgebruik

Ooit wiet (marihuana) of hasj gebruikt • 4 3 6 9 7 7

Laatste 4 weken wiet (marihuana) of hasj gebruikt 1 2 2 4 3 3

Ooit XTC, cocaïne, paddo's, amfetamine, LSD, GHB, heroïne 

of lachgas gebruikt •

2 1 2 3 4 3

Laatste 4 weken XTC, cocaïne, paddo's, amfetamine, LSD, 

GHB, heroïne of lachgas gebruikt
0,7 0,7 0,6 1 1 0,6

THUIS

Relatie met ouders

Minder goede relatie met ouders 16 16 16 16 17 16

Goede relatie met ouders 40 39 40 44 43 43

SEKSUALITEIT EN VEILIG VRIJEN

Geslachtsgemeenschap*

Heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad • 21 15 16 16 13 13

Gebruik condoom (% van jongeren dat wel eens 

geslachtsgemeenschap heeft gehad)

Niet altijd condooms gebruikt tijdens geslachtsgemeenschap • 37 44 42 43 40 44

Reden om geen condoom te gebruiken (% van jongeren dat 

gemeenschap heeft gehad en niet altijd condoom gebruikt)(1) 

•:- omdat ik zelf niet wilde - - - 12 12 11

- omdat ander niet wilde - - - 8 8 10

- omdat ik het niet durfde te zeggen - - - 0,8 1 0,6

- omdat we teveel gedronken hadden - - - 6 9 6

- omdat we er niet aan dachten - - - 9 12 10

- omdat we elkaar vertrouwden - - - 30 33 31

- omdat we geen condooms bij ons hadden - - - 15 17 15

- omdat de pil of ander voorbehoedmiddel werd gebruikt - - - 75 66 75

- omdat vrijen met condooms onhandig of moeilijk is - - - 8 8 8

- omdat we vaste verkering hadden - - - 41 37 43

- omdat vrijen met condoom niet zo lekker is - - - 24 18 20

- omdat we allebei maagd waren - - - 13 12 13

- omdat we allebei een soa-test hebben gedaan - - - 5 4 6

- anders - - - 8 5 7

(1) Deze subgroep is te klein om op gemeenteniveau cijfers te 

presenteren. De regionale cijfers voor 2015-2016 en 2016-2017 zijn 

op een andere manier berekend en anders dan in de tabellenboeken 

van destijds, om een goede trend te kunnen presenteren.
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15-'16 16-'17 17-'18 15-'16 16-'17 17-'18

n=299 n=294 n=326 n=7465 n=6224 n=6595

% % % % % %

Totaal alle 

gemeenten

Gemeente Gemert-

Bakel

Let op: Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit de Jeugdmonitor
12-18 jaar, ondanks dat sommige indicatoren soms bijna hetzelfde 
zijn geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor de indicatoren en 
thema's aangeduid met een sterretje (*). 
Voor enkele vragen was de online weergave in 2017-2018 anders 
dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de 
gegeven antwoorden. Deze indicatoren zijn aangeduid met een 
bolletje (•).

Homoseksualiteit / seksuele diversiteit

Wanneer een klasgenoot homoseksueel is:

- zou ik daarmee rustig vriendschap sluiten 43 41 48 46 45 50

- zou ik laten merken dat hij/zij van mij af moet blijven 38 37 32 37 37 32

- zou ik daar in de pauze liever niet naast gaan zitten 23 25 22 24 25 21

Denkt dat een schoolgenoot niet open kan zijn over zijn/haar 

homoseksualiteit op school
84 85 79 82 83 82

Heeft op dit moment problemen met zijn of haar geaardheid 

(eventuele gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht)
- 0,3 0,9 - 0,5 0,4

INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN

Lichamelijke mishandeling

Wordt wel eens lichamelijk mishandeld 1 1 0,6 0,8 1 0,9

Is vroeger wel eens lichamelijk mishandeld (nu niet meer) 1 3 0,9 3 3 2

Geestelijke mishandeling

Wordt wel eens geestelijk mishandeld 1 4 3 2 3 3

Is vroeger wel eens geestelijk mishandeld (nu niet meer) 10 9 6 9 8 7

Negatieve seksuele ervaring

Seksuele ervaring tegen de zin in 1 4 3 2 3 3

Automutilatie

Heeft zichzelf in de laatste 12 maanden wel eens opzettelijk 

verwond of pijn gedaan
6 5 4 5 6 6

Suïcide

Heeft in de afgelopen 12 maanden suïcide overwogen •
7 10 5 9 9 9

Heeft in de afgelopen 12 maanden een suïcidepoging 

ondernomen
0,3 1 0,9 0,7 1 0,9

Overige ingrijpende gebeurtenissen

Ingrijpende gebeurtenis waar jongere nu nog problemen mee 

heeft:

- overlijden dierbare 11 13 10 13 15 13

- zelf langdurige ziekte of ziekenhuisopname 4 6 5 4 5 4

- langdurige ziekte of ziekenhuisopname gezinslid 9 7 6 8 7 6

- psychische ziekte van gezinslid 5 4 2 5 4 4

- echtscheiding van ouders 5 7 4 6 6 5

- geweld of mishandeling tussen ouders 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6

- zelf problemen met geld/inkomen 4 3 2 3 3 3

- problemen met geld/inkomen ouders 2 5 2 4 4 2

- zelf problemen met drank/verslaving 0,3 2 0 0,5 0,5 0,4

- problemen met drank/verslaving ouders 0,3 1 0,6 1 1 0,9
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15-'16 16-'17 17-'18 15-'16 16-'17 17-'18

n=299 n=294 n=326 n=7465 n=6224 n=6595

% % % % % %

Totaal alle 

gemeenten

Gemeente Gemert-

Bakel

Let op: Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit de Jeugdmonitor
12-18 jaar, ondanks dat sommige indicatoren soms bijna hetzelfde 
zijn geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor de indicatoren en 
thema's aangeduid met een sterretje (*). 
Voor enkele vragen was de online weergave in 2017-2018 anders 
dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de 
gegeven antwoorden. Deze indicatoren zijn aangeduid met een 
bolletje (•).

VEILIGHEID

Gevoelens van onveiligheid

Voelt zich wel eens overdag onveilig - 2 2 - 4 3

Voelt zich wel eens 's avond/'s nachts onveilig - 11 13 - 13 14

Onveilig gevoel op straat in eigen woonbuurt - 4 5 - 5 5

Onveilig gevoel thuis - 2 5 - 2 3

Onveilig gevoel op school - 1 2 - 2 2

Onveilig gevoel tijdens het uitgaan - 4 4 - 4 6

Onveilig gevoel bij sportaccommodaties - 0 0,6 - 0,6 0,5

HULP

Gesprek GGD JGZ-verpleegkundige/arts

Wil (zelf) graag een gesprek met de verpleegkundige of arts 

van de GGD
1 1 2 2 2 2

Emovo resultaten schooljaar 2017-2018 8     


