
Inleiding
Onveilig vrijen kan een risico zijn voor onge-
wenste zwangerschap en Seksueel
Overdraagbare Aandoeningen (SOA). Uit regi-
straties blijkt dat er de afgelopen drie jaar een
sterke toename is van het aantal SOA en HIV-
infecties. De meest voorkomende SOA is
Chlamydia. Dit komt voornamelijk bij jonge
vrouwen voor. De meeste jongeren weten dat
condoomgebruik hen beschermd tegen
HIV/AIDS en zwangerschap, maar minder
bekend is de bescherming tegen SOA.
Onderzoek naar de effecten van de Vrij Veilig
Campagne 2002 wijst uit dat de houding ten
aanzien van veilig vrijen en condoomgebruik
onder jongeren positief is. Ruim 80% van de
jongeren vindt dat ze voldoende weet over
soa. Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat
zes van de tien jongeren niet weet dat 
chlamydia mogelijk tot onvruchtbaarheid leidt.
Naar schatting overkomt dit jaarlijks zo’n 1000
vrouwen in Nederland. Dit jaar besteedt de 
tv-campagne daarom ook aandacht aan dit
aspect en de gevolgen van soa. Het hoge
bereik van de campagne onder jongeren moet
hun kennis op dit gebied vergroten. Door stil
te staan bij de gevolgen van soa, krijgen ze
duidelijke argumenten in handen om veilig te
vrijen. 
Toegenomen behandelmoglijkheden van HIV-
infecties zouden het ervaren risico van onveilig
vrijgedrag en daarmee de bereidheid tot 
seksuele gedragsverandering kunnen vermin-
deren. Daarnaast bepalen houding, vaardighe-
den en sociale omgeving het vrijgedrag.

Resultaten
In de tweede klas VMBO in Zaanstad heeft
52% nog geen ervaring met zoenen, strelen
enzovoort. Eén op de tien leerlingen is met
iemand naar bed geweest. Dit percentage is
hoger vergeleken met landelijke cijfers. Ruim

40% is met meerdere personen naar bed
geweest (zie figuur 1).

Figuur 1 Aantal personen waarmee men naar 
bed is geweest (n=104)

Uit dit onderzoek blijkt dat seksueel actieve
leerlingen niet altijd een condoom gebruiken.
Bijna een kwart van de leerlingen gebruikt
niet altijd een condoom (zie figuur 2).

Figuur 2 Condoomgebruik (n=104)

De redenen voor het niet gebruiken van een
condoom zijn verschillend: vaak wordt als
reden gegeven dat ze geen condoom bij zich
hebben (59%), dat ze vaste verkering hebben
(23%) of elkaar vertrouwen (23%). Bij 18%

Onveilig vrijen
Eén op de tien leerlingen is wel eens met iemand naar bed geweest. De helft heeft ervaring met
zoenen, strelen enzovoort. Leerlingen die seksueel actief zijn, vrijen niet altijd onveilig, bijna een
kwart gebruikt niet altijd een condoom. Veel leerlingen denken dat zij risico lopen op een Seksueel
Overdraagbare Aandoening (SOA). De leerlingen geven aan meer te willen weten over het onder-
werp relatie en seksualiteit
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van de niet-condoomgebruikers was het 
pilgebruik of teveel drinken een reden om
geen condoom te gebruiken.
Van de meisjes in de onderzochte groep
gebruikt 5,4% de anticonceptiepil.

Aan alle leerlingen is ook gevraagd of zij 
denken gezien hun huidige seksuele gedrag
risico te lopen op een SOA. Een derde van de 
leerlingen denkt dat hij/zij risico loopt op een
SOA. Dit percentage is voor seksueel actieve
leerlingen en niet-seksueel actieve leerlingen
gelijk, terwijl te verwachten is dat dit voor
seksueel actieve leerlingen hoger is.

De meeste leerlingen denken een condoom te
gebruiken als ze (weer) met iemand naar bed
gaan (77%), 1,5% geeft aan dit waarschijnlijk
te doen.

Er is aan de leerlingen gevraagd over welke
onderwerpen zij op school meer zouden willen
horen. Relaties en seksualiteit staat in de top
3 aan informatiebehoeften.

Risicogroepen
Jongens, leerlingen uit een éénoudergezin en
leerlingen van het VMBO praktijk- of basisbe-
roepsonderwijs zijn vaker met iemand naar
bed geweest. Leerlingen die niet in een aan-
dachtswijk wonen (aandachtswijk is het
gebied Zaandam Zuidoost) denken vaker dat
ze risico op een SOA lopen.

Aandachtspunten voor beleid
• Eén op de tien leerlingen is wel eens 

met iemand naar bed geweest. Een 
kwart gebruikt niet altijd een condoom.

• Veel leerlingen denken dat ze risico 
lopen op een SOA.

• Leerlingen geven aan behoefte te 
hebben aan informatie over relaties en 
seksualiteit.



Het onderzoek
In januari en februari 2004 zijn de tweede klassers van de acht VMBO-scholen in Zaanstad 
geënquêteerd. De enquêtes zijn klassikaal afgenomen. In totaal hebben 999 leerlingen de 
vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerde jongeren is 13,7 jaar. Dit 
onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand, leefstijl, 
schoolbeleving, crimineel gedrag, seksueel gedrag en vrijetijdsbesteding van tweede klas VMBO 
leerlingen. Er zullen zes factsheets verschijnen over verschillende onderwerpen. Daarnaast 
verschijnt een uitgebreide rapportage. De scholen en gemeente Zaanstad kunnen de resultaten 
van het onderzoek gebruiken voor het formuleren van schoolbeleid, jeugdbeleid en lokaal 
gemeentelijk beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn voor gerichte interventies door 
bijvoorbeeld de GGD.

Wat doet de GGD Zaanstreek-Waterland?
De GGD heeft als taak de gezondheid van alle
inwoners in Zaanstreek-Waterland te bevorde-
ren en beschermen. De sociaal-verpleegkundi-
gen SOA/HIV van de GGD kunnen geraad-
pleegd worden bij twijfel over besmetting met
SOA. Tevens organiseert de GGD voorlich-
tingsactiviteiten ter preventie van SOA en HIV.
Sociaal-verpleegkundigen SOA/HIV geven
voorlichting over SOA's aan onder andere jon-
geren. Daarnaast ondersteunen ze docenten
bij het geven van die voorlichting. 

Lang leve de liefde
Het lespakket Lang leve de liefde is een les-
pakket over veilig vrijen, relaties en seksuali-
teit voor de basisvorming binnen het VMBO
(leerjaar 2 of 3). 
In het schooljaar 2004/2005 biedt de GGD
Zaanstreek-Waterland VMBO-scholen de gele-
genheid om dit lespakket te gebruiken met
ondersteuning van de GGD. De GGD schoolt
en begeleidt de docenten bij de voorbereiding
en uitvoering van Lang leve de liefde (en bij
de signalering en begeleiding van leerlingen
met individuele problematiek). Ook kunnen
scholen ondersteuning krijgen bij de structure-
le inbedding van de preventie van seksuele
risico’s in het schoolbeleid. Het is de bedoeling
dat het project Lang leve de liefde op alle
VMBO-scholen in Zaanstreek-Waterland inge-
voerd zal worden. De scholen zullen hiervoor
benaderd worden door de GGD.
Uit een recent onderzoek van de Rutgers
Nisso Groep (2002) naar het effect van Lang
leve de liefde is gebleken dat de leerlingen die
les hebben gehad met dit lespakket kennis
hebben opgedaan, dat hun attitude in positie-
ve zin veranderd is en dat ze vaardiger zijn
geworden om veilig te vrijen.

Leskist Seksuele vorming
Scholen kunnen de leskist Seksuele vorming
bij de GGD lenen. Deze leskist bevat onder-
wijsmaterialen, zoals lespakketten, boeken,
foldermappen, posters en videobanden die
gebruikt kunnen worden om tijdens de lessen
(extra) aandacht te besteden aan het thema
seksuele- en relationele vorming of bij de uit-
voering van een project op dit gebied. 
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Verschenen factsheets: GGD Zaanstreek-Waterland     
1. Lichamelijke gezondheid afd. Beleid en Onderzoek
2. Psychische gezondheid en sociale omgeving Postbus 2056
3. Overgewicht en bewegen 1500 GB  Zaandam
4. Middelengebruik 075-6519292
5. Criminaliteit en veiligheid                                                    
6. Onveilig vrijen Carolien Plevier 
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