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UITKOMSTEN PILOT
GEZONDHEIDSONDERZOEK
15/16-JARIGEN
Gezondheid

Relaties

Lichaam

Seksuele ontwikkeling

Gevoel

Alcohol, drugs & gamen
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Doel

gezondheidsonderzoek
Jongeren vragen niet makkelijk om hulp, ook
niet als ze in de problemen zitten. Het nieuwe
gezondheidsonderzoek is bedoeld om jongeren van
15/16 jaar aan het denken te zetten over hun gezondheid
en leefstijl, hun problemen tijdig te signaleren en hen
door advies, voorlichting of verwijzing te helpen om deze op
te lossen. Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) van GGD Gelderland-Midden hebben samen met
jongeren, scholen, ouders en andere betrokkenen dit
gezondheidsonderzoek vorm en inhoud gegeven.

Evaluatie pilot

Hoe

werkt het
gezondheidsonderzoek?

Na het bekijken van een korte introductiefilm
vullen jongeren klassikaal een digitale vragenlijst
in: de gezondheidscheck. Hierin kunnen zij zelf
aangeven of ze vragen hebben en of er problemen
zijn. Zij krijgen aansluitend digitale feedback op maat. Alle
VMBO- en praktijkonderwijs leerlingen ontvangen vervolgens
een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts/
jeugdverpleegkundige. Vmbo t-, havo- en vwo-leerlingen
(MHV) krijgen alleen een consult als zij dat zelf willen of
naar aanleiding van zorgen bij ouder(s), school of JGZ.

In het voorjaar van 2014 heeft op zes scholen
een pilot van het nieuwe gezondheidsonderzoek
plaatsgevonden, 524 jongeren in klas 3 en 4
deden hieraan mee. De academische werkplaats van
de Radboud Universiteit (Amphi) heeft twee evaluatieonderzoeken uitgevoerd. Er werd onderzocht hoe leerlingen
op het reguliere onderwijs de verschillende onderdelen van het
onderzoek (gezondheidscheck en consult) ervaren. Daarvoor
werden 102 jongeren geïnterviewd. Daarnaast is de kwaliteit
van de vragenlijst onderzocht. De uitkomsten van de
vragenlijst werden vergeleken met onderzoeken naar
de prevalentie van problematiek onder jongeren
en er werd onderzocht of de vragenlijst intern
consistent is.
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De belangrijkste resultaten

Niveau

Uitgenodigd

Bereikt
(check e/o
consult)

%
Bereikt

Over het algemeen zijn de ervaringen van de jongeren
met het onderzoek goed (zie tabel 2). Meisjes zijn
over het algemeen iets positiever dan jongens. Er zijn
weinig verschillen tussen de VMBO’ers en de MHV’ers
gevonden. Problemen in de logistiek en kleine fouten
in de vragenlijst hebben veel impact op hoe jongeren
het onderzoek ervaren. Jongeren vinden de digitale
feedback weinig nieuws bevatten. Het eindoordeel
is positief met een rapportcijfer 7,6 en 95% vindt het
onderzoek nuttig voor jongeren.

PRO

27

27

100

Tabel 2. Een aantal uitkomsten uit de 102 interviews

VMBO

197

183

92,9

MHV

300

253

84,3

524

463

88,4

Hoeveel jongeren zijn bereikt?
Ondanks logistieke uitdagingen (‘kinderziekten’)
rondom het invullen van de vragenlijst en het vertonen
van de film, is bijna 90% van de jongeren bereikt met
de check en/of het consult (zie tabel 1).
Tabel 1. bereik

In de pilot vraagt 10% van alle jongeren die de check
invult digitale informatie aan over minstens één
onderwerp en heeft 22% minstens één vraag voor
de jeugdarts/-verpleegkundige. Deze vragen gaan
over onderzoek van ogen, oren of gewicht, maar ook
over zorgen over gevoelens, middelengebruik of
seksualiteit.

Vraag

Jongens

Meisjes

N=56

N=46

verwachtingen duidelijk

83,3%

91,4%

cijfer vragenlijst

7,4

7,4

eerlijk ingevuld

89,4%

82,1%

cijfer digitale feedback

6,9

7,1

feedback bekeken

46,2%

53,5%

feedback begrijpelijk

75,0%

100%

feedback interessant

16,7%

39,1%

cijfer consult

7,9

8,1

voelde zich op zijn/haar
gemak

100%

95,1%

wil advies gaan opvolgen

56,5%

61,0%

cijfer onderzoek totaal

7,5

7,7

nuttig voor jezelf

65,5%

69,6%

nuttig voor anderen

98,2%

91,3%

Hoe gezond zijn de jongeren?
De jongeren in de pilot geven hun gezondheid gemiddeld een 7,4. Meer dan de helft (54,4%) rapporteert een
chronische ziekte of gedragsprobleem te hebben en
21% gebruikt hiervoor medicijnen. Meisjes hebben
vaker klachten als hoofdpijn en buikpijn. Bijna de helft
(47,9%) wil afvallen, ten opzichte van 15,1% van de
jongens. Ook zijn meisjes vaker ontevreden met hun
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leven (6,3%) of hebben depressieve gevoelens (7,9%)
in vergelijking met jongens (1,5% en 2,9%). Prevalenties voor pesten, roken, alcohol, drugs en seks uit de
gezondheidscheck komen grotendeels overeen met
andere onderzoeken (zie verder tabel 3). De check
lijkt jongeren genoeg zelfvertrouwen te geven om
eerlijk te rapporteren over hun gedrag en leefstijl en
vragen te stellen over hun gezondheid en welzijn aan
de jeugdarts/jeugdverpleegkundige.

Tabel 3 Uitkomsten uit de gezondheidscheck

Uitkomsten uit de
gezondheidscheck

Jongens Meisjes

Heeft afgelopen jaar een
ziekte/klachten gehad

50,2%

54,5%

Gebruikt medicijnen

20,3%

23,0%

Werd 1 keer per week of
vaker gepest

4,9%

6,3%

Ernstige of matige
depressieve gevoelens

8,8%

29,5%

Weinig vertrouwen in
toekomst (rapportcijfer < 5)

2,0%

8,4%

Heeft wel eens of vaak
problemen met eten

16,0%

38,4%

Drinkt wekelijks of vaker

44,7%

37,4%

Rookt dagelijks

14,6%

15,8%

Ooit hasj en wiet gebruikt

21,4%

22,9%

Internet /gamet minstens 3-4
uur per dag

34,9%

43,2%

Vervelende foto’s of filmpjes
van hem/haar verspreid

5,4%

11,6%

Heeft gemeenschap gehad

22,1%

22,8%

De jeugdverpleegkundigen en -artsen die meewerkten
aan de pilot zijn enthousiast. Dat de jongeren zélf
hun vragen stellen, en al op consult komen als de
problemen nog niet zo groot zijn, levert interessante
en zinvolle gesprekken op.
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Conclusies
Het gezondheidsonderzoek voor 15/16-jarigen zoals opgezet door GGD
Gelderland-Midden, lijkt te voorzien in een behoefte van jongeren. Veel jongeren
gebruiken het onderzoek om vragen die zij hebben over hun gezondheid te stellen
aan de jeugdartsen/jeugdverpleegkundigen.
De check wordt goed ingevuld en levert goede aanknopingspunten voor het consult.
De consulten worden als zinvol ervaren, zowel door de jongeren als de jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen.
Doordat jongeren betrokken zijn bij het ontwerp, de uitrol en evaluatie van deze interventie
sluit deze aan bij hun behoeftes.
Door de pilot te evalueren is het gelukt
De interventie te verbeteren voordat hij is uitgerold;
De vragen die bij jongeren leven zichtbaar te maken;
De ervaringen te delen met alle betrokken zoals de scholen,
gemeenten en andere GGD’en.
Het gezondheidsonderzoek wordt komend jaar uitgevoerd op alle reguliere middelbare
scholen in Gelderland-Midden en zal zorgvuldig gemonitord worden.
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1
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in
techniek en logistiek. De ICT is verbeterd, de
verpleegkundige licht de gang van zaken na het
bekijken van de film nogmaals toe en jongeren
worden uit de klas gehaald in plaats van per
brief uitgenodigd voor het consult.

2
De formulering van een aantal vragen
is verbeterd en er zijn vragen over de
thuissituatie toegevoegd.

3
Verbeteringen
naar aanleiding
van de pilot
Meer informatie via

De digitale feedback is herschreven op een
oplossingsgerichte manier, hét uitgangspunt
voor het nieuwe onderzoek. In plaats van
informatie te geven, worden jongeren vragen
gesteld en aan het denken gezet met de
bedoeling hen nieuwsgierig te maken naar
inhoudelijke informatie. Voor feitelijke
gezondheidsinformatie wordt verwezen
naar andere websites/apps, zoals
JouwGGD.nl.

cathy.geuzendam@vggm.nl

