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AANLEIDING

METHODE

Toename psychosociale problemen
De prevalentie van psychosociale problemen
onder Nederlandse jongeren is de afgelopen
jaren gestegen (bron: HBSC). Dit heeft
negatieve gevolgen voor zowel het huidige als
toekomstige leven van de jongere, niet alleen
omdat het een nadelige invloed kan hebben
op het ervaren levensgeluk van de jongeren,
maar ook omdat psychosociale problemen
gelinkt worden aan risicogedrag, zoals
middelengebruik. Ook (on)gezonde voeding
lijkt samen te hangen met de psychosociale
gezondheid van jongeren, zowel als oorzaak
als gevolg. Daarnaast zijn er een aantal
demografische achtergrondkenmerken die
zowel een invloed hebben op psychosociale
problemen als op voedingsgedrag. De
verwachting is dat deze
achtergrondkenmerken de relatie tussen
voeding en psychosociale gezondheid
beïnvloeden.

De Gezondheidsmonitor Jeugd
Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van
de Gezondheidsmonitor Jeugd, die in 2015
door de GGD is afgenomen en waaruit
gegevens van 15.104 jongeren in heel Limburg
beschikbaar zijn. De respondenten zaten
allemaal in de tweede of vierde klas van het
reguliere voortgezet onderwijs en waren 13
tot 16 jaar oud.

VRAAGSTELLING
Wat is er precies onderzocht?
In dit onderzoek stond de volgende
onderzoeksvraag centraal:
Wat is de relatie tussen voedingsgedrag (fruit,
groente en snack consumptie) en
psychosociale gezondheid bij Limburgse
jongeren tussen de 13 en 16 jaar?
Aanvullend is er gekeken welke factoren deze
relatie beïnvloeden (moderatie).

Welke factoren zijn meegenomen?
Zowel het gezonde (fruit en groenten) als
ongezonde (zoetigheid, snacks, frisdrank en
energie drank) voedingsgedrag is
meegenomen in het onderzoek. Om de
psychosociale gezondheid te bepalen is er
gebruik gemaakt van de Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ), dit is een
gevalideerde, Nederlandstalige vragenset. Er
is gekeken naar psychosociale problemen in
het algemeen, maar ook naar de subschalen
emotionele symptomen, gedragsproblemen
en hyperactiviteit. Achtergrondkenmerken die
mogelijk een modererend effect hebben, zijn
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, etniciteit
en gezinssituatie. Via regressie analyses is de
samenhang tussen het voedingsgedrag en
psychosociale problemen bepaald, en is
bepaald of er sprake is van moderatie.

RESULTATEN
In Limburg eet 28,1% van de jongeren
dagelijks fruit, en 39,8% dagelijks groenten.
Zoetigheid wordt door 38,9% dagelijks
genuttigd. Voor snacks is dit 9,4%. Ruim een
kwart (26,3%) van de jongeren drinkt dagelijks
frisdrank. Voor energie drank is dit 3,2%.
In Limburg heeft 4% van de jongeren een
verhoogde score op de SDQ vragenlijst voor
psychosociale problemen. De meest
voorkomende vorm van psychosociale
problemen is hyperactiviteit.
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Bevindingen psychosociale problemen in het
algemeen

Er zijn negatieve relaties gevonden tussen fruit
en zoetigheid en psychosociale problemen in
het algemeen, wat betekent dat een hogere
inname gerelateerd is aan een lagere score op
het gebied van psychosociale problemen en
vice versa. Deze relatie is sterker voor de
jongeren uit klas 4, dan voor de jongeren uit
klas 2. De relatie tussen zoetigheid en
psychosociale problemen is daarnaast ook
sterker voor autochtone jongeren dan voor
allochtone jongeren. Voor snacks en energie
drank is er een positieve relatie met
psychosociale problemen, waarbij de relatie
tussen energie drank en psychosociale
problemen sterker is voor de jongeren uit
onvolledige gezinnen, in vergelijking met
jongeren uit volledige gezinnen.
Bevindingen emotionele symptomen

Bevindingen gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn gerelateerd aan alle
onderzochte voedingsgedragingen. Voor de
voedingsgedragingen fruit, groenten en
zoetigheid is er sprake van een negatieve
relatie. De relatie tussen gedragsproblemen
en fruit is sterker voor autochtone jongeren,
terwijl de relatie tussen gedragsproblemen en
zoetigheid sterker is voor de allochtone
jongeren. Voor de voedingsgedragingen
snacks, frisdrank en energie drank is er een
positieve relatie, d.w.z. dat consumptie van
deze producten samenhangt met meer
gedragsproblemen. De relatie tussen
gedragsproblemen en snacks en frisdrank is
sterker voor de jongeren met een laag
opleidingsniveau (VMBO). De relatie tussen
gedragsproblemen en energie drank is sterker
voor jongeren uit onvolledige gezinnen.
Bevindingen hyperactiviteit

Er is een negatieve associatie gevonden tussen
emotionele symptomen en fruit inname, wat
betekent dat een hogere inname gerelateerd
is aan een lagere score op het gebied van
emotionele symptomen en vice versa. Deze
associatie is sterker voor de jongeren uit klas 4
en voor jongens.

Fruit heeft een negatieve relatie met
hyperactiviteit. De overige gevonden
associaties met hyperactiviteit, snacks,
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frisdrank en energie drank, zijn positief (meer
consumptie hangt samen met meer
hyperactiviteit). De relatie tussen energie
drank en hyperactiviteit is sterker voor
jongeren met een hoger opleidingsniveau
(HAVO/VWO).

Ongezonde voeding (snacks/ zoete dranken) is
over het algemeen gerelateerd aan meer
psychosociale problemen zoals
gedragsproblemen of hyperactiviteit. Deze
relatie is veelal sterker voor laag opgeleide
jongeren, autochtone jongeren en jongeren
uit onvolledige gezinnen.

CONCLUSIES
Over het algemeen is gezonde voeding
(groente/fruit) gerelateerd aan een betere
psychosociale gezondheid. Deze relatie is
doorgaans sterker voor jongeren uit klas 4 dan
voor jongeren uit klas 2. In het geval van
emotionele problemen is de relatie sterker
voor jongens dan voor meisjes.

AANBEVELINGEN
• Voeding is veranderbaar gedrag en daarmee
geschikt om op te nemen in programma’s die
gericht zijn op het verbeteren van de
psychosociale gezondheid van jongeren.
• Houdt risico groepen, zoals allochtone
jongeren, jongeren met een laag
opleidingsniveau, en jongeren die niet bij
beide ouders wonen, daarbij extra in de gaten.

COLOFON

MEER INFO?

Dit onderzoek is uitgevoerd door Judith Bouten,
Masterstudent Health Education and Promotion
van de Faculty of Health, Medicine and Life
Sciences van de Universiteit Maastricht gedurende
de periode mei 2017 – juli 2018, onder begeleiding
van Francine Schneider en Rik Crutzen (beiden
Universiteit Maastricht) en Marie-Jeanne Aarts en
Karlijn Janssen (beiden GGD Limburg-Noord).
Venlo, juli 2018

Deze factsheet is een samenvatting van de master
thesis: “The Association Between Psychosocial
Problems and Dietary Behaviour in Dutch
Adolescents” van Judith Bouten.
Voor meer info, kijk op www.ggdlimburgnoord.nl
of mail naar onderzoek@vrln.nl
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