
* Geen vergelijking mogelijk met 2011

EEN

GEZOND

HOUVAST

In deze infographic zijn de belangrijkste resultaten van de jongerenmonitor 
(E-MOVO 2015) weergegeven voor gemeente Elburg. Waar mogelijk en relevant 
zijn de resultaten vergeleken met regionale cijfers (NOG) en de gemeentelijke 
resultaten van E-MOVO in 2011.

Gezondheid van jongeren

Gemeente Elburg
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ERVAREN GEZONDHEID

voelt zich gezond*90%

is gunstig/ongunstig t.o.v. regio Noord- en Oost-Gelderland is gunstig/ongunstig t.o.v. 2011

2015

RESPONS

95%
van de scholen

90%
van de 2e en  
4e klassers
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DAGELIJKS 
FUNCTIONEREN

SOC. MAATSCH. 
PARTICIPEREN

MENTAAL 
WELBEVINDEN

KWALITEIT 
VAN LEVEN
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LICHAAMSFUNCTIES

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK PARTICIPEREN

7%
heeft daardoor een hoge 
kans op toekomstige 

problemen*

31%
groeit op met een 
lichamelijk of 

psychisch ziek of 
verslaafd gezinslid

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

8%
heeft een langdurige  
of ernstige ziekte  

of handicap

heeft na het 
luisteren van muziek 

last van het 
gehoor*

24%
soms

3%
vaak/altijd



MENTAAL WELBEVINDEN
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12% heeft depressieve 
gevoelens

11% heeft indicatie voor  
psycho sociale problemen

5%
is recent gepest 
via internet 
of mobiel*

4%
loopt risico op 

problematisch 
gebruik van 

social media*

3%
loopt risico op 

problematisch 
gamen

16% 8%

88%
meisjes

98%
jongens

11%
is recent 

gepest op 
school

93%
is voldoende 
weerbaar*

7%
heeft thuis moeite  

met rondkomen*

KWALITEIT VAN LEVEN



LICHAAMSFUNCTIES

5%
vmbo

13%
beweegt  

dagelijks minstens 
1 uur

14%
deed recent aan bingedrinken

2%
heeft recent  

softdrugs gebruikt 

ontbijt 
dagelijks

77%

30% 26%

eet dagelijks 
groente 

eet dagelijks 
fruit

18%
heeft recent alcohol 
gedronken 

5% klas 2

31% klas 4

6% klas 2

21% klas 4

0%
havo/vwo

3%
rookt dagelijks

25% 
is het daarmee eens

STELLING

‘Het is verkeerd als 
twee jongens elkaar in 
het openbaar zoenen’

2%
heeft ooit  

harddrugs gebruikt*

* Inclusief lachgas


