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Zorgen & problemen
  

Automutilatie (adolescenten, 2019, schatting) [c]           15% 
Depressief (16-20 jaar, 2018) [b]             10%
Slachtoffers door zelfdoding (10-25 jaar, 2018) [b]            150
Pesten (basisschool, 2018) [b]                  10%
Pesten (voortgezet onderwijs, werd 2x per maand gepest, 2018) [m]              4,5%
Anorexia Nervosa (15-29 jaar) [f]                       5.500
Boulimia (jonge vrouwen)  [f]                      22.300
Slachtoffers kindermishandeling, jaarlijks (2017) [b]           90.000 - 127.000
Kinderen die jaarlijks overlijden als gevolg van kindermishandeling [b]          50
Overleden kinderen 0-20 jaar (2018) [b]            1.100
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Middelengebruik [d] 
  

Actuele alcoholdrinker (12-16 jaar, 2017)*         25,5%
Bingedrinken (>4 glazen, 12-16 jaar, 2017)           16%
Comazuipen (<18 jaar, 2017)                          791
Ooit gerookt (12-16 jaar, 2017)         17%
Actuele rokers (12-16 jaar, 2017)           8%
Ooit cannabis gebruikt (12-16 jaar, 2015)                   10%
Actuele gebruikers cannabis (12-16 jaar, 2017)      7,9%
Actuele gebruikers ecstacy (12-16 jaar, 2017)        0,8%
Actuele gebruikers lachgas (12-16 jaar, 2017) [c]        8%
Ooit lachgas gebruikt, uitgaanders (15-35 jaar, 2017) [c]     54%
   

Geloof 
 

Volwassenen (2018): [a] 
 Buitenkerkelijk (2018)        53%
 Christelijk (2018)          37%
 

Jongeren 15-18 jaar (2018): [a] 
 Niet kerkelijk          62%
 Katholiek          11%
 Protestants          13%
 Islamitisch          11%
 Overig            4%
    

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, 2019) [a]    4.872.000
Kinderen wiens ouders apart wonen (2018) [a]  21%
Jongeren in eenoudergezin (2018)  [a]       739.000
Baby’s geboren in eenouder gezin (2017) [a]     9%
Pleegkinderen (2018) [b]            22.741 
KOPP kinderen (2011) [c]                 577.000
Minderjarigen in bijstandsgezin (2018) [a]        217.000
Kinderen met jeugdhulp (in 2018) [a]       417.000

Leefstijl
 

Overgewicht (4-17 jaar, 2018) [b]       11,7%       
5-jarigen met eigen smartphone (2019) [i]                10%
Jongeren die bellen via internet (2018) [a]           77% 
Risicovol gamen (jongens, VO, 2017) [b]                   8%
Vindt zichzelf verslaafd- sociale media (12-16 jr, 2017) [e]     50%
 

Geslachtsgemeenschap gehad (15-17 jaar, 2017) [h]    25,5%
Geslachtsgemeenschap gehad (18 jaar, 2017) [h]        50%
Sexting zelf (12-25 jaar, 2017)* [h]            12%
Porno gekeken afgelopen half jaar (12-25 jr, 2017) [h]
 Jongens                 78%
 Meisjes                          36%
Tienermoeders (<20 jaar, 2018) [b]         1.984
Tieners die kozen voor abortus (2017) [g]                       2.658
 

*eigen naaktfoto of seksfilmpje naar iemand verstuurd
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