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gemeente hoger/ lager 
t.o.v. de vorige jaren

Gezondheid van de

Jongeren
in de gemeente Deurne

De meeste jongeren in Deurne groeien op
bij beide ouders. 4% van de gezinnen heeft
enige tot grote moeite met rondkomen.
Meer jongeren dan in de regio hebben een
Nederlandse achtergrond (89%) en minder
jongeren een Westerse 
migratieachtergrond (3%).

In deze infographic zijn de resultaten van de Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2019
samengevat volgens de domeinen van Positieve Gezondheid. Het onderzoek is in het
najaar van 2019, dus vóór aanvang van de coronacrisis, uitgevoerd onder 920
jongeren in Deurne. In totaal 276 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld, dit is een
respons van 30% .  De resultaten zijn vergeleken met die van de regio Zuidoost-
Brabant, die van de deelgebieden en waar mogelijk met de metingen in 2011 en 2015.
Signif icante verschillen zijn als volgt weergegeven:  

Wat gaat goed? Wat kan beter?

Kijk hier voor alle cijfers endeelgebiedenvoor degemeenteDeurne

- 84% vindt de eigen
gezondheid (heel) goed

- Steeds minder jongeren
hebben ooit gerookt

- 4 op de 5 jongeren geeft de
eigen buurt het rapportcijfer
8 of hoger

- 17% voelt zich psychisch ongezond,
- 30% van de jongeren is eenzaam,
- 14% heeft suïcide overwogen.

- Ruim 4 op de 5 jongeren voldoet
niet aan de  beweegrichtlijn

- 83% van de 12-17 jarige drinkers was
afgelopen maand binge drinker

Thuissituatie

Aandachtspunten in Deurne zijn mentaal welzijn,
eenzaamheid, bewegen en alcoholgebruik

beide ouders
co-ouders
zelfstandig, bij anderen

vader/moeder en partner
1-oudergezin

1%

10%

67%

Gezin heeft geen 
moeite met rondkomen

66%

Heeft een scheiding
van zijn/haar ouders
meegemaakt

14% - 19%

Gemeente Deurne
Regio Zuidoost-Brabant

13%
13%

Heeft
minder goede
relatie met ouders

Met heel veel jongeren in
Deurne gaat het goed!

3%

https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/deurne/Documents/Deurne%20Tabellenboek%20JM%201218%202019.pdf


Mijn lichaam

Vindt eigen gezondheid
(heel) goed

Eet niet dagelijks:

Gemeente Deurne
Regio Zuidoost-Brabant

Groente

55%
53%

Minder dan 5x per
week ontbijten

18%

16%

86%84%

Net als de afgelopen jaren voelt het
merendeel van de jongeren zich gezond!
Mooi is dat bijna driekwart van de jongeren
sport bij een sportclub/ -school en het
merendeel wekelijks sport. Toch voldoet
ruim 4 op de 5 jongeren niet aan de beweeg-
richtlijn en dit aandeel lijkt toe te nemen.

Fruit

74%
72%

Mijn gevoelens en gedachten

TREND: Voelt zich psychisch ongezond

69
77

65

29
20

30

2 3 5

2011 2015 2019
0

50

100

Gemeente Deurne Regio Zuidoost-Brabant

TREND: Gevoelens in de
afgelopen 3 maanden

Het aandeel jongeren dat zich overwegend blij
voelt is de laatste jaren afgenomen. Ook lijkt het 
aandeel jongeren dat zich psychisch ongezond en
somber voelt toegenomen. Structurele aandacht
voor preventie is nodig. Scholen kunnen hierin een
belangrijke rol spelen. Welbevinden op School
(van de Gezonde School) kan ondersteunen bij
verbetering van het mentaal welzijn van scholieren.

84% - 84%
Sport wekelijks

2011

Is lid van een
sportclub/ -school

71% - 67%
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15% 14%

18%

Heeft overgewicht en 
obesitas

  3%

10%

1%

9%

(heel) blij
beetje tot erg somber

neutraal

13% 12%

17%

2015

2011 2015 2019
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TREND: Sport of beweegt niet
dagelijks tenminste 1 uur

78%77%
75%

81% 83%

https://www.welbevindenopschool.nl/


Nu en later

Gemeente Deurne

Regio Zuidoost-Brabant

Kwaliteit van leven

Voelt zich (zeer)
vaak gestrest

TREND: Heeft in de afgelopen 12 maanden
suïcide overwogen/ suïcidepoging ondernomen

Heeft met (één of meer)
anderen gesproken
over suïcide gedachten

Het aandeel jongeren dat in het
afgelopen jaar suïcide gedachten had
lijkt toegenomen sinds 2015, maar deze
toename is niet significant. Minder dan
de helft van deze jongeren in Deurne
deelt deze gedachten met anderen. De
meesten van hen met vrienden.

Gemeente Deurne Regio Zuidoost-Brabant

Veel jongeren hebben met stress te maken. In
Deurne komt dit met name door school of huiswerk
en alles wat zij moeten doen. Meer jongeren dan in
de regio geven de eigen buurt het rapportcijfer 8 of 
hoger. Ongeveer 1 op de 4 komt op weg van huis
naar school een gevaarlijke situatie tegen.

Reden van stress:

13% 14%
2015 2019
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    2%

   14%

 0,3% Heeft in de afgelopen
12 maanden suïcide
overwogen

 6%     7%

46

39

9

6

Met wie hierover
gesproken?

school of huiswerk

alles wat ik moet
doen: school,
bijbaantje, sporten

wat anderen van
me vinden

17%

18%

11%

Worden in jouw buurt genoeg leuke
dingen voor jongeren georganiseerd?Ervaart gevaarlijke

of onveilige situaties
in het verkeer

23% -
27%

Klik hier voor
een overzicht
van deze
situaties in 
Deurne

suïcide overwogen suïcide poging
ondernomen

vrienden

huisarts / hulpverlener

iemand anders

45

35

19

(meer dan)
genoeg

(veel) te weinig

weet niet

28%  35%
TREND: Heeft lage weerbaarheid

4%

6%
6% 7%

4%

113 zelfmoordpreventie
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Rapport-
cijfer
buurt 8+ 80%

70%

BZO

https://rpubs.com/GGDBZO/Deurne


In Deurne is het aandeel jongeren dat ooit heeft gerookt de
afgelopen jaren fors gedaald. Ook hebben minder jongeren dan
voorheen recent alcohol gedronken. Toch drinkt nog steeds een
flink deel van de 12-17 jarige drinkers veel alcohol. Minder
jongeren dan in de regio hebben ooit softdrugs, harddrugs
en/of lachgas gebruikt. Het aandeel jongeren dat last heeft van
hun gehoor lijkt toe te nemen. Aandacht voor alcohol-matiging
en gehoorschade preventie blijft nodig.

Meedoen

Is lid van een vereniging of club

78% 78%

Dagelijks leven

TREND: Roken  TREND: Heeft wel eens last
van het gehoor

Gebruikt gehoor-
bescherming tijdens het
uitgaan

22% 18%

TREND: Dagelijks minimaal
aantal uren op social media

In Deurne is ongeveer een derde van de
jongeren eenzaam en dit aandeel lijkt
toegenomen sinds 2015. Steeds meer
jongeren zitten dagelijks lang op social media.

Over het onderzoek:
Mieke van Duijnhoven

www.ggdkompas.nl
Vragen of informatie?

www.brabantscan.nl

Heeft in de afgelopen 6
maanden een naaktfoto of
filmpje naar iemand anders
gestuurd
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Afgel.
4 wkn:                 

TREND: Schoolverzuim en pesten

Afgel.
3 mndn:                                         

 28%     23%      22%
   4%       3%        8%

Ziekteverzuim 
Gespijbeld
                      8%      7%        7%Is gepest
Heeft gepest
              

2 uur 3 uur

24%

 53%

19%

40%

31%      41%
2015         ->     2019

32%     42%
Ooit gerookt
Rookt nu 
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Recente binge drinker (>= 5 gl)
Recent dronken/aangeschoten 

66% 71%

83%

36% 38%

55%

TREND: (Overmatig) alcohol
drinken (drinkers 12-17 jaar)

Deurne Regio
0
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TREND: Is eenzaam

2015 2019

23% 24%

30%
33%

27%

8%
8%

6%

2015: 13% - 9%2% 4%

   8%      2%        3%

Doet vrijwilligerswerk

10%                   8%

 14%                     13%

wekelijks

incidenteel

Gemeente Deurne

Regio Zuidoost-Brabant

Gemeente Deurne Regio Zuidoost-Brabant

2011       2015        2019

Neem contact op
met ons voormeer tips enondersteuning

Over de aanpak:
Marlieke de Jong

m.van.duijnhoven@ggdbzo.nl
088-0031470

m.de.jong@ggdbzo.nl
088-0031252

18%

7%

2011

Ooit gedronken

Ooit drugs
gebruikt

2011 2015 2019
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52%

 8%

43%

 7%

TREND: Drank en drugs
(heel glas of meer)

(softdrugs en/
of harddrugs)

 5%

50%

2015

BZO

2015


