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Invloed van gendernormen op (seksuele) gezondheid 
van jonge adolescenten (11-14 jarigen)

ONDERZOEKSVRAGEN

?  Hoe denken jongeren dat mannen en vrouwen zich  
in de samenleving horen te gedragen (gendernormen) ?

?   Hoe evolueren deze gendernormen tijdens de adolescentie 
en welke factoren spelen hierin een rol ?

?   Hoe beïnvloeden deze gendernormen de gezondheid  
in de adolescentie ?



BELEIDS-
AANBEVELINGEN

① Op elke school wordt relationele en seksuele vorming daadwerkelijk aangeboden,  
met specifieke aandacht voor:

 ° gelijkheid en respect voor seksuele verscheidenheid 
en genderdiversiteit

 ° wederzijds respect en het opbouwen van  
geweldloze relaties

② Bewustmaking dat seksualiteit deel uitmaakt van het ontwikkelingsproces en dat genderdiversiteit  
en seksuele diversiteit bestaan, ook bij jonge adolescenten, door:

 ° bewustmakingscampagnes

 ° aanbieden van thematische lesmaterialen voor scholen

 ° opname van deze thema’s in het curriculum voor toekomstige leerkrachten  
en jongerenwerkers

③ Ondersteunen van onderzoek naar gendernormen en de gevolgen ervan op gezondheid.
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BELGIË

Bij de helft  
van de adolescenten  
is de moeder niet  
in België geboren.

Jongeren hebben  
een eerder lage  
materiële welvaart.

https://www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be/wordpress/wp content/ 
uploads/2019/09/HBSC201718_Facstheet_sociodemografie.pdf 



Sociale media: 96% van de 
jongeren heeft een eigen gsm 
en account op sociale media. 
Een vijfde van de respondenten 
besteedt meer dan vijf uren 
per dag aan sociale media, 
online chatten met vrienden, 
computerspelletjes spelen  
of het gebruik van interactieve 
media.

RESULTATEN

Fysieke en mentale gezondheid

  Totaal
  % aantal
Middelengebruik (ooit)  
Sigaretten 9,3 % 93
Alcohol 23 % 232
Marihuana 2,7 % 27

Andere drugs 1,3 % 13

Meer jongens (85,2%) dan meisjes 
(80,5%) zeggen dat ze in goede 
gezondheid verkeren.

Middelengebruik is eerder laag  
en gaat voornamelijk over alcohol.

JongereAn geven aan gelukkig  
te zijn (gemiddelde score van  
4 op 5 op de geluksschaal).

Genderdiversiteit  
en seksuele diversiteit

32,3% van de jongens  
en 19,7% van de meisjes voelen 
zich goed in hun lichaam.

0,8 % van de jongens en 7,6 % van de 
meisjes werd reeds verliefd op iemand 
van hetzelfde geslacht.

Genderidentiteit: 2,6 % van de 
jongens en 11,4 % van de meisjes 
voelen zich niet 100% een typische 
jongen of meisje.

16,7 % van de jongens en 14,3 % 
van de meisjes voelt zich niet 
enkel aangetrokken tot het andere 
geslacht. 
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 � jongens
 � meisjes

Gendernormen

Jongeren denken vaak 
stereotiep op het vlak van:

•	 mannelijke sterkte en vrouwelijke kwetsbaarheid
•	 verwachtingen t.a.v. een relatie
•	 homoseksualiteit
•	 vrijheid om zich als individu te uiten  

en te gedragen (genderexpressie)
•	 vrijheid om seksuele gevoelens te uiten  

(seksuele expressie)

Jongens denken meer stereotiep 
dan meisjes.



Relaties

Drie op vijf jongeren had reeds een relatie.  
Jongens hebben meer ervaring met relaties  
dan meisjes.

Een vijfde van de jongeren die ooit reeds  
een relatie had, zegt reeds dader te zijn  
geweest van fysiek partnergeweld.

Een vierde van de jongeren die ooit al  
een relatie had werd slachtoffer van  
fysiek partnergeweld.

Meer dan de helft van de jongeren  
heeft vrienden van de tegenovergestelde sekse.

Ongeveer 40 % van de jongeren heeft ervaring met flirten op sociale media. Minder dan 5 % stuurde reeds  
een seksueel getinte foto naar iemand en iets meer dan 30 % van de jongeren ontving reeds dergelijke foto.

Seksualiteit
Er is gebrek aan kennis omtrent 
seksualiteit. Jongeren scoren vooral 
minder goed op vragen over HIV.
Voor meisjes zijn vrienden heel belangrijk om informatie uit te wisselen over gezondheid.  
Jongens en meisjes vragen ook informatie aan andere vertrouwenspersonen zoals een leerkracht,  
trainer, jongerenwerker en geestelijke.

Ongeveer de helft van de jongeren geeft aan beschaamd te zijn om een condoom te halen mochten  
ze deze nodig hebben. Jongens zijn minder beschaamd dan meisjes.

Jongens hebben iets meer seksuele 
ervaring dan meisjes maar in het 
algemeen hebben de respondenten  
weinig ervaring.

76,9 % van de jongens en 91,2 % van de meisjes 
raakten nog nooit de geslachtsdelen aan van iemand 
anders of werden daar door iemand aangeraakt.

86,3 % van de jongens en 96,1 % van de meisjes  
had nog nooit seks.

3,2 % van de meisjes en 8,2 % van de jongens heeft ervaring met orale seks en 0,4 % van de meisjes en 3,2 %  
van de jongens heeft ervaring met anale seks.

 � jongens
 � meisjes
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50 % 
van de jongeren die ooit intiem  
werden aangeraakt (84 van de 1008) 
geven aan dat hun eerste aanraking  
niet met volledige toestemming was. 

40 % 
van de jongeren die reeds 
geslachtsgemeenschap hadden  
(37 van de 1008) melden een gebrek 
aan volledige toestemming  
bij de eerste seksuele ervaring.
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