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Cijfers Jeugd

Zorgen & problemen

Automutilatie (adolescenten, 2019, schatting) [c]
15%
10%
Depressief (16-20 jaar, 2018) [b]
Slachtoﬀers door zelfdoding (0-25 jaar, in 2019) [b]
159
10%
Pesten (basisschool, 2018) [b]
Pesten (voortgezet onderwijs, werd 2x per maand gepest, 2018) [m]
4,5%
5.500
Anorexia Nervosa (15-29 jaar) [f]
Boulimia (jonge vrouwen) [f]
22.300
Slachtoﬀers kindermishandeling, jaarlijks (2017) [b]
90.000 - 127.000
50
Kinderen die jaarlijks overlijden als gevolg van kindermishandeling [b]
Overleden kinderen 0-20 jaar (in 2019) [b]
1.046

Regelmatig worden er nieuwsberichten en onderzoeksresultaten gepubliceerd over
allerlei zaken die te maken hebben met kinderen en jongeren. Het is goed om op de
hoogte te zijn van wat er speelt, zodat je beleid, activiteiten en werkwijze daar op
aansluiten. Bij deze een overzicht van betrouwbare actuele feiten en gegevens.

Thuissituatie

Aantal jongeren in NL (0-25 jaar, 2020) [a]
Kinderen wiens ouders apart wonen (2021) [a]
Jongeren in eenoudergezin (2020) [a]
Baby’s geboren in eenouder gezin (2020) [a]
Pleegkinderen (2019) [b]
KOPP kinderen (2011) [c]
Minderjarigen in gezin in armoede (2020) [a]
Kinderen (0-23) met jeugdhulp (2020) [b]

Leefstijl

4.869.842
16%
760.920
15.200
23.272
577.000
251.000
423.825

Overgewicht (4-17 jaar, 2020) [b]
16,5%
9,4 jr.
Gemiddelde leeftijd eigen smartphone (2020, België) [i]
1.200.000
TikTok gebruikers (6-19 jaar, 2020) [e]
TikTok gebruikers (15-19 jaar, 2020) [e]
30%
60%
Snapchatgebruikers (15-19 jaar, 2020) [e]
65%
Instagram gebruikers (15-19 jaar, 2020) [e]
Geslachtsgemeenschap gehad (15-17 jaar, 2017) [h]
Geslachtsgemeenschap gehad (18 jaar, 2017) [h]
Sexting zelf (12-25 jaar, 2017)* [h]
Tienermoeders (<20 jaar, 2020) [b]
Tieners die kozen voor abortus (2019) [b]
*eigen naaktfoto of seksﬁlmpje naar iemand verstuurd

25,5%
50%
12%
1.643
2.653

Middelengebruik

[d]

Actuele alcoholdrinker (12-16 jaar, 2019)
Bingedrinken (>4 glazen, 12-16 jaar, 2019)
Alcoholvergiftiging (<18 jaar, 2019) [b]
Ooit gerookt (12-16 jaar, 2019)
Actuele rokers (12-16 jaar, 2019)
Ooit cannabis gebruikt (12-16 jaar, 2019)
Actuele gebruikers cannabis (12-16 jaar, 2019)
Actuele gebruikers ecstacy (12-16 jaar, 2019)
Actuele gebruikers lachgas (12-16 jaar, 2019)
Ooit lachgas gebruikt, uitgaanders (12-16 jaar, 2019)

26,2%
18,5%
1.400
32,5%
7,7%
10,4%
9,1%
1,5%
2,5%
9,9%

Geloof

Bronnen

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

www.cbs.nl
www.nji.nl
Trimbos Instituut
Nationale Drug Monitor 2020, Trimbos
Newcom Nat. Social Media Onderzoek 2021
www.naeweb.nl
www.igj.nl
www.seksonderje25e.nl
www.apestaartjaren.be

Volwassenen: [a]
Buitenkerkelijk (2019)
Christelijk (2019)

54%
34,9%

Jongeren 15-25 jaar (2019): [a]
Gelooft in (een) God
Twijfelt
Gelooft niet in (een) God
Atheïst

19,9%
44,1%
36%
22%
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