Sociaal welbevinden

Zo zijn er in deze groep meer jongeren

In deze factsheet wordt het sociaal
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Gevraagd is ook of jongeren het afgelopen
jaar wel eens een poging tot zelfmoord
ondernomen hebben. Vijf procent van de
Flevolandse jongeren geeft dit aan.
Nadere analyse laat zien dat jongeren die
een poging tot zelfmoord ondernomen
hebben, ook andere risicogedragingen
laten zien.
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• ruzie tussen ouders (30%)

Het percentage jongeren in Lelystad dat vijf of meer
ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt heeft is hoger
dan in de rest van Flevoland. Opvallend is dat in Lelystad
en Almere het percentage jongeren dat gediscrimineerd
wordt hoger is dan in de rest van Flevoland. Hetzelfde
geldt voor ruzie tussen ouders en echtscheiding van
ouders. Minder jongeren op Urk hebben vijf of meer
ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt dan jongeren
in de rest van Flevoland. Een hoger percentage jongeren
op Urk denkt aan zelfmoord en is seksueel misbruikt
in het afgelopen jaar. Daarentegen denken minder
jongeren in de Noordoostpolder aan zelfmoord en
zijn minder jongeren in de Noordoostpolder seksueel

ondernomen is in de afgelopen jaren gestegen van 2%

misbruikt dan in de rest van Flevoland.

in 1998 tot 5% in 2006/2007.
1

Verschillen naar geslacht en leeftijd
In tabel 2 zijn de verschillen naar geslacht en leeftijd

Seksueel misbruik is hier gedefinieerd als op een te intieme manier
gekust, te intiem aangeraakt worden tegen de wil van de jongere, of
gedwongen seks.

weergegeven. Een duim omhoog geeft een gunstig
resultaat weer, een duim omlaag een ongunstig resultaat.
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leven. Het overlijden van iemand van wie veel werd
gehouden (maar geen vader/moeder/broer/zus) is de
meest gerapporteerde ingrijpende gebeurtenis.
Bijna een kwart van de jongeren heeft wel eens aan
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zelfmoord gedacht. Vijf procent heeft een poging tot
zelfmoord ondernomen. Het percentage jongeren dat
wel eens aan zelfmoord gedacht heeft of een poging
ondernomen heeft is in de afgelopen jaren toegenomen.
Zes procent van de jongeren is mishandeld en één
procent seksueel misbruikt door een volwassene. Het
percentage seksueel misbruik door een leeftijdgenoot
ligt op 5%.

Meisjes scoren binnen sociaal welbevinden lager dan jongens. Een uitzondering hierop is mishandeling; meer jongens zijn in het afgelopen jaar mishandeld dan meisjes.
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Het percentage jongeren dat wel eens aan zelfmoord
heeft gedacht is sterk toegenomen van 14% in 1998
en 2002 naar 24% in 2006/2007. Het aantal jongeren
dat het afgelopen jaar een zelfmoordpoging heeft
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