
U
Raise Up / www.raiseup.nl / info@raiseup.nl

Publicatie 10 april 2015

U        

Raise Up / www.raiseup.nl / info@raiseup.nl
Publicatie 10 april 2015

Zorgen & problemen
  

Automutilatie (scholieren, 2012) [e]             10% 
Tienermoeders (<20 jaar, 2014) [b]            2.429
Abortus (2013) [j]
      <15 jaar                 142
      15-19 jaar             3.919
      20-24 jaar             7.835
Slachtoffers door zelfdoding (10-25 jaar, 2013) [b]            146
Pesten (basisschool, % dat aangeeft afgelopen jaar gepest te zijn, 2013) [f]        10%
Pesten (voortgezet onderwijs, % dat aangeeft afgelopen jaar gepest te zijn, 2013) [f]       8%
Anorexia Nervosa (15-29 jaar) [g]                       5.492
Meldingen overlast door jongeren (2014, stijging tov 2013) [k]        86.460 
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Trimbos Instituut, Factsheet 2012
Nationale Drugsmonitor, ‘13-’14
GGD Rotterdam, 2005, EJ de Wilde
HBSC 2013, via Trimbos Instituut
www.eetstoornis.info, onderzoek HW Hoek, ‘93
Monitor Internet & Jongeren 2012
Seks onder je 25e, 2012, H de Graaf et al.
Inspectie vd Gezondheidszorg, rapportage 2012
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Middelengebruik
  

Actuele alcoholdrinker (12-16 jaar, 2013)* [d]           27%
Bingedrinken (>4 glazen, 12-16 jaar, 2013) [d]     20%
Dagelijks drinken (12-16 jaar, 2013) [d]                4%
Comazuipen (<18 jaar, 2014) [b]                783
Rokers (12+, 2013) [d]        23%
Ooit gerookt (12-16 jaar, 2013) [d]     22%
Actuele rokers (16 jaar, 2013) [d]     13%
Ooit cannabis gebruikt (12-16 jaar, 2011) [d]            9%
Actuele gebruikers cannabis (12-18 jaar, 2011) [d]  7,7%
Actuele gebruikers cocaïne (12-18 jaar, 2011) [d]   0,8%
Actuele gebruikers ecstacy (12-18 jaar, 2011) [d]   0,9%
  

  *Er zijn nog geen resultaten bekend na 1 jan. 2014, toen de leeftijdsgrens werd verhoogd

Geloof [a] 

Kerkelijk betrokken (0-15 jaar, 2007)     55%
Kerkelijk betrokken (15-20 jaar, 2009)    52%
Wekelijks naar de kerk (0-15 jaar, 2007)    12%
Wekelijks naar de kerk (15-20 jaar, 2009)      8%  
Maandelijks naar de kerk (0-15 jaar, 2007)      4%
Maandelijks naar de kerk (15-20 jaar, 2009)    4%
Incidenteel naar de kerk (0-15 jaar, 2007)      8%
Incidenteel naar de kerk (15-20 jaar, 2009)      7% 
 

Leefstijl
 

Overgewicht (4-16 jaar, 2014) [a]           12%
Problematisch internetgebruik (jongeren, 2012) [h]               6%
VMBO-ers, >3 uur per dag gamen (2012)  [f]         59%
VWO-ers, >3 uur per dag gamen (2012)  [f]         21%
Problematisch gamen (13-16 jaar, 2012) [h]               4%
Verliefd geweest (12-14 jaar, 2012) [i]           90% 
Geslachtsgemeenschap gehad (12-14 jaar, 2012)  
     Jongens [i]               10%
     Meisjes [i]                   5%
Verliefd geweest (20 jaar, 2012) [i]           bijna 100%  
Geslachtsgemeenschap gehad (20 jaar, 2012) [i]         90%
Porno gekeken (jonger dan 25 jr, 2012) 
       Jongens [i]                       73%
       Meisjes [i]                        21%

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 feiten en gegevens gebaseerd op degelijke 
onderzoeken die in de recente jaren zijn gepubliceerd. 
    

  
Thuissituatie
  

Echtscheidingen (2013) [a]            33.636
Eenoudergezinnen (prognose 2015) [a]       505.858
Pleegkinderen (2013) [b]            21.606 
KOPP kinderen (2011) [c]                 577.000
Slachtoffers kindermishandeling (2010) [b]      118.000
Gezinnen >1 jaar onder armoedegrens (2013) [b]    8%


