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Introductie 
 

In het G(V)OED voor elkaar project zijn longitudinale vragenlijstdata over eetgedrag, gezondheid, leefstijl 
en mentaal welbevinden verzameld bij middelbare scholieren en hun ouders. De eerste 3 
meetmomenten hebben plaatsgevonden in najaar 2017, voorjaar 2018 en voorjaar 2019 op middelbare 
scholen (en bij de ouders een online afname). De vierde meting zou plaatsvinden in voorjaar 2020, maar 
is uitgesteld naar najaar 2020 vanwege de uitbraak van COVID-19. Bij deze vierde meting zijn de 
onderzoekers niet naar de scholen toe gegaan, maar zijn de jongeren uitgenodigd om online deel te 
nemen. Deze vierde vragenlijst is ingevuld door 306 jongeren (141 jongens en 165 meisjes). De 
gemiddelde leeftijd was 15,8 jaar (najaar 2020). De groep was mooi verdeeld in termen van 
opleidingsniveau en bestond uit 117 deelnemers op het vmbo en 189 op havo of vwo. 

De meeste jongeren (94,3%) woonden in het najaar van 2020 met twee ouders of verzorgers in het huis 
waar ze de hele tijd of minstens de helft van de tijd woonden. Van deze jongeren rapporteerde 89,1% 
met biologische moeder en biologische vader te wonen. Verder rapporteerde 4,7% met biologische 
moeder en haar partner te wonen en 2,2% met biologische vader en zijn partner. De overige 4% 
rapporteert andere combinaties van ouders/verzorgers. Tenslotte woonde 5,7% van de jongeren met 1 
ouder (in alle gevallen de biologische moeder) in het huis waar ze de hele tijd of minstens de helft van de 
tijd woonden. Tijdens de eerste lockdown was het percentage kinderen wat met 1 ouder in een huis 
woonde (voor minstens de helft of de gehele tijd) iets hoger, namelijk 6,8%. 

In deze rapportage wordt een aantal beschrijvende resultaten op een rij gezet. De focus ligt op de vragen 
waarbij een vergelijking gemaakt kon worden tussen de eerste lockdown in voorjaar 2020 toen de 
scholen gesloten waren, en het najaar van 2020 toen de scholen weer open waren (en een aantal 
corona-maatregelen waren versoepeld). Het accent ligt hierbij op: corona-gerelateerde vragen en 
gezondheid (deel I), relatietevredenheid (deel II), geluksgevoel, eenzaamheid, stemming en stress (deel 
III) en eet- en drinkgedrag (deel IV). Wat ontbreekt is informatie over roken, drinken en bewegen, deze 
informatie volgt op een ander moment. 

Meer informatie over ons onderzoek, of de nieuwsbrief die verschenen is over meting 4 (en 
nieuwsbrieven over eerdere metingen) vindt u hier: https://www.ru.nl/bsi/research/group-
pages/substance-use-addiction-food-saf/vm-individuele-projecten/oed-voor-elkaar/.  

Heeft u nog vragen, of wilt u graag meer informatie? Mail ons dan via: goedvoorelkaar@pwo.ru.nl. 

 

Nina van den Broek, Junilla Larsen, Maaike Verhagen, Jacqueline Vink 

Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit, Nijmegen 

 

Financiering: ZonMW (titel: Sociale relaties en mentaal welbevinden bij jongeren vóór en tijdens de 
coronacrisis: Longitudinale en momentane voorspellers van veerkracht). 
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Samenvatting van de bevindingen: 

 

-In najaar 2020 denkt of weet ruim 1/5 van de jongeren corona te hebben gehad, en ongeveer 1/3 
rapporteert dat iemand in hun gezin het (waarschijnlijk) heeft gehad. 

-De gezondheid van de jongeren is over het algemeen goed (volgens zelfrapportage in najaar 2020) en er 
is geen verschil tussen jongeren die corona wel of niet (denken te) hebben gehad. 

-Zowel de relatietevredenheid met ouders als met beste vriend(in) was lager tijdens de eerste lockdown 
(voorjaar 2020) vergeleken met het najaar van 2020. 

-De mate waarin jongeren conflicten met hun ouders rapporteerden verschilde niet tussen de eerste 
lockdown periode en het najaar van 2020. Jongeren rapporteerden in beide periodes meer conflicten 
met hun moeder dan met hun vader. 

-Jongeren gaven hun leven gemiddeld een lager cijfer tijdens de eerste lockdown dan in het najaar van 
2020. Jongens gaven hun leven in beide periodes een hoger cijfer dan meisjes. 

-Jongeren voelden zich tijdens de eerste lockdown wat eenzamer (zowel in relatie tot ouders als tot 
vrienden) vergeleken met het najaar van 2020. Meisjes scoorden over het algemeen hoger op 
eenzaamheid dan jongens. 

-Sommige jongeren hadden een betere stemming tijdens de eerste lockdown, een ongeveer even grote 
groep had een slechtere stemming en meer dan de helft van de jongeren gaf aan dat hun stemming 
gelijk was in de eerste lockdown en in het najaar van 2020.  

-Jongeren lijken tijdens de lockdown minder stress te hebben ervaren door school dan in het najaar van 
2020, toen de scholen weer open waren. Wat betreft stress thuis zijn er geen verschillen te zien tussen 
voorjaar 2020 en najaar 2020. 

-Jongeren rapporteerden dat ze tijdens de lockdown op meer dagen per week ongezonde snacks en 
frisdrank consumeerden dan in het najaar van 2020. Wat fruit en groente betreft lijken er geen grote 
verschillen te zijn. 
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I. Corona-gerelateerde vragen en gezondheid 

 

Van de jongeren in dit onderzoek denkt of weet 21,9% corona te hebben gehad. Bij 5,3% is dit bevestigd 
met een laboratorium test, bij 0,7% heeft een zorgverlener verteld dat ze waarschijnlijk corona hebben 
gehad en 15,9% geeft aan dat ze denken corona te hebben gehad maar dit is niet bevestigd door een test 
of zorgverlener. Dat betekent dus dat 78,1% denkt geen corona te hebben gehad. 

Verder rapporteert 66,7% dat niemand in hun gezin corona denkt te hebben gehad. Bij 13,7% van de 
jongeren is bij 1 of meerdere gezinsleden corona geconstateerd via een laboratoriumtest, 1% geeft aan 
dat een zorgverlener heeft aangegeven dat 1 of meerdere gezinsleden waarschijnlijk corona hebben 
gehad, en 12,7% rapporteert dat het vermoeden bestaat dat 1 of meerdere gezinsleden corona hebben 
gehad maar dat is niet bevestigd door een laboratoriumtest of zorgverlener. Deze vraag werd door 7,5% 
van de jongeren niet beantwoord. 

De jongeren zijn niet zo bezorgd over een (her)infectie met het coronavirus voor zichzelf (score 74,7 op 
schaal van 1 (heel erg bezorgd) tot 100 (helemaal niet bezorgd). Ze zijn iets bezorgder over (her)infectie 
met het coronavirus bij een gezinslid (score 57,8). 

Het grootste deel van de jongeren (81,6%) geeft aan dat hun gezondheid goed of zeer goed is (zie Tabel 
1). Wanneer de onderzochte jongeren gesplitst worden in jongeren die wel corona (denken te) hebben 
gehad en jongeren die geen corona (denken te) hebben gehad, blijken er geen significante verschillen te 
zijn (p=0,48). 

 

Tabel 1. Algemene gezondheid (zelfrapportage) van jongeren, zowel in totale groep als gesplitst voor de jongeren 
die COVID-19 hebben gehad (of denken te hebben gehad), als jongeren die COVID-19 niet (denken te) hebben 
gehad. Aantal en percentage. 

Algemene gezondheid COVID-19 gehad Geen COVID-19 gehad Totaal 
Zeer slecht 1 (0,5%) 0 (0,0%) 1 (0,4%) 
Slecht 5 (2,3%) 0 (0,0%) 5 (1,8%) 
Gaat wel 33 (14,9%) 13 (21,0%) 46 (16,3%) 
Goed 111 (50,2%) 33 (53,2%) 144 (50,9%) 
Zeer goed 71 (32,1%) 16 (25,8%) 87 30,7%) 
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II. Relatietevredenheid  

 

Over het algemeen zijn de jongeren tevreden over de relatie met hun ouders, maar de 
relatietevredenheid was significant hoger in najaar 2020 vergeleken met de eerste lockdown in voorjaar 
2020. De relatietevredenheid met moeders was gemiddeld 89,1 in het najaar versus 85,8 tijdens de 
eerste lockdown (p<.001), op een schaal van 0 (helemaal niet tevreden tot 100 (heel erg tevreden). De 
relatietevredenheid met vaders was 87,1 in het najaar versus 85,2 tijdens de lockdown (p=0,01).  

De mate waarin de jongeren conflicten rapporteren met hun ouders verschilt niet tussen de periode in 
het najaar van 2020 en de lockdown in het voorjaar. Wel rapporteren ze meer conflicten met hun 
moeder dan met hun vader in het najaar van 2020 (26,5 bij moeder versus 23,0 bij vader op een schaal 
van 0 (helemaal niet vaak) tot 100 (heel erg vaak), p=0,002) en tijdens de eerste lockdown (26,4 bij 
moeder versus 23,8 bij vader, p=0,004) 

De relatietevredenheid met beste vriend/vriendin was ook wat lager in de eerste lockdown (90,0) 
vergeleken met het najaar van 2020 (92,1, p=0,025).  

Ruim een derde van de jongeren rapporteert ooit een serieuze relatie te hebben gehad (serieuze 
relatie/verkering) en 17,5% van de jongeren die de vraag over het hebben van een relatie beantwoord 
heeft, geeft aan op dit moment een serieuze relatie te hebben (N=50 jongeren). De gemiddelde duur van 
de relaties is bijna 8 maanden. Jongeren zijn tevreden over hun relatie (gemiddelde score 92,0 op schaal 
van 1 tot 100) en rapporteren weinig conflicten (gemiddelde score 9,4 op schaal van 1 (geen) tot 100 
(veel)). De groep jongeren die deze partner ook al had tijdens de eerste lockdown is te klein (N=19) om 
gemiddelden over te beschrijven. 
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III. Geluksgevoel, eenzaamheid, stemming en stress 

 

Gemiddeld genomen gaven de jongeren hun leven een significant (p=,002) hoger cijfer in het najaar van 
2020 (7,4) dan tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 (7,1).  

Jongens gaven hun leven gemiddeld een hoger cijfer (7,6 in voorjaar 2020 en 7,9 in najaar 2020) 
vergeleken met meisjes (6,7 in voorjaar 2020 en 7,0 in najaar 2020). 

Jongeren voelden zich wat eenzamer (zowel in relatie tot hun ouders als in relatie tot hun vrienden) 
tijdens de eerste lockdown vergeleken met het najaar van 2020. Meisjes scoorden over het algemeen 
hoger op eenzaamheid dan jongens. 

Tabel 2. Gemiddelde eenzaamheid met ouders en met vrienden tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 
2020 en tijdens het najaar van 2020. In de laatste kolom staat de p-waarde van een gepaarde t-test waarmee wordt 
gekeken of het gemiddelde tijdens de lockdown in voorjaar 2020 significant verschilt van  het gemiddelde in najaar 
2020. Een p-waarde < 0,05 betekent een significant verschil. 

 Lockdown 
voorjaar 2020  

Najaar 2020 P-value 

Gemiddelde eenzaamheid met ouders 1,51 (0,53) 1,44 (0,49) <,001 
Gemiddelde eenzaamheid met vrienden 1,43 (0,39) 1,41 (0,38) <,001 

 

Op de vraag ‘Hoe was je stemming tijdens de lockdown in het voorjaar, vergeleken met de start van dit 
schooljaar (najaar 2020)’ gaf 31,4% aan dat de stemming slechter was tijdens de lockdown, 65.5% gaf 
aan dat de stemmig gelijk gebleven was en 34,5% rapporteerde een betere stemming tijdens lockdown 
(vergeleken met najaar 2020). 

Jongeren lijken tijdens de lockdown minder stress te hebben ervaren door school (30,2% regelmatig of 
continu) vergeleken met de periode na de lockdown in 2020 toen de scholen weer open waren (54,2% 
regelmatig of constant). Wat betreft stress thuis zijn er geen grote verschillen te zien tussen voorjaar 
2020 en najaar 2020. Zie figuur 1. 
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Figuur 1. Stress thuis en stress op/door school in voorjaar 2020 en najaar 2020 voor totale groep en 
apart voor jongens en meisjes. 
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IV Eet- en drinkgedrag 

 

Het eet- en drinkgedrag van jongeren is uitgevraagd voor verschillende situaties: (1) wat jongeren thuis 
pakken of krijgen; (2) wat ze op school kopen; (3) wat ze ergens anders kopen (zoals supermarkt, 
snackbar) en (4) wat ze ergens anders krijgen (zoals bij buren, opa en oma of bij vrienden). In tabel 3 is 
weergegeven hoeveel dagen per week jongeren gemiddeld bepaald eten en drinken thuis pakken of 
krijgen. De andere contexten (eten/drinken kopen op school, iets kopen in supermarkt/kantine of 
eten/drinken bij andere mensen zoals vrienden, buren) komen aanzienlijk minder vaak voor en zijn 
daarom in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. 

Opvallend is dat het gemiddeld aantal dagen waarop ongezonde snacks en frisdranken worden 
genuttigd (frisdrank, zoete snacks, grote koeken, candybars, chocolade, chips, warme snacks) hoger is 
tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 vergeleken met het najaar van 2020 toen de scholen 
weer open waren. Deze verschillen zijn vaker significant in de groep meisjes dan in de groep jongens. 
Tijdens de eerste lockdown scoren frisdrank en grote koeken het hoogst (allebei gemiddeld iets meer 
dan 3 dagen per week).  

Wat fruit en groente betreft lijkt het gemiddeld aantal dagen tijdens de eerste lockdown en in het najaar 
van 2020 vergelijkbaar, alleen de consumptie van warme groente lijkt tijdens de eerste lockdown minder 
frequent voor te komen. 

Tabel 3. Gemiddeld aantal dagen waarop gezonde en ongezonde snacks worden genuttigd in de lockdown in 
voorjaar 2020 en in het najaar van 2020. Gemiddelden voor het totale sample en voor jongens en meisjes apart. In 
de laatste 3 kolommen staat de p-waarde van een gepaarde t-test waarmee wordt gekeken of het gemiddelde 
tijdens de lockdown in voorjaar 2020 significant verschilt van  het gemiddelde in najaar 2020 (zowel voor totale 
groep, als voor jongens en meisjes apart). Een p-waarde < 0,05 betekent een significant verschil. 

 Lockdown voorjaar 2020 Najaar 2020 Gepaarde t-test (p-
waarde) 

 Totaal Jongen Meisje totaal Jongen Meisje totaal Jongen Meisje 
Frisdrank 3.09  3.36  2.86  2.90  3.11  2.71  .011 .034 .134 
Energie-drankjes 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11  0.11   .842 1.00 0.764 
Zoete 
melkdrankjes 

1.56 1.71 1.44 1.49 1.67 1.33 .163 .654 .139 

Gebak, cake, en/of 
grote koeken 

3.06  3.05 3.07  2.79 2.91 2.69 <.001 .152 <.001 

Candybars 1.18  1.30 1.07  1.08 1.15  1.02 .108 .056 .606 
Chocolade 2.05  1.65 2.39  1.96 1.48 2.36  .171 .018 .782 
Chips 2.06 2.03 2.09  1.84 1.92 1.77  <.001 .155 <.001 
Warme en/of 
gefrituurde snacks 

1.24  1.31 1.18 1.09 1.18  1.02  <.001 .052 <.001 

Fruit 4.29 4.17 4.40 4.16 4.11 4.20 .096 .612 .075 
Salade en/of 
rauwe groenten 

3.76 3.28 4.17 3.75  3.26 4.17  .814 .764 .927 

Warme groenten  4.93 4.85  5.01  5.03  4.93 5.11 .041 .191 .116 
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