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q Onderzoek onder 2e en 4e klassers, nu 3e keer
q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld
q Na afloop advies op maat
q Respons 90%

Wat is E-MOVO

q Respons 90%



Resultaten Neerijnen
§ Lichamelijke gezondheid
§ Depressieve gevoelens
§ Pesten
§ Schoolbeleving en verzuim
§ Genotmiddelengebruik
§ Sport
§ Voeding
§ Seksualiteit



Lichamelijke gezondheid
q 17% is niet tevreden over eigen gezondheid

q 39% heeft een chronische aandoening
Migraine, CARA (astma), buikklachten, 
eczeem, chronische vermoeidheid 

q 26% heeft een allergie



Psychosociale gezondheid
18% heeft depressieve 

gevoelens
§ 3% ernstig, 5% matig

-> meisjes vaker-> meisjes vaker

Veel leerlingen nog problemen met 
ingrijpende gebeurtenis

75% heeft een goede of 
gemiddelde relatie met ouders



Pesten 

q 13% op school gepest

q17% heeft mee gedaan aan q17% heeft mee gedaan aan 
pesten
§Was 31% in 2007

qPesten via internet:12% 



School
q 57% vmbo en 43% havo/vwo

q 45% vindt school ‘gaat wel’, 
10% ‘niet leuk/vreselijk’

q Redenen:
§ Manier van lesgeven niet leuk 
§ Vakken niet leuk 
§ Zie geen nut in school

q 10% spijbelde



Voeding 
q 84% ontbijt minstens 5 dagen per week

29% 32%



Voeding        vervolg

q 49% drinkt energiedrankjes
§ 4% dagelijks



Beweging
q 75% is lid van een sportvereniging 

q Nederlandse Norm Gezond Bewegen
§ 20% voldoet hieraan

q 83% komt elke dag lopend of op de fiets 
naar school



Overgewicht

q 25 % vindt zichzelf 
(veel) te zwaar

q 9% overgewicht



Genotmiddelen  - Alcohol
q 42% van de jongeren heeft recent 

alcohol gedronken

q 16% was recent dronken of 
aangeschoten

q 30% recent  binge gedronken



qGoedkeuring ouders
§ In klas 2: 6%
§ In klas 4: 38% 

Genotmiddelen  - Alcohol 
vervolg

§ In klas 4: 38% 

q Bij 35% kopen ouders 
alcohol voor het kind



Genotmiddelen  - Roken

q7% dagelijks

q14% in klas 4

q 42% rookt thuis mee



Genotmiddelen  - Drugs
q 8% heeft ooit softdrugs 

gebruikt, 3% recent nog

2% heeft ooit harddrugs q 2% heeft ooit harddrugs 
gebruikt, 1% recent nog



Seksualiteit

qGeslachtsgemeenschap: 15%
§ 60% van hen vrijt weleens onveilig

q 7% heeft een seksuele ervaring tegen 
hun zin in gehad

q 10% vindt homo-seksualiteit erg 
raar/verkeerd



Seksualiteit vervolg: seks via internet

qOngewenst seksueel voorstel: 15%

q Vervelende foto’s/filmpjes verstuurd: 6%q Vervelende foto’s/filmpjes verstuurd: 6%

qWebcamseks: 3%



Positief:

ten opzichte van 2007ten opzichte van 2007
qminder gepest
qminder gerookt en minder alcohol gebruikt
qmeer fruit gegeten
qmeer leerlingen voelen zich gezond



Positief:

ten opzichte van de regio
qmeer sportlidmaatschappen
qminder leerlingen roken
q toleranter ten opzichte van homoseksualiteit
q vaker goede relatie met ouders



Ouders:
q Roken vaker in bijzijn kind (dan in regio) 
q Drinken vaker in bijzijn kind (dan in regio)
q Kopen vaker alcohol voor kind (dan in regio)

Aandachtspunten

Leerlingen:
q Vrijen vaker wel eens onveilig (dan in regio)
q Eten minder vaak dagelijks groente (dan in 2007)

Vmbo-leerlingen scoren vaker ongunstig dan op havo/vwo



Wat gebeurt er nu?

Input beleid:
q Scholen: elke school krijgt eigen 

rapport, presentatie en vervolggesprekrapport, presentatie en vervolggesprek
q Instellingen: alcoholmatigingsbeleid, 
q JGZ: aanpassing eigen werkwijze
qGemeenten:



Ouderenmonitor
Resultaten van de 65-plussers 

in regio Rivierenland



Gezondheid
q 70% vindt eigen 

gezondheid goed

q 82% heeft 1 of meer 
chronische 
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Welzijn

q 1 op de 3 heeft risico op 
angststoornis of 
depressiedepressie

q 1 op 5 heeft grote 
zorgen om:
§ Lichamelijke gezondheid
§ partner
§ (klein)kinderen



Sociale omgeving en participatie
q 1 op de 3 woont alleen
q 8% is (zeer) ernstig , 36% matig eenzaam
q 12% geeft mantelzorg
q 16% doet vrijwilligerswerk
q 20% past op kleinkinderen



Leefstijl

q 12% rookt

q 2 op de 3 ouderen eten 
dagelijks groenten/fruitdagelijks groenten/fruit

q 56% voldoet aan de 
beweegnorm

q 73% krijgt te weinig 
vocht binnen



Wonen
Ruim de helft ventileert 

woonkamer 
onvoldoende

Vallen:
Bijna 1 op de 5 ouderen is 

recent gevallen (vaak in 
en om het huis)



Vervoer
q Een kwart heeft regelmatig 

vervoersproblemen
§ 10% vindt het 0V te 

ingewikkeld, ingewikkeld, 
§ 6% durft niet meer te 

fietsen, 
§ 6% durft niet meer auto te 

rijden, 
§ 2% moet te lang wachten 

op regiotaxi



Ouderen in Neerijnen

q Zijn iets minder hoog opgeleid dan in 
regioregio

qGebruiken minder vaak slaap- en 
kalmeringsmiddelen

q Zijn iets vaker eenzaam



Vergelijking met 2005
Nu:
Ø (geestelijke) gezondheid beter
Ø minder eenzaamheid
Ø lager gebruik slaap- en kalmeringsmiddelenØ lager gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen
Ø meer mantelzorgers
Ø voorzieningen zijn beter bekend

Verder:
Ø Ouderen zijn gemiddeld hoger opgeleid
Ø Iets minder ouderen hebben moeite met rondkomen



Wat gebeurt er al?

q Input voor regionaal en gemeentelijk 
beleid

qOuderenadviseurs nemen resultaten qOuderenadviseurs nemen resultaten 
mee

q In Tiel: workshops ouderen en alcohol
q Culemborg: valpreventie



Aanbevelingen vanuit GGD
beide monitors

Ø Ga verder met lokale gezondheidsbeleid dat ingezet is

Ø Leg hier en daar extra of andere accenten:Ø Leg hier en daar extra of andere accenten:
Bij ouders: genotmiddelengebruik (in bijzijn) kind
Bij jongeren: veilig vrijen
Vervoer ouderen: bijv. ondersteuning bij reizen met ov
Leefstijl ouderen: valpreventie, vochtbalans, alcohol
Eenzaamheid ouderen

Ø Extra aandacht voor laagopgeleide ouderen en vmbo-
leerlingen


