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Deze studie was een initiatief van Logo Leieland met onderzoeksondersteuning van Howest (onderzoeksgroep 
Toegepaste Gezondheidswetenschappen). Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland wil de gezondheid van alle 
mensen in haar werkingsgebied bevorderen zodat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren. 
Dit doen ze door de welzijns- en gezondheidsactoren te stimuleren en te inspireren om een sterk en efficiënt 
gezondheidsbeleid uit te bouwen om op deze manier een preventieve gezondheidsreflex te creëren bij 
beleidskeuzes.  

Het doel van de studie was om het mentaal welbevinden bij de jongeren uit de regio Zuid-West-Vlaanderen in 
kaart te brengen, alsook de factoren die het mentaal welbevinden beïnvloeden.
Uit verschillende media kwamen signalen dat het mentaal welbevinden van jongeren onder druk stond, waarbij 
COVID-19 mogelijks een belangrijke rol speelde. Omtrent het mentaal welzijn van jongeren in het algemeen, 
eveneens van voor corona, waren echter geen statistieken bekend voor de regio. Dit onderzoek wou dit hiaat 
opvullen. De studie werd uitgevoerd in opdracht van Logo Leieland voor de lokale besturen van haar 
werkingsgebied1 dat grotendeels overeenkomt met die regio Zuid-West-Vlaanderen. Logo Leieland wou met deze 
bevraging de situatie beter in kaart brengen om gerichte acties te kunnen ondernemen om het mentaal 
welbevinden bij jongeren te bevorderen.

De bevraging werd online aangeboden. De survey liep van begin oktober 2021 tot en met eind januari 2022. 
Jongeren werden uitgenodigd om deze bevraging in te vullen via campagnes in scholen, een artikel in de Krant 
van West-Vlaanderen (regionale media), visuals in de publieke ruimte, visuals in de openbare gebouwen van de 
lokale besturen en de regionale jeugdbewegingen. 

De vragenlijst bevatte vragen omtrent het mentaal welbevinden, welke signalen jongeren vertonen als ze zich 
niet goed voelen en hoe ze hiermee omgaan (via Utrechtse Coping Lijst2). Daarnaast werd ook gepolst naar de 
mate waarin jongeren hierover praten met hun eigen netwerk of professionele hulpverlening,  welke zaken ze 
nog missen in hun gemeente en hoe vertrouwd ze zijn met bepaalde hulpverleningsorganisaties. De methodiek 
is opgenomen achteraan dit document. 

Binnen het werkingsgebied van Logo Leieland wonen er volgens demografische statistieken (2020) 72.109 
jongeren. In totaal hebben hebben 2.165 jongeren aan de bevraging deelgenomen. Hiervan waren er 1.315 
meisjes (60,7%), 819 jongens (37,8%) en 31 X (1,4%). Dit komt grosso modo overeen met de verdeling van 
geslacht (51% man vs. 49% vrouw) binnen hetzelfde werkingsgebied in 2020. 

De gemiddelde leeftijd binnen deze steekproef was 15,15 jaar, met een range van 11 tot en met 29 jaar. De 
grootste groep van de bevraagden (84,7%) waren leerlingen uit het secundair onderwijs, waarvan 44,3% uit de 
eerste graad en 56% uit de tweede of derde graad. De grootste groep van deze jongeren (94,5%) woonde bij zijn 
of haar (plus)ouder(s). De meerderheid van de leerlingen kwam uit de A-stroom of ASO (65,7%). 

Oudere jongeren (18-29 jaar) waren minder vertegenwoordigd in deze steekproef. 8,7% waren studenten hoger 
onderwijs en 5,7% werkenden. Van de bevraagden in het hoger onderwijs (N=188) volgden de meeste op het 
moment van de bevraging een bachelor aan de hogeschool (45,2%) of universiteit (25,5%). 20% van hen zat in 
een masteropleiding en 8% in een graduaatsopleiding. Van de bevraagden die reeds aan het werk waren (N=123), 
was iedereen meerderjarig. De helft van hen woonde nog bij hun (plus)ouder(s), de andere helft woonde reeds 
alleen of bij een partner/andere huisgenoten.

1 Het werkingsgebied van Logo Leieland omvat: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 
Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem

2 Schreurs, P. J. G., et al. (1993). De Utrechtse Copinglijst: Handleiding.

1. STUDIE OPZET 2. DEELNEMERS

1 2



Bij het ontwikkelen van de survey werd voor het luik ‘mentaal welbevinden’ gebruik gemaakt van de Mental 
Health Continuum – Short Form (MHC-SF; 14 items). De MHC-SF wordt ook door het Vlaams Instituut Gezond 
Leven gebruikt als geluksmaat3 en meet “positieve geestelijke gezondheid”. Verder in het rapport wordt 
gesproken over “mentaal welbevinden” (dit wordt beschouwd als synoniem). De deelnemers werden gevraagd 
om telkens het meest passende antwoord in te vullen van de voorbije maand op een schaal (van 0 = nooit tot 5 = 
elke dag). In deze vragenlijst worden 3 verschillende componenten onderscheiden:

-  Emotioneel welbevinden (3 items) gaat om levenstevredenheid en positieve gevoelens zoals geluk,  
   interesse en plezier in het leven (bv. In de afgelopen maand, hoe vaak had je het gevoel dat je “gelukkig was”  
   of “tevreden was”).
-  Sociaal welbevinden (5 items) gaat over optimaal functioneren in de maatschappij, zoals sociale  
    contributie en integratie (bv. In de afgelopen maand, hoe vaak had je het gevoel dat je “iets belangrijks kon 
    bijdragen aan de wereld?” of “je bij een groep hoorde (bv. klas, jeugdbeweging, sport, buurt, …)?)
-  Psychologisch welbevinden (6 items) gaat over optimaal persoonlijk/individueel functioneren en bevat 
   aspecten zoals autonomie en zelf-acceptatie (bv. In de afgelopen maand, hoe vaak had je het gevoel dat je 
   “jouw eigen ideeën en meningen kon uiten?” of “je jezelf graag had?”)

Positieve geestelijke gezondheid (of mentaal welbevinden):
alle componenten samen (14 items).
Om de scores van een component (emotioneel, sociaal of 
psychologisch welbevinden) te berekenen werd telkens het 
gemiddelde van de antwoorden voor dat item genomen. Hierdoor 
werd per component (emotioneel, sociaal of psychologisch 
welbevinden) een score bekomen van minimum 0 en maximum 5. 
De totaalscore (mentaal welbevinden) is het gemiddelde van de drie 
bovenstaande componenten en levert eveneens een score tussen 0 
en 5 op.

3.1.1  RESULTATEN MENTAAL WELBEVINDEN
MENTAAL WELBEVINDEN (TOTAALSCORE MHC-SF)
Het mentaal welbevinden bij de jongeren uit de regio scoorde gemiddeld 2,95 (SD=1,01) binnen een range van 
2,59 tot 3,08.

EMOTIONEEL WELBEVINDEN (SUBSCHAAL MHC-SF)
Het emotioneel welbevinden bij de jongeren uit de regio scoorde gemiddeld 3,23 (SD=1,07) binnen een range 
van 2,93 tot 3,38.

PSYCHOLOGISCH WELBEVINDEN (SUBSCHAAL MHC-SF)
Het psychologisch welbevinden bij de jongeren uit de regio scoorde gemiddeld 3,13 (SD=1,12) binnen een range 
van 2,81 tot 3,27.

SOCIAAL WELBEVINDEN (SUBSCHAAL MHC-SF)
Het sociaal welbevinden bij de jongeren uit de regio scoorde gemiddeld 2,57 (SD=1,17) binnen een range van 
2,13 tot 2,79.

3. MENTAAL WELBEVINDEN
3.1 MEETINSTRUMENT “MENTAL HEALTH CONTINUUM”
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3 https://geluksdriehoek.be/oefeningen/de-geluksmaat

Onderstaande grafiek geeft voor elk aspect het regionale minimum, maximum en gemiddelde weer. 
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SCORES  REGIONAAL T.O.V. NEDERLAND
Er zijn geen normgegevens beschikbaar uit Vlaanderen om mee te vergelijken. Omwille van die reden werden de 
resultaten vergeleken met de normgegevens uit het onderzoek van Nederlandse jongeren (Luijten et al., 2019). 
Een belangrijke nuance is dat het onderzoek in Nederland dateert van vóór COVID-19, terwijl het onderzoek van 
Logo Leieland uitgevoerd werd tijdens de coronapandemie.

De scores voor mentaal welbevinden (zowel totaalscore MHC-SF, als subscores) lagen bij de Zuid-West-Vlaamse 
jongeren significant lager dan de scores die eerder werden gerapporteerd bij Nederlandse leeftijdsgenoten van 
11 tot 17 jaar. Eenzelfde conclusie gold voor de leeftijdsgroep 18-29-jarigen. Voorzichtigheidshalve kan worden 
verondersteld dat de coronapandemie er (mede) heeft voor gezorgd dat het mentaal welbevinden lager lag, al 
kan deze conclusie niet hard gemaakt worden op basis van onze data (éénmalige meting).

3.2  ANDERE ELEMENTEN VOOR WELBEVINDEN
De survey bekeek ook andere elementen voor welbevinden, namelijk algemene levenstevredenheid, signalen 
van het zich niet goed voelen, redenen van het zich niet goed voelen en frustraties in psychologische 
basisbehoeften. 

3.2.1  ALGEMENE LEVENSTEVREDENHEID
Algemene levenstevredenheid verwijst naar een persoonlijke beoordeling van het eigen leven en is een 
betrouwbare maatstaf voor subjectief welzijn (Sciensano).
Deelnemers vulden een score in van 0 tot 10 op de vraag: “Op een schaal van 0 tot 10, hoe tevreden ben jij nu 
met jouw leven?”.
De regionale scores op 10 varieerden van 6,46 tot 7,12 met een gemiddelde score van van 6,92/10 (SD=2,02). 
Voor de 11-17-jarigen lag de gemiddelde score op 7,04/10 en voor 18-29-jarigen op 6,31/10. Deze vraag werd 
ook gesteld in de COVID-19-gezondheidsenquête van Sciensano4. De keuze voor de Sciensano-enquête was 
relevant omdat de bevraging (december 2021) viel binnen de bevragingsperiode van dit onderzoek (oktober 
2021- januari 2022). 
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4 https://www.sciensano.be/nl/biblio/negende-covid-19-gezondheidsenquete-eerste-resultaten

mentaal welbevinden

emotioneel welbevinden

sociaal welbevinden

psychologisch welbevinden

N (steekproef)

3,02 (1,01)

3,29 (1,06)

2,67 (1,13)

3,17 (1,13)

1.824

3,36 (0,98)

3,88 (0,94)

2,93 (1,19)

3,47 (1,08)

1.175

Zuid-West-Vlaanderen *** Luijten et al. 2019

mentaal welbevinden

emotioneel welbevinden

sociaal welbevinden

psychologisch welbevinden

N (steekproef)

2,58 (0,90)

2,92 (1,06)

2,01 (0,94)

2,90 (1,03)

334

2,98 (0,85)

3,67 (0,94)

2,33 (1,01)

3,18 (0,99)

1.662

Zuid-West-Vlaanderen *** Normgegevens Nl 

Tabel 2. Gemiddelde (standaarddeviatie) van de scores voor mentaal welbevinden bij 18-29 jarigen
Noot. t-test Logo t.o.v. Luijten: *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

***p<.001 one samples t-test

Tabel 1. Gemiddelde (standaarddeviatie) van de scores van mentaal welbevinden (MHC-SF) bij 11-17-jarigen



De gemiddelde score voor levenstevredenheid, gemeten in december 2021, was 5,9/10 bij de bevolking van 18 
jaar en ouder (tem 65+), wat een duidelijke daling was ten opzicht van oktober 2021 (7,2/10) en maart 2021 
(6,1/10), toen de coronacrisis zich op een hoogtepunt bevond. De scores voor de jongvolwassenen binnen de 
regio van Logo Leieland bevonden zich dus ergens tussenin. Sciensano rapporteerde verder dat in december 
2021 jongvolwassenen (18-29-jarigen) slechts 5,6/10 scoorden. Zij concludeerden dat op het einde van 2021 de 
indicatoren voor geestelijke gezondheid opnieuw in het rood stonden. Dit kon te maken hebben met het 
toenemend aantal besmettingen van COVID en de verscherping van de maatregelen op dat moment. 

Sciensano hanteert drie niveaus van levenstevredenheid:
-   Lage levenstevredenheid: wie scoort van 0 tot 5
-   Goede levenstevredenheid: wie scoort van 6 tot 8
-   Hoge levenstevredenheid: wie 9 of 10 scoort 

Uit de survey van Logo Leieland kwamen volgende resultaten naar voor 

3.2.2 ZICH NIET GOED VOELEN
In de bevraging werd ook gepeild naar de laatste keer dat jongeren zich minder goed in hun vel voelden. Een 
grote groep jongeren (55,9%) voelde zich minder goed in hun vel de dag zelf (20,4%) of de afgelopen week 
(35,5%). In de meeste gevallen (73,4%) hield dit gevoel enkele uren tot dagen aan.

De campagane 4 Voor 12
In de campagne ‘4 Voor 12’ worden 4 signalen gehanteerd die erop kunnen wijzen dat iemand het moeilijk heeft:

-  Verandering in gedrag6 
-  Verandering in emotie7

-  Zich terugtrekken8

-  Zeggen dat het niet goed gaat9

De bevraagden konden telkens aanvinken (ja of nee) of één van deze vier signalen op hen van toepassing was.  

Hieruit bleek dat toch een niet te verwaarlozen groep (17,8% en 24,6%) zichzelf een lage levenstevredenheid 
toeschreef. Dit komt ongeveer overeen met 1 op 4 à 5 personen5. Dit percentage lag nog hoger in de negende 
COVID-19- gezondheidsenquête. Deze werd afgenomen eind december 2021. 37% van de 18-29- jarigen gaf aan 
ontevreden te zijn met zijn leven.

5 Analoog aan www.4voor12.be 
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6 Item “als ik mij minder goed voel, dan verandert mijn gedrag (bv. eetlust, slaap, uitstelgedrag, …”
7 Item “als ik mij minder goed voel, dan verandert mijn emotie (bv. stress, angstgevoelens, depressieve gedachten, …)
8 Item “als ik mij minder goed voel, dan trek ik mij terug”
9 Item “als ik mij minder goed voel, dan zeg ik aan mensen in mijn omgeving dat het niet goed gaat”

Respondenten Lage
tevredenheid

Goede
tevredenheid

Hoge
tevredenheid

Gemiddelde
score op 10

SD 

Zuid-West-
Vlaanderen
17-11-jarigen

Zuid-West-
Vlaanderen
29-18-jarigen

Sciensano
18+ (okt. 2021)

Sciensano
18+ (dec. 2021)

Zuid-West-
Vlaanderen 2.039

1.710

329

17.347

22.354

18,9%

17,8%

24,6%

14,0%

34,0%

61,1%

59,4%

70,2%

66,0%

58,0%

20,0%

22,9%

5,2%

20,0%

8,0%

6,92

7,04

6,31

2,02

2,04

1,79



SIGNAAL: VERANDERING IN GEDRAG
Dit kan zich uiten in verschillende signalen, waarvan meerdere zich tegelijk kunnen voordoen. De survey liet toe 
de optie “andere” aan te vinken. Er werd in de scope van dit onderzoek niet bevraagd wat ze hiermee bedoelden. 
Uit de survey bleek dat 68,7% van de jongeren aangaf gedragsveranderingen te vertonen wanneer ze zich niet 
goed voelen. Dit uitte zich in één of meerdere gedragswijzigingen waarbij zich niet kunnen concentreren (85,9%) 
en minder goed kunnen slapen (73,8%) het vaakst voorkwam. Opmerkelijk was de relatief lage score van 
verhoogd alcohol-en druggebruik (7,9%). 

SIGNAAL VERANDERING IN EMOTIE
Dit kan zich uiten in verschillende signalen, waarvan meerdere zich tegelijk kunnen voordoen. De survey liet toe 
de optie “andere” aan te vinken. Er werd in de scope van dit onderzoek niet bevraagd wat ze hiermee bedoelden. 
Uit de survey bleek dat 70,2% van de jongeren aangaf verandering in emoties te ervaren wanneer ze zich niet 
goed voelen. Dit uitte zich vooral in minder zin hebben om dingen te doen (89,1%), minder energie hebben 
(84,7%) en piekeren (80,2%). 

SIGNAAL: ZICH TERUGTREKKEN
Dit kan zich uiten in verschillende signalen, waarvan meerdere zich tegelijk kunnen voordoen. De survey liet toe 
de optie “andere” aan te vinken. Er werd in de scope van dit onderzoek niet bevraagd wat ze hiermee bedoelden. 
61,2% van de bevraagde  jongeren gaf aan zich terug te trekken wanneer ze zich niet goed voelen. Het signaal dat 
hierbij het meest naar voor kwam was minder zin hebben om dingen te doen (90,1%). (Noot: dit konden ze ook 
aanduiden bij veranderingen in emoties, maar past ook binnen deze categorie).

SIGNAAL: ZEGGEN DAT HET NIET GOED GAAT
Uit de survey bleek dat 36,2% van de jongeren aangaf aan mensen in 
hun omgeving dat het niet goed ging10. Soms tonen jongeren dit 
impliciet door te zeggen dat het niet goed gaat maar evenwel kan dit 
non-verbaal via andere signalen. Deze impliciete manier van zeggen dat 
het niet goed gaat, werd binnen de scope van dit onderzoek niet 
bevraagd.

SIGNAAL: FYSIEKE KLACHTEN
Naast de signalen uit de campagne ‘4 voor 12’ werd ook gevraagd aan 
de jongeren of ze fysieke klachten ervaren wanneer ze zich niet goed 
voelen11. Bij bijna de helft van de jongeren (42,7%) ging het zich niet 
goed voelen gepaard met het krijgen van fysieke klachten.
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Zuid-West-
Vlaanderen

Zuid-West-
Vlaanderen

#JA (%) Piekeren
Minder zin
om dingen

te doen

Minder
energie

Donkere of
depressieve
gedachten

Angstgevoelens Andere

1.487
(68,7%)

Zuid-West-
Vlaanderen

Zuid-West-
Vlaanderen

1.324 (61,2%)

783 (36,2%)

59,1% 90,1% 23,6%

1.520
(70,2%) 80,2% 89,1% 84,7% 39,5% 50,5% 25,0%

Minder
eetlust

48,8%

Meer
eetlust

30,8%

Minder
goed

slapen

73,8%

Meer
slapen

29,1%

Taken
uitstellen

72,9%

Niet kunnen
concentreren

85,9%

AndereAlcohol/
drugs

29,7%7,9%

10 item “als ik mij minder goed voel, dan zeg ik aan mensen in mijn omgeving dat het niet goed gaat
11 item “als ik mij minder goed voel, dan merk ik dat ik fysieke klachten krijg (bv. hoofd-, buik-, rugpijn, …)

#JA (%)                           Zich isoleren  Minder zin om dingen te doen               Andere

Zeggen dat het niet goed gaat

Zuid-West-
Vlaanderen 924 (42,7%)

Fysieke klachten (%) 



3.2.3  REDENEN NIET GOED VOELEN
In de vragenlijst werd ook gepolst naar verschillende redenen om zich niet goed te voelen. De deelnemers 
konden aangeven in welke mate deze reden/oorzaak voor hen van toepassing was op een schaal van 1 (helemaal 
niet waar) tot 5 (helemaal waar).
Slechts 4,1%12  van de deelnemers gaf aan dat financiële problemen ervoor zorgden dat ze zich niet goed in hun 
vel voelden. Voor angst voor corona was dit 8,5%, voor problemen met gezondheid was dit 8,8% en voor familiale 
problemen was dit 15,1% van de deelnemers. De reden die het sterkst naar voor kwam, was de beperking van de 
vrijheid omwille van de coronamaatregelen. Een kwart van de jongeren (23,4%) gaf aan dat dit een reden was om 
zich niet goed te voelen. 

3.2.4  FRUSTRATIE IN PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTES
Volgens de zelfdeterminatie theorie (Ryan & Deci, 2017) heeft ieder mens drie psychologische basisbehoeften die 
cruciaal zijn voor ons mentaal welbevinden. Ze worden ook wel de drie “vitamines voor groei” genoemd, of de 
ABC-behoeften: ‘Autonomie’ (A),  ‘Relationele verBondenheid’ (B) en ‘Competentie’ (C). 

‘Autonomie’ verwijst naar de behoefte om jezelf te kunnen zijn en vrij te kunnen denken, voelen en handelen. 
Wanneer activiteiten als een aaneenschakeling van verplichtingen aanvoelt, dan is deze behoefte gefrustreerd. 
‘Relationele verBondenheid’ verwijst naar de behoefte om hechte en warme relaties te hebben met anderen. Het 
gevoel uitgesloten te zijn of bijvoorbeeld het gevoel hebben dat relaties oppervlakkig zijn, zijn signalen die erop 
wijzen dat deze behoefte gefrustreerd is. ‘Competentie’ verwijst tenslotte naar de behoefte om zich bekwaam te 
voelen en activiteiten tot een goed einde te brengen. Het gevoel hebben te falen of te twijfelen over het bereiken 
van doelen indiceert dat de behoefte ‘Competentie’ gefrustreerd is. 
In het onderzoek van Logo Leieland werd gemeten in welke mate de jongeren gefrustreerd waren omdat één of 
meerdere van de drie basisbehoeften niet of onvoldoende vervuld waren. Daarbij werden twee items per 
behoefte bevraagd.

-  Autonomiefrustratie werd bevraagd via de items “Ik voel me gedwongen om veel dingen te doen die ik 
   eigenlijk niet wil doen.” en “Wat ik elke dag doe, doe ik omdat het moet.”.
- Verbondenheidfrustratie werd bevraagd via de items “Ik voel me uitgesloten uit de groep waar ik bij wil 
   horen.” en “Ik voel dat de mensen die belangrijk voor me zijn onvriendelijk zijn tegen mij.”.
-  Competentiefrustratie werd bevraagd via de items “Ik twijfel vaak of ik goed ben in dingen.” en “Ik voel me 
    soms een mislukking door de fouten die ik maak.”.

Deze zes items werden telkens beoordeeld op een schaal van 1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal waar). Per 
behoefte werd dan een gemiddelde score berekend met een minimumwaarde van 1 en een maximumwaarde 
van 5. Hoe hoger de score, hoe meer deze behoefte gefrustreerd is.
De behoefte die bij de bevraagde jongeren (N=2.165) meest gefrustreerd was, was ‘Competentie’ (2,92, 
SD=1,98). 40% van de jongeren twijfelde of ze goed waren in dingen en voelden zich soms een mislukking door 
fouten die ze maakten. Autonomiefrustratie scoorde iets lager met een gemiddelde van 2,47 (SD=1,04). 22,3% 
van de jongeren gaf aan dat ze zich gedwongen voelden om dingen te doen of dat ze deden wat ze deden omdat 
het moest. Relationele verBondenheid scoorde ten slotte het laagste met een gemiddelde van 1,96 (SD=1,02). 
12,7% van de bevraagde jongeren gaf aan de ze zich uitgesloten voelden of dat belangrijke mensen onvriendelijk 
waren tegen hen. Deze resultaten waren gelijkaardig voor de groep 11-17-jarigen en 18-29-jarigen.
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12 De categorie “waar” en “helemaal waar” werden hier samengesteld om tot de percentages te komen. Noot. SD=standaarddeviatie, geeft de mate van spreiding aan in de data
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Een volgend deel van het onderzoek ging na hoe jongeren vervolgens met deze negatieve gevoelens omgaan, in 
casu wat hun ‘coping strategie’ is. Hiervoor werd gebruik gemaakt van UCL. 

    4.1  COPING
    4.1.1  MEETINSTRUMENT UTRECHTSTE COPING LIJST (UCL)

De UCL (Schreurs, 1993) bevraagt 7 verschillende copingstijlen (in de oorspronkelijke versie met 42 items). De 
jongeren werden in deze enquête gevraagd wat ze doen als het minder goed gaat. Ze kregen zeven mogelijke 
copingstijlen als antwoordmogelijkheid waarbij ze telkens “ja” of “nee” konden aanduiden. De zeven 
verschillende copingstijlen zijn:

-  Actief oplossen (AO): vaak effectief, maar soms ook niet bijvoorbeeld wanneer het probleem niet op te  
    lossen is (item “Ik probeer de oorzaken van mijn negatieve gevoelens direct aan te pakken.”).
- Verdoving zoeken (VD): dit kan zowel op een ‘positieve’ als een ‘negatieve’   
  manier. Voorbeelden van positieve verdoving zijn iets ontspannend   
  doen zoals een warm bad nemen, luisteren naar muziek,… Het zoeken 
  van troost in drank, drugs, … zijn dan weer voorbeelden van negatieve  
  coping (item “Ik focus mij meer op ontspannende dingen dan mijn 
  gevoelens.”).
-  Passief (P): bij deze copingstijl wordt niets ondernomen: soms lossen 
   problemen zich vanzelf op, maar soms wordt het alleen erger. Dan is dit geen  
   goede strategie (item “Ik ga ervan uit dat deze negatieve gevoelens wel zullen 
   overgaan.”).
-  Sociale steun (SS): hulp en troost zoeken bij anderen, deze stijl werkt vrij 
   goed (item “Ik zoek sociale steun en praat met anderen over mijn 
   gevoelens.”).
-  Vermijding (VM): doen alsof een probleem er niet is. Dit is soms niet erg, 
   maar is niet altijd een effectieve strategie (item “Ik probeer mijn 
   gevoelens zoveel mogelijk te vermijden.”).
-  Expressie van emoties (EE): kan opluchtend werken (spanning is weg), 
   maar vaak roept dit spanning op bij anderen (item “Ik laat zien aan 
   anderen dat ik me niet goed voel.”).
-  Geruststellende gedachten (GG): kan effectief zijn om jezelf te kalmeren, 
    maar is niet altijd goed wanneer er echt een oplossing nodig is (item “Ik ga 
    ervan uit dat mijn negatieve gevoelens zo erg niet zijn.”).

4.1.2 RESULTATEN SURVEY
Uit de totale streekproef bleek dat de meeste jongeren eerder passief bleven (49,6%). Ze ondernamen niet echt 
actie wanneer het eens minder goed ging. Mogelijks gingen ze ervan uit dat de problemen zichzelf wel zouden 
oplossen. Velen focusten ook op andere dingen (47%) die hen konden ontspannen (bv. muziek, gamen, me-time, 
…) of probeerden de gevoelens echt te vermijden (36,5%). Dit deden ze door even alleen te zitten, zich te 
isoleren, gevoelens op te kroppen en ze aan niemand te tonen. Een minderheid trachtte echt een oplossing te 
zoeken (20,2%) of zocht sociale steun bij anderen (23,4%).

4.2  MET WIE PRATEN ZE?
Er werd ook bevraagd waar jongeren terecht konden (bv. om te praten over hun problemen) als ze het moeilijk 
hadden. Onderstaande tabel toont telkens de groep jongeren die aangeduid heeft dat ze zich wenden tot deze 
persoon/personen als ze het moeilijk hebben.

Vooral vrienden en ouders bleken belangrijke klankborden/vertrouwensfiguren te zijn (62,5%). Vergelijking 
tussen de verschillende leeftijdsgroepen toonde dat jongeren (11-17-jarigen) in vergelijking met 
jongvolwassenen (18-29-jarigen) meer beroep deden op hun ouders (64,4% t.o.v. 53%) en familie (29,5% t.o.v. 
12,3%) en minder vaak terecht konden bij hun partner (15,4% t.o.v. 46,7%). Daarnaast valt ook op dat 
jongvolwassenen procentueel gezien dubbel zo vaak hulpverlening raadpleegden (11,1% t.o.v. 5,1%).
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4.3 KENNIS ORGANISATIES/SOCIALE KAART 
Aan de jongeren werd ook gevraagd welke organisatie(s) ze kenden voor wanneer ze het moeilijk hebben. De 
organisaties die ze kenden, konden ze aanduiden (dit geeft ons dus opnieuw een percentage). In onderstaande 
tabel worden de algemene percentages weergegeven per opgelijste hulpverleningsorganisatie. Meer dan de 
helft kende de organisatie Awel (73,8%) en Zelfmoordlijn (52,3%). De andere organisaties waren door minder 
dan de helft van de bevraagden gekend. 

Uit vergelijking van de verschillende leeftijdsgroepen (jongeren van 11 tot 17 jaar versus jongvolwassenen van 
18 tot 29 jaar) bleek dat jongvolwassenen over de hele lijn een grotere kennis hadden van deze 
hulpverleningsorganisaties. Bij hen was ook de Druglijn en CLB/Stuvo door (meer dan) de helft gekend.

4.4 STAP NAAR HULPVERLENING
Er werd ook gepolst of jongeren de stap zouden zetten naar een van de organisaties (vermeld bij 4.3). 
Onderstaande tabel geeft de algemene percentages weer. 46,3% van de bevraagden zou de stap niet zetten om 
één van de vermelde organisaties te contacteren. Er was echter ook een hele groep die twijfelde (43,4%). 
Slechts 10,3% zou de stap wel zetten naar hulpverlening. Vergelijking tussen meisjes en jongens toonde13 dat 
meisjes iets meer geneigd waren om hulpverlening aan te spreken dan jongens. Bij de jongens gaf de helft aan 
de stap niet te zullen zetten. Uit vergelijking van de verschillende leeftijdsgroepen (jongeren van 11 tot 17 jaar 
versus jongvolwassenen van 18 tot 29 jaar) bleek dat jongvolwassenen sneller de stap zouden zetten. Bij deze 
leeftijdscategorie gaf bijna 1 op de 5 aan de vermelde organisatie te contacteren.

De bevraging wou ook in kaart brengen welk aanbod jongeren nog misten in hun gemeente of stad. Hier konden 
jongeren verschillende opties aanduiden waardoor opnieuw percentages bekomen werden. In onderstaande 
tabel worden de algemene percentages weergegeven. Jongeren konden volgende zaken aanduiden die ze 
misten:

-  Mogelijkheden om te sporten
-  Culturele activiteiten (bv. film, theater, muziek, …)
-  Plaatsen om met mensen af te spreken
-  Mogelijkheden om hulp te krijgen
-  Ik mis niets in mijn gemeente/stad

Behalve de bovenstaande opties was er in de bevraging ook de mogelijkheid om andere suggesties te formuleren. 
De vraag die vanuit de jongeren het duidelijkst naar voor kwam (16 respondenten) was de vraag naar meer en 
betere skate-infrastructuur. 
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13 De groep “X” was iets te klein om de vergelijking te maken
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6.1 ZIJN ER VERSCHILLEN NAARGELANG GESLACHT?
6.1.1 MENTAAL WELBEVINDEN
Vergelijking tussen jongens en meisjes voor de scores van de welzijnsparameters (MHC-SF en 
levenstevredenheid)  toonde dat meisjes over de hele lijn slechter scoorden dan jongens. Meisjes hadden een 
lager mentaal welbevinden, een lagere levenstevredenheid en een hogere frustratie van hun psychologische 
basisbehoeftes (‘Autonomie’, ‘Competentie’ en ‘ Relationele verBondenheid’). Dit gold vooral voor de meisjes 
tussen 11-17 jaar. Bij de jongvolwassenen (18+) was enkel het sociaal welbevinden lager bij meisjes in 
vergelijking met de jongens.

6.1.2 SIGNALEN ZICH NIET GOED VOELEN
Wanneer meisjes zich niet goed voelden, vertoonden zij vaker veranderingen in gedrag en emotie, ze isoleerden 
zich vaker en kregen ook meer fysieke klachten in vergelijking met jongens.

-  Vaker verandering in gedrag (78% t.o.v. 53,6%14):
o  Ze hadden minder eetlust (52,5% t.o.v. 39%)
o  Ze hadden meer eetlust (32,6% t.o.v. 26,2%)
o  Sliepen minder goed (76,1% t.o.v. 68,1%)
o  Sliepen meer (30,8% t.o.v. 25,3%)
o  Niet kunnen concentreren (88,1% t.o.v. 81,1%)
o  Geen significant verschil in uitstellen taken en gebruik van alcohol en drugs 

-  Vaker verandering in emotie (81,1% t.o.v. 52,1%):
o  Ze piekerden meer (86,2% t.o.v. 65,1%)
o  Ze hadden minder energie (87,8% t.o.v. 77%)
o  Ze hadden vaker last van angstgevoelens (57,8% t.o.v. 30,7%)
o  Geen significant verschil in minder zin hebben om dingen te doen en last hebben van 
donkere/depressieve gevoelens

-  Ze isoleerden zich vaker (70% t.o.v. 46,4%):
o  Isoleren (61,8% t.o.v. 51,3%)
o  Minder zin om dingen te doen (92,4% t.o.v. 83,9%)

-  Geen significant verschil in de mate waarin ze vertellen aan de omgeving dat het minder goed gaat
-  Meisjes kregen vaker fysieke klachten (52,5% t.o.v. 26,9%)

6.1.3 COPING
Er werden ook een aantal significante verschillen gevonden in de mate waarin bepaalde coping stijlen werden 
toegepast tussen meisjes en jongens: 

-  Meisjes pakten minder direct de oorzaken van problemen aan (cf. stijl “actief oplossen”) (18,6% t.o.v.   
   23,3%15)
-  Meisjes focusten minder op ontspannende dingen (cf. stijl “verdoving zoeken”) (44,6% t.o.v. 50,8%)
-  Meisjes zochten vaker sociale steun en praatten er meer over met anderen (cf. stijl “sociale steun”) (28,3% 
   t.o.v. 16,1%)

6.2  ZIJN ER VERSCHILLEN NAARGELANG STUDIERICHTING?
Voor de groep 11-18-jarigen werd een onderscheid gemaakt tussen

-  de eerste graad A-stroom/ tweede en derde graad ASO (N= 1.323) en 
-  de eerste graad B-stroom/ BuSO/ Duaal leren en tweede en derde graad TSO,KSO en BSO (N= 692)

Hier viel op dat leerlingen uit de eerste groep (eerste graad graad A-stroom/ tweede/derde graad ASO) 
significant hoger scoorden op de verschillende parameters voor mentaal welbevinden dan de leerlingen uit de 
tweede groep . Ze hebben een hoger mentaal welbevinden, een hogere levenstevredenheid en een lagere 
frustratie van de behoefte aan ‘Autonomie’, ‘verBondeheid’ en ‘Competentie’. 
Voor de jongvolwassenen (die reeds hogere studies deden) was er geen verschil in mentaal welbevinden 
naargelang de richting die zij volgden (bv. bachelor versus master).
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14 Eerste percentage is telkens dat voor meisjes, tweede percentage is telkens dat voor jongens 15 Eerste percentage is telkens dat voor meisjes, tweede percentage is telkens dat voor jongens
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Op het einde van de enquête kregen de deelnemers nog de kans om opmerkingen toe te voegen. Hieronder volgt 
een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen (let wel, dit gaat over 139 deelnemers of 0,6% van de totale 
steekproef). Deze opmerkingen zijn dus zeker niet representatief voor de volledige groep, maar voegen in zekere 
zin wel betekenis toe aan de gesloten vragen:

-  Er is nog altijd een drempel om hulp te vragen (schaamte) zowel professioneel als naar familie
o  Bv. Ik heb een tijdje sterk getwijfeld contact op te nemen met de chat van Awel maar heb dit toen niet 
    gedaan. Wou dit doen omdat je dan een objectief luisterend oor hebt. Maar ik denk dat mijn 
    problemen/waar ik mee zit, niet zo belangrijk zijn als anderen. Ik vind het een drempel en denk dat zij 
    zullen vinden dat mijn probleem, niet belangrijk genoeg is om contact op te nemen. Ze hebben het al druk 
   genoeg.
o  Ik besef dat hulp zoeken niet makkelijk is. Ik ben er ook van bewust dat jongeren of zelf ouderen nog bang 
    zijn of gewoon zelf die stap niet willen zetten omdat ze het individueel willen oplossen. Wanneer je ook 
    niet veel weet van organisaties die instaan op het mentaal welzijn, dan is het ook vanzelfsprekend dat je 
    deze stap niet gaat zetten. Ik denk dat het mentaal welzijn van jongeren vooral kan verbeteren wanneer 
    de jongeren onder elkaar meer eerlijk, open en respectvol zijn. Ik denk dat ze vooral bang zijn om 
     beoordeeld te worden en ik denk ook dat dat veel gebeurd.. bang om er niet bij te horen door hoe je bent 
    of hoe je u voelt. Ik ben er ook achter gekomen op latere leeftijd dat sowieso elk kind of jongere mentaal 
    onstabiel is. Door dit in te zien leer je er ook mee omgaan dat het oke is om je soms minder te voelen.
o  Als ik me wat minder goed voel kan ik terecht bij mijn ouders, maar ik durf het niet altijd te zeggen

-  Stop met medische discriminatie: vrijheid in vaccins.
-  Druk van school (verplichte taken, huiswerk 
-  Mensen zetten soms een nep lach op hun gezicht om hun pijn en verdriet te verbergen
-  Wachtlijsten voor mentale hulp
-  Enkelingen geven aan problemen te hebben met eten (cf. stijging eetproblematiek), gediscrimineerd te 
worden op school, pesterijen te ervaren of een doodswens te hebben.
-  Meer aandacht voor welzijn van transgender tieners (1 persoon)
-  Beperkte vrijheid door de coronamaatregelen had een grote impact bij de jongeren. 

Op basis van de voorgaande gegevens kunnen volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden.

8.1. CONCLUSIES 
Het combineren van verschillende methodieken in deze survey (MHC-SF, UCL, …) liet toe een brede bevraging te 
doen rond mentaal welbevinden.

Gemiddeld scoorden jongeren 2,95 op 5 voor mentaal welbevinden. 
1 op 4 tot 1 op 5 gaf een lage levenstevredenheid aan. De score lag gemiddeld op 6,92/10. Voor de 11-17- 
jarigen was deze score gemiddeld 7,04/10 en voor 18-29-jarigen was deze score 6,31/10. 

Bij bevraging naar mogelijke oorzaken kwam vooral de beperkingen door de coronamaatregelen naar voor (1 
op de 4 jongeren gaf dit aan). Ook door andere antwoorden in deze bevraging (o.a. bij algemene opmerkingen 
en zaken die jongeren missen) werd dit bevestigd. 

Op gebied van psychologische behoeftes (‘Autonomie’, ‘Relationele verBondenheid’ en ‘Competentie’) kan 
besloten worden dat de behoefte ‘Competentie’ het meest gefrustreerd was. 40% van de jongeren twijfelde of 
ze de dingen goed deden en voelden zich een mislukking wanneer ze een fout maakten. 

De respons omtrent de copingstijl toonde aan dat het grootste aandeel jongeren (49,6%) op een passieve 
manier omging met zijn/haar problemen of verdoving zocht door te focussen op dingen die hen konden  
ontspannen, bijvoorbeeld gamen, me-time, drank en drugs, … (47%). 

Uit de totale (regionale) steekproef bleek dat slechts 36,2% aangaf aan mensen rondom hen dat het niet goed 
ging. Er bestaat dus nog een drempel om mentale problemen bespreekbaar te maken. Vermoedelijk bevestigt 
dit het taboe dat nog steeds rust op het thema mentaal welbevinden. 

Daarnaast toonde de bevraging ook aan dat jongeren die zich niet goed voelden vooral terecht konden (bijv. om 
erover te praten) bij hun ouders (62,5%) en vrienden (62,5%). Voor 11-18-jarigen lag het percentage voor 
ouders als klankbord hoger (64,4%) dan bij de 18-29-jarigen (53%). 
Slechts 6% van de jongeren had het gevoel terecht te kunnen bij een hulpverlener hiervoor. Bovendien 
verklaarde maar 10,3% van de bevraagde jongeren dat ze de stap zouden zetten naar hulpverlening. Bij jongens 
ging dit slechts over 8,8% (t.o.v. 11,3% bij de meisjes). Bij de 18-29-jarigen lag dit percentage (18,6%) een stuk 
hoger dan bij de 11-17-jarigen (8,7%). 
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Anderzijds is er een belangrijke rol weggelegd voor de directe omgeving. Het gegeven dat bijna 2 op de 3 
jongeren aangaf terecht te kunnen bij ouders en vrienden bevestigt het belang van steun uit de directe omgeving. 
Het lijkt dan ook aangewezen om niet enkel te focussen op de doelgroep jongeren maar om ook in te zetten op 
projecten en campagnes waarmee ouders, leerlingenbegeleiders, leiding van de jeugdbeweging, … ondersteund 
worden om hierin een rol op te nemen. Dit idee is ook terug te vinden in de visie van de WHO (World Health 
Organization) op de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg (zie figuur p.21). WHO ziet dit als een 
driehoek waarbij gespecialiseerde en langdurige psychiatrische zorg bovenaan staat. Iets lager staan de 
psychiatrische afdelingen in de algemene ziekenhuizen en de ambulante geestelijke gezondheidszorg in de 
gemeenschap. Daaronder staat de geestelijke gezondheidszorg van de eerstelijn. Aan de basis van de piramide 
staat informele zorg in de gemeenschap met als laatste zelfzorg. De frequentie aan nood is omgekeerd evenredig. 
Hoe hoger in de piramide hoe kleiner het aandeel van de bevolking die nood heeft aan deze vorm van zorg.

Er is een link tussen het mentaal welbevinden en problematisch alcohol-en druggebruik. Campagnes en acties die 
jongeren informeren en sensibiliseren over de risico’s van alcohol en drugs kunnen hierbij een eerste belangrijke 
stap zijn. Bij deze campagnes kan de focus liggen op het aanmoedigen van jongeren om op een verstandige 
manier met deze middelen om te gaan en zorg te dragen voor elkaar tijdens het uitgaan. Uiteraard is dit niet enkel 
een belangrijk gegeven bij jongeren maar ook bij volwassenen en ouderen. Het is aangewezen om dit binnen een 
breder beleid te zien dat zich richt naar de algemene bevolking. 

Deze zaken zullen meegenomen worden bij de verdere uitrol van het project ‘Kzitermee.be’. Hierbij zal de 
hoofdfocus liggen op drie zaken. 

Het is belangrijk om enerzijds te focussen op de jongeren zelf. Dit door het aanreiken van de nodige tools en 
handvaten waarmee ze zelf aan hun eigen veerkracht kunnen werken en het vergroten van hun kennis van 
bestaande organisaties. 

Anderzijds lijkt ook voor de nabije omgeving een belangrijke rol weggelegd. Hierbij kan de focus onder andere 
liggen op:
- Herkennen van signalen van mentale problemen
- Tools/vaardigheden om een goed gesprek te bevorderen (bijvoorbeeld: hoe actief luisteren)
- Kennis verhogen van bestaande organisaties/initiatieven waarnaar doorverwezen kan worden 
- Bewaken van eigen grenzen
- …

Als laatste is het belangrijk om jongeren ook een meer promintente plaats te geven door meer 
ontmoetingsplaatsen te creëren, hen een plek en stem te geven bij het beleid en inspraak te geven bij de invuling 
van een gezonde publieke ruimte. Een participatief beleid kan hieraan tegemoet komen. 
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De keuze voor hulpverlening bij mentale problemen bleek relatief beperkt. Dit heeft vermoedelijk te maken met 
gebrek aan kennis van bestaande organisaties. Enkel Awel en Zelfmoordlijn waren bij meer dan de helft van de 
bevraagde jongeren gekend. Andere organisaties (Tejo, JAC/CAW,…) waren dat veel minder. Bij de 
jongevolwassenen (18-29-jarigen) was er wel een grotere kennis. Bij hen was ook de Druglijn en CLB/Stuvo door 
(meer dan) de helft gekend.
Ook de financiële kost, het taboe dat rust op geestelijke gezondheidsproblemen, … kunnen een mogelijke 
drempel zijn om professionele hulp te zoeken. 
Jongeren gaven ook aan nood te hebben aan meer ontmoetingsplaatsen/plaatsen om met vrienden af te 
spreken.  

Op gebied van alcohol en drugs werd een beperkte toename in gebruik geraporteerd. Nietemin moet deze 
beperkte toename als ernstig beschouwd worden. 

8.2. AANBEVELINGEN
Enerzijds blijkt het belangrijk om de drempels (financiële kost, kennis organisaties, taboe, …) die er zijn om 
professionele hulp te zoeken zoveel mogelijk weg te werken zodat professionele ondersteuning waar nodig 
toegankelijker wordt.
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Dit onderzoek was een initiatief van Logo Leieland met de onderzoeksondersteuning 
van Howest. De centrale vraagstelling van dit survey luidde als volgt “Hoe is het 
gesteld met het mentaal welbevinden van de jongeren uit de regio 
Zuid-West-Vlaanderen?”. 

Voor het opmaken van de vragenlijst werd gebruikt gemaakt van verschillende 
bestaande methodieken zoals het Mental Health Continuum – Short Form, Utrechtse 
Copinglijst (UCL), Zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci) en de campagne 4 voor 12. 
Aanvullend werden ook eigen vragen opgesteld om bijkomende info te verzamelen. 

Er werd een online bevraging aangeboden die door 2.165 jongeren tussen de 11 en 
29 jaar ingevuld werd. Deze jongeren waren woonachtig binnen het werkingsgebied 
van Logo Leieland. De bevraging liep van begin oktober 2021 tot en met eind 
januari 2022.
 
Binnen dit onderzoek werd gekozen voor een descriptieve analyse van de resultaten 
met een differentiatie naar leeftijdsgroep (11-17-jarigen en 18-29-jarigen), geslacht 
en opleidingsniveau. 

Rapport mentaal
welbevinden bij jongeren 
Zuid-West-Vlaanderen 

Met dank aan Filip Meuris voor het taalkundig en inhoudelijk advies & Ali Fejla voor het grafisch vormgeven.


