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Collegebesluit 

Het college besluit:  
1. kennis te nemen van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021; 
2. de raad actief te infomeren over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. 

Toelichting/achtergrond 

Met Cool Súdwest zetten we in op het versterken van beschermende factoren en verminderen van 
risicofactoren in de omgeving van de jongeren. Door beschermende factoren zoals 
ouderbetrokkenheid en zinvolle vrijetijdsbesteding te versterken, beïnvloed je het gedrag van 
jongeren op een positieve manier. Hierdoor verwachten we dat ze minder verleid worden tot 
alcohol- en middelengebruik. En zo op een gelukkige en gezonde manier de volwassenheid bereiken.  
 
Vanuit Cool Súdwest vindt iedere twee jaar een onderzoek onder jongeren plaats. In dit onderzoek 
worden jongeren bevraagd over hun ervaren gezondheid en welzijn. De belangrijkste risico- en 
beschermende factoren worden hiermee in kaart gebracht. Het afnemen van dit onderzoek viel dit 
jaar samen met de Corona Gezondheidsmonitor, die vanuit de landelijke overheid is georganiseerd.  
 
De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2021 afgenomen onder jongeren in 
leerjaar 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Ongeveer 1000 jongeren uit Súdwest-Fryslân 
hebben meegewerkt aan deze jeugdmonitor. De resultaten worden besproken met de partners van 
Cool Súdwest, zodat de preventieve inzet aangepast en verfijnd wordt. Ook worden de ouders van 
de jongeren geïnformeerd.  
 
De opvallendste resultaten zijn:  

- Het percentage kinderen dat bij één ouder woont is gegroeid (22%, was 19 % in 2018) ;  
- Een hoog percentage (25%) jongeren ervaart psychische klachten en gezondheidsklachten 

zoals vermoeidheid en hoofdpijn, waarbij meisjes (34%) meer psychische 
gezondheidsklachten ervaren dan jongens (14%);  

- Een hoog percentage jongeren (44%) ervaart vaak stress; 
- De meeste jongeren (85%) kunnen bij iemand terecht als ze een probleem hebben;  
- Van de jongeren beweegt 45% 1 of meer dagen per week minstens 1 uur;  
- Van de jongeren heeft 32% alcohol gedronken in de afgelopen vier weken;  
- Van de jongeren geeft 42% aan dat ouders het goed vinden dat hun kind drinkt;  
- Ondanks de coronacrisis  heeft 56% van de jongeren vertrouwen in hun toekomst. 
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