
48%
26%
19%

Ooit gerookt

Rookt wekelijks

Rookt dagelijks

13% 28%
Heeft psychische klachten

Geeft aan zich (zeer) vaak 
gestrest te voelen door 
één of meer factoren

13.4
Gemiddelde 
start leeftijd

29%1
op de 

5

School of huiswerk

Alles wat hij/zij moet doen

Meningen van anderen

18%

15%

9%

90% 80% Ervaart een goede 
gezondheid

84%

88% 79%Voelt zich 
meestal gelukkig

83%

Koopt zelf alcohol Vrienden

Laat acohol door anderen kopen Klasgenoten

Krijgt alcohol van vriend/kennis

Teamgenoten

Ouders

Broer/zus

Krijgt alcohol van andere volwassene

Krijgt alcohol van ouders

37% 62%

41% 59%

32%

24%

29%

24%

27%

17%

Wie rookt er in de 
omgeving?

Hoe komen jongeren aan 
alcohol?

35% 35% 30%
Sporten bij club/

sportvereniging/sportschool

70% 23% 7%
Muziek/toneel/tekenen/

fotograferen etc. bij vereniging

76% 20% 4%Activiteiten op school

29% 66% 4%Activiteiten kerk/moskee

62% 28% 10%Activiteiten ander soort vereniging

Nooit < 3 dagen > 3 dagen

Peer

Is voldoende 
weerbaar

Geeft aan dat de 
meeste vrienden 

roken

Drinkt alcohol 
bij vrienden

93% 37%69%

Vrije tijd

Doet minimaal 3 dagen
per week één of meerdere 

georganiseerde vrije
tijdsactiviteit(en)

63%

Heeft een naaktfoto/
filmpje van zichzelf online 

gedeeld

4%

Beweegt 5 of meer 
dagen per week 

minstens een uur

35% 42%

Is de afgelopen 3 
maanden online 

gepest

7% 6%

Wat is de mening van ouders over alcoholgebruik van drinkende 
jongeren?

40% 6% 24% 17% 14%

Ze raden het af Ze verbieden het
Ze weten het niet Ze zeggen niks

Ze vinden het goed

School

Vindt de sfeer 
goed op 
school

Vindt school 
(hartstikke) 

leuk

48% 36%

50%

23%

62%72%

Van de jongeren 
verveelt zich op 

school

Van de jongeren 
vindt naar 

school gaan 
zinloos

Kan met een 
volwassene op 

school praten als 
hij/zij ergens mee zit

Voelt zich veilig
op school

Gezin
23%

66% 45%

28%

73%

12%

Van de ouders keurt 
het rookgedrag van 
hun kind goed of 

zeggen er niets van. 

Van de jongeren 
kennen de 
ouders van 
vrienden

Van de jongeren 
waren de afgelopen 
week 3 keer of meer 

niet na 10 uur 
thuis

Van de jongeren 
drinkt thuis

Van de ouders 
brengen veel 
tijd met het 

kind door

Van de rokers 
krijgt sigaretten 

van hun ouders.
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JongenJongen

MeisjeMeisje
16%14%

27%9%

Heeft in de laatste 4 weken 
3 of meer schooldagen 
verzuimd door ziekte

Heeft in de laatste 
4 weken 3 of meer 
lesuren gespijbeld

6%
Heeft ooit hasj/

wiet gerookt

46%
Heeft ooit 

elektronische 
sigaret gebruikt 

(bijv. vapen)

38%

26%

19%

Heeft alcohol gedronken 
in de laatste 4 weken

Heeft 5 drankjes of 
meer bij 1 gelegenheid 
gedronken (bingedrinken)

Is in de laatste 
4 weken dronken of 
aangeschoten geweest

13.6
Gemiddelde 
start leeftijd

Is de afgelopen 3 
maanden op school 

gepest

8% 7%


