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Samenvatting 
 
De brand in café 't Hemeltje in Volendam in de nacht van 31 december 2001 op 1 
januari 2001 heeft grote gevolgen gehad voor de Volendamse gemeenschap en in 
het bijzonder voor de jongeren. Veertien jongeren werden gedood en 231 gewonden 
moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.  
 
Onder Volendamse jongeren hebben eerder onderzoeken plaatsgevonden, zowel 
voor als na de ramp in café 't Hemeltje. Verschillende onderzoeken vonden een 
toename van psychische- en gedragsproblemen onder jongeren die bij de brand 
waren betrokken. In mei 2005 (4½ jaar na de cafébrand) heeft de GGD Zaanstreek-
Waterland een vervolgonderzoek opgezet. Het doel van dit vervolgonderzoek is de 
lange termijn effecten van de cafébrand, in de vorm van de omvang van 
psychosociale problemen, gezondheidsproblemen en middelengebruik onder 
jongeren van 15 tot en met 18 jaar in Edam-Volendam in kaart te brengen, alsmede 
zicht te krijgen op het sociale netwerk waarbinnen de jongeren hulp zoeken.  
 
Een steekproef van 1276 jongeren uit Edam-Volendam was geselecteerd voor het 
onderzoek. De uiteindelijke respons was 42,6% (544 jongeren). Uiteindelijk voldeden 
537 jongeren aan de inclusiecriteria. Jongens van 17 en 18 jaar stuurden de 
vragenlijsten het minst vaak terug. De jongeren kregen twee vragenlijsten 
toegestuurd (de Youth Self Report (YSR) en de jongerenenquête). De YSR meet 
verschillende psychische- en gedragsaspecten. De jongerenenquête bevat onder 
andere vragen over school, gezin, ervaren gezondheid, middelengebruik, veiligheid, 
criminaliteit en betrokkenheid bij de brand. Onderdeel van de jongerenenquête was 
de Mental Health Inventory (MHI-5). 
 
Van de totale onderzoeksgroep had de helft een relatie met de cafébrand, doordat zij 
zelf in het café waren of doordat familieleden of vrienden zijn overleden of gewond 
zijn geraakt tijdens de brand. Slechts 3 respondenten raakten zelf gewond. 
Vergelijkbaar met de algemene bevolking scoorde acht procent van de jongeren 
klinisch op de YSR. 17% van de jongeren scoorden als psychisch ongezond op de 
MHI-5. Jongeren die bij de brand betrokken waren, scoorden niet vaker klinisch op 
de YSR. Meisjes die tijdens de brand in het café waren scoorden vaker als psychisch 
ongezond op de MHI-5. Excessief alcoholgebruik kwam meer voor onder jongeren 
die bij de brand betrokken waren, in een analyse waarin werd gecorrigeerd voor 
leeftijd, geslacht, naar school gaan, gezinssituatie en ervaren etniciteit. 
 
Familie en vrienden waren veruit de belangrijkste bronnen van hulp en informatie 
voor de jongeren: 75% en 68% van de jongeren noemt hen als een hulpnetwerk. 
Ongeveer één tiende van de jongeren zoekt wel eens hulp of informatie op school of 
bij anonieme bronnen, zoals het internet. Vijf procent van de jongeren zegt nooit hulp 
of informatie te zoeken. 
 
Werd in het eerdere Signaleringsonderzoek (10 maanden na de brand) een relatie 
tussen een klinische score op de YSR en de cafébrand gevonden, in het huidige 
onderzoek is geen relatie meer aangetoond, wat wil zeggen dat over het geheel 
genomen de lange termijn effecten van de brand niet kunnen worden aangetoond. 
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Voor volgende onderzoeken onder jongeren onder de 18 jaar zou een jeugdmonitor 
voldoende kunnen zijn. Jongeren die betrokken waren bij de brand en nu ouder dan 
18 jaar zijn zullen in de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder volwassenen 
worden meegenomen. In de reguliere hulpverlening zal aandacht moeten blijven voor 
individuele jongeren die psychosociale problemen hebben ten gevolge van de brand. 
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2 Inleiding 
 
De brand in café 't Hemeltje in Volendam in de nacht van 31 december 2000 op 1 
januari 2001 heeft grote gevolgen gehad voor de Volendamse gemeenschap en 
vooral voor de jongeren. Een groot aantal jongeren was zelf aanwezig in het café en 
is gewond geraakt. Veertien jongeren zijn overleden. Veel van de andere jongeren 
hebben familieleden of vrienden die (ernstig) gewond zijn geraakt of zijn overleden. 
Het meemaken van een trauma zoals dit, grijpt diep in op het leven. Een goede 
verwerking is van belang. Direct na de ramp zijn er door verschillende personen en 
instellingen bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, waarin jongeren en hun 
familie de mogelijkheid hadden hun ervaringen met lotgenoten en hulpverleners te 
delen.  
 
Om scholieren met blijvende psychische klachten op te kunnen sporen en in contact 
te kunnen brengen met de hulpverlening startte tien maanden na de brand het 
Signaleringsonderzoek Middelbare Scholieren Volendam. Ruim 1510 (1514) 
jongeren van twee middelbare scholen in de gemeente Edam-Volendam vulden 
vragenlijsten in, waarmee het psychosociaal welbevinden (zoals gedragsaspecten, 
angst en depressie en lichamelijke klachten) en verwerkingsreacties na trauma 
(zoals herbeleving en vermijding) werden gemeten. De mentoren van de leerlingen 
vulden een vragenlijst in over veranderingen in het gedrag van jongeren in de klas. 
Over dit onderzoek verscheen een eerder rapport, waarvan hier de belangrijkste 
bevindingen weergeven worden (1). Twaalf procent van de jongeren had mogelijk 
verwerkingsproblemen als gevolg van de cafébrand. Jongens die een relatie hadden 
met de brand rapporteerden weinig problemen, 30% van de meisjes gaf echter aan 
wel problemen te hebben. Gedragsveranderingen in de klas en het meegemaakt 
hebben van andere ingrijpende gebeurtenissen bleken belangrijke indicatoren voor 
het vóórkomen van mogelijke verwerkingsproblemen. Toch bleken veel jongeren 
geen behoefte te hebben aan hulp via een officiële instantie. Alle jongeren met 
mogelijke verwerkingsproblemen kregen een uitnodiging voor een oriënterend 
gesprek; slechts een kwart van hen ging op de uitnodiging in.  
 
Ook op de langere termijn kan een trauma nog gevolgen hebben, waarbij er bij 
pubers en adolescenten melding is gemaakt van agressief gedrag, alcoholmisbruik 
en delinquent gedrag als gevolg van het meemaken van een traumatische 
gebeurtenis. In het rapport van het Signaleringsonderzoek is een literatuuroverzicht 
van de gezondheidseffecten op de lange termijn te vinden (1). Om deze lange 
termijneffecten ten gevolge van de cafébrand te onderzoeken is voorliggend 
onderzoek opgezet. De doelstelling is inzicht te krijgen in het vóórkomen van 
psychosociale problemen, gezondheidsproblemen en middelengebruik onder 
jongeren van 15 tot en met 18 jaar in Edam-Volendam in relatie tot de cafébrand, als 
ook het hulpnetwerk van deze jongeren. 
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De vraagstellingen van dit onderzoek zijn: 

• Hoeveel jongeren uit Edam-Volendam hebben psychosociale, gedrags- of 
gezondheidsproblemen? 

• Is er een relatie tussen het vóórkomen van problemen bij jongeren en 
betrokkenheid bij de brand? 

• Is de omvang van de problematiek toe- of afgenomen in vergelijking met tien 
maanden na de brand? 

• Binnen welk netwerk zoeken jongeren hulp? 
 
In dit rapport zal eerst de onderzoeksopzet uiteengezet worden (hoofdstuk 3). In 
hoofdstuk 4 wordt beschreven wat de problemen zijn die jongeren 4½ jaar na de 
cafébrand ervaren, wat de leeftijd- en geslachtsverdeling is van deze jongeren en 
wat hun relatie met de brand is. In hoofdstuk 5 wordt een vergelijking gemaakt tussen 
de resultaten van het huidige onderzoek en resultaten van andere onderzoeken. 
Hoofdstuk 6, ten slotte, geeft een discussie van het onderzoek en de resultaten weer.
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3 Onderzoeksmethode 
 

3.1 Populatie 

3.1.1 Doelgroep 
In totaal werden 1276 personen uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 
geselecteerd voor het onderzoek. De inclusiecriteria waren woonachtig zijn in de 
gemeente Edam–Volendam en tussen de 15 en de 19 jaar oud zijn op 1 mei 2005.  

3.1.2 Respons en non-respons 
Tabel 1 laat de respons op het onderzoek zien. De respons ten tijde van de eerste 
herinnering was 36,6%. De uiteindelijke respons op het onderzoek was 42,6%. De 
aantallen in de Purmer zijn klein waardoor de respons in deze kern niet helemaal 
vergelijkbaar is met de respons in de overige kernen van de gemeente. De respons 
in respectievelijk Edam en Volendam is vergelijkbaar. Onder de 544 teruggestuurde 
vragenlijsten waren zeven respondenten jonger dan 15 of ouder dan 18 jaar; in totaal 
waren er 537 respondenten tussen de 15 en de 19 jaar (de onderzoeksgroep). 
 
Tabel 1. Aantal aangeschreven personen en aantal respondenten naar woonkern, respons na 
eerste mailing en totale respons  

Woonkern 

 
Aantal 

aangeschreven 
personen 

 

Aantal 
respondenten 

Respons eerste 
mailing 

Totale 
respons 

     
Edam 273 114 35,5 % 41,7 % 
Volendam 995 428 37,0 % 43,0 % 
Purmer 8 2 25,0 % 25,0 % 
     
Gemeente Edam-Volendam  1276 544 36,6 % 42,6 % 
     
 
De leeftijdsverdeling in de groep personen die voor het onderzoek was 
aangeschreven en de groep respondenten verschilt niet van elkaar (zie Figuur 1). 
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Figuur 1.�Leeftijdsverdeling aangeschreven groep versus respondenten 

 
De gemiddelde leeftijd onder de aangeschrevenen is 16,5 jaar en onder de 
respondenten 16,4 jaar. Qua leeftijd is de respondentengroep een goede 
afspiegeling van de groep personen die voor het onderzoek geselecteerd was. 
Jongens hebben echter minder vaak gereageerd dan meisjes (35,1% versus 49,1%; 
Students’ t-test, p<0,000). Onder de 15- en 16-jarigen is er geen verschil in respons 
tussen jongens en meisjes; wel bij de 17- en 18-jarigen (Tabel 2). 
 
Tabel 2. Geslachtsverdeling respondenten en non-respondenten in %, naar leeftijd 

 
Jongens 

 
Meisjes  

Leeftijd Respons % 
 

Non-respons % 
 

Respons % 
 

Non-respons % 
 

     
15 jaar 48,6 51,4 47,3 52,7 
16 jaar 38,4 61,6 47,1 52,9 
17 jaar *** 28,3 71,7 54,2 45,8 
18 jaar *** 24,3 75,7 47,1 52,9 

     
Totaal 35,1 64,9 49,1 50,9 

     
Significant verschil tussen jongens en meisjes (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): *** p � 0,001. 
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3.2 Onderzoeksopzet 

3.2.1 Vragenlijsten 
De jongeren vulden twee vragenlijsten in: de Youth Self Report (YSR) en de 
jongerenenquête (zie bijlage 7.1). De YSR is een vragenlijst waarmee op 
gestandaardiseerde wijze informatie verkregen kan worden van 11- t/m 18-jarigen 
over hun eigen beleving van hun vaardigheden en (probleem)gedrag op 
verschillende gebieden van functioneren. Sinds het Signaleringsonderzoek is er een 
nieuwe versie van de YSR in gebruik genomen (versie 8/4, 2001). De verschillen 
tussen de beide versies worden beschreven in bijlage 7.2.1. Analyse van de 
subschalen van de YSR geeft meer inzicht in de aard van de problemen bij de 
jongeren. De subschalen zijn: Teruggetrokken gedrag, Lichamelijk Klachten, 
Angst/Depressieve gevoelens, Sociale problemen, Denkproblemen, 
Aandachtsproblemen, Delinquent gedrag, Agressief gedrag en Zelfdestructief 
gedrag/Identiteitsproblemen. De afkappunten van de YSR worden weergegeven in 
bijlage 7.2.1.  
 
De jongerenenquête bevat vragen over onder andere alcohol- en drugsgebruik, 
ervaren gezondheid, roken, overgewicht, gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd, 
etniciteit en criminaliteit en veiligheid. Voor het meten van de algemene psychische 
gezondheid is de MHI-5 gebruikt. De MHI-5 bestaat uit vijf vragen over hoe men zich 
de afgelopen vier weken heeft gevoeld (zenuwachtig, in de put, kalm, somber, 
gelukkig). Uit de antwoorden wordt een score berekend: een score lager dan 61 
wordt geclassificeerd als psychisch ongezond (2). Opgemerkt dient te worden dat 
deze norm is vastgesteld in een onderzoek onder volwassenen (2). 
 
Over de relatie van de jongeren tot de cafébrand werden een zestal vragen gesteld, 
zodat er onderscheid gemaakt kon worden tussen jongeren die zelf in het café 
waren, jongeren die zelf gewond raakten, jongeren van wie een familielid was 
overleden, een vriend was overleden, een familielid gewond was geraakt of een 
vriend gewond was geraakt. In de analyses wordt een variabele ‘betrokkenheid bij de 
brand’ gebruikt. Een jongere die betrokken was bij de brand was (a) zelf in het café 
(en al dan niet gewond geraakt), of: (b) heeft een familielid dat is overleden of 
gewond is geraakt, of: (c) heeft een vriend of vriendin die is overleden of gewond is 
geraakt. Een jongere heeft een directe relatie met de brand als hij zelf in het café is 
geweest op de avond van de brand (en al dan niet gewond is geraakt). Een indirecte 
relatie met de brand betekent dat een jongere een familielid of vriend heeft verloren, 
of een familielid of vriend heeft die gewond is geraakt. 
 
In de enquête wordt geen aandacht besteed aan een andere dagbesteding dan 
school of opleiding, zo wordt er bijvoorbeeld niet naar werk gevraagd als de jongeren 
aangeven niet naar school te gaan. De jongerenenquête is begin 2005 grotendeels 
ook gebruikt voor een onderzoek onder jongeren in Purmerend en Landsmeer. Waar 
er landelijk consensus bestaat over afkappunten (bijvoorbeeld over de Body Mass 
Index, BMI) of indicatoren (bijvoorbeeld percentage dat er in het afgelopen jaar 
serieus over gedacht heeft zelf een einde aan het leven te maken) zijn die 
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afkappunten respectievelijk indicatoren gebruikt1. De gebruikte afkappunten worden 
meer gedetailleerd weergegeven in bijlage 7.2.  
 

3.2.2 Missende antwoorden  
Zeventien van de 537 respondenten hadden onvoldoende vragen van de YSR 
ingevuld om een totale score te kunnen berekenen. Het aantal missende antwoorden 
van de jongerenenquête wisselde sterk per vraag. Van de vragen van de 
jongerenenquête, waarbij ten minste één optie ingevuld moest worden, zijn er slechts 
twee respondenten die geen antwoord gaven op hoe zijn hun eigen etniciteit ervaren 
(vraag 3, zie bijlage 7.1.2) terwijl 69 jongeren geen antwoord gaven op de vraag naar 
hun gewicht (vraag 12). Een overzicht van de missende antwoorden per indicator is 
te vinden in Tabel 31 in de bijlagen. Behalve de vragen naar lengte en gewicht, zijn 
de vragen naar ziek thuis blijven, spijbelen, alcoholgebruik, harddrugsgebruik en de 
vragen van de MHI-5 minder vaak beantwoord dan alle vragen gemiddeld.  
 

3.2.3 Data-analyse 
In dit rapport worden de resultaten van de beschrijvende en verklarende analyses 
gepresenteerd. Hierbij is het verband tussen betrokkenheid bij de brand en 
psychosociale problemen (gemeten met de YSR en de MHI-5) onderzocht. 
Daarnaast is gekeken naar de relatie met de cafébrand van de volgende 
onderwerpen uit de jongerenenquête: ziekteverzuim, spijbelen, school- en 
gezondheidbeleving, lichaamsgewicht, zelfmoordgedachtes en –pogingen, piekeren, 
middelengebruik, veiligheidsbeleving en delinquent gedrag. De gevonden gegevens 
worden gepresenteerd als rij-percentages en kolompercentages. Bij de tabellen met 
de rij-percentages tellen de percentages op een rij van de tabel op tot 100%, bij 
kolompercentages tellen de percentages in een kolom op tot 100%. In bijlage 7.3 
worden de onderzoeksresultaten van de jongerenenquête gepresenteerd in tabellen 
volgens de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid.  
 
Als variabelen dichotoom zijn (bijvoorbeeld wel of geen relatie met de brand) zijn 
verschillen tussen frequenties getoetst met de Chi-kwadraat toets. Bij te kleine 
aantallen is gebruik gemaakt van de Fisher's Exact toets. Een p-waarde van 0,05 of 
kleiner is als statistisch significant beschouwd. Verschillen tussen continue 
variabelen zijn getoetst met de t-toets of F-toets.  
 
Multivariate logistische regressie analyses zijn toegepast om na te gaan of er een 
onafhankelijk effect van betrokkenheid bij de cafébrand en een klinische score op de 
YSR of probleemgedrag in de jongerenenquête is. In de multivariate analyses is 
daartoe gecorrigeerd voor mogelijke verstorende variabelen. Uit eerder onderzoek is 
gebleken dat verschillende factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan of 
versterken van psychosociale problematiek bij jongeren, zoals leeftijd en geslacht, 
een al dan niet stabiele gezinssituatie, etniciteit, de schoolsituatie en het eerder 
doorgemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen (zoals een scheiding van de 
ouders) (zie literatuuroverzichten in (1;3;4)). In dit onderzoek zijn de volgende 
variabelen meegenomen in de multivariate analyses: leeftijd, geslacht, 

                                            
1http://www.ggdkennisnet.nl/kennisnet/explorer/subdomeinexplorer.asp?display=2&atoom=15896&ato
omsrt=10&actie=2 
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gezinssamenstelling, ervaren etniciteit en het naar school gaan/een opleiding volgen. 
Voor deze variabelen is in de dataset nagegaan of er een significant verband met de 
uitkomstvariabele (psychosociale, gedrags- of gezondheidsproblemen) en met 
betrokkenheid met de cafébrand aanwezig was. Wanneer dit het geval was, zijn ze 
als verstorende variabele in de multivariate analyse meegenomen. De resultaten van 
de logistische regressie analyses zijn uitgedrukt als odds ratio's (OR) met het 95% 
betrouwbaarheidsinterval (95% BI). Een OR van 1 betekent dat er geen verschil is 
tussen groepen. 
 
Voor de statistische analyses is gebruik gemaakt van het programma SPSS 12.0.1 
en STATA 6. 
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4 Resultaten 
Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. Voor meer 
gedetailleerde resultaten zal verwezen worden naar tabellen in de bijlagen. Aan het 
begin van elke paragraaf is een kernboodschap geformuleerd, waarin de 
belangrijkste bevindingen worden weergegeven. 
 

4.1 Persoons- en omgevingskenmerken 
 
Kernboodschap:  

• Van alle respondenten heeft de helft een relatie met de brand, hetzij 
direct (7%), hetzij indirect (49%) 

• Meisjes hebben vaker een relatie met de brand dan jongens: zij waren 
vaker in het café en hebben vaker vrienden verloren, of familie of 
vrienden die gewond zijn geraakt 

• Slechts drie respondenten (0,6%) raakten zelf gewond  
 
In dit hoofdstuk worden de persoons- en omgevingskenmerken (betrokkenheid bij de 
brand) van de onderzoeksgroep beschreven. Het hebben van een relatie met de 
brand betekent, dat men in het café geweest is op oudejaarsavond, en/of zelf 
gewond is geraakt (directe relatie), en/of familie of vrienden heeft die zijn overleden 
en/of familie of vrienden heeft die gewond zijn geraakt (indirecte relatie).  
 
In Tabel 3 en Tabel 4 zijn de rij- en kolompercentages gegeven voor de 
persoonskenmerken leeftijd, school/opleiding, samenstelling van het gezin, ervaren 
etniciteit en relatie met de brand naar geslacht gegeven. In de totale 
onderzoeksgroep zitten meer meisjes (300; 56,1%) dan jongens (235; 43,9%). 
Meisjes zijn gemiddeld iets ouder dan jongens (meisjes 16,7 jaar en jongens 16,4 
jaar, t-test): onder de 17- en 18- jarigen zijn bijna tweemaal zoveel meisjes als 
jongens (Tabel 3). De helft van de respondenten heeft een relatie met de brand, 
hetzij direct (7%), hetzij indirect (49%). Jongeren uit Volendam hebben vaker een 
relatie met de brand dan jongeren uit Edam (59,6% versus 14,8%). Meisjes hebben 
vaker een relatie met de brand dan jongens; ze waren vaker zelf in het café op de 
avond van de brand dan jongens, en ze hadden vaker vrienden die zijn overleden en 
familie of vrienden die gewond zijn geraakt. Onder de jongeren waren slechts drie 
respondenten (0,6%; allen meisjes) die zelf gewond zijn geraakt. 
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Tabel 3. Persoonsgegevens en relatie met de brand: totale onderzoeksgroep (rij-percentages) 

 
Jongens 

 
Meisjes 

 
Totaal 

 
Persoonsgegeven 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) 
       
Leeftijdsverdeling **       

- 15 jaar 57 (53,3) 50 (46,7) 107 (100) 
- 16 jaar 79 (50,0) 79 (50,0) 158 (100) 
- 17 jaar 46 (34,1) 89 (65,9) 135 (100) 
- 18 jaar 53 (39,3) 82 (60,7) 135 (100) 

       
Volgt school/opleiding (n.s.) 210 (43,9) 268 (56,1) 478 (100) 
       
Gezinssituatie:       

- Twee eigen ouders (n.s.) 215 (45,3) 260 (54,7) 475 (100) 
       

- Eén eigen ouder en één stiefouder (n.s.) 5 (31,3) 11 (68,8) 16 (100) 
       

- Eénouder gezin (n.s.) 13 (36,1) 23 (63,9) 36 (100) 
       

- Broers en/of zussen (n.s.) 218 (45,0) 266 (55,0) 484 (100) 
       

- Zelfstandig wonend (n.s.) 2 (25,0) 6 (75,0) 8 (100) 
       
Ervaren etniciteit Nederlands (n.s.) 230 (44,1) 292 (55,9) 522 (100) 
       
Relatie met de brand *** 91 (35,0) 169 (65,0) 260 (100) 
       

- In het café ** 8 (21,6) 29 (78,4) 37 (100) 
       

- Zelf gewond geraakt (n.s.) 0 (0) 3 (100) 3 (100) 
       

- Familie overleden (n.s.) 18 (40,9) 26 (59,1) 44 (100) 
       

- Vrienden overleden *** 26 (26,5) 72 (73,5) 98 (100) 
       

- Familie gewond geraakt * 57 (36,5) 99 (63,5) 156 (100) 
       

- Vrienden gewond geraakt *** 38 (26,0) 108 (74,0) 146 (100) 
       

Totaal 235 (43,9) 300 (56,1) 535 (100) 
       

n.s.: niet significant; significant verschil tussen jongens en meisjes (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * 
p � 0,05, ** p � 0,01, *** p � 0,001. 
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Tabel 4. Persoonsgegevens en relatie met de brand: totale onderzoeksgroep 
(kolompercentages)  

 
Jongens 

 
Meisjes 

 
Totaal 

 
Persoonsgegeven 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) 
       
Leeftijdsverdeling **       

- 15 jaar 57 (24,3) 50 (16,7) 107 (20,0) 
- 16 jaar 79 (33,6) 79 (26,3) 158 (29,5) 
- 17 jaar 46 (19,6) 89 (29,7) 135 (25,2) 
- 18 jaar 53 (22,6) 82 (27,3) 135 (25,2) 

       
Volgt school/opleiding (n.s.) 210 (89,7) 268 (90,2) 478 (90,0) 
       
Gezinssituatie       

- Twee eigen ouders (n.s.) 215 (91,5) 260 (86,7) 475 (88,8) 
       

- Eén eigen ouder en één stiefouder (n.s.) 5 (2,1) 11 (3,7) 16 (3,0) 
       

- Eénouder (n.s.) 13 (5,5) 23 (7,7) 36 (6,7) 
       

- Broers en/of zussen (n.s.) 218 (92,8) 266 (88,7) 484 (90,5) 
       

- Zelfstandig wonend (n.s.) 2 (0,9) 6 (2,0) 8 (1,5) 
       
Ervaren etniciteit Nederlands (n.s.) 230 (98,3) 292 (97,7) 522 (97,9) 
       
Relatie met de brand *** 91 (39,4) 169 (56,9) 260 (49,2) 
       

- In het café ** 8 (3,5) 29 (9,8) 37 (7,0) 
       

- Zelf gewond geraakt (n.s.) 0 (0) 3 (1,0) 3 (0,6) 
             

- Familie overleden (n.s.) 18 (7,8) 26 (8,8) 44 (8,4) 
       

- Vrienden overleden *** 26 (11,4) 72 (24,5) 98 (18,7) 
       

- Familie gewond geraakt * 57 (24,8) 99 (33,4) 156 (29,7) 
       

- Vrienden gewond geraakt *** 38 (16,5) 108 (36,7) 146 (27,9) 
       
n.s.: niet significant; significant verschil tussen jongens en meisjes (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * 
p � 0,05, ** p � 0,01, *** p � 0,001. 
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In Tabel 5 is binnen elke leeftijds- en geslachtscategorie aangegeven welk 
percentage van de respondenten een relatie met de brand had. Onder de 17- en 18-
jarigen hebben meer meisjes dan jongens een relatie met de brand (Fisher's exact 
test).  
 
Tabel 5. Relatie met de brand naar leeftijd en geslacht (rij-percentages) 

 
Jongens 

 
Meisjes 

 
Leeftijd Relatie met de brand 

(%) 

 
Geen relatie met de 

brand (%) 
 

Relatie met de brand 
(%) 

Geen relatie met de 
brand (%) 

         
15 jaar 24 (44,4) 30 (55,6) 26 (53,1) 23 (46,9) 
16 jaar 25 (32,1) 53 (67,9) 29 (37,2) 49 (62,8) 
17 jaar ** 17 (37,0) 29 (63,0) 56 (64,4) 31 (35,6) 
18 jaar * 26 (52,0) 24 (48,0) 59 (72,8) 22 (27,2) 

         
Totaal 91 (39,4) 140 (60,6) 169 (56,9) 128 (43,1) 

         
Significant verschil tussen jongens en meisjes (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * p � 0,05, ** p � 
0,01. 

 
Gemiddeld zegt 10% van de jongeren niet naar school te gaan of een opleiding te 
volgen, waarbij het percentage toeneemt met de leeftijd (0,9% van de 15-jarigen gaat 
niet naar school of volgt geen opleiding, tegenover 5,1% van de 16-jarigen, 12,0% 
van de 17-jarigen en 20,9% van de 18-jarigen). Jongeren die bij de brand betrokken 
waren, gaan minder vaak naar school of volgen minder vaak een opleiding dan 
jongeren die niet bij de brand betrokken waren (13,5% versus 6,5%, Chi kwadraat 
test, p < 0,01). Dit verschil wordt verklaard doordat de jongeren die bij de brand 
betrokken waren gemiddeld ouder zijn: per leeftijdsgroep is er geen verschil.  
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4.2 De aard van de problemen in de totale onderzoeksgroep 
 
Kernboodschap: 

• 8% van de jongeren scoort klinisch op de YSR totale score 
• 17% van de jongeren scoort als psychisch ongezond op de MHI-5 
• Meisjes scoren vaker dan jongens klinisch op de YSR en als psychisch 

ongezond op de MHI-5 
• Jongeren uit een éénoudergezin scoren vaker klinisch op de totale YSR 
• Meisjes die niet naar school gaan of een opleiding volgen, scoren vaker 

klinisch op de totale YSR 
• Jongens hebben iets vaker aandachtsproblemen dan meisjes 
• Meisjes blijven vaker ziek thuis en spijbelen vaker 
• Meisjes hebben vaker een probleem waarmee ze dag en nacht bezig zijn, 

en hebben vaker zelfmoordgedachtes dan jongens 
• Meisjes voelen zich vaker onveilig 's nachts of op een bepaalde plek 
• Jongens vertonen iets vaker delinquent gedrag 

 

4.2.1 Scores op de YSR en de MHI-5 
Ongeveer 8% van de jongeren scoort klinische op de YSR en 17% scoort psychisch 
ongezond op de MHI-5. Tabel 6 geeft een overzicht van de verdeling naar geslacht 
voor de jongeren met een klinische en een niet-klinische score. Meisjes scoren 
significant vaker op beide vragenlijsten. Van zowel jongens als meisjes die klinisch 
scoren op de YSR, scoort ongeveer eenderde als psychisch ongezond op de MHI-5 
(Tabel 32 in de bijlage). 
Tabel 6. De verdeling van jongeren naar score op de YSR en MHI-5 naar geslacht 
(kolompercentages) 

 Jongens (%) Meisjes (%) Totaal (%) 

Ja 11 (4,8) 30 (10,3) 41 (7,9) YSR klinische 
score *  Nee 218 (95,2) 261 (89,7) 479 (92,1) 

Totaal 
 

229 (100) 291 (100) 520 (100) 

Ja 25 (11,1) 63 (22,0) 424 (17,2) MHI-5 psychisch 
ongezond *** Nee 201 (88,9) 223 (78,0) 88 (82,8) 

Totaal 226 (100) 286 (100) 512 (100) 
       

Significant verschil tussen jongens en meisjes (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * p � 0,05, *** p � 
0,001. 

 
In Tabel 7 en in Tabel 8 wordt het percentage jongeren weergegeven dat klinisch 
scoort op de subschalen van de YSR, naar geslacht en naar leeftijd. Jongens 
hebben significant meer aandachtsproblemen dan meisjes. Voor de andere 
subschalen van de YSR zijn er geen verschillen tussen de geslachten. Over de 
verschillende leeftijden zijn er geen verschillen in klinische scores op de subschalen 
van de YSR. (Een meer gedetailleerd overzicht van de klinische scores op de 
subschalen van de YSR naar geslacht is te vinden in Tabel 33 in de Bijlagen). 
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Tabel 7. Aantal (%) respondenten dat klinisch scoort op de subschalen van de YSR, naar 
geslacht (kolompercentages) 

 
YSR (sub) schalen 

 
Jongens (%) Meisjes (%) Totaal (%) (95% BI) 

         
Teruggetrokken (n.s.) 7 (3,0) 8 (2,7) 15 (2,8) (1,6 - 4,6) 
Lichamelijke klachten (n.s.) 2 (0,9) 10 (3,3) 12 (2,3) (1,2 - 3,9) 
Angst/depressie (n.s.) 11 (4,7) 15 (5,0) 26 (4,9) (3,2 - 7,1) 
Sociale problemen (n.s.) 7 (3,0) 3 (1,0) 10 (1,9) (0,9 - 3,4) 
Denkproblemen (n.s.) 13 (5,5) 11 (3,7) 24 (4,5) (2,9 - 6,6) 
Aandachtsproblemen * 6 (2,6) 1 (0,3) 7 (1,3) (0,5 - 2,7) 
Delinquent gedrag (n.s.) 1 (0,4) 4 (1,3) 5 (0,9) (0,3 - 2,2) 
Agressief gedrag (n.s.) 2 (0,9) 4 (1,3) 6 (1,1) (0,4 - 2,4) 

         
Totaal score * 11 (4,8) 30 (10,3) 41 (7,9) (5,7 - 10,5) 

         
n.s.: niet significant; significant verschil tussen jongens en meisjes (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * 
p � 0,05. 

 
Tabel 8. Percentage respondenten dat klinisch scoort op de subschalen van de YSR, naar 
leeftijdsgroep 

 
YSR (sub) schalen 

 

% 15-
jarigen 

% 16-
jarigen 

% 17-
jarigen 

% 18-
jarigen 

     
Teruggetrokken (n.s.) 0,9 1,9 5,2 3,0 
Lichamelijke klachten (n.s.) 0,9 3,2 2,2 2,2 
Angst/depressie (n.s.) 1,9 5,1 6,7 5,2 
Sociale problemen (n.s.) 2,8 1,9 2,2 0,7 
Denkproblemen (n.s.) 3,7 3,2 7,4 3,7 
Aandachtsproblemen (n.s.) 0,9 3,2 0,0 0,7 
Delinquent gedrag (n.s.) 0,9 1,3 1,5 0,0 
Agressief gedrag (n.s.) 1,9 0,6 1,5 0,7 

     
Totaal score (n.s.) 8,6 7,6 9,2 6,3 

     
n.s.: geen significant verschil tussen de leeftijdsgroepen (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen). 
 

Voor de relatie tussen de overige persoonskenmerken en een klinische score op de 
YSR geldt dat jongeren die in een éénouder gezin wonen vaker klinisch scoren dan 
jongeren met twee ouders/verzorgers in het gezin (Fisher's Exact test). Hierbij maakt 
het niet uit of het de eigen ouders van de jongere zijn, of één eigen ouder met één 
stiefouder. Ook meisjes die niet op school zitten/een opleiding volgen, scoren vaker 
klinisch op de YSR (Fisher's Exact test), in tegenstelling tot jongens. Voor de overige 
persoonskenmerken (leeftijd, zelfstandig wonen, het hebben van broers en/of 
zussen, ervaren etniciteit) is er geen verschil in score op de YSR. 
 
Voor de relatie tussen de uitkomst psychisch ongezond volgens de MHI-5 en de 
overige persoonskenmerken geldt, dat jongens die in een gezin wonen met twee 
ouders/verzorgers minder vaak als psychisch ongezond scoren. Jongens die 
zelfstandig wonen of een als niet-Nederlands ervaren etniciteit hebben zijn ook vaker 
psychisch ongezond, terwijl dat ook het geval is voor meisjes die niet naar school 
gaan. Er is geen verschil in de uitkomst psychisch ongezond op de MHI-5 tussen 
jongeren die wel of geen zussen of broers hebben (alle kenmerken Fisher's exact 
test).  
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4.2.2 Indicatoren van de jongerenenquête 
In Tabel 9 en Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van indicatoren uit de 
jongerenenquête naar geslacht en leeftijd. Waar er significante verschillen bestaan 
tussen jongens en meisjes of tussen leeftijdsgroepen is dat aangegeven met een 
sterretje. In Tabel 24 tot en met Tabel 30 in de bijlagen wordt een aantal indicatoren 
uit de jongerenenquête weergegeven volgens de referentietabellen van de Lokale en 
Nationale Monitor Jeugdgezondheid. 
 
Tabel 9. Aantal (%) respondenten per geselecteerde indicator van de jongerenenquête, naar 
geslacht (kolompercentages) 

 
Indicatoren 

 
Jongens (%) Meisjes (%) Totaal (%) 

Ziek thuis gebleven in afgelopen 4 weken * 33 (16,9) 63 (25,4) 96 (21,7) 
Gespijbeld in afgelopen 4 weken * 39 (20,1) 76 (30,4) 115 (25,9) 
Niet leuk/vreselijk op school (n.s.) 16 (7,7) 20 (7,6) 36 (7,6) 
Gezondheid niet zo best/slecht (n.s.) 4 (1,7) 10 (3,4) 14 (2,7) 
Extreem ondergewicht (n.s.) 1 (0,5) 2 (0,8) 3 (0,7) 
Ondergewicht (n.s.) 9 (4,5) 16 (6,7) 25 (5,7) 
Normaal gewicht (n.s.) 172 (86,0) 208 (87,0) 380 (86,6) 
Overgewicht (n.s.) 19 (9,5) 15 (6,3) 34 (7,7) 
Extreem overgewicht (n.s.) 2 (1,0) 2 (0,8) 4 (0,9) 
Zelfmoordgedachte in afgelopen jaar * 12 (5,2) 36 (12,2) 48 (9,1) 
Zelfmoordpoging in afgelopen jaar (n.s.) 1 (0,4) 5 (1,7) 6 (1,1) 
Altijd bezig met een probleem *** 23 (9,8) 79 (27,1) 102 (19,4) 
Excessief alcoholgebruik (n.s.) 82 (37,4) 86 (30,2) 168 (33,3) 
Ooit cannabis gebruikt (n.s.) 37 (15,9) 53 (17,9) 90 (17,0) 
Cannabis gebruikt in afgelopen 4 weken (n.s.) 10 (4,4) 11 (3,8) 21 (4,1) 
Ooit harddrugs gebruikt (n.s.) 8 (3,6) 11 (3,8) 19 (3,7) 
Harddrugs gebruikt in afgelopen 4 weken (n.s.) 2 (0,9) 1 (0,3) 3 (0,6) 
Dagelijkse rokers (n.s.) 15 (6,4) 24 (8,1) 39 (7,4) 
Voelt zich vaak onveilig overdag (n.s.) 2 (0,9) 1 (0,3) 3 (0,6) 
Voelt zich vaak onveilig 's nachts *** 0 (0) 16 (5,5) 16 (3,1) 
Wel eens een onveilig gevoel op een bepaalde plek *** 125 (53,2) 259 (86,3) 384 (71,8) 
Ten minste éénmaal delinquent gedrag vertoond * 134 (59,0) 145 (49,5) 279 (53,7) 
Een paar keer bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 82 (35,5) 84 (28,4) 166 (31,5) 
Vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 11 (4,8) 13 (4,4) 24 (4,6) 
Heel vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 3 (1,3) 7 (2,4) 10 (1,9) 
       
n.s.: niet significant; significant verschil tussen jongens en meisjes (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * 
p � 0,05, *** p � 0,001. 

 
Meisjes zijn vaker ziek thuis gebleven en hebben vaker gespijbeld in de afgelopen 
vier weken dan jongens. Ook rapporteerden meer meisjes zelfmoordgedachtes te 
hebben gehad in het afgelopen jaar (Tabel 9). Het aantal zelfmoordpogingen van 
meisjes verschilde statistisch niet van het aantal gemelde zelfmoordpogingen onder 
jongens. Bijna drie keer zoveel meisjes dan jongens hebben een probleem wat ze 
dag en nacht bezighoudt. Het probleem wat jongeren het meest bezighoudt is hun 
prestaties op school (7,6% van de jongeren) gevolgd door verkering/relaties (6,1%), 
mezelf (hoe ik ben) (6,0%), uiterlijk (5,2%), keuzes (4,1%), faalangst (3,4%), 
vrienden/vriendinnen (3%) en eetproblemen (3%). Geen van de jongens voelt zich 
vaak onveilig ’s nachts, tegenover 5,5% van de meisjes. Meer jongens dan meisjes 
hebben ten minste éénmaal delinquent gedrag vertoond (Tabel 9). Oudere jongeren 
blijven minder vaak ziek thuis maar spijbelen vaker dan de jongste leeftijdsgroepen 
(Tabel 10). Het excessief gebruik van alcohol onder de jongeren en het aantal 
jongeren dat ooit cannabis gebruikt heeft, stijgt naarmate jongeren ouder worden 
(Tabel 10).  
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Tabel 10. Percentage respondenten voor geselecteerde indicatoren van de jongerenenquête, 
naar leeftijd 

 
Indicatoren 

 

% 15-
jarigen 

% 16-
jarigen 

% 17-
jarigen 

% 18-
jarigen 

     
Ziek thuis gebleven in afgelopen 4 weken * 31,6 22,8 19,0 13,3 
Gespijbeld in afgelopen 4 weken * 15,3 25,0 30,2 33,0 
Niet leuk/vreselijk op school (n.s.) 5,9 7,4 9,4 7,6 
Gezondheid niet zo best/slecht (n.s.) 2,9 3,2 2,3 2,2 
Extreem ondergewicht (n.s.) 1,1 0,8 0,0 0,9 
Ondergewicht (n.s.) 8,0 5,3 5,5 4,5 
Normaal gewicht (n.s.) 79,3 89,3 88,1 87,5 
Overgewicht (n.s.) 12,6 5,3 6,4 8,0 
Extreem overgewicht (n.s.) 1,1 0,0 1,8 0,9 
Zelfmoordgedachte in afgelopen jaar (n.s.) 7,8 10,2 6,7 11,3 
Zelfmoordpoging in afgelopen jaar (n.s.) 1,0 0,6 0,7 2,2 
Altijd bezig met een probleem (n.s.) 13,2 21,9 20,3 20,5 
Excessief alcoholgebruik ** 20,2 30,2 43,2 36,4 
Ooit cannabis gebruikt ** 9,6 14,6 16,7 26,1 
Cannabis gebruikt in afgelopen 4 weken (n.s.) 3,8 1,3 3,9 7,6 
Ooit harddrugs gebruikt (n.s.) 1,9 4,6 1,6 6,2 
Harddrugs gebruikt in afgelopen 4 weken (n.s.) 1,0 0,0 0,0 1,6 
Dagelijkse rokers (n.s.) 3,8 8,2 6,7 9,8 
Voelt zich vaak onveilig overdag (n.s.) 0,0 1,3 0,8 0,0 
Voelt zich vaak onveilig 's nachts (n.s.) 2,9 2,6 3,0 3,8 
Wel eens een onveilig gevoel op een bepaalde plek (n.s.) 67,3 74,1 68,1 76,3 
Ten minste éénmaal delinquent gedrag vertoond (n.s.) 56,9 60,0 48,9 48,5 
Een paar keer bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 28,8 37,8 30,6 27,1 
Vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 5,8 3,2 3,7 6,0 
Heel vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 2,9 1,3 1,5 2,3 
     
n.s.: niet significant; significant verschil tussen de leeftijdsgroepen (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * 
p � 0,05, ** p � 0,01. 

 
 



 23 

 

4.3 Mogelijke problemen in relatie tot de brand 
 
Kernboodschap: 

• Direct of indirect bij de brand betrokken zijn geweest is niet gerelateerd 
aan een klinische score op de YSR 

• Jongeren die bij de brand betrokken waren drinken vaker excessief 
alcohol 

• Meisjes die zelf in het café waren zijn vaker psychisch ongezond volgens 
de MHI-5 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op mogelijke psychosociale problemen in relatie tot 
de brand. Eerst wordt onderzocht of jongeren die bij de brand betrokken waren, 
vaker klinisch scoren op (subschalen van) de YSR. Vervolgens worden de 
verschillende indicatoren van de jongerenenquête onderzocht in relatie tot de brand. 
Zowel de resultaten van de univariate analyses, als de resultaten van de multivariate 
analyses worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. In de multivariate analyses wordt de 
onafhankelijke relatie van betrokkenheid bij de brand en psychosociale, gedrags- of 
gezondheidsproblemen onderzocht door middel van logistische regressie 
gecorrigeerd voor mogelijke verstorende variabelen. Jongeren die op één van de 
onderzochte vragen geen antwoord gaven, zijn niet in de multivariate analyses 
meegenomen. 
 

4.3.1 Scores op de YSR en de MHI-5 
 
Univariate analyse 
In Tabel 11 en Tabel 12 (rij- en kolompercentages) is aangegeven, wie van diegenen 
die een relatie met de brand hadden, ook klinisch scoren op de totale YSR, naar 
geslacht. Meisjes die zelf in het café waren, scoren vaker klinisch op de YSR. Een 
overzicht van de klinische scores op de subschalen van de YSR, naar betrokkenheid 
bij de brand en geslacht, is te vinden in Tabel 34 (bijlage 7.4). In de totale 
onderzoeksgroep waren er geen significante relaties tussen een klinische score op 
één van de subschalen van de YSR en het hebben van een relatie met de brand. 
Jongens die bij de brand betrokken waren scoren iets minder vaak op de 
Angst/depressie subschaal (univariate analyse).  
 
Meisjes die zelf in het café waren, zijn vaker psychisch ongezond volgens de MHI-5 
dan meisjes die niet in het café waren (44,0% versus 20,2%; Fisher's Exact test p < 
0,05). Voor de andere relaties met de brand zijn er geen verschillen in scores voor de 
MHI-5. 
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Tabel 11. Relatie met de brand en klinische score op de YSR (rij-percentages) 

 
Jongens 

 
Meisjes 

Relaties met de brand  
Niet-klinische 

score (%) 
 

Klinische 
score (%) 

Niet-klinische 
score (%) 

Klinische score 
(%) 

     
Relatie met de brand (n.s.) 87 (96,7) 3 (3,3) 145 (89,0) 18 (11,0) 
Geen relatie met de brand 125 (94,0) 8 (6,0) 112 (91,1) 11 (8,9) 
         
In het café (j n.s., m *) 8 (100) 0 (0) 21 (77,8) 6 (22,2) 
Niet in het café 207 (95,0) 11 (5,0) 237 (90,8) 24 (9,2) 
         
Zelf gewond geraakt (n.s.) 0 (0) 0 (0) 3 (100) 0 (0) 
Niet zelf gewond geraakt 214 (95,1) 11 (4,9) 255 (89,8) 29 (10,2) 
         
Familie overleden (n.s.) 18 (100) 0 (0) 22 (84,6) 4 (15,4) 
Geen familie overleden 197 (94,7) 11 (5,3) 235 (90,4) 25 (9,6) 
         
Vrienden overleden (n.s.) 25 (100) 0 (0) 58 (85,3) 10 (14,7) 
Geen vrienden overleden 188 (94,5) 11 (5,5) 198 (91,2) 19 (8,8) 
         
Familie gewond geraakt (n.s.) 53 (94,6) 3 (5,4) 86 (89,6) 10 (10,4) 
Geen familie gewond geraakt 161 (95,3) 8 (4,7) 172 (90,1) 19 (9,9) 
         
Vrienden gewond geraakt (n.s.) 36 (100) 0 (0) 88 (86,3) 14 (13,7) 
Geen vrienden gewond geraakt 178 (94,2) 11 (5,8) 168 (91,8) 15 (8,2) 

     
n.s.: niet significant; significant verschil tussen niet-klinische score en klinische score voor jongens (j) en/of meisjes (m) (Chi-
kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * p � 0,05. 

 
Tabel 12. Relatie met de brand en klinische score op de YSR (kolompercentages) 

 
Jongens 

 
Meisjes 

Relaties met de brand  
Niet-klinische 

score (%) 
 

Klinische score 
(%) 

Niet-klinische 
score (%) 

Klinische 
score (%) 

     
Relatie met de brand (n.s.) 87 (41,0) 3 (27,3) 145 (56,4) 18 (62,1) 
Geen relatie met de brand 125 (59,0) 8 (72,7) 112 (43,6) 11 (37,9) 
         
In het café (j n.s., m *) 8 (3,7) 0 (0) 21 (8,1) 6 (20,0) 
Niet in het café 207 (96,3) 11 (100) 237 (91,9) 24 (80,0) 
         
Zelf gewond geraakt (n.s.) 0 (0) 0 (0) 3 (1,2) 0 (0) 
Niet zelf gewond geraakt 214 (100) 11 (100) 255 (98,8) 29 (100) 
         
Familie overleden (n.s.) 18 (8,4) 0 (0) 22 (8,6) 4 (13,8) 
Geen familie overleden 197 (91,6) 11 (100) 235 (91,4) 25 (86,2) 
         
Vrienden overleden (n.s.) 25 (11,7) 0 (0) 58 (22,7) 10 (34,5) 
Geen vrienden overleden 188 (88,3) 11 (100) 198 (77,3) 19 (65,5) 
         
Familie gewond geraakt (n.s.) 53 (24,8) 3 (27,3) 86 (33,3) 10 (34,5) 
Geen familie gewond geraakt 161 (75,2) 8 (72,7) 172 (66,7) 19 (65,5) 
         
Vrienden gewond geraakt (n.s.) 36 (16,8) 0 (0) 88 (34,4) 14 (48,3) 
Geen vrienden gewond geraakt 178 (83,2) 11 (100) 168 (65,6) 15 (51,7) 

     
n.s.: niet significant; significant verschil tussen niet-klinische score en klinische score voor jongens (j) en/of meisjes (m) (Chi-
kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * p � 0,05. 
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Multivariate analyse 
Verschillende multivariate analyses zijn uitgevoerd, met als verklarende variabelen 
geslacht, leeftijd, éénouder gezin, naar school gaan/een opleiding volgen en de 
verschillende relaties met de brand enerzijds en een klinische score op de YSR als 
uitkomstvariabele anderzijds. De resultaten zijn weergegeven in  
Tabel 13. Betrokkenheid bij de brand blijkt geen risicofactor voor een klinische score 
op de totale YSR te zijn, ook niet voor één van de verschillende vormen van 
betrokkenheid bij de brand, bijvoorbeeld het hebben van een familielid of vriend die 
gewond is geraakt (resultaten niet weergegeven). Geslacht (meisje), niet naar school 
gaan/geen opleiding volgen en het wonen in een éénouder gezin blijken mogelijke 
factoren voor een klinische score op de YSR. Ook voor de subschalen van de YSR is 
het hebben van een relatie met de brand geen risicofactor voor een klinische score 
(resultaten niet weergegeven; multivariate analyses met dezelfde verklarende 
variabelen als hierboven beschreven). De in de univariate analyse gevonden relatie 
tussen bij de brand betrokken zijn geweest en een niet-klinische score op de 
Angst/depressie subschaal voor jongens wordt in de multivariate analyse, met 
correctie voor persoonskenmerken, niet teruggevonden. 
 
Tabel 13. Odds ratio's (95% BI) voor het vóórkomen van een klinische score op de YSR naar 
een relatie met de brand, gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, éénouder gezin en 
school/opleiding volgen 

Klinische score YSR  OR  (95% BI) Significantie n 

       
Bij de brand betrokken - Ja 1,03 (0,51 - 2,07) 0,930 505 

 - Nee 1     
      
Geslacht  - Jongen 0,43 (0,21 - 0,91) 0,027  

- Meisje 1     
      

Leeftijd - 15 jaar 2,19 (0,74 - 6,44) 0,153  
- 16 jaar 1,84 (0,66 - 5,10) 0,239  
- 17 jaar 1,62 (0,60 - 4,34) 0,335  
- 18 jaar 1     

      
Volgt school/opleiding - Ja 0,37 (0,14 - 0,98) 0,045  

- Nee 1     
      
Éénouder gezin - Ja 2,68 (1,01 - 7,15) 0,049  

- Nee 1     
      

 
Voor de uitkomstvariabele psychisch ongezond volgens de MHI-5 werd de odds ratio 
berekend voor een relatie met de brand. Hierbij werd gecorrigeerd voor de 
persoonskenmerken geslacht, leeftijd, naar school gaan/opleiding volgen, in een 
éénouder gezin wonen, zelfstandig wonen en ervaren etniciteit. De laatste twee 
kenmerken werden toegevoegd omdat jongens die zelfstandig wonen of hun etniciteit 
als niet-Nederlands ervaren vaker als psychisch ongezond scoorden op de MHI-5 
(zie 4.2.1). Betrokkenheid bij de brand is geen risicofactor voor de score psychisch 
ongezond volgens de MHI-5. Wel scoren meisjes die zelf in het café waren vaker als 
psychisch ongezond volgens de MHI-5 (zie Tabel 35 in de bijlagen). 
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4.3.2 Indicatoren van de jongerenenquête 
 
Univariate analyse 
Verschillende indicatoren van de jongerenenquête komen vaker voor bij jongeren die 
betrokken waren bij de cafébrand (Tabel 14: alleen de indicatoren met een significant 
verschil tussen jongeren die bij de brand betrokken waren en jongeren die niet bij de 
brand betrokken waren worden weergegeven). In Tabel 36 in de bijlagen worden alle 
geselecteerde indicatoren van de jongerenenquête weergegeven, naar 
betrokkenheid bij de brand en naar geslacht.  
 
Tabel 14. Relatie met de brand en indicatoren van de jongerenenquête (kolompercentages) 

 
Jongens 

 
Meisjes 

Relaties met de brand en indicatoren  
Ja (%) 

 
Nee (%) Ja (%) Nee %) 

         
Bij cafébrand betrokken         

Excessief alcoholgebruik (j n.s., m ***) 33 (36,7) 46 (37,4) 67 (40,6) 18 (15,7) 
Ooit harddrugs gebruikt (j n.s., m *) 4 (4,5) 4 (3,1) 9 (5,5) 1 (0,8) 

         
Zelf in café         

Ooit harddrugs gebruikt (j *, m n.s.) 2 (25,0) 6 (2,8) 2 (7,4) 9 (3,4) 
Vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (j n.s., m *) 0 (0) 11 (4,9) 4 (13,8) 9 (3,4) 

         
Familie verloren         

Gezondheid niet zo best/slecht (j n.s., m *) 0 (0) 4 (1,9) 3 (11,5) 7 (2,6) 
Overgewicht (j n.s., m *) 1 (6,3) 18 (9,9) 4 (20,0) 10 (4,6) 

         
Vrienden verloren         

Excessief alcoholgebruik (j n.s., m **) 12 (46,2) 68 (36,2) 31 (43,7) 54 (26,0) 
Ooit cannabis gebruikt * 8 (32,0) 28 (13,9) 18 (25,4) 32 (14,6) 

Ooit harddrugs gebruikt * 3 (12,0) 5 (2,6) 6 (8,7) 4 (1,9) 
Dagelijkse rokers (j n.s., m **) 4 (15,4) 11 (5,4) 12 (16,9) 12 (5,5) 

Vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (j n.s., m *) 1 (3,8) 10 (4,9) 7 (9,7) 6 (2,7) 
         

Familie gewond geraakt         
Excessief alcoholgebruik (j n.s., m ***) 20 (36,4) 60 (37,5) 43 (45,7) 42 (22,5) 

         
Vrienden gewond geraakt         

Afwijkend gewicht (j *, m n.s.)  9 (28,1) 19 (11,5) 10 (11,5) 20 (13,4) 
Overgewicht (j **, m n.s.) 8 (25,0) 11 (6,7) 6 (6,9) 8 (5,4) 

Excessief alcoholgebruik (j n.s., m ***) 15 (39,5) 65 (36,7) 50 (46,7) 35 (20,3) 
Ooit harddrugs gebruikt (j n.s., m *) 2 (5,4) 6 (3,3) 7 (6,6) 3 (1,7) 

Vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (j n.s., m *) 1 (2,6) 10 (5,2) 9 (8,3) 4 (2,2) 
         

n.s.: niet significant; significant verschil tussen jongeren die wel bij de brand waren betrokken en jongeren die niet bij de brand 
waren betrokken voor jongens (j) en/of meisjes (m) (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * p � 0,05, ** p 
� 0,01, *** p � 0,001. 
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Multivariate analyse 
Voor de uitkomstvariabelen die in de univariate analyse vaker vóórkomen bij 
jongeren die bij de brand betrokken waren (excessief alcoholgebruik, overgewicht, 
afwijkend gewicht, slecht ervaren gezondheid, ooit cannabis gebruikt, ooit harddrugs 
gebruikt, elke dag roken en vaak bepaald delinquent gedrag vertoond in het 
afgelopen jaar (Tabel 14)) werden de odds ratio's berekend voor een relatie met de 
brand. Hierbij werd gecorrigeerd voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, naar 
school gaan/opleiding volgen, in een éénouder gezin wonen, zelfstandig wonen en 
ervaren etniciteit.  
 
Jongeren die excessief alcohol drinken waren vaker bij de brand betrokken, zijn 
vaker jongens en zijn minder vaak 15 jaar oud (Tabel 15). Van de overige 
uitkomstvariabelen is er geen enkele gerelateerd aan een betrokkenheid bij de brand 
wanneer er gecorrigeerd wordt voor persoonskenmerken (resultaten niet 
weergegeven). Van de verschillende relaties met de brand waren er een paar 
gerelateerd aan één van de uitkomstvariabelen. Zo hebben meisjes die zelf in het 
café waren vaker ooit in hun leven harddrugs gebruikt; jongeren die vrienden 
verloren hebben zijn vaker dagelijkse rokers; jongeren die familieleden hebben die 
gewond zijn geraakt hebben vaker ooit in hun leven cannabis gebruikt en jongeren 
die vrienden hebben die gewond zijn geraakt hebben vaker overgewicht (zie Tabel 
37 in de bijlagen) . 
. 
Tabel 15. Odds ratio's (95% BI) voor het vóórkomen van excessief alcoholgebruik en een relatie 
met de brand, gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, school/opleiding, wonen in een éénouder 
gezin, zelfstandig wonen en ervaren etniciteit 

 
Excessief alcoholgebruik* 

 
OR (95% BI) Significantie n 

       
Bij de brand betrokken Ja 1,82 (1,21 - 2,75)  0,004 489 

 Nee 1     
      
Geslacht  Jongen 1,77 (1,18 - 2,66) 0,006  

Meisje 1     
      

Leeftijd 15 jaar 0,43 (0,22 - 0,83) 0,012  
16 jaar 0,86 (0,50 - 1,49) 0,595  
17 jaar 1,58 (0,94 - 2,68) 0,085  
18 jaar 1     

      
Volgt school/opleiding  Ja 0,83 (0,49 - 1,58) 0,571  

Nee 1     
      
Éénouder gezin Ja 1,18 (0,55 - 2,53) 0,671  

Nee 1     
      

Zelfstandig wonend Ja 2,18 (0,40 - 11,78) 0,364  
Nee 1     

      
Ervaren etniciteit Nederlands 2,20 (0,43 - 11,34) 0,348  

Niet-Nederlands 1     
      

* In eenzelfde multivariate analyse ook significant gecorreleerd met het gewond geraakt zijn van familie en vrienden  
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4.4 Netwerken waarbinnen jongeren hulp en informatie zoeken 
 
Kernboodschap: 

• Familie en vrienden worden veruit het meest gebruikt als bron van hulp 
en informatie; daarnaast gebruiken jongeren ook anonieme bronnen of 
zoeken zij hulp op school of in het professionele circuit 

• 5% van de jongeren noemt geen enkele bron waar zij hulp of informatie 
zoeken als zij ergens mee zitten. Dit zijn vaker jongens dan meisjes 

• Jongeren die klinisch scoren op de YSR zoeken vaker hulp bij familie 
dan jongeren die niet klinisch scoren. Ze zoeken evenveel professionele 
hulp als jongeren die niet-klinisch scoren 

• Jongeren die vrienden verloren hebben bij de brand, of die vrienden 
hebben die bij de brand gewond zijn geraakt, zoeken vaker hulp bij 
vrienden 

 
Er zijn verschillende netwerken te onderscheiden waarbinnen jongeren hulp en/of 
informatie kunnen zoeken: familie, vrienden, medewerkers van school, de 
professionele hulpverlening en anonieme informatiebronnen (bibliotheek, internet, 
mobiele informatie, kindertelefoon). In de volgende paragrafen wordt beschreven van 
welke netwerken jongeren gebruik maken, eerst in de algemene onderzoeksgroep en 
vervolgens voor jongeren met psychosociale problemen en jongeren die bij de brand 
betrokken waren. 
 

4.4.1 Totale onderzoeksgroep 
De meeste jongeren hebben één of meer bronnen van informatie en/of hulp (Figuur 
2). Meisjes noemen meer hulpnetwerken (gemiddeld 1,8) dan jongens (gemiddeld 
1,6; t-test p < 0,01) en zoeken vaker hulp of informatie bij familie, vrienden of op 
school. Achtentwintig jongeren (5,2%) zeggen nooit informatie of hulp te zoeken: dit 
zijn vaker jongens (7,7% van de jongens) dan meisjes (3,3% van de meisjes; Fisher's 
exact test, p < 0,05). Zes jongeren die zeggen nooit informatie of hulp te zoeken 
scoren klinisch op de YSR en/of zijn psychisch ongezond volgens de MHI-5. 
Jongeren die geen hulp/informatiebron noemen, hebben niet vaker een klinische 
score op de YSR of de uitkomst psychisch ongezond op de MHI-5 dan de jongeren 
die wel bronnen van hulp/informatie noemen.  
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Figuur 2. De verschillende soorten hulp- en informatiebronnen waarvan jongeren gebruik 
maken * 

* Meerdere antwoorden waren mogelijk; de overlappende gedeeltes zijn slechts een indicatie van de werkelijke overlappingen 
 
Van alle jongeren geeft slechts één persoon aan dat haar alcoholgebruik een 
probleem is, wat haar dag en nacht bezig houdt. Géén van de jongeren zoekt hulp bij 
de verslavingszorg.  
 

4.4.2 Jongeren met psychosociale problemen 
Jongeren die klinisch scoren op de YSR, zoeken iets vaker hulp of informatie bij 
familie (57,5%) dan jongeren die niet klinisch scoren (42,5%; Fisher's exact test, p < 
0,01). Zij gebruiken niet vaker professionele bronnen van hulp of informatie; ook het 
gebruik van andere hulp- of informatiebronnen ligt gelijk aan dat van de jongeren die 
niet klinisch scoren. Jongeren die psychisch ongezond zijn volgens de MHI-5 
noemen de verschillende bronnen in dezelfde mate als de jongeren die psychisch 
gezond zijn. 
 

4.4.3 Jongeren die bij de brand betrokken waren 
Jongeren die bij de brand betrokken waren, zoeken net zo vaak informatie of hulp als 
de jongeren die niet bij de brand betrokken waren. Omdat psychosociale problemen 
onder deze beide groepen even vaak vóórkomen, is het niet verontrustend dat de 
jongeren die bij de brand betrokken waren niet vaker hulp of informatie zoeken. Wat 
betreft de verschillende bronnen van hulp en informatie, zoeken jongeren die 
vrienden verloren hebben of die vrienden hebben die gewond zijn geraakt, iets vaker 
hulp of informatie bij vrienden dan de jongeren die geen vrienden hebben die 
gewond zijn geraakt of zijn overleden (Fisher's exact test, p < 0,05 en p < 0,01). De 
jongeren wier vrienden zijn overleden, zoeken dan weer minder vaak hulp of 
informatie via anonieme bronnen (Fisher's exact test, p < 0,05).

Familie 
402 (74,9%) 

Anoniem 
65 (12,1%) School 

61 (11,4%) 

Geen 
28 (5,2%) 

Professioneel 
21 (3,9%) 

Vrienden 
363 (67,6%) 
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5 Vergelijking met ander onderzoek 
 
Kernboodschap: 

• In onderzoeken die in het eerste jaar na de ramp zijn uitgevoerd worden 
negatieve effecten op de psychische gezondheid van jongeren gevonden 

• Zowel de huisartsenmonitor als het huidige onderzoek onder jongeren 
van 15-18 jaar lijken erop te wijzen dat de prevalentie van psychische 
klachten onder jongeren 3½ tot 4½ jaar na de brand weer genormaliseerd 
is.  

• Eerder onderzoek en het huidige onderzoek vinden een verband tussen 
alcoholgebruik en de cafébrand 

• Jongeren in Edam-Volendam drinken meer alcohol maar gebruiken 
minder cannabis dan jongeren in Purmerend en Landsmeer 

 
De in hoofdstuk 4 beschreven resultaten worden nu vergeleken met de resultaten 
van eerder onderzoek en onderzoek uit een naburige gemeente. De resultaten van 
de eerdere studies betreffen onderzoeken die de psychosociale gevolgen van de 
brand in kaart brachten. De onderzoeken uit naburige regio's betreffen GGD 
onderzoeken onder jongeren uit Purmerend en Landsmeer, die ook in 2005 werden 
uitgevoerd met een vragenlijst vergelijkbaar aan de jongerenenquête die in de 
gemeente Edam-Volendam werd gebruikt. 
 

5.1.1 Het Signaleringsonderzoek onder Volendamse jongeren 
In 2001 voerde de GGD Zaanstreek-Waterland een eerste onderzoek uit naar de 
gevolgen van de cafébrand op het psychosociaal welbevinden van de Volendamse 
jongeren (het Signaleringsonderzoek (1)). Het doel en de opzet van het 
Signaleringsonderzoek waren iets anders dan het doel en de opzet van het huidige 
onderzoek (zie Tabel 16). Hierdoor zijn de resultaten van het Signaleringsonderzoek 
en het huidige onderzoek niet goed vergelijkbaar. 
 
Tabel 16. Vergelijking tussen de door GGD Zaanstreek-Waterland uitgevoerde onderzoeken 
naar het psychosociaal welbevinden onder jongeren uit Edam-Volendam na de cafébrand 

 
Karakteristiek 

 
Signaleringsonderzoek 2001 Onderzoek 2005 

   
Onderzoeksdoel: Signalering en doorverwijzing jongeren met 

mogelijke verwerkingsproblemen  
Inventarisatie mogelijke 
psychosociale problemen 

Onderzoekspopulatie: Middelbare scholieren 2 scholen GBA Edam-Volendam 
 11 jaar en ouder 15-18 jaar 
Tijdspad: Oktober 2001 Mei 2005 
Vragenlijsten: Klassikaal afgenomen Thuis opgestuurd 

YSR Ja Ja, nieuwe versie 
Schokverwerkingslijst Ja Nee 

Andere ingrijpende gebeurtenissen Ja Nee 
Signalering gedragsverandering 

door leerkrachten 
Ja Nee 

Jongerenenquête met MHI-5 Nee Ja 
   

GBA: gemeentelijke basis administratie 
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In het Signaleringsonderzoek werd gevonden, dat jongeren die vrienden hadden die 
ten gevolge van de brand waren overleden en jongeren die een andere ingrijpende 
gebeurtenis hadden meegemaakt (los van de cafébrand) ongeveer tweemaal zo 
vaak een klinische score hadden op de YSR, onafhankelijk van andere factoren 
(multivariate analyse). Een steekproef van de jongeren die ten tijde van het 
Signaleringsonderzoek 11 tot en met 14 jaar waren (en een deel van de toen 15-
jarigen), zijn benaderd voor het huidige onderzoek. Vier en een half jaar na de brand 
wordt geen relatie tussen de brand en een klinische score op de YSR gevonden. In 
het huidige onderzoek is niet aan jongeren gevraagd of zij andere ingrijpende 
gebeurtenissen hebben meegemaakt (buiten de cafébrand). Wel is in het huidige 
onderzoek een variabele over gezinssamenstelling (éénouder gezin) meegenomen, 
wat een risicofactor was voor het vóórkomen van psychosociale problemen. Het 
wonen in een éénouder gezin overlapt waarschijnlijk grotendeels met het hebben van 
gescheiden ouders (een veel genoemde ingrijpende gebeurtenis in het 
Signaleringsonderzoek was een scheiding van de ouders). De MHI-5 was niet 
meegenomen in het Signaleringsonderzoek, dus het is niet mogelijk om een 
verandering in psychische ongezondheid volgens de MHI-5 vast te stellen. 
 

5.1.2 Ander onderzoek onder Volendamse jongeren 
 
Onderzoek in het eerste jaar na de brand 
Eerder zijn scholieren in Volendam met scholieren uit andere Nederlandse 
gemeentes (controlegroep) vergeleken (5;6). Door toeval hadden de Volendamse 
scholieren 15 maanden voor de brand meegedaan in een andere studie, waardoor er 
een vergelijking kon plaatsvinden van de resultaten onder de Volendamse scholieren 
voor de brand, en vijf en 12 maanden na de brand, iets wat zelden mogelijk is bij 
rampen. Dit onderzoek vond plaats onder jongeren van 12-15 jaar en de 
vragenlijsten werden op school afgenomen. De YSR (versie 1/93) werd gebruikt om 
de psychosociale gezondheid van de jongeren te onderzoeken. Excessief 
alcoholgebruik werd minder streng gedefinieerd dan in het huidige onderzoek, 
namelijk als het drinken van ten minste vijf alcohol houdende drankjes op één 
gelegenheid in de afgelopen twee weken (5). De belangrijkste bevindingen vijf 
maanden na de brand waren een hogere stijging in de tijd op de totale score van de 
YSR, op de subschalen Angst/depressie, Denkproblemen en Agressie en een 
hogere stijging van overmatig alcoholgebruik onder alle Volendamse scholieren ten 
opzichte van de stijgingen onder scholieren uit de controlegroep (5). De prevalentie 
van excessief alcoholgebruik onder Volendamse scholieren was voor de brand lager 
dan onder de controlegroep. Onder alle Volendamse scholieren vond een vijfvoudige 
stijging van het overmatige alcoholgebruik plaats, tussen het onderzoek voor de 
brand en dat van vijf maanden na de brand, ten opzichte van de controlegroep 
(gecorrigeerde odds ratio 5.09; 95% BI 2.94-8.80) (5). Wel werd de stijging gemeten 
in een periode rond koninginnedag en de kermis, een periode met traditioneel een 
hoog alcoholgebruik in Volendam. Na twaalf maanden was er nog steeds een 
verschil in stijging van het overmatige alcoholgebruik onder alle Volendamse 
jongeren te zien (in het bijzonder onder de jongeren die aanwezig waren bij de 
brand) in vergelijking met de controle groep, maar het effect was minder groot dan 
vijf maanden na de brand (6). Het verband tussen de cafébrand en excessief 
alcoholgebruik wordt ook in het huidige onderzoek teruggevonden. 
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Onderzoek een aantal jaren na de brand 
Monitoring van de huisartsenzorg en het medicijngebruik onder Volendamse 
jongeren, vanaf één jaar voor de brand tot en met 3½ jaar na de brand, liet zien dat 
jongeren, aanwezig bij de brand maar zonder brandwonden, meer contacten met de 
huisarts hadden (zowel voor lichamelijke als voor psychische klachten) dan andere 
jongeren, inclusief de jongeren die wel brandwonden opliepen. Dit verschil bestond 
ook al vóór de cafébrand (7). Alle jongeren die aanwezig waren bij de brand 
presenteerden meer psychische klachten na de brand dan voor de brand, maar die 
toename was 3½ jaar na de brand bijna verdwenen (7). Zowel de huisartsenmonitor 
als het voorliggende onderzoek onder jongeren van 15-18 jaar lijken erop te wijzen 
dat de prevalentie van psychische klachten onder jongeren 3½ tot 4½ jaar na de 
brand weer genormaliseerd is.  
 

5.1.3 YSR-scores in de algemene bevolking 
In de algemene populatie (leeftijd 11-18 jaar) scoort ongeveer 10% van de jongeren 
klinisch op de YSR totale score (8). Binnen het huidige onderzoek scoorde 10,3% 
van de meisjes klinisch op de YSR, maar van de jongens scoorde slechts 4,8% 
klinisch (95% BI 1,9%-6,5%) (zie Tabel 7). Op de subschalen van de YSR zijn de 
afkappunten voor een klinische score zo gekozen, dat 2% van de jongeren in de 
algemene bevolking klinisch scoort (8). In de onderzoeksgroep lijken jongeren vaker 
klinisch te scoren op de subschalen Angst/depressie en Denkproblemen (zie Tabel 
7). Een verdere vergelijking van de verschillen, bijvoorbeeld met een statistische 
toets, is moeilijk omdat er voor de algemene populatie alleen meer uitgebreide 
gegevens over de gemiddelde scores op de totale YSR voorhanden zijn (9). 
 

5.1.4 Jongeren uit Purmerend en Landsmeer 
Begin 2005 is er onder jongeren en adolescenten in Purmerend en Landsmeer een 
enquête afgenomen, met vragen die vergelijkbaar zijn met de in Edam-Volendam 
afgenomen jongerenenquête. De meeste indicatoren komen in vergelijkbare mate 
voor in Purmerend en Landsmeer. Zo scoorden ongeveer net zoveel jongeren uit 
Purmerend en Landsmeer als psychisch ongezond op de MHI-5. Excessief 
alcoholgebruik kwam 3 tot 5 maal vaker voor onder jongeren in Edam-Volendam 
(Edam-Volendam: 20,2%-43,2% t.o.v. Purmerend: 4,8%-13,7%).  
Jongeren in Landsmeer en Purmerend gebruikten dan weer 2 tot 10 keer vaker 
cannabis. (Edam-Volendam: 1,3%-7,6% t.o.v. Purmerend:8,6% -20%)     
Tabel 38 in de bijlagen geeft een overzicht van het vóórkomen van de verschillende 
indicatoren in de drie gemeentes per leeftijdscategorie.
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6 Discussie en conclusie 
 
In dit hoofdstuk worden een aantal technische aspecten van het onderzoek 
bediscussieerd, die mogelijk van invloed zijn geweest op de resultaten. Daarna 
worden de belangrijkste resultaten besproken. Ten slotte wordt bediscussieerd of en 
hoe de jongeren uit de gemeente Edam-Volendam die bij de brand betrokken waren 
gemonitored moeten worden. 

6.1 Opzet en uitvoer van het onderzoek 

6.1.1 Kwaliteit van de data 
Alle gegevens afkomstig uit de YSR en de jongerenenquête zijn door de jongeren 
zelf gerapporteerd, en daarmee afhankelijk van de mate waarin jongeren hun 
gevoelens en gedrag onder woorden kunnen en/of willen brengen. Analyse van de 
missende antwoorden liet zien dat er een groter aantal missende antwoorden was 
voor de vragen die betrekking hebben op sociaal onwenselijk gedrag (zie Tabel 31 in 
de bijlage). De percentages die voor deze items (ziek thuis blijven, spijbelen, 
excessief alcoholgebruik en harddrugsgebruik) zijn gevonden, zijn mogelijk een 
onderschatting van de werkelijke aantallen. De meeste jongeren hebben een groot 
deel van de vragen beantwoord; twee jongeren hebben de YSR niet ingevuld, voor 
15 anderen was het aantal antwoorden op de YSR onvoldoende om een totale score 
te berekenen. Door het grote aantal (98) jongeren voor wie geen BMI berekend kon 
worden, was er een laag aantal jongeren dat in verschillende multivariate analyses 
mee kon doen waarin afwijkend gewicht of overgewicht de uitkomstvariabele was.  
 
Het is niet mogelijk te zeggen wat de invloed is geweest van de eerdere 
onderzoeken, waarin zowel de YSR als vragen uit de jongerenenquête werd 
gebruikt, op de antwoorden die de jongeren nu gaven. Sommige jongeren hebben 
meerdere malen een vergelijkbare set vragenlijsten ingevuld.  
 

6.1.2 Non-respons 
De non-respons van het huidige onderzoek lijkt hoog (57,4%), zeker in vergelijking 
met het Signaleringsonderzoek (1% voor niet-examen kandidaten, 40% voor de 
examenkandidaten) en het onderzoek van Reijneveld et al. (28,2%) (1;6). Beide 
laatste onderzoeken werden echter op school afgenomen. In dit onderzoek is 
gekozen om niet via de scholen te enquêteren omdat de jongeren in de leeftijd van 
15-18 jaar ondervraagd dienden te worden en niet al deze jongeren nog op school 
zitten (10% van de jongeren in dit onderzoek). De jongerenenquête van begin 2005 
in Purmerend kende ook een hogere respons (rond de 80%). In Purmerend werden 
de vragenlijsten aan de deur gebracht en weer opgehaald.  
 
De gemiddelde leeftijd onder respondenten en non-respondenten was gelijk in het 
huidige onderzoek. Echter, slechts een kwart van de 17- en 18-jarige jongens heeft 
de vragenlijsten teruggestuurd, leidend tot een oververtegenwoordiging van oudere 
meisjes in de onderzoeksgroep. In hoeverre dit tot vertekening van de 
onderzoeksresultaten heeft geleid kan niet worden vastgesteld omdat een 
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vergelijking met de non-respons groep niet mogelijk is. Indien er daadwerkelijk een 
gezondere groep jongens aan het huidige onderzoek zou hebben meegedaan, zou 
een mogelijke relatie tussen de brand en een klinische score op de YSR bij jongens 
gemist kunnen zijn.  
 
Een ander punt van aandacht is een mogelijk grotere non-respons onder jongeren 
die bij de brand betrokken waren. Door de vele aandacht van onderzoekers en de 
media zouden zij mogelijk minder geneigd zijn aan weer een nieuw onderzoek mee 
te doen. Echter, de percentages van bij de brand betrokken jongeren in het huidige 
onderzoek vergeleken met de percentages in het Signaleringsonderzoek wijzen daar 
niet op. Tussen het Signaleringsonderzoek en het huidige onderzoek zit 3 jaar en 7 
maanden, waardoor veel van de jongeren die ten tijde van het 
Signaleringsonderzoek 15 jaar en 5 maanden of jonger waren, zullen zijn 
aangeschreven voor het huidige onderzoek. In het Signaleringsonderzoek had bij de 
jongens 45% van de 12-jarigen tot 63% van de 15-jarigen een relatie met de brand. 
Bij de meisjes was dat 59% tot 86% (1). In het huidige onderzoek was 52%-50% van 
de respectievelijk 15-jarige en 18-jarige jongens en 53%-71% van de meisjes 
betrokken bij de brand (Tabel 5). Rekening houdend met een iets andere populatie 
lijken de verschillen niet heel groot.  
 
In mei 2005 gaven slechts drie respondenten aan, zelf gewond te zijn geraakt bij de 
brand. Aan het Signaleringsonderzoek in 2001 deden 28 respondenten van 14 en 15 
jaar mee, die aangaven zelf gewond te zijn geraakt (3 van hen waren 14 jaar). Dat er 
in het huidige onderzoek drie jongeren meededen die zelf gewond zijn geraakt lijkt er 
toch op te wijzen dat de grootste groep van bij de brand betrokken jongeren in het 
huidige onderzoek betrokken is. 
 

6.1.3 Onderzoekspopulatie  
In dit onderzoek is een steekproef van de jongeren van 15 tot en met 18 jaar uit 
Edam-Volendam benaderd om de vragenlijsten in te vullen. Hierdoor zijn een deel 
van de jongeren die in het eerdere Signaleringsonderzoek meegedaan hebben, nu 
niet ondervraagd. Deze jongeren zouden nu 19-23 jaar oud kunnen zijn. De 
verschillen tussen beide onderzoeken zijn beschreven in paragraaf 5.1.1. Het bleek 
niet mogelijk om exact dezelfde onderzoeksgroep te volgen als in het 
Signaleringsonderzoek. Destijds werd er samengewerkt met de middelbare scholen 
in Edam-Volendam. Medewerking van de scholen was noodzakelijk om exact 
dezelfde groep jongeren weer te kunnen benaderen in verband met de 
persoonsgegevens van de leerlingen. De scholen konden echter niet meer 
meewerken aan een follow-up onderzoek onder een deel van hun leerlingen en oud-
leerlingen. Door de 15- t/m 18-jarigen in de gemeente te benaderen, werd in ieder 
geval een deel van de vorige onderzoekspopulatie meegenomen. Dit zijn dan 
degenen die ten tijde van de cafébrand 11 tot 14 jaar oud waren en onder hen 
bevinden zich dan met name indirect getroffenen, zoals broertjes en zusjes van direct 
getroffenen. In de jaren na de cafébrand is in de Edam-Volendamse gemeenschap 
gehoord, dat er juist voor broertjes en zusjes weinig aandacht geweest is direct na de 
brand en dat er zich wel problematiek in deze groep voor zou doen. 
 
In de periodieke gezondheidsenquête voor volwassenen van de GGD zal in het 
vervolg ook gevraagd worden naar een relatie met de brand. Daarmee kunnen 
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mogelijke gezondheidseffecten bij jongeren die bij de cafébrand betrokken waren en 
nu volwassen zijn verder gevolgd worden. �
 

6.1.4 Timing van het onderzoek 
Dit onderzoek is 4½ jaar na de cafébrand uitgevoerd. Onder deskundigen in 
Nederland is er geen consensus over de tijdstippen waarop onderzoek naar de 
psychosociale gevolgen van rampen plaats zou moeten vinden (10). Dit hangt samen 
met de, op basis van eerder onderzoek, te verwachten veranderingen in de 
gezondheid van getroffenen en de doelstellingen van het onderzoek. Veel later na de 
ramp kan ook de doelstelling van het onderzoek veranderen bv. eerst 
gezondheidseffecten, zorggebruik en later meer evaluerend over de tevredenheid 
van de mensen met de geboden zorg (10). Wel werd door sommige deskundigen 
vervolgonderzoek 5 tot 10 jaar na de ramp niet uitgesloten (10). In het geval van het 
huidige onderzoek werd er vanuit de overheid aangedrongen om nog een onderzoek 
onder de jongeren van Edam-Volendam te verrichten.  
 

6.1.5 Grootte van de onderzoeksgroep 
Voortvloeiend uit de grootte van de onderzoeksgroep zou een verschil van 10 
procentpunten in de belangrijkste uitkomstmaat (een klinische score op de totale 
YSR) tussen groepen die wel of niet bij de brand betrokken waren met 90% 
zekerheid zijn aangetoond. Als er een kleiner verschil tussen groepen zou zijn, 
bijvoorbeeld 5 procentpunten, zou de zekerheid om een dergelijk verschil aan te 
tonen iets minder dan 80% zijn. Doordat subgroepen (bijvoorbeeld voor een 
bepaalde vorm van betrokkenheid bij de brand of alleen meisjes) kleiner zijn wordt de 
zekerheid om echt bestaande verschillen tussen subgroepen te hebben aangetoond 
nog kleiner. Om een verschil van 5 procentpunten in een klinische score op de totale 
YSR te kunnen aantonen, tussen meisjes die wel en meisjes die niet bij de brand 
betrokken waren, zouden meer dan 600 meisjes nodig zijn (80% power). Met de 
grootte van de huidige onderzoeksgroep kunnen verschillen in klinische scores op de 
YSR voor subgroepen (zie bijvoorbeeld Tabel 11en Tabel 12) moeilijk aangetoond 
worden. 
 

6.1.6 Vragenlijsten voor psychosociaal functioneren 
Zowel de YSR als de MHI-5 meet aspecten van het psychosociaal functioneren. De 
klinische scores van de YSR zijn vastgesteld aan de hand van een normgroep van 
Nederlandse jongeren die niet waren doorverwezen voor professionele hulpverlening 
(8). De MHI-5 meet het psychisch welbevinden in meer algemene zin en is 
gerelateerd aan een psychische of sociale diagnose door de huisarts (12;13). 
Hoewel de vragenlijsten psychische gezondheid anders meten, zie ook Tabel 32 in 
de bijlage, zijn de uitkomsten van beide lijsten in dit onderzoek grotendeels 
overeenkomstig. Een uitzondering hierop is het dubbel zo vaak vóórkomen van de 
score psychisch ongezond onder meisjes die zelf in het café waren (zie ook 
paragraaf 6.2).  
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6.2 Resultaten 
De gevonden percentages van klinische scores op de YSR zijn vergelijkbaar met die 
in de algemene bevolking. Bovendien werd er geen verschil gevonden tussen 
jongeren die wel, en jongeren die niet bij de brand betrokken waren. Ten opzichte 
van het Signaleringsonderzoek uit 2001 zijn de psychoscociale klachten van 
jongeren van 15 tot en met 18 jaar verminderd, kijkend naar de klinische score op de 
YSR op groepsniveau. Een groot deel van de 11- t/m 15-jarigen uit het 
Signaleringsonderzoek zal ook aan het huidige onderzoek hebben meegedaan.  
 
In een multivariate analyse werd gevonden dat de jongeren die op welke manier dan 
ook bij de brand betrokken waren vaker in excessieve mate alcohol gebruikten. Een 
vraag blijft, wat oorzaak is en wat gevolg. Omdat de brand tenslotte in een café 
plaatsvond, is het misschien niet zo verwonderlijk dat er een relatie tussen excessief 
alcoholgebruik en betrokkenheid bij de brand wordt gevonden. Wel is het zo dat een 
vergelijking tussen het voorliggende onderzoek en onderzoek in Purmerend en 
Landsmeer laat zien dat het excessief alcoholgebruik in Edam-Volendam hoog is (zie 
Tabel 38 in de bijlage). Het is echter niet bekend of dit vóór de ramp ook al het geval 
was. Een grote stijging van excessief alcoholgebruik onder Volendamse jongeren na 
de cafébrand is wel al beschreven in eerder onderzoek, waarbij een vergelijking kon 
worden gemaakt met gegevens van voor de brand (5;6). Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de stijging gemeten werd rond de kermis en koninginnedag, wanneer 
er in Edam-Volendam traditioneel veel gedronken wordt.  
 
Opvallend is verder, dat het gebruik van drugs in Edam-Volendam laag is ten 
opzichte van Purmerend en Landsmeer (zie Tabel 38 in de bijlage), terwijl in de 
media veel ophef is geweest over het druggebruik onder Volendamse jongeren. Zo 
zou 80% van de jongeren cocaïne gebruiken. Kwalitatief onderzoek naar druggebruik 
onder Edam-Volendamse jongeren noemde eerder al de 80% cocaïnegebruikers een 
zware overschatting van de werkelijke omvang. De cocaïnegebruikers zouden vooral 
oudere jongeren (> 18 jaar) betreffen (11). 
 
Over een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn er geen 
gegevens voorhanden, bijvoorbeeld over het excessief alcoholgebruik onder de 
jongeren vóór de brand en over de sociaal-economische status van de jongeren 
(anders dan naar school gaan/een opleiding volgen). Meisjes die zelf in het café 
waren scoorden vaker als psychisch ongezond op de MHI-5. Daarbij kunnen ook 
sociaal-economische factoren voor vertekening zorgen. Onderzoek met de MHI-5 
onder de volwassen Nederlandse bevolking liet zien dat personen met een lagere 
opleiding en personen zonder partner slechter scoren op de MHI-5 (12). De MHI-5 is 
niet eerder gebruikt voor onderzoek naar gezondheidsklachten na rampen op de 
lange termijn. Er wordt aangenomen dat de MHI-5 het psychische welbevinden in de 
afgelopen maand meet (13). De meest gestelde huisartsendiagnose bij volwassenen 
met de score psychisch ongezond op de MHI-5 was depressie (11%) gevold door 
slapeloosheid (8%) (12). Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat de hoge score van 
psychisch ongezond onder meisjes die zelf in het café waren een laat gevolg is van 
de brand, is het wel gerust stellend dat deze groep meisjes niet klinisch scoort op 
één van de subschalen van de YSR (zie tabel Tabel 34 in de bijlage). 
 
Achtentwintig jongeren (5%) zoekt nooit informatie of hulp als zij problemen hebben. 
Zes van deze jongeren hebben wel psychosociale problemen volgens de YSR en/of 
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de MHI-5 (zie paragraaf 4.4.1). Uit het Signaleringsonderzoek kwam naar voren dat 
gedragsverandering in de klas, opgemerkt door de mentoren, een belangrijke 
indicator zijn voor het vóórkomen van mogelijke psychosociale problemen (1). 
Mentoren of andere personen in de directe sociale omgeving van de jongeren 
zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het benaderen van jongeren met 
problemen, die zelf geen hulp of informatie zoeken. 
 

6.3 Conclusie 
 
Ten opzicht van het signaleringsonderzoek in 2001 zijn de psychosociale klachten 
(gemeten met de YSR) verminderd. In 2001 had 16% van de jongeren een klinische 
score, in het huidige onderzoek heeft 8% van de jongeren een klinische score. Dit 
komt overeen met de score in de algemene populatie (circa 10%). De individuele 
jongeren die psychosociale problemen hebben, zullen aandacht behoeven via de 
reguliere kanalen. Wel is het  zo dat het excessief alcholgebruik onder jongeren die 
betrokken waren bij de brand groter is dan van jongeren die niet bij de brand 
betrokken waren. Op populatieniveau baart ook het excessief alcoholgebruik zorgen..  
 
Nu de adolescenten die betrokken waren bij de ramp langzaam maar zeker de 
volwassen leeftijd bereiken zullen zij in de reguliere volwassenen 
gezondheidsenquête van de GGD onder de aandacht blijven. 
 
De resultaten van dit onderzoek lijken erop te wijzen dat verder uitgebreid onderzoek 
naar psychische problemen ten gevolge van de cafébrand onder jongeren uit Edam-
Volendam niet meer nodig is. Een periodiek jeugdonderzoek biedt voldoende inzicht 
in de gezondheidssituatie van de jongeren in Edam-Volendam en maakt vergelijking 
met jongeren uit de regiogemeenten mogelijk. De MHI-5 kan als inventarisatie van 
het psychisch welbevinden dienen, en zal mogelijk ook in de Lokale en Nationale 
Monitor Jeugdgezondheid een plaats krijgen. 
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7 Bijlagen 

7.1 Vragenlijsten 

7.1.1 YSR 
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7.1.2 Jongerenenquête Edam-Volendam 2005 
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7.2  Gebruikte afkappunten 

7.2.1 YSR 
Voor de YSR zijn voor Nederland afkappunten gedefinieerd die aangeven wanneer 
er sprake is van een verhoogde, 'klinische' score (8). De afkappunten voor de YSR 
probleemschalen worden weergegeven in Tabel 17. 

 
Tabel 17. De afkappunten voor een klinische score op de YSR probleemschalen 

 
YSR (sub)schaal 

 
Jongens Meisjes 

   
Teruggetrokken gedrag > 7 > 8 
Lichamelijke klachten > 7 > 9 
Angst/depressie > 12 > 16 
Sociale problemen > 7 > 7 
Denkproblemen > 5 > 5 
Aandachtsproblemen > 10 > 11 
Delinquent gedrag > 9 > 9 
Agressief gedrag > 18 > 18 

   
Totaal score > 56 > 58 

   
 
Deze scores liggen in het klinische gebied van de YSR (voor de subschalen boven 
het 98ste percentiel) en werden ook in het eerdere Signaleringsonderzoek gebruikt 
om jongeren te selecteren met mogelijke verwerkingsproblemen. Sinds het 
Signaleringsonderzoek is er een nieuwe versie van de YSR in gebruik genomen 
(versie 8/4, 2001). De meeste aanpassingen zijn minimale, tekstuele wijzigingen. 
Voor de probleemschaal Agressief gedrag is er één vraag met een wat grotere 
tekstuele wijziging (pesten in plaats van plagen). Door het grote aantal vragen (19) in 
de subschaal Agressief gedrag zal de invloed van de verandering van deze ene 
vraag waarschijnlijk klein zijn. 
 

7.2.2 Jongerenenquête Edam-Volendam 2005 
Voor de volgende onderwerpen is gebruik gemaakt van de vastgestelde/concept 
standaardvraagstelling en indicatoren uit de Lokale en Nationale Monitor 
Jeugdgezondheid: Leeftijd (vastgesteld); Geslacht (vastgesteld); 
Gezinssamenstelling (vastgesteld); Opleiding (vastgesteld); Functioneren in 
opleiding/school (concept); Ervaren gezondheid (vastgesteld); Suïcide (vastgesteld); 
Lengte en gewicht (vastgesteld); Alcoholgebruik (vastgesteld); Druggebruik 
(vastgesteld); Roken (vastgesteld); Criminaliteit (concept). 
 
De Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid volgend, worden jongeren met 
mogelijke problemen als volgt gedefinieerd: 

• Degenen die de afgelopen 4 weken dat er school was wegens ziekte thuis 
zijn gebleven 

• Degenen die de afgelopen 4 weken hebben gespijbeld 
• Degenen die het niet leuk/vreselijk vinden op school 
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• Degenen die hun gezondheid als niet zo best of slecht ervaren 
• Degenen die (ernstig) onder- of overgewicht hebben 
• Degenen die er in het afgelopen jaar serieus over gedacht hebben een einde 

aan hun leven te maken 
• Degenen die in het afgelopen jaar een poging hebben gedaan een eind aan 

hun leven te maken 
• Degenen die een probleem hebben dat hun dag en nacht bezig houdt 
• Degenen die 5 maal of vaker vijf of meer alcoholhoudende drankjes hebben 

gedronken bij één gelegenheid in de afgelopen 4 weken 2 
• Degenen die ooit cannabis hebben gebruikt 
• Degenen die ooit harddrugs hebben gebruikt 
• Degenen die iedere dag sigaretten roken 
• Degenen die zich vaak overdag onveilig voelen 
• Degenen die ten minste eenmaal in het afgelopen jaar delinquent gedrag 

hebben vertoond 
• Degenen die een paar keer bepaald delinquent gedrag hebben vertoond in 

het afgelopen jaar 
• Degenen die vaak delinquent gedrag hebben vertoond in het afgelopen jaar 
• Degenen die heel vaak delinquent gedrag hebben vertoond in het afgelopen 

jaar 
 

                                            
2 Voor excessief alcoholgebruik bestaat er geen landelijke consensus binnen de GGD’en. Voor dit 
onderzoek is excessief alcoholgebruik gedefinieerd als: 'het in de afgelopen vier weken bij vijf of meer 
gelegenheden 5 of meer drankjes hebben gedronken'. Deze definitie is gekozen om vergelijking met 
ander onderzoek in de regio mogelijk te maken. 
 



 50 

 

7.3 Referentietabellen volgens de Lokale en Nationale Monitor 
Jeugdgezondheid 

 
Tabel 18. Uitkomst: aantal (%) jongens en meisjes in de populatie 15-18-jarigen 

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in voltooide jaren Totaal 
Geslacht 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)  

      
Jongens 57 (53,3) 79 (50,0) 46 (34,1) 53 (39,3) 235 
Meisjes 50 (46,7) 79 (50,0) 89 (65,9) 82 (60,7) 300 

      
Totaal 107 (100) 158 (100) 135 (100) 135 (100) 535  

 
Tabel 19. Uitkomst: aantal (%) 15-, 16-, 17- en 18-jarigen in de indexpopulatie 

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in voltooide jaren Totaal (%) 
Leeftijd 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)  

      
Jongens 57 (24,3) 79 (33,6) 46 (19,6) 53 (22,6) 235 (100) 
Meisjes 50 (16,7) 79 (26,3) 89 (29,7) 82 (27,3) 300 (100) 

      
Totaal 107 (20,0) 158 (29,5) 135 (25,2) 135 (25,2) 535 (100) 

 
Tabel 20. Gemiddelde leeftijd in de populatie kinderen van 15-18 jaar oud 

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in jaren 
Leeftijd Gemiddelde ± standaard deviatie 

  
Jongens 16,40 ± 1,09 
Meisjes 16,68 ± 1,05 

  
Totaal 16,65 ± 1,07 

 
Tabel 21. Uitkomst: Gezinssamenstelling 15-18-jarigen  

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in jaren Totaal (%) 
Gezinssamenstelling 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)  

      
Jongens, totaal 57 (100) 79 (100) 46 (100) 53 (100) 235 (100) 

Vader en moeder 55 (96,5) 73 (92,4) 42 (91,3) 45 (84,9) 215 (91,5) 
Vader/moeder en partner  1 (1,8) 1 (1,3) 2 (4,3) 1 (1,9) 5 (2,1) 
Co-ouders NVT NVT NVT NVT NVT 
Eenoudergezin 1 (1,8) 4 (5,1) 2 (4,3) 6 (11,3) 13 (5,5) 
Pleeg/adoptief ouders NVT NVT NVT NVT NVT 
Woont in internaat of tehuis NVT NVT NVT NVT NVT 
Zelfstandig 0 (0) 1 (1,3) 0 (0) 1 (1,9) 2 (0,9) 
Anders 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

      
Meisjes, totaal 50 (100) 79 (100) 89 (100) 82 (100) 300 (100) 

Vader en moeder 41 (82,0) 71 (89,9) 77 (86,5) 71 (86,6) 260 (86,7) 
Vader/moeder en partner  2 (4,0) 4 (5,1) 2 (2,2) 3 (3,7) 11 (3,7) 
Co-ouders NVT NVT NVT NVT NVT 
Eenoudergezin 6 (12,0) 3 (3,8) 8 (9,0) 6 (7,3) 23 (7,7) 
Pleeg/adoptief ouders NVT NVT NVT NVT NVT 
Woont in internaat of tehuis NVT NVT NVT NVT NVT 
Zelfstandig 1 (2,0) 1 (1,3) 2 (2,2) 2 (2,4) 6 (2,0) 
Anders 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

      
Totaal 107 158 135 135 535 
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Tabel 22. Uitkomst: aantal (%) dat zichzelf als allochtoon beschouwd uitgesplitst naar 
bevolkingsgroep in de populatie 15-18-jarigen  

Omschrijving 
indexpopulatie Leeftijd in jaren Totaal (%) 

Etniciteit 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)  
      

Jongens, totaal 56 (100) 79 (100) 46 (100) 53 (100) 234 (100) 
Nederlands 56 (100) 78 (98,7) 44 (95,7) 52 (98,1) 230 (98,3) 
Surinaams 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Antilliaans, Arubaans 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Turks 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Marokkaans 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,9) 1(0,4) 
Overig westers 0 (0) 0 (0) 1 (2,2) 0 (0) 1 (0,4) 
Overig niet-westers 0 (0) 1 (1,3) 1 (2,2) 0 (0) 2 (0,9) 

      
Meisjes, totaal 49 (100) 79 (100) 89 (100) 82 (100) 299 (100) 

Nederlands 49 (100) 74 (93,7) 87 (97,8) 82 (100) 292 (97,7) 
Surinaams 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Antilliaans, Arubaans 0 (0) 1 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (0,3) 
Turks 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Marokkaans 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Overig westers 0 (0) 2 (2,5) 2 (2,2) 0 (0) 4 (1,3) 
Overig niet-westers 0 (0) 2 (2,5) 0 (0) 0 (0) 2 (0,7) 

      
Totaal 105  158 135 135 533 
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Tabel 23. Uitkomst: Soort onderwijs dat in de populatie 15-18-jarigen wordt gevolgd, aantal per 
leeftijdsgroep en naar geslacht 

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in jaren Totaal 
Opleiding kind  15 16 17 18  

      
Jongens, totaal 56 76  46  50 228 
Basisonderwijs 3  2  1  0 6 

Speciaal basisonderwijs 0  0  0 0 0 
Regionale Expertise Centra 0  0  0 0 0 

Speciaal (Voortgezet) Onderwijs 0  0 0 1 1 
Praktijkonderwijs 1  0  2 2 5 

Leerwegondersteunend onderwijs NVT NVT NVT NVT NVT 
Basisvorming (algemeen) 1  0  0 0 1 

Basisvorming VMBO/HAVO 1  3  0 0 4 
Basisvorming HAVO/VWO/Gymn. 4  0  0 1 5 

VMBO theoretische leerweg 4  10  1 0 15 
VMBO overig 18  13 1 0 32 

VBO 0 0  0 0 0 
MAVO 0  0  0 0 0 

Leerlingwezen of KMBO 0  0  0 0 0 
HAVO 15 21  5 3 44 

VWO (Atheneum, Gymnasium) 9  16  10 9 44 
MBO 0 4  15 11 30 
HBO 0 0  1 6 7 

Universiteit 0 0  0 3 3 
Anders 0 0 4 3 7 

Geen onderwijs 0 7  6 11 24 
      

Meisjes, totaal 47 78 83 79 287 
Basisonderwijs 0 2 0 0 2 

Speciaal basisonderwijs 0 0 0 0 0 
Regionale Expertise Centra 0 0 0 0 0 

Speciaal (Voortgezet) Onderwijs 0 0 0 0 0 
Praktijkonderwijs 0 0 2 0 2 

Leerwegondersteunend onderwijs NVT NVT NVT NVT NVT 
Basisvorming (algemeen) 0 0 0 0 0 

Basisvorming VMBO/HAVO 0 3 0 0 3 
Basisvorming HAVO/VWO/Gymn. 4 0 1 0 5 

VMBO theoretische leerweg 4 7 2 0 13 
VMBO overig 20 16 2 0 38 

VBO 0 0 0 0 0 
MAVO 0 0 1 0 1 

Leerlingwezen of KMBO 0 0 0 0 0 
HAVO 9 24 26 4 63 

VWO (Atheneum, Gymnasium) 9 15 22 15 61 
MBO 0 10 12 27 49 
HBO 0 0 4 11 15 

Universiteit 0 0 0 1 1 
Anders 0 0 1 4 5 

Geen onderwijs 1 1 10 17 29 
      

Totaal 103 154 129 129 515 
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Tabel 24. Uitkomst: Ervaren gezondheid in de populatie 15-18-jarigen  

Omschrijving indexpopulatie leeftijd in jaren Totaal (%) 
Ervaren gezondheid 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)  

      
Jongens, totaal 55 (100) 78 (100) 46 (100) 52 (100) 231 (100) 

Heel goed 11 (20,0) 20 (25,6) 19 (41,3) 16 (30,8) 66 (28,6) 
Goed 36 (65,5) 48 (61,5) 24 (52,5) 29 (55,8) 137 (59,3) 

Gaat wel 7 (12,7) 8 (10,3) 3 (6,5) 6 (11,5) 24 (10,4) 
Niet zo best 1 (1,8) 1 (1,3) 0 (0) 1 (1,9) 3 (1,3) 

Slecht 0 (0) 1 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (0,4) 
      

Meisjes, totaal 47 (100) 79 (100) 87 (100) 82 (100) 295 (100) 
Heel goed 5 (10,6) 12 (15,2) 17 (19,5) 11 (13,4) 45 (15,3) 

Goed 36 (76,6) 51 (54,6) 50 (57,5) 50 (61,0) 187 (63,4) 
Gaat wel 4 (8,5) 13 (16,5) 17 (19,5) 19 (23,2) 53 (18,0) 

Niet zo best 2 (4,3) 2 (2,5) 3 (3,4) 2 (2,4) 9 (3,1) 
Slecht 0 (0) 1 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (0,3) 

      
Totaal 102 157 133 134 526 

 
Tabel 25. Uitkomst: aantallen (%) 15-18-jarigen met ernstig ondergewicht, ondergewicht, 
normaal gewicht, overgewicht en ernstig overgewicht. Bron: anamnestische gegevens 

Omschrijving indexpopulatie leeftijd in jaren Totaal (%) 
BMI 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)  

      
Jongens, totaal 47 (100) 67 (100) 39 (100) 47 (100) 200 (100) 

Ernstig ondergewicht 1 (2,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,5) 
Ondergewicht * 3 (6,4) 3 (4,5) 2 (5,1) 1 (2,1) 9 (4,5) 

Normaal gewicht 37 (78,7) 59 (88,1) 35 (89,7) 41 (87,2) 172 (86,0) 
Overgewicht * 7 (14,9) 5 (7,5) 2 (5,1) 5 (10,6) 19 (9,5) 

Ernstig overgewicht 1 (2,1) 0 (0) 1 (2,6) 0 (0) 2 (1,0) 
      

Meisjes, totaal 40 (100) 64 (100) 70 (100) 65 (100) 239 (100) 
Ernstig ondergewicht 0 (0) 1 (1,6) 0 (0) 1 (1,5) 2 (0,8) 

Ondergewicht * 4 (10,0) 4 (6,3) 4 (5,7) 4 (6,2) 16 (6,7) 
Normaal gewicht 32 (80,0) 58 (90,6) 61 (87,1) 57 (87,7) 208 (87,0) 

Overgewicht * 4 (10,0) 2 (3,1) 5 (7,1) 4 (6,2) 15 (6,3) 
Ernstig overgewicht 0 (0) 0 (0) 1 (1,4) 1 (1,5) 2 (0,8) 

      
Totaal 87 131 109 112 439 

*  Ernstig ondergewicht en ernstig overgewicht zitten ook in de categorieën ondergewicht en overgewicht 
 
Tabel 26. Uitkomst: Percentage 15-18-jarigen dat er in de laatste 12 maanden serieus over 
dacht om een eind aan het eigen leven te maken (kolompercentages) 

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in jaren 
Suïcidale gedachten 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%) 

Totaal (%) 

           
Jongens, totaal 56 (100) 78 (100) 46 (100) 51 (100) 231 (100) 
Heel vaak 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Vaak 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Af en toe  1 (1,8) 0 (0) 1 (2,2) 0 (0) 2 (0,9) 
Een enkele keer 2 (3,6) 5 (6,4) 0 (0) 3 (5,9) 10 (4,3) 
Nooit 53 (94,6) 73 (93,6) 45 (97,8) 48 (94,1) 219 (94,8) 
           
Meisjes, totaal 46 (100) 79 (100) 89 (100) 82 (100) 296 (100) 
Heel vaak 0 (0) 1 (1,3) 0 (0) 1 (1,2) 2 (0,7) 
Vaak 0 (0) 0 (0) 2 (2,2) 1 (1,2) 3 (1,0) 
Af en toe  3 (6,5) 0 (0) 1 (1,1) 2 (2,4) 6 (2,0) 
Een enkele keer 2 (4,3) 10 (12,7) 5 (5,6) 8 (9,8) 25 (8,4) 
Nooit 41 (89,1) 68 (86,1) 81 (91,0) 70 (85,4) 260 (87,8) 
           
Totaal 102  157  135  133  527  
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Tabel 27. Uitkomst: Percentage 15-18-jarigen dat de laatste 12 maanden een suïcidepoging 
heeft ondernomen  

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in jaren Totaal (%) 
Suïcidepoging  15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)   

           
Jongens, totaal 56 (100) 78 (100) 46 (100) 52 (100) 232 (100) 
Ja 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,9) 1 (0,4) 
Nee  56 (100) 78 (100) 46 (100) 51 (98,1) 231 (99,6) 
           
Meisjes, totaal 46 (100) 79 (100) 88 (100) 82 (100) 295 (100) 
Ja 1 (2,2) 1 (1,3) 1 (1,1) 2 (2,4) 5 (1,7) 
Nee  45 (97,8) 78 (98,7) 87 (98,9) 80 (97,6) 290 (98,3) 
           
Totaal 102  157  134  134  527  

 
Tabel 28. Uitkomst: % 15-18-jarigen dat wel eens gerookt heeft 

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in jaren Totaal (%) 
Wel eens gerookt? 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)   

           
Jongens, totaal 56 (100) 79 (100) 46 (100) 53 (100) 234 (100) 

Wel eens gerookt 12 (21,4) 21 (26,6) 13 (28,3) 26 (49,1) 72 (30,8) 
Nooit gerookt 44 (78,6) 58 (73,4) 33 (71,7) 27 (50,9) 162 (69,2) 

           
Meisjes, totaal 50 (100) 79 (100) 89 (100) 82 (100) 300 (100) 

Wel eens gerookt 17 (34,0) 36 (45,6) 35 (39,3) 42 (51,2) 130 (43,3) 
Nooit gerookt 33 (66,0) 43 (54,4) 54 (60,7) 40 (48,8) 170 (56,7) 

           
Totaal 106  158  135  135  534  

 
Tabel 29. Uitkomst: % 15-18-jarigen dat momenteel rookt  

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in jaren Totaal (%) 
Roken 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)   

           
Jongens, totaal 56 (100) 79 (100) 46 (100) 52 (100) 233 (100) 

Rookt niet 53 (94,6) 71 (89,9) 40 (87,0) 42 (80,8) 206 (88,4) 
Rookt iedere dag 1 (1,8) 4 (5,1) 3 (6,5) 7 (13,5) 15 (6,4) 

Rookt ten minste 1x per week, niet 
dagelijks 0 (0) 1 (1,3) 1 (2,2) 2 (3,8) 4 (1,7) 

Minder dan 1x per week 2 (3,6) 3 (3,8) 2 (4,3) 1 (1,9) 8 (3,4) 
           
Meisjes, totaal 49 (100) 79 (100) 88 (100) 81 (100) 297 (100) 

Rookt niet 41 (83,7) 65 (82,3) 76 (86,4) 71 (87,7) 253 (85,2) 
Rookt iedere dag 3 (6,1) 9 (11,4) 6 (6,8) 6 (7,4) 24 (8,1) 

Rookt ten minste 1x per week, niet 
dagelijks 1 (2,0) 1 (1,3) 2 (2,3) 2 (2,5) 6 (2,0) 

Minder dan 1x per week 4 (8,2) 4 (5,1) 4 (4,5) 2 (2,5) 14 (4,7) 
           
Totaal 105  158  134  133  530  
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Tabel 30. Uitkomst: gemiddeld aantal sigaretten dat per week wordt gerookt in de populatie 15-
18-jarigen die aangeeft momenteel te roken  

Omschrijving indexpopulatie Leeftijd in jaren Totaal (%) 
Aantal sigaretten 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%)   

           
Jongens, totaal 2 (100) 7 (100) 6 (100) 10 (100) 25 (100) 

Tussen 0 en 1 1 (50,0) 2 (28,6) 1 (16,7) 1 (10,0) 5 (20,0) 
 1-5 0 (0) 1 (14,3) 1 (16,7) 0 (0) 2 (8,0) 
6-10 0 (0) 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 1 (4,0) 

11-20 0 (0) 0 (0) 1 (16,7) 1 (10,0) 2 (8,0) 
21 of meer 1 (50,0) 4 (57,1) 2 (33,3) 8 (80,0) 15 (60,0) 

           
Meisjes, totaal 8 (100) 14 (100) 12 (100) 11 (100) 45 (100) 

Tussen 0 en 1 2 (25,0) 2 (14,3) 2 (16,7) 3 (27,3) 9 (20,0) 
 1-5 3 (37,5) 2 (14,3) 5 (41,7) 1 (9,1) 11 (24,4) 
6-10 0 (0) 1 (7,1) 0 (0) 0 (0) 1 (2,2) 

11-20 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (9,1) 1 (2,2) 
21 of meer 3 (37,5) 9 (64,3) 5 (41,7) 6 (54,5) 23 (51,1) 

           
Totaal 10  21  18  21  50  
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7.4 Gedetailleerde onderzoekstabellen 
Tabel 31. Aantal (%) missende waardes per gebruikte indicator  

Indicator 

 
Aantal missende 

waardes (%) 
 

(95% BI) 

Persoonskenmerken     
- Ervaren etniciteit 2 (0,4) (0,0 - 1,3) 

- Volgt school/opleiding 4 (0,7) (0,2 - 1,9) 
- Soort onderwijs 19 * (4,0) (2,4 - 6,1) 

Betrokkenheid bij de cafébrand     
- Zelf in het café 7 (1,3) (0,5 - 2,7) 

- Zelf gewond geraakt 9 (1,7) (0,8 - 3,2) 
- Familie verloren 9 (1,7) (0,8 - 3,2) 

- Vrienden verloren 12 (2,2) (1,2 - 3,9) 
- Familie gewond geraakt 9 (1,7) (0,8 - 3,2) 

- Vrienden gewond geraakt 11 (2,0) (1,0 - 3,6) 
YSR     

- Teruggetrokken 4 (0,7) (0,2 - 1,9) 
- Lichamelijke klachten 4 (0,7) (0,2 - 1,9) 

- Angst/depressie 4 (0,7) (0,2 - 1,9) 
- Sociale problemen 2 (0,4) (0,0 - 1,3) 

- Denkproblemen 2 (0,4) (0,0 - 1,3) 
- Aandachtsproblemen 2 (0,4) (0,0 - 1,3) 

- Delinquent gedrag 6 (1,1) (0,4 - 2,4) 
- Agressief gedrag  7 (1,3) (0,5 - 2,7) 

- Totaal score 17 (3,2) (1,9 - 5,0) 
     
Jongerenenquête     

- Ziek thuis gebleven in afgelopen 4 weken  39 * (8,1) (5,8 - 10,9) 
- Gespijbeld in afgelopen 4 weken  38 * (7,9) (5,7 - 10,7) 

- Niet leuk/vreselijk op school  10 * (2,1) (1,0 - 3,8) 
- Gezondheid niet zo best/slecht  9 (1,7) (0,8 - 3,2) 

- Afwijkend gewicht 98 (18,2) (15,1 - 21,8) 
- Zelfmoordgedachte in afgelopen jaar 8 (1,5) (0,6 - 2,9) 

- Zelfmoordpoging in afgelopen jaar 8 (1,5) (0,6 - 2,9) 
- MHI-5 25 (4.7) (3,0 - 6,8) 

- Altijd bezig met een probleem 9 (1,7) (0,8 - 3,2) 
- Excessief alcoholgebruik  31 (5,8) (4,0 - 8,1) 

- Ooit cannabis gebruikt  7 (1,3) (0,5 - 2,7) 
- Cannabis gebruikt in afgelopen 4 weken 17 (3,2) (1,9 - 5,0) 

- Ooit harddrugs gebruikt  22 (4,1) (2,6 - 6,1) 
- Harddrugs gebruikt in afgelopen 4 weken 24 (4,5) (2,9 - 6,6) 

- Dagelijkse rokers 5 (0,9) (0,3 - 2,2) 
- Voelt zich vaak onveilig overdag 0 (0)   

- Voelt zich vaak onveilig 's nachts 0 (0)   
- Ten minste éénmaal delinquent gedrag vertoond 15 (2,8) (1,6 - 4,6) 

- Een paar keer bepaald delinquent gedrag vertoond 8 (1,5) (0,6 - 2,9) 
- Vaak bepaald delinquent gedrag vertoond 8 (1,5) (0,6 - 2,9) 

- Heel vaak bepaald delinquent gedrag vertoond 8 (1,5) (0,6 - 2,9) 
- Hulpnetwerk/informatiebronnen 10 (1,9) (0,9 - 3,4) 

     
Gemiddelde over alle vragen  (2,4) (2,2 - 2,7) 

     
* % van degenen die naar school gaan of een opleiding volgen (n=480) 
Indicatoren waarvan het aantal missende waardes significant afwijkt van het gemiddelde aantal missende waardes over alle 
vragen zijn vetgedrukt. 
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Tabel 32. De verdeling van jongeren naar score op de YSR en de MHI-5 naar geslacht 

 
MHI-5 psychisch ongezond 

 Jongens 
 

Nee 
 

Ja 

Totaal 

Aantal 193 16 209 
Rij % 92,3% 7,7% 100% 
Kolom % 98,0% 69,6% 95,0% Nee 

% van totaal 87,7% 7,3% 95,0% 
Aantal 4 7 11 

Rij % 36,4% 63,6% 100% 
Kolom % 2,0% 30,4% 5,0% 

 
YSR klinische 
score 

 Ja 

% van totaal 1,8% 3,2% 5,0% 
 

Totaal 
 

197 23 220 

 
MHI-5 psychisch ongezond 

 Meisjes 
 

Nee 
 

Ja 

Totaal 

Aantal 214 36 250 
Rij % 85,6% 14,4% 100% 
Kolom % 98,2% 60,0% 89,9% Nee 

% van totaal 77,0% 12,9% 89,9% 
Aantal 4 24 28 

Rij % 14,3% 85,7% 100% 
Kolom % 1,8% 40,0% 10,1% 

 
YSR klinische 
score 

 Ja 

% van totaal 1,4% 8,6% 10,1% 
 

Totaal 
 

218 60 278 
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Tabel 33. De verdeling van jongeren met een klinische en niet-klinische score op de 
subschalen van de YSR (kolompercentages) 

Subschaal Jongens (%) Meisjes (%) Totaal (%) 

Ja 7 (3,0) 8 (2,7) 15 (2,8) Klinisch Teruggetrokken (n.s.)  Nee 227 (97,0) 291 (97,3) 518 (97,2) 
Totaal 

 
234 (100) 299 (100) 533 (100) 

Ja 2 (0,9) 10 (3,3) 12 (2,3) Klinisch Lichamelijke klachten (n.s.) Nee 232 (99,1) 289 (96,7) 521 (97,7) 
Totaal 

 
234 (100) 299 (100) 533 (100) 

Ja 11 (4,7) 15 (5,0) 26 (4,9) Klinisch Angstig/depressief (n.s.) Nee 223 (95,3) 284 (95,0) 507 (95,1) 
Totaal 

 
234 (100) 299 (100) 533 (100) 

Ja 7 (3,0) 3 (1,0) 10 (1,9) Klinisch Sociale problemen (n.s.) Nee 228 (97,0) 297 (99,0) 525 (98,1) 
Totaal 

 
235 (100) 300 (100) 535 (100) 

Ja 13 (5,5) 11 (3,7) 24 (4,5) Klinisch Denkproblemen (n.s.) Nee 222 (94,5) 289 (96,3) 511 (95,5) 
Totaal 

 
235 (100) 300 (100) 535 (100) 

Ja 6 (2,6) 1 (0,3) 7 (1,3) Klinisch Aandachtsproblemen * Nee 229 (97,4) 299 (99,7) 528 (98,7) 
Totaal 

 
235 (100) 300 (100) 535 (100) 

Ja 1 (0,4) 4 (1,3) 5 (0,9) Klinisch Delinquent gedrag (n.s.) Nee 233 (99,6) 293 (98,7) 526 (99,1) 
Totaal 

 
234 (100) 297 (100) 531 (100) 

Ja 2 (0,9) 4 (1,3) 6 (1,1) Klinisch Agressief gedrag (n.s.) Nee 231 (99,1) 293 (98,7) 524 (98,9) 
Totaal 233 (100) 297 (100) 530 (100) 

       
n.s.: niet significant; significant verschil tussen jongens en meisjes (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * 
p � 0,05. 

 
Tabel 34. De verdeling van jongeren met een klinische en niet-klinische score op de 
subschalen van de YSR, naar betrokkenheid bij de brand en geslacht (kolompercentages) 

Betrokken bij de brand Jongens 
Nee (%) Ja (%) 

Totaal (%) 

Ja 6 (4,4) 1 (1,1) 7 (3,1) Klinisch Teruggetrokken (n.s.) Nee 129 (95,6) 91 (98,9) 220 (96,9) 
Totaal 135 (100) 92 (100) 227 (100) 

Meisjes   

Ja 1 (0,8) 6 (3,6) 7 (2,4) Klinisch Teruggetrokken (n.s.) Nee 124 (99,2) 163 (96,4) 287 (97,6) 
Totaal 125 (100) 169 (100) 294 (100) 

Betrokken bij de brand Jongens 
Nee (%) Ja (%) 

Totaal (%) 

Ja 1 (0,7) 1 (1,1) 2 (0,9) Klinisch Lichamelijke klachten (n.s.) Nee 134 (99,3) 91 (98,9) 225 (99,1) 
Totaal 135 (100) 92 (100) 226 (100) 

Meisjes   

Ja 3 (2,4) 7 (4,1) 10 (3,4) Klinisch Lichamelijke klachten (n.s.) Nee 122 (97,6) 162 (95,9) 284 (96,6) 
Totaal 125 (100) 169 (100) 294 (100) 
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Betrokken bij de brand Jongens 
Nee (%) Ja (%) 

Totaal (%) 

Ja 10 (7,4) 1 (1,1) 11 (4,8) Klinisch Angstig/depressief * Nee 125 (92,6) 91 (98,9) 216 (95,2) 
Totaal 135 (100) 92 (100) 227 (100) 

Meisjes   

Ja 5 (4,0) 9 (5,3) 14 (4,8) Klinisch Angstig/depressief (n.s.) Nee 120 (96,0) 160 (94,7) 280 (95,2) 
Totaal 125 (100) 169 (100) 294 (100) 

Betrokken bij de brand Jongens 
Nee (%) Ja (%) 

Totaal (%) 

Ja 4 (2,9) 3 (3,3) 7 (3,1) Klinisch Sociale problemen (n.s.) Nee 132 (97,1) 89 (96,7) 221 (96,9) 
Totaal 136 (100) 92 (100) 228 (100) 

Meisjes   

Ja 1 (0,8) 2 (1,2) 3 (1,0) Klinisch Sociale problemen (n.s.) Nee 124 (99,2) 168 (98,8) 292 (99,0) 
Totaal 125 (100) 170 (100) 295 (100) 

Betrokken bij de brand Jongens 
Nee (%) Ja (%) 

Totaal (%) 

Ja 8 (5,9) 5 (5,4) 13 (5,7) Klinisch Denkproblemen (n.s.) Nee 128 (94,1) 87 (94,6) 215 (94,3) 
Totaal 136 (100) 92 (100) 228 (100) 

Meisjes   

Ja 4 (3,2) 6 (3,5) 10 (3,4) Klinisch Denkproblemen (n.s.) Nee 121 (96,8) 164 (96,5) 285 (96,6) 
Totaal 125 (100) 170 (100) 295 (100) 

Betrokken bij de brand Jongens 
Nee (%) Ja (%) 

Totaal (%) 

Ja 4 (2,9) 2 (2,2) 6 (2,6) Klinisch Aandachtsproblemen (n.s.) Nee 132 (97,1) 90 (97,8) 222 (97,4) 
Totaal 136 (100) 92 (100) 228 (100) 

Meisjes   

Ja 0 (0) 1 (0,6) 1 (0,3) Klinisch Aandachtsproblemen (n.s.) Nee 125 (100) 169 (99,4) 294 (99,7) 
Totaal 125 (100) 170 (100) 195 (100) 

Betrokken bij de brand Jongens 
Nee (%) Ja (%) 

Totaal (%) 

Ja 1 (0,7) 0 (0) 1 (0,4) Klinisch Delinquent gedrag (n.s.) Nee 134 (99,3) 92 (100) 226 (99,6) 
Totaal 135 (100) 92 (100) 227 (100) 

Meisjes   

Ja 2 (1,6) 2 (1,2) 4 (1,4) Klinisch Delinquent gedrag (n.s.) Nee 123 (98,4) 165 (98,8) 288 (98,6) 
Totaal 125 (100) 167 (100) 292 (100) 

Betrokken bij de brand Jongens 
Nee (%) Ja (%) 

Totaal (%) 

Ja 0 (0) 2 (2,2) 2 (0,9) Klinisch Agressief gedrag (n.s.) Nee 135 (100) 90 (97,8) 225 (99,1) 
Totaal 135 (100) 92 (100) 227 (100) 

Meisjes   

Ja 2 (1,6) 2 (1,2) 4 (1,4) Klinisch Agressief gedrag (n.s.) Nee 123 (98,4) 165 (98,8) 288 (98,6) 
Totaal 125 (100) 167 (100) 292 (100) 

       
n.s.: niet significant; significant verschil tussen respondenten die bij de brand betrokken waren en respondenten die niet bij de 
brand betrokken waren (Chi-kwadraat toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * p � 0,05. 
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Tabel 35. Odds ratio's (95% BI) voor het vóórkomen van de score psychisch ongezond op de 
MHI-5 en zelf in het café geweest zijn, gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, school/opleiding, 
wonen in een éénouder gezin, zelfstandig wonen en ervaren etniciteit 

 
MHI-5 psychisch ongezond  

 
OR (95% BI) Significantie n 

      
Zelf in café - Ja 2,55 (1,14 - 5,69) 0,022 502 

 - Nee 1     
      

Geslacht  - Jongen 0,45 (0,27 - 0,77) 0,003  
 - Meisje 1     
       
Leeftijd - 15 jaar 0,88 (0,40 - 1,97) 0,759  
 - 16 jaar 1,09 (0,55 - 2,13) 0,808  
 - 17 jaar 1,03 (0,53 - 2,02) 0,922  
 - 18 jaar 1     
       
Volgt school/opleiding - Ja 0,65 (0,30 - 1,40) 0,274  
 - Nee 1     
       
Éénouder gezin - Ja 1,65 (0,70 - 3,85) 0,251  
 - Nee 1     
       
Zelfstandig wonend - Ja 4,47 (0,88 - 22,70) 0,071  
 - Nee 1     

      
Ervaren etniciteit  - Nederlands 0,16 (0,04 - 0,67) 0,012  
 - Niet Nederlands 1     
       
 



Tabel 36. Aantal (%) respondenten per geselecteerde indicator van de jongerenenquête, naar betrokkenheid bij de brand en geslacht 
(kolompercentages) 

 
 Jongens Meisjes Totaal 

 Betrokken bij de brand Betrokken bij de brand Betrokken bij de brand 
 
 Ja (%) Nee (%) Ja (%) Nee (%) Ja (%) Nee (%) 

Ziek thuis gebleven in afgelopen 4 weken (n.s.) 11  (14,1) 21  (18,9) 36  (27,3) 27  (23,9) 47  (22,4) 48  (21,4) 
Gespijbeld in afgelopen 4 weken (n.s.) 15  (19,7) 24  (21,4) 42  (31,6) 33  (28,9) 57  (27,3) 57  (25,2) 
Niet leuk/vreselijk op school (n.s.) 8  (9,6) 8  (6,7) 13  (9,4) 7  (5,7) 21  (9,5) 15  (6,2) 
Gezondheid niet zo best/slecht (n.s.) 1  (1,1) 3  (2,2) 6  (3,6) 4  (3,2) 7  (2,7) 7  (2,7) 
Extreem ondergewicht (n.s.) 0  (0) 1  (0,8) 1  (0,7) 1  (1,0) 1  (0,5) 2  (0,9) 
Ondergewicht (n.s.) 4  (5,3) 5  (4,2) 8  (5,9) 8  (8,0) 12  (5,7) 13  (5,9) 
Normaal gewicht (n.s.) 61  (80,3) 107  (89,2) 118  (86,8) 88  (88,0) 179  (84,4) 195  (88,6) 
Overgewicht (n.s.) 11  (14,5) 8  (6,7) 10  (7,4) 4  (4,0) 21  (9,9) 12  (5,5) 
Extreem overgewicht (n.s.) 2  (2,6) 0  (0) 0 (0) 1  (1,0) 2  (0,9) 1  (0,5) 
Zelfmoordgedachte in afgelopen jaar (n.s.) 7  (7,7) 5  (3,7) 21  (12,5) 14  (11,3) 28  (10,8) 19  (7,3) 
Zelfmoordpoging in afgelopen jaar (n.s.) 0  (0) 1  (0,7) 3  (1,8) 2  (1,6) 3  (1,2) 3  (1,2) 
Altijd bezig met een probleem (n.s.) 8  (8,8) 13  (9,6) 43  (26,2) 34  (27,6) 51  (20,0) 47  (18,1) 
Excessief alcoholgebruik (j n.s., m ***) 33  (36,7) 46  (37,4) 67  (40,6) 18  (15,7) 100  (39,2) 64  (26,9) 
Ooit cannabis gebruikt (n.s.) 13  (14,3) 23  (17,0) 28  (16,8) 22  (17,7) 41  (15,9) 45  (17,4) 
Cannabis gebruikt in afgelopen 4 weken (n.s.) 4  (4,4) 6  (4,6) 4  (2,4) 6  (5,0) 8  (3,1) 12  (4,8) 
Ooit harddrugs gebruikt (j n.s., m *) 4  (4,5) 4  (3,1) 9  (5,5) 1  (0,8) 13  (5,1) 5  (2,0) 
Harddrugs gebruikt in afgelopen 4 weken (n.s.) 1  (1,1) 1  (0,8) 1  (0,6) 0 (0) 2  (0,8) 1  (0,4) 
Dagelijkse rokers (n.s.) 5  (5,4) 10  (7,4) 15  (9,0) 9  (7,2) 20  (7,7) 19  (7,3) 
Voelt zich vaak onveilig overdag (n.s.) 2  (2,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2  (0,8) 0 (0) 
Voelt zich vaak onveilig 's nachts (n.s.) 0  (0) 0 (0) 9  (5,5) 6  (4,9) 9  (3,5) 6  (2,4) 
Wel eens een onveilig gevoel op een bepaalde plek (n.s.) 45  (48,9) 79  (58,1) 146  (85,9) 108  (86,4) 191  (72,9) 187  (71,6) 
Ten minste éénmaal delinquent gedrag vertoond (n.s.) 54  (60,0) 80  (59,7) 82  (49,1) 63  (50,4) 136  (52,9) 143  (55,2) 
Een paar keer bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 35  (38,0) 47  (34,6) 47  (27,6) 37  (29,6) 82  (31,3) 84  (32,2) 
Vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 3  (3,3) 8  (5,9) 10  (5,9) 3  (2,4) 13  (5,0) 11  (4,2) 
Heel vaak bepaald delinquent gedrag vertoond (n.s.) 1  (1,1) 2  (1,5) 4  (2,4) 3  (2,4) 5  (1,9) 5  (1,9) 
         
n.s.: niet significant; significant verschil tussen jongeren die wel bij de brand waren betrokken en jongeren die niet bij de brand waren betrokken voor jongens (j) en/of meisjes (m) (Chi-kwadraat 
toets, Fisher's exact test bij kleine aantallen): * p � 0,05, *** p � 0,001. 



 
 
Tabel 37. Odds ratio's (95% BI) voor het vóórkomen van geselecteerde indicatoren uit de 
jongerenenquête en de verschillende relaties met de brand, gecorrigeerd voor geslacht, 
leeftijd*, school/opleiding, wonen in een éénouder gezin, zelfstandig wonen en ervaren 
etniciteit 

 
Indicatoren ** 

 
OR (95% BI) Significantie n 

      
Overgewicht - Vrienden gewond geraakt 2,64 (1,16 - 6,04) 0,021 429 

      
Ooit cannabis gebruikt - 15 jaar 0,29 (0,13 - 0,64) 0,003 513 

- 16 jaar 0,42 (0,28 - 0,79) 0,007  
- 17 jaar 0,48 (0,25 - 0,90) 0,023  

- Familie gewond geraakt 0,38 (0,20 - 0,71) 0,003  
      

Ooit harddrugs gebruikt *** - Zelf in café 3,61 (1,03 - 12,66) 0,045 502 
      

Dagelijkse rokers - Volgt school/opleiding 0,33 (0,14 - 0,81) 0,015 515 
- Vrienden verloren 2,42 (1,06 - 5,55) 0,036  

       
* Ten opzichte van 18-jarigen 
** Alleen de modellen waar een significante relatie met een betrokkenheid bij de brand aanwezig was worden weergegeven en 
dan alleen de significante indicatoren uit die modellen 
*** In een zelfde multivariate analyse ook significant gecorreleerd met vrienden verloren hebben  



 Tabel 38. Vergelijking van de indicatoren van de jongerenenquête tussen Purmerend, Landsmeer en Edam-Volendam, per leeftijdsgroep 

  
% 15-jarigen 

 
% 16-jarigen 

 
% 17-jarigen 

 
% 18-jarigen 

Indicatoren * Purmerend Edam-
Volendam Purmerend Edam-

Volendam Purmerend Edam-
Volendam Purmerend Edam-

Volendam Landsmeer 

Ziek thuis gebleven in de afgelopen 4 weken 40 31.6 38 22.8 31 19.0 n.b. 13.3 n.b. 
Gespijbeld in de afgelopen 4 weken 16 15.3 25 25.0 31 30.2 n.b. 33.0 n.b. 
Extreem ondergewicht 1.3 1.1 2.0 0.8 1.1 0.0 3.0 0.9 0 
Ondergewicht 8.3 8.0 7.4 5.3 12.5 5.5 7.1 4.5 7.8 
Normaal gewicht 84.7 79.3 77.7 89.3 79.3 88.1 78.7 87.5 84.0 
Overgewicht 2.6 12.6 10.8 5.3 6.6 6.4 8.1 8.0 6.1 
Extreem overgewicht 3.2 1.1 2.0 0.0 0.5 1.8 3.0 0.9 2.2 
MHI-5 psychisch ongezond 18.2 14.1 18 16.8 15.3 18.1 20.4 19.1 18.8 
Altijd bezig met een probleem 24.9 13.2 24.9 21.9 22.8 20.3 26.7 20.5 16.7 
Excessief alcoholgebruik 4.8 20.2 6 30.2 13.7 43.2 9 36.4 9.4 
Cannabis gebruikt in de afgelopen 4 weken 8.6 3.8 15.7 1.3 19.2 3.9 20 7.6 27.1 
Harddrugs gebruikt in de afgelopen 4 weken 0.5 1.0 2.3 0.0 3.8 0.0 2.7 1.6 4.3 
Dagelijkse rokers 9.7 3.8 9.3 8.2 6.9 6.7 24.6 9.8 17.0 
Voelt zich vaak onveilig overdag 1.5 0.0 4.0 1.3 1.5 0.8 6.0 0.0 1.9 
Voelt zich vaak onveilig 's nachts  6.0 2.9  10 2.6 8.0 3.0 7.0 3.8 1.5 
          

* Voor de volgende indicatoren was geen vergelijking mogelijk: gezondheid niet zo best/slecht, niet leuk/vreselijk op school, zelfmoordgedachte in het afgelopen jaar, zelfmoordpoging in het 
afgelopen jaar, ooit cannabis gebruikt, ooit harddrugs gebruikt, wel eens een onveilig gevoel op een bepaalde plek, ten minste één maal delinquent gedrag vertoond. N.b.: niet beschikbaar. 
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