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Seks onder je 25e is uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids
Nederland in samenwerking met GGD’en. Het CBS heeft de
steekproef samengesteld en gewogen. I&O Research heeft het
veldwerk uitgevoerd. Seks onder je 25e maakt deel uit van de
Leefstijlmonitor (Seks onder je 25e /Leefstijlmonitor,
Rutgers/Soa Aids Nederland i.s.m. RIVM, 2017). Het
onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De ontwerpen van de factsheets in deze regionale uitgave zijn
met
toestemming
overgenomen
uit
het
landelijke
onderzoeksboek een aangepast met de regionale data.

Seks onder je 25e
Seksuele gezondheid van
jongeren in Flevoland anno 2017

Seks onder je 25e is een grootschalig representatief
onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren
van 12 tot 25 jaar in Nederland. Jongeren werden zowel
via middelbare scholen als via een door het CBS
getrokken

steekproef

uit

de

gemeentelijke

basisadministraties geworven. Landelijk hebben 20.500
jongeren de vragenlijst ingevuld. In regio Flevoland
waren dit er 616. In dit overzicht schetsen we het beeld
van de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25
jaar in Flevoland.

Seks onder je 25e in het
werkgebied van GGD
Flevoland
Belangrijkste conclusies en
kernboodschappen
1. Met 19 jaar heeft de helft van de jongeren
geslachtsgemeenschap gehad.
2. De pil is met 51% de meest gebruikte methode
onder

meisjes

met

ervaring

met

geslachtsgemeenschap. In plaats van de pil kiezen
meisjes

ook

anticonceptiemiddelen,

vaak
met

voor
name

andere
voor

het

spiraaltje (11%). Omdat je de pil elke dag moet
slikken en dit makkelijk kunt vergeten, kan een
spiraaltje voor meiden een goed alternatief zijn.
16% van de meisjes met seksuele ervaring maakt
geen gebruik van anticonceptiemiddelen.
3. Bij de eerste keer geslachtsgemeenschap gebruiken
ruim zeven van tien jongeren een condoom.

4. 1 op de 6 jongeren heeft in het afgelopen half jaar
een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar
iemand gestuurd.
5. Vier procent van de jongens en 12% van de meisjes
geeft aan dat ze ooit zijn gedwongen om iets te doen
of toe te staan op seksueel gebied.
6. Jongens én meisjes genieten van seks: 95% van de
seksueel ervaren jongens en 90% van de seksueel
ervaren meisjes vindt seks fijn.
7. 85% van de jongens en 44% meisjes die met een
sekspartner stoppen met het gebruik van condooms
zegt zich beiden niet te hebben getest op soa’s.
8. Vier van de acht jongens en twee van de acht
meisjes keurt het af als twee jongens elkaar zoenen
op straat.

Landelijke cijfers
1. Met 18 jaar heeft de helft van de jongeren
geslachtsgemeenschap gehad. In 2012 had de helft
van

de

jongeren

met

17

jaar

ervaring

met

geslachtsgemeenschap. Ook met andere vormen
van seks beginnen jongeren tegenwoordig later. Dit
is gunstig, want jongeren die heel vroeg beginnen
met seks worden vaker gedwongen of overgehaald
en doen het vaker onbeschermd.
2. De pil is nog steeds de meest gebruikte methode,
maar het gebruik hiervan is sterk afgenomen ten
opzichte van 2012, van 74% naar 64% onder
meisjes met ervaring met geslachtsgemeenschap.
In plaats van de pil kiezen meisjes vaker voor
andere anticonceptiemiddelen, met name voor het
spiraaltje (12%). Omdat je de pil elke dag moet
slikken en dit makkelijk kunt vergeten, kan een
spiraaltje voor jonge vrouwen een goed alternatief
zijn.
3. Bij de eerste keer geslachtsgemeenschap gebruiken
ruim zeven van tien jongeren een condoom. Bij
latere ervaringen vaak niet meer, ook niet bij losse

contacten. Ruim 40% van de jongeren voor wie de
laatste partner een onenightstand was, gebruikte
hierbij geen condoom.
4. Meer dan 12% van de jongens en 13% van de
meisjes heeft in het afgelopen half jaar een
naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand
gestuurd. Dat is veel meer dan in 2012, met
respectievelijk 4% van de meisjes en 6% van de
jongens. 24% van de jongens en 19% van de
meisjes ontving een persoonlijke naaktfoto of
seksfilmpje. Van de jongeren van wie een naaktfoto
of seksfilmpje met anderen werd gedeeld (2% van
de jongens en 1% van de meisjes), geeft ruim de
helft van de jongens en driekwart van de meisjes
aan dat ze dit vervelend vonden.
5. Twee procent van de jongens en 11% van de
meisjes geeft aan dat ze ooit zijn gedwongen om
iets te doen of toe te staan op seksueel gebied. In
2012 was dat nog respectievelijk 4% en 17%, dus
het

aantal

jongeren

dat

seksuele

grensoverschrijding meemaakte is licht gedaald.

6. Jongens én meisjes genieten van seks: 94% van de
seksueel ervaren jongens en 90% van de seksueel
ervaren meisjes vindt seks fijn. Jongeren weten wat
ze lekker vinden en vinden seks belangrijk. De
sekseverschillen in seksueel plezier zijn opvallend
klein. Jongens en meisjes lijken op dit vlak dichter
bij elkaar te zijn gekomen.
7. Driekwart van de jongens en twee derde van de
meisjes die met een sekspartner stoppen met het
gebruik van condooms zegt zich beiden niet te
hebben getest op soa’s. De belangrijkste reden die
jongeren opgaven om zich niet te hebben laten
testen was dat ze het idee hadden geen risico te
hebben gelopen. Andere redenen waren dat zij geen
lichamelijke klachten hadden of geen onveilige seks
hadden gehad.

8. Het

aantal

jongeren

dat

uitingen

van

homoseksualiteit afkeurt is sterk gedaald. In 2012
keurde de helft van jongens en een kwart van de
meisjes het af als twee jongens elkaar zoenen op
straat. In 2017 is dat percentage vrijwel gehalveerd
naar 27% van de jongens en 13% van de meisjes.

Plaatsbepaling
Door de lokale ophoging binnen het onderzoek Seks
onder je 25e is meer inzicht verkregen over de jongeren
uit Flevoland. In grote lijnen kan gesteld worden dat de
uitkomsten van de respondenten overeenkomen met
het landelijke gemiddelde. Vanwege de relatief kleine
onderzoeskspopulatie afkomstig uit Flevoland moet
men voorzichtig zijn met het vergelijken van deze cijfers
met landelijke cijfers. De resultaten in dit rapport
beschrijven derhalve een algemeen beeld van heel
Flevoland en is niet te specificeren op het niveau van
een individuele gemeente of wijk.
Het verschil ten opzichte van de landelijke resultaten bij
de acceptatie van twee zoenende jongens op straat kan
aan de hand van dit onderzoek niet verklaard worden.
Hier zou eventueel verder onderzoek naar gedaan
kunnen worden door organisaties die zich specifiek met
dit thema bezighouden.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt over de cijfers uit dit verslag,
dan kunt u per mail contact opnemen met het team
Seksuele

Gezondheid

van

GGD

Flevoland

via

csg@ggdflevoland.nl.
Voor persvragen over de lokale resultaten kunt u
contact opnemen met het perspiket van GGD Flevoland
via 0320 276 353 of communicatie@ggdflevoland.nl.
Voor meer informatie over de landelijke uitvoering van
het onderzoek en de resultaten hiervan verwijzen we u
naar www.seksonderje25e.nl. Hier is ook het volledige
onderzoeksboek met alle resultaten op landelijk niveau.

Dit rapport is een uitgave van GGD Flevoland, juni 2018

