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Inleiding 
Jongeren met een chronische aandoening hebben, meer dan gezonde jongeren, nood aan een 
aantal competenties om maximaal te kunnen instaan voor hun eigen gezondheid. Zo moeten ze 
eerst en vooral beschikken over een goede kennis van hun aandoening en behandeling. Ze 
moeten gestimuleerd worden om een gezonde leefstijl in acht te nemen, therapietrouw te 
vertonen en risicogedrag te vermijden. Ze moeten begeleid worden bij vragen ivm dagelijkse 
activiteiten, levenskwaliteit en psychosociale status, in relatie tot hun aandoening. Hierbij opent 
digitale zorgverlening zeker nieuwe mogelijkheden naast klassieke zorgverlening: informatie en 
communicatie over hun gezondheid op interactieve wijze, aangepast aan hun behoeften. 
Jongeren zijn opgegroeid in deze digitale wereld en gaan er spontaan mee om. 

Het eerste luik in dit project is een explorerend onderzoek om internetgebruik bij jongeren ivm 
hun gezondheid in kaart te brengen. We hebben hierbij ook oog voor jongeren met een 
chronische aandoening. In een tweede luik wordt aan jongeren met een chronische aandoening 
gevraagd hoe ze het best kunnen ondersteund worden in hun ziekteproces en hoe het internet 
daarbij een rol kan spelen.  

Deel 1: verkennend onderzoek naar internetgebruik bij jongeren ivm 
gezondheid 

1 Literatuur 

1.1 Jongeren en internet 
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 95% van de jongeren kan beschikken over een computer, 
waarvan 79% toegang heeft tot het internet. Vlaamse jongeren tussen 10 en 18 jaar spenderen 
gemiddeld bijna 2 uur per dag op het internet ; in het weekend kan dit zelfs naar de 3 uur gaan. 
Jongens maken meer gebruik van ICT dan meisjes en zij trekken er ook meer tijd voor uit. 
(Moeneclay, 2009)  (van Driel, 2009) Volgens (Pfeil, 2009) gebruikt 85% van de tieners het 
internet op dagelijkse basis en dit vooral onder de vorm van chat; SNS-sites zoals My Space 
hebben een immense groei gekend van meer dan 300% tussen 2005 en 2006 en dit 
voornamelijk bij jonge adolescenten. Meisjes gebruiken internet meer voor e-mails; jongens 
meer voor games. (Suris, Akré, Berchtold, Bélanger, & Michaud, 2010). E-mail is in de ogen van 
de jongeren alweer wat verouderd, hoewel het toch nog veel gebruikt wordt.  74% van de 
jongeren verkiest de instant berichten via internet boven email (Ybarra, Alexander, & Mitchell, 
2005).  Het gaat allemaal sneller en directer via chat, SNS, … Ook via games wordt veel 
gecommuniceerd (Papastergiou, 2009) 
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1.2 Internet, jongeren en gezondheid 
Op het internet blijkt gezondheid een van de meest populaire onderwerpen te zijn.  Meer dan 
70% van de volwassenen zoekt wel eens informatie over gezondheidszorg en gezondheid. Het 
gaat hier dan over sites die aanzetten tot gezondheidsbevorderend gedrag en primaire 
preventie van chronische aandoeningen (de Nooier, Oenema, Kloek, Brug, de Vries, & de Vries, 
2005)  (van den Brink-Muinen, 2006). Ook uit onderzoek van Fox  (Fox S. , 2006) blijkt dat 
mensen over het algemeen internet zeer veel gebruiken voor het zoeken naar 
gezondheidsinformatie. Vrouwen zoeken meer informatie op op internet dan mannen 
(Underhill & McKeown, 2008). Het wordt zelfs vergeleken met de frequentie van onlinebanking 
en het lezen van de krant online.  Meteen wordt er ook bij verteld dat 75% van de mensen de 
bronnen op het internet niet in vraag stelt of de juistheid ervan onderzoekt.  

In dit onderzoek focussen we echter op een heel specifieke internetgebruiker, namelijk de 12-18 
jarige: de adolescent.  In de meeste Westerse landen zijn de jongeren tussen 14-19 jaar 
regelmatige internetgebruikers (91%).  Volgens onderzoek van Bleakley et al.  (Bleakley, Merzel, 
VanDevanter, & Messeri, 2004) gebruikt 55% van de jongeren tussen 15 en 18 jaar internet voor 
zijn gezondheid.   

Bronnen zijn het niet eens van wanneer tot wanneer de adolescentie nu precies loopt (Sawyer, 
Drew, Yeo, & Britto, 2007). De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van de adolescentie 
tussen 10 en 20 jaar.  In het model van Erik Erikson (1959) loopt de adolescentie van 14 tot 
midden de 20.  Daarom spreken we in het vervolg van dit onderzoeksverslag over ‘jongeren’.   

De jongerencultuur is getypeerd door specifieke kenmerken en noden (Moeneclay, 2009); 
(Donckerwolcke & Van zeben- vander Aa, 2002).  Zo is er de nood aan het veroveren van een 
plekje en het verkennen van hun ‘zelf’.  (Tielen, 2003) Naast lichamelijke veranderingen en 
cognitieve veranderingen zoals het leren abstract denken, heeft de jongere te maken met 
psychosociale veranderingen zoals  de ontwikkeling naar de eigen identiteit  (Erikson, 1959); 
(Marcoen, 2001)(van Driel, 2009); (Taylor, Gibson, & Franck, 2008), (Valkenburg & Peter, 2011). 
Jongeren worstelen met veranderende sociale contacten, hun sociale wereld breidt  uit en er 
komen steeds nieuwe rollen bij die de jongeren moeten vervullen  (Zimbardo P.G., 2006).  
Binnen die veranderende rollen en toenemende sociale contacten, moet de jongere uitzoeken 
wie hij zelf is.  De eisen en het onbekende  van de nakende volwassenheid en de verwachtingen 
die ermee gepaard gaan, kunnen overweldigend zijn. (Moeneclay, 2009)  

Binnen hun identiteitszoektocht zijn leeftijdsgenoten en “erbij horen” erg belangrijk.  Zo hebben 
jongeren de neiging om zich te conformeren naar hun peers.  Dit geeft hen houvast binnen hun 
veranderende wereld (Maurice-Stam, Hartman, Deurloo, & Groothoff, 2006).  Leeftijdsgenoten 
kunnen fungeren als rolmodellen waaraan ze zich spiegelen ivm hun eigen gedrag. 
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In de jongerencultuur is enerzijds de communicatie met leeftijdsgenoten zeer belangrijk, 
anderzijds zijn de kanalen waarlangs de communicatie gebeurt steeds meer digitaal 
(Subrahmanyam K. R., 2008).  Mobiele telefoon, internet, sociale netwerkwebsites zoals 
Facebook, Netlog, ….  zijn steeds meer in de opmars.  Via online technologie zoals email en SNS 
maken jongeren dankbaar gebruik om elkaar op te zoeken.  (Kuntsche, Simons, ter Bogt, I.S, 
Tinoco, & al., 2009)   Gevaar van zulk veelvuldig gebruik van online communicatie die de 
jongeren uitkiezen via het internet is dat de contacten die jongeren hebben, oppervlakkiger zijn 
en ze daardoor makkelijker in contact kunnen komen met onveilige situaties; anderzijds geeft 
het wel zeer veel mogelijkheden om de eigen identiteit te gaan verkennen en ontwikkelen 
doordat ze steun vinden en informatie over zaken die hen bezighouden (Valkenburg & Peter, 
2011).   Het gebruik van Blogs en Sociale netwerksites veroorzaakt een stijging in het 
zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel van de jongeren (Valkenburg & Peter, 2011) 

 

Wat onze huidige jongeren zo specifiek maakt , is dat zij ook de eerste generatie zijn die volledig 
opgegroeid zijn met het internet.  Deze generatie wordt ook de Net Gen of de 
I(nternet)Generatie genoemd (van Driel, 2009). De oudsten  van deze internetgeneratie zijn nu 
zo’n 42 jaar, de jongsten 2.  Internet  is een niet weg te denken onderdeel van hun leefwereld. 
Zij zien het internet niet als technologie maar iets dat aanwezig is, bereikbaar en een belangrijk 
middel om in contact te staan met de wereld die ze aan het verkennen zijn. (van Driel, 2009), 
(Tielen, 2003). Via internet is een enorme hoeveelheid informatie voorhanden, en deze neemt 
steeds toe. In een turbulente periode als de puberteit-adolescentie kan een jongere makkelijk 
verdrinken in de veelheid aan informatie en de quasi onuitputtelijkheid van deze 
informatiebron.  Oudertoezicht,  educatie maar ook peercommunicatie zijn belangrijke 
voorwaarden om de weg te blijven vinden in de digitale wereld.  (Mitchell & Ybarra, 2009) Het 
gemak waarmee jongeren kunnen opzoeken en informatie verwerken, staat in contrast met de 
soms mindere kwaliteit van de aangeboden informatie en het gevaar van foutieve informatie 
enerzijds en privacyproblematiek anderzijds  (Ybarra, Alexander, & Mitchell, 2005) (Tielen, 
2003).  Het feit dat jongeren de kans krijgen om anoniem te blijven, het asynchrone karakter 
van de interacties en de laagdrempeligheid van het medium, zorgen ervoor dat de jongeren 
meer grip krijgen over wat ze over zichzelf willen vertellen en hoe ze de informatie aanwenden, 
o.a. voor hun gezondheid.  (Valkenburg & Peter, 2011) 

Uit Amerikaans onderzoek  bij ruim 2100 jongeren tussen 15 en 24 jaar, blijkt  dat 75% van de 
jongeren geregeld gebruik maakt van het internet om informatie op te zoeken over vragen in 
verband met gezondheid.  (Fox S. , 2006)  Maar tegelijk werd ook aangegeven dat de jongeren 
het toch moeilijk vonden om de juiste informatie te vinden  die een antwoord gaf op hun 
specifieke vraag, en dat ook de kwaliteit van de aangeboden informatie op het internet niet 
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steeds goed was. (de Nooier, Oenema, Kloek, Brug, de Vries, & de Vries, 2005) (Fox S. , 2006), 
(Skinner, Biscope, Poland, & Goldberg, 2003). Jongeren willen op hun leeftijdgenoten lijken 
(Kyngas, Kroll, & Duffy, 2000). De interactie tussen “peers” kan echter zowel positieve als 
negatieve effecten hebben op het gezondheidsgedrag van de jongere.  (Kuntsche, Simons, ter 
Bogt, I.S, Tinoco, & al., 2009).  

Dat jongeren communiceren via het internet is duidelijk en te verwachten. Het internet opent 
ook nieuwe perspectieven voor jongeren uit moeilijker te bereiken regio’s en lagen van de 
bevolking. Jongeren nemen vaak beslissingen over hun gezondheid, of trekken besluiten op 
zichzelf, zonder de traditionele paden van hulpverlening te bewandelen.  Ze zoeken het liever 
zelf uit.  Toch geven ze zelf aan dit moeilijk te vinden en ze willen betere ondersteuning 
(Skinner, Biscope, Poland, & Goldberg, 2003).  Er zijn weinig data te vinden over hoe internet 
precies gebruikt wordt onder jongeren met een chronische ziekte  (Suris, Akré, Berchtold, 
Bélanger, & Michaud, 2010). Dat jongeren communiceren via het internet is duidelijk en te 
verwachten.   

 

1.3 Jongeren met een chronische aandoening en internet 
Binnen de groep jongeren hebben we speciaal aandacht voor die jongeren die leven met een 
chronische aandoening.    14% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een chronische 
aandoening  (Mokkink L. , van der Lee, Grootenhuis, Offringa, & van Praag & Heymans, 2007); 
(Donckerwolcke & Van zeben- vander Aa, 2002).  Een andere bron:  (de Lange & van Staa, 2004) 
spreekt van 8-13%. Volgens onderzoek uitgevoerd door (Sawyer, Drew, Yeo, & Britto, 2007) 
heeft minimum 12% van de jongeren een chronische aandoening. 

Uit onderzoek blijkt dat volwassenen met een chronische aandoening net iets minder de digitale 
weg kiezen.  Redenen hiervoor zijn onduidelijk, maar beïnvloedende factoren kunnen onder 
meer zijn: financiële redenen, functionele beperking door de aandoening, onvrede met het 
internet.. Jongeren met een chronische aandoening gaan dan juist weer wel meer informatie 
opzoeken via het internet (van den Brink-Muinen, 2006). 

Meisjes met chronische aandoeningen zijn meer geneigd om internet te gaan gebruiken voor 
hun gezondheid dan jongens  of dan  hun leeftijdsgenoten. (Suris, Akré, Berchtold, Bélanger, & 
Michaud, 2010) 

Hoe bewegen jongeren die buiten de normale ontwikkeling tot de volwassenheid,  ook nog te 
kampen hebben met een ziekte of een chronische problematiek zich binnen internet en sociale 
netwerk websites?  Worden deze ook gebruikt om informatie op te zoeken over de ziekte? 
Zoeken zij steun bij lotgenoten?  Staat net de nood aan conformiteit binnen een groep dit in de 
weg?   
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Binnen de groep van de adolescentie bevindt zich een specifieke groep die in dit onderzoek een 
belangrijke plaats krijgt. Het is een zeer kwetsbare groep: de groep van jongeren met een 
chronische aandoening.   Er wordt liever gesproken over “jongeren met een chronische 
aandoening” dan “chronisch zieke jongeren” omdat niet de ziekte voorop staat, maar wel de 
jongere  (Tielen, 2003); (Maurice-Stam, Hartman, Deurloo, & Groothoff, 2006). Symptomen zijn 
onlosmakelijk verbonden met  een chronische aandoening .  Deze symptomen worden dan weer 
veroorzaakt door de onderliggende ziekte.  Het begrip “chronische aandoening” blijft echter ook 
heel erg ruim. In het kader van inventarisatie van het gebruik van het internet en zijn 
toepassingen door jongeren met een chronische aandoening, is een verdere verfijning en 
definiëring van het begrip “chronische aandoening” nodig.  In de literatuur is heel wat terug te 
vinden over specifieke chronische aandoeningen zoals hartafwijkingen, chronische 
inflammatoire darmziektes enz    (Mokkink L. , van der Lee, Grootenhuis, Offringa, & van Praag 
& Heymans, 2007); (Maurice-Stam, Hartman, Deurloo, & Groothoff, 2006); (Escher & van der 
Woude, 2005); (de Lange & van Staa, 2004). Binnen dit onderzoek wordt niet toegespitst op 1 
bepaalde patiëntengroep in het bijzonder, maar richten we ons op de problematiek van 
chronische aandoeningen in het algemeen.  Een definitie die we verder hanteren is: “Alle 
beperkingen of afwijkingen van het normale welke een of meerdere van de volgende 
karakteristieken hebben: zijn permanent,  veroorzaken blijvende handicap, zijn veroorzaakt 
door onomkeerbare pathologische veranderingen, vereisen speciale training van de patiënten 
om te revalideren, waarvan wordt verwacht dat een lange periode van supervisie, observatie of 
zorg wordt verwacht”  (Strauss, 1984); (Suris, Akré, Berchtold, Bélanger, & Michaud, 2010); 
(Sawyer, Drew, Yeo, & Britto, 2007). Heel specifiek hebben we het hier over chronische 
aandoeningen bij kinderen (jongeren) van 12-18 jaar (Mokkink L. , van der Lee, Offringa, van 
Praag, & Heymans, 2007). 

In dit onderzoek werken we ziekte overschrijdend en leggen we de nadruk op wat chronisch 
zieke jongeren gemeen hebben in hun tocht doorheen de adolescentie, in contrast met de 
ziekte gefocuste aanpak door hulpverleners. (Jedeloo, van Staa, Latour, van Exel, & Job, 2009). 
Negentig procent van de jongeren met een chronische aandoening bereikt vandaag de dag de 
volwassenheid  (de Lange & van Staa, 2004); (Donckerwolcke & Van zeben- vander Aa, 2002)). In 
het spreken van een transitie naar de volwassenzorg klinkt hoop door: “je zal ondanks je ziekte 
wel degelijk volwassen worden en we willen je zo goed mogelijk verder begeleiden”  (Taylor, 
Gibson, & Franck, 2008).  Jongeren met een chronische aandoening willen vooral ‘normaal’ zijn 
(Taylor, Gibson, & Franck, 2008).  Hen wachten dezelfde ontwikkelingstaken als hun gezonde 
leeftijdsgenoten met dezelfde uitdagingen en dezelfde valkuilen. Jongeren experimenteren 
graag met verschillende rollen om hun persoonlijkheid en eigenheid te gaan zoeken.  Echter het 
risico dat  die jongeren bijkomende problemen ondervinden in de transitie naar de 
volwassenheid is reëel bv therapieontrouw, het vertonen van risicogedrag ter compensatie van 
de eigen beperkingen (Maurice-Stem, dec 2006, Sawyer, 2007), ‘drop-out’  uit 
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behandelingsprogramma’s.  (Maurice-Stam, Hartman, Deurloo, & Groothoff, 2006), (Sawyer, 
Drew, Yeo, & Britto, 2007). De schade die jongeren kunnen oplopen door het opgroeien met 
een chronische aandoening kan beperkt worden door de ouders aan te moedigen om hun 
kinderen te stimuleren in het leggen van sociale contacten en het ontwikkelen van 
zelfstandigheid (Maurice-Stam, Hartman, Deurloo, & Groothoff, 2006). Contacten met de 
‘peers’ zijn heel belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van de jongeren.  In de turbulente 
periode die de pubertijd is voor de jongere, en dan specifiek voor de jongere met een 
chronische aandoening, is het openhouden en verkennen van alle mogelijke 
communicatiekanalen om hen zo goed mogelijk bij te staan en te begeleiden,  onontbeerlijk.   

Veel jongeren met een chronische aandoening voelen zich vooral sociaal meer beperkt dan hun 
leeftijdsgenoten (Kyngäs, 2004). Jongeren met een chronische aandoening lopen (nog) meer 
kans om uitgesloten te worden door leeftijdsgenoten omwille van hun anders zijn. 
(Donckerwolcke & Van zeben- vander Aa, 2002).  Anderzijds kunnen de peers net heel erg 
positief zijn in het ondersteunen van therapietrouw van de chronisch zieke jongere.  Een 
wisselwerking van verschillende factoren, zorgt ervoor dat jongeren meer kans hebben op 
therapieontrouw.  Dat de adolescentie voor de jongere een moeilijke periode is, en als dusdanig 
risicovol voor het optreden van therapie-ontrouw, is duidelijk. (Geist, Grdisa, & Otley, 2003)  
Toch is adolescentie of puberteit op zich niet de uitlokkende factor.  Het is net het complex 
samengaan van factoren die bij deze leeftijdsgroep een flinke impact heeft.  Naast de 
adolescentie is het ook de ziekte zelf of de gevolgen ervan, die psychosociale problemen 
veroorzaakt door de interactie tussen de ziekte, de jongere en zijn onmiddellijke omgeving  
(Sawyer, Drew, Yeo, & Britto, 2007). 

Het asynchrone karakter van online communicatie in vergelijking met face-to face is vooral 
voordelig bij jongeren die verlegen zijn of erg zelfbewust zijn over hun lichaam. (Valkenburg & 
Peter, 2011) 

Om de therapietrouw zoveel mogelijk te bewaken, en in te kunnen spelen op de specifieke 
noden van deze jongeren, wordt de transitie naar de volwassenenzorg zeer belangrijk. De 
overgang van de kinder- verpleeg-en geneeskunde naar de volwassen verpleeg -en 
geneeskunde gaat echter niet zonder slag of stoot (Escher & van der Woude, 2005). Enerzijds is 
een kinderafdeling te kinderachtig en voelen jongeren zich er niet meer thuis, maar anderzijds 
was het wel een vertrouwde en beschermde omgeving voor de jongeren waartegen de 
volwassen zorg kouder en afstandelijker kan lijken.  Overgang naar de volwassen geneeskunde 
kan gevoelens van opstand, gelatenheid, en mogelijke therapieontrouw met zich meebrengen.   
(van Staa, Jedeloo, & van Meeteren, 2011) 

Internet is bijzonder aantrekkelijk voor het zoeken van gezondheidsinformatie bij patiënten met 
een stigmatiserende ziekte. 
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1.4 Zoektermen 
Chronical illness, chronic disease youth, adolescents, selfmanagament, ehealth, coping, 
transition, health information, health communcation, health coaching online, health education 
online, web 2.0, social networking sites and health, compliance, adherence. 

 

2 Het onderzoek/onderzoeksvragen 
Aangezien de peers bij de jongeren zo belangrijk zijn en er net heel veel wordt gecommuniceerd 
via internet SNS, MSN, …  (Pfeil, 2009) rijst de vraag in hoeverre ook de hulpverlening  hierin 
niet mag/kan achterblijven.  Kan therapietrouw, kwaliteitsverbetering van de specifieke 
adolescentenzorg en de transitie naar de volwassenen zorg geoptimaliseerd worden door mee 
te stappen in het digitale verhaal?   (Tielen, 2003) Doordat jongeren  opgroeien met het internet 
en zich hierin erg thuis voelen, staan zij ook meer open naar de mogelijkheden van het medium 
en de nieuwe mogelijkheden die het met zich meebrengt.  (Crutzen, de Nooijer, Brouwer, 
Oenema, Brug, & en de Vries, 2009). Een tweede luik dat hier direct mee samenhangt is de 
veiligheid van het internet en het beschermen van de privacy. (Boyd & Ellison, 2007)  Wat zijn 
hier de knelpunten? 

Hoe kunnen sociale netwerken en andere internettoepassingen een hulp betekenen in de 
follow-up van een chronische aandoening? Op welke wijze voelen jongeren zich aangesproken? 

Dat het opzoeken van informatie over gezondheid en internet als medium samen vermeld 
worden, is steeds meer een evidentie en een verwachting geworden.  Web 2.0 of Sociale sites 
zoals Facebook, Netlog enz. boomen? enorm en zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse 
realiteit van onze jongeren. Waarover wordt er dan zoal gecommuniceerd? Heeft gezondheid 
hierin ook een plaats?  Zoeken jongeren contact via dit communicatiekanaal?  Jongeren zijn 
bezig met hun gezondheid en gaan actief naar informatie op zoek (Tielen, 2003) Dat ze online 
communiceren is ook een zekerheid (Harvey, Churchill, Craford, Brown, Mullany, & Macfarlane, 
2008)Communiceren ze dan ook over gezondheid online?  Zijn ze zich bewust van de risico’s? 

Dat jongeren zich vlot en soepel doorheen het internet kunnen manoeuvreren en een heel 
vlotte toegang hebben tot ongelimiteerde informatie, roept ook vanuit het verpleegkundige 
perspectief vragen en mogelijkheden  op.  Wordt er door jongeren informatie opgezocht in 
verband met gezondheid?  Ziekte?  Wordt er via Sociale sites gecommuniceerd over 
gezondheid?  Gebeurt dit op een veilige manier?  Dit situeert zich binnen het preventieve luik 
van de verpleegkunde. De erg gemakkelijke toegang tot die media schept  bijzonder veel 
mogelijkheden maar ook risico’s (Valkenburg & Peter, 2011).   
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Een chronische aandoening en de behandelingen en dagelijkse zorgen die ze met zich 
meebrengt, beïnvloedt het leven van een jongere drastisch.  Dit kan ervoor zorgen dat de 
jongere zich ‘anders’ voelt en meer geïsoleerd en kan ertoe leiden zich meer te gaan 
afzonderen.  Dit verhoogt het risico op therapieontrouw.  Een chronische ziekte vraagt continue 
aanpassing van de levensstijl; de onvoorspelbaarheid van het ziekteverloop kan elk aspect van 
het leven van de jongeren gaan beïnvloeden.  Ongeveer 50% van de jongeren met chronische 
aandoeningen zouden op een of andere manier therapieontrouw zijn  (Kyngas, Kroll, & Duffy, 
2000). 

Dit alles leidt ons tot volgende onderzoeksvragen:  

1: Hoe informeren jongeren zich via online sociale netwerken/internet over gezondheid? Is het 
hebben van een chronische aandoening een beïnvloedende factor? 

2: Welke voordelen zien jongeren in het gebruik van de online sociale netwerken/internet? 
Welke knelpunten ervaren ze? Zijn alle kanalen even betrouwbaar? 

3: Hoe kunnen online sociale netwerken/internet een (betere) hulp betekenen in de follow-up 
van een chronische aandoening? Op welke wijze voelen jongeren zich aangesproken? 
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Onderzoeksschema 

 

 

                                                         Jongeren 

      

      Jongeren met een chronische aandoening 

 Veiligheid ??    

 Wensen?    

             Knelpunten ?                   Internet      

                                                                                                                                     Therapietrouw 

          Online hulpverlening        Transitie 

                          Zelfmanagement/gedrag 

 

    Gezondheid? 

                                     

   Communicatie         Informatie 

 

   Peersupport  Kennis 

   Identiteit 
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3 Methodologie 

3.1 Kwantitatief onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit 2 grote luiken: een eerste kwantitatief luik dat zich vooral richt naar de eerste 
onderzoeksvraag, en een kwalitatief luik, dat voortbouwt op de gegevens uit het eerste luik en specifiek 
toegespitst is op jongeren met een chronische aandoening.  

3.1.1 Vragenlijst 
De vragenlijst die opgesteld werd op basis van de literatuur (FR Zuure, 2005; 
Gezondheidsenquête 2008,  CLB 2008; norris, M.L. ) is opgebouwd uit verschillende delen (zie 
bijlage 6) Er wordt  achtereenvolgens gevraagd  naar algemeen internetgebruik, naar de 
gezondheid van de jongeren en enkele persoonlijke gegevens zoals leeftijd geslacht, 
studierichting enz. Daarna komen 2 grote luiken die, gebaseerd op de onderzoeksvragen, polsen 
naar hoe en of jongeren zich informeren en communiceren via het internet over gezondheid.  
Aan de hand van leefwereld gerelateerde en meer specifieke gezondheidsitems, wordt het 
internetgebruik voor gezondheid in kaart gebracht.   

3.1.2 Pilootstudie 
In het najaar van 2010 is de vragenlijst ter proef afgenomen bij alle eerste jaars studenten  
verpleegkunde.  Hier ging het over leerlingen met een leeftijd rond de 18jaar.   Via deze weg 
werd de afneembaarheid, duur van afname, helderheid van de vragen door de leerlingen getest.  
Uit de proefafname bleek dat een aantal vragen nog onduidelijk was of voor verwarring zorgde.  
Ook werd door de groep studenten geopperd om de lijst te digitaliseren, aangezien het toch 
over internet ging.  We speelden voorheen al met die gedachte, voornamelijk omdat we zoveel 
mogelijk jongeren wilden bereiken, en we de vragenlijst toegankelijker wilden maken. (zie 
bijlage 6) Na deskundig advies en aftoetsen van de mogelijke voor- en nadelen, werd beslist om 
effectief over te gaan naar een digitale afname.  Door deze beslissing was het mogelijk om op 
kortere tijd veel meer leerlingen te bereiken.  Initieel was het beoogde aantal respondenten 500 
(via papieren afname).  Door de beslissing om te digitaliseren werd dit opgetrokken naar 
minimaal 1000 responsen.   

3.1.3 Digitalisering 
Via het recent in de hogeschool ingevoerde programma “Lime-Survey” is de vragenlijst dan 
gedigitaliseerd en verder afgestemd.  De verwerkbaarheid van de  enquête werd grondig 
onderzocht en de ondervonden obstakels en problemen uitgeklaard en gerapporteerd.  

Omdat jongeren zich aangetrokken zouden voelen om de vragenlijst in te vullen is geopteerd 
om te werken met foto’s en illustraties om het geheel wat meer uitnodigend te maken.  De 
uiteindelijke illustraties zijn nog eens voorgelegd aan enkele jongeren, waaruit bleek dat 
bepaalde illustraties ‘te kinderachtig’ werden bevonden.  Na aanpassing en goedkeuring werd 
de vragenlijst definitief.   
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3.1.4 Populatie en setting 
Na grondige navraag is geopteerd om alle scholen uit de regio te betrekken in het selecteren 
van de leerlingen. Alle leerlingen die in die school studeerden werden automatisch in contact 
gebracht met de vragenlijsten (via de directie van de school).  Zo werd de link naar de vragenlijst 
verspreid naar alle leerlingen via de digitale leeromgeving “smartschool”.   Om de responsrate 
zo hoog mogelijk te krijgen, is gewerkt met 2 soorten incentives.  Ten eerste maakten alle 
deelnemers kans om een filmticket te winnen.  Hiervoor moesten ze wel hun emailadres 
opgeven.  Alle leerlingen die een emailadres gaven, kwamen in aanmerking voor het 
vervolgonderzoek (kwalitatief) en een filmticket. Zij werden hiervan op voorhand ook op de 
hoogte gebracht.   Ten tweede werd aan de school met het hoogste responspercentage  een 
extra prijs uitgereikt: een Nintendo Wii. 

Bij het begin van de vragenlijst werden de deelnemers geïnformeerd over het onderzoek en 
werd hen toestemming gevraagd. De vragenlijst was zo opgesteld dat deze niet kon 
overgeslagen worden? als de deelnemers niet akkoord waren met de voorwaarden van het 
onderzoek. 

De leeftijdsgroep werd op basis van de literatuur en na overleg ook uitgebreid naar 12-18 
jarigen.  Uit de literatuur bleek dat van de jongeren met leeftijd 8-18 jaar (ook wel de “Net 
Generation” genoemd) 96% online zitten (Oblinger, 2005).  Naar onze studie toe is de leeftijd 
dus afgebakend naar leerlingen van het secundair onderwijs. Via het Vrije CLB Groeninge en het 
CLB van het gemeenschapsonderwijs Mandel & Leie zijn alle scholen geïncludeerd die zij 
bedienen.  Alle leerlingen van het secundair onderwijs (afdelingen BSO, TSO, ASO en KSO) 
werden in de studie opgenomen.  BuSO werd geëxcludeerd uit de studie wegens het 
niveauverschil met de andere richtingen en de nood aan een aangepaste vragenlijst, specifiek 
voor die groep.  Bijkomend onderzoek voor  BuSO is nog nodig.  

Alle scholen werden via telefonisch contact  gevraagd of zij wilden deelnemen aan de studie.  Er 
werd een afdruk van de vragenlijst en een begeleidende brief via de post opgestuurd naar de 
scholen die zich bereid hadden getoond.  Een aantal scholen weigerde deel te nemen en 
excludeerde zichzelf uit de studie.  Uiteindelijk hebben 10 scholen deelgenomen van de 13 die 
initieel aangesproken waren.  In totaal hebben  6183 leerlingen de vragenlijst ontvangen en lag 
de algemene respons op  1073 (17%). Van die 1073 hebben 799 (74%) leerlingen de vragenlijst 
volledig ingevuld. Op 6183 leerlingen is de uiteindelijke valide respons 13%. 

10% van de leerlingen die had deelgenomen aan de studie heeft een filmticket ontvangen (at 
random geselecteerd adhv de opgegeven emailadressen). 
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3.1.5 Verwerking 
De gegevens werden aan de hand van het Softwareprogramma SPSS verwerkt (Statistical 
Package for Social Sciences) 

4 Resultaten 
In het eerste deel schetsen we het profiel van de respondenten. Dit moet de lezer duidelijk 
maken aan welke kenmerken de deelnemers aan dit onderzoek beantwoorden. We gaven al aan 
dat onze steekproef niet representatief is voor een doorsnede van de Vlaamse schoolgaande 
jongeren. Dit is gezien het exploratief karakter van het onderzoek, ook niet nodig.  

4.1 Beschrijving van het profiel van de deelnemende leerlingen 

4.1.1 Geslacht 
Een meerderheid van de respondenten is vrouwelijk  n=561 (62.8%). 

Tabel 1: Geslacht 

Geslacht N 
(missing) 

% 

Jongen 332 37.2 

Meisje 561 62.8 

Totaal 893 (16) 100 
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4.1.2 Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 16 jaar (SD = 2). De jongste respondent is 13, de 
oudste 20. Aangezien de dataverzameling doorging in de middelbare scholen, spreekt het voor 
zich dat de 19 en 20-jarigen een minderheid vormen.  

Tabel 2: Leeftijd 

Leeftijd N 
(missing) 

% 

13 143 16.1 

14 127 14.3 

15 127 14.3 

16 120 13.5 

17 140 15.8 

18 164 18.5 

19 54 6.1 

20 12 1.4 

Totaal 887 (22) 100 
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4.1.3 Onderwijsniveau 
De meeste respondenten volgen momenteel een richting binnen het ASO( n= 548 of 61.7%), 
maar ook het TSO (n= 196, 22.1%) en het BSO  (n= 136, 15.3%) zijn goed vertegenwoordigd. 
Slechts 8 leerlingen komen uit het KSO  (0.9%). 

 

Tabel 3: Huidige gevolgde studierichting 

Studierichting N 
(missing) 

% 

ASO 548 61.7 

TSO 196 22.1 

BSO 136 15.3 

KSO 8 0.9 

Totaal 888 (21) 100 

Als we kijken naar de verdeling van studiejaar en geslacht per studierichting, zien we dat de 
ASO-leerlingen gemiddeld jonger zijn dan de leerlingen uit het TSO en BSO. 45% van de ASO-
leerlingen komen uit de eerste graad, 58% en 40% van de TSO resp. BSO-leerlingen komen uit 
de derde graad. In het TSO zijn de vrouwelijke en mannelijke respondenten gelijk verdeeld (51% 
meisjes – 49% jongens), terwijl er in het ASO en BSO voornamelijk meisjes hebben deelgenomen 
(65% meisjes in ASO,  72% meisjes in BSO). 

4.1.4 Gezondheid 

4.1.4.1 Gezondheidsstatus, gezondheidsgedrag en gezondheidsperceptie 
72% van de respondenten geeft aan vaak bezig te zijn met zijn/haar gezondheid. Als we vragen 
naar de perceptie van de eigen gezondheid (zie tabel 4), zien we dat slechts 4.7% van de 
jongeren zijn/haar gezondheid zeer slecht tot slecht inschat (n=41). 28.6% percipieert zijn/haar 
gezondheid als ‘redelijk’ (n= 252) en 66.7% schat zijn/haar gezondheid dan goed tot zeer goed in 
(n=588). Meisjes percipiëren hun gezondheid significant negatiever dan jongens (p<0.001) en 
jongere respondenten zijn dan weer positiever over hun gezondheid dan oudere respondenten 
(p<0.001). 

Wanneer we kijken naar gezondheidsgedrag (zie tabel 5), zien we dat 10.3% (bijna) dagelijks 
rookt, 1.8% (bijna) dagelijks drinkt en 0.7% (bijna) dagelijks drugs gebruikt. De overgrote 
meerderheid rookt niet (83.2%), drinkt niet of maximum 1 keer per maand (72.7%) en gebruikt 
geen drugs (94.5%). Qua rookgedrag vinden we geen verschil tussen jongens en meisjes, maar 



 
19 

zien we wel een significant verschil in leeftijd en in studierichting. Oudere respondenten en 
jongeren uit het BSO roken significant meer (p<0.01). Het drinken van alcohol stijgt ook 
significant naarmate de leeftijd stijgt (p<0.001). Druggebruik dan, is het hoogst bij jongens 
(p<0.05) en bij oudere leerlingen (p<0.01). 

Positief gezondheidsgedrag hebben we bevraagd via het peilen naar het doen van sport en het 
eten van fruit en groenten (zie tabel 5). We zien dat 91.7% van de jongeren minstens 1 keer per 
week aan sport doet. 96.6% eet minstens 1 keer per week groenten, 92.8% eet minstens 1 keer 
per week fruit. 

Tenslotte hebben we gevraagd of er iemand in de omgeving chronische gezondheidsproblemen 
heeft. 20.4% (17.2%?) geeft aan een zieke kennis/familielid/vriend/… te hebben, waar het om 
een heel arsenaal van ziektes gaat, van psychische aandoeningen (anorexia, verslaving, 
depressie) tot lichamelijke chronische ziektes (kanker, long-aandoeningen, astma, hart-en 
vaatziektes,…). 44 jongeren kampen zelf met chronische gezondheidsproblemen, waarvan 
54.5% (n=24) aangeeft hierdoor af en toe moeilijkheden te ondervinden in het dagelijks leven, 
en 29.5% (n=13) zegt hier voortdurend last van te ondervinden. Voor 38.6% (n=17) heeft deze 
chronische ziekte een negatieve impact op de studies of het later beroep, en bij 22.7% (n=10)  is 
het gezondheidsprobleem zichtbaar. Deze groep respondenten zullen we in deel 2 apart 
analyseren.  
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Tabel 4: Gezondheidsperceptie (hoe beoordeel je je eigen gezondheid in de afgelopen maand?) 

Gezondheidsperceptie N 
(missing) 

% 

Zeer slecht 7 0.8 

Slecht 34 3.9 

Gaat wel 252 28.6 

Goed 476 54 

Zeer goed 112 12.7 

Totaal 881 (28) 100 

 

Tabel 5: Gezondheidsgedrag % (N=880) 

 
nooit 

minder dan 
1x/maand 1x/maand 1x/week 

(bijna) 
dagelijks 

Totaal 

Roken 83,2% (732) 3% (26) 1,1% (10) 2,4% (21) 10,3% (91) 100% (880) 
Alcohol 42,8% (377) 14,3% (126) 15,6% (137) 25,5% (224) 1,8% (16) 100% (880) 
Drugs 94,5% (832) 2,5% (22) 1,1% (10) 1,1% (10) 0,7% (6) 100% (880) 
Sporten 2,5% (22) 3,1% (27) 2,7% (24) 37,6% (331) 54,1% (476) 100% (880) 
Groenten 1,1% (10) 1% (9) 1,3% (11) 8,4% (776) 88,2% (776) 100% (880) 
Fruit 1,6% (14) 1,7% (15) 4% (35) 19,7% (643) 73,1% (643) 100%(880) 

4.2 Internetgebruik 

4.2.1 Informatie zoeken 
96% (n=872) van onze respondenten zit dagelijks of minstens enkele keren per week op het 
internet. Als we kijken hoe het internet gebruikt wordt om informatie op te zoeken (zie tabel 6), 
valt onmiddellijk op dat de jongeren het vaakst google en SNS gebruiken om informatie op te 
zoeken. 88.6% (n= 804) zoekt bijna dagelijks informatie op via google en 83% (n=753) doet dit 
via SNS. Ook Wikipedia wordt geregeld gebruikt om meer specifieke informatie op te zoeken 
(28.8% gebruikt Wikipedia minstens enkele keren per week (n=261), en 42.6% (n=386) gebruikt 
Wikipedia 1 of meer keer per maand). Specifieke websites en discussiefora zijn veel minder 
populair om informatie op te zoeken. 
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Tabel 6: Internet als informatiekanaal % (n=) 

 
Nooit 

minder dan 
1x/maand 

Enkele keren 
per maand 

Enkele keren 
per week Dagelijks 

Totaal 

Internetgebruik 0.8% (7) 0.2% (2) 3% (27) 26.5% (241) 69.5% (631) 100% (908) 
Info via: 
Google 1.4% (13) 1.1% (10) 8.9% (81) 43.2% (392) 45.4% (412) 

 
100% (908) 

Wikipedia 7.3% (66) 21.3% (193) 42.6% (386) 25.5% (231) 3.3% (30) 100% (906) 
Specifieke 
websites 34.9% (315) 31.6% (285) 22.3% (231) 7.5% (68) 3.8% (34) 

 
100% (903) 

Discussiefora 58.6% (529) 19.7% (178) 11.5% (68) 6.7% (60) 3.4% (31) 100% (902) 
SNS 9.5% (86) 2.1% (19) 5.4% (248) 27.3% (248) 55.7% (505) 100% (907) 
Blogs 53.1% (479) 19% (171) 13.2% (79) 8.8% (79) 6% (54) 100% (902) 
Andere 54.3% (490) 13.5% (122) 5.1% (126) 14% (126) 13.2%(119) 100% (903) 
 

4.2.2 Communiceren via het internet 
Wanneer we het hebben over communicatie via het internet (zie tabel 7), zien we dat ook hier 
SNS het meest gebruikt zijn. 82% (n=743) communiceert (bijna) dagelijks via SNS. Ook chatten is 
populair met 61.4% (n=556) die dit (bijna) dagelijks doet en 14.1%  (n=128) die dit toch nog 
regelmatig doet (1 tot enkele keren per maand). 57.6% van de jongeren gebruikt email op zeer 
regelmatige basis (dagelijks of bijna dagelijks) om te communiceren (n=520). Discussiefora en 
online games worden ook gebruikt, al is het door heel wat minder respondenten.  

Tabel 7: Internet als communicatiekanaal % (n=) 

 
Nooit 

minder dan 
1x/maand 

Enkele 
keren per 
maand 

Enkele 
keren per 
week Dagelijks 

Totaal 

Communiceren 
via: 
SNS 10.2% (92) 1.4% (13) 6.4% (58) 26.8% (243) 55.2% (500) 

 
100% (906) 

Chat 14.3% (129) 10.2% (92) 14.1% (128) 25.4% (230) 36% (326) 100% (905) 

Email 9.1% (82) 10.5% (95) 22.7% (205) 33.4% (301) 24.3% (219) 
  
100% (902) 

Discussiefora 73.2% (359) 11.9% (107) 6.4% (58) 5.2% (47) 3.2% (29) 100% (900) 

Online Games 46.2% (416) 16.2% (146) 13.3% (120) 14.7% (132) 9.7% (87)  100% (901) 
Blogs 70.4% (634) 13.4% (121) 7.4% (67) 4.1% (37) 4.6% (41) 100% (900) 
Andere 82% (738) 11.1% (100) 1.9% (17) 1.7% (15) 3.3% (30) 100% (900) 

4.3 Informatie zoeken over gezondheid op het internet 
Meer en meer mensen gebruiken het internet om naar oplossingen te zoeken voor medische of 
psychologische problemen (Ybarra, Alexander, & Mitchell, 2005). In deze explorerende studie 
zijn we nagegaan in hoeverre de jongeren internet gebruiken om allerhande thema’s inzake 
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gezondheid op te zoeken. Er zijn 327 respondenten (36%) die over de gehele lijn negatief 
antwoorden of dus nog nooit online informatie opgezocht hebben met betrekking tot 
gezondheid of ziekte. 157 (17.3%) hebben slechts bij 1 thema aangeduid  dat ze informatie 
hebben opgezocht via het internet en 113 respondenten (12.4%) 2 keer. 10.2% heeft drie 
thema’s aangeduid waar ze informatie over opzochten. Het andere kwart heeft dit meer 
gedaan. 

Enerzijds hebben we gezondheidsthema’s bevraagd die gerelateerd zijn aan hun leefwereld 
(bijvoorbeeld acne is iets typisch voor de leeftijd) (zie figuur 1), anderzijds hebben we meer 
algemene chronische ziektes bevraagd (pijn, kanker,…) (zie figuur 2). We hebben telkens het 
percentage respondenten dat effectief internet gebruikt heeft om informatie te vinden, 
gerapporteerd en in die groep gekeken om welke reden ze informatie opgezocht hebben.  

4.4 Informatie zoeken over leefwereld-gerelateerde gezondheidsthema’s op 
het internet. 

Uit de analyses blijkt dat, afhankelijk van het thema, één tiende tot één vierde het internet 
gebruikt om informatie op te zoeken. 22.8% (24%,n= 204)heeft al eens informatie opgezocht 
over acne of andere huidaandoeningen.  61.4% (n=127) hiervan deed dit omdat ze er zelf mee 
geconfronteerd werden, en 10.6%  (n=22) haalde aan dat ze iemand kenden met dit probleem. 
Eén vierde (n=54) moest er een schooltaak over maken, en 16.4% (n=34) van de jongeren 
haalde aan er gewoon geïnteresseerd in te zijn. Bij de open vraag was voornamelijk terug te 
vinden dat veel jongeren ermee kampen of schrik hebben het ook te krijgen (‘ik heb nog geen 
acne en wilde weten of dit normaal is’, ‘ik ben bang dat ik er ga krijgen’, ‘ik zocht een 
dermatoloog’), of dat ze willen weten wat ze tegen huidaandoeningen kunnen doen (‘ik heb 
gekrast en wilde informatie hoe ik de littekens kan verwijderen’). Hier zie je dus duidelijk dat ze 
informatie opzoeken omdat het een thema is dat letterlijk ‘leeft’ bij vele jongeren. 

Met betrekking tot voeding en eetstoornissen zien we dat een gelijk aantal jongeren geneigd is 
om online informatie op te zoeken over het thema, met name 198 jongeren (23%), maar de 
reden verschilt hier wel. 44.4% (n=88) van deze jongeren doet dit in functie van een schooltaak, 
hetgeen wijst op het belang dat hieraan wordt gehecht in het onderwijs. Ook de eigen interesse 
is hier groot, 32.8% (n= 65) zocht informatie uit losse interesse. 32 jongeren (16.2%) gaven aan 
er zelf of mee te maken te hebben en evenveel zochten informatie omdat ze iemand kenden die 
ermee te maken heeft. De open vraag liet zien dat de school inderdaad veel aandacht besteedt 
aan het thema, maar toch ook dat veel jongeren zich te dik of te mager voelen en informatie 
zochten hoe ze er iets aan konden doen. 

Een derde thema in de levenssfeer van de jongeren, is dat over roken, alcohol en drugs. 19.5% 
(N = 168) duidt aan hier online informatie over opgezocht te hebben, en dan voornamelijk in 
opdracht van school (61.9%; n=104). Een vierde van de jongeren die informatie opzocht, deed 



 
23 

dit uit persoonlijke interesse, en telkens 25 (14.8%) jongeren omdat zij zelf of hun omgeving 
ermee te maken hadden. De open antwoorden indiceren in de eerste plaats school gerelateerde 
motivaties (‘omdat de les erover ging’) nieuwsgierigheid (‘ik overweeg om het eens te 
proberen), een zoektocht om te stoppen met roken (‘ik zocht tips om te stoppen met roken’).  

211 jongeren (24.5%) hebben reeds online-informatie opgezocht over seks en relaties, en dan 
vooral uit interesse of omdat ze er zelf al mee te maken hebben (39.8%, n=84). Ook in functie 
van schooltaken scoort hier hoog (31.3% n=66). 21 jongeren (10%) geven aan dat ze informatie 
zochten omdat iemand uit hun omgeving er mee te maken heeft. De open antwoorden geven 
voornamelijk nieuwsgierigheid aan (‘ik wilde eens weten wat het precies was’, ‘ik heb nog geen 
ervaring dus wilde meer weten’).  

Het vijfde gezondheidsthema dat we relateerden aan de leefwereld van de jongeren, is het blok 
‘menstruaties, anticonceptie en zwangerschap’. Hier hebben iets minder jongeren online-
informatie over opgezocht, met name 153 jongeren (17.7%), waarvan de meeste jongeren 
omdat ze er zelf mee te maken kregen (61.4%, n=94), in functie van een schooltaak (28.8%, 
n=44) of uit interesse (25.5%, n=39). De open antwoorden geven een zoektocht naar praktische 
informatie aan (‘je weet maar nooit wat er kan gebeuren als je lang samen bent met iemand’, 
‘mijn vriendin is zwanger terwijl ze de pil gebruikt en ik wilde weten of dat kan’). 

Informatie opzoeken over Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) wordt ook in mindere 
mate gedaan (17%, n=145), en dan voornamelijk in opdracht van school. 71% van de jongeren 
die reeds informatie had opgezocht hierover, geeft aan dat ze dit voor een schooltaak moesten 
doen. 26.2% (n=38) zocht informatie uit persoonlijke belangstelling en 5 jongeren (3.4%) zeggen 
hier zelf mee te maken te hebben. 6 (0.6%) jongeren kennen iemand die ermee te maken heeft. 
De open antwoorden geven opnieuw het school-gerelateerde aan (‘ik had een taak gekregen 
van school’) en indiceren een angst om het te hebben of te krijgen (‘omdat ik een keer bang was 
dat ik syfilis had’). 

Online informatie opzoeken over depressie of zelfmoord, scoort het laagst in onze steekproef 
wanneer we kijken naar de leefwereld-gerelateerde gezondheidsthema’s. Slechts 90 jongeren 
(10.5%) van de respondenten hebben hier reeds online informatie over opgezocht. Opvallend 
hier is dat 42.2% jongeren dit heeft gedaan omdat ze iemand kennen die ermee te maken heeft 
(n=38). Telkens 23.3% (N=21) geeft aan de informatie gezocht te hebben omwille van de andere 
redenen. Er zijn heel wat jongeren die toelichting gaven in een open antwoord, waar opnieuw 
de confrontatie ermee in de omgeving naar voren komt (‘mijn papa heeft zelfmoord gepleegd’) 
en ook eigen ervaringen (‘ik had even een dip’, ‘ik ben zelf depressief). 
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Figuur 1: Online informatie zoeken over leefwereld-gerelateerde gezondheidsthema’s (%) en de redenen 
waarom (%)

 

4.5 Informatie zoeken over algemene gezondheidsthema’s op het internet. 
In deze rubriek zien we dat de percentages heel wat lager liggen. Dit is logisch aangezien de 
thema’s niet onmiddellijk gerelateerd zijn aan de adolescentieperiode waar de jongeren zich in 
bevinden. 

Een eerste thema is ‘pijn’, zoals hoofdpijn, buikpijn en spierpijn. Hier heeft iedereen wel eens 
mee te maken, en één vierde van de jongeren heeft hier dan ook al eens iets over opgezocht 
omdat ze zelf ergens last van hadden (75.2%, n=161). 26 jongeren (12.1%) duiden als reden aan 
dat ze iemand in hun omgeving kennen die last heeft van pijnen, en evenveel jongeren zochten 
uit eigen interesse. 8.9% van de respondenten die informatie had opgezocht, deed dit in functie 
van een schooltaak (n=19). Uit de open antwoorden zien we duidelijk dat jongeren die 
informatie opzoeken, dit veelal doen omdat ze snel bezorgd zijn of willen weten wat hun pijntje 
zou kunnen betekenen (‘we kwamen terug van Afrika en wilden alles even checken’, ‘ik ben 
direct bezorgd als er iets mis is’). 

Ook de jongeren die informatie opzochten over astma en allergie (11.2%, n=96) deden dit 
voornamelijk omdat ze er zelf mee geconfronteerd werden (77.1%, n=74). Informatie opzoeken 
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in functie van anderen, schoolwerk of eigen interesse scoorden heel wat lager (resp. 11.5% 
(n=11), 11.5% (n=11) en 9.4% (n=9)). Met betrekking tot diabetes zien we dat slechts 9.4% (N = 
80) hier reeds informatie heeft over opgezocht, en dit voornamelijk voor schoolopdrachten 
(55%, n=44)) of omdat iemand in de omgeving ermee te maken had (38.8%, n=31). In de open 
antwoorden kwam de opmerking dat jongeren die ermee geconfronteerd worden in hun 
omgeving, willen uitvissen hoe ze er op moeten reageren (‘mijn meme heeft dat en ik wilde 
weten wat ik moet doen’). 

15.2% (N = 129) zocht informatie op over kanker, en dit voornamelijk omdat ze ermee 
geconfronteerd werden in hun omgeving (69%, n=89) of uit interesse (22.5%, n=29). De rest van 
de jongeren die informatie hadden opgezocht, deden dit in functie van school (14%, n=18) en 2 
respondenten gaven aan zelf kanker te hebben (gehad)(1.6%). Uit de open antwoorden komt de 
confrontatie met kanker duidelijk naar voren (‘mijn moeder is vorig jaar gestorven aan kanker’, 
ik ga ergens babysitten en die mevrouw heeft ook kanker’,…). 

Van de 909 respondenten gaven er 91 jongeren (10.7%) aan dat ze zich online geïnformeerd 
hadden over hart-of vaatziekten. Dit voornamelijk in functie van een schoolopdracht (48.4%, 
n=44)) en in iets mindere mate omdat ze iemand kenden die ermee te maken heeft.  30.8%, 
(n=28). 13.2% (n=12) geeft aan gezocht te hebben omdat ze er zelf mee te maken hebben en 
17.6% (n=16) was er nieuwsgierig naar.  

Over reuma en gewrichtsaandoeningen en maag-en darmproblemen werd slechts door enkele 
jongeren online informatie opgevraagd, 8.5% (N = 72) en 6.5% (N = 55) respectievelijk. Dit staat 
voor de meesten dan ook ver van hun bed en degenen die er informatie over hebben gezocht, 
doen dit niet zozeer uit interesse dan wel omdat ze er zelf (43.1% (n=31) resp. 49.1% (n=27), of 
via hun sociaal netwerk (33.3% (n=24) resp. 25.5% (n=14)) mee te maken hebben. Ook heeft 
een aantal jongeren dit gedaan in functie van een schoolopdracht (23.6% (n=17) resp. 18.2% 
(n=10)). 

Het laatste thema lieten we open als ‘een andere specifieke ziekte’ en 7.4% van de jongeren (N = 
63) heeft hier positief op geantwoord. Dit ging dan om een waaier aan thema’s, zoals 
aandoeningen veroorzaakt door mutaties in het DNA, ADHD en ADD, meniscus, epilepsie, 
psychische problemen, erfelijke ziektes, dubbelzicht, doofheid of gehoorschade, herpes, 
hersentumor, ijzer tekort, voetschimmel, klierkoorts, koortsblaasjes, mucovisidose, 
hoogsensitiviteit, rugklachten, slaapstoornissen, enzovoort. Deze informatie werd door 58.7% 
(n=37) opgezocht omdat ze er zelf mee te maken hadden, door 20.6% (n=13) om een schooltaak 
te volbrengen, door 15.9% (n=10) uit interesse en voor 14.3% (n=9) in functie van de sociale 
omgeving.  
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Figuur 2: Online informatie zoeken over algemene gezondheidsthema’s (%) en de redenen waarom (%)

 

 

Tabel 8: online informatie en communicatie over gezondheid 

 

Online 
Informatie 
gezocht % 

Zelf  % 
 

Sociaal 
netwerk % 
 

Schoolopdracht 
% 

Interesse % 

Acne of andere 
huidaandoening 

22.8 (207) 
 

61.4 (127) 
 

10.6 (22) 
 

26.1 (54) 16.4 (34) 

Voeding  en Eetstoornissen 23 (198) 16.2 (32) 16.7 (33) 44.4 (88) 32.8 (65) 
Roken,  alcohol en drugs 19.5 (168) 14.9 (25) 14.9 (25) 61.9(104) 22 (37) 
Seks en relaties 24.5 (211) 39.8 (84) 10 (21)  31.3 (66) 46.4 (98) 
Menstruatie, anticonceptie 
en zwangerschap 

17.7 (153) 
 

61.4 (94) 
 

9.8 (15)  
 

28.8 (44)  25.5 (39) 

SOA 17 (145) 3.4 (5) 4.1 (6) 71 (103) 26.2 (38) 
Depressie en zelfmoord 10.5 (90) 23.3 (21) 42.2 (38) 23.3 (21)  23.3 (21) 
Pijn 25.1 (214) 75.2 (161) 12.1 (26) 8.9 (19) 12.1 (26) 
Astma en allergie  11.2 (96)  77.1 (74) 11.5 (11) 11.5 (11) 9.4 (9) 
Diabetes 9.4 (80) 3.8 (3) 38.8 (31) 55 (44) 10 (8) 
Kanker 15.2 (129) 1.6 (2) 69 (89) 14 (18) 22.5 (29) 
Hart- en vaatziekten  10.7 (91) 13.2 (12) 30.8 (28) 48.4 (44) 17.6 (16) 
Reuma en 
gewrichtsaandoeningen 

8.5 (72) 
 

43.1 (31) 
 

33.3 (24) 
 

23.6 (17) 8.3 (6) 

Maag- en darmproblemen 6.5 (55) 49.1 (27) 25.5 (14) 18.2 (10) 10.9 (6) 
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Een andere specifieke 
ziekte 

7.4 (63) 
 

58.7 (37) 
 

14.3 (9) 
 

20.6 (13) 15.9 (10) 

4.6 Perceptie van online - informatie  
Tabel 9: perceptie van online-informatie 

 Helemaal 
eens 

 

N (%) 

Eerder 
eens 

 

N (%) 

Niet 
eens/niet 
oneens  

N (%) 

Eerder 
oneens   

 

N (%) 

Helemaal 
oneens   

 

N (%) 

Het internet biedt te veel informatie over 
gezondheid en ziekte aan 

174 
(20.7%) 

195 
(23.2%) 

240 
(28.6%) 

138 
(16.4%) 

93 
(11.1%) 

Het internet biedt betrouwbare informatie 
over gezondheid of ziekte aan 

98 
(11.7%) 

362 
(43.1%) 

270 
(32.1%) 

88 
(10.5%) 

22  
(2.6%) 

Het internet biedt bruikbare informatie 
over gezondheid of ziekte aan 

200 
(23.8%) 

455 
(50.1%) 

147 
(17.5%) 

23  
(2.7%) 

15  
(1.8%) 

Ik kan goede van slechte informatie over 
gezondheid of ziekte onderscheiden 

133 
(15.8%) 

302 
(36%) 

274 
(32.6%) 

101 
(12%) 

30  
(3.6%) 

Mijn kennis over gezondheid of ziekte is 
toegenomen door gebruik te maken van 
het internet 

110 
(13.1%) 

257 
(30.6%) 

239 
(28.5%) 

135 
(16.1%) 

99 
(11.8%) 

 

We bevroegen het vertrouwen in internetinformatie aan de hand van vijf stellingen. Uit de 
analyses blijkt dat er over het algemeen veel vertrouwen is met betrekking tot internetgebruik 
bij de jongeren. Zo vindt drie vierde van de respondenten (n=655) dat het internet bruikbare 
gezondheids-informatie aanbiedt en heeft 17.5% (n=147) hier geen mening over. Slechts 4.5% 
(n=38)  is het hier eerder tot helemaal niet mee eens. Op de stelling dat het internet 
betrouwbare informatie aanbiedt, antwoordt 13.1% (n=110) negatief en blijft 32.1% (n=270) 
neutraal. Iets meer dan de helft antwoordt dus positief en is eerder tot volledig akkoord dat het 
internet betrouwbare informatie aanbiedt. Online informatie zoeken kan soms verlammend 
werken omdat er zoveel informatieaanbod is. Zo vindt 43.9% (n=369) van de jongeren 
inderdaad dat er een te groot aanbod is over ziekte of gezondheid. 28.6% (n=240) blijft hier 
neutraal en 27.5% (n= 231) is hier niet mee akkoord. Er heerst bij de jongeren een kritisch 
bewustzijn over de kwaliteit van online-informatie. Zo vindt 51.8% (n=435) dat ze goede van 
slechte informatie kunnen onderscheiden. Er is weer een grote groep (32.6%, n= 274) die 
neutraal blijft en 15.6% (n=131) vindt dat er geen duidelijk onderscheid is de tussen goede en de 
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slechte informatie. Ten slotte vindt 27.9% (n=234) dat zijn/haar kennis over gezondheid of 
ziekte niet is toegenomen door gebruik te maken van het internet en is 28.5% (n=239) hier 
neutraal over. De overige 43.7% (n=367) is wel akkoord met deze stelling. Uit bivariate analyses 
blijken significante verbanden tussen de vijf stellingen. Respondenten die vinden dat er veel, 
betrouwbare en bruikbare informatie te vinden is, vinden ook in meerdere mate dat ze goede 
van slechte informatie kunnen onderscheiden en stellen dat hun kennis is toegenomen. Ook 
blijkt dat jongeren die geen informatie hebben opgezocht over bovenstaande thema’s, internet-
informatie minder bruikbaar vinden (p<0.01) en minder het gevoel hebben dat ze goede van 
slechte informatie kunnen scheiden (p<0.05). Ze vinden logischerwijze voorts ook in mindere 
mate dat hun kennis over gezondheid en ziekte is toegenomen (p<0.01). 

Figuur 3: Perceptie van online - informatie

 

4.7 Communiceren over gezondheid op het internet 
Internet kan naast informatiemedium, ook gebruikt worden als communicatiemiddel. In ons 
onderzoek zien we dat de percentages met betrekking tot online communicatie beduidend lager 
zijn dan die aangaande online informatie. Zo zien we dat met betrekking tot leefwereld-
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gerelateerde aspecten,80.3% van de jongeren nog nooit online gecommuniceerd heeft  over de 
opgegeven thema’s. 10.1% heeft dit al gedaan voor 1 van de 7 thema’s, en slechts 1 jongere 
duidt aan dat ze over alle thema’s al eens gecommuniceerd heeft over het internet. Als we 
kijken naar de algemene gezondheidsthema’s, daalt dit percentage nog. 85.4% communiceert 
niet over zulke thema’s op het internet, 10.7% antwoordt positief op 1 van de thema’s. Twee 
respondenten duiden aan dat ze vier thema’s al eens besproken hebben op het internet. Er is 
wel een significante positieve relatie tussen online informatie zoeken en online communicatie 
over gezondheidsthema’s. Jongeren die het internet vaker gebruiken om informatie op te 
zoeken, zullen hier ook vaker over communiceren via internet (p < 0.01). 

4.8 Communiceren over leefwereld-gerelateerde gezondheidsthema’s op het 
internet. 

4.6% van de jongeren (N=38) communiceerde reeds over acne op het internet, en dit 
voornamelijk via private kanalen zoals chat en email. Ook SNS blijkt een populair medium te zijn 
om het thema te bespreken. Voeding en eetstoornissen worden door 3% (N=25) van de 
respondenten online besproken. Er zijn heel wat fora rond dit thema, en dat merk je ook aan de 
antwoorden. 28% gebruikt discussiefora om het thema te bespreken, 20% doet dit via  SNS en 
12% doet dit via blogs. De overige 56% communiceert hierover via private kanalen (chat en 
email). Het volgende thema: roken, alcohol en drugs, werd reeds online besproken door 8.7% 
van de respondenten (N=72). Ook hier zijn SNS (36%) en chat (32%) de meest populaire 
communicatiekanalen. Seks en relaties in een topper als het over online communicatie gaat. 
13.7% of 113 respondenten duidt aan online gecommuniceerd te hebben over dit thema. Het is 
dan ook een thema waar jongeren vaak over praten. Zowel SNS (56.6%) als chat (61.1%) scoren 
hier hoog. Meer publieke plaatsen, zoals discussiefora, games en blogs worden door 15.1% van 
de jongeren gebruikt om te communiceren over seks en relaties. Heel wat minder hebben reeds 
gecommuniceerd over menstruatie, anticonceptie en zwangerschap (N=43), en dit opnieuw 
voornamelijk op SNS (32.6%) en chat (60.11%). Ook SOA scoort beduidend laag (N=10), maar dit 
is ook niet zo moeilijk aangezien velen hier nog niet mee te maken hebben gehad. Van de tien 
respondenten die hier positief op antwoorden, hebben 2 respondenten hier iets op hun SNS 
gezet, 6 deden de communicatie via private chat, eentje via een discussieforum en de laatste via 
een online game. 30 respondenten ten slotte, gaven aan online gecommuniceerd te hebben 
over het thema depressie en zelfdoding, en dit via SNS (N=10), chat (N=20), email (N=4) en 
discussiefora (N=6). 

Uit de analyses blijkt dus dat – wanneer er online communicatie plaatsvindt – dit voornamelijk 
via chat en SNS gaat. Of respondenten SNS percipiëren als publiek of privaat 
communicatiemedium is niet duidelijk.  Blogs en fora worden in mindere mate ook gebruikt, 
voornamelijk voor thema’s waar veel aandacht naar gaat vanuit hulpverlening en beleid. Zo 
bestaan er bijvoorbeeld veel fora rond jongeren en seksualiteit. Ook voor eetstoornissen, 
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depressie en zelfdoding zijn er meerdere (jongeren)sites en discussiefora te vinden. Dit 
weerspiegelt zich in de resultaten. 
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Figuur 4: Communiceren over leefwereld-gerelateerde gezondheidsthema’s 
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4.9 Communiceren over algemene gezondheidsthema’s op het internet. 
De analyses van de data over online communicatie met betrekking tot algemene 
gezondheidsthema’s (zie figuur 4) laten zien dat de meeste jongeren hier niet over niet 
communiceren. Enkel over pijn wordt nogal eens gecommuniceerd (N = 90), en dan vooral via 
SNS (57.8%) en chat (56.7%). Pijn is dan ook een heel ruim thema, en wie heeft er nu nooit eens 
hoofdpijn, rugpijn, keelpijn of buikpijn?  De andere thema’s worden door een extreem klein 
percentage respondenten positief aangeduid, van 6 jongeren die al eens gecommuniceerd 
hebben over astma tot 29 respondenten die online communiceren over kanker. De wijze 
waarop is ook hier via SNS en chat. 

Figuur 5: Communiceren over algemene gezondheidsthema’s 
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zo frequent gebruikt, maar het valt wel op dat thema’s waar meer online in geïnvesteerd wordt 
door hulpverleners, zoals seks en relaties (bv www.jeugdenseksualiteit.be) logischerwijze ook 
meer aan bod komen. 

4.10 Perceptie van online - communicatie  
Tenslotte bevroegen we het vertrouwen in online-communicatie (zie figuur). Allereerst valt op 
dat veel respondenten een ‘neutrale’ mening hebben over de stellingen, wat er vaak op wijst 
dat ze er nog geen mening over gevormd hebben. Verder valt op dat veel respondenten een 
redelijk kritische houding aannemen. Zo is 62.4% akkoord tot helemaal akkoord met de stelling 
dat er snel misbruik gemaakt kan worden van online gedeelde informatie over hun gezondheid 
of ziekte; en vindt 78.3% ‘dat je moet oppassen wat je over je gezondheid of ziekte zet op het 
internet’. 65.8% vindt wel dat SNS een goed medium is om je familie, vrienden en kennissen te 
laten weten hoe het met je gaat, maar daartegenover is de helft van de respondenten niet 
akkoord met de stelling ‘communiceren over mijn gezondheid of ziekte via SNS is veilig’. Online-
privégesprekken worden iets veiliger gepercipieerd. 44.3% van de jongeren is helemaal tot 
eerder eens met de stelling ‘privégesprekken of email over mijn gezondheid of ziekte zijn veilig’, 
en 30.6% heeft hier een neutrale mening over. Ondanks het verschil in veiligheidsperceptie van 
SNS tegenover privé-kanalen, zien we in vorige analyses dat beide kanalen frequent gebruikt 
worden om te communiceren over het thema. Met de stelling ‘het internet is een goed middel 
om over mijn gezondheid of ziekte te communiceren’ is één derde van de respondenten eerder 
niet tot helemaal niet akkoord, en 37.8% heeft hier geen mening over. Dit bevestigt onze vorige 
analyses, waar we merkten dat er maar weinig respondenten communiceren over de 
gezondheidsthema’s via het internet. 
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Figuur 6: Perceptie van online-communicatie 

 

4.11 Openheid online medische hulpverlening 
Als afsluiter van de vragenlijst hebben we aan de respondenten gevraagd in hoeverre ze zouden 
open staan voor medische online-hulpverlening. Hieruit blijkt dat minstens de helft van de 
jongeren geen gebruik zou maken van medische e-hulpverlening. 33.3% zou zich inschrijven op 
een informatieve site met betrekking tot algemene gezondheidsaspecten en 28.1% zou dit doen 
op een informatieve site met betrekking tot een specifiek thema, en 19.1% zou zich lid maken 
van een SNS-groep rond gezondheid. Om echt in een e-hulpverleningsrelatie te stappen, blijkt 
chat of email nog het meest populaire kanaal te zijn. 45.2% zou instappen in zulk systeem, 
terwijl slechts 8.8% via SNS in een hulpverleningsrelatie zou stappen. 
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Figuur 7: open staan voor medische online-hulpverlening 
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5 Discussie 
Aan alle scholen die aangeschreven werden, werd de vraag gesteld of de digitale vragenlijst er 
kon verspreid worden. Of de leerlingen wensten deel te nemen werd bevraagd via het informed 
consent, welke deel uitmaakte van de online vragenlijst . Alle leerlingen van de scholen die het 
CLB Groeninge en Mandel en Leie bedienden, werden in het onderzoek geïncludeerd (13 
scholen), maar het responspercentage per school lag erg uiteen.  ASO, TSO, KSO en BSO werden 
geïncludeerd; BuSo viel buiten de scope van dit onderzoek en kan later als afzonderlijke groep 
worden onderzocht.  Het responspercentage bij ASO lag beduidend hoger dan bij de andere 
richtingen. In de analyses is geen rekening gehouden met de verschillen in studieniveau. Dat 
meisjes over het algemeen meer bezig zijn met hun gezondheid komt ook naar voor in de 
literatuur (Tielen, 2003) Ze kijken ook kritischer naar hun gezondheid. 

Positief gezondheidsgedrag is bevraagd aan de hand van vragen over gezonde voeding, het 
stellen van risicogedrag zoals roken en drinken.  Risicogedrag komt vaak samen met de 
turbulente periode.  Hier kunnen we een voorzichtige link leggen tussen leeftijd en gedrag, 
veralgemeenbaar is het echter niet. Het zijn vooral de oudere jongeren die risicogedrag stellen.  
Meisjes zijn over het algemeen gematigder en vertonen minder risicogedrag.  

Volgens onderzoek van Brodie & Alman (Brodie & Alman, 2000) zoekt slechts 20% van de 
jongeren informatie op over gezondheid via het internet.  Meisjes zoeken ook meer dan 
jongens: 22% tegenover 13% .  Van de jongeren die opzoeken over gezondheid, zoekt 65% op 
naar informatie over ziektes, 51% zoekt naar preventieve maatregelen om ziekte te voorkomen, 
44% is op zoek naar info over gezonde voeding, lichaamsbeweging enz.  Ongeveer 25% zoekt 
informatie over anticonceptie, HIV, aids of Soa’s  

20% van de bevraagde jongeren heeft iemand in de familie die met een chronische aandoening 
te kampen heeft . In de literatuur spreekt men van een hoger percentage:  volgens Fox & Jones 
(Fox & Jones, 2009) zoekt 2/3 van de internet gebruikers die informatie zoeken over gezondheid 
iets op niet voor zichzelf maar voor iemand uit zijn omgeving. 

Gezien de toch beperkte steekproef en responspercentage van 13% is deze niet 
generaliseerbaar, maar binnen het exploratief karakter van het onderzoek is dit ook niet nodig.  
Van de bevraagde jongeren is 5% chronisch ziek.  In de literatuur wordt gesproken van 10-12% 
chronische zieken.  Dit lager percentage is te verklaren doordat jongeren er vaak niet voor 
durven of willen uitkomen dat zij aan een chronische aandoening lijden of dat zij het onderzoek 
niet au sérieux namen.  Doordat we  gewerkt hebben met een incentive, is het ook mogelijk dat 
we misschien gezondere jongeren hebben aangetrokken.  Met deze methodologische 
beperkingen is vervolgonderzoek nog nodig. Een andere reden voor de lage respons kan ook de 
manier van communiceren zijn van de scholen naar de leerlingen toe.  In alle scholen werd 
gevraagd om de digitale vragenlijst ter beschikking te stellen aan de leerlingen via het digitale 
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leerplatform. De manier van verspreiden was in alle scholen in principe hetzelfde. Toch bleef dit 
moeilijk om de respons omhoog te krijgen.   Wegens privacy-redenen is geopteerd om niet te 
werken met de emailadressen en unieke tokens binnen LimeSurvey.  

Vanuit de literatuur en na grondig overleg is beslist om geen onderscheid te maken (of keuze te 
maken) welke chronische ziekten in aanmerking komen. De ziekte op zich staat hier niet 
centraal, wel de uitdagingen die de jongeren hebben die met een chronische aandoening 
kampen.  Aan de hand van de definitie van wat we verstaan onder “chronische aandoening”  
hebben we het aan de jongeren zelf overgelaten Omwille van privacyredenen en 
beroepsgeheim is beslist in gezamenlijk overleg met de CLB”s om via deze piste te werken en 
niet via de arts van het CLB.  De ziekten die jongeren aanhaalden, lagen ver uit elkaar.  
Opvallend is dat jongeren die aangeven een chronische ziekte te hebben niet echt meer met 
hun gezondheid bezig zijn, maar dat ze meer risicogedrag vertonen dan andere jongeren.  Dit 
kan te verklaren zijn door de bijkomende uitdagingen waarmee ze in hun jonge leven te kampen 
hebben (Sawyer, Drew, Yeo, & Britto, 2007) 

96% van de respondenten internet dagelijks. Dat komt overeen met wat in de literatuur wordt 
gevonden.  Percentages liggen weliswaar wat uiteen, maar de grootteorde is dezelfde. Jongeren 
kiezen opvallend voor Google of Sociale Netwerksites om informatie te zoeken.  Dit in 
tegenstelling tot wat in de literatuur is gevonden. Ondanks het enorme succes van sociale 
netwerksites, worden deze volgens  (Fox & Jones, 2009) niet zo heel veel gebruikt voor het 
opzoeken van gezondheidsinformatie. 

Om te communiceren wordt het meest gebruik gemaakt van SNS, net als we ook terugvinden in 
de literatuur.  Dat chatten via het internet populair is en dat jongeren zich er goed voelen 
(Subrahmanyam K. R., 2008) ,wordt in ons onderzoek bevestigd. 

Chronisch zieke jongeren zoeken significant meer informatie op rond eetstoornissen, seks, 
alcohol, drugs,  relaties en  depressieve stoornissen.  Deze verschillen zouden kunnen verklaard 
worden door de bijkomende uitdagingen die de jongeren hebben.  In de adolescentie gaan ze 
meer de grenzen aftasten dan jongeren die niet geconfronteerd worden met een chronische 
ziekte. Dit kan verklaren waarom ze meer info opzoeken over risicogedrag.  Verder onderzoek 
zou dit echter nog moeten uitwijzen. Volgens onderzoek (Subrahmanyam K. R., 2008) kan online 
technologie bijdragen tot toegenomen sociale steun en depressieve symptomen doen 
verminderen. De meest besproken topics op SNS zijn volgens onderzoek ziektes met grote 
stigmata zoals depressie, bipolaire ziektes en HIV/AIDS (Seeman, Seeman, & Seeman, 2010) 

Thema’s die niet direct gerelateerd zijn aan de leefwereld van de jongeren, houden hen minder 
bezig.  Rond pijn, astma, reuma, maag-darmklachten.. zoeken chronisch zieke jongeren 
beduidend meer info op.  Dit ligt in dezelfde lijn van  voorafgaand onderzoek. Chronische ziek 
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jongeren zijn meer met hun gezondheid bezig (van den Brink-Muinen, 2006)Vaak zien we in de 
literatuur dat gegevens van het internet vaak niet in vraag worden gesteld.  Toch vindt 75% dat 
ze goede van slechte informatie kan onderscheiden. Chronisch zieke jongeren gaan significant 
meer kennis opdoen over ziekte en gezondheid dan de niet zieke jongeren. Dit kunnen we nu 
echter verklaren doordat ze ook meer met hun gezondheid bezig zijn en ook online opzoeken. 

Er wordt minder gecommuniceerd over gezondheid via het internet dan dat er naar info wordt 
gezocht.  Jongeren die het internet vaker gebruiken om informatie op te zoeken communiceren 
ook vaker via het internet.  Zo zien we een positieve relatie tussen het zoeken naar informatie 
en het communiceren erover.  

Online communicatie vindt voornamelijk plaats via SNS en Chat.  Gezien de veiligheid van het 
internet niet steeds goed wordt ingeschat, rijst de vraag of ze deze wegen (chat en SNS) zien als 
privé of publiek.  Hier blijft verdere sensibilisering noodzakelijk.   

Communicatie online over topics waarover reeds meer fora en blogs bestaan, gaan ook meer 
jongeren aantrekken. Over algemene gezondheidsthema’s communiceren jongeren eigenlijk zo 
goed als niet. Enkel het thema pijn komt nog aan bod. Dit is te verklaren doordat het ook een 
erg herkenbaar is en waar iedereen wel eens mee te maken heeft.  

Over thema’s die jongeren niet direct binnen de levenssfeer hebben, wordt ook via het internet 
niet, of zeer weinig gecommuniceerd.  In dezelfde lijn dus als het informatie opzoeken.  De 
werkwijze is hier ook voornamelijk SNS en chat.   

Thema’s waar meer online in geïnvesteerd wordt, komen bij de jongeren ook meer aan bod, en 
spreken meer aan om er informatie over te zoeken of erover te communiceren.  Dit opent 
perspectieven naar de toekomst. Als de jongeren de weg vinden (bv onder leiding van een 
gezondheidswerker) naar websites met goede informatie en erin begeleid worden, zal dit ook 
meer ingang hebben bij de jongeren.  Jongeren staan open voor interactie en ondersteuning van 
gezondheidswerkers via het internet.  Zo zien ze in dat zij zeer veel kennis hebben en hen 
kunnen sturen naar de betere en betrouwbare websites.  Zo kunnen gezondheidswerkers goede 
websites doorgeven over specifieke topics, raad geven over zoekstrategie naar geschikte 
informatie en het geven van begeleiding bij het naar waarde schatten van de gevonden 
informatie.  (Skinner, Biscope, Poland, & Goldberg, 2003). 

Over het vertrouwen dat jongeren hebben in online communicatie is duidelijk dat ze ook hier 
niet echt nadenken over de mogelijke gevolgen van  persoonlijke informatie online. Toch is het 
duidelijk de meerderheid die er zich van bewust is  dat er snel misbruik kan worden gemaakt 
van info die online gedeeld wordt. Er is duidelijk wel een besef dat SNS en het communiceren 
via dat medium niet steeds veilig is.   
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SNS worden gebruikt om te communiceren over gezondheid als het gaat over thema’s die de 
jongeren aangaan en waarmee ze geconfronteerd worden. Om informatie op te zoeken worden 
ze echter niet of weinig gebruikt.  Ook zien maar weinig jongeren (8,8%) SNS als een goed 
medium om in te stappen in een hulpverleningsrelatie via SNS.  Jongeren zouden echter wel 
specifieke gezondheidssites gaan bezoeken.  Hier is het belang van reeds bestaande sites en 
sensibiliseringsacties effectief gebleken. Bv fora over depressie. Meer en meer jongeren gaan 
zich daarop inschrijven.  Dat 45% van de jongeren zou willen chatten of mailen met een 
hulpverlener is veelbelovend signaal naar het verdere onderzoek naar de mogelijkheden van 
online medium voor gezondheid. De geprefereerde media zijn chat en email.  Volgens de 
literatuur gaan de jongere jongeren meer gebruik maken van email dan de wat oudere 
jongeren. Email blijft echter een populair medium.  Het is bv handig om vraag en antwoord te 
gaan archiveren.  Asynchroniciteit heeft zijn voordelen.  Dat niet veel jongeren zouden 
communiceren met een hulpverlener via SNS is ergens te verklaren door de toch “gezonde” 
argwaan van de jongeren in verband met veiligheid van internet en zijn toepassingen, zoals SNS.  
Of het voor de jongeren duidelijk is wat privé is en wat openbaar is binnen SNS is uit dit 
onderzoek niet op te maken, maar zeker de moeite waard om in vervolgonderzoek op te 
nemen.  Begeleiding is nodig bij jongeren om hen op een juiste manier in contact te brengen 
met internettoepassingen.  

 

Tussen chronisch zieke jongeren en niet zieke jongeren was er geen verschil op te meten. Enkel 
opzoeken van de specifieke thema’s: roken, alcohol, drugs, seks, relaties en depressie komen 
duidelijk significant meer voor dan bij de peers. De kennis over gezondheid en ziekte is 
toegenomen door het gebruik van het internet is afhankelijk van het al dan niet informatie 
opzoeken over gezondheid op het net.  Jongeren die het internet vaker gebruiken voor 
informatie, moeten uiteindelijk ook meer communiceren via internet. Dit heeft te maken met 
de vertrouwdheid van de jongeren met het internet.  We zien dat jongeren vaker geneigd zijn 
dingen op te zoeken online voor een familielid of omdat ze zelf met een gezondheidsprobleem 
kampen. Uit de resultaten blijkt dat jongeren voor iemand anders het internet afzoeken naar 
gezondheidsinformatie.  Uit een grootschalig onderzoek (Fox 2006) is dit een wel zeer duidelijke 
tendens.   Zo zoekt 48% van de mensen gezondheidsinformatie op het internet voor iemand 
anders.  Hier wordt echter niet specifiek gekeken naar jongeren tussen 12-18 jaar.   

Jongeren geven aan dat hun leeftijdsgenoten een belangrijke informatiebron zijn van 
gezondheidsinformatie. Jongeren richten zich ook op het internet als bron voor 
gezondheidsinformatie omdat deze 24u per dag beschikbaar is.  Ze krijgen ook geen kritiek of 
tegenkanting bij het zoeken naar informatie waar ze nood aan hebben. Toch maken jongeren 
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zich vaak zorgen over het feit of het wel zo gepast is om persoonlijke informatie te delen via het 
internet. (Skinner, Biscope, Poland, & Goldberg, 2003) 

Volgens onderzoek van (Fox S. , 2006) begint het zoeken van gezondheidsinformatie over het 
algemeen met een zoekmachine bv Google, en over het algemeen wordt de helft van de keren  
opgezocht voor iemand anders dan de zoeker.  Dit komt overeen met wat in ons onderzoek is 
naar voor gekomen. 36% zocht informatie op over de eigen gezondheidstoestand. 

Een 31% die medisch advies zoekt via het internet zegt er wel mee geholpen te zijn. (Fox S. , 
2006)   75% houdt geen rekening met de bron en de datum van de gevonden 
gezondheidsinformatie. 

 

Deel 2 Kwalitatief onderzoek 

Inleiding 
Het kwalitatief onderzoek berust op gegevens die we verzameld hebben bij 22 interviews,  afgenomen 
in de periode van 3-15 mei 2012 in het zeepreventorium in De Haan bij jongeren die daar toen 
waren opgenomen. 19 jongeren verbleven er voor obesitasproblematiek en 3 andere jongeren 
hadden een andere chronische aandoening. De interviews duurden gemiddeld 1u.  

6 Doelstellingen 
Bij het interview wilden we 3 aspecten exploreren: 

1. Hoe ervaren jongeren hun ziekte? 

2. Wat betekent de hulpverlening voor hen nu en in de toekomst? 

3. En hoe kan het internet hierbij een rol spelen? 

En dat voor 3 momenten: voor ze naar het zeepreventorium kwamen (1), nu (2) en daarna (3). 
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7 Methodologie van kwalitatief onderzoek 

7.1 Diepte-interviews en Setting 
De jongeren ondertekenden een informed consent en kregen nadien een cinematicket. Meestal 
lange wachttijd.? Op basis van de antwoorden op het eerste luik van het onderzoek 
(kwantitatief) werden de jongeren met een chronische aandoening uitgenodigd om deel te 
nemen aan het volgende kwalitatieve luik. Echter geen van de jongeren die in de vragenlijst had 
aangegeven een chronische aandoening te hebben, is ingegaan op de vraag of zij wilden 
deelnemen aan een interview.  Om toch aan respondenten te komen zijn verschillende pistes 
bewandeld.  Zo werd Bednet gecontacteerd, huisartsen en uiteindelijk zijn we bij het 
zeepreventorium terecht gekomen waar we via de psycholoog de jongeren hebben uitgenodigd 
tot deelname  

In functie van de onderzoeksvragen en literatuur is een interviewschema opgesteld als basis 
voor de interviews (zie bijlage bundel nr6). Van de 60 jongeren  die een uitnodiging kregen tot 
deelname, zijn er uiteindelijk 22 interviews afgenomen.  Hier zitten we met een responsrate van 
+/- 1/3.  Het interviewschema vind je in bijlage 9. In de diepte-interviews stonden 
onderzoeksvragen 2 en 3 voorop. Van de 22 jongeren,  leden 19 jongeren aan obesitas; de 
overige 3 hadden een andere chronische aandoening. 

7.2 Verwerking 
Op basis van de literatuurstudie hadden we beslist om niet voor 1 specifieke chronische 
aandoening te gaan (zie boven).  Uiteindelijk waren het dus voornamelijk jongeren met 
obesitas. De interviews werden opgenomen en later volledig uitgeschreven  
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8 Resultaten 
 

Obesitas is een moeilijke/speciale ziekte met zeker: 1. problemen van therapietrouw, 2. meer 
stigma dan andere chronische aandoeningen (je hebt het zelf gezocht) 3. geen lichamelijke pijn. 
Aan de uitspraken van de jongeren is te zien dat ze het niet meteen eens zijn over de vraag of 
obesitas nu eigenlijk wel een ziekte is. Een verslaving? Slechte eetgewoontes? Vooraleer de 
jongeren in het zeepreventorium behandeld kunnen worden hebben ze meestal een lange 
wachttijd (1-2jaar) doorgemaakt. 

Een chronische ziekte kan een grote psychosociale last met zich meebrengen.  Sociaal stigma, 
veranderde kijk op de toekomst, de eigen beperkingen (Sawyer, Drew, Yeo, & Britto, 2007). Dit 
zien we uit de verhalen van de jongeren eveneens naar boven komen. Dit is een flinke uitdaging 
voor hun sociale en emotionele welzijn. 

Deze jongeren hebben heel wat uitdagingen voor de kiezen.  Zo moeten ze leren omgaan met 
hun ziekte en met de gevolgen ervan.   

Ze komen in het zeepreventorium in sommige gevallen net voor de  overstap naar de 
volwassenheid. … 

Welke jongeren waren vooral bereid om geïnterviewd te worden? Waren het vooral de 
jongeren die zich goed voelden en op goede weg zijn? We danken alle jongeren die de moed 
hadden om bij ons op interview te komen.  

Internet en obesitas gaat niet zo goed samen.  In de therapie is beweging een belangrijke pijler. 
Discipline en actie maken wezenlijk deel uit van de dagelijkse routine.  Een PC en het internet 
staan voor passiviteit.  We vragen aan de jongeren hoe internet voor hen een verrijking kan zijn 
in functie van hun ziekte .  De voordelen zijn er zeker, maar ook de valkuilen van weer meer 
internet-en computergebruik.  Hierdoor zetten we toch enkele kanttekeningen bij ifv Online 
hulpverlening die we willen opzetten. 

In de loop van de interviews kwamen een aantal lijnen duidelijk op de voorgrond. De interviews 
werden woordelijk uitgeschreven. De antwoorden van de jongeren werden dan zo letterlijk 
mogelijk gerangschikt onder de bovengenoemde lijnen die in de loop van het onderzoek 
duidelijk werden. 
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8.1 Zorgen om gezondheid 
Obesitas is geen chronische ziekte maar als probleem zeggen ze patiënte tegen ons. Mijn 
gezondheid was niet meer optimaal. Ik was niet gezond. Ik had geen menstruatie meer omdat ik 
zo zwaar was, dat was even hard slikken, je wil het niet toegeven. Ik viel letterlijk om, op de 
weegschaal, had schrik, werd met mijn neus op de feiten gedrukt. Heel mijn leven heb ik al last 
van obesitas. Het gewicht moest er af, het ging zo niet verder. De gevolgen van obesitas zijn: 
schadelijk voor gezondheid, ziekmakend. Met een BMI>40 kan je sterven. Ik had een bloeddruk 
van 20/12. Hart moest hard kloppen. De laatste maanden had ik zorgen. Ik voel me niet gezond. 
Morbide obesitas: dat betekent dat je elk moment kan doodvallen. De grens van 100 kg bereikt. 
Ik maakte me geen zorgen tot 2 jaar geleden een vriendin vertelde dat haar hart het zou 
opgeven. Er moest iets gebeuren voor het te laat was: 5 voor 12. Ik maakte me geen zorgen om 
mijn gezondheid, tot ze in het UZ waarschuwden voor mijn suikerwaarden. Ik neem nu een 
pilletje van 400 g voor een hoog suikergehalte en heb denk ik om de 3m controle. De hoge 
bloeddruk is nu beter. Dit was de laatste stap voor een maagring (leeftijdsbeperking). Ballon in 
de maag overwogen. Ik was niet gezond bezig, altijd bezig met school, zowel eten als niet 
bewegen. Er was gevaar voor overlijden. Ik was zwaarlijvig, was altijd al de dikste. Ik heb de 
gedachte altijd al dik te zijn, wat nochtans niet waar is, als kind niet. Dik zijn hoort bij de familie 
(behalve tante). Een ziekte is het enerzijds niet: je eet zelf en anderzijds wel: als je al naar taart 
kijkt... Het is een soort verslaving, je kan niet stoppen, je wil niet eten; nu eet ik veel groenten, 
vroeger veel vlees en grote porties. Ik was bang voor de dood of om een leven lang in bed te 
moeten. Je komt in de gevarenzone terecht. Ik voelde me super slecht, breder zijn zit altijd al in 
de familie. Na een hersenvliesontsteking en AB ben ik dik geworden en mijn zus ook, ze werd 
ook erg gepest. Suikerziekte zit in de familie: ‘dan zal je niets meer mogen’ zei mijn pa. 

Soms maakte ik me zorgen maar niet vaak. Ik voelde me meestal gezond. Ik voelde me 
supergezond, mijn ma maakt echt wel gezond eten. Ik ben niet ziek, toch moest ik opletten voor 
gezondheid zei huisdokter. 

8.1.1 Een slechte conditie, gewichtstoename en moedeloosheid 
Ik was snel moe, ik ging sporten maar het werd afgeraden: ‘je doet het best niet’. Vroeger zou ik 
nooit gesport hebben, ik had geen goesting in sport. Ik was doodop van een trap. Sporten ging 
moeilijker. Bij sporten was ik snel moe. Ik had pijn in de rug bij het trappen lopen in school en bij 
LO. Bij LO was ik bekaf, kon niet meer, had gewrichtspijn. Ik ben gestopt met dansen want ik kon 
niet mee. Ik ben gestopt met bewegen. Na een blessure ben ik gestopt met sporten. Geen 
conditie, altijd de slechtste bij turnen, cooper na 12’ was een hel. Mijn enige sport was 20’ naar 
school lopen. Ik ging gewoon van huis naar school en terug en had verder geen 
buitenactiviteiten, mijn hobby was lezen. Vroeger had veel last van mijn knieën. 

Ik was lui: TV kijken, computer, gewoon een beetje niksen. Ik deed niets. Veel computeren, 
school gaan, tv, portoke. Pc geen sport. Na schoolwerk een uurtje voor tv liggen. Zit veel voor tv 
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en pc thuis. Ik doe geen sport, computer, en chat met vrienden. Ik ga niet naar buiten om met 
vrienden af te spreken. Ik zat heel veel voor tv, voelde me goed, eten tv en pc. 

’s Morgens at ik niet. Ik nam teveel tussendoortjes had geen structuur. Tegen mijn goesting liep 
ik rond. Ik had de moed opgegeven. Ik had nergens zin in. De laatste 4 maanden was ik veel 
bijgekomen. Het laatste jaar was er 17 kilo bij. Ik had geen conditie, geen goesting. Ik bleef 
dooreten. Ik had niet meer de moed, het ging echt bergaf. Die jojo: gewicht ging eraf en kwam 
dubbel bij. Ik ben een emotionele eter: vroeger cola en chips, nu appel en kiwi.  

Ik speelde graag voetbal. Ik sport al heel mijn leven. Turnen deed ik al van kleuterleeftijd tot het 
5de leerjaar. Vroeger deed ik ook nog fitness. Fiets of bus naar school pingpong voetballen. Ik 
speelde graag badminton en ging lopen, maar heb afgehaakt. 

8.1.2 Schaamte, uitsluiting en pestgedrag 
Ik wou graag elke dag naar stad kleren kijken maar dan is er iets ergs gebeurd en dan kwam ik zo 
weinig mogelijk buiten, ik haatte mooi weer wanneer iedereen buiten liep in short. Ik kon niet 
meer: gevecht met broeken. Ik kwam niet meer buiten, uit schaamte. Vroeger zou je aan mij 
geen interview hebben mogen vragen. De omgeving roddelde, en ik werd agressief. Vroeger 
werd ik redelijk vaak gepest in het lager, in het secundair minder. Ik hoorde er niet bij, achter 
mijn rug praatten ze. Ik wil ook smal zijn, ik wil ook mooie kleren kunnen dragen. Ik wilde niet 
meer shoppen. De maatschappij aanvaardt je zo niet. Naar Plopsaland kon ik niet meer 
meegaan. Vrienden van een jongen op wie ik verliefd was en omstanders maakten mij uit dat ik 
dik was, dan was ik droevig en besefte dat het niet meer kon, dat ik iets moest doen: ik haat ze 
en dank ze tegelijk. Ik werd erg gepest, mijn bril was kapot, ik verhuisde naar een andere school, 
mijn pa was erg boos. Ik wou meedoen met turnen om te tonen dat ik kon, maar ze zeiden dat 
het niet moest, om me te beschermen tegen uitlachen. Mijn broer noemde me vetkwab. Ik ben 
erg gepest, heb 6 verschillende scholen gedaan, ook omdat mijn ouders gescheiden zijn, 
niemand die iets deed, de politie nam de moeite niet met me te praten. Ik ben niet gepest, wel 
geplaagd en ze staarden naar me, dat is pijnlijk. Ik schaamde me. Durfde niet sporten, bang. 

Ik ga dingen verzwijgen als ik in de knoop zit en begin gemakkelijk te eten: ik verzwaarde 70 kg 
op 2 jaar. In de zomervakantie verloor ik 10 kg door rust waarschijnlijk en die zijn er af gebleven. 
Mama was boos, papa schaamde zich. Ik ben gestopt met bewegen. Ik begon in het geniep te 
eten. Het is een ziekte, je kan vermageren maar zonder klik gaat het niet.  

8.1.3 De vroegere hulpverlening faalde 
De huisarts en diëtiste vroegen hoe het met mijn gewicht was en dat ik voor mijn organen echt 
moest beginnen opletten maar ze deden er niet echt iets aan, geen goede band met de 
hulpverleners. Mama was heel dik en heeft een operatie ondergaan, ze wou niet dat wij ook 
struiser werden: dus gingen we naar de diëtiste en het CLB maar we leefden al gezond, dus ze 
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zeiden: we kunnen niets doen. Diëtistes konden het niet. Verschillende stappen zijn niet gelukt. 
In het ziekenhuis moest ik boekjes invullen en dat kon ik niet volhouden, ik was saai bezig, maar 
het is niet de juiste manier. Ik heb alles uitgeprobeerd. Nu heb ik er meer moed voor. Je wil 
mager zijn als je vrienden maar je houdt niet vol. Ik heb veel zelf geprobeerd via CLB. Diëtiste 
was nooit content, was ze dit wel geweest, dan zou ik misschien langer volgehouden hebben. 
Naar 3 diëtistes gegaan. Mijn gewicht bleef stabiel wat frustrerend was. Naar obesitasspecialist 
gegaan en daarna 15-20 kilo bijgekomen. Ze zeggen wat je wel en niet mag eten en dat je moet 
sporten. Ik hou het niet vol, lukt niet thuis (ww). Ik at in het geniep. Diëtistes konden het niet. 
Zelf een dieet opgezocht met ei en poeder. Ik eet graag en veel. Stak me vol met frieten. Diëtiste 
keek alleen op gewicht, zaagde. Een paar keer op eten gelet, gezonder gekookt, verleiding was 
te groot. Diëtiste zei:‘Ge moet’ maar hielp niet concreet. Er moet iets gebeuren ik kan het zelf 
niet. Laat eten ’s avonds, ‘s morgens niet, ’s middags broodje frituur met vriendinnen. Dikker na 
consult diëtiste. Niet gezond. Jaren bij psycholoog goed contact. Met huisarts van moeder kon 
je praten. En diëtist zagen. Gewicht steeg trager maar steeg. Laatste kans 6de jaar. Van gezaag af 
dat ik op dieet moet. Wou vermageren maar WW en diëtisten hielpen niet. Ooit dokter is niet 
gelukt. 

8.1.4 De stap naar het zeepreventorium 
Ik ben hier voor te vermageren, het is beter voor mijn gezondheid. Ik ben blij zodat ze niet meer 
zouden zeggen dat ik dik ben. Naar zeepreventorium om te vermageren. Ik heb spijt dat ik niet 
vroeger gekomen ben als ik jonger was. Ma en pa (ook gezet) zeiden gewoon dat ik moest 
afvallen. Familie van vader zei altijd dat ik toch wat zwaar was. Gedwongen door mama, 2x 
geweigerd, uiteindelijk heb ik toch de knoop doorgehakt. Mama zei het eerst dat er iets moest 
gebeuren, eerst zag ik het niet, maar later dan toch. Na eerst wat uitstel heb ik toch beslist. 
Vroeger aan 10 jaar al raadde de huisdokter het aan. Ik nam zelf de beslissing naar hier te 
komen maar onder stimulans van mijn ouders. Mijn ma en pa vroegen me: ‘probeer iets te 
doen’. Mama was boos, papa had vooral schaamte. Pa vermaande me niet zoveel eten. Met 
zwaar te worden ondervond ik meer druk van ma en pa. Het zeepreventorium was de laatste 
kans. Ik was blij dat ik mocht komen. Het zeepreventorium is de beste oplossing van alles. Een 
foto van voor en na overtuigde me. ‘t Is hier fantastisch. Ik vroeg aan een vriendin of ze het ook 
niet zag zitten. 

Het eerste afvallen (beetje beweging, aanpassen van voeding) gaat heel snel. Ik had volle moed. 
Hier zouden ze me doen afvallen op een gezonde manier. Slechte eetgewoontes zouden 
drastisch veranderen. Hier zou ik de beste manieren aanleren om het vol te houden. Opnieuw 
gemakkelijk bewegen. Leren bewust omgaan met eten. Om gezond te zijn. Ik leer hoe je moet 
leven, zo hou ik vol. ‘k Zit hier voor obesitas, om af te vallen, zodat ik me beter voel. Ik heb de 
tijd dit jaar om terug op goeie dinges te zetten en jaja achteraf te behouden. Mijn dokteroom 
was mager te zijn en gewone kleren te dragen in plaats van rekkerbroeken. Ge voelt u veel 
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lichter, ge leert anders eten, ge voelt u veel beter, fitter, actiever, veel helderder, je hebt meer 
nagedacht over alles, je hebt veel structuur. 

Ik heb het zeepreventorium ontdekt via ‘man bijt hond’. Via een boekje heb ik dit ontdekt. Eerst 
gevonden op het internet en dan verder rondgevraagd. Door tv via ‘dik voor mekaar’. Via oma in 
‘dag allemaal’. Reclame over zeepreventorium in koppen. Zeepreventorium heb ik ontdekt via 
via, ik wist dat het in Amerika bestond. 

8.2 Eigen effectiviteit  
Mijn gewicht speelde een rol maar ik geloofde niet dat ik kon vermageren en heb het dus nooit 
geprobeerd. Mijn kleren pasten niet, ik wou vermageren maar aan tafel was ik dat vergeten. Ik 
heb zin en geen zin om naar huis te gaan. ‘t Is een ziekte, moet opgelost worden en kan niet 
opgelost worden want eenmaal je weer ongezond gaat eten, ga je terug dikker worden; 
tegenwoordig worden jongeren altijd maar zwaarder, belangrijk om het aan te pakken, ‘t kan 
breed gaan. Voor altijd heb je de aanleg om dikker te zijn, ook als je er van af bent en niet meer 
dik bent, blijf je obesitas hebben. Na een week thuis kan er al bij zijn, 5kg mag, 15kg zou ik 
verschrikkelijk vinden. Ik weet dat ik gewicht waarmee ik buiten ga, niet kan houden. Gevecht 
voor de rest van mijn leven. Zal wel gaan ups en downs: zullen hopelijk verminderen. 1/3 slaagt. 
Ik heb geen verwachting. Ik denk nooit aan gezondheid. 

Heb ik een slecht moment en kom ik beetje bij omwille van problemen thuis of op school, dan 
praat ik met mijn ouders. ‘t Zal altijd opletten zijn maar ik denk dat het mogelijk is. Bij mij lag het 
probleem bij eten. Ben meer met gezondheid bezig in de weekends: proberen op te letten op 
eten en voldoende sporten. Propere lei. Gezondheid centraal stellen en doorgeven binnen 
gezin. Gezondheid is nu heel anders: opletten om uw leven te moeten beteren. Mijn gezondheid 
staat niet (meer) centraal: aanvankelijk waren we een ganse week over gewicht bezig, nu alleen 
als er weging is. Nu kan ik weer naar Plopsa. Veel geleerd!! Ik voel me redelijk gezond, als ik wil 
bewegen belet mijn gewicht dat niet meer, ik kan gaan lopen, vroeger kon ik minder fietsen en 
lopen dan leeftijdgenoten die veel minder wogen. Je kan doen wat je wil, bent vrijer. Ik ben zelf 
bewust bezig, ja voel me gelukkiger. Door constant daaraan te denken kan mijn leven opnieuw 
beginnen. Voor mij is het geen ziekte wel een heel slechte gewoonte die nu wijzigt, kan bij 
iedereen maar je hebt er wel aanleg voor. Ik voel me beter in mijn vel en heb lichaam aanvaard 
zoals het is. Nu heb ik echt effect van een halfuur lopen. Geen bloeddrukpillen meer. Nu ga ik 
shoppen naar stad of zwemmen omdat het leuk is, omdat ge u beter in uw vel voelt met 
vriendinnen. Ik wil tijd maken voor beweging en voeding en school. Je moet niet afvallen, niet 
focussen op cijfertjes, wel leren gezond te leven, leren hoe een normale mens zou moeten 
leven, normale porties en normale beweging. Ik ben nu sportiever: van niets naar 3u kine 
gemoeten. In kleine stapjes. Er moet nog af, ik was niet superdik maar ben ook niet veel kwijt. Ik 
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hoop dat het vervolg goed gaat, dat ik niet herval, dat kan altijd, 50/50 , het kan dat ik heel mijn 
leven gezond blijf. 

8.2.1 Positief zijn 
Mensen keken vroeger naar jou omdat je breder was, nu omwille van leuke kleren, het is 
belangrijk dat mensen naar je kijken voor toffe dingen. Ik voel me veel gelukkiger. Kan meer 
alleen. Voel veel meer energie, betere conditie. Ik ben superblij, zelfverzekerd, ik ga veel naar 
stad, verlang nu naar mooi weer. Mijn kleren geven een goed gevoel. Vroeger kon ik niet 1’, nu 
5’ lopen. Ik heb aan mezelf en mijn ouders beloofd dat ik het zou kunnen. De verwachtingen zijn 
er, je hebt je trots, trots om wat ik al heb gehaald, helpt om te blijven gaan. Mensen mogen nu 
zeggen wat ze willen: ik heb een andere levensvisie. Ik heb 10x meer respect, 10x beter 
zelfbeeld, zelfvertrouwen dat ze me er niet meer zullen uitpikken op school. Ik heb kleren 
gekocht, iets aangedaan dat ik mooi vond. Nieuw leven. Nu nog een ingreep voor vel teveel. Ik 
ben benieuwd naar de vakantie. Verlangen naar sauna, zonnebank. Ik ben hier niet een jaar 
voor niets geweest. Ik doe het zeer goed. Het zal zeker lukken. Ik heb geen hulp nodig van 
diëtist, indien nodig zou ik hulp vragen. Weinig vragen. Niet levenslang. Geen behoefte meer 
aan hulpverlening. Algemene gezonde voeding, bewegen, water drinken. Iedereen zou 
basiskennis moeten hebben. Gezondheid niet centraal, wel belangrijk. Minder zorg over 
gezondheid. In weekend wil ik planning afspreken en die ook halen. Naar de psycholoog gaan 
betekent een praatuurtje, fijn maar geen problemen oplossen, met mijn zus kan ik even goed 
praten. Supergezond voel ik me. Eerst goed oppassen en dan eens wat minder strikt zijn en dan 
zien. Voel me gezonder. Zelfzeker en mooiere nieuwere kleren. Mis tv niet. In het weekend volg 
ik mijn programma’s als ik echt eens zin heb. Hier kijk ik niet veel. Met gezondheid bezig: 
voeding en sport. Thuis in het weekend moet je kijken wat je doet en luisteren naar je lichaam 
als het niet gaat. Ik zal nog steeds sporten. Ik zal wel meer tijd nemen op pc en thuis zal ik later 
gaan slapen. Dieet is niet ingewikkeld: gewoon minder en regelmaat. Heb hier mezelf 
teruggevonden: was al volwassen met kleine broers en zussen, droeg volwassen kleren, kon 
geen kind zijn. Nu ben ik 15 en geen 18 zoals de mensen mij schatten, ik mag fouten maken, ik 
ben jong en mag dingen doen van ‘amaai’. Ik zie er jonger uit nu ik vermagerd ben. Er zijn altijd 
moeilijke momenten maar je moet de klik maken. Natuurlijk krijg ik nog 3 jaar of zo opvolging, 
om de 3m controle, dat ga ik sowieso doen, dat moet je doen. Ik ben gepest, pootje lap, maar 
wie laatst lacht, best lacht. 

8.2.2 Gezonder eten 
Vroeger keek ik nooit naar calorieën, nu tel ik wel de hoeveelheden. Ik heb nog wel een beetje 
zorg voor gezondheid: vetmeting, vet moet weg want riskant voor het hart. Als het moeilijk is 
eet ik emotioneel. Ik ben goed gezond qua eten, niet meer zoals vroeger met die ongezonde 
dingen. Voeding is een ‘gewoonte’ geworden. Bewuster eten: 2 snoepen per week. Avonden 
zullen struikelblokken zijn om te eten. 1,5 kilo was er bij in oktober omwille van keuzemoment 
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en porties. ‘k Denk momenten te zullen hebben van me te laten gaan. Oppassen om bij te 
komen, 1x frieten. Ik heb een vrij groot keuzemoment genomen in het in weekend: er was 1kg 
bij en het is niet gelukt om die af te sporten. 

Ik heb gezonde voeding aangenomen. Rest van leven. Op internaat zullen ze zorgen voor 
aangepaste voeding onder voorwaarde dat ik me er aan houd. Op mijn vraag hebben ze 
geantwoord dat het ook een goed voorbeeld is voor andere mensen Er wordt gezond gekookt 
door huidhoudster en mama. Op kot alleen ga je vettig eten, dan compensatie door sport. 
Bewuster eten: 2 snoepen per week. Voor voeding: weinig keuze! Ik moet naar de diëtiste zegt 
mama. Voeding is ‘gewoonte’ geworden. Ik kan gemakkelijk laten, ik zal keuzemoment op 
gezonde manier blijven aanpassen, het zal een gewoonte worden. Ik zal proberen volhouden, 
mijn best doen om niet bij te komen. Soms is het moeilijk om van chocoladereep af te blijven 
thuis. Ik hoop dat ma de ww blijft volgen. Ik kijk op verpakking: oei suiker en vet. Struikelblok , 
zal zijn me proberen aan eten te houden: mama help je mij? Diëtiste zegt dat je bij goesting 
hierin, beste kleine portie neemt. Ze geeft ook tips om levensstijl aan te passen bv laat eten. 
Ook bewegen moet je plannen. 

Ik zal duiken en fitnessen en fietsen met vrienden. Zorg om te hervallen. Meer goesting in 
bewegen. Combinatie sport en voortstuderen op kot zal moeilijk zijn? Minder tv meer naar 
buiten onder de mensen. Samen lopen, badminton, voetbal met vrienden. Stage zal ook actief 
zijn. Ik denk aan slechts 2u. computer per dag. Ik plan minder internet: misschien een halfuurtje 
Facebook per dag. Een terugkomdag is belangrijk: je krijgt er advies voor planning, inschrijven 
voor sport in groep of team, zo kan je geen uitvluchten zoeken. Om de 2d zal ik gaan lopen met 
andere meisjes (zoekertje door mama in Aldi). Misschien beginnen met sport: als ge uw best 
doet, komt het wel goed. Lopen moet ik nog plannen: zeker 1x in de week. Ik ben tevreden: ben 
sportief gebleven. Zin in sport. Lukt echt. Zin in bewegen. Voldoende sporten. Beweging 
plannen. Sport verderzetten. Altijd blijven sporten. Fitnessabonnement voor 1 jaar. 3x per week 
mag ik vanuit het internaat sport doen. Ga proberen te sporten, me niet overdoen. Hoeveel 
mag ik sporten is nog een vraag. Thuis lopen, fitness, spinning, minder computer efkes. Nu zal ik 
sporten omdat ik weet wat de gevolgen zijn. Ik sport dus het lukt. Dansschool achter de hoek. 
Rustig verder kijken voor andere sporten. Sport: dansen en vrouwenrugby, samen met vriendin. 
Ik sport graag nu. Loop op gemak 5 km. Geen arts meer nodig, trainer geeft ook 
gezondheidsadvies 

Ik doe niet graag sport: geen volley, basket, voetbal. Als ik niet sport herval ik. Als ik niet dik zou 
zijn, zou ik niet sporten. Zwemmen doe ik ook graag maar niet elke week. Ik weet dat ik thuis 
niet meer in de zetel zal belanden. Ik zal een relatief normaal leven leiden met mijn lichaam en 
beperkingen. Tijd voor mezelf maken. Sport komt in het weekend op de achtergrond om familie 
en vrienden te zien: ‘t zal moeilijk worden. 
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Niet sporten hier maakt het niet nuttig naar hier gekomen te zijn. Balsporten zijn fijn, ik heb 
meer zelfvertrouwen. Voel me beter in mijn vel dan 10m. geleden. Tocht van 20 km in de winter 
in de Ardennen. Fietstocht van 410 km kwam op VTM en in de krant. Voel verandering: niet 
meer hijgen, gezonder lichaam, ge kunt meer doen, conditie. Een hele verbetering nu en ook 
sneller naar de bal bij volley. Qua sport is niet zo veel veranderd. In geleidelijke stappen meer 
sport doen. Ik heb minder zo heel luie dagen. Ik ben geen sporter, ik zit liever kalm bij vrienden 
maar de laatste tijd probeer ik activiteiten te doen en naar de kine te gaan. Kan langer lopen en 
heb betere conditie. Probeer meer te sporten en voedingsgewoontes te veranderen 

8.2.3 Een grote overstap 
Ik heb enorm veel zin maar een beetje schrik om naar huis te gaan. Vrijheid terug. Er zijn hier 
meisjes bij wie het heel moeilijk gaat, ons oude leventje was beter: op weg naar het station 
gaan ze recht naar de snoepautomaat, wat spijtig, wat is het nut van hun verblijf hier dan? Veel 
meisjes van vorig jaar zijn terug zo zwaar als wij binnenkwamen. Een dieet volgen is niet moeilijk 
in zeepreventorium, je kan niet aan chocola. In de vakanties is het moeilijker (niet in weekend). 
Hier heb je minder om te zeuren. Hier verplichten ze je, thuis heb je de keuze. Leren ze je daar 
wel mee omgaan? Elke week bij psycholoog en thuis niet meer. Grote stap voor sommigen. ‘t 
Zal een moeilijke overstap zijn. Uw plan alleen moeten trekken, niet meer naar de kine en 
psycholoog moeten. Hier komen ze je uit school halen om te sporten. Thuis karakter hebben om 
er af te blijven, hier is geen chocola. Ze zeggen dat ik geen karakter heb en ik hoop echt dat ik 
dat wel heb, hier wordt alles gepland. Bezigheid? Zal bezigheid missen. Thuis is veel moeilijker. 
Structuur nodig (hier school met kine, dokter, psycholoog, studie, verplichte activiteiten, vrije 
activiteiten). Thuis kan je doen wat je wil, zo ben ik een kilo bijgekomen, met keuzemoment. 
Hier sport en diëtiste allemaal tijdens school en thuis zal het naschools zijn. Controle: alles is 
hier voorgeschoteld, vaste structuur. Op school is het moeilijker alles erin te plannen. Oud 
genoeg om alleen, verder te doen nu. Als je hier buiten komt, heb je zo lang zonder snoep 
gekund. Zorgen voor vakantie, alles zit hier achter slot. In het weekend thuis geen rekening 
houden en bijkomen, ondanks sport. Ik wil een BMI van 25 halen. Thuis meer onverwachte 
omstandigheden, spannend, moeilijk zeker in de vakantie, vrijer, voeding? Beweging? Hier krijg 
je niets, thuis verveel je je en ga je makkelijk iets eten: kauwgom. 

8.2.4 De steun van de omgeving  
Omgeving speelt een rol: school automaten, bakkerij, trein: karakter om nee te zeggen. 
Afblijven is soms moeilijk als iedereen snoept op de trein, wij nemen ons extraatje enkel als we 
het verdienen, niet tussendoor want dan bedrieg je jezelf. Er is een broodjeszaak met snoep zo 
dicht bij school. Een dieet volgen is soms moeilijk. Thuis halen ze dan frieten en zeggen: laf hé? 
Ik eet dan mee, ik heb niet veel steun, ja moet het zelf doen. Thuis zal weer alles voor mijn neus 
staan en dan wil ik er eentje hebben. Ik weet dat het niet mag en meestal kan ik het 
tegenhouden. Papa staat er niet bij stil. Verleidingen. Snoepjes. Weten en doen. In hoofd steken 
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om mee bezig te blijven. Soms eerst boterhammen, maar beter eerst groenten (dan moet je 
stoempen om het er in te krijgen). Steun van ouders  en andere vrienden en vrienden van het 
zeepreventorium. 

Ouders kunnen me helpen, met snoep en drank weg te bergen en porties te bewaken, ik kan 
het ook. Meest nood aan motivatie, nadenken met mij thuis, de hulpverleners hier en de groep 
kunnen mij steunen. Vrienden van de school zullen ook wel rekening houden. Met nieuw jaar 
was bij mijn vriendin de menu volledig aangepast, ze geven om mij. Meer structuur op school: ’s 
morgens ontbijten, ik ben zo een kip zonder kop, heb niet zo veel structuur. Kine heeft 
aangeraden in groep te sporten, om elkaar te motiveren: ik kies voor dansen met vriendin, 
tennissen als het dan niet teveel wordt. Graag zou ik hebben dat de omgeving me wil 
motiveren. Pa is streng en vastberaden over voeding. Ik wil mijn ouders niet teleurstellen. Ik 
krijg veel steun van thuis. Familie doet in weekeinde mee tot in puntjes. Ik kook graag (soep). 
Mama kookt. Een paar keer per maand vraag ik schoppen onder mijn kont: controle. Ik haal 
moed uit steun van familie en leerkrachten. Steun van vriendinnen en mama. Nood een contact 
met mensen zeepreventorium (vooral vrienden of misschien personeel) voor motivatie. Ouders 
steunen mij en zus steunt me heel hard. Ouders vrienden kunnen niet veel meer dan niet meer 
voor neus snoepen. Steun van ouders en andere vrienden van het zeepreventorium. Ik heb een 
beetje schrik, ze verwachten veel, ze hebben u zien vermageren en denken dat lukt wel. Mijn 
mama betaalt zoveel dat ik wil tonen dat ik het kan.  

8.2.5 Volhouden 
Aanhouden voor de rest van leven. Gezond of niet gezond zal afhankelijk zijn van volhouden: ik 
ben 16, wil uitgaan en leer hopelijk een vriendje kennen. Volhouden door motivatie, op tanden 
bijten. Dubbel van gewicht als gepland kwijt. Lopen, fietsen, afspreken, hulp om niet aan eten te 
denken. Eerlijk toegeven als het wat minder gaat. Nadien: verder zetten wat we geleerd 
hebben, volhouden als het moeilijk gaat. Zie ik het zitten? Goed opletten: een moment er niet 
mee bezig zijn en de kilo’s vliegen er aan. Nadenken: gezond eten en sport. Thuis zal je ook 
moeten beperken in vrijheid. Zelfstandig aankunnen. Ik zou heel graag blijven volhouden, weet 
het niet. Veel sporten en letten op mijn eten. Ideaal is veel sporten. Volhouden, letten op 
sporten en eten. Volhouden? Dat ik kan volhouden. Zelfvertrouwen. Ik zal een foto van vroeger 
uithangen. Mezelf motiveren? Steun om je erdoor te trekken? In het weekend gewoon kijken en 
als het wat minder goed gaat, we herpakken ons. 

Ideaal zal zijn als ik beweging kan volhouden en dan zal het lukken. Bij slecht moment zal ik 
herpakken. Bewegen blijven volhouden. Je moet volhouden, tips vasthouden, kwestie van 
karakter. Stabiel blijven en stilaan verder af vallen. Volhouden? Gezondheid centraal stellen en 
doorgeven binnen gezin. Foto van vroeger uithangen. Bij keuzemoment kies ik voor minder 
calorieën en waarom vragen ze? Planning van gewone eetmomenten en 1 keuzemoment per 
week. Ik heb schrik voor eetgewoonten: om terug in oude patroon te vallen. Ik wil niet hervallen 
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ik wil niet meer gepest worden. Ik wil echt niet meer uitgelachen worden. Ik zal nooit uit 
obesitas geraken, waarom mag ik niet blijven? Er zijn speciale terugkomdagen maar ja. Blijven 
knokken bij kine activiteiten. In weekend opletten 1 keuzemoment. Ik wil niet te veel verliezen, 
familie is ook zwaar. Ik wil op gewicht blijven, mama zegt dat 5 kg wel zal lukken. Ik ben het 
schommeltje (halfjaar) al voorbij, in het weekend kom ik nog bij, dan moet ik meer sport 
doen…loopschema is niet voldoende. Beter is op gewicht blijven, niet teveel ineens willen eerst 
snel dan trager. Meer actief, meer met beweging bezig dan school, en betere voeding, en kennis 
over fruit: je voelt je fitter ook op school. Alles wordt veranderd nieuw aangeleerd gezond 
kunnen eten met beweging bij. Ik zit nu al zover: wil nu niet opgeven dus blijven doorgaan. 
Thuis verder doen. Al zoveel tijd en moeite in gestoken, niet meer laten gaan, nieuw leven 
begint. We kunnen altijd praten indien moeilijk. Mijn stiefmama zegt dat ik het niet zal 
volhouden, kom niet goed overeen. 

8.2.6 Structuur en plannen 
Planning is belangrijk. Voldoende sporten. Sport na school of woe: fitness, fietsen. Ik wil 
structuur behouden. Schema aanhouden van beweging in groep. Een uur gaan zwemmen met 
mama en 1u ontspanning. Plannen zeggen ze. Structuur, daar sta ik serieus op. Struikelblok zal 
avond en tv zijn, honger voor het eten, laat ontbijt en geen fruit in de voormiddag. Meer 
geconcentreerd, dus minder tijd voor school, alles gepland en redelijk goede begeleiding. 
Gezondheid neemt voor mij geen centrale plaats in, school meer. Mama steunt zwaar. Ik 
probeer te lopen, in weekend ga ik met fiets naar oma, ik wandel, neem de bus niet. 2x blokje 
om, niet veel wat ik moet doen. Een dagboek is goed want je vergeet heel snel wat je hebt 
gegeten, gesport. Er bestaan papiertjes voor als je je per week weegt. Het wordt ook 
aangemoedigd, ook op terugkom was er een meisje die het bijhield. Dagboekje als je naar huis 
gaat, eventueel gevolgd door bespreking. 

Een dagboek bijhouden zou totaal niet helpen, heb ik vroeger gedaan maar hield ik niet vol.  

Het zal aan mij zijn of ik de structuur aanhoud of laat verwateren, ik hoop, ik zal mijn best doen, 
je weet nooit. Als ik mijn gezondheid verder opbouw, kan ik meer met haar werken en gaat ze 
vooruit. Aanpakken en minder leuke dingen onmiddellijk doen. 1 uurtje TV kan geen kwaad. 
Opgelet voor de link tussen eten en TV Tijd? Geen zin? Fitness, badminton en lopen: papa heeft 
er een programma voor na school. Structuur nodig voor eetpatroon en voor beweging dus 
uitslapen zit er niet meer in. Uitzonderingen wel maar niet elk weekend tot 12u slapen. Ik 
beweeg genoeg thuis, thuis verandert de structuur van de voeding (later ontbijt). De structuur 
moet hetzelfde blijven. Eetgewoonten van hier wil ik verder zetten. Ik neem een vakantiejob, 
fitness en zwemabonnement en laat me inschrijven in de chiro. Mijn IB (dat is individuele 
begeleider) heeft mee helpen denken aan de toekomst en vond chiro goed idee. Het is een strak 
ritme. Ik hou er niet van het is maar goed voor mij: als men het niet zegt, dan doe ik de dingen 
niet. Niet eten en drinken wat je wil. Alles is veranderd: eetgewoontes thuis zijn niet slecht, 
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broer heeft het nodig, ma, pa, zus niet: broer beseft het niet. Ik zal minder sporten door 
studeren maar ouders zullen me helpen. Geen nood aan opvolging van zeepreventorium. 

8.2.7 Anderen terugzien en stimuleren via terugkomdagen 
Ik wil mijn verhaal doen, ben niet meer beschaamd. Ik wil anderen helpen. Plezant dat ze mij als 
voorbeeld zullen zien. Ik wil anderen helpen. Oud patiënten kunnen andere kinderen helpen, 
dat geldt ook voor alle leeftijden. Ik wil zelf getuigen via Facebook. Op terugkomdag: wil ik tips 
geven. Ook andere kant tonen van realiteit: niet 100% vol te houden. Wil ook anderen steunen 
bv nichtje dat ook hierheen wil komen. Ik en mijn zus steunen mekaar. 

Op de terugkomdagen kom ik voor de opvoeders en hoe de rest van de groep het doet, uit 
interesse. Vooral komen voor vrienden. Op de terugkom kom ik voor gesprek met vrienden van 
nu. Terugkom: is het iedereen gelukt op stabiel te blijven? Ik zal vooral vrienden missen. Mijn 
vrienden zal ik missen, ik wil met iedereen contact houden zo om de 2m. Terugkomdagen zal ik 
bijwonen. Terugkomdagen zijn nodig. Ik zal al die mensen missen. Veel leuke momenten samen. 
Ik weet niet hoe terugkom eruit ziet. Ik wil me verder laten opvolgen door arts en zo, terug naar 
de huisarts. We hebben regelmatig controle: 5 jaar. 4x op controle. Ik zal diëtiste zoeken, geen 
psycholoog nodig. Je kan altijd bellen, mailen of schrijven. 

Anderen hebben toen gezegd dat het moeilijk was: 1 werkt in chocoladefabriek en heeft 3 
weken last gehad. Onze opvolging duurt denk ik 4 jaar. Geen arts en psycholoog meer nodig. 
Kine wil ik goeie dag komen zeggen. Ik weet niet over 5j opvolging. Wil ik de opvolging? Ook in 
UZ heb ik nog opvolging door arts en psycholoog. Zeker wil afspreken met psycholoog, ben haar 
eeuwig dankbaar. Ik zou 1x per maand met psycholoog willen spreken. 

Hoop niet meer terug te moeten komen omdat het niet gaat. Controlebezoek is nodig. Ik kom 
alleen terug als ik niet bijgekomen ben. Ik verwacht niet veel. Er zijn terugkomdagen en dan zie 
je elkaar nog eens. Je moet hier jaarlijks terug komen en als het niet goed gaat kunnen ze 
misschien nog helpen, niet bijkomen, stabiliteit. Op terugkomdagen is het leuk om iedereen nog 
eens te zien, verder kunnen we naar hier kunnen komen met vraag. Zeker zal ik nog op bezoek 
komen, gesprek kine, vertellen hoe het loopt, ‘k wil echt zo blijven. Kijk mensen zo ver sta ik nu. 

Veel nieuwe vrienden gemaakt, eerst niet maar nu hangt hele groep samen. Veel vrienden 
gemaakt, ook kamergenoot, ieder zit met zelfde probleem: als je het even niet ziet, herinneren 
ze je eraan waarom je hier bent, helpen wel, zitten hier voor hetzelfde. Je kan dan vergelijken 
met iemand die evenveel weegt  en dat je bv evenveel kan samen lopen en fitnessen omdat je 
ongeveer hetzelfde zijt, zo spiegel je je eigenlijk niet goed maar het helpt wel. Met bepaalde 
mensen met goede band zal ik nog horen. Heb enkele goede vrienden gemaakt. De groep zal ik 
het meest missen. Ik zal me optrekken aan vrienden en zelf vrienden oppeppen. Met enkele 
vrienden heb ik goede contacten. Volgend jaar spreken we af. Het is moeilijk iedereen hier 
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achter te laten, we wonen ver, lastig. Er zullen mensen zijn met wie ik geen contact meer zal 
hebben en mensen die vrienden voor het leven zullen blijven en waar ik heel veel aan heb. Het 
is een ander soort vriendschap, je voelt mekaars kwaaltjes, begrip, elkaar helpen, ik weet 
perfect wat ik kan doen, hoe vriendschap echt kan helpen. 

Een beetje wennen zal het zijn maar ik zal het niet missen. 

Met opvoeders zal ik contact nemen als het echt nodig is want ze hebben het druk. Controle 
door ouders of broers? Dat is niet hetzelfde. Contact met de mensen van het zeepreventorium 
(vrienden of personeel?) is belangrijk voor motivatie. Er wordt aangeraden om thuis diëtiste te 
zoeken: om de 2w nu bespreken we dagboek, na weekend weet ik niet altijd of iets verkeerd is 
(2 keer voorgevallen), ze zijn ervoor opgeleid en kunnen direct ingrijpen. We zoeken op 
aanraden een diëtiste die contacten met zeepreventorium heeft. 

8.2.8 Toekomstplannen 
Realistischer geworden naar toekomst toe: waar draait het om, vroeger van feestje naar feestje, 
nu welk beroep? Naar school gaan en iedere dag kunnen afspreken. Thuis dikwijls afspreken 
met vrienden die ik graag heb. Actievere relatie met papa. Veel complimenten van klasgenoten. 
Trotse ouders. Ik kijk uit naar thuis  mijn plekje. Heel graag naar huis, je mist je familie, je kan 
niet eeuwig blijven. 

8.3 Aspecten aan zeepreventorium 
Viel eigenlijk nog wel mee. Nieuwe start. Soms gevloekt maar mooi jaar. Elk jaar uitnodiging 
voor bezoek (terugkom). Papa had het niet zo graag, zou me missen maar ‘t was goed voor mijn 
gezondheid. Ik dacht dat het veel zwaarder zou zijn. Soms is het leuk. Veel moois, soms zware 
weken, dan zit je hier tegen je zin maar je blijft gaan voor het doel. Eerste weken vond ik leuk, 
nu wil ik echt naar huis (meestal was het andersom). 

8.3.1 Het groepsleven en regels 
Strenge start. Groepsleven is lastig. Groep, regels opvolgen, mensen die anders denken hebben 
conflicten. Er zijn mensen met het zelfde probleem je kan erover praten, samen sporten en op 
gewicht letten. In het begin soms moeilijk in de groep 25 meisjes 24 op 24u. Er was ruzie in de 
groep een paar maanden geleden. Groepsleven is soms beetje moeilijk met veel verschillende 
types. Soms lastige momenten in groep of met jezelf in de knoop: je werkt rond jezelf. Er is 
ruzie: de groep Franse tegen Nederlandse. Al veel spanningen geweest, in elke groep, ik trek het 
me niet meer aan. 

Planning is er belangrijk. Elke dag beweging moet. Er zijn dagen dat er niemand zin heeft. Je kan 
uitzonderlijk afhaken als je heel moe bent. Hier gemakkelijker dan thuis, andere druk, 
loopschema, hier is een beetje je trots. Ik weet hoe ik me moet gedragen, thuis zijn er geen 
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regels, ik heb zelf grenzen. Aantal regels waaraan te houden. Soms mis ik vrijheid. Vrijheid mis 
ik. Ik wil nog wel eens terug maar nu wil ik naar huis. 

8.3.2 Het schoolsysteem 
Hier moet je afzonderlijk werken op school. Thuisschool was beter: ik had heel goede punten, 
werkte hard. Hier zelfstandig zelf toetsplan uitstippelen, je krijgt slechts 1 kans, autisten vinden 
het ok. In het schoolsysteem doe je alles zelf (8 cycli op jaar) slechts 1u studie: bang dat ik er 
niet door ben van wiskunde en wetenschappen. Moeilijk omwille van geïntegreerde proef op 
school minder tijd. In school is het serieus wennen, eigen lesrooster, zelfstudie met eigen 
tempo, je kan voor bepaald vak voorlopen en voor ander achter. Schoolsysteem is anders, ik zit 
er nog enorm mee in de knoei. Geen vast lesrooster, in begin moet ik mijn eigen weg zoeken, 
leerkrachten helpen. Ander schoolsysteem veel zelf doen omdat je het later ook zelf moet doen. 
Niet favoriete school maar het lukt. Heel ander systeem, effe hele aanpassing. Alles zelf doen en 
als je hulp nodig hebt is de leerkracht  aanwezig. Ligt me niet echt. Ik ging niet graag naar school 
bijna niet geholpen, wel in oude school. Op school moet je veel zelf doen. Tegenovergesteld aan 
normale school: jij moet naar de leerkracht gaan. Volledig zelfstandig leren. De school gaat traag 
vooruit, echt miserie, zelfstudie ASO. 

Andere levensstijl internaat. Zo groot hier (durf?). Moeilijke momenten gehad maar ja. Moeilijk 
om vol te houden. Strenge start, 3 eerste weken zijn lang. 1 jaar van huis weg. Heel erg tot 
november. 3w niet thuis. Thuis gemist. Blij dat de blijfweekends gedaan zijn. Ouders missen. 
Mag sneller gaan: mis vrienden en familie. Was nog nooit 1 nacht van huis, had heimwee. 
Zelfstandig zelf kamer schoon houden geeft stress. 

Ik heb veel geweend. Ik zal het niet missen, vrienden wel. Ik zou het niet opnieuw doen. 

8.3.3 De hulpverleners 
Ik zal alles missen: groep, opvoeders, diëtisten, psychologen. Je wordt als groep maar ook als 
individu behandeld als het moet. In het begin hebt ge hard nodig dat ze u niet vrij laten 
(waardoor zo struis geworden), later kan het losser omdat het lichaam gewoon wordt. Eigen 
keuze maken want je zal het alleen moeten doen: zelf beslissen hoeveel eten, hoeveel sport. Nu 
naar het einde toe doen we er dus minder een beroep op. Ondersteuning doet hier heel veel: 
psycholoog, diëtisten, opvoeders, andere meisjes: we steunen mekaar door ‘nee doe dat niet’. 
Kennis over obesitas en voeding is nodig: educatiefjes. En toch soms onvoorspelbaar: kennis 
tekort. Weten is onvoldoende, ook toepassen. In het begin wel kennis over overgewicht wat 
nuttig is. Bewaard in map van educatiefjes. Ik weet niet veel over overgewicht. Ik wil niet meer 
weten. Je kan onmiddellijk bij hulpverlener: diëtist, psycholoog terecht. Je kan altijd een 
afspraak maken indien echt nodig met psycholoog, opvoeder, diëtist. Direct als je probleem 
hebt. Ze maken tijd. Ze helpen je heel goed: welke sport is goed voor jou. Onvoorwaardelijke 
aanvaarding: ze boren je niet in de grond als je faalt. Iedereen erdoor halen. Hulpverleners zijn 
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speciaal maar vlot. Mentale hulp: zoeken waarom je naar snoep op zoek gaat. Je leert hier meer 
bij psycholoog, kine en diëtist. 

8.3.4 De opvoeders 
Opvoeders zijn er om te motiveren, om te sporten en voor het eetpatroon. Opvoeders zijn 
schatten we kunnen altijd terecht , chapeau voor inzet. IB (individuele begeleider) is een schat. 
Veel steun: helpen u, proberen moed te geven, laten zien van waar da ge komt en wat je hebt 
bereikt dus proberen volhouden. Opvoeders zijn een beetje gelijk mama’s. Aan hen mag je alles 
vertellen. Opvoeders zijn kweetniehoefantastisch. Opvoeders die weten waarover het gaat en 
weten dat het heel moeilijk gaat. Goede relatie met opvoeders. Alles uitgelegd waarom ze iets 
doen. Ze helpen je erdoor, hoe komt het bij ups en downs. Opvoeders mag je alles vragen. De 
ene opvoeder is echt mama, lacht, komt naar je toe, de andere is strenger en blijf je meer uit de 
buurt, ziet niet rap dat er iets scheelt. Hier is het niet altijd even gemakkelijk en dan praat je met 
opvoeders. Er is de vaste begeleider maar ook de andere. Opvoeders leren bewuster omgaan 
met eten. We zijn de groep die het minst afvallen, ik denk door minder activiteiten in de groep, 
dat zijn de opvoeders die plannen, spijtig. Goed contact met sommige opvoeders is afhankelijk 
van karakters. Opvoeders die weten waarover het gaat en weten dat het heel moeilijk gaat. Met 
sommige opvoeders heb ik een betere band. Ze zitten hard met u in. Opvoeders geven veel tips, 
ik denk niet te kunnen zonder hen hier. Tweede mama zeggen ze: en dat kan niet, wel band met 
IB. Opvoedster als er iets is in de leefgroep. Sommige waar ik niets tegen zeg maar dat heeft 
iedereen. Bij problemen kan je altijd communiceren, binnenlopen. Plezante activiteiten met 
lopen, spelletjes, ballen, simpele dingen.  

Ik heb moeite met opvoeders en activiteiten vind ik soms kinderachtig: estafette doen we niet 
graag. 

8.3.5 De diëtisten 
Diëtisten hebben ervoor gestudeerd: hoe je doet en best niet doet. Om de 2w gesprek met 
diëtistes als het moeilijk gaat in het weekend en zo. Ik ga niet graag naar diëtiste maar krijg er 
wel advies. Diëtiste geeft tips. Diëtiste zegt: als je bijkomt gaat het er wel weer af, geef de moed 
niet op, ge gaat uw kilo’s kwijtraken, het is niet zo erg als er 100g bij is, gewoon herpakken, 
moed om door te gaan. Diëtiste geeft steun en tips. Bij diëtiste gaan als je het niet goed snapt. 
Aan diëtiste leren klaarmaken op gezonde manier. Mijn eten was heilig in het begin dus moest 
diëtiste daar niet over beslissen. Geeft tips, maar je moet er iets mee doen, er zijn tips waar ik 
niets mee kan doen. Diëtiste werkt ook met dagboek: welke porties ik mag eten. Hier leer ik 
beter dan bij diëtiste vroeger. Diëtiste legt het uit. Vraagt hoe het was in het weekend. Diëtiste 
waarschuwt me als ik iets eet: goed oppassen, veel papieren met grammen. Mijn diëtiste is mijn 
psycholoog, heel lief, ik praat ermee, geen goede diëtiste. Ze is heel lief en een zotte gelijk ik. 
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8.3.6 De psychologen 
Veel steun kreeg ik van psychologen (3) door hen begreep ik waar frustratie vandaan kwam, 
elke keer kon ik mijn verhaal vertellen. Met de laatste psycholoog had ik minder goede band. Ik 
heb vooral psycholoog nodig om te helpen bij het proces van aanvaarding van 
lichaamsverandering. Op bepaald moment wilde ik naar huis, door psycholoog ben ik nog hier. 
Volhouden doe ik via die psycholoog. Met 1 psycholoog had ik het aanvankelijk moeilijk. 
Psycholoog is heel goed om mee praten, probeert altijd te helpen. Psycholoog helpt mentaal als 
ge iets te vertellen hebt zonder dat ze het gaat vertellen tegen de opvoeders of iemand anders. 
Je praat er over waarom je hier bent en je hobby’s. Lieve psycholoog. Psycholoog ziet 
geschiedenis en toekomst. Als er iemand buitengesloten is, gaan we naar psycholoog. Gesprek 
met psycholoog is steun en motivatie als je het niet ziet zitten. Ge moogt niet opgeven, laatste 
kans. Naar de psycholoog gaan helpt. Psycholoog babbelt vlot. 1x contact met psycholoog van 
UZ. Aan psycholoog kan ik alles kwijt, helpt me goed, enige praat met mij en weet wat ik op mijn 
lever heb en kent ook van voeding. Psycholoog is heel lief. Met psycholoog moet je vooraf een 
afspraak maken, heb er echt veel aan. Bij psycholoog is goed om langs te gaan met probleem, 
nu om de 2w. Ik krijg mailadres voor vragen, in het weekend mogen we bellen of afspraak 
maken als het moeilijk is. 

Ik ben er niet geholpen, ga niet graag (zaag). Psycholoog te serieus: 20 tot 40’ babbelen, ga niet 
graag. Met de psycholoog had ik het aanvankelijk moeilijk. 

8.3.7 De kine 
Kine helpt met bewegen en wordt afgebouwd naar huis toe. Gesprek met kine om in toekomst 
te sporten. Kine komt niet spontaan naar je toe. Bewegen is gezond en leuk maar ik heb niet 
zo’n band met kine. Even had ik ambras met kine, ze begreep me niet, zei dat ik me niet had 
ingezet, dat was er even over. 

Bij de arts gaan we enkel als we ziek zijn. Naar de arts ga ik 3x/jaar, andere mensen gaan 
gemakkelijk elke week. Dokter drukt soms teveel op obesitas. 

8.3.8 De rol van vrienden 
Er zijn een paar vrienden die me gesteund hebben als ik dik was, andere zijn geen echte. Goeie 
vrienden zijn er nog altijd maar de groep errond werd kleiner. Zelf ben ik altijd heel vriendelijk 
tegen iedereen en lief. Steken onder water gaven ze, een paar vrienden zijn afgevallen. Veel 
contact heb ik met 4 vrienden van school. Mijn klas is 1x op bezoek geweest. Mijn vroegere 
titularis vraagt soms hoe het is. Enkel aan goede vrienden en thuis zeg ik het: ik wil ze niet 
teleurstellen. Ik heb nog goede contacten met vrienden: speciaal Facebook aangemaakt. 

Waarom moet je vermageren vroegen mijn vrienden. Vrienden zeiden dat ik niet dik was, maar 
mooi. Iedereen dacht dat ik heel zelfverzekerd was, hadden respect. Ik kom beter overeen met 
wie 2 of 3j ouder is. Op school ook veel oudere vriendinnen. Ik ben geaccepteerd door vrienden, 
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niet gepest. Vrienden bekeken mij niet echt van dat ik dik was: dat moet je zelf beslissen. Steun 
ja ging moeilijk. Vrienden namen me toch zoals ik ben. Door stiefbroer werd ik aanvaard zoals ik 
was. Sommige vrienden zeggen ’t is misschien wel goed voor je. Sommigen zeggen: eigen 
schuld. ’t Stoort vriendinnen niet, het verandert niet wie ik ben, ze schamen zich voor mij niet. 
Anderen kwetsen en vroegere vrienden verstaan u niet. Ik heb goede en minder goede 
vrienden. Vrienden van thuis mis ik. Ik zou het niet uithouden zonder vroegere vrienden. 
Vrienden vinden het chic dat ik heb volgehouden. Een paar leerkrachten die vonden het wel 
goed. Vrienden bel en sms ik om in het weekend weg te gaan. 

Van vrienden en familie verwacht ik blijvende steun en goed gesprek. Familie zei dat ik er goed 
uit zag, maar tegen mama zeiden ze dat ik eens op mijn gewicht moesten beginnen letten 
(nicht). Vrienden zijn ze nog meer als tevoren: komaan, nog efkes, ge zijt goe bezig. 

Ik hoor weinig (onzekerheid) via GSM/SMS 1 vriendin heb ik verloren. Ik heb niet zoveel vrienden 
als vroeger, zie ze nog, GSM paar keer per week. Ik heb genoeg vrienden, geen 1000 maar goeie 
mensen om me heen. 1 lk komt elk jaar met 3de jaars op bezoek. En eigen klasgenootjes 
mochten niet. Ik heb er niet met vrienden over gepraat slechts 1x met iemand. Mijn zus is 
iemand die veel meer aandacht krijgt. Ik heb geen contact met klasgenoten, ik kende ze slechts 
1j, allemaal jongens en ik had er geen band mee. Spijtig genoeg heb niet veel contact met 
vrienden, dat is veel verminderd, ik hoor er niets meer van en mijn beste vriendin moet ik zelf 
aanspreken. Zij is magerder dan een panlat maar ze weet hoe ik me voel dus die steun kan je 
goed gebruiken. Ik ben alle contact verloren door andere school. Ik werd niet gepest voor dikke 
of zo? Ik had maten. 

8.3.9 Positieve reacties 
Allen zeiden dat het goed was dat ik in het zeepreventorium was. Ze zijn fier en trots op me en 
dat is fijn om te horen en te voelen. Mijn ouders zijn trots op me. Ik heb een actievere relatie 
met mijn papa. Mijn papa steunt me heel erg en brengt light producten mee. Mijn stiefbroer is 
fier. Mijn broer en zus steunden me vroeger niet maar nu wel. Mijn broertje verstopt snoep als 
ik er aan kom. Mijn pa en broer zijn maten om te voetballen. Familie is echt blij: neefjes. Amaai 
ge ziet er goed uit. Er is verder contact via groep op Facebook. Mijn ouders vonden het moedig 
(ma niet echt mager). Onze ouders doen mee. 

Ene vriendin is blij. Ik krijg veel complimenten van klasgenoten. Het is een verrassing voor oude 
vrienden. Binnenkort zie ik een paar vrienden van school, die zullen ook trots zijn. Oude 
vrienden steunen me. Leerkrachten van vroeger vragen via mijn ouders hoe het met me gaat. 
Mijn beste vriendin zie ik binnenkort op de open deurdag van school. Ik krijg veel complimenten 
van klasgenoten. Ze sturen soms een kaartje van ‘goed zo’. Mijn vriendin is heel blij. Mijn rot 
gevoel is weg. Vreemden komen voor me op. Zelfs vreemden staan achter je (publiciteit na 
fietstocht). 
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Ik wil ook anderen motiveren. 

8.3.10 De vrienden in het zeepreventorium 
In het begin ken je niemand en je mist vrienden van thuis en nu wil je niet meer naar huis. Het 
zijn goeie vrienden in de slechtste momenten: bij het opstaan (zonder make-up) en het slapen 
en je zit hier allemaal voor hetzelfde, je hebt een band. Het is zelfs moeilijk in het weekend dan  
ga je op facebook of SMS je. ‘Neem eens 3 boterhammen in plaats van 4’ krenkt je, maar doet je 
nadenken en erbij stilstaan dat het voor eigen goed is, dus het is okee. Ik sliep eerst met ander 
maar daar is iets tussengekomen en nu slaap ik bij iemand die me goed helpt: je kan praten en 
zij kan altijd bij me terecht. Ik heb een goed contact met een nederlandstalige kamergenoot en 
dan heb ik nog 2 vrienden. Zonder hen had ik het niet volgehouden. Dan zijn er enkele waarmee 
ik overeenkom maar die niet heel mijn leven weten. Ik heb een vriendin die er me doorgeholpen 
heeft , en slaap nu samen op een kamer. 

Goede vrienden heb ik hier, babbel er graag mee. Met kamergenoot en stadsgenoot kan ik het 
vinden. Lotgenoten. Elkaar aanvaarden. Lotgenoten hebben hetzelfde meegemaakt. We vinden 
steun bij elkaar. Ik ken iedereen hier. Iedereen kan zich plaatsen in je situatie. Iedereen zit hier 
om dezelfde reden. Het is een steun. Als je het moeilijk hebt ’s avonds zeggen ze van ge moet 
echt vooruit, volhouden. Met sommigen in de groep kan ik goed praten, ruzie moet ik zelf 
oplossen. 

Ik kende niemand, zo leer je nieuwe mensen kennen. Je zit allemaal met dezelfde problemen. 
Ge kunt elkaar steunen ze verstaan u, we leven in groep, doen alles samen en als we 
bijgekomen zijn zeggen we tegen elkaar dat we minder moeten eten. De diëtisten helpen met 
eten. De groep is fijn, het geeft moed van komaan, ge steunt elkaar als de een dipje heeft, 
ermee gaan praten en elkaar helpen. Hier is het 1 grote vriendengroep: niet van ge moet 
afvallen en als ge bijkomt dan kan het geen kwaad. Samen vechten. Vrienden steunen, ook als 
het moeilijk gaat mag je niet opgeven. In het begin was het 1 grote groep, nu zie je wie echt 
vrienden zijn geworden. Ik heb steun aan vrienden van hier. 

Of we nadien vrienden zullen blijven weet ik niet, zeker van 6 hoop ik het, zal de afstand niet te 
groot zijn? Je kan nog afspreken met vrienden nadien. Hier is de groep goed, mijn kamergenoot 
OK. Hier is een mentaliteit van scheiding tussen nederlandse en franse. Soms conflicten (tjes). Ik 
heb een paar beste vriendinnen, met de andere zal ik later geen contact meer hebben. Ik zal 
mensen moeten achterlaten: opvoeders, vrienden van de leefgroep en van andere groepen. We 
zullen mekaar zo vaak niet meer zien maar zullen wel via GSM of computer contact houden. Er 
zullen veel traantjes gelaten worden. Hier heb ik nieuwe mensen leren kennen, vooral op 
school, externen met concentratie en leerproblemen. We zullen zeker vrienden blijven. 
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Vrienden thuis en vr hier zijn voor mij hetzelfde. Nadien (op terugkom) zal er misschien 
helemaal geen contact meer zijn met deze vrienden, je moet ervoor willen gaan.  

Hier heb ik geen echte vrienden, enkele klasgenoten wel. Ze zijn niet te vertrouwen, het is ieder 
voor zichzelf, overdragen doen ze en roddelen. Er waren 3 groepen. Oudsten daagden me uit 
maar ik trek het me niet meer aan. Maken mekaar uit voor dikzak. Ge eet allemaal samen en zit 
hier een jaar: de controle is groter. Hier geraak je niet aan snoep tenzij je meesmokkelt 
(verschillende die doen het). Allemaal vreemden. Groepsleven is lastig. Het is een last om 
gedwongen in groep te leven. Dat het mensen zijn die ook moeten opletten, maakt niet echt uit. 

8.4 Het internetgebruik 
Wat betreft internetgebruik was het onderzoek hier moeilijk. In zeepreventorium worden de jongeren, 
die meestal nogal wat tijd per dag aan internet spendeerden, juist aangemoedigd om actiever te zijn en 
minder gebruik te maken van de computer. In de meeste leegroepen is het computergebruik ook heel 
beperkt en de meeste jongeren geven aan dat ze niet echt behoefte hebben aan computer ook niet in 
het weekend. Het is dan  ook aangewezen om voor vervolgonderzoek over e-zorgverlening beroep te 
doen op een andere onderzoeksgroep. De toekomstplannen zijn om internet nog een halfuur tot 2 uur te 
gebruiken na verblijf . Internet is ook minder nodig omdat ze nu veel meer zelf durven buiten komen met 
vrienden. 

8.4.1 Het initiatief van de jongere zelf. 
Een aantal jongeren vindt dat ze na hun behandeling vooral zelfstandig moet zijn, ze moeten het klaren 
met beperkte steun en zorgverlening, dus zullen ze ook geen beroep meer doen op zeepreventorium.  Ze 
moeten zelfstandig zijn, zichzelf in de hand houden, niet constant  beroep doen op anderen. Dit kan 
evenwel bij concrete vragen. Dit kan via e-mail want dit kunnen ze nu ook al in het weekend eventueel? 
Meestal wordt er echter gewacht tot na het weekend. Een aantal zegt ook dat ze enkel face to face (tijd? 
afstand?) of via de telefoon kan geholpen worden. Via e-mail kan, er wel een afspraak worden gemaakt. 
Iemand vindt dat e-mail een gesprek niet kan vervangen. Ze beseffen wel dat ze in het zeepreventorium 
beschermd/gecontroleerd zijn en dat het hier ook veel gemakkelijker is om zich aan hun activiteiten, 
voeding te houden omdat alles geïntegreerd is in het verblijf, thuis moeten ze nog een totaal nieuwe 
structuur uitbouwen waar dit een wezenlijk deel van uitmaakt.  

Internet gebruikten ze minder voor hun ziekte, sporadisch informatie opzoeken, gebruik van fora,  
waarbij ze soms aarzelen of de info wel betrouwbaar is, een recept uitproberen. Dikwijls uit verveling. 
Op  fora kan je veel tijd verliezen en je weet nooit als je iets zal vinden. Voor ontspanning gebruiken ze 
het wel: spelletjes, you tube, muziek opladen. Hun  sociale contacten met vroegere vrienden gaan 
meestal via facebook. Ook via chat. Ze mailen ook hiermee bv voor vakantiejobs. Twitter wordt 
sporadisch gebruikt.  Een jongere praat gemakkelijker face to face ook met vrienden en wijst dan ook alle 
e-zorgverlening af.  

Over hun ziek zijn laten ze dikwijls niets los via internet aan hun vrienden. Sommigen vinden dat dit wel 
kan als het moeilijk gaat kunnen vrienden hen aanmoedigen. Dit waarschijnlijk vooral als vrienden hen 
‘namen/nemen zoals ze zijn’.  Ze plaatsen graag foto’s  en genieten van de complimenten. Iemand geeft 
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ook aan dat hij via online meer durft. Na het verblijf wil die ook op facebook met opvoeders. Iemand 
anders gaat ook liever anoniem uit schaamte. De meeste weten echter graag met wie (gekende 
personen) ze internetten. Wil vooral contact opnemen als het goed gaat, andere gewoon vertellen hoe 
het gaat, ook als het niet goed gaat.  

Sommigen zien er ook een mogelijkheid in om aan anderen die kampen met dezelfde problematiek te 
tonen dat het lukt, komt geloofwaardiger over.  

Hetzelfde medium zien ze dus niet graag gebruiken voor hun contacten met hulpverleners.  Een aantal 
jongeren aarzelt om na hun verblijf  nog contact op te nemen met de hulpverleners van het 
zeepreventorium. Ze menen geen beroep meer te mogen doen op de tijd van de hulpverleners die met 
een nieuwe groep patiënten aan de slag gaan. Chat tijdens een bepaalde tijd van de dag (15 en 17) met 
psycholoog ziet iemand wel zitten als het minder gaat. Een andere vindt het dan weer enkel een middel 
voor eenvoudige vragen, anders heb je veel vragen en andere bewoordingen door elkaar bv in gesprek 
met psycholoog.  

Een iemand wijst ook op de jongerentelefoon waar je evenzeer met psycholoog kan communiceren. Pas 
afgestudeerde psycholoog vragen laten beantwoorden.  

Zeker 1x per week kunnen vertellen via chat (van een bepaald uur) hoe het gaat en dan als het beter 
gaat afbouwen.  

8.4.2 Het initiatief van de hulpverlening 
Een regelmatige mail (coaching) zouden sommigen wel lezen, als het individueel aan hen aangepast is 
vooral. Iemand zou er wel mee geholpen zijn als de hulpverlener bv op maandelijkse basis contact zou 
opnemen. De hulpverleners mogen zo mogelijk wel contact nemen zegt een anders, alles beter dan 
hervallen.  

Een tip van de week is in de ogen van sommigen nuttig want ze voorzien dat ze het moeilijk zullen 
hebben, alles zal ik proberen, je weet maar nooit of elke zal ik met open armen ontvangen. Die tips ken 
je ook aan anderen doorgeven. Je weet ook zeker dat ze betrouwbaar zijn. Graag via website bv. Van 
anderen dan weer helemaal niet, na een tijd zouden ze deze niet meer lezen. We hebben al zoveel tips 
gekregen. Een portaal zou iemand en tof idee vinden, stelt privacy op prijs. Iemand stelt voor om via FB 
en Tw een evenement te organiseren met tips en een link te leggen met de website.  Tips geven is ook 
interessant in de wachttijd. 

Iemand  ziet internet wel zitten als kine goede ideeën zouden geven voor sportactiviteiten en opbouw 
ervan. 

Iemand haalt aan dat jongeren die het zeepreventorium financieel niet aankunnen zouden moeten 
kunnen geholpen worden op e-wijze met hun overgewicht.  

Het geloof in een digitaal dagboek met feedback van de hulpverlener is wisselend ja en neen. Iemand die 
het vroeger al heeft gebruikt hield niet vol. 


