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1. Welke dag zijn we vandaag?
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

2. In welke maand zijn we?
maart

april

mei

juni

3. De hoeveelste dag van de maand zijn we vandaag?
1
8
15
2
9
16
3
10
17
4
11
18
5
12
19
6
13
20
7
14
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

4. Ben jij een jongen of een meisje?
jongen

meisje

5. In welke maand ben jij geboren?
januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

6. In welk jaar ben jij geboren ?
80
81

82

83

84

85

88

89

90

91

ander, nl.

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

ander, nl.

87

86

7. Hoe oud ben je nu ?
16

8. In welk jaar zit je?
eerste

tweede

derde

vierde

vijfde

zesde

9. Welke onderwijsvorm volg je?
algemeen
kunst
technisch
beroepsvoorbereidend
beroeps

10. Wat is de postcode en de naam van je woonplaats?
postcode

gemeente

11. Welke nationaliteit heb je?
ik ben Belg
ik ben Belg en heb ook een andere nationaliteit, namelijk:
ik ben geen Belg, ik ben:
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12. Volgende vragen gaan over je gezin: de mensen waarmee je samenleeft.
Niet alle jongeren wonen bij hun beide ouders, sommige jongeren wonen maar bij 1 ouder en nog
andere jongeren behoren tot 2 gezinnen.

2

⇒ Jongeren wiens ouders samen leven, of die 1 thuis hebben, vullen alleen kolom A in.
⇒ Jongeren wiens ouders gescheiden leven en die afwisselend bij beide ouders wonen vullen zowel
kolom A als kolom B in.

Deze kolom is enkel voor kinderen van
wie de ouders gescheiden leven

A

B
Maak het vierkantje zwart voor
alle personen die hier wonen.

volwassenen

Maak het vierkantje zwart voor
alle personen die hier wonen.
volwassenen

moeder

moeder

vader

vader

stiefmoeder (of vriendin van vader)

stiefmoeder (of vriendin van vader)

stiefvader (of vriend van moeder)

stiefvader (of vriend van moeder)

grootmoeder

grootmoeder

grootvader

grootvader

ik woon in een opvangtehuis

ik woon in een opvangtehuis

ergens anders, namelijk: . . . . . . . .

ergens anders, namelijk: . . . . . . . .

kinderen

kinderen

Hoeveel zussen (half- en stiefzussen meegerekend)
wonen hier?
meer

Hoeveel zussen (half- en stiefzussen meegerekend)
wonen hier?
meer

geen

1

2

3

4

5

6

7

dan 7

Hoeveel broers (half- en stiefbroers meegerekend)
wonen hier?
meer
geen

1

2

3

13. Woon je hier....

4

5

6

7

dan 7

geen

1

2

3

4

5

6

7

dan 7

Hoeveel broers (half- en stiefbroers meegerekend)
wonen hier?
meer
geen

1

2

3

4

5

6

7

dan 7

Woon je hier....

altijd

de helft van de tijd

de meeste tijd

regelmatig maar minder dan de helft van de tijd

de helft van de tijd

in de weekends
soms
bijna nooit
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14. Jouw moeder: werkt zij, is zij huisvrouw, .... ?
zij werkt
ga verder met vraag 15
zij is huisvrouw of zorgt voor anderen
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!

zij is gepensioneerd, ziek, student
zij is werkzoekend (stempelt)
ik zie haar zelden of nooit/ zij is overleden
ik weet het niet

!

Ga onmiddellijk naar vraag 19

15. Indien zij werkt, waar werkt zij dan? (vb. ziekenhuis, bank, restaurant...)

.........................
16. Omschrijf zo goed mogelijk wat voor werk jouw moeder doet: bijvoorbeeld zij is kapster, tandarts,
lerares in de lagere school, kuisvrouw, schilder/behanger .....

................................................
17. Je moeder werkt:
als zelfstandige: zij heeft een eigen zaak, winkel, café of bedrijf....
voor een baas: in een bedrijf, voor de staat (gemeente, stad...), in een winkel, school of bij iemand thuis
ik weet het niet

18. Heeft zij leiding over andere personeelsleden?
ja
neen
ik weet het niet

" Indien ja, over hoeveel andere personeelsleden heeft zij leiding?
minder dan 10

10 of meer

ik weet het niet

19. Jouw vader: werkt hij, is hij werkloos, .... ?

ga verder met vraag 20
!
hij is gepensioneerd, ziek, student
hij werkt

hij is werkzoekend (stempelt)
hij is huisman of zorgt voor anderen

!

Ga onmiddellijk naar vraag 24

ik zie hem zelden of nooit/ hij is overleden
ik weet het niet

20. Indien hij werkt, waar werkt hij dan? (vb. ziekenhuis, bank, restaurant...)

.........................
21. Omschrijf zo goed mogelijk wat voor werk jouw vader doet: bijvoorbeeld hij is kapper, tandarts,
leraar in de lagere school, klusjesman, schilder/behanger .....

................................................
22. Je vader werkt:
als zelfstandige: hij heeft een eigen zaak, winkel, café of bedrijf....
voor een baas: in een bedrijf, voor de staat (gemeente, stad...), in een winkel, school of bij iemand thuis...
ik weet het niet

23. Heeft hij leiding over andere personeelsleden?
ja
neen
ik weet het niet

" Indien ja, over hoeveel andere personeelsleden heeft hij leiding?
minder dan 10

10 of meer

ik weet het niet
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24. Hoe vaak eet jij gewoonlijk een ontbijt (=meer dan een glas melk of fruitsap)?
Maak één bolletje zwart voor de week en één bolletje voor het weekend.

Gedurende de week (van maandag tot en met vrijdag)
ik ontbijt nooit gedurende de week
1 dag
2 dagen
3 dagen

In het weekend (zaterdag en zondag)
ik ontbijt nooit in het weekend
ik ontbijt gewoonlijk maar 1 keer in het weekend
(zaterdag of zondag)

ik ontbijt gewoonlijk zowel 's zaterdags als 's zondags

4 dagen
5 dagen

25. Hoe vaak eet jij gewoonlijk een middagmaal (=een broodmaaltijd of een warme maaltijd, maar meer
dan een drankje of een tussendoortje)? Maak één bolletje zwart voor de week en één bolletje voor het weekend.
Gedurende de week (van maandag tot en met vrijdag)
ik eet nooit een middagmaal gedurende de week

In het weekend (zaterdag en zondag)
ik eet nooit een middagmaal in het weekend

1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen

ik eet gewoonlijk maar 1 dag van het weekend een
middagmaal (zaterdag of zondag)
ik eet gewoonlijk zowel 's zaterdags als 's zondags
een middagmaal

26. Hoe vaak eet jij gewoonlijk een avondmaal (=een broodmaaltijd of een warme maaltijd, maar meer
dan een drankje of een tussendoortje)? Maak één bolletje zwart voor de week en één bolletje voor het weekend.
Gedurende de week (van maandag tot en met vrijdag)
ik eet nooit een avondmaal gedurende de week

In het weekend (zaterdag en zondag)
ik eet nooit een avondmaal in het weekend

1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen

ik eet gewoonlijk maar 1 dag van het weekend een
avondmaal (zaterdag of zondag)
ik eet gewoonlijk zowel 's zaterdags als 's zondags
een avondmaal

5 dagen

27. Hoeveel keer per dag eet jij gewoonlijk een tussendoortje?
Maak één bolletje zwart voor de weekdagen en één bolletje voor het weekend.

Op weekdagen (maandag tot en met vrijdag)

In het weekend (zaterdag en zondag)

zelden of nooit

zelden of nooit

1 keer per dag

1 keer per dag

2 keer per dag

2 keer per dag

3 keer per dag

3 keer per dag

4 keer per dag

4 keer per dag

5 keer per dag

5 keer per dag

6 of meer keer per dag

6 of meer keer per dag
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28. Hoeveel dagen per week eet of drink jij gewoonlijk .... ?

nooit

minder dan
1 dag per
week
/zelden

5

Maak één bolletje zwart per lijn.

1 dag
per
week

2-4
dagen
per
week

5-6
dagen
per
week

1 keer
elke dag
per dag en meer dan
dit elke dag 1 keer

fruit
groenten
snoep of chocolade
cola of andere zoete frisdrank
cola light of andere light frisdrank
een alcoholische drank
(bier, wijn, sterke drank ...)

magere of halfvolle melk
volle melk
kaas
andere melkproducten (yoghurt, kwark,
chocomelk, fristi, pudding, ...)

ontbijtgranen

(cornflakes, choco pops,
müesli... )

wit brood
bruin brood
chips
frieten
vlees (ook als beleg)
vis
eieren

29. Kleur de vakjes vóór de producten die je gisteren gegeten of gedronken hebt.
fruit

cola of andere zoete frisdrank

snoep of chocolade

groenten

cola light of andere light frisdrank

chips

een alcoholische drank

frieten

volle melk

ontbijtgranen

vlees

kaas

wit brood

vis

andere melkproducten

bruin brood

eieren

magere/halfvolle melk
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30. Sommige jongeren gaan met honger naar bed of naar school omdat er niet genoeg eten in huis is.
Hoe vaak overkomt jou dit?
altijd

vaak

soms

nooit

31. Volg je momenteel een dieet of doe je iets anders om gewicht te verliezen?
neen, mijn gewicht is prima
neen, maar ik zou moeten afvallen
neen, ik ben te mager
ja

32. Ben jij gedurende de laatste 12 maanden op dieet gegaan, of heb jij jouw eetgewoontes veranderd,
of iets anders gedaan om je gewicht te beïnvloeden?
neen

⇒ Ga naar vraag 34

ja, voor een paar dagen
ja, voor een week
ja, voor meer dan een week maar minder dan een maand
ja, voor een maand
ja, voor meer dan een maand maar minder dan 6 maanden
ja, voor minstens 6 maanden

33. Wat heb jij gedurende de laatste 12 maanden gedaan om je gewicht te beïnvloeden?

Duid onderstaand alle antwoorden aan die voor jou van toepassing zijn.
ik heb de laatste 12 maanden niets gedaan om mijn gewicht te beïnvloeden

meer beweging, sport, oefeningen

ja

neen

maaltijden overslaan

ja

neen

vasten (=minimaal 24 uur niets eten)

ja

neen

minder zoet eten

ja

neen

minder vetrijke voedingsmiddelen eten

ja

neen

minder zoete frisdrank drinken

ja

neen

minder eten (kleinere hoeveelheden)

ja

neen

meer fruit en groenten eten

ja

neen

meer water drinken

ja

neen

ja

neen

braken na de maaltijd

ja

neen

dieetpillen of laxeermiddelen innemen

ja

neen

meer roken

ja

neen

dieet onder toezicht van een diëtist of dokter

ja

neen

andere, namelijk ......................................

ja

neen

voeding beperken tot 1 of meer groepen voedingsmiddelen
(enkel fruit en groenten eten, alleen drinken, alleen water en
brood eten,....)
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34. Heb jij ooit tabak gerookt? (minstens 1 sigaret, sigaar of pijp)
ja
neen

35. Hoe vaak rook je momenteel?
elke dag
minstens 1 maal per week, maar niet elke dag
minder dan 1 maal per week
ik rook nooit

36. Hoeveel sigaretten rook je gewoonlijk per week?
Als je minder dan 1 keer per week rookt of je rookt niet, vul je 0 in.
sigaretten per week

37. Hoe oud was je toen je voor het eerst een sigaret rookte (meer dan een trekje)?
ik heb nog nooit gerookt
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ander, nl.

38. Vul bij onderstaande vraag kolom A in voor je belangrijkste thuis of als je maar 1 thuis hebt.
Heb je nog een tweede thuis vul dan ook kolom B in.

A

B Mag jij thuis roken?

Mag jij thuis roken?
ja, altijd

ja, altijd

ja, soms

ja, soms

neen, nooit

neen, nooit

39. Hoe vaak rook je in volgende situaties?
ik rook nooit

nooit

zelden

soms

vaak

Alleen
Met vrienden
Met je vader
Met je moeder
40. Rookt één van de volgende personen? Maak 1 bolletje zwart voor elke persoon.
rookt
dagelijks

rookt
af en toe

rookt
niet

ik weet
het niet

heb of zie deze
persoon niet

je vader
je moeder
je beste vriend/vriendin
11296
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41. Hoeveel van je vrienden roken tabak?
allemaal of bijna allemaal
meer dan de helft
ongeveer de helft
minder dan de helft
bijna geen enkele
geen enkele

42. Hoe vaak drink je momenteel alcohol, bv. wijn, sterke drank, bier...
Houd ook rekening met de keren waarop je enkel een beetje dronk.
dagelijks
elke week
elke maand

uitzonderlijk

nooit

bier
wijn
sterke drank
cider, schuimwijn
cocktails, aperitieven
alcoholpops

(vb bacardi
breezer...)

43. Ben je ooit al eens echt dronken geweest?
neen, nooit
ja, 1 maal
ja, 2 tot 3 maal
ja, 4 tot 10 maal
ja, meer dan 10 maal
44. Hoe oud was je toen je voor het eerst alcohol dronk (meer dan een slokje)?
ik heb nog nooit alcohol gedronken
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ander, nl.

45. Hoe oud was je toen je voor het eerst dronken was?
ik ben nog nooit dronken geweest
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ander, nl.

46. Heb jij ooit al cannabis (marihuana/joints) gebruikt?
3 tot 5
nooit
1 of 2
keer
keer

6 tot 9
keer

10 tot 19
keer

20 tot 39
keer

40 keer
of meer

in heel je leven
gedurende de laatste
12 maanden
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47. Hoe vaak poets je je tanden?
meer dan eens per dag
eens per dag
minstens eens per week, maar niet dagelijks
minder dan eens per week
nooit
48. Hoeveel uren per dag kijk je gewoonlijk naar televisie of naar video's, in je vrije tijd?
Maak één bolletje zwart voor de weekdagen en één bolletje voor het weekend.

Op weekdagen (van maandag tot en met vrijdag)

In het weekend (zaterdag en zondag)

helemaal niet

helemaal niet

ongeveer een half uur per dag

ongeveer een half uur per dag

ongeveer een uur per dag

ongeveer een uur per dag

ongeveer 2 uren per dag

ongeveer 2 uren per dag

ongeveer 3 uren per dag

ongeveer 3 uren per dag

ongeveer 4 uren per dag

ongeveer 4 uren per dag

ongeveer 5 uren per dag

ongeveer 5 uren per dag

ongeveer 6 uren per dag

ongeveer 6 uren per dag

7 uren of meer per dag

7 uren of meer per dag

49. Hoeveel uren per dag besteed je gewoonlijk aan het maken van huiswerk en het leren van lessen,
buiten de schooluren?
Maak één bolletje zwart voor de weekdagen en één bolletje voor het weekend.
Op weekdagen (van maandag tot en met vrijdag)
In het weekend (zaterdag en zondag)
helemaal niet

helemaal niet

ongeveer een half uur per dag

ongeveer een half uur per dag

ongeveer een uur per dag

ongeveer een uur per dag

ongeveer 2 uren per dag

ongeveer 2 uren per dag

ongeveer 3 uren per dag

ongeveer 3 uren per dag

ongeveer 4 uren per dag

ongeveer 4 uren per dag

ongeveer 5 uren per dag

ongeveer 5 uren per dag

ongeveer 6 uren per dag

ongeveer 6 uren per dag

7 uren of meer per dag

7 uren of meer per dag

50. Hoeveel uren per dag gebruik jij gewoonlijk een computer (om spelletjes te spelen,
te emailen, te chatten, te surfen op het internet...), in je vrije tijd?
Maak één bolletje zwart voor de weekdagen en één bolletje voor het weekend.

Op weekdagen (van maandag tot en met vrijdag)

In het weekend (zaterdag en zondag)

helemaal niet

helemaal niet

ongeveer een half uur per dag

ongeveer een half uur per dag

ongeveer een uur per dag

ongeveer een uur per dag

ongeveer 2 uren per dag

ongeveer 2 uren per dag

ongeveer 3 uren per dag

ongeveer 3 uren per dag

ongeveer 4 uren per dag

ongeveer 4 uren per dag

ongeveer 5 uren per dag

ongeveer 5 uren per dag

ongeveer 6 uren per dag

ongeveer 6 uren per dag

7 uren of meer per dag

7 uren of meer per dag
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Volgende vragen gaan over fysieke activiteit.
Fysieke activiteit zijn lichaamsbewegingen die je hart sneller doen slaan en je buiten adem brengen.
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Deze lichaamsbeweging kan niet alleen tijdens het sporten gedaan worden maar ook tijdens
schoolactiviteiten, bij het spelen met vrienden, tijdens het naar school wandelen...
Enkele voorbeelden zijn lopen, snel wandelen, in line skaten, fietsen, dansen, skateboarden,
zwemmen, voetballen, surfen....
Voor de volgende 2 vragen is het de bedoeling dat je alle tijd die je besteedt aan fysieke activiteit op 1
dag optelt.
51. Denk nu terug aan de laatste 7 dagen: op hoeveel dagen was jij ten minste 60 minuten bezig met
dergelijke lichaamsbeweging?

0 dagen

1

2

3

4

5

6

7 dagen

52. Op hoeveel dagen van een gewone week ben jij ten minste 60 minuten bezig met dergelijke
lichaamsbeweging?

0 dagen

1

2

3

4

5

6

7 dagen

Veel jonge mensen kwetsen zich of raken gewond gedurende het sporten of vechten. Dit kan op
verschillende plaatsen gebeuren zoals thuis of op straat. Verwondingen of ongevallen kunnen ook
bestaan uit vergiftiging of het zich verbranden.
Ziektes zoals de mazelen of griep zijn geen ongevallen.
53. Hoe vaak ben jij gedurende de laatste 12 maanden verwond geweest zodat een dokter of
verpleegster je diende te behandelen?
ik ben niet gekwetst geweest gedurende de laatste 12 maanden
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer of meer
54. Hoe vaak draag je een helm wanneer je fietst?
ik draag ALTIJD een helm wanneer ik fiets
ik draag VAAK een helm wanneer ik fiets
ik draag SOMS een helm wanneer ik fiets
ik draag ZELDEN of NOOIT een helm wanneer ik fiets
ik fiets nooit
55. Hoe vaak doe je de veiligheidsgordel om als je in de auto zit?
altijd
vaak
soms
zelden of nooit
er is meestal geen veiligheidsgordel waar ik zit
56. Hoe vaak heb jij gedurende de laatste 12 maanden met iemand gevochten?
(gevechtssporten tellen niet mee)
ik heb met niemand gevochten
1 keer
2 keer
3 keer
11296
4 keer of meer

Nu volgen een aantal vragen over pesten. We zeggen dat een student gepest wordt als een andere 11
student of groep studenten, vervelende of onplezierige dingen tegenover hem zegt of doet. Wanneer
een leerling herhaaldelijk geplaagd wordt op een manier die hem niet zint of wanneer een leerling
opzettelijk uitgesloten wordt, dan spreekt men ook van pesten.
Wanneer 2 leerlingen die even sterk zijn, vechten of met elkaar ruzie maken dan is dit GEEN PESTEN.
Wanneer een leerling geplaagd wordt op een vriendelijke of speelse manier, dan spreekt men ook
NIET van pesten.
57. Hoe vaak ben jij de laatste maanden gepest op school?
ik werd de laatste maanden niet gepest
één- of tweemaal
2 of 3 keer per maand
ongeveer éénmaal per week
verschillende keren per week

58. Hoe vaak heb jij meegedaan aan het pesten van anderen op school gedurende de laatste maanden?
ik heb de laatste maanden niemand gepest op school
één- of tweemaal
2 of 3 keer per maand
ongeveer éénmaal per week
verschillende keren per week
59. Hoeveel echte vrienden en vriendinnen heb je op dit moment? Kleur 1 bolletje in elke kolom.
Vrienden
geen
één
twee
drie of meer

Vriendinnen
geen
één
twee
drie of meer

60. Hoeveel dagen per week ontmoet je je vrienden onmiddellijk na de schooluren?

geen

1

2

3

4

5 dagen per week

61. Hoeveel avonden per week breng je gewoonlijk door met je vrienden?

geen

1

2

3

4

5

6

7 avonden per week

62. Hoe vaak telefoneer je, email je of zend je SMS-boodschappen naar je vrienden?

zelden of nooit
1 of 2 dagen per week
3 of 4 dagen per week
5 of 6 dagen per week
elke dag
63. Hoeveel dagen per week ben jij betrokken in een of andere club of organisatie (vb. scouts, een
zwemclub of sportclub, een jongerenorganistie, een koor, een dansgroep ....)

elke dag
5 of 6 dagen per week
3 of 4 dagen per week
1 of 2 dagen per week
minder dan eens per week
helemaal niet
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64. Hoe gemakkelijk is het voor jou om over je problemen te praten met de volgende personen?
Maak 1 bolletje zwart voor elke lijn.

heel
gemakkelijk

gemakkelijk

moeilijk

heel
moeilijk

heb of zie deze
persoon niet

moeder
stiefmoeder (vaders vriendin)
vader
stiefvader (moeders vriend)
oudere zus(sen)
oudere broer(s)
beste vriend/vriendin
vrienden van hetzelfde geslacht
vrienden van ander geslacht

65. In welke mate kan je zelf beslissen hoe jij je vrije tijd doorbrengt?
ik beslis gewoonlijk zelf
zowel mijn ouders als ik, maar ik mag meestal doen wat ik wil
zowel mijn ouders als ik, maar ik doe gewoonlijk wat mijn ouders willen
mijn ouders beslissen gewoonlijk hoe ik mijn vrije tijd doorbreng

66. Hoe beslissen jij en je vrienden wat jullie samen doen?
ik beslis gewoonlijk wat wij doen
mijn vrienden en ik beslissen gewoonlijk samen wat we gaan doen
zowel mijn vrienden als ik beslissen, maar ik doe meestal wat mijn vrienden voorstellen
een van mijn vrienden beslist gewoonlijk

67. Wat denkt je klasleraar over je schoolresultaten in vergelijking met je klasgenoten?
Geef je mening.
Hij/zij denkt dat ik . . .
een zeer goede leerling ben
een goede leerling ben
een gemiddelde leerling ben
onder het gemiddelde zit

68. Wat denk je momenteel over school ?
ik vind het er leuk/ik doe het zeer graag
ik vind het redelijk leuk
ik hou er niet zo erg van
ik heb er een hekel aan/ik doe het helemaal niet graag

69. Hoe erg voel je je onder druk staan door het schoolwerk dat je moet doen?
helemaal niet
een beetje
nogal
veel
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70. Hier volgen enkele uitspraken over jouw klasgenoten. In welke mate ga jij hiermee akkoord?
helemaal
mee
geen
niet mee helemaal niet
mee eens
eens
mening
eens
mee eens
Mijn klasgenoten zijn graag samen.
De meeste leerlingen van mijn klas zijn
vriendelijk en behulpzaam.
Mijn klasgenoten aanvaarden me zoals ik ben.
De leerlingen zijn betrokken bij het
organiseren van schoolactiviteiten.
71. Hier volgen enkele uitspraken over je school. Duid voor elke uitspraak aan in welke mate je het
ermee eens bent.
helemaal
mee
geen
niet mee helemaal niet
eens
mening
eens
mee eens
mee eens
In onze school maken de leerlingen mee de
reglementen.
De leerlingen worden te streng behandeld in
onze school.
De regels in onze school zijn eerlijk.
Onze school is een aangename plaats.
Ik voel me thuis op onze school.
Ik voel me veilig op onze school.

72. Nu volgen enkele uitspraken over je leerkracht(en). Duid voor elke uitspraak aan in welke mate je
het ermee eens bent.
helemaal
mee
geen
niet mee helemaal niet
eens
mening
eens
mee eens
mee eens
Mijn leerkracht(en) hebben graag dat ik mijn
mening zeg in de klas.
De leerkrachten behandelen ons eerlijk.
Indien nodig krijg ik extra hulp.
De leerkrachten zijn geïnteresseerd in wie
ik ben.

73. Heb je dit trimester wel eens gebrost/gespijbeld (=in het geheim van school wegblijven)?
neen, ik heb niet gespijbeld dit trimester
ja, 1 dag
ja, 2 dagen
ja, 3 dagen
ja, meer dan 3 dagen

74. Heb jij reeds 1 of meerdere keren een jaar overgedaan/ben je ooit al blijven zitten?
ik ben nog nooit blijven zitten
ik ben 1 keer blijven zitten
ik ben 2 keer blijven zitten
ik ben 3 keer blijven zitten
ik ben 4 keer of meer blijven zitten
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75. Rechts zie je een ladder
afgebeeld.
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10 best mogelijk leven
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 slechtst mogelijk leven

Helemaal bovenaan de ladder (10) is
het best mogelijke leven voor jou,
helemaal beneden aan de ladder (0)
geeft het slechtst mogelijke leven
voor jou weer.
Waar denk jij dat je je over 't
algemeen op de ladder bevindt ?
Kleur het bolletje dat best beschrijft
waar jij je nu op de ladder bevindt.

76. Over 't algemeen, voel ik me veilig in de omgeving waarin ik leef...
altijd
meestal
soms
zelden of nooit

77. Denk jij dat de omgeving waarin jij leeft, een goede omgeving is om in te leven?
ja, het is er werkelijk goed
ja, het is er goed
het is er OK
het is er niet echt goed
het is er helemaal niet goed

78. In welke mate ben jij het eens met volgende uitspraken over de omgeving waarin je leeft?
helemaal
mee eens

mee
eens

geen
mening

niet mee
eens

helemaal niet
mee eens

Mensen zeggen er goeiedag en praten
regelmatig met elkaar op straat.
Het is er veilig voor jonge kinderen om overdag
buiten te spelen.
Je kunt er de mensen vertrouwen.
Er zijn goeie plaatsen om je vrije tijd door te brengen.
(vb. ontspanningslokalen, parken, winkels...)
Ik kan de buren vragen om mij te helpen of iets
voor mij te doen.
De meeste mensen proberen er van je te
profiteren, als ze de kans krijgen.

79. Wat vind jij van je gezondheid?
zeer goed
goed
redelijk
niet zo goed
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80. Vind je jezelf:
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veel te mager
een beetje te mager
goed
een beetje te dik
veel te dik

81. Vind je jezelf:

zeer knap, mooi
tamelijk knap
gemiddeld
niet erg knap
helemaal niet knap

82. Hoeveel weeg je zonder kleren?

kg

83. Hoe groot ben je zonder schoenen?

cm

Vraag 84 is enkel in te vullen door MEISJES
84. Heb jij al ooit je maandstonden gehad?
neen, ik heb nog nooit mijn maandstonden gehad
ja, reeds sinds ik

jaar ben

Terug door iedereen in te vullen!
85. Hoe dikwijls ben je nog moe wanneer je 's morgens naar school gaat?
zelden of nooit
af en toe
1 tot 3 maal per week
4 maal per week of meer

86. Hoe vaak heb je de volgende klachten gehad gedurende de voorbije 6 maanden? (1 bolletje per lijn.)
meer dan 1
bijna elke
zelden of
keer per
bijna elke
bijna elke
dag
nooit
week
week
maand
hoofdpijn
buikpijn
rugpijn
futloos-vermoeid
geïrriteerd-slechtgehumeurd
zenuwachtigheid
problemen om in slaap te vallen
duizeligheid
11296
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87. Heb je in de voorbije maand een geneesmiddel of pilletje genomen voor het volgende:
(kleur 1 bolletje per lijn)

neen

ja

hoofdpijn
buikpijn
om in slaap te vallen
zenuwachtigheid
vermageren (laxeermiddel,...)

88. Heeft een dokter je ooit gezegd dat je astma hebt?
ja

neen

ik weet het niet

89. Heb jij in de laatste 12 maanden piepen of fluiten in de borstkas gehad?
ja

neen

ik weet het niet

90. Heb je in de laatste 12 maanden tijdens of na een inspanning piepen in de borstkas gehad?
ja

neen

ik weet het niet

91. Heb jij in de laatste 12 maanden 's nachts een droge hoest gehad, die niet het gevolg was van een
verkoudheid of een luchtweginfectie?
ja

neen

ik weet het niet

92. Ben je in de laatste 12 maanden naar de dokter of naar het ziekenhuis moeten gaan omdat je last
had van piepen of fluiten in de borstkas?
ja

neen

93. Hoe vaak voel jij je:

ik weet het niet

altijd

dikwijls

soms

uitzonderlijk

nooit

uitgesloten
hulpeloos / machteloos
zeker van jezelf

94. Voel je je ooit wel eens eenzaam?
ja, heel dikwijls
ja, vrij vaak
ja, soms
neen

95. Sommige mensen voelen zich zo hopeloos dat ze zelfmoord als enige mogelijke uitweg zien. Heb
jij er wel eens over gedacht een einde aan je leven te maken?
nooit

een enkele keer

soms

vaak

heel vaak

96. Heb je ooit een echte poging gedaan om een einde aan je leven te maken?
nooit

één keer

meer dan één keer
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97. Hebben VRIENDEN of KENNISSEN van je ooit hash/marihuana (joints) gebruikt?
ja, dikwijls
ja, zelden
neen, ik denk het niet
neen, nooit
ik weet het niet

98. Hebben VRIENDEN of KENNISSEN van je ooit andere illegale drugs gebruikt?
ja, dikwijls
ja, zelden
neen, ik denk het niet
neen, nooit
ik weet het niet

99. Heb JIJ reeds één van de volgende drugs gebruikt? Kleur 1 bolletje per lijn.
nooit

1-2 keer

3 keer of meer

ken ik niet

hash/marihuana (joints)
heroïne
cocaïne
MTP
tripmiddelen

(LSD, ...)

hallucinogenen

(pado's)

amfetamines

(speed, pep....)

XTC
snuifmiddelen

(lijmen, verdunner.)

100. Heb jij AFGELOPEN MAAND een van volgende drugs gebruikt? Kleur 1 bolletje per lijn.
nooit

1-2 keer

3 keer of meer

ken ik niet

hash/marihuana (joints)
heroïne
cocaïne
MTP
tripmiddelen

(LSD, ...)

hallucinogenen

(pado's)

amfetamines
XTC
snuifmiddelen

(speed, pep....)

(lijmen, verdunner.)

101. Indien je ooit één van deze drugs genomen hebt, hoe oud was je toen je dit voor het eerst deed?
ik heb nooit drugs genomen
9 jaar

10 jaar

11 jaar

12 jaar

13 jaar

14 jaar

16 jaar

17 jaar

18 jaar

19 jaar

20 jaar

ander, nl

15 jaar
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102. Zou jij gemakkelijk aan één van volgende producten kunnen geraken?
misschien: ik zou me
moeten informeren

ja, zonder
problemen

neen

ik weet
het niet

hash
XTC
LSD

103. Hebben jullie thuis een auto, een bestelwagen of een vrachtwagen?
neen
ja, één
ja, twee of meer

104. Heb je een eigen slaapkamer voor jezelf?
ja
neen

105. Hoeveel keer ben je samen met je gezin met vakantie geweest gedurende de laatste 12 maanden?
helemaal niet
1 keer
2 keer
meer dan 2 keer

106. Hoeveel computers hebben jullie thuis? (opgelet: play stations zijn geen computers)
geen
1
2
meer dan 2

107. Hebben jullie thuis internet?
ja

neen

108. Hoe rijk denk je dat je gezin is?
zeer rijk
rijk
gemiddeld
niet erg rijk
helemaal niet rijk
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109. Heb je ooit geslachtsgemeenschap (seks) gehad met iemand?
ja
neen

Indien je nog nooit geslachtsgemeenschap (seks) had,
dan moet je vraag 110, 111 en 112 niet invullen.

110. Hoe oud was je toen je voor het eerst geslachtsgemeenschap (seks) had?
ik heb nog nooit geslachtsgemeenschap gehad
11 jaar

12 jaar

13 jaar

14 jaar

15 jaar

17 jaar

18 jaar

19 jaar

20 jaar

ander, nl

16 jaar

111. De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap (seks) had, gebruikten jullie dan een condoom?
ik heb nog nooit geslachtsgemeenschap gehad
ja
neen

112. De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap (seks) had, welke voorzorgen namen jullie om
zwangerschap te voorkomen?
ik heb nog nooit geslachtsgemeenschap gehad
we namen geen voorzorgen om zwangerschap te voorkomen
ja

neen

de pil
condooms
zaaddodende spray
terugtrekken
morning after pil
een andere methode
ik weet het niet zeker

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst.
Kijk nog even na of je niets vergeten bent.
Stop deze vragenlijst nu in de briefomslag en kleef deze toe.
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