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1.Brief aan de scholen (via e-mail) 
Geachte heer/mevrouw,  

Na ons telefonisch contact vindt u in bijlage de details en procedure van het onderzoek.   De 
gegevens zullen enkel worden gehanteerd voor dit onderzoek en niet aan derden worden 
bekend gemaakt of doorgegeven.  De vragenlijst (een vereenvoudigde printversie) en de 
uitnodiging tot deelname wordt u nog per post bezorgd. 

Indien gewenst kunnen jullie de digitale versie van de vragenlijst eens doorlopen.  Deze staat 
deze week nog in de testmodus.  Vanaf maandag 9 mei wordt de definitieve vragenlijst 
geactiveerd voor datacollectie bij de jongeren. 

De vragenlijst vind je hier: https://limesurvey.katho.be/index.php?sid=65546&lang=nl 

Welke medewerking vragen we van u?  

We proberen de tijdsinvestering voor u en uw medewerkers, alsook voor de leerlingen zo 
beperkt mogelijk te houden.   

Kunnen we de digitale vragenlijsten via de school laten verspreiden? 

- Kan iemand van uw school op 9 mei een e-mail met een link naar de digitale 
vragenlijst versturen naar alle leerlingen. Deze e-mail vindt u in bijlage.  

- Voor de leerlingen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld zijn filmtickets te 
winnen en in de school waar het responspercentage het hoogst ligt, wordt een 
extra prijs verloot: een Nintendo Wii. 

- Kan u ons aangeven hoeveel leerlingen de vragenlijst hebben gekregen door 
onderstaande tabel in te vullen   

Naam van de school: 
………………………………………………………………………… 

 1ste jaar 2de jaar 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar   Totaal  

ASO        

TSO        

BSO        

KSO        

Tabel van het aantal leerlingen die de vragenlijst hebben gekregen (per studiejaar/richting) 

- Op 16 mei willen we vragen om de standaard herinneringsmail opnieuw te 
verzenden naar alle leerlingen  



- Kunnen de mails die naar de leerlingen wordt gestuurd telkens ook meteen in cc 
naar Griet.Martens@katho.be en Caroline.vanseveren@katho.be worden 
gestuurd?  Dit ten behoeve van de methodologie van het onderzoek.  

- Op 23 mei zal de bevraging worden afgesloten. 

Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met  Griet Martens (+3256270528) of 
Caroline Van Severen (+32492739087).De resultaten van deze eerste bevraging zullen 
vanaf september te lezen zijn op de website van het CLB. 

  



2.Brief aan CLB 

            

 

Geachte meneer/mevrouw, 

Na ons telefonisch contact vindt u hier nog eens de details en de procedure van het 
onderzoek: 

Hoe communiceren jongeren met een chronische aandoening on line over hun 
gezondheid: e-jong@chron.hivv. 

Wij willen onderzoeken hoe en of jongeren met een chronisch gezondheidsprobleem het 
internet gebruiken om te communiceren over hun gezondheid. De uitkomst van het 
onderzoek moet ons helpen om jongeren met een chronisch gezondheidsprobleem beter te 
ondersteunen in het omgaan met hun ziekte en hen daarin te begeleiden via alle mogelijke 
en toegankelijke kanalen. 

Binnen het kader van Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek voert KATHO en meer 
bepaald de opleidingen verpleegkunde (HIVV) en sociaal werk (IPSOC) dit onderzoek uit, in 
samenwerking met de KULeuven, CLB Groeninge en CLB Mandel & Leie. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Philip Moons (Centrum voor Ziekenhuis-en 
Verplegingswetenschap, KULeuven). Onderzoekers zijn Caroline Van Severen, Griet 
Martens (HIVV) en Nele Cox (IPSOC). 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. 

We vragen uw medewerking bij het eerste luik: een kwantitatief onderzoek met een 
vragenlijst bij een grote groep jongeren. We willen een digitale vragenlijst voorleggen aan 
alle leerlingen van het secundair onderwijs van de scholen die verbonden zijn aan het CLB 
Groeninge en het CLB Mandel & Leie. Het betreft leerlingen van het ASO, TSO, KSO en 
BSO. Deeltijds onderwijs en BUSO vallen buiten de doelpopulatie op dit ogenblik. De 
beoogde populatie omvat naar schatting 13000 leerlingen.  

Bij de inleiding van de vragenlijst worden de leerlingen op de hoogte gebracht van de 
bedoeling en het kader van het onderzoek. Ze zijn niet verplicht om deel te nemen. In het 
begin van de vragenlijst wordt naar hun toestemming gevraagd (informed consent). Het 
invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15-20 minuten in beslag nemen. Door deel te nemen 
maken ze een kans op het winnen van een filmticket.  In de school met het hoogste 
responspercentage wordt er bovendien een Nintendo Wii verloot. 

Volgend jaar plannen we een tweede (kwalitatief) onderzoek dat uit het huidige onderzoek 
voortvloeit waar we een aantal interviews zullen afnemen bij jongeren met een chronisch 
gezondheidsprobleem. Leerlingen die nu aangeven een chronisch gezondheidsprobleem te 
hebben, kunnen dus mogelijk worden uitgenodigd voor een interview volgend jaar. Daarom 
vragen we, indien de leerling dat wil, zijn persoonlijk e-mailadres. 



De resultaten van de beide onderzoeken zullen vanaf september 2011 via de website van 
het CLB kunnen geraadpleegd worden onder de rubriek ‘info voor leerlingen’. Het is mogelijk 
dat de resultaten ook gepubliceerd zullen worden in een medisch tijdschrift. De identiteit van 
de leerlingen zal in geen enkel geval worden vrijgegeven. 

Privacy 

De Belgische Wet van 11 december 1998 betreffende de bescherming van het privéleven en 
de Belgische Wet van 22 augustus 2002 met betrekking tot de patiëntenrechten worden 
gerespecteerd bij het uitvoeren van dit onderzoek. Alle persoonlijke informatie die tijdens 
deze studie wordt verzameld is bijgevolg strikt vertrouwelijk. Zij wordt enkel aangewend voor 
het doeleinde van deze studie. Alle persoonlijke informatie wordt gecodeerd. De identiteit 
van de leerlingen wordt op geen enkele manier kenbaar gemaakt aan onbevoegde derden. 
Bij eventuele publicatie van de gegevens over deze studie zal nooit enige informatie bekend 
gemaakt worden die de identiteit van de leerlingen kan kenbaar maken.  

 

Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met  Griet Martens (+3256270528) 
Griet.Martens@katho.be of Caroline Van Severen (+32492739087) 
Caroline.VanSeveren@katho.be  

  



3.Herinneringsmail met incentive aan de 
jongeren 

Beste jongere 

We hebben JOU nodig! 

Internet is een bodemloos vat van informatie en de communicatiemogelijkheden zijn enorm. 

Wij onderzoeken hoe jongeren (regio Kortrijk) het internet gebruiken voor hun 
gezondheid (of ziekte). 

We vragen of JIJ aub onze digitale vragenlijst wil invullen. Het duurt maximum 20 minuten en 

je kan er een filmavondje of  een Nintendo Wii mee winnen.  

Voor de school met het hoogste percentage deelnemers is er bovendien nog een extraatje 

weggelegd… 

Hoe meer deelnemers, hoe waardevoller ons onderzoek.  Dus, DOEN!  

Surf snel naar https://limesurvey.katho.be/index.php?sid=65546&lang=nl 

Dank voor JOUW deelname! 

Wij zijn onderzoekers van de KATHO hogeschool: Caroline Van Severen en Griet Martens (opleiding 

verpleegkunde HIVV) en Nele Cox (opleiding sociaal werk IPSOC). Bij vragen of onduidelijkheden kan je bij ons 

terecht: 

Caroline Van Severen: caroline.vanseveren@katho.be ; Griet Martens: griet.martens@katho.be; Nele Cox: 

nele.cox@katho.be  

  



4. Schriftelijke Vragenlijst (gebruikt voor 
pilootstudie) 

Algemeen 

Kruis telkens aan wat voor jou van toepassing is. 

Eerst zouden we graag wat algemene informatie over je willen hebben.  

1. Hoe oud ben je? 

□ <14 jaar □ 14 jaar □ 15 jaar          □ 16 jaar         □ 17 jaar      

□ 18 jaar □ >18 jaar 

2. Wat is je geslacht? 

□ jongen  □ meisje 

3. In welke studierichting zit je? 

□ ASO   □ BSO  □ KSO  □ TSO    

 

Nu volgen een aantal vragen over je gezondheid. 

 

4. Komt gezondheid veel aan bod in de lessen? 

□ zelden  of nooit □ af en toe □ vaak  □ heel vaak 

5. Ben je veel bezig met je gezondheid?  

□ zelden  of nooit □ af en toe □ vaak  □ heel vaak 

6. Hoe beoordeel je je eigen gezondheid de afgelopen maand? 

□ heel slecht   □ slecht □ matig □ goed □ zeer goed 

7. Volgende vragen gaan over roken, alcohol, drugs, voeding en sporten.  

 dagelijks wekelijks maandelijks zelden of nooit 
Rook je? □ □ □ □ 

 
Drink je alcohol?  □ □ □ □ 

 
Gebruik je drugs? □ □ □ □ 

 
Eet je fruit of  groenten? □ □ □ □ 

 
Sport je? □ □ □ □ 

 
  



 

8. Heb je een chronische ziekte? 

Met chronische ziekte bedoelen we aandoeningen die een of meerdere van de volgende kenmerken 
hebben:   

-  Ze zijn blijvend of de ziekte duurt langer dan 6 maanden 
-  zijn veroorzaakt door blijvende veranderingen van de gezondheidstoestand 
- Herstel vereist speciale training van de patiënt 
- Er wordt een lange periode van opvolging of zorg verwacht 

 

□ JA          □ NEEN 

Welke?.............................................................................     Ga verder  

Ondervind je hierdoor moeilijkheden in je dagelijkse leven? 

 □ JA  □ NEEN 

Vrees je hierdoor moeilijkheden voor studie of later beroep?  

□ JA  □ NEEN 

Is je ziekte zichtbaar?  

□ JA  □ NEEN 

 

9. Heeft iemand in je omgeving (familie, vrienden, buurt,…) een chronische ziekte? 

□ JA      □ NEEN 

Zo JA, welke?............................................................................. 

 

De volgende 3 vragen gaan over internetgebruik. 

10. Hoe vaak zit je op het internet? 

□ Dagelijks  

□ Enkele keren per week 

□ Enkele keren per maand  

□ Zelden of nooit 

  



11. Hoe vaak zoek je informatie op internet via 

 

 heel vaak vaak af en toe zelden of 
nooit 

google of google scholar of andere 
zoekmachines (via de eerste link 
die verschijnt) 

□ □ □ □ 

wikipedia □ □ □ □ 
 

websites over specifieke thema’s  
bv.  www.gezondheid.be 

□ □ □ □ 

discussiefora (bijdragen van 
anderen lezen op fora) 

□ □ □ □ 

sociale netwerksites (zoals 
Facebook, netlog, twitter, my 
space, hyves, …)? 

□ □ □ □ 

blogs □ □ □ □ 
 

andere, namelijk: 
…………………………………… 
 

□ □ □ □ 

 

10. Deze vraag gaat over communiceren via het internet. Met communiceren bedoelen we het 
delen en uitwisselen van informatie. 
Communiceer je op het internet via : 
 

 heel vaak vaak af en toe zelden of 
nooit 

sociale netwerksites (zoals 
Facebook, netlog, twitter, my 
space, hyves, …)            

□ □ □ □ 

chatten (msn, windows live 
messenger, Yahoo messenger, …)
  

□ □ □ □ 
 

email □ □ □ □ 
discussiefora □ □ □ □ 
online games □ □ □ □ 
blogs  □ □ □ □ 

 
andere, namelijk: 
…………………………………… 
 

□ □ □ □ 

 

 

Internet gebruiken om informatie over gezondheid op te zoeken 

Deze vragen gaan over de mate waarin je het internet gebruikt om informatie over gezondheid of 
op te zoeken via het internet  Kruis telkens aan wat voor jou van toepassing is.  

11. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Acne (jeugdpuistjes) of een andere huidaandoening?   

□ JA         □ NEEN 



Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie?   Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk) 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 

12. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Voeding of eetstoornissen?     

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 

13. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Roken, alcohol of drugs?     

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie?     
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder  
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 

  



 
14. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  

Seks, relaties of liefdesleven?   

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 

15. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Maandstonden, anticonceptie (voorbehoedsmiddelen) of zwangerschap?  
   

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)        Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 
 

16. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
SOA (Seksueel overdraagbare aandoeningen bv. HIV AIDS, syfilis,…)?   

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 

  



 
17. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  

Depressie of zelfmoord?   

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 

18. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Pijn (bv. hoofdpijn, buikpijn, spierpijn…)?     

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 
 

19. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Astma of allergie?        

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 

  



 
20. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  

Diabetes (suikerziekte) ?   

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 

21. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Kanker?    

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 
 

22. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Hart of vaatziekten (bv hartinfarct, hoge bloeddruk)?      

□ JA         □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 

  



 
23. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  

Reuma of gewrichtsaandoeningen?   

□ JA          □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)        Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 

24. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Maag- of darmproblemen?     

□ JA           □ NEEN 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 
 

25. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet over:  
Een andere specifieke ziekte?     

□ JA           □ NEEN 

Welke? …………………………………………………………………………………. 

Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie?       Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk) 
□ Omdat ik er zelf mee te maken heb 
□ Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft 
□ Omdat we erover geleerd hebben op school of  

we er een opdracht moesten over maken 
□ Omdat ik erin geïnteresseerd ben 
□ Andere reden: ………………………………………………………… 

 
 

 

  



 
26.  In hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen? 

 
 helemaal 

oneens 
eerder 
oneens 

eerder 
eens 

helemaal 
eens 

Ik vind dat internet te veel informatie aanbiedt 
over gezondheid of ziekte. 

□ □ □ □ 

Ik vind dat internet betrouwbare informatie 
aanbiedt over gezondheid of ziekte. 

□ □ □ □ 

Ik vind dat internet bruikbare  informatie aanbiedt 
over gezondheid of ziekte. 

□ □ □ □ 

Ik vind dat ik goede van slechte informatie kan 
onderscheiden. 

□ □ □ □ 

Ik vind dat mijn kennis toegenomen is door 
gebruik te maken van het internet 
 

□ □ □ □ 

  



Internet gebruiken om te communiceren over gezondheid of ziekte 

De volgende vragen gaan over het communiceren via het internet.  Met communiceren bedoelen 
we het delen en uitwisselen van informatie.  Dit  doe je onder andere via je status op Facebook of 
het bijhouden van blogs, … Kortom je gaat informatie over jezelf kenbaar maken, contact leggen en 
praten via het internet .Kruis telkens aan wat voor jou van toepassing is. 
 

27. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Acne (jeugdpuistjes) of een andere huidaandoening? 
 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen?       Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk) 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)   
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

 
 

28. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Voeding of eetstoornissen? 
  

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen?        Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk) 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

 

  



 
29. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 

Roken, alcohol of drugs? 
 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen?       Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk) 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 
 
 

30. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Seks, relaties of liefdesleven? 
 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen?       Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk) 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)   
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

  



31. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Maandstonden, voorbehoedsmiddelen of zwangerschap? 
  

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen?       Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk)       
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

 
 
 

32. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
SOA (Seksueel overdraagbare aandoeningen bv. HIV AIDS, syfilis, …)? 
 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs 
□ Andere: …………………………………. 
 

33. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Depressie of zelfmoord? 
 
□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)   
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

  



34. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Pijn (bv. hoofdpijn, buikpijn, spierpijn)? 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

 
 
 

35. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Astma of allergie? 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs  
□ Andere: …………………………………. 
 
 

36. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 

Diabetes (suikerziekte)? 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen? 
(meer antwoorden mogelijk)       Ga verder 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)   
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs  
□ Andere: ………………………………….  



37. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Kanker? 
  

□ JA           □ NEEN 

Via welke bronnen? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

 
 

38. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Hart- of vaatziekten (bv. hartinfarct, hoge bloeddruk,…)? 
 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

 
 

39. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Reuma of gewrichtsaandoeningen? 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen? 
(meer antwoorden mogelijk)      Ga verder 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs  
□ Andere: ……………………………  



40. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Maag- of darmproblemen? 
 

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen?       Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk) 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)   
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

 
 

41. Heb je gedurende het  afgelopen jaar iets over jezelf verteld op het vlak van 
Een andere specifieke ziekte? 
  

□ JA         □ NEEN 

Via welke bronnen?       Ga verder 
(meer antwoorden mogelijk) 
□ Via sociale netwerksites  

(zoals Facebook, netlog, twitter, my space, hyves, …)    
□ Via chatten (msn, Yahoo messenger, …)  
□ Via email     
□ Via discussiefora    
□ Via online games     
□ Via blogs     
□ Andere: …………………………………. 

  



42. In hoeverre ben je het eens bent met de volgende stellingen?  
 

 helemaal 
oneens 

eerder 
oneens 

eerder 
eens 

helemaal 
eens 

Internet vind ik een goed middel om over gezondheid 
of ziekte te communiceren 
 

□ □ □ □ 

Communiceren over mijn eigen gezondheid of ziekte  
via sociale netwerksites (bv. facebook en netlog)  is 
veilig. (dus geen privé gesprekken of e-mail) 
 

□ □ □ □ 

Ik vind dat mijn privacy niet geschonden wordt op het 
internet (je kiest zelf wat je zegt tegen wie) 
 

□ □ □ □ 

Ik vind dat er snel misbruik kan gemaakt worden van 
informatie die je deelt via internet 
 

□ □ □ □ 

Ik vind dat je moet oppassen wat je op het internet zet 
 

□ □ □ □ 

Ik vind het goed dat je sociale netwerksites  kan 
gebruiken om je familie, vrienden en kennissen te laten 
weten hoe het met je gaat 
 

□ □ □ □ 

Als  een arts of een andere zorgverlener vragen wil 
beantwoorden via mail of privéchat zou ik er gebruik 
van maken (dus enkel tussen jou en de zorgverlener) 
 

□ □ □ □ 

Als een arts of een andere zorgverlener  vragen wil 
beantwoorden via sociale netwerksites, fora,  … zou ik 
er gebruik van maken (dus via een kanaal waar andere 
mensen de communicatie kunnen volgen) 
 

□ □ □ □ 

 
 

43. Zou je je inschrijven op specifieke sites of groepen om toegang  te krijgen tot  bijkomende 
informatie (bv. site rond SOA’s, diabetes, …) 

 
□ Ja, reeds gedaan, namelijk………………………………………………………………………..  
□ Ja, als het echt interessant is voor mij 
□ Neen 

 
44. Zou je je inschrijven op specifieke sites of groepen om toegang te krijgen tot hulpverlening? 

(bv. site rond SOA’s, zelfhulpgroepen, …) 
 

□ Ja, reeds gedaan, namelijk……………………………………………………………………….. 
□ Ja, als het echt interessant is voor mij 
□ Neen 

45. Zou je je lid maken van bepaalde specifieke groepen op sociale netwerksites (bv. over  
jongeren en gezondheid, diabetes, migraine…) 

□ Ja, reeds gedaan, namelijk:…. …………………………………………………………………….. 
□ Ja, als het echt interessant is voor mij 
□ Neen 

 
 
Dit is het einde van de vragenlijst! Bedankt voor je medewerking. Als je nog opmerkingen hebt, 
mag je ze hier vermelden: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt! 

Prof. P.  Moons, Caroline Van Severen, Griet Martens & Nele Cox 

KUL Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap., Expertisecentrum  

Zorgcontinuïteit en integratie (HIVV/IPSOC KATHO) 

 

 

 

 
  



5. Digitale Vragenlijst 

           

Heb je een kwartiertje? 
Wil je meewerken aan onderzoek over internetgebruik voor gezondheid bij 

jongeren? 
Vul dan de vragenlijst in! 

Doen!  
Je maakt dan meteen ook kans op een filmavondje of zelfs een Nintendo Wii 

  

 

 

We onderzoeken hoe gezonde en zieke jongeren het internet gebruiken voor hun 
gezondheid. Met deze vragenlijst willen we een algemeen beeld krijgen van hoe 

jongeren het internet gebruiken. Volgend jaar plannen we een tweede onderzoek 
waar we een aantal interviews willen afnemen van jongeren met een chronisch 

gezondheidsprobleem. 
 

Het invullen van deze vragenlijst vraagt maximum een kwartiertje van je tijd. Als je 
de vragenlijst volledig hebt ingevuld, maak je kans op één van de filmtickets en 

voor de school met het hoogste responspercentage ligt er een gloednieuwe 
Nintendo Wii klaar . De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd via e-mail. De 



resultaten van deze bevraging zullen verschijnen op de website van jouw CLB in 
september 2011. 

 
Je e-mailadres wordt dus gevraagd om je eventueel te contacteren voor deelname 
aan vervolgonderzoek en/of om je op de hoogte te brengen als je bij de winnaars 

bent. Je e-mailadres en je antwoorden worden met de grootste discretie 
behandeld en enkel voor dit onderzoek gebruikt. 

 
  

Bij vragen of onduidelijkheden kan je terecht bij de onderzoekers: 
Caroline Van Severen: caroline.vanseveren@katho.be 

Griet Martens: griet.martens@katho.be 
Nele Cox: nele.cox@katho.be 

Er zijn 100 vragen in deze enquête 

  



 

Vrijwillige medewerking en toestemming 

 

1 [0001] * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ik heb de uitleg over het onderzoek gelezen en ben akkoord  

2 [0002] * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ik heb de toestemming van mijn ouders om aan dit onderzoek deel te nemen  

3 [0003] * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ik neem vrijwillig deel aan dit onderzoek  

4 [0004] * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ik wil mijn e-mailadres liever niet doorgeven  
 Ik geef hier mijn e-mailadres voor eventuele deelname aan vervolgonderzoek en/of om 

kans te maken op een prijs. (Het e-mailadres dat je het meeste gebruikt)  

  



Je internetgebruik 

 

5 [0005]1. Hoe vaak zit je op het internet? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 dagelijks  
 enkele keren per week  
 1 of enkele keren per maand  
 minder dan 1 keer per maand  
 nooit  

6 [0006]2. Zoek je informatie op het internet via: * 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  dagelijks 
enkele 

keren per 
week 

1 of enkele 
keren per 

maand 

minder 
dan 1 keer 
per maand 

nooit 

google of google scholar of andere 
zoekmachines (via de eerste link die 

verschijnt) 
     

wikipedia 
     

websites over specifieke thema’s bv. 
www.gezondheid.be      

discussiefora (bijdragen van anderen 
lezen op fora)      

sociale netwerksites (zoals Facebook, 
netlog, twitter, my space, hyves, …)?      



  dagelijks 
enkele 

keren per 
week 

1 of enkele 
keren per 

maand 

minder 
dan 1 keer 
per maand 

nooit 

blogs 
     

andere 
     

7 [0007]Welke andere?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A2'enkele keren per week' of 'dagelijks' of '1 of enkele keren per maand' op vraag '6 
[0006]' (2. Zoek je informatie op het internet via: (andere)) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

8 [0008]3. Communiceer je op het internet via: * 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  dagelijks 
enkele 
keren 

per week 

1 of 
enkele 
keren 

per 
maand 

minder 
dan 1 

kaar per 
maand 

nooit 

sociale netwerksites (zoals Facebook, netlog, 
twitter, my space, hyves, ....)      

chatten (msn, windows live messenger, Yahoo 
messenger, ...)      

email 
     

discussiefora 
     

online games 
     

blogs 
     

andere 
     



9 [0009]Welke andere?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'dagelijks' of 'enkele keren per week' of '1 of enkele keren per maand' op vraag '8 
[0008]' (3. Communiceer je op het internet via: (andere)) 

Vul uw antwoord hier in: 

  



 

  

Je algemene gegevens 

 

 

10 [0010]1. In welk jaar ben je geboren? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 ander  

  

11 [0011]2. Wat is je geslacht? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Vrouwelijk  
 Mannelijk  

12 [0012]3. In welke studierichting zit je? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 ASO  
 TSO  



 BSO  
 KSO  
 Andere:  

  

13 [0013]4. In welke school zit je?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'ASO' op vraag '12 [0012]' (3. In welke studierichting zit je?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Don Boscocollege  
 Lyceum Onze-Lieve-Vrouw-van-Vlaanderen  
 Sint-Theresia-Instituut  
 Vrij Technisch Instituut  
 Sint-Amandscollege  
 de Pleinschool  
 Spes Nostra  
 Koninklijk atheneum Kortrijk  
 Koninklijk atheneum Menen  
 Koninklijk atheneum Roeselare  
 Atheneum Bellevue  
 Middenschool Drie Hofsteden  
 Middenschool van het gemeenschapsonderwijs Kortrijk  
 Middenschool van het gemeenschapsonderwijs Roeselare  
 Andere:  

  

14 [0014]4. In welke school zit je?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A2'TSO' op vraag '12 [0012]' (3. In welke studierichting zit je?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Stella-Marisinstituut  
 Sint-Theresiainstituut  
 Sint-Niklaasinstituut (Kortrijk)  
 Vrij Technisch Instituut (Kortrijk)  
 Vrij Technisch Instituut (Wevelgem)  
 Provinciaal Technisch instituut  
 Sint-Amandscollege  
 De Pleinschool  
 Spes Nostra  
 Sint-Niklaasinstituut (Zwevegem)  
 Koninklijk Atheneum (Kortrijk)  
 Koninklijk Atheneum (Roeselare)  



 Koninklijk Technisch atheneum (Kortrijk)  
 Middenschool Drie Hofsteden  
 Middenschool van het gemeenschapsonderwijs (Kortrijk)  
 Middenschool van het gemeenschapsonderwijs (Roeselare)  
 Koninklijk Technisch atheneum Heule  
 Koninklijk atheneum (Menen)  
 Andere:  

  

15 [0015]4. In welke school zit je? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A4'KSO' op vraag '12 [0012]' (3. In welke studierichting zit je?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Vrij Technisch Instituut (Kortrijk)  
 Koninklijk Atheneum (Kortrijk)  
 Andere:  

  

16 [0016]4. In welke school zit je? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A3'BSO' op vraag '12 [0012]' (3. In welke studierichting zit je?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Stella-Marisinstituut  
 Sint-Theresiainstituut  
 Sint-Niklaasinstituut (Kortrijk)  
 Provinciaal Technisch Instituut  
 De Pleinschool  
 Spes Nostra  
 Sint-Niklaasinstituut Zwevegem  
 Vrij Technisch Instituut (Wevelgem)  
 Koninklijk Technisch Atheneum (Kortrijk)  
 Middenschool Drie Hofsteden  
 Koninklijk Tehcnisch atheneum (Heule)  
 Koninklijk Atheneum (Roeselare)  
 Atheneum Bellevue  
 Andere:  

  

17 [0017]5. In welk studiejaar zit je?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 eerste jaar  
 tweede jaar  
 derde jaar  
 vierde jaar  
 vijfde jaar  
 zesde jaar  

  



Je gezondheid 

 

18 [0018]1. Ben je vaak bezig met je gezondheid? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 ja  
 nee  

19 [0019]2. Hoe beoordeel je je eigen gezondheid in de afgelopen maand? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 zeer goed  
 goed  
 gaat wel (redelijk)  
 slecht  
 zeer slecht  

20 [0020]3. Gezondheidsgewoontes? * 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
dagelijks of 

bijna dagelijks 
1 keer per 

week 
1 keer per 

maand 

minder dan 1 
keer per 
maand 

nooit 

rook je? 
     

drink je alcohol? 
     

gebruik je drugs? 
     

sport je? 
     



  
dagelijks of 

bijna dagelijks 
1 keer per 

week 
1 keer per 

maand 

minder dan 1 
keer per 
maand 

nooit 

eet je groenten? 
     

eet je fruit? 
     

21 [0021]4. Heeft iemand in je omgeving (familie, vrienden, buurt, ...) een chronisch 
gezondheidsprobleem? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

22 [0022]Welk probleem? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '21 [0021]' (4. Heeft iemand in je omgeving (familie, vrienden, buurt, ...) 
een chronisch gezondheidsprobleem?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

23 [0023]5. Heb je een chronisch gezondheidsprobleem? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

 
Een chronisch gezondheidsprobleem:  
- is blijvend of duurt langer dan 6 maanden 
- is veroorzaakt door blijvende veranderingen van de gezondheidstoestand 
- herstel van het probleem vraagt speciale training 
- men verwacht een lange periode van opvolging of zorg 

24 [0024]Welk probleem? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '23 [0023]' (5. Heb je een chronisch gezondheidsprobleem?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  



25 [0025]  

Ondervind je hierdoor moeilijkheden in je dagelijkse leven? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '23 [0023]' (5. Heb je een chronisch gezondheidsprobleem?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 voortdurend  
 af en toe  
 niet of zelden  

26 [0026]Vrees je hierdoor moeilijkheden voor je studie of je later beroep? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '23 [0023]' (5. Heb je een chronisch gezondheidsprobleem?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

27 [0027]Is je gezondheidprobleem zichtbaar? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '23 [0023]' (5. Heb je een chronisch gezondheidsprobleem?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

28 [0028]6. Komt gezondheid vaak aan bod in de lessen? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 dagelijks of bijna dagelijks  
 1 keer per week  
 1 keer per maand  
 minder dan 1 keer per maand  
 nooit  



Zoeken van gezondheidsinformatie 1 

 

29 [0029]1. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Acne (jeugdpuistjes) of een andere huidaandoening? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

30 [0030]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '29 [0029]' (1. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Acne (jeugdpuistjes) of een andere huidaandoening?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

31 [0031]2. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Voedings- of eetstoornissen? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  



32 [0032]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '31 [0031]' (2. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Voedings- of eetstoornissen?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

33 [0033]3. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Roken, alcohol of drugs? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

34 [0034]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '33 [0033]' (3. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Roken, alcohol of drugs?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

35 [0035]4. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Seks of relaties? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 Ja  
 Nee  

36 [0036]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie?(meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '35 [0035]' (4. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Seks of relaties?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

37 [0037]5. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Maandstonden, anticonceptie (voorbehoedsmiddelen) * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

38 [0038]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '37 [0037]' (5. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Maandstonden, anticonceptie (voorbehoedsmiddelen)) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  
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39 [0039]6. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
SOA's (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen bv. HIV, AIDS, syfilis, ...)? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

40 [0040]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '39 [0039]' (6. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: SOA's (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen bv. HIV, AIDS, syfilis, 
...)?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

41 [0041]7. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Depressie of zelfmoord? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  



42 [0042]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '41 [0041]' (7. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Depressie of zelfmoord?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

43 [0043]8. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over: 
Pijn (bv. hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, ...)? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

44 [0044]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '43 [0043]' (8. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Pijn (bv. hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, ...)?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

45 [0045]9. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over: 
Astma of allergie? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 Ja  
 Nee  

46 [0046]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '45 [0045]' (9. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Astma of allergie?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

47 [0047]10. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over: 
Diabetes (suikerziekte)? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

48 [0048]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '47 [0047]' (10. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Diabetes (suikerziekte)?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  



Zoeken van gezondheidsdinformatie 3 

 

49 [0049]11. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Kanker? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

50 [0050]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '49 [0049]' (11. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Kanker?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

51 [0051]12. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over: 
Hart- of vaatziekten (bv. hartinfarct, hoge bloeddruk,...)? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  



52 [0052]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '51 [0051]' (12. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Hart- of vaatziekten (bv. hartinfarct, hoge bloeddruk,...)?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

53 [0053]13. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Reuma of gewrichtsaandoeningen? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

54 [0054]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '53 [0053]' (13. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Reuma of gewrichtsaandoeningen?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

55 [0055]14. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over: 
Maag- of darmproblemen? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 Ja  
 Nee  

56 [0056]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '55 [0055]' (14. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Maag- of darmproblemen?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  
 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

57 [0057]15. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht op het internet 
over:  
Een ander specifiek gezondheidsprobleem? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

58 [0058]Welk gezondheidsprobleem?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '57 [0057]' (15. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Een ander specifiek gezondheidsprobleem?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

59 [0059]Waarom ben je op zoek gegaan naar informatie? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '57 [0057]' (15. Heb je gedurende het afgelopen jaar informatie opgezocht 
op het internet over: Een ander specifiek gezondheidsprobleem?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Omdat ik er zelf mee te maken heb  
 Omdat ik iemand ken die er mee te maken heeft  



 Omdat we erover geleerd hebben op school of we er een opdracht moesten over maken  
 Omdat ik erin geïnteresseerd ben  
 Andere: omdat:  

  

Stellingen over gezondheidsinformatie 

 

60 [0060] * 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
helemaal 

eens 
eerder 
eens 

niet eens / 
niet 

oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

Het internet biedt te veel informatie 
over gezondheid en ziekte aan       

Het internet biedt betrouwbare 
informatie over gezondheid of ziekte 

aan  
     

Het internet biedt bruikbare 
informatie over gezondheid of ziekte 

aan 
     

Ik kan goede van slechte informatie 
over gezondheid of ziekte 

onderscheiden 
     

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

van het internet 
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61 [0061]1. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Acne (jeugdpuistjes) of een andere huidaandoening? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

62 [0062]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '61 [0061]' (1. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over 
jezelf verteld op het vlak van: Acne (jeugdpuistjes) of een andere huidaandoening?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves,...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 e-mail  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

63 [0063]2. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van: 
Voedings - of eetstoornissen? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  



64 [0064]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '63 [0063]' (2. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over 
jezelf verteld op het vlak van: Voedings - of eetstoornissen?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

65 [0065]3. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Roken, alcohol of drugs? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

66 [0066]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '65 [0065]' (3. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over 
jezelf verteld op het vlak van: Roken, alcohol of drugs?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

67 [0067]4. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van: 
 Seks of relaties? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 Ja  
 Nee  

68 [0068]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '67 [0067]' (4. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over 
jezelf verteld op het vlak van:  Seks of relaties?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

69 [0069]5. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Maandstonden, voorbehoedsmiddelen of zwangerschap? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

70 [0070]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '69 [0069]' (5. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over 
jezelf verteld op het vlak van: Maandstonden, voorbehoedsmiddelen of zwangerschap?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  
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71 [0071]6. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
SOA's (seksueel overdraagbare aandoeningen bv. HIV AIDS, syfilis...)? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

72 [0072]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '71 [0071]' (6. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over 
jezelf verteld op het vlak van: SOA's (seksueel overdraagbare aandoeningen bv. HIV AIDS, 
syfilis...)?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

73 [0073]7. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Depressie of zelfmoord? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  



74 [0074]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '73 [0073]' (7. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over 
jezelf verteld op het vlak van: Depressie of zelfmoord?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

75 [0075]8. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet over jezelf verteld op het 
vlak van:  
Pijn (bv. hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, ...)? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

76 [0076]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '75 [0075]' (8. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet over 
jezelf verteld op het vlak van: Pijn (bv. hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, ...)?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

77 [0077]9. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Astma of allergie? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 Ja  
 Nee  

78 [0078]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '77 [0077]' (9. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over 
jezelf verteld op het vlak van: Astma of allergie?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

79 [0079]10. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Diabetes (suikerziekte)? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

80 [0080]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '79 [0079]' (10. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets 
over jezelf verteld op het vlak van: Diabetes (suikerziekte)?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  
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81 [0081]11. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
      Kanker? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

82 [0082]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '81 [0081]' (11. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets 
over jezelf verteld op het vlak van:       Kanker?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

83 [0083]12. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Hart- of vaatziekten (bv. hartinfarct, hoge bloeddruk, ...)? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  



84 [0084]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '83 [0083]' (12. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets 
over jezelf verteld op het vlak van: Hart- of vaatziekten (bv. hartinfarct, hoge bloeddruk, ...)?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

85 [0085]13. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Reuma of gewrichtsaandoeningen? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

86 [0086]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '85 [0085]' (13. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets 
over jezelf verteld op het vlak van: Reuma of gewrichtsaandoeningen?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

87 [0087]14. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Maag- of darmproblemen? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 Ja  
 Nee  

88 [0088]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '87 [0087]' (14. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets 
over jezelf verteld op het vlak van: Maag- of darmproblemen?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  
 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

89 [0089]15. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets over jezelf verteld 
op het vlak van:  
Een andere specifieke ziekte? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

90 [0090]Welke ziekte?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '89 [0089]' (15. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets 
over jezelf verteld op het vlak van: Een andere specifieke ziekte?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

91 [0091]Via welke bronnen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' op vraag '89 [0089]' (15. Heb je gedurende het afgelopen jaar via het internet iets 
over jezelf verteld op het vlak van: Een andere specifieke ziekte?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 sociale netwerksites (zoals facebook, netlog, twitter, my space, hyves, ...)  
 chatten (msn, Yahoo messenger, ...)  



 email  
 discussiefora  
 online games  
 blogs  
 Andere:  

  

Stellingen over gezondheidscommunicatie 

 

92 [0092] * 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
helemaal 

eens 
eerder 
eens 

niet eens 
/ niet 

oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

Het internet is een goed middel om over mijn 
gezondheid of ziekte te communiceren      

Er kan snel misbruik gemaakt worden van 
informatie over mijn gezondheid of ziekte die ik 

deel via het internet 
     

Je moet oppassen wat je over je gezondheid of 
ziekte op het internet zet      

Het is goed dat je sociale netwerksites kan 
gebruiken om je familie, vrienden en kennissen 

te laten weten hoe het met je gaat 
     

Communiceren over mijn gezondheid of ziekte 
via sociale netwerksites (bv. facebook en netlog) 

is veilig 
     



  
helemaal 

eens 
eerder 
eens 

niet eens 
/ niet 

oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

Privé-gesprekken (bv prive-chat via facebook) of 
e-mail over mijn gezondheid of ziekte zijn veilig      

Als ik via het internet communiceer over mijn 
gezondheid of ziekte, wordt mijn privacy niet 

geschonden 
     

Tenslotte 

 

93 [0093]1. Zou je je inschrijven op specifieke websites of groepen om toegang te krijgen 
tot bijkomende informatie over gezondheid of ziekte? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 nee  
 ja, als het echt interessant is voor mij  
 ja, reeds gedaan, via volgende website(s):  

  

94 [0094]2. Zou je je inschrijven op specifieke websites of groepen om toegang te krijgen 
tot hulpverlening? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 nee  
 ja, als het echt interessant is voor mij  
 ja, reeds gedaan, via volgende website(s):  

  



95 [0095]3. Zou je je lid maken van bepaalde specifieke groepen op sociale netwerksites 
over gezondheid of ziekte? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 nee  
 ja, als het echt interessant is voor mij  
 ja, reeds gedaan, namelijk:  

  

96 [0096]4. Als  een arts of een andere zorgverlener vragen wil beantwoorden via mail of 
privéchat zou ik er gebruik van maken (dus enkel tussen jou en de zorgverlener) * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

97 [0097]Omdat:  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' of 'Nee' op vraag '96 [0096]' (4. Als  een arts of een andere zorgverlener vragen wil 
beantwoorden via mail of privéchat zou ik er gebruik van maken (dus enkel tussen jou en de 
zorgverlener)) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

98 [0098]5. Als een arts of een andere zorgverlener vragen wil beantwoorden via sociale 
netwerksites, fora, ... zou ik er gebruik van maken (dus via een kanaal waar andere 
mensen de communicatie kunnen volgen). * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

99 [0099]Omdat:  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is Y'Ja' of 'Nee' op vraag '98 [0098]' (5. Als een arts of een andere zorgverlener vragen wil 
beantwoorden via sociale netwerksites, fora, ... zou ik er gebruik van maken (dus via een 
kanaal waar andere mensen de communicatie kunnen volgen).) 

Vul uw antwoord hier in: 

  



Einde 

 

100 [0100]Dit is het einde van de vragenlijst!  Als je nog opmerkingen hebt, mag je ze hier 
vermelden.  

Vul uw antwoord hier in: 

  

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.  We appreciëren het enorm 
De resultaten zullen begin volgend jaar beschikbaar zijn via je school. 

Als je een van de gelukkigen bent die een prijs heeft gewonnen, word je via e-mail op de hoogte 
gebracht 

 
 

 
 
 
Verstuur uw enquête 
Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 

 

 

 

  



6.Brief aan zeepreventorium (en via mail) 

            

Onderzoek	over	internetgebruik	en	
gezondheid	bij	jongeren	met	een	
chronische	aandoening 
Geachte, 

 

Na een telefonische vraag op donderdag 8 maart, 

 

Hierbij willen we uw medewerking vragen om een aantal respondenten/jongeren met een 
chronische aandoening te bereiken voor een onderzoek. 

 

Een eerste (kwantitatieve) luik van ons onderzoek is al afgerond. Daarin zochten we hoe 
jongeren (12-18 jaar) in de regio Kortrijk het internet gebruiken voor hun gezondheid. We 
vonden onder meer dat 45% van de jongeren in een e-hulpverleningsrelatie zou stappen. In 
het tweede luik willen we ons nu specifiek richten op jongeren met een chronische 
aandoening. Via een persoonlijk interview (1u.) willen we weten wat het internet voor 
jongeren zou kunnen betekenen in functie van hun chronisch gezondheidsprobleem. Een 
voorlopige leidraad voor dit interview vindt u in bijlage. 

 

De jongeren uit het eerste deel die aangaven chronisch ziek te zijn, werden al gecontacteerd 
om deel te nemen aan een interview. Deze groep is echter onvoldoende en daarom willen 
we ook jongeren met een chronische aandoening via het Zeepreventorium en via 
kinderartsen uitnodigen tot dit vervolgonderzoek. 

 

Ons voorstel voor de concrete aanpak: We willen u vragen aan de jongeren (via mail?) een 
link te bezorgen waarop ze hun deelname aan ons kunnen bevestigen met hun 
contactgegevens en de door hen voorgestelde datum van het interview (maart-april 2012). 
Het interview zou bij de jongeren thuis plaatsvinden, tenzij u een andere mogelijkheid 
voorstelt. Zij zullen een filmticket krijgen voor de moeite. 



Uiteindelijk willen we met dit onderzoek een stap voorwaarts zetten naar e-health, wat als 
aanvulling op de face-to-face zorgverlening een belangrijke meerwaarde kan zijn. We 
houden u zeker op de hoogte van de resultaten van het onderzoek en eventueel 
vervolgonderzoek. 

Wie in het Zeepreventorium mogen we telefonisch contacteren met deze concrete vraag? 
Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren:  caroline.vanseveren@katho 
.be of griet.martens@katho.be; 056/27 05 28. We willen ook ter plaatse even komen 
toelichten. Met uw goedkeuring zullen we u dan de link doorsturen om aan de jongeren te 
bezorgen. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

Met vriendelijke groeten, 

Griet Martens, Nele Cox en Caroline Van Severen 

Caroline Van Severen 
Lector Verpleegkunde Kinderverpleegkunde 
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 
Departementale E-Coach 
KATHO HIVV 
Doorniksesteenweg 145 
8500 Kortrijk 
+32492739087 

  



7.Brief aan jongeren met vraag tot 
deelname 

               

Onderzoek	over	internetgebruik	en	
gezondheid	bij	jongeren 
Beste jongere, 

Wij zijn Griet, Nele en Caroline. 

We zijn bezig met een onderzoek over wat het internet kan betekenen voor jongeren met 
een chronische aandoening in functie van hun gezondheid. Wat zijn hun wensen en ideeën 
wat betreft hulpverlening via het internet? 

Ben jij bereid om deel te nemen aan dit onderzoek via een persoonlijk interview? 

We zouden daarvoor bij jou thuis langskomen. Je mag een filmticket verwachten voor je 
moeite. De antwoorden zullen niet meegedeeld worden aan derden. Enkel wij als 
onderzoekers hebben recht op inzage in de antwoorden. De gegevens worden na de 
anonieme verwerking vernietigd.  

Als je bereid bent om mee te doen, stuur dan vóór 16 april snel een mailtje naar ons via 
echronjong@gmail.com. We nemen dan contact met je op om verdere afspraken te maken. 
Ook als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons via het email-adres. 

We hopen echt dat je wil deelnemen, jouw mening is erg belangrijk en je helpt er ons enorm 
mee vooruit. We houden je op de hoogte van de resultaten van het onderzoek. Dit zal 
gebeuren via een nieuwsbrief.  

Met vriendelijke groeten, 

Alvast bedankt voor je medewerking 

Met vriendelijke groeten, 

Griet Martens, Nele Cox en Caroline Van Severen 

KATHO Hogeschool 



Doorniksesteenweg 145 
8500 Kortrijk 
056/27 05 28 

8.Interviewschema 
INTERVIEW 

Anoniem, Wordt opgenomen, ongeveer 1 uur 

Drie luiken: ervaring van je ziekte – betekenis van de hulpverlening nu en in de toekomst – 
internetgebruik 

 

Beginnen met beter beeld wie je bent – ken je jezelf even voorstellen? Wie ben je, van waar ben je, 
welke ziekte heb je, hoe lang zit je al in het ZP en wanneer ga je terug naar huis? … 

(Hierop inspelen verder in het interview) 

We willen als eerste een beter inzicht krijgen in het omgaan met je ziekte/je gezondheid. Hiervoor 
hebben we een ruwe indeling gemaakt naar verschillende aspecten van je dagelijkse leven. 
Eigenlijk zit je nu in een periode dat je leven draait om je gezondheidstoestand, of heb ik dat mis? 

We willen je ervaringen horen hoe je in het verleden, heden en toekomst naar jezelf kijkt als 
(‘zieke’) persoon. En hoe je hiermee omgaat. 

VOOR: Kan je eens vertellen welke plaats je gezondheidstoestand innam voor je opname hier? 

Hoe zag je week eruit  (vrije tijd, school, behandeling) – kon je doen wat je wilde? – was je bewust 
bezig met je gezondheid? Op welke vlakken wel/niet? Maakte je je vaak zorgen? Hoe reageerde je 
omgeving (ouders, leerkrachten, vrienden,…) – welke relatie had je met je dokter, hulpverleners,…? 
Zocht je soms iets op op het internet rond je gezondheid? Communicatie? … 

Hoe gezond voelde je je toen? Deed je er dan iets aan? En je behandeling (medicatie, dieet, 
onderzoeken, … - hoe ervoer je dat? Consequent?  

Wat heeft je de keuze doen maken naar het ZP te komen (overgang volgend stuk) 

NU: En nu zit je hier in het ZP? Een hele ommezwaai in je leven kan ik me voorstellen? (ruimte laten 
om te beamen, te beginnen vertellen,…).  Hoe ervaar je het hier in het ZP? Hoe voelt het om op dit 
moment je gezondheid zo’n centrale plaats te geven in je dagelijkse leven?  

Hoe ziet je week eruit  (vrije tijd, school, behandeling) – kan je doen wat je wil? Is dit veranderd?  – 
ben  je nu bewust bezig met je gezondheid? Op welke vlakken wel/niet? Maak je je vaak zorgen? Hoe 
reageert je omgeving (ouders, leerkrachten, vrienden,…) – welke relatie heb je met je hulpverleners 
hier,…?   Krijgt het internet hier een plaats? Welke? 

Heb je veel nieuwe mensen leren kennen? Vrienden? Hoe is het met je ‘oude’ vrienden? Maakt het 
iets uit of je omgeving met dezelfde ‘problemen’ kampt als jou? Of maakt dit je niet uit? 



Hoe gezond voel je je nu? Verandering tov vroeger– hoe komt dit? En je behandeling (medicatie, 
dieet, onderzoeken, … - hoe ervaar je dat nu? Consequent? Wat als het minder gaat? Waar haal je de 
moed om vol te houden? 

 

 

TOEKOMST: Nog even en je verlaat het ZP. Zie je dat zitten? Zin om hier te vertrekken? Waarom 
wel/niet? 

Nu ben je intensief bezig met je GZH, is dit iets wat altijd zo zal zijn? Heb je een andere kijk gekregen 
op omgaan met de ziekte? Wat neem je hiervan mee naar de toekomst? (als je hier buiten bent?) 

Wil je je gedrag aanpassen? In welke zin? Denk je dat het realistisch zal zijn? Wat zijn 
struikelblokken? Of waar verlang je naar om weer anders te doen als je hier weg bent? 

Hoe zie je je vriendengroep volgend jaar? Neem je veel mensen ‘mee’ denk je? En je contact met de 
opvoeders? En de hulpverleners?  

Welke rol moet je omgeving spelen in je gezondheid? En wie moet dan wat doen? Wat is je ideale 
scenario?  

Nu ben je redelijk beperkt in het invullen van je eigen activiteiten – wat komt zeker weer in the 
picture als je hier weg bent? (sturen naar internet!!!) 

Het ZP volgt jullie gedurende vijf jaar op, is dat juist? Hoe zie jij die opvolging? Denk je dat dit goed 
gaat zijn? Ga je hier nood aan hebben? Waar kijk je het meest naar uit op die terugkomdagen? 

 

Internetgebruik: 

Je vertelde net het verschil tussen vroeger, nu en later  (recapituleren wat er verteld is geworden). 
Zoals we al aanhaalden, willen we graag peilen naar welke behoeftes je hebt naar opvolging van 
hulpverlening toe, en of er mogelijkheden zijn om hier het internet in te betrekken. 

Zou je via internet iets ‘doen’ rond je gezondheidssituatie? Denk je dat het internet nuttig kan zijn? 
In welke zin? Hoe zou je het organiseren? Via mail? Chat? Facebook? 

WIE zou je online willen ontmoeten? 

 Artsen (hoofdarts, doorverwijzer,…) 
 Psychologen 
 Prevent-vrienden 
 Anoniem forum (vraag-antwoord) 
 Wekelijkse online-consultaten 
 Algemene tips via email 
 … 

HOE zou je dit willen? 



 Chat 
 Forum 
 Facebook/Netlog 
 Twitter 
 Email 
 Virtuele Consultatieruimte  

Moest het ZP in een online-hulpverlening stappen? Zou je hierin meestappen? En wat zijn dingen die 
je zeker zou willen zien? 

 Opvoeders 
 Dokter 
 Psycholoog 
 Medepatiënten 
 ? 

 

Voilà, we zijn zo ongeveer aan het einde van het interview. Is er nog iets waar we het niet echt over 
gehad hebben maar dat je toch nog kwijt wil? 

Mogelijkheid contacteren via mail, telefoon,… 

 

 



9.Verwerking van de interviews 
 

 + - antwoord 
voor Ik was lui 

Tegen goesting rondlopen 
Gedachte altijd al dik te zijn 
nochtans niet waar 
Slechte eetgewoontes drastisch 
veranderen  
Aanhouden voor de rest van leven 
Geaccepteerd door vrienden, niet 
gepest 
Moeilijker sporten 

 Zelf beslissing naar hier te 
komen 
Volle moed 
Zocht zelf veel op 

zeeprev Mentale hulp Zoeken waarom je 
naar snoep op zoek gaat 
Kennis over obesitas en voeding: 
educatiefjes 
En toch soms onvoorspelbaar 
kennis tekort 
Rest van leven 
Weten is onvoldoende, ook 
toepassen 
Alles uitgelegd waarom ze iets 
doen 
Vaste individuele contacten en op 
vraag 
Je erdoor helpen hoe komt het bij 
ups en downs 
Arts 3x/jaar, andere mensen gaan 
gemakkelijk elke week 
Nodig dat ze info doorgeven aan 
elkaar 

Vrienden uit het oog verloren, 
verschoten 
Last gedwongen in groep te 
leven 

Tevreden: sportief gebleven en 
gezonde voeding aangenomen 

na Geen arts meer nodig, trainer 
geeft ook gezondheidsadvies 

Met enkele vrienden heb ik 
goede contacten 
Volgend jaar afspreken 

Gevecht rest van leven 
Ups en downs zullen hopelijk 
verminderen 
Plannen plannen 
Er wordt gezond gekookt door 
huidhoudster en mama 
Op kot alleen: vettig eten, 
compensatie door sport 
Aanpakken en minder leuke 
dingen onmiddellijk doen 
Wat wil ik studeren/doen 
Zit veel voor TV en PC thuis 
1 uurtje kan geen kwaad 
Opgelet voor link eten en TV 
Tijd voor mezelf maken 
Sport verderzetten altijd blijven 
sporten 
Desnoods schooljaar kwijt 
5 jaar 4x op controle OK 
Altijd bellen, mailen of 
schrijven 
Hoop niet meer terug te moeten 
komen omdat het niet gaat 
1/3 slaagt 
Uitnodiging voor terugkomdag 

internetgebruik Vooral facebook contact met 
vrienden, twitter, hotmail, soms 
spelleke, youtube, dingen 
opzoeken, muziek opladen, clips 
bekijken 
Hotmail voor vakantiejobs bv 
msn vervangen door facebook 

Hier moeilijk, 4 aansluitingen 
voor 24, soms gevecht 

Regelmatig mail via coach zou 
ik wel lezen 
Zelfstandig zijn, jezelf in de 
hand houden, niet afhankelijk 
zijn 
Niet constant beroep doen op 
anderen, enkel voor vragen 
Kan via email of chat in de 
jaren hierna 

   Stimulatie nodig op school 
Tegen op zien om terug te gaan 
Slechts 2 5de jaars lastig, lat 
hoog 



Bang om jaar opnieuw te 
moeten doen 
Ander schoolsysteem 

1.  
2. Int 2 leeftijd? meisje 

 + - antwoord 
voor Zat heel veel voor tv, voelde me 

goed 
Nergens zin in 
Vrienden namen me toch zoals 
ik ben (motivatie) 
Ik was altij al de dikste 

Papa had het niet zo graag  
Zou me missen maar twas goed 
voor mijn gezondheid 

Via man bijt hond 
 

zeeprev Ze helpen je heel goed, welke 
sport is goed voor jou 
Dat ik kan volhouden 
Ik voel me veel gelukkiger 
Voel veel meer energie, beter 
conditie 
Sport graag nu 
Op gemak 5 km 
Kan meer alleen 
Hulp van anderen 
Zelfvertrouwen 
Gaat thuis ook beter 
Je kan onmiddellijk bij 
hulpverlener: diëtist, 
psycholoog 
Maken tijd 
Vooral sporten gedaan 
Dagboekje als je naar huis gaat, 
eventueel bespreking 

Goede en minder goede 
vrienden 
Iemand buitengesloten, naar 
psycholoog We amuseren ons 
Iedereen zit hier om dezelfde 
reden 
Elkaar aanvaarden 
Zou het niet uithouden zonder 
externe vrienden 
Dacht dat het veel zwaarder zou 
zijn ouders missen 
Niet altijd even gemakkelijk 
dan praten met opvoeders 
Vrienden van thuis missen 
Ander schoolsysteem veel zelf 
doen omdat je later ook zelf 
moet doen 

Vrienden  vinden het chic 
Dat ik heb volgehouden 
Anderen aanzetten 
Plezant dat ze mij als voorbeeld 
zien 
Papa steunt me heel erg: wat 
meebrengen, light 
Zonder vrienden van buitenaf zou 
ik het niet volhouden 
Vrienden steunen, ook als het 
moeilijk gaat mag je niet opgeven 
Ik doe het zeer goed, Geen hulp 
nodig van diet, indien nodig zou 
ik hulp vragen 
Hoeveel mag ik sporten is nog een 
vraag 
Weinig vragen 
Het zal zeker lukken 
Ingreep voor vel teveel 

na Je moet hier jaarlijks terug 
komen en als het niet goed gaat  
kunnen ze misschien nog 
helpen, niet bijkomen, stabiliteit 
Al die mensen missen , Veel 
leuke momenten 
 

Er zijn terugkomdagen en dan 
zie je elkaar nog eens 

Nog 2m dan is het gedaan 
Thuis lopen, fitness, spinning 
Veel sporten en letten op mijn 
eten 
Plannen zeggen ze 
Veel steun van thuis 
Je kan nog afspreken met vrienden 
nadien 
Terugkomdagen bijwonen 
Geen hulp van diëtist, kan het  
Eventueel nog telefonisch vragen 
stellen 
Eventueel ook email, liever dan 
telefoon,  moeilijk zeggen wat 
probleem is 
Vrienden blij dat ik terug naar 
school ga 

internetgebruik Via sms, msn, facebook, veel 
contact met vrienden Ik praat 
over mijn gezondheid via 
internet met mijn vrienden bv 
als ik het moeilijker heb ze 
moedigen me aan ze mogen dit 
weten 
Minder met familie 
Chat met vrienden is 
gemakkelijk 
Met psycholoog is raar 
Als je geen vragen hebt 
 

Via facebook veel 
complimenten op basis van 
foto’s 

Chat voor wie het moeilijk heeft 
ge moet goed gesteund worden als 
je er alleen voor staat  
Onlinehulpverlening zou ik wel 
eens naar kijken uit 
nieuwsgierigheid 
Hier zit je in een soort gevangenis 
en je doet alles wat gevraagd 
wordt 
Dat hulpverleners 1x per maand 
contact nemen dit zou me wel een 
beetje helpen 

  Hulpverleners mogen info 
doorgeven 

 

3. Int 3  leeftijd? meisje 

 + - antwoord 
voor Gevolgen van obesitas: 

schadelijk voor gezondheid, 
ziek, BMI>40 kan je sterven 
best BMI 20 
Vaak gepest op school (SO) 
wenen Vroeger zou ik nooit 
gesport hebben niet graag 

Sommige vrienden zeggen ’t is 
misschien wel goed voor je: familie 
en enkele uit de klas 
Sturen soms kaartje goedzo 
Sommigen zeggen eigen schuld 
Met sommigen in de groep kan ik 
goed praten ruzie moet ik zelf 

Met mama besproken om hier 
te komen nav pesten en 
schadelijkheid voor gezondheid 
Er moest iets gebeuren voor het 
te laat is 
Mama zei vanaf tmiddelbaar tis 
beter dat ge nu gaat 



 oplossen 
Lotgenoten hebben hetzelfde 
meegemaakt 
We vinden steun bij elkaar 

zeeprev Niet sporten hier maakt het 
niet nuttig naar hier gekomen 
te zijn 
Diëtist en psy 
Als je het niet goed snapt 
Steun  en motivatie als je het 
niet ziet zitten 
Ge moogt niet opgeven, laatste 
kans 
naar de psy gaan helpt 
Gesprek met kine om in 
toekomst te sporten 
Ben vaak ziek, vroeger niet: 
virus, maagklachten 
Voel me beter in vel dan 10m 
geleden 
Steunen en motiveren 
In het begin wel kennis over 
overgewicht nuttig 

Mag sneller gaan: vrienden familie 
missen 
Voor de rest ok 
Moeilijke momenten gehad maar ja 
Moeilijk om vol te houden 
Thuis kan je doen wat je wil, kilo 
bijgekomen, keuzekaart maar geen 
puntchocola 
Niet eten en drinken wat je wil 
Niet graag naar school bijna niet 
geholpen wel in oude school 
Niet graag naar die wel advies 
Allemaal zeggen ze hetzelfde 
 

Hier vooral loopspelletjes 
Thuis dikwijls afspreken met 
vrienden die ik graag heb, 
fitness, computer efjes 
Als ik weer naar school ga 
Nu sporten omdat ik weet wat 
de gevolgen zijn 
Thuis zal je ook moeten 
beperken in vrijheid 
Weet niet veel over 
overgewicht 
Wil niet meer weten 

na  Grote stap voor sommigen 
Uw plan alleen moeten trekken niet 
meer naar de kine en ps moeten niet 
voor mij 
Een beetje wennen niet missen 

Geen behoefte meer aan 
hulpverlening 
Geen verwachting 
Tzal een moeilijke overstap zijn 
Zelfstandig aankunnen 
Nadien: Verder zetten wat we 
geleerd hebben, volhouden als 
het moeilijk gaat 
Toekomst in de verzorging 
(niet noodzakelijk bejaarden) 
Kdenk momenten te zullen 
hebben van laten gaan 
ik ben hier niet een jaar voor 
niets geweest 
Volhouden, letten op sporten en 
eten 

internetgebruik Bel of sms wie ik wil horen, 
niet veel op internet 
Vroeger evenmin veel 
Praat moeilijk 

Hier kan het niet op internet (pc 
delen onder 20 meisjes) 
In we zitten soms geen mensen op 
die ik wil 
Communicatie over internet over 
gezondheidsproblemen: geen goed 
middel 
Over privacy nog niet nagedacht 
Plaats niet veel op in  

Weet het niet, denk het niet 
Geen psycholoog nadien Ik zal 
alleen kijken wat er van sport is 
Geen uren en uren want zo ga 
je ook niet 
Geen internet geen mail 
Geen gebruik van mail chat van 
hulpverlener 
Geen fora sns 

Sociale contacten Beter overeen met wie 2 of 3j 
ouder is 
Op school ook veel oudere  
Steun Als je het moeilijk hebt 
’s avonds zeggen ze echt van 
ge moet vooruit volhouden 
Vrienden en familie verwacht 
ik blijven steunen goed 
gesprek 

 Op terugkomdagen leuk 
iedereen nog eens te zien 
contact 

4. Int 4 19 j meisje 

 + - antwoord 
voor Gezondheid niet meer 

optimaal 
Bloeddruk van 20/12 
5 voor 12 
Doodop van een trap 
Niet mee met LO 
Hart moest hard kloppen 
Niet gezond 
Vooral laatste 3 jaar 
Vroeger gepest in lager, so 
minder 
Maatschappij aanvaardt je zo 
niet 
Orthopedist wist het al,ik 
luisterde 

 Wou zelf komen 1,5 jaar 
wachten 
Paar keer  op eten gelet 
gezonder koken verleiding te 
groot 
Terug sporten niet makkelijk 
niet meer mee in de scouts 
buitenbeentje 
Activiteiten er kroop zoveel tijd 
in school in de week 
We fietsen of wandelen 
Vroeger heel actief: dansen 
scouts jembe, tekenschool 
Ziekte van Sever groeischijven 
2j gips en krukken veel pijn 



denk door teveel turnen 
Soms wel soms niet argwaan 
Met zwaar te worden meer druk 
Blijven dooreten 
Nie meer de moed meer echt 
bergaf 
Na schoolwerk een uurtje voor 
tv liggen 
Lieve goede orthopedist 
specialist grof en cru vlgs mama 
‘Ge moet’ maar niet helpen niet 
concreet hielp niet 
Toen wenend buiten nu zeg 
asjeblief 
misbegrepen 

zeeprev Nu echt effect 
Halfuur lopen  
Geen bd pillen meer 
Structuur nodig (school met kine 
dr ps, studie, verplichte 
activiteiten vrije activiteiten) 
Meer goesting in bewegenMeer 
geconcentreerd dus minder tijd 
voor school alles gepland en 
redelijk goede begeleiding 
Hulpverleners zijn speciaal maar 
vlot  
Lieve ps en die steun en tips en 
vraag stellen 
Ps Ziet geschiedenis en toekomst 
Opvoeders mag je alles vragen 

dokter soms teveel op obesitas 
moe druk schema ga geen 
verduid vragen 

Niet lang stappen platvoeten 
voorzichtig opgebouwd geen 
lange wandelingen rekening 
Bezig Algemene gezonde 
voeding bewegen water drinken 
Iedereen basiskennis 
Paar Beste vriendinnen wat al 
gedaan hoe moet het voort 

na Mensen mogen nu zeggen wat ze 
willen andere levensvisie 
Terugkomdagen nodig 

 Verpleegkunde studeren 
Weten en doen 
Stage ook actief 
Combinatie sport en 
voortstuderen kot? Graag (soep) 
koken Mama koken 
Heel graag lijven volhouden 
weet niet 
Verleidingen 
Ps Een paar keer per maand 
schoppen onder mijn kont 
controle meer dan mama 
Je kan altijd een afspraak maken 
indien echt nodig ps opv die 
Minder tv meer naar buiten 
onder de mensen 

internetgebruik Later opgezocht platvoeten 
obesitas gewicht verliezen 

Niet elke dag gebruikt 
4u per week 
Facebook halfuurtje 
GSM berichten en bellen naar 
familie 

Mail niet frequent facebook 
voorvrienden chat onpersoonlijk 
Liever praten 
Online met hulpverleners raar 
toekomst Arts geen contact 
forum: wat moet ik nu geloven 
betrouwbaar van prev 
Onlineconsult niet wekelijks 
Coach cm met tips 
Online consult met hvl gewoon 
een babbel 

Sociale contacten Goeie vrienden nog altijd maar 
groep errond werd kleiner 
Zelf altijd heel vriendelijk 
iedereen lief 
Steken onder water 
Hier groep goed, kamergenoot 
OK 

Veel contact met 4 van school 
nu jeugd en gehand zorg 
Vroegere school, familie, een 
paar afgevallen 
Klas 1x op bezoek 
Vroeger titularis vraagt soms 
hoe het is 
Mentaliteit scheiding nl fr  
Soms conflicten (tjes) 
Paar Beste vriendinnen, helft nl 
later geen contact meer, fr ook 
niet terugkomdag 

Vroeger brieven nu bellen sms 
facebook 
twijfel Later aan vrienden hier 
en enkel aan goede vrienden 
thuis zeggen 
euforische niet teleurstellen 
steun aan vrienden van hier 
groep op facebook hoe is het 
met u ik heb het moeilijk 
 

5. Int 5 14 jaar jongen 

 + - antwoord 
voor (lopen en zijsteken hoesten 

puffers tot nu)Sportblessure 
Pa: niet zoveel eten 
Zo groot hier (durf?) 

Sportte graag? 
Deed niets Veel computeren, 



gestopt verhuisd 
Laatste 4m veel bijgekomen 
Stak me vol met frieten en zo 
Laatste maanden zorgen 
Niet gezond maar niet doodgaan 

Plots mocht ik komen ( 
wachttijd versneld) 

school gaan, geen goesting in 
sport 
Eten tv en pc 
Soms met maten weg 
Zelf opzoeken ei en poeder 
Ma zeepr (2ma?) 
Graag en veel eten tot 
sportstop  

zeeprev Eerst:2 per w naar ps Educatiefjes 
Bewaard in map waarom je hier 
bent hobbies 
Ps te serieus 20 tot 40’ babbel niet 
graag 
Die hoe was we 
Opv bewuster omgaan eten 
Gevraagd niet meer te komen 
Niet geholpen niet graag (zaag) 
Obesitas Ben 30 kg afgevallen 
Geen ventolin laatste jaar 
Voel me gezonder 
Zelfzeker en mooiere nieuwere 
kleren 
Activiteitenschema 
Ik ben de dikste niet 
Zelf kamer schoon houden stress 

Heel erg  tot nov 3w niet thuis  
 
School veel zelf doen, 
onvoldoende  

Hier krijg je niets thuis 
vervelen en makkelijk iets eten 
kauwgom 

na  Zal Bezighoud missen 
In groep 

Ik sport dus het luktPa is streng 
en vastberaden over voeding 
Samen lopen, badminton 
voetbalclub met vrienden 
Bezigheid? 
Niet levenslang 
 ik word rap dik 
SEB frieten 

internetgebruik Niet communiceren over ziekte 
via 
Email, chat en facebook gebruik 

Hier af en toe internet (max 
6pc’s voor 16) 
Thuis af en toe 

Via de pc durf je meer zeggen 
Hierna facebook van 
opvoeders 
Terugkom wil er goed uit zien 
Voetballen en wandelen naar 
kermis 
Zelf Opzoeken op google Geen 
hulpverlener dr 
Passief gebruik van fora 
Krijg al emailtips die 

sociaal Niet gepest dikke of zo? Ik had 
maten 
Plezante huisarts 

Goede vrienden hier babbel 
graag 
Kamergenoot en stadsgenoot 
Lotgenoten 
Pa ma broer maten om te 
voetballen 

Ken iedereen hier 
Verrassing voor oude vrienden 
Via facebook: hoe is het met 
gewicht en hobbies 
Anderen motiveren 

Spelletje dat na 2u zegt te 
bewegen 

   

6.  
7. Int 6 leeftijd? meisje 

 + - antwoord 
voor Vroeger veel last van mijn 

knieën 
Graag badminton en lopen, 
afgehaakt 
Jaren bij psycholoog goed 
contact en diëtist zagen 
Gewicht steeg trager meer 
steeg 
Soms zorg niet vaak 
Voelde me meestal gezond 
Met huisarts van moeder kon 
je praten 
Laatste kans 6de jaar 

Broodjeszaak met snoep en zo 
dicht bij school 
Dieet soms moeilijk 

Beslissen wat uitgesteld 
Steun van ouders: ma niet vaak 
thuis, pa snoepneiging, geen 
overgewicht 

zeeprev Goed contact met sommige 
opvoeders karakter 
1x contact met ps uz 

Viel eigenlijk nog wel mee 
Soms leuk in school serieus 
wennen, eigen lesrooster 
zelfstudie met eigen tempo kan 
voor bepaald vak voorlopen en 
voor ander achter 

Gezondheid geen centrale plaats, 
school meer 
Mag niet veel doen van activ 
Kan langer lopen en betere 
conditie 
Badminton niet want niet fietsen 



Groepsleven soms beetje 
moeilijk fr en verschillende 
types 
Aantal regels waaraan te houden 
Soms mis ik vrijheid 

nr sporthal 
Knieën Overgewicht en 
bekken/normaal voor de leeftijd 
Eens gevallen ik zal zien kan 
weinig doen 
Probeer meer te sporten en 
voedingsgewoontes te 
veranderen 
Denk nooit aan gez niet gewoon 
Dieet niet moeilijk je kan niet 
aan chocola 
In de vakanties moeilijker (niet 
in we)  
Moed uit steun fam en lk 

na Een beetje contact met opv 
gewoon eens terugkomen 
Gn arts en ps 
Kine goeidag komen zeggen 
Weet niet over 5j opvolging  
Wil ik het? Ook in UZ nog arts 
en ps 
 

Terugkomdagen kom ik voor de 
opv en hoe rest van de groep het 
doet uit inetresse 

Ik zal nog steed sporten Ik zal 
meer tijd nemen op pc thuis ga ik 
later slapen  
Dieet is niet ingewikkeld gewoon 
minder en regelmaat 
In Gent verder studeren thuis 
wonen  
Ouders kunnen me helpen, met 
snoep en drank weg te bergen en 
porties te bewaken, ik kan het ook 
Ik zal minder sporten door 
studeren maar ouders zullen me 
helpen 
Geen nood aan opvolging van zp 

internetgebruik Informatica  
Facebook zelf programmatje 
proberen hobby  
Niet opgezocht over diëten 
Wel 1of2 zp 

Ps uz Hoe ik me voelde en 
afspraak in kerstvak via email 

Ps liever persoonlijk ontmoeten 
het zou soms wel gemakkelijker 
zijn geen tijd verlies 
Via mail maar niet als vervanging 
van gesprek 
Niet via forum: andere mensen 
ook geen privé chat mail is 
persoonlijk naar u  
Kine online willen ontmoeten voor 
de sport: ideeën en goed 
opbouwen 
Geen wekelijkse tip, je kijkt daar 
toch niet meer naar, niet 
gepersonaliseerd 
Controle is niet nodig 
Van het prevent niet zoveel 
facebook misschien 
Geen anoniem forum andere 
mensen moeten vraag niet zien 
Anonieme chat nee wil mens eerst 
gezien hebben 
Wekelijks online met ps: jawel dan 
via chat geen email 
Gezondheidspagina’s van 
facebook misschien wel nuttige 
links als achtergrond  
Ik zoke niet veel op over gez heb 
tipd gekregen 
Geen tw 
Mee in online als ik er nood aan 
heb 
Rekening houden met wie je bent, 
niet hetzelfde antwoor aan iemand 
anders 

sociaal Er niet met vrienden over 
gepraat 1x met iemand 
En paar leerkrachten die 
vonden het wel goed 

Zus is iemand die veel meer 
aandacht krijgt 
Geen contact met klasgenoten, 
slecht 1j, allemaal jongens geen 
band 
Alle contact verloren door 
andere school 

Hier nieuwe mensen vooral op 
school, extern conc en leer probl 
Mensen die ook moeten opletten, 
maakt niet echt uit 
We zullen zeker vrienden blijven 

8.  
9. Int 7 17 jaar meisje 

 + - antwoord 
voor Niet ziek toch opletten voor 

gezondheid 
 Zelf gekozen;) internet oma 

dag allemaal 



Tv portoke pc geen sport 
Amaai lo bah sport nog iets aan 
mijn handen 
Vroeger nog fitness 
Turnen van kleuter tot 5de 
Laatste jaar 17 bij 
Veel in zh geweest veel die 
Hart en vaatziekten 
Huisdokter CLB diabetes 
Het zat niet goed 
Zou msch geen int gevraagd 
moeten hebben Om gezond te zijn 
keken alleen op gewicht (zaag) 
werk gezondheid 
geen conditie geen goesting 
niet in plopsaland  

Er moet iets kan het zelf niet 
ik moet zo hou ik vol ik leer 
hoe je moet leven 

zeeprev De beste oplossing van alles 
Je leert hier meer bij ps kin die 
Die tips 
Opvoeders kweetniehoefantastisch 
Direct als je probleem hebt 
Ps gesprek die 
Nood aan gesprek thuis ouders 
ervoor 
Activiteiten 
Zin in sport  lukt echt 
Hlpv mag je alles vertellen 
Voel me veel beter 
Fysiek en sociaal iets kunnen 
vragen weggaan 
Tis hier fantasties 

Thuis gemist 
Geen wifi 
Tis aanpassen 
Blij blijfwe gedaan 
Geen vast lesrooster begin eigen 
weg zoeken leerkrachten helpen 
Moeilijkomwille van GIP school 
minder tijd 

ouders niet teleurstellen 
gezondheid niet centraal wel 
belangrijk 
in we planning afspreken dat 
halen sport  <weggaan 
kleren gekocht iets aangedaan 
dat ik mooi vond 
1,5 kilo bij in okt keuzekar en 
porties 

na minder zorg over gezondheid 
naar hier kunnen komen met vraag 
gesprek kine hoe het loopt 

Zie ik het zitten? 
Alles missen: groep opv die ps 
Zeker nog p bezoek komen 

Missen 
Goed opletten 
Moment Er niet mee bezig 
zijn kilo’s vliegen er aan 
Kwil echt zo blijven 
Benieuwd naar vakantie 
Volg jaar zevende jaar 
Nieuw leven 
Nadenken: bij, gezond eten 
sport 
Lopen fietsen afspreken, 
hulpm om niet aan eten te 
denken 
Denken aan pc maar 2u 
Snoepjes 
Verlangen naar sauna 
zonnebank 
Eerlijk toegeven als wat 
minder 
Nog een mail sturen nadien 
om je te laten horen 

internetgebruik Vooral facebookWe weggaan, 
facebook netlog hotmail 
Geen foto’s op facebook  
Maken dat niemand het ziet 
Veel offline om alles te zien 
Geen goesting chatten 
Soms opzoeken via google 

Mooie foto erop zetten  
meer contact op facebook dan 
vroeger 
nu chat want minder 
vriendinnen zien faceboek leuk 
sms van 8.30 tot 9.30 

Maar een halfuur internet in 
we en dan weer actief 
Geen online contact met arts 
Wel de ps 
Forum niet anoniem 
vriendinnen helpen 
Soms online voor uitleg, hoe 
het geweest is, ook slecht 
Tips van de week ja/nee 
Liever chatten 
Mailen ook, niet via facebook 
Twitter niet 
Enkel gekende mensen 

 Ouders vonden het moedig (ma niet 
echt mager)  
Ouders doen mee 
Ene vriendin blij 
Andere goed als je bent 

Familia is echt blij neefjes 
Amaai ge ziet er goed uit 

 

sociale Andere kweetniehoe blij 
Waarom moet je  

1 vriendin verloren zou je took 
niet zien zitten 
Groep hier leuk in vakantie 
beetje stress soms luidr 
Iedereen kan zich plaatsen in je 

Vrienden sms bellen in we 
weggaan 
Verder contact via groep op 
facebook  



sit 
Geen schaamte 

10. Int 8 17 meisje 

 + - antwoord 
voor Vindt het geen ziekte hebben 

uitgelegd 
Niet meer shoppen 
Paardrijden net 
Niet bezig 
School en 5 paardjes TV 
Laat eten ’s avonds ‘s morgens 
niet ’s middags broodje frituur 
vriendinnen 
Naar die jojo af en dubbel bij  
ben emotioneel eter vr cola en 
chips nu appel en kiwi 
ma en pa: hoort bij familie (- 
tante) 
’t stoort vriendinnen, verandert 
niet wie ik ben, zich schamen 
voor mij niet kwetsen 
Huisarts en die ?oe ist met 
gewicht organen je moet echt 
beginnen opletten niet echt iets 
aan doen geen goede band hvl 
Familie doet in we mee tot in 
puntjes, anders nu ww 

 Tot 2 jaar geleden vriendin 
vertelde hart opgeven 
nadenken  
Zoeken naar dinges om af te 
vallen 
internet rondvragen 
vriendin via vriendin en meisje 
van haar klas kon niet komen  
mama internet wat gebeurt daar 
op de site stond wel niet zo heel 
veel niet veel mail en mail terug 
en op eenpaar weken tijd beslist 
zus wou meekomen is een beetje 
autistisch te oud 

zeeprev Nu naar plopsa ok 
Hier vrienden te maken  
Opvoeders een beetje gelijk 
mama’s 
Begint te wennen 
Gezondheid heel anders 
opletten uw leven om moeten 
beteren  
Gezondheid centraal? Nee 1 
grote vriendengroep nie van ge 
moet afvallen en als ge bijkomt 
dan kan tgeen kwaad 
Aanvankelijk ganse week over 
gewicht bezig nu alleen als 
tweging is 
Zelf bewust bezig ja voel me 
gelukkiger constant daaraan te 
denken  kan mijn leven 
opnieuw beginnen 
Nog beetje zorg voor 
gezondheid: vetmeting vet moet 
weg risky voor hart   

Anderelevensstijl internaat nog 
nooit 1 nacht van huis heimwee 
strak ritme Hou niet van maar 
goed voor mij als men niet zegt, 
dan doe ik de dingen niet 
schoolsysteem anders enorm nog 
mee in de knoei 
tegenovergesteld aan normale 
school jij moet naar de lk gaan 
volledig zelfstandig leren 
mama heimwee naar mij, zus 
minder, papa niet 
alles voor mijn neus ik wil er 
eentje hebben weet dat het niet 
mag meestal kan ik tegenhouden 
papa zet weet maat staat er niet 
bij stil 
ene opvoeder is echt mama, 
lachen komt naar je toe, andere 
strenger meer uit de buurt zien 
niet rap dat er iets scheelt 
kine niet spontaan naar toe werk  
ps babbelt vlot 

We thuis geen rekening bij 
ondanks sport 
Keuzekar x2  
wil bmi 25 halen, veel meisjes 
van vorig jaar zijn terug zoals 
wij binnenkwamen  
volhouden door motivatie op 
tanden bijten dubbel kwijt van 
gedacht  

na Naar school gaan Iedere dag 
kunnen afspreken 

Mensen achterlaten opvoeders 
andere parels andere mensen van 
andere groepen 
Alleen terugkomen als niet 
bijgekomen 6 
Andere kant tonen van realiteit 
niet 100% volhouden 
Vooral komen voor andere parels 
Verwacht niet veel 
 

Heel mijn leven  
Gezondheid even centraal? 
Kga proberen te sporten, me niet 
overdoen, proberen  aan eten te 
houden mama help je mij weet 
dat ik gewicht waarmee ik 
buiten ga niet kan houden … 
Na week thuis al bij, 5 mag 15 
verschrikkelijk.. 
Om de 2d lopen met andere 
meisjes aldi  
Dansschool achter de hoek 
iedere dag andere rustig verder 
kijken voor andere sporten 
Eten hoop dat ma ww blijft 
volgen verpakking oei suiker vet 
eten struikelblok 
Ouders vrienden kunnen niet 
veel meer dan niet meer voor 
neus snoepen 
Begeleiding die: zeggen als je 
hierin goesting hebt , neem 
kleine portie tips 
Levensstijl aanpassen laat eten 



na paardjes? Eerst eten dan 
paardjes? Mama kookt als ze 
thuiskomt en wie is eet mee 

internetgebruik  Vooral facebook voor school af 
en toe 
Om op te zoeken 

5 jaar gevolgd? Ja je kent die 
mensen zou hulp zijn  
Opvoedsters, mensen die hier 
jaren hebben gezeten, niet dr.lief 
maar puur medisch strak, niet ps 
Spreken over alstslechter gaat er 
bovenop helpen 
Forum anoniem om schaamte  ik 
wil weten wie zijn zijn, zij niet 
wie ik ben opv 
Chat met ps ts 3 en 5 alleen als 
het moeilijk heb liever hier dan 
thuis, veel geholpen 
Facebook: mja twitter nee 
Mail niet zo rap als ik, met een 
probleem zat 

sociaal  In begin 1 grote groep nu zie je 
wie echt vrienden zijn geworden 
Nadien vrienden weet ik niet 
zeker 6 hoop ik afstand? 
Niet zoveel oude vrienden als 
vroeger zie ze nog GSM paar 
keer per week  

Vriendin is heel blij rot gevoel 
weg  
Leerkrachten: plezant 
1 lk met 3de jaars elk jaar 
Eigen klasgenootjes mochten 
niet 

11.  
12. Int 9 16 jaar meisje 

 + - antwoord 
voor Gepest, pootje lap wie laatst 

lacht  
Van gezaag af dat ik op dieet 
moet 
Snel moe naar sport ‘je doet 
best niet’ 
Geen sport, computer, chatten 
met vrienden 
Niet naar buiten afspreken 
Geen zorg voor gezondheid, 
UZ opletten suikerwaarden 

 Vroeger 10 j aanraden huisdr. 
Wou vermageren ww die? 
2 jaar gewacht 
Was blij dat ik mocht komen 
Ooit dr is niet gelukt 
Neem nu een pilltje 400 g voor 
hoog suikergehalte denk ik om 
3m controle 
Bijna voor hoge bloeddruk nu 
beter 

zeeprev Ben hier voor te vermageren, 
beter voor mijn gezondheid 
Blij zodat ze niet meer zouden 
zeggen dat ik dik ben  
Ps is goed langsgaan met 
probleem, nu om de 2w 
Krijgt mailadres voor vragen, 
in we bellen of afspraak maken 
als moeilijk is 
Dr als je ziek bent 
Die met dagboek 
Kine: bewegen is gezond en 
leuk 

’s morgens at ik niet 
tussendoortjes 

Blijven knkokken bij kine 
activiteiten 
In we opletten 1 keuzemoment 
Zorgen voor vakantie, alles zit 
achter slot  hier zorgen voor 
vakantie 
Niet te veel verlies gewicht 
familie is zwaar 
Wil op gewicht blijven Mama 
zegt dat -5 kg wel zal lukke 
Ben het schommeltje (halfjaar) al 
voorbij in we kom ik nog bij, 
moet ik meer sport 
doen…loopschema is niet genoeg 
Beter is op gewicht blijven niet 
teveel ineens willen eerst snel dan 
trager 

na Hier heb je minder om te 
zeuren 
Ik kan mijn zus helpen en zij 
mij  

Zal vooral vrienden missen 
Opvoederssteun 
Hier moet je afzonderlijk werken 
op school 
Ik ga het gemakkelijk hebben zit 
cyclus achter cyclus 6 afmaken? 
overgaan? 
Stiefmama zegt dat ik het niet 
zal volhouden, kom niet goed 
overeen 
Ze zeggen dat ik geen karakter 
heb en ik hoop echt dat ik dat 
wel heb, hier wordt alles gepland 
Terugkom met wegen en 
gesprek met copines van nu 
Zij hebben toen gezegd dat het 
moeilijk was: 1 werkt in 

Kine heeft aangeraden in groep te 
sporten, elkaar motiveren,dansen 
met vriendin tennissen of 
misschien niet als het teveel 
wordt 
Schrik voor eetgewoonten terug 
oude 
Schema aanhouden van beweging 
groep 
Omgeving moet me graag 
motiveren 
Je moet volhouden tips 
vasthouden kwestie van karakter 
Ik wil niet hervallen ik wil niet 
meer gepest worden 
Een uur gaan zwemmen met 
mama en 1u ontspanning 



chocoladefabriek en heeft 3 
weken last gehad opvolging 
duurt denkik 4 jaar  

internetgebruik Chat msn  
Eet graag opgezocht over niet 
eten maar dan anorexia 

Hier maar een kwartier op de 
computer voor school en 
afspreken 

Ik ga op internet gaan maar 
minder ik zal gemakkelijker 
durven buiten komen 
Nu spreken ze positief met mij 
Via internet gezondheidstips: 
mensen die het moeilijk hebben 
met hun gewicht zouden ergens  
moeten terecht kunnen 
Wat ik hier heb gedaan zouden ze 
via internet moeten kunnen 
(financieel) 
Als het moeilijk gaat graag nog 
met arts of ps  
Met de vrienden gaan we 
afspreken via msn 
Wekelijks een tip want ik weet 
hoe moeilijk het is 
Graag een anoniem forum je kan 
alle tips meenemen 
Chatten doe ik redelijk: leuk om 
ervaringen van anderen te lezen 
Positief tegenover onlinehvl ps a 
die: tips kan je ook doorgeven 
Alles wat kan helpen zou ik 
proberen je weet maar nooit 

sociaal Mama steunt zwaar bij ww 
hoop dat ze volhoudt 
Vrienden Wou meedoen met 
turnen om te tonen dat ik 
kon,zeiden dat het niest moest 
om me te beschermen tegen 
uitlachen 
Beste vriendin op open deur 

Vriendin die er me doorgeholpen 
heeft , nu samen op kamer 

 

13.  
14. Int 10 16 jaar  meisje 

 + - antwoord 
voor Bijna Geen sport lijkt dus veel 

kine en activiteiten niet 
afbeulen leuk 
Erg gepest 6 verschillende 
scholen omdat ouders 
gescheiden  niemand die iets 
deed politie nam de moeite niet 
met me te praten 
Koken  richting TV huishouden 
enige sport 20’ naar school 
hondje achter lopen 
Bij dr programma’s om uit te 
proberen 
Je komt in de gevarenzone 
terecht 
Lo bekaf kon niet meer, 
gewrichtspijn 
Bang voor de dood, leven lang 
in bed 
Gezond en niet gezond 
afhankelijk van volhouden16 
uitgaan hopelijk vriendje 

Verschillende stappen niet 
gelukt 
Ziekenhuis boekjes invullen niet 
volhouden saai bezig maar niet 
juiste manier 
Alles uitproberen 
Nu heb ik er meer moed voor 
Je wil mager zijn als vrienden 
houdt niet vol 
Geen regels meer ‘omdat ik zo 
zwaar ben’ hard even slikken je 
wil niet toegeven 
Viel letterlijk om op weegschaal 
schrik met de neus op de feiten 
Graag langer blijven 
Hier gemakkelijker dan thuis 
andere druk loopschema hier is 
een beetje je trots 

6m jammer leefgroep die in juni 
verdwijnt 
2 jaar wachttijd 

zeeprev Laatste stap voor maagring 
(18/15) 
Ballon in de maag 
Je moet niet afvallen niet 
focussen op cijfertje leren 
gezond te leven leren hoe een 
normale mens zou moeten 
leven normale porties en 
normale beweging 
Sportiever van niets naar 3u 
kine moeten 
Alle maaltijden 
In kleine stapjes 

Zal nooit uit opesitas zijn, 
waaromp mag ik niet blijven? 
Speciale terug komdagen maar 
ja 

Alles is veranderd eetgewoontes 
thuis niet slecht broer heeft nodig  
ma pa zus  niet broer beseft niet 
beseft wel 
Kleren goed gevoel vroeger niet 
1’ nu 5’ lopen aan mezelf en 
ouders beloofd dat ik zou kunnen 
verwachtingen je hebt je trots, 
trots om wat ik al heb gehaald 
helpt om te blijven gaan 



Die is mijn ps heel lief ik praat 
ermee niet goede die heel lief 
zotte gelijk ik 
Ps heel lief even ambras met 
kine begreep me niet 
verwachtte zei dat ik niet kon 
probeer maar en zo  ik proberen 
maar je hebt je niet ingezet 
even erover… 
Geen chronische ziekte maar 
als probleem ze zeggen patiënte 
tegen ons 

na  Raad via terugkomdagen 
Die waarschuwt me als ik iets 
eet goed moet oppassen veel 
papieren met grammen  

Eetgewoonten van hier verder 
zetten 
Scouts of chiro 
Vakantiejob fitness 
zwemabonnement en inschrijven 
chiro 
IB (dat is…) heeft mee helpen 
denken aan de toekomst chiro 
goed idee 

internetgebruik Msm; netlog (gepest) privé ook 
school kon niet geloven 
facebook nu leuk 

Van alles opgezocht over 
afvallen witloofdieet 
Ik wist nts over obesitas website 
maken of pagina op fb zp ik wist 
niet dat het bestond via via kom 
je te weten 

Elke tip die ze geven neem ik met 
open armen het helpt via website 
of zo 
Via fb wie heeft dat niet zelfs 
mijn zus van 11 of hitmail maar 
niet voor jonge 
Email zusje heeft msm maar zit 
niet veel op 
Gewone email hotmail niet 
Fb is in als je status erop zet kan 
iedereen zien 
Iets vertellen op internet zelf: nu 
wel vr niet 
Nog mensen zien dat het lukt, 
geloofwaardiger van iemand 
zelfbv via zp iemand die er heeft 
gezeten erover vertelt veel 
geloofwaardiger 
+ arts ps die: je kan meer uitleg 
vragen – hoe reageren ze: 
afspraak maken eigen welleuk  
niet chat forum maar fb 
Kan gehackt worden 
Iemand vinden om ervaring te 
delen 
Als ik anderen kan helpen, ook 
via dat onderzoek vrijwillig 

sociaal Familie zei dat ik er goed uit 
zag, tegen mama eensop haar 
gewicht beginnen letten (nicht) 
Spijtig niet veel contact met 
oude vrienden ver veel 
verminderd ik hoor niets meer 
van mijn beste vriendin moet 
zelf haar aanspreken ze is 
magerder panlat maar ze weet 
hoe ik me voel dus dien steun 
kan je goed gebruiken 

Veel vrienden gemaakt 
kamergenoot ieder 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 vgl met iemnd die venveel 
weegt  en dat je bv evenveel kan 
sampenloop fitness omdat je 
ongeveer hetzelfde zijt zo 
spiegel je eigenlijk niet goed 
maar helpt wel 

 

15. Int 11 17 j meisje 

 + - antwoord 
voor Ziekte, je kan vermageren maar 

zonder klik gaat het niet Niet 
gepest wel geplaagd staren 
pijnlijk 

Niet echt goede relatie vooraf 
met hvl 

Aanraden prof nooit zelf 
stappen gezet 

zeeprev Alles wordt veranderd nieuw 
aangeleerd gezond kunnen eten 
met beweging bij  
Thuis verder doen 
Al zoveel tijd en moeite  in 
gestoken niet meer laten gaan 
nieuw leven begint 
We kunnen altijd praten indien 

Altijd moeilijke momenten maar 
klik 
Niet gezond bezig altijd bezig 
met school zowel eten als niet 
bewegen tijd maken en voor 
beweging en voeding en school 
Teveel tussendoortjes geen 
structuur 

Meer actief, meer met beweging 
bezig dan school, betere 
voeding ik weet fruit voelt je 
fitter ook op school aabdacht 
Al zover niet opgeven blijven 
doorgaan 



moeilijk 
Veel nieuwevrienden gemaakt 
eerst niet nu helme groep samen 

Schaamde me durfde niet bang 
balsporten fijn meer 
zelfvertrouwen 
Elke dag beweging moet 
Thuisschool was beter heel 
goede punten werkte hard 
Hier zelfstandig zelf toetsplan 
uitstippelen slechts 1 kans 
autisten vinden het ok 

na  Zal ik niet missen, vrienden wel 
Elke jaar uitnodiging voor 
bezoek 

Heel graag naar huis je mist je 
fam niet eeuwig blijven 
Thuis is veel moeilijker  
oud genoeg om alleen, verder te 
doen nu 
bewegen blijven volhouden 
fitnes badminton en lopen papa 
heeft programma voor na school  
beweeg genoeg thuis, thuis 
verandert structuur van voeding 
(later ontbijt) 
thuis karakter hebben om er af 
te blijven, hier is geen chocola 
structuur moet hetzelfde blijven 
stabiel blijven en stilaan  verder 
af vallen 
ideaal zal beweging volhouden 
en dan zal het lukken 
bij slecht moment herpakken 
ps studeren 

internetgebruik In we denk geen internet naar 
hvl wel bellen kan altijd 

Gemakkelijk 3-4u internet 
verslavend 
Is het wel juist op internet?, 
juiste tip kan nuttig zijn 

Zal minder internet gebruiken is 
beter voor mezelf 
Computer niet meer in kamer 
niet meer lui zijn achter 
computer 
Beste media zijn email en fb 
email en chat 
Vraagstellen aan arts ps die 
online  denkikwel 
Handig online consultatie 
gemakkelijker bellen of chatten 
dan komen 
Op forum verlies je tijd kan 
evengoed niets vinden 
Wel als prof het opvolgen 
beïnvloeden van meningen? 
Hvl zelf contact nemen ook 
goed; je zegt probleem ze geven 
raad beter dan hervallen  

sociaal Vrienden stonden altijd achter 
nu blijven ze steun goed gevoel 
Sms facebook niet bewegen 

Vrienden thuis en vr hier 
hetzelfde 
 
Nadien (terugkom) helemaal 
geen contact meer met interne 
vrienden ervoor willen gaan 

Dank voor gesprek 

16.  
17. Int 12 15 jaar meisje 

 + - antwoord 
voor 2x in de week volley (2u) en 

dan we match muziekschool 
musicalschool vroeger nog viool 
Gewoon naar school gaan of 
met vrienden ergens naar toe 
Sport al heel mijn leven  
Van korfbal naar basket naar 
zwemmen naar volley mama 
beetje verplicht  
Morbide obesitas dat je elk 
moment kan doodvallen 
Geen conditie, altijd de slechtste 
bij turen cooper 12’ een hel nu 
30’ lopen kan ik  
Redelijk vaak gepest, niet haha 
gij dikke (behalve 2de 
middelbaar dan grote broer 

 Bewuste keuze Inspiratie door tv 
dik voor mekaar ik wil dat ook 
doen toen had ik ook al 
sommigen beetje verplicht ouders 
dokter 
Naar 3 die gegaan eerst 8 -9jaar; 
altijd al beetje mollig behalve 3 
jaar; 10 jaar bleef stabiel 
frustrerend ; vorig jaar 
obesitasspecialist daarna 15-20 
kilo bijgekomen zeggen wat je 
wel en niet mag eten en sport  
1 jaar gewacht (voor meisjes 
meestal 2j wachten, jongens 
minder) 100 kg 



plank) maar er niet bij horen, 
achter mijn rug praten 
Andere school 
Had wel vrienden geliefd maar 
niet zo van beste vrienden 
Wel beste vriendin over laatst 
afgesproken 
Vrienden bekeken mij niet echt 
van dat ik dik was 
Ik wil ook smal zijn ik wil ook 
mooie kleren kunnen dragen 
niet beschouwd worden als 
dikke Robin en dan morbide 
obesitas 

zeeprev Kzit hier voor obsitas om af te 
vallen zodat ik me beter voel 
tijd dit jaar om terug op goei 
dinges te zetten en jaja achteraf 
te behouden moeilijk op oudere 
leeftijd 
Een hele verbetering nu en ook 
sneller naar de bal bij 
volleyKwa sport niet zo veel 
veranderd 
Van voeding weet ik welke 
porties ik mag eten hier leer ik 
beter dan bij die die het uitlegt 
en dan ga je naar huis ge eet 
allemaal samen en zit hier een 
jaar controle is groter niet aan 
snoep geraken tenzij je 
meesmokkelt (verschillende die 
doen het) 
Als je hier buiten komt heb je zo 
lang zonder gekund behalve 
eigen keuze kende niemand zo 
leer je nieuwe mensen kennen 
Je zit allemaal met dezelfde 
problemen ge kunt 
elkaarsteunen ze verstaan u  en 
vroeger vrienden niet  we leven 
in groep doen alles samen en als 
we bijgekomen zijn zeggen we 
tegen elkaar dat we minder 
moeten eten die helpen met eten 
Kine helpen met beweg wordt 
afgebouwd naar huis toe 
Ps helpt mentaal als ge iets te 
vertellen hebt zonder dat ze het 
gaat vertellen tegen de 
opvoeders of iemand anders 
Opvoeders onder elkaar kunnen 
al sneller iets gaan zeggen 
Bloed getrokken universiteiten 
voor vragen in te vullen, 
fietstest wetmeting en scanner 
help er de mensen mee 
Voel verandering  niet hijgen 
gezonder lichaam ge kunt meer 
doen conditie  

In tbegin soms moeilijk in de 
groep 25 meisjes 24 op 24u  
We zijn de groep die het minst 
afvallen, denk minder 
activiteiten  in de groep, dat 
zijn de opvoeders die plannen, 
spijtig 
Zelf wel al 25 afgevallen 
weinig en toch veel 
Ruzie in de groep paar 
maanden geleden 

Ben meer met gezondheid bezig 
in de we proberen op te letten op 
eten voldoende sporten  
Soms moeilijk om van 
chocoladereep af te blijven thuis 
Volhouden via die ps 

na  Enorm veel zin maar beetje 
schrik 

Lukken proberen  volhouden best 
doen niet bij komen 
Controle alles hier 
voorgeschoteld  vaste structuur 
Voor altijd de aanleg om dikker 
te zijn ook als je er van af bent 
niet meer dik zijt blijf je obesitas 
hebben 
Tzal altijd opletten zijn maar 
denk dat het mogelijk is 
Bij mij lag het probleem bij eten 

internetgebruik Op internet niet, enkel bmi 
berekenen (gehoor bij spec) 

Een kwartier in de week tijd  
sociaal leven controleren op 
facebook netlog? Ik zit op fb 
hotmail soms netlog tw 

 



In tbegin i een kwartier weinig 
thuis elke dag FB gecheckt  nu 
internet via gsm maar niet zo 
veel max 2u (per week of per 
dag) als het geen druk we is 4u 
contact met vrienden 

sociaal Broer noemde me vetkwab 
Ma en pa (ook gezet) zeiden 
gewoon dat ik moest afvallen 
Die boemannen geen snoep 
specialist moest wel over 
gezondheid 
 

Allen zeiden dat het goed was 
dat ik zeep fier trots fijn om te 
horen en te voelen 
Binnenkort zie ik een paar van 
school, gezegd,  zullen ook 
trots zijn 

 

18. Int 13 17 jaar meisje 

 + - antwoord 
voor Was zwaarlijvig rest ging 

redelijk goed nie vaak ziek dus 
viel goed mee 
Soms Bij sporten snel moe pijn 
in de rug LO op school trappen  
Gestopt met dansen kon niet 
mee  
Niet echt iets van sport 
TV kijken computer gewoon 
een beetje niksen veel  
Moest er af ging zo niet verder 
maar verder niet met 
gezondheid bezig 
Suikerziekte in de familie (dan 
zal je niets meer mogen vlgs 
pa) 

 Zelf gekozen via clb naar die 
gedurende 1,5 jaar elke maand niet 
toffe ze was nooit content 
via boekje dit ontdekt 
bij ok misschien langer 
volgehouden 
ma en pa probeer iets te doen 
moed opgegeven 
broer en zus niet 
vrienden: dat moet je zelf 
beslissen steun ja ging moeilijk 
Iets langer dan een jaar moeten 
wachten 

zeeprev Mis tv niet in we mijn 
programmas en als ik echt eens 
zin heb 
Hier gebeurt het niet veel 
Met gezondheid bezig: voeding 
en sport thuis in we kijken wat 
je doet luisteren naar je lichaam 
als het niet gaat 
Voel me beter in mijn vel 
lichaam aanvaard zoals is  
Veel steun: helpen u, proberen 
moed te geven, laten zien van 
waar da gekomt en wat je hebt 
bereikt dus volhoudebn 
proberen 
Die als je bijkomt gaat er wel 
weer af  geef de moed niet op 
gegaat uw kilo’s kwijtraken 
niet zo erg 100g bij gewoon 
herpakken moed om door te 
gaan 
Ps heel goed mee praten 
probeert altijd te helpen 
Groep is fijn moed van komaan 
ge steunt elkaar als de een een 
dipje heeft ermee gaan praten 
en elkaar helpen 
Plezante activiteiten 
In stappen meer sport 
In kookding met die en 
klaarmaken op gezonde manier 
Lopen spelletjes ballen simpele 
dingen 

Slecht moment beetje 
bijkomen probleem thuis 
slecht of op school dan praten 
met ouders 
Niet favoriete school maar luk 
Heel ander systeem effe  hele 
aanpassing 
Alles zelf doen als je hulp 
nodig hebt lk aanwezig ligt me 
niet echtt  

Broer en zus nu wel 
Vrienden meer als tevoren komaan 
nog efkes gezijt goe bezig 
We gewoon kijken en als wat 
minder goe  we herpakken ons 
Broer verstopt snoep als ik kom 
Kook regelmatig thuis 
uitgeprobeerd 
Kan gemakkelijk laten niet dat 
mag niet dan keuzemoment 

na Verder studeren nog aan het 
nadenken 
Aangepast voeding in internaat 
onder voorwaarde dat ik me er 
aan houd 
Op vraag goed voorbeeld voor 
andere mensen 

Weet niet hoe terugkom eruit 
ziet  
Je ziet de ouder mensen kijk 
zo ver sta ik nu  

Gewoon terug naar oude klas 
verzorgende graag omgaan met 
mensen 
Vrijheid terug op gezonde manier 
blijven aanpassen zal gewoonte 
worden zal wel gaan verder laten 
opvolgen door arts en zo 
Fitnessabonnement voor 1 jaar 3x 
Vanuit internaat sport doen mag 
Dieee zoeken geen ps nodig 



Terug naar de ha regelmatig 
controle Bij dipje praten me ma/pa  
desnoods naar zeep bellen 
Weinig tv kijken  thuis kijken ze 
met momenten veel 
Niet overdag bij goe weer 
Je hebt het niet nodig misschien 
beetje moeite met eten, misschien 
beginnen met sport als ge uw best 
doet komt het wel goed 
Lopen nog te plannen zeker 1x in 
de week 

internetgebruik Gezocht wat zeep was 
Niet over wat ik juist had 

Niet veel grbruik enkel FB 
voor school met vrienden 
rondkijken 
Facebook zit ik niet zo veel 
Om te zoeken wat ik echt wil 
Gebruik wel een beetje email 
niet veel voor school om 
samen te werken 
Chat weinig msm 
Facebook regelmatig maar niet 
elke dag 
Heb daar al eens opgezet 
zoveel kilo’s kwijt 

Gerechtje proberen te kijken en 
wat is echt gezond 
Geholpen indien moeilijk Geen 
email eerder bellen naar hvl geen 
vrees 
De die omdat die meer kan helpen 
van zo en zo meest nodig ms 
Misschien ps als ik het moeilijk 
heb, ligt eraan voor wat 
Forum anoniem nog nooit 
geprobeerd 
Cm tip nee tw heb ik niet  
Ligt eraan of ik nog zou 
terugkomen 

sociaal Genoeg vrienden geen 1000 
maar goeie mensen om me 
heen 
 

Oude vrienden steunen lk van 
vroeger vragen via ouders hoe 
gaat 

Met bepaalde mensen met goede 
band zal ik nog horen 

19. Int 14 Bijna 17 jaar meisje 

 + - antwoord 
voor Oververmoeid kon amper iets 

doen sinds kleuter immuunsysteem 
niet goed altijd ziekte van ander tot 
puberteit wel iets plots overdrive 
plots gigantisch omhooggeschoten 
en eigen lichaam beginnen 
aanvallen infecties daartegen 
vechten nadien niet meer weg nog 
vermoeider hardste klop 
Vermoeidheid en constant 
gemakkelijk ziek niet concentreren 
veel afwezig thuis goed gerust 
weer sch na week hetzelfde thuis 
moe niets doen geen motivatie 
meer mijn valkuil spieren 
verslappen kom niet meer buiten 
mentaal dan paard redding grote 
motivatie elke dag efkes buiten 
veel mensen depressief 
Vaak spierpijn al langer dan 
vermoeidheid nu beter zonder 
enige oorzaak sport momenten 
uitgeteld in de zetel alsof ik iets 
gepakt had  
ouders hebben verteld dat ik super 
afwezig zovoor me uit zat te staren 
sed 6 plots alle kracht in mijn 
handen verlies tas valt dan door 
mijn hand in periodes van 5m tot 
2x per week 
spierpijn en gewrichtspijn vanaf 6: 
kinderreuma en dan toch weer niet 
zeiden ze  
later via bloedonderzoek 14-15 
toch waar uitgeggroeid 
jeugdarthritis ziektes van ouder 
mensen als 6 jarige  negatief 
huidbiopsie 
niet gezond, geen dieet, alle 
soorten medicatie niets dat hielp 
natuurgeneeskunde mama helpen 
tot op bepaalde hoogte geloof 

Ouders hadden last van : enige 
dochter en thuis en niets kunnen, 
mama had ook cvs snapte 
moeilijk frustratie. Ouders en 
familie geloofden, op school vaak 
veel onbegrip beste vriend en 
vriending wel allemaal in hoofd 
zet je erober zal over zijn weet 
wie echte vrienden zijn 
Terug naar oude huisdokter, 
geloofde zat in wou helpen, vanaf 
geboorte gekend  
uz meeste dokters begripo 
w<illen helpen 1 dokter die 
onderzoek leidde diagnose eerst 
echt zoeken, niet meer weten wat 
te onderzoeken of te doen, tis 
voorbij hier eindigt watik voor u 
kan doen ontgoocheld shock ja ok 
en nu 
niet van structuur in mijn week 
op beter dag naar winkel maar 
slechte dag zetel tv lezen slapen 
 

In uz diagnose niet willen 
stellen oorzaak niet gekend als 
ze nts vinden gemakk cvs 
Heel vaak in zh voor ond 
bepaald moment elke dag 
subiet geen bloed meer wat zou 
het anders nog kunnen zijn 
Van nature gemakkelijk we 
gaan eesn lang uitslpane eens 
alles op tgemakje doen 
Als ze het niet meer wisten 
Allemaal samen met huisdokter 
speciaal vrije dag ps en prof  
voorgelegd om naar zeep te 
komen 
CVS: september en januari start 



kwakzalvers die op geld uit zijn 
medicatie van, am en peperduur 
pillen waar niets in zat? 

zeeprev Fysiek hier terug dingen leren 
opbouwen schema’s veel geholpen 
Ps praten paard is goed vangnet 
vakantie  kan nog niet naar school 
Kine en ps zeer goed, somm 
opvoeders wel, andere minder, 1 v 
niet, allemaal veel begrip voor de 
situatie 
Vooruitgang van 2u school naar 4u 

Van enig kind thuis naar grote 
groep 
Thuis regels maar heel 
verdraagzaam 
Hier veel regeltjes even slikken 
maar pas je aan 
Lastig 
Geloof dat ze je beter maken zet 
door  enige optie  
Na maand echt verbetering  
niet afwijken van schema tenzij 
ziek: 1u rust, 2de uur school, 3de u 
rust op kamer, 4de kine, 5-7de 
school 8ste rust dan activiteit en 
dan eten 
heeft me deugd gedaan je vloekt 
soms je voelt je echt niet goed 
maar moet naar school maar he 
houdt vol lager pitje niets van me 
te verwachten er zitten was al 
prestatie 
op die uurtjes leert je lichaam ok 
echt wel slapen past aan eerste 
uur deugd 
niets van medicatie, ander meisje 
wel werkte niet gewoon rust 
school en kine elke dag 
opbouwen fitness, zwemmen 
spierversterking, relaxatie lopen 
op loopband 10’ fietsen al  
moment dat k hier kwam 
aanvaardde iedereen plots dat er 
iets mis was  niets uit te leggen, 
gelooofden mij 
buitenwereld met volledig gezond 
lijf kan het nooit volledig 
snappen leuk dat iemand wel 
snapt 

 

20.  

na Je leert heel veel (niet alleen 
tips) op die 6m dat je kan 
meenemen naar huis 

Kijk uit naar vrienden, niet veel 
contact 
beste vriendin (tweeling) lastig 
gemist 
heel veel genieten deze zomer 
binnen de structuur 
latijn wetenschappen 6m gemist 
middenjury? Ik wil naar de unief 
biologie of geschiedenis 
ik geloof nog steeds dat ik 
binnen een paar jaren helemaal 
genezen ben 
veel dromen als je iets graag 
genoeg  wil ben ik ervan 
overtuigd dat het kan 
zal misschien naar terugkom 
komen als niet alleen zien wel 

Ik weet dat ik thuis niet meer in 
de zetel zal belanden 
Ik zal een relatief normaal leven 
leiden met mijn lichaam en 
beperkingen 
Zal aan mij zijn of ik structuur 
aanhoud of laat verwateren ik 
hoop ik zal mijn beste doen je 
weet nooit 
Mijn paard is heel belangrijk 
Als ik mijn gezondheid verder 
opbouw kn ik meer met haar 
werken en gaat ze vooruit 
Iets in paardenwereld, geboren 
voor paarden 
Vanaf 3 jaar beginnen 
paardrijden ik leef ervoor heel 
graag paarden trainen 

internetgebruik Op internet vind je erover de 
meest uiteenlopende dingen dit 
dat spreken tegen feiten kloppen 
niet vraag dokter ale symptomen 
in: hersentumor angstaanjagend 
maar je kan er veel vinden 

Via internet iets doen aan mijn 
gezondheid zou super zijn, fb 
zegt me niets, mail met mensen 
bij wie ik paard kocht sociaal 
netwerken met paardemensen 
alles over paarden, niet voor 
gezondheid 
Moet privé zijn bij chat of fora 
Ben gesteld op privacy 
Portaal is tof idee, niet bellen 
Digitaal dagboek misschien wel 
Online hulpverlening zou ik 
proberen kan altijd helpen 

 



sociaal  Mensen met wie ik geen contact 
meer zal hebben en mensen  die 
vrienden voor het leven zullen 
blijven hel veel aan heb 
Ander soort vriendschap voelt 
mekaars kwaaltjes, begrip, 
elkaar helpen in de buitenwereld 
niet bv x, ik weet perfect 
wanneer ze moet pr hypo hyper 
wat ik kan doen hoe vriendschap 
echt kan helpen 
Chatten met medepatiënten niet 
gewoon afspreken niet via site 

Wenig mensen wouden 
meedoen met interview 

21. Int 15 bijna 16 jaar? meisje 

 + - antwoord 
voor Bij diagnose (9j) redelijk mee 

bezig 
Verslapte nadien minder 
nadenken hoe alles op een goede 
manier te doen 
Nu hoop ik er terug mee bezig te 
zijn 
Niet van zoet af kunnen blijven, 
moeten bijspuiten en prikken 
maar niet doen 
Was uit de hand aan lopen na een 
tijdje gewoon niet meer leuk 
Moest iets doen 
Zwemmen 1x toneel 
Hulpverleners zeiden dat ik iets 
moest doen  
Verzwaarde te veellieve mensen 

Elke dag spuiten basis kan 
verschillen weet nu beter 
wanneer 
Meer dezelfde dingen 
(regelmaat) thuis meer variatie 
omgeving is er ook wat mee 
bezig 

Hoe lang? Proefmaand 
Naar hier om eens te komen 
kijken 
Dubbel veel onbekende zaken 
Op aanraden van dr 

zeeprev Blij naar hier gekomen toch een 
beetje structuur 
Al 9 kg af 
Kine Activiteiten eten vrije tijd 
om te studeren af en toe 
blijfweekends meer tijd om ’s 
morgens te ontbijten 
Denk meer na dat gegeten 
hoeveel spuiten voelen hypo of 
niet 
In goede handen 
Vriendschappelijke relaties 
Dokter is afstandelijker elke dag 
ve 
Veel bijgeleerd aan die met 
eetdagboek stellen vragen 
Schema waar optaat wanneer ik 
moet bijpsuiten 
Voel me veel gezonder veel 
vrolijker 

Hier in groep  niet denken aan 
teksten van toneel leren 
Uit de lessen gaan voor 
leefgroep dr. kine 
Vrienden buiten met sommige 
al meer dan andere verwaterd 
Geen steun aan mensen die met 
hetzelfde kampen  
Bij mindere momenten blijf ik 
zeker doorgaan niet opgeven 
Die advies communiefeest bv 
 

Neem mijn gezondheid er 
gewoon bij moet ene keer meer 
opletten dan andere 
Sport na kine vragen ze zou je 
niet moet bijspuiten 

na  Ik ga de mensen hier missen 
Hoop dat de vrienschappen 
blijven 
Ook nog contact met hv over 
diabetes vragen vooral 
Als he hier weggaat moet je 
regelmatig op controle 
Artsen staan met elkaar in 
verbinding 
Moet artsen niet meer zien, 
weet niet waarom 
Ps ms wel chat of  is 
gemakkelijk ook iets kwijt via 
mail  
zeker online met ps 
Vrienden  

Vrienden opzoekenTerug thuis! 
Overgang van kinderarts nog 
3jaar tijd ouders zullen 
beslissen 
Voor mijn gezondheid ik wil er 
iets aan doen met gezondheid 
bezig zijn zal minderen ups and 
downs 
Opletten wat ik eet en niet 
vergeten te spuiten door gerief 
op kamer te laten 
Zus steunt me heel sterk ook 
ouders broer ook maar minder 
Grootste steun verwacht van 
ouders 
Meer relaxen thuis meer 
variëren wat ik zelf wil hier 
pakketje dat volledig op moet 
Steun verwacht: mee helpen 
denken hoeveel ik moet spuiten 
Elke dag nadenken bv 
restaurant 



internetgebruik Soms iets zoeken als ik in de 
krant iets las anders niets 

Facebook maar niet met 
vreemden 
Mogelijkheid maar Minder 
behoefte om op savonds fb met 
vrienden om te gaan  

Geen vragen tijdens we via 
internet vragen als ik terug ben 
Misschien internet om vragen te 
stellen denk niet dat ik dat veel 
zal doen 
Email spreekt minder aan 
Chat misschien via facebook 
meer niet veel 
Anonieme vragen met hp dat 
wel 
Geen online consulten te 
persoonlijk ps vind ik anders  
wel face to face 
ms fb met tips 
ook ik heb dit gegevten en heb 
zoveel gespoten, dagboek 

sociaal    
22. Int 16 18 j meisje 

 + - antwoord 
voor Geen diagnose pof kan zich niet 

uitsprkene kan alles zijn 
Koorstperiodes en moe daarvan 
zo een beetje algemeen ziek 
hielp met cortisone lichaam 
maakt zelf geen, cortisone aan 
nog meer ziek dan anderen maar 
minder frequent 
Ziekte nam redelijk groot deel 
van leven in 
Hobbies gestopt Academie nu 
halftijds niet uitgaan achter op 
school toetsen inhalen 2 jaar 
geleden dankzij bednet terug 
mee 
Thuisonderwijs via vrijwilligers, 
contact gemist 
Via bednet wel babbelen 
mogelijk 
Fietsen lukte niet meer helemaal 
uitgeput 
School en ’s avonds huiswerk 
vanuit bed alle energie naar 
school 
Ik ga vooruit besef ik 
Was hier liever dan 
Minder snel dan verwacht bij de 
kine niet echt 
Enige wat ik nog deed was voor 
school 
Geen sport door koorts en zo 
Activiteiten aanpassen 
Tussen 12 e, 15 bij ediater maar 
zowat alle overal, geen verschil 
gevoed tussen ped en volw 

Niet leuk dat ik niet kon doen 
wat anderen, ouders ongerust 
Ouders maken zich rap zorgen 
Voelde niet gezond omwille van 
koorts 
Leerkrachten niet zo begaan: 
zelf maken dat je mee bent 
belangrijk (GRLAT) 
Een paar vroegen of het lukte 
Deprimerend ouders raden aan 
om andere school te nemen 
nooit volhoudenmaar wilde niet 
leuk 
Korte periodes in ziekenhuis 
AB cortisone 
 
Houden veel meer rekening op 
school hier, op eigen tempo 
inhalen zal afstuderen dit jaar 
 
Vroeger hele dag voor bednet en 
avond toetsen vbr 

Via prof naar hier voor 
opvolging 
Het zou nog wel gelukt zijn., 
tegen mijn gedacht een beetje 
Goed om verder te studeren, fiets 
trein nemen 
Ouders vonden dat het al vroeger 
moest: conditie 

zeeprev Beter opvolgen, fietsen weer 
opbouwen 
Heel goed gevolgd, bij koorts, 
bloedond foto’s en dag zelf AB, 
thuis een week wachten, sneller 
hersteld 
Minder zorg voor gezi-ondheid 
minder ziek minder koorts 
Geen tehrapie, enkel 
proteïnedrankjes elke dag 2 
Algemeen voel ik me beter dan 
toen ik hier kwam 

Hier ben je niet speciaal, 
gewoon als iedereen, thuis wel 
bednet…en dat helpt me 
Vooral p school ben ik thuis een 
specialleke vervelend 
Vrienden van thuis vooral 
andere leeftijd hier en korte 
periode 
Zie ik niet vaak 
Enkel we familie en vrienden 
Zijn met van alles bezig, 
uitgaan, ik in bed, komen soms 
op bezoek 
Alles ingepland dr kine 1x per 
week vast 
Veel regels moeilijk in begin 

Koorts, seffebns is alles verloren, 
maar onmiddellijk weer beter 
Moed via ouders  

na  Weinig vrienden van hier: 
leeftijd, ms wel eens sms ver 
wonen 
Een goeie dag komen zeggen 

Alleen zal het ook wel lukken 
heb hier veel geleerd 
Volhouden om aan conditie te 
werken mama zal er ook achter 



aan opvoeders als ik in de buurt 
ben 
Nieuwe vrienden aan de 
hogeschool en van hthuis 
Dokters van hier alles 
doorgeven bloedresultaten en 
dat ik niet alles 100x moet 
vertekllen 
Snelle opvolging (tegen 
roeselare) 
Terugkomdagen zijn niet 
permanent maar misschien wel 
goed 
Wil ps wel nog eens zien meet  
verwacht niet zo veel 

zitten 
Onbewst zal gezondheid altijd 
wel grote plaats innemen, altijd 
eraan denken, geleerd om er 
meer aandacht aan te besteden 
dan vroeger 
Thuis ga ik niet onmiddellijk 
voor school werken maar zie de 
dingen meer in balans er is nog 
iets buiten schoolwerk 
Hogeschool spreiden over 4 jaar? 
Plastische  
Schoolactiviteiten eerst doen en 
dan rustige 
20.30 gaan slapen 
Verwacht van omgeving: neem 
auto ipv fiets, heb je je pil 
genomen mee helpen kijken de 
structuur van hier 

internetgebruik Als ze bepaalde onderzoeken 
doen: botboorbiopsie, ter 
geruststelling verdoving? Maar 
veel foute dingen ook juiste 
vertrouwen? 
Weinig comm met internet 
Internet is wel veilig 

Vrienden houden contact via 
bellen of mail 
Emial vind ik interessant voor 
chat ok maar de andere moet 
juis on line zijn 
Chatten via msn veilig, je kent 
de persoon 
Bellen is soms gemakkelijker 
onmiddellijk email kan je nog 
herlezen 
Website van zp: als je weg bent 
heb je nog steun 
Online consultatie en chat met 
wie hier nog heeft gezeten 
Tips over algemene dingen 

Facebook zou teveel tijd 
opslorpen 
Online hvl arts Over grote 
afstand simpele vraag 
beantwoord hebben, goed 
Liever geen contact met ps raar 
teveel typen ze stellen nogal veel 
vragen geen concrete maar 
verschillende verwoordingen 
door mekaar 
gemakkelijker ftf 
Anonieme fora zou ik wel 
bezoeken, tips makkelijk, als je 
weet van wie dokter dus te 
betrouwen 
Misschien dagboek 

sociaal    
23. Int 17 

 + - antwoord 
voor Gewoon naar school huis en 

terug geen buitenactiviteiten, 
hobby lezen 
Vroeger keek ik nooit naar 
calorieën, nu hoeveelheden 
Familie van b vader zei altijd dat 
ik toch wat zwaar was, 
problemen mee 
Speelde graag voetbal 

Wou elke dag naar stad kleren 
kijken maar iets ergs gebeurd zo 
weinig mogelijk buiten haatte 
mooi weer iedereen buiten in 
short  
Mijn gewicht speelde rol maar 
geloofde niet dat ik kon 
vermageren dus nooit 
geprobeerd 
Kleren pasten niet, vermageren 
aan tafel vergeten 

Vrienden van wie ik verliefd op 
was en omstaanders maakten 
mij uit dat ik dik was droevig 
besefte dat het niet meer kon 
iets aan doen ZP ik haat ze en 
dank ze vader overledenb 
ongelukkig door onverwerkte 
dood niet door gewicht 
Zp viavia wist dat in amerika 
bestond 
Spijt van niet vreger als ik 
jonger was 

zeeprev Rouwproces gehad 
Frans leren 
Opvoeders zijn schatten we 
kunnen altijd terecht , chapeau 
voor inzet  
Veel steun van ps (3) begreep 
waar ongeluk frustratie vandaan 
kwam elke keer verhaal vertellen 
laatste ps minder goede band 
Op bepaald moment wil naar 
huis, door ps ben ik nog hier 
Kine van 3u naar 2u (1u zelf) 
Om de 2w gesprek met die als 
het moeilijk gaat in we en zo 
IB schat 

Groep, regels opvolgen, mensen 
die anders denken conflicten zou 
het niet opnieuw doen 
 ik weet hoe ik me moet 
gedragen thuis geen regels had 
grenzen zelf 
moeite met opvoeders en 
activiteiten soms kinderachtig 
estafette doen we niet graag 
mensen met zelfde probleem je 
an erover praten samen sporten 
en op gewicht letten 
schoolsysteem alles zelf (8 cycli 
op jaar) slechts 1u studie bang 
dat ik er niet door ben van 
wiskunde en wet 

Superblij, zelfverzekerd, ga veel 
naar stad, verlang naar mooi 
weer 
Er moet nog af niet superdik 
maar ook niet veel kwijt 
Voor mij is het geen ziekte 
(tegen opvoeder)  heel slechte 
gewoonte die nu wijzigt kan bij 
iedereen wel aanleg 
Mijn mama betaalt zoveel ik wil 
tonen dat ik het kan 

na Ik kan 30’ 5 km lopen (vr 10’ en 
dood) naar 6 
Gezonder dan ooit 

Vrienden missen wil met 
iedereen contact houden 2m  
Zeker afspreken met ps eeuwig 
dankbaar 
Zou 1x per maand met ps willen 
spreken 
Terugkom: is het iedereen gelukt 
op stabiel te blijven? 

Hier verplichten ze je, thuis heb 
je de keuze, leren ze je wel 
daarmee omgaan 
Eerste week vond ik leuk, nu 
wil ik echt naar huis (meestal 
andersom) 
Bij keuzemoment kies ik mi cal 
waarom vragen ze? 



Planning gewone eetmomenten, 
1 keuzemoment per week 
Sport na school  of woe: fitness 
fietsen 
Avonden  zullen 
struikelblokken zijn eten om … 
Wil structuur behouden 
Steun van vriendinnen en mama 

internetgebruik Info over ww (ma van vriendin) 
nooit gedaan 
Foto’s bekijken chat uit 
verveling spelletjes 

Ik ga liever voor echte mensen, 
niet zeggen op nternet 
Vrienden van hier op fb als 
vrienden 
Ps wel over gewicht, niet om 
dingen te bespreken over papa 
face to face 
Zou gebruik maken van tips 
Dagboek bijhouden op in hou ik 
niet vol 
Fora niet voor gezondheid, 
problemen met laptop, dankzij 
moderators redelijk veilig 
Bij chatten ken ik iederen zoals 
bellen 
Zp heeft al facebookpagina? 
liever face tot face 
e-hulpverlening voor meisjes die 
beschaam d zijn 

Max 1u ’s avonds: fb muziek 

sociaal Vrienden zeiden dat ik niet dik 
was, mooi 
Iedereen dacht dat ik heel 
zelfverzekerd was, respect, 
merkten niet halfbloedje 

Nog goede contacten met 
vrienden speciaal fb aangemaakt 

 

24.  
25. Int  18 meisje 
26. Hoe ze in het zeepreventorium terechtgekomen zijn. Meestal zelf gekozen toen het niet verder kon geholpen door familie.  

 + - antwoord 
start Positieve motivatie: 

Doen afvallen op een gezonde 
manier 
Beste manieren aanleren om 
vol te houden 
Foto van voor en na  
Negatieve motivatie: 
Ik hou het niet vol, lukt niet 
thuis (WW) 
Gepest 

1 jaar van huis weg (verhuis) 
Door stiefbroer aanvaard zoals ik 
was 

Gedwongen door mama/nonkel 
gebracht 
2x geweigerd, knoop 
doorhakken 

zeeprev Eerste afvallen (beetje 
beweging, aanpassen van 
voeding) gaat heel snel 
Stiefbroer fier 
Tocht 20 km in de winter in de 
Ardennen 
Fietstocht 410 km VTM en 
krant 
Goede vrienden 
Samen vechten 
Opvoeders die weten waarover 
het gaat en weten dat het heel 
moeilijk gaat 
Zelfs vreemden staan achter je 
(publiciteit na fietstocht) 

Goede vriendschappen 
verwateren? Hoor weinig 
(onzekerheid) GSM/SMS 
3 eerste weken zijn lang 
Zware momenten 
Allemaal vreemden 
Onvoorwaardelijke aanvaarding: 
ze boren je niet in de grond als je 
faalt 
Iedereen erdoor halen 
 
 

Strenge start 
Soms gevloekt mooi jaar 
Nieuwe start 
Propere lei 
Terugkomdag: planning, 
inschrijven in groep of team, 
geen uitvluchten 
Vaste begeleider maar ook de 
andere  
Groep maar als individu 
behandeld als het moet 
Planning, planning 

na Minder internet:, misschien 
halfuurtje facebook per dag 
Planning 
Realistischer geworden naar 
toekomst toe: waar draait het 
om, van feestje naar 
feestje..welk beroep 
Ik wil mijn verhaal doen, niet 
meer beschaamd 
Ik wil anderen helpen 
Veel geleerd!! 

Controle 
Voeding: weinig keuze! 
Beweging planning 
Tijd? 
Geen zin? 
Groep zal ik het meest missen? 
Ouders? Broers? Dat is niet 
hetzelfde 
Mezelf motiveren? 
Steun om je erdoor te trekken? 

Email 
Enkele goede vrienden gemaakt 
Optrekken aan vrienden en zelf 
vrienden oppeppen 
Met opvoeders als het echt 
nodig is want ze hebben het 
druk 
Anoniem hoeft niet 
Telefoon moeilijker? 
Chat niet 
Planning 
Tip van de week: bv dagelijkse 



portie fruit 
Zelf getuigen via face book 
Terugkomdag: tips geven 

internetgebruik Vroeger thuis schoolwerk en 
dan volledige avond in de zetel 
met internet 

Weing internet (slechts 4 
aansluitingen voor 24 personen) 
Aanvankelijk ambetant, daarna 
groep, andere dingen 
Nu laptop 1w in boekentas 
Ook in weekend weinig tijd nu 
Geen apart individu, groepsleven 

Internet zal ik nog nodig hebben 
voor school (echt belangrijke 
dingen) 
Kzal niet meer heelder dagen 
voor mijn computer hangen 
Halfuurtje facebook per dag of 
zo 

    
27. Int 19 interview werd niet op tape opgenomen meisje leeftijd? 

 + - antwoord 
voor Negatieve motivatie: 

Kan niet meer: gevecht met 
broeken; kwam niet meer 
buiten, schaamte; ompgeving 
roddelde, agressie 
Mama boos, papa schaamte 
Gestopt met bewegen 
In het geniep eten 
Diëtistes konden het niet 
Gevaar voor overlijden? 
Positieve motivatie: 
Opnieuw gemakkelijk 
bewegen Opportuniteit 
Laattijdig in november 
Leren bewust omgaan met 

School wijzigen 
Papa negatief zp maar steunt 
keuz 

Eigen keuze 

zeeprev Vreemden komen voor me op 
Zin in bewegen 
Voel me gezonder 
Kan weer in kleren 
Goede relatie met opvoeders 

Schoolsysteem 
Arts? 
Psycholoog aanvankelijk? 
Groepsleven is lastig 

Actievere relatie met papa 
Veel complimenten van 
klasgenoten 
Trotse ouders 

na  Bewuster eten: 2 snoepen per 
week 
Moet naar diëtiste van mama 
Contact met mensen zp 
(vrienden of personeel?)voor 
motivatie 
Voldoende sporten 
Steun van ouders  en andere 
vrienden en nina’s 
Volhouden? 
Gezondheid centraal stellen en 
doorgeven binnen gezin 
Foto van vroeger uithangen 
 

Zin en geen zin 
Voeding ‘gewoonte’ geworden 
Vrijheid terug 
Controlebezoek nodig 
Tip van de week in mailbox zal ik 
lezen 
Geen wekelijks consult nodig 
Onlinehulpverlening niet nodig; 
zeker niet via facebook (privé) 
Op terugkomdag contact met 
opvoeders 
Chatten met sommige opvoeders: 
anekdotes lezen op forum 
 

internetgebruik Facebook msm 
Dingen voor school wiki en 
google 
Katholicisme 
Ziekte van vader 

  

 Ziekte neen: je eet zelf; ja 
ziekte: als je al naar taart 
kijkt… 

  

28. Int 20 wordt 14 jongen 

 + - antwoord 
voor Fiets of bus naar school 

pingpong voetballen 
Erg gepest bril kapot andere 
school pa was erg boos 
Ouders en lk probeerden te 
helpen 
Waarom zou ik mijn best doen 

Hersenvliesontsteking en ab en 
dik worden zus ook werd ook erg 
gepest 
Dikker na die 
Niet gezond 

Droom was mager zijn en 
gewone kleren rekkerbroeken 
Via pr in zh waar mama kuist 
Reclame over zp in koppen 

zeeprev 35 kg af 3kg < streefgewicht 
Soort verslaving, je kan niet 
stoppen, wil niet eten nu veel 
groenten vroeger veel vlees en 
grote porties 
Hier komen ze je uit school 
halen om te sporten 
10x meer respect 

Last van milt na 7km en halfuur 
Veel geweend erg beperkt internet 
beperkt  ipad 
Oppassen om bij te komen, 1x 
frieten 
Vrij groot keuzemoment in we: 
1kg bij niet gelukt om af te 
sporten 

+ Duiken en fitness en fietsen 
met vrienden 
Zorg om te hervallen 
In hoofd steken om mee bezig te 
blijven 
Motivatie is muziek piano drum 
dj 
Wil podiumtechnieker worden 



10x beter zelfbeeld 
zelfvertrouwen (tegen 
uitpikken op school) 
Het draait niet altijd om eten 
1x wegen al lang in stabilisatie 
Die geleerd 
Ps praatuurtje, fijn aar geen 
problemen oplossen met mijn 
zus kan ik,even goed 
Supergezond voel ik me 

School gaat traag vooruit echt 
miserie zelfstudie aso voor e 2 
cycli achter 

Nog 1 we vroeger komen en 1 
blijfwe 
Soms eerst boterhammen, beter 
eerst groenten (dan stoempen 
om in te krijgen) 
Ik wil echtniet meer uitgelachen 
worden 
Struikelblok avond en tv, honger 
voor het eten, laat ontbijt en 
geen fruit vm 
Structuur sta ik zerieus op 
Eerst goed oppassen en dan eens 
wat minder strikte en zien 

na  Ik wil nog wel eens terug maar 
naar huis 
Oud patiënten kunnen andere 
kinderen helpen ook voor alle 
leeftijden 

Vrijheid mis ik 
Pingpong band internaat 
Frieten halen laf he , ik eet mee 
ik heb niet veel steun ja moet 
het zelf doen 
Ideaal is veel sporten 

internetgebruik Opgezocht over gewicht, rara 
dingen zalf 
Ooit jongerentelefoon gebruikt 
voor pesten: forum en email 
Muziek pc mengen 

Met wifibakje op in ik heb het niet Op internet ik ben dik wat heb je 
gegeten die dag  feedback kan 
echt helpen reclame maken 
dagboek zou mij niet helpen niet 
veel tijd radiostation 
Obesitas bespreekbaar stellen: 
ook opa en vader: eetgewoontes 
Op fb en tw evenement 
organiseren met tips link leggen 
naar website zitten veel op  
Arts en die ps niet daarvoor 
jongerentelefoon 
Cfr kinder en jongeren: chatten, 
emailen of op forum kijken van 
17 tot 22 bellen 
Algemene tips mmja 
Fora zijn goed om andere  
mensen te ontmoeten zoveel 
mensen met problemen zp werkt 
ww niet 
Psych pas afgestudeerd 
antwoordt op mails 
Niet iedereen heeft de middelen 
om hier te komen 
Infodag op zp met gesprekken: 
heel veel tips 

sociaal Paar vrienden die me gesteund 
hebben als ik dik was andere 
geen echte 

Hier geen echte vrienden 
klasgenoten eerder niet 
vertrouwen ieder voor zichzelf 
overdragen roddelen 3 groepen 
oudsten dagen uit trek me niet 
meer aan 
Maken mekaar uit voor dikzak 

 

29. Int 21 15 jaar meisje  

 + - antwoord 
voor Naar zp om te vermageren 

Voelde me super slecht  altijd 
breder zit inde familie 
Ik voelde me supergezond mijn 
ma maakt echt wel gezond eten 
Dingen verzwijgen in de knoop 
liggen en begin gemakkelijk te 
eten 2de midd +70 kg op 2 jaar 
-10 kg in zomervakantie, rust, 
eraf gebleven 

 Mama eerst zag ik het niet, dan 
toch 

zeeprev Ge voelt u veel lichter, ge leert 
anders eten veel beter fitter 
actiever veel helderder meer 
nagedacht over alles veel 
structuur 
Aan ps kan ik alles kwijt, helpt 
me goed, enige praat met mij 
weet wat ik op mijn lever heb 
en kent ook van voeding 
Di¨ook maar mijn eten was 

Soms lastige momenten in groep 
of met jezelf in de knoop je 
werkt rond jezelf 
Veel moois soms zware weken 
zit je hier tegen je zin maar 
blijven gaan voor het doel 
Ruzie groep fr tegen nl  
Al veel spanningen geweest, in 
elke groep, niet ruzie laat mij 
gewoon gerust 

Probeer  te lopen in we met fiets 
naar oma  wandelen niet bus te 
nemen 2x blokje om niet veel 
wat ik moet doen 
Minder zo heel luie dagen 
Ik ben geen sporter kalm liever 
vrienden maar laatste tijd 
probeer ik activiteiten naar de 
kine te gaan 
Meest nood aan motivatie 



heilig, leven in het begin moest 
die daar niet over beslissen: 
tips  je moet er iets mee doen 
er zijn tips war ik niets mee 
kan doen proberen te zoeken 
Somm Opvoeders  betere band 
zitten har d met u in  
Tweede mama zeggen ze: kan 
niet wel band met IB 
opvoeddster als er iets is in de 
leefgroep andere waar ik niets 
tegen zeg heeft iedereen  
bij probl kan je altijd 
communiceren, binnenlopen 
met ps moet je vooraf afspraak 
maken heb echt veel aan 
niet zo’n band met kine 

Opvoeders 
Dagen dat er niemand zin heeft 
Je kan uitzonderlijk afhaken 
heel moe 
 

nadenken met mij thuis hpl hier 
de groep mij steunen 
Vrienden van de school zullen 
ook wel rekening houden 
Met Nieuwjaar was bij vriendin 
de menu volledig aangepast, ze 
geven om mij  
Feestdagen goed verlopenµ 
Meer structuur op school: ’s 
morgens ontbijten …ik ben zo 
een kip zonder kop ni zo veel 
structuur 
Dagboek bijhouden zou totaal 
niet helpen heb ik vroeger 
gedaan maar hield ik niet vol 
lastig ook een dagboek van 
gevoelens hou ik niet vol 

na Heb hier mezelf teruggevonden 
was al volwassen met kleien 
broers en zussen, volwassen 
kleren, kon geen kind zijn  
Nu ben ik 15 geen 18 zoals de 
mensen mij schatten mag fouten 
maken ben jong mag dingen 
doen van amai ik zie er jonger 
uit nu ik vermagerd ben  
Niet leuk als ze je 20 of 21 
schatten, met broer ‘schoon 
kind’ met mama ‘uw jiongere 
vriendin’ en nu je hebt een 
mooie dochter 

Ik kijk uit naar thuis  mijn 
plekje  
Moeilijk iedereen hier 
achterlaten, wonen ver  enig die 
in a woont , lastig 
Ik hoop dat het vervolg goed 
gaat dat ik niet herval, kan 
altijd, 50/50 , kan dat ik heel 
mijn leven gezond blijf 
Natuurlijk 3jaar of zo opvolging  
om de 3m controle ga ik 
zowiezo doen moet je doen 
Elke week bij ps en thuis niet 
meer 
Mama heb ik wel dië wordt 
aangeraden we zoeken een goeie 
die contact met zp heeft 

Sport: dansen en vrouwenrugby, 
vriendin ook 
Doe niet graag sport geen 
volley, basket, voetbal 
Als ik niet sport herval ik 
Zwemmen ook graag maar niet 
elke week 
Als ik niet dik zou zijn zou ik 
niet sporten 
Als het moeilijk is eet ik 
emotioneel 
Later conservatorium of als niet 
lukt psychologie 
Dokter maar te speels om latijn 
te leren 

internetgebruik Niet over gezondheid gepraat via 
internet, niemand wist hoe erg ik 
er aan toe was  
Behalve 2 
Ook familie wist het pas de dag 
dat ik naar hier vertrok geen 
behoefte dat iedereen het wist 
msn voor vriendencontact  
sms veel maar msn is 
gemakkelijker 
email niet zo vaak liever kom 
effe op de computer 
liever praten met ps dan via 
email pieker gemakkelijk 
panikeer als ze niet terugsturen 
schrijven is wel gemakkelijk 
meer toch 
soms moet je wel 
denk niet dat ze chatten hier 
maar zou ik wel doen van dat tot 
dat u 
zeker in begin 1x per week 
vertellen wat is gebeurd 
afbouwen als het minder lastiug 
is 

Aznoniem forum nee liever 
mensen die ik echt ken, die met 
hetzelfde zitten en makeer 
kunnen helpen ik snap de 
mensen die eraan meedoen maar 
aan een wildvreemde dinges 
gaan vertellen… 
Als ik die persoon eenmall zou 
geizn hebben dan ok zu ik het 
wel doen vertellen ik heb een 
naam een persoonlijkheid 
Iedere dag een tip zou me wel 
aanmoedigen 
Geen tw 
 

Mama weet hoe het is om breder 
te zijn zegt dat ze respect heeft 
voor mijn volhouden 
Ze denkt wel na met mij als ik 
niet nadenk met een grote pot 
eten 
Regelmatig bellen hier  
Ook broers en zussen 
Met papa meer contact in we, 
vroeger niet zo goede band 

sociaal  Sliep eerst met ander iets 
tussengekomen nu met iemand 
die me goed helpt, je kan praten 
ze kan altijd bij me terecht 
Goed contact met nl: 
kamergenoot en dan nog 2 
zonder hen had ik niet 
volgehouden en enkele waarmee 
ik overeenkom die niet heel 
mijn leven weten 

 

30. Int 22  leeftijd? meisje 

 + - antwoord 
voor niet zo echt mee bezig wist het 

maar wou niet toegeven dus ook 
nie over praten met anderen  wel 

Mensen kijken naar jou omdat je 
breder bent, nu omwille van leuke 
kleren, belangrijk dat mensen naar 

Mama heel dik operatie wou niet 
dat wij ook struiser werden: die, 
CLB maar we leefden al gezond, 



met ouders CLB maar niet via 
internet fb 

je kijken voor toffe dingen we kunnen niets doen 
Zp de laatste kans 
 

zeeprev Ik voel me redelijk gezond als 
ik wil bewegen belet mijn 
gewicht dat niet meer kan 
gaan lopen vroeger kon ik 
minder fietsen lopen dan 
leeftijdgenoten die veel minder 
wogen, kan doen wat ge wilt, 
vrijer 
Goe gezond kwa eten niet meer 
zoals vroeger die ongezonde 
dingen 
Heel mijn leven al last  
Pesten in de lagere school 
raakt doet pijn durft minder 
In tmidd minder pesten praat 
me eruit hechtere vriendinnen 
die meer betekenen 
Niet veel buiten om geen 
beziens te hebben, opsluiten,nu 
shoppen stad of zwemme 
omdat het leuk is  omdat ge u 
beter in uw vel voelt met 
vriendinnen 
Snel gewicht verloren eerst 
tzijn al die kleine beetjesbeetje 
vlees, aardappel 
Weten wat obesitas kan tweeg 
brengen: lever hart bloedvaten 
lijden eronder 
Ondersteuning doet hier heel 
veel ps die opv andere meisjes  
we steunen mekaar door ‘nee 
doe dat niet’  
Opvoeders geven veel tips, 
denk niet te kunnen zonder 
hier 

Geen last van heimwee 
Tis 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, tkan breed gaan 
Vooral Ps nodig om te helpen bij 
proces van lichamsverandering 
aanvaarding 
Die ook belangrijk en opv opm te 
motiveren sporten eetpatroon  
Die  
hebben ervoor gestudeerd: hoe je 
doet en best niet doet 
in het begin hebt ge hard nodig dat 
ze u niet vrij laten (waardoor zo 
struis verkeerd), later losser omdat 
lichaam gewoon wordt, eigen 
keuze maken want je zal het alleen 
moeten doen: zelf beslissen 
hoeveel eten, hoeveel sport 
nu dus minder beroep 
3 bh ipv 4 krenkt je maar doet 
nadenken voor eigen goed dus ok 
In het begin ken je niemand en je 
zal iedereen missen vrienden thuis 
en nu wil je niet meer naar huis: 
goeie vrienden in de slechtste 
momenten opstaan (zonder make-
up) en slapen en je zit hier 
allemaal voor hetzelfde, band, 
zelfs moeilijk in we: fb of sms 
Er zullen veel traantje gelaten 
worden 

 

na We zullen mekaar zo vaak niet 
meer zien maar GSM of 
computer 
Dagboek is goed want je vergeet 
heel snel wat je hebt gegeten 
gesport, papiertjes gekopieerd 
als je je per week weegt  wordt 
ook aangemoedigd, ook op 
terugkom meisje die het bijhield 

Er zijn meisjes bij wie het heel 
moeilijk gaat ons oude leventje 
was beter naar station automaat 
voor snoep spijtig zien nut? Niet 
in Van zp 

Beetje schrik ze verwachten veel  
hebben u zien vermageren en 
denken dat lukt wel 
Thuis alles alleen onverwachte 
omstandigheden spannend 
moeilijk zeker in de vakantie, 
vrijer, later opstaan, voeding? 
Beweging? 
Structuur nodig voor eetpatroon 
en voor beweging dus uitslapen 
zit er niet meer in 
Uitzonderingen wel ma Ar niet 
elk we tot 12u slapen 
Afblijven soms moeilijk als 
iedereen snoept op de trein  niet 
enkel als we het verdienen dan 
ons extraatje, niet tussendoor 
bedrieg jezelf 
Omgeving rol: school automaten, 
bakkerij, trein karakter om nee te 
zeggen 
Wordt aangeraden o:thuis die te 
zoeken: om de 2w nu dagboek 
bespreken na we weet niet altijd 
of iets verkeerd is (2 keer 
voorgevallen) , ze zijn ervoor 
opgeleid direct ingrijpen 
Hier sport en die allemaal tijden 
school en thuis zal het naschools 
zijn  
Sport ook in we op achtergrond 
om familie en vrienden te zien 
tzal moeilijk worden nieuw jaar 
op school moeilijker alles erin te 
plannen  



Nu humane later zedenrecherche  
Wil ook anderen steuen bv 
nichtje dat ook hierheen wil 
komen ik en mijn zus mekaar 

internet Internet is geminderd door hier 
te zitten limiet thuis elke dag 
FB msn liedjes chat contacten 
maken met bv vriendinnen van 
op kamp 
Nu minder nood, andere dingen  
Nu enkel in we mails checken 
In zp motiveren ze jou om 
andere dinegnte doen dan op PC 
te zitten, met vriendinnen iets 
den, bewegen,  sporten niet in je 
luie zetel 
Via internet zp leren kennen, 
vernomen van iemand die 
vermagerd was 
Hier krijgen we al heel veel 
informatie tip en waarom kan je 
vragen maar test nog even op 
internet  
Geen tw 
Face to face gemakkelijker om 
contact te leggen: je weet nooit 
of de persoon het meent en 
socciaal niet echt problemen om 
kennis te maken 
Op fb ken ik iedereen van kamp 
school familie graag zo houden  
Raad vragen via internet goed, 
anders heb je excuus, kan niet 
gaan 
Psycholoog zou site moeten 
hebben en dan kan je via praten 
mails, chatten, webcam 
Anonieme fora ok ge zijt veiliger 
discreter je weet nooit dat er jou 
iemand kent  praten met 
lotgenoten er zijn altijd mensen 
die er niet zouden moeten zitten 
en die negatieve commentaar 
geven of schelden liever alleen 
maar toegang voor mensen die 
ook dik zijn  

Tips van de CM unief ok want je 
weet zeker dat het betrouwbaar is  
Ook goed voor mensen die nog 
niet n aar hier kunnen komen dat 
ze al een beetje kunnen helpen om 
levensstijl aan te passen 

Ook later minder internetgebruik 
leven helemaal veranderd 
Verhalen van mensen die met 
dezelfde problematiek 
kampenover iemand die het zelf 
heeft gedaan heeft meer effect, 
kan wel wonderen doen 
Ps en die via internet bereiken, 
internet is belangrijk in contact 
komen en opzoeken 
Emmail zou ik gebruiken als ik 
met een vraag zit om hulp te 
vragen gemakkelijker dan brief 
Ik ben geen beller echt moet 
iemand zien om te kunnen praten 
Optie om afspraak te maken om 
naar hier te komen: dipje 
moeilijk perfect uit te leggen dus 
uiteindelijk beter naar hier 
We kunnen een gesprek 
aanvragen en terug komen 
daguitstap naar zee en hier 
langskomen voor gezondheid  

sociaal Ouders steunen mij en zus steunt 
me heel hard 

  

31. Het is niet gemakkelijk tvergt vooral van jezelf veel karakter  mensen meten over ziektes veel meer weten bv van de 
overkant astma, muco wist ik maar niet vermoeidheid of spierziektes dan ga je rapper een oordeel maken op internet nog 
nooit fora gevonden leren kennen hier er zou meer info moeten zijn  en sites waar mensen met problemen kunnen 
naartoe gaan 


