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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het 

gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden 

voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie 

microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

 “Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Seks onder je 25e 2017.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SO25       3 

Beschikbare bestand(en):  

Het bestand is beschikbaar over 2017 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Seks onder je 25e 2017”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

De volgende bijlagen zijn beschikbaar in de beveiligde microdata omgeving: 

 Onderzoeksboek Seks onder je 25e 2017; 

 Vragenlijst Seks onder je 25e III; 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Algemeen 

Het onderzoek Seks onder je 25e heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de seksuele gezondheid 

van jongeren van 12 tot 25 jaar in Nederland anno 2017. 

Beschrijving van de populatie 

De werving van respondenten verliep zowel via scholen als via de Basisregistratie Personen 

(BRP, het ‘bevolkingsregister’). Er is een landelijke steekproef getrokken. Daarnaast hebben 

vijftien GGD’en gekozen voor een regionale ophoging. Jongeren die zijn geworven via 

scholen zijn niet opgenomen in dit databestand, omdat de gegevens van deze respondenten 

niet koppelbaar zijn. Dit bestand bevat de gegevens van de respondenten van de landelijke 

steekproef en van de regionale ophoging van vijftien GGD’en, die zijn geworven via de BRP. 

Werving via BRP 

Jongeren van 17-24 jaar en een deel van de 16-jarigen zitten aan het begin van het schooljaar 

niet in de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. Om deze groep jongeren te 

bereiken, werd gebruik gemaakt van de Basisregistratie Personen (BRP, het 

‘bevolkingsregister’). Het CBS heeft de BRP-steekproef getrokken. Voor het landelijke 

onderzoek (exclusief de regionale ophogingen) werden in totaal 17.368 brieven verstuurd. In 

totaal reageerden 4.464 jongeren op onze oproep: een respons van 25,7%. 

Bij het onderzoek Seks onder je 25e werd GGD’en de mogelijkheid geboden om in de eigen 

regio extra respondenten te werven, om het mogelijk te maken ook op regionaal niveau 

betrouwbare cijfers te genereren. Vijftien GGD’en hebben een ophoging van de steekproef in 

de eigen regio uitgevoerd. In totaal werden hiervoor nog eens 75.031 extra uitnodigingen 

verstuurd. De respons tussen de verschillende regio’s liep flink uiteen, afhankelijk van de 

mogelijkheid die een regio had voor het bieden van een incentive, het aantal herinneringen dat 

binnen de regio was verstuurd en de samenstelling van de populatie in een regio. In totaal 

werden 12.679 respondenten uit de regionale ophogingen geïncludeerd: een gemiddelde 

respons van 16,9%.  

Dit databestand is vervolgens opgeschoond, dat wil zeggen dat respondenten waarvan er 

vermoedens waren dat hun antwoorden onvoldoende betrouwbaar waren verwijderd werden. 

Dit zijn ten eerste jongeren die aan het einde van de vragenlijst aangaven niet alle antwoorden 

eerlijk te hebben ingevuld. Daarnaast zijn respondenten verwijderd die aangaven dat zij niet 

de jongere zelf waren (maar bijvoorbeeld de vader of moeder van degene die was uitgenodigd) 

of als iemand niet goed Nederlands sprak (bijvoorbeeld als de open antwoorden allemaal in 

het Engels waren ingevuld). Ten slotte zijn ook respondenten die twee of meer inconsistente 

antwoorden gaven en respondenten die minder dan 90% van de vragenlijst hadden ingevuld 

buiten de steekproef gelaten. Bij het opschonen werden 1.002 respondenten (5,8%) 

verwijderd. Het opgeschoonde databestand bevatte 16.141 respondenten. 
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Methodologie 

De deelnemende jongeren vulden een digitale vragenlijst in met vragen over een breed scala 

aan seksuele gezondheidsthema’s. In de vragenlijst werden de volgende (clusters van) 

concepten geoperationaliseerd: 

• geslacht, leeftijd, opleiding, etniciteit, religie, stedelijkheid. 

• verliefdheid en verkering, seksuele ervaring, type partners. 

• evaluatie van de eerste geslachtsgemeenschap: planning, timing, kwaliteit. 

• seksuele opvattingen, motieven, seksueel zelfbeeld, satisfactie;. 

• interactiecompetentie (assertiviteit, zelfvertrouwen en controle), 

lichaamsbeeld en prestatiedrang. 

• seksuele oriëntatie: aantrekking, gedrag en zelfbenoeming, coming out, 

geïnternaliseerde homofobie en homonegativiteit onder heterojongeren. 

• condoomgebruik, testgedrag en ervaring met hiv en soa. 

• anticonceptiegebruik, ongeplande zwangerschap en abortus. 

• seksuele dwang: slachtoffer- en daderschap. 

• seksuele problemen: problemen met opwinding, zin, orgasme en pijn. 

• betaalde seks en ruilseks. 

• sexting, datingapps en pornogebruik. 

• alcohol en drugsgebruik en rol bij seksueel geweld. 

• praten over seks met ouders, vrienden en de laatste sekspartner. 

• inhoud en waardering van seksuele vorming op school. 

• kennis, informatiegebruik, sociale steun bij problemen op seksueel gebied. 

• eigenwaarde, emotionele verwaarlozing of mishandeling thuis en psychische 

gezondheid. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving 

1  RINPERSOONS  

 Soort rinpersoon 

2  RINPERSOON  

 Samen met rinpersoons is dit de persoon 

3  datum  

 invuldatum 

4  duur  

 invulduur (in minuten) 

5  A1  

 A1. Hoe oud ben je? 

6  A2  

 A2. Welke uitspraak past het beste bij jou? 

7  A3A  

 A3A. Op welke school zit je? 

8  A3B  

 A3B. Welke opleiding volg je? 

9  A4  

 A4. Wat is tot nu toe de hoogste opleiding die je hebt afgemaakt? 

10  A4A  

 A4A. Op welk niveau volg je een mbo-opleiding? 

11  A4B  

 A4B. Wat is het hoogste niveau van de mbo-opleiding die je hebt afgemaakt? 

12  A5  

 A5. Geslacht 

13  A6  

 A6. Waar ben je geboren? 

14  A6a  

 A6a. Hoe oud was je toen je in Nederland kwam wonen? 

15  A7  

 A7. Waar is je moeder  geboren? 

16  A7_weetniet  

 A7. Dat weet ik niet. Waar is je moeder  geboren? 

17  A8  

 A8. Waar is je vader  geboren? 

18  A8_weetniet  

 A8. Dat weet ik niet. Waar is je vader  geboren? 

19  A9  

 A9. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? 

20  A10  

 A10. Is geloof belangrijk voor je? 

21  A11  

 A11. Welk geloof heb je? 

22  B1  

 B1. Ben je wel eens verliefd geweest? 
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Nr   Variabele en omschrijving 

23  B2A  

 B2A. Op wie was je verliefd? 

24  B2B  

 B2B. Op wie ben je wel eens verliefd geweest? 

25  B3  

 B3. Heb je wel eens een vaste vriend of vriendin (verkering) gehad? 

26  B4  

 B4. Ben je getrouwd? 

27  B5  

 B5. Heb je op dit moment een vaste vriend of vriendin (verkering)? 

28  B6A  

 B6A. Woon je samen met je vaste vriend? 

29  B6B  

 B6B. Woon je samen met je vaste vriendin? 

30  B8A_jaar  

 B8A. Jaar. Hoe lang duurde je laatste vaste relatie (verkering)? 

31  B8A_maanden  

 B8A. Maanden. Hoe lang duurde je laatste vaste relatie (verkering)? 

32  B8B_jaar  

 B8B. Jaar. Hoe lang zijn jullie al samen? 

33  B8B_maanden  

 B8B. Maanden. Hoe lang zijn jullie al samen? 

34  B9  

 B9. Hoe tevreden ben je over je relatie? 

35  C1A  

 C1A. Val je op jongens, meisjes of op allebei? 

36  C1B  

 C1B. Val je op meisjes, jongens of op allebei? 

37  C2  

 C2. Hoe noem je jezelf (voor jezelf)? 

38  C3  

 C3. Heb je iemand wel eens verteld dat je [antwoordtekst C1] valt? 

39  C4  

 C4. Hoe oud was je toen je dat voor het eerst aan iemand vertelde? 

40  C5_1  

 

C5. Ik vind het geen probleem om te vertellen dat ik [antwoordtekst C1] val. 
Wat vind je van de volgende uitspraken? 

41  C5_2  

 

C5. Ik vind het heel normaal dat ik [antwoordtekst C1] val. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 

42  C5_3  

 

C5. Ik zou liever niet [antwoordtekst C1] vallen. Wat vind je van de volgende 
uitspraken? 

43  C5_4  

 

C5. Ik geef eerlijk antwoord als iemand mij vraagt of ik [antwoordtekst C1] val. 
Wat vind je van de volgende uitspraken? 

44  C5_5  

 

C5. Andere mensen mogen best weten dat ik [antwoordtekst C1] val. Wat vind 
je van de volgende uitspraken? 
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Nr   Variabele en omschrijving 

45  C5_6  

 

C5. Ik ben er trots op dat ik [antwoordtekst C1] val. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 

46  C6_1  

 

C6. Ik werd uitgescholden omdat ik [antwoordtekst C1] val. Hoe vaak zijn de 
volgende dingen het afgelopen jaar gebeurd? 

47  C6_2  

 

C6. Ik werd buitengesloten omdat ik [antwoordtekst C1]  val. Hoe vaak zijn de 
volgende dingen het afgelopen jaar gebeurd? 

48  C6_3  

 

C6. Ik werd gepest omdat ik [antwoordtekst C1] val. Hoe vaak zijn de volgende 
dingen het afgelopen jaar gebeurd? 

49  C6_4  

 

C6. Er werden vervelende dingen naar mij geroepen omdat ik [antwoordtekst 
C1] val. Hoe vaak zijn de volgende dingen het afgelopen jaar gebeurd? 

50  C6_5  

 

C6. Ik werd bedreigd omdat ik [antwoordtekst C1] val. Hoe vaak zijn de 
volgende dingen het afgelopen jaar gebeurd? 

51  C6_6  

 

C6. Ik werd geschopt of geslagen omdat ik [antwoordtekst C1] val. Hoe vaak 
zijn de volgende dingen het afgelopen jaar gebeurd? 

52  C7  

 C7. Wat ben je volgens je gevoel? 

53  C8A  

 C8A. Heb je een geslachtsaanpassende behandeling gehad? 

54  C8B  

 C8B. Gebruik je puberteitsremmers? Of heb je die gebruikt? 

55  C9_1  

 

C9. Puberteitsremmers. Welke geslachtsaanpassende behandeling(en) heb je 
gehad? 

56  C9_2  

 

C9. Hormoonbehandeling. Welke geslachtsaanpassende behandeling(en) heb 
je gehad? 

57  C9_3  

 

C9. Borstconstructie. Welke geslachtsaanpassende behandeling(en) heb je 
gehad? 

58  C9_4  

 

C9. Borstverwijdering. Welke geslachtsaanpassende behandeling(en) heb je 
gehad? 

59  C9_5  

 

C9. Vaginaconstructie. Welke geslachtsaanpassende behandeling(en) heb je 
gehad? 

60  C9_6  

 

C9. Penisconstructie. Welke geslachtsaanpassende behandeling(en) heb je 
gehad? 

61  C9_7  

 

C9. Anders, namelijk. Welke geslachtsaanpassende behandeling(en) heb je 
gehad? 
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Nr   Variabele en omschrijving 

62  D1_1  

 

D1. Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Wat vind je van de volgende 
situaties? 

63  D1_2  

 

D1. Geslachtsgemeenschap tussen een jongen en een meisje die een relatie 
(verkering) hebben. Wat vind je van de volgende situaties? 

64  D1_3  

 

D1. Geslachtsgemeenschap tussen een jongen en een meisje die verliefd zijn 
op elkaar. Wat vind je van de volgende situaties? 

65  D1_4  

 

D1. Geslachtgemeenschap tussen een jongen en een meisje die niet verliefd 
zijn op elkaar. Wat vind je van de volgende situaties? 

66  D2_1  

 D2. Een meisje dat een jongen versiert. Wat vind je van de volgende situaties? 

67  D2_2  

 

D2. Een jongen die seks heeft met veel verschillende meisjes. Wat vind je van 
de volgende situaties? 

68  D2_3  

 

D2. Een jongen die zich meisjesachtig gedraagt. Wat vind je van de volgende 
situaties? 

69  D2_4  

 D2. Een jongen die een meisje versiert. Wat vind je van de volgende situaties? 

70  D2_5  

 

D2. Een meisje dat seks heeft met veel verschillende jongens. Wat vind je van 
de volgende situaties? 

71  D2_6  

 

D2. Een meisje dat zich jongensachtig gedraagt. Wat vind je van de volgende 
situaties? 

72  D3_1  

 

D3. Twee meisjes die met elkaar zoenen op straat. Wat vind je van de 
volgende situaties? 

73  D3_2  

 

D3. Een jongen die een naaktfoto van zichzelf naar zijn vriendin stuurt. Wat 
vind je van de volgende situaties? 

74  D3_3  

 

D3. Twee jongens die met elkaar zoenen op straat. Wat vind je van de 
volgende situaties? 

75  D3_4  

 

D3. Een meisje dat een naaktfoto van zichzelf naar haar vriend stuurt. Wat vind 
je van de volgende situaties? 

76  D3_5  

 

D3. Een jongen en een meisje die met elkaar zoenen op straat. Wat vind je van 
de volgende situaties? 

77  E1_1  

 

E1. De pil verkleint de kans dat je een soa oploopt. Zijn de volgende uitspraken 
juist of onjuist? 

78  E1_2  

 

E1. Als je je na seks goed wast, loop je minder snel een soa op. Zijn de 
volgende uitspraken juist of onjuist? 
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Nr   Variabele en omschrijving 

79  E1_3  

 

E1. Je kunt de morning-afterpil bij de drogist kopen zonder doktersrecept. Zijn 
de volgende uitspraken juist of onjuist? 

80  E1_4  

 

E1. Als je geen lichamelijke klachten hebt, kun je toch een soa hebben. Zijn de 
volgende uitspraken juist of onjuist? 

81  E1_5  

 

E1. Er zijn soa’s waarvan meisjes later geen kinderen meer kunnen krijgen. 
Zijn de volgende uitspraken juist of onjuist? 

82  E1_6  

 

E1. Als je de pil slikt, kun je later geen kinderen meer krijgen. Zijn de volgende 
uitspraken juist of onjuist? 

83  E1_7  

 

E1. Bij de eerste geslachtsgemeenschap bloedt een meisje altijd. Zijn de 
volgende uitspraken juist of onjuist? 

84  E1_8  

 

E1. De meeste soa’s gaan vanzelf over. Zijn de volgende uitspraken juist of 
onjuist? 

85  E2_1  

 E2. Niets. Wat doe jij als je iets wilt weten over seks? 

86  E2_2  

 E2. Ik vraag het aan mijn moeder. Wat doe jij als je iets wilt weten over seks? 

87  E2_3  

 E2. Ik vraag het aan mijn vader. Wat doe jij als je iets wilt weten over seks? 

88  E2_4  

 

E2. Ik vraag het aan mijn broer(s) of zus(sen). Wat doe jij als je iets wilt weten 
over seks? 

89  E2_5  

 

E2. Ik vraag het aan andere familieleden. Wat doe jij als je iets wilt weten over 
seks? 

90  E2_6  

 

E2. Ik vraag het aan goede vriend(en) of vriendin(nen). Wat doe jij als je iets 
wilt weten over seks? 

91  E2_7  

 E2. Ik vraag het op school. Wat doe jij als je iets wilt weten over seks? 

92  E2_8  

 E2. Ik vraag het aan de huisarts. Wat doe jij als je iets wilt weten over seks? 

93  E2_9  

 

E2. Ik neem contact op met de GGD/Sense. Wat doe jij als je iets wilt weten 
over seks? 

94  E2_10  

 E2. Ik lees een boekje of tijdschrift. Wat doe jij als je iets wilt weten over seks? 

95  E2_11  

 

E2. Ik zoek op websites, social media, of apps. Wat doe jij als je iets wilt weten 
over seks? 

96  E2_12  

 E2. Ik wil niets weten over seks. Wat doe jij als je iets wilt weten over seks? 

97  E2_13  

 E2. Iets anders, namelijk. Wat doe jij als je iets wilt weten over seks? 
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Nr   Variabele en omschrijving 

98  E4_1  

 E4. www.sense.info. Heb je wel eens gekeken op de volgende websites? 

99  E4_2  

 

E4. www.forum.sekswoordenboek.nl. Heb je wel eens gekeken op de volgende 
websites? 

100  E4_3  

 E4. www.soaaids.nl. Heb je wel eens gekeken op de volgende websites? 

101  E4_4  

 E4. www.seksualiteit.nl. Heb je wel eens gekeken op de volgende websites? 

102  E4_5  

 E4. www.vrijfijn.nl. Heb je wel eens gekeken op de volgende websites? 

103  E4_6  

 

E4. www.anticonceptievoorjou.nl. Heb je wel eens gekeken op de volgende 
websites? 

104  E4_7  

 

E4. www.zwangerwatnu.nl. Heb je wel eens gekeken op de volgende 
websites? 

105  E4_8  

 E4. www.mantotman.nl. Heb je wel eens gekeken op de volgende websites? 

106  E4_9  

 

E4. Nee, ik heb geen van deze websites bekeken. Heb je wel eens gekeken op 
de volgende websites? 

107  E5_1  

 

E5. Met niemand. Met wie zou je praten als je een probleem hebt op het gebied 
van seks? 

108  E5_2  

 

E5. Met mijn moeder. Met wie zou je praten als je een probleem hebt op het 
gebied van seks? 

109  E5_3  

 

E5. Met mijn vader. Met wie zou je praten als je een probleem hebt op het 
gebied van seks? 

110  E5_4  

 

E5. Met mijn broer(s) of zus(sen). Met wie zou je praten als je een probleem 
hebt op het gebied van seks? 

111  E5_5  

 

E5. Met andere familieleden. Met wie zou je praten als je een probleem hebt op 
het gebied van seks? 

112  E5_6  

 

E5. Met mijn vriend(en) of vriendin(nen). Met wie zou je praten als je een 
probleem hebt op het gebied van seks? 

113  E5_7  

 

E5. Met mijn vriend of vriendin (verkering). Met wie zou je praten als je een 
probleem hebt op het gebied van seks? 

114  E5_8  

 

E5. Met mensen online (bv. via een chat, forum, blog of vlog). Met wie zou je 
praten als je een probleem hebt op het gebied van seks? 

115  E5_9  

 

E5. Met iemand van de kindertelefoon of een infolijn. Met wie zou je praten als 
je een probleem hebt op het gebied van seks? 
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Nr   Variabele en omschrijving 

116  E5_10  

 

E5. Met de huisarts. Met wie zou je praten als je een probleem hebt op het 
gebied van seks? 

117  E5_11  

 

E5. Met iemand anders, namelijk. Met wie zou je praten als je een probleem 
hebt op het gebied van seks? 

118  E5_12  

 

E5. Weet ik niet. Met wie zou je praten als je een probleem hebt op het gebied 
van seks? 

119  E6_1  

 

E6. Verliefdheid en relaties (verkering). Hoeveel informatie heb je op school 
over de volgende onderwerpen gekregen? 

120  E6_2  

 

E6. De pil, condooms en andere voorbehoedmiddelen. Hoeveel informatie heb 
je op school over de volgende onderwerpen gekregen? 

121  E6_3  

 

E6. Zwangerschap, kinderen krijgen en abortus. Hoeveel informatie heb je op 
school over de volgende onderwerpen gekregen? 

122  E6_4  

 

E6. Soa's, hiv en aids. Hoeveel informatie heb je op school over de volgende 
onderwerpen gekregen? 

123  E6_5  

 

E6. Seks tegen je wil. Hoeveel informatie heb je op school over de volgende 
onderwerpen gekregen? 

124  E6_6  

 

E6. De leuke kanten van seks. Hoeveel informatie heb je op school over de 
volgende onderwerpen gekregen? 

125  E6_7  

 

E6. Homoseksualiteit. Hoeveel informatie heb je op school over de volgende 
onderwerpen gekregen? 

126  E6_8  

 

E6. Seks op  televisie of online. Hoeveel informatie heb je op school over de 
volgende onderwerpen gekregen? 

127  E6_9  

 

E6. Het versturen van naaktfoto’s en seksfilmpjes. Hoeveel informatie heb je op 
school over de volgende onderwerpen gekregen? 

128  E7  

 

E7. Hoe goed vind je de informatie over relaties en seks die je op school hebt 
gekregen? 

129  F1A  

 F1A. Ben je wel eens ongesteld geweest? 

130  F1_jaar  

 F1. Jaar. Leeftijd. Ben je wel eens ongesteld geweest? 

131  F1_maanden  

 F1. Maand. Leeftijd. Ben je wel eens ongesteld geweest? 

132  F2  

 F2. Heb je wel eens getongzoend? 

133  F3  

 F3. Hoe oud was je toen je dat voor het eerst deed? 
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134  F4  

 F4. Voelen of strelen, heb je dat wel eens met iemand gedaan? 

135  F5  

 F5. Voelen of strelen, heb je dat wel eens met iemand gedaan? 

136  F6  

 F6. Heb je wel eens een zaadlozing gehad? 

137  F6_jaar  

 F6. Jaar. Leeftijd. Heb je wel eens een zaadlozing gehad? 

138  F6_maanden  

 F6. Maand. Leeftijd. Heb je wel eens een zaadlozing gehad? 

139  F7  

 F7. Heb je wel eens gemasturbeerd? 

140  F8  

 F8. Hoe oud was je toen je voor het eerst masturbeerde? 

141  F9  

 F9. Hoe vaak masturbeerde je de afgelopen 6 maanden? 

142  F10  

 F10. Aftrekken of vingeren, heb je dat wel eens met iemand gedaan? 

143  F11  

 F11. Hoe oud was je toen dat voor het eerst gebeurde? Aftrekken of vingeren. 

144  F12A  

 F12A. Heb jij wel eens geslachtsgemeenschap gehad? 

145  F12B  

 F12B. Heb jij wel eens geslachtsgemeenschap gehad? 

146  F13  

 F13. Hoe oud was je toen je voor het eerst geslachtsgemeenschap had? 

147  F14  

 F14. Wanneer heb je voor het laatst geslachtsgemeenschap gehad? 

148  F15  

 F15. Pijpen of beffen, heb je dat wel eens met iemand gedaan? 

149  F16  

 F16. Hoe oud was je toen dat voor het eerst gebeurde? 

150  F17  

 F17. Heb jij wel eens anale seks gehad? 

151  F18  

 F18. Hoe oud was je toen je dat voor het eerst deed? 

152  F19  

 F19. Wanneer heb je dit voor het laatst gedaan? 

153  F20  

 F20. Gebruik je wel eens een dildo, vibrator of ander seksspeeltje? 

154  F21  

 F21. Hoe vaak deed je dat de afgelopen 6 maanden? 

155  G1A  

 G1A. Heb je wel eens seks gehad met een jongen? 

156  G2  

 G2. Met hoeveel verschillende jongens heb je tot nu toe seks gehad? 

157  G3  

 

G3. Met hoeveel verschillende jongens heb je de afgelopen 6 maanden seks 
gehad? 
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158  G3_aantal  

 

G3. Aantal. Met hoeveel verschillende jongens heb je de afgelopen 6 maanden 
seks gehad? 

159  G4A  

 G4A. Heb je wel eens seks gehad met een meisje? 

160  G4B  

 G4B. Heb je wel eens seks gehad met een meisje? 

161  G5A  

 G5A. Met hoeveel verschillende meisjes heb je tot nu toe seks gehad? 

162  G5B  

 G5B. Met hoeveel verschillende meisjes heb je tot nu toe seks gehad? 

163  G6A  

 

G6A. Met hoeveel verschillende meisjes heb je de afgelopen 6 maanden seks 
gehad? 

164  G6A_aantal  

 

G6A. Aantal. Met hoeveel verschillende meisjes heb je de afgelopen 6 
maanden seks gehad? 

165  G6B  

 

G6B. Met hoeveel verschillende meisjes heb je de afgelopen 6 maanden seks 
gehad? 

166  G6B_aantal  

 G6B. Aantal. 

167  G7A  

 G7A. Hoe vaak had je de afgelopen 6 maanden seks? 

168  G7B  

 G7B. Hoe vaak had je de afgelopen 6 maanden seks? 

169  G8_1  

 

G8. Ik vind mezelf nog te jong. Er kunnen verschillende redenen zijn dat 
iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

170  G8_2  

 

G8. Het is gewoon nog niet gebeurd. Er kunnen verschillende redenen zijn dat 
iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

171  G8_3  

 

G8. Ik heb daar (nog) geen zin in. Er kunnen verschillende redenen zijn dat 
iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

172  G8_4  

 

G8. Ik wil eerst verliefd zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn dat iemand 
geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

173  G8_5  

 

G8. Ik wil eerst een tijdje verkering hebben. Er kunnen verschillende redenen 
zijn dat iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

174  G8_6  

 

G8. Ik wil eerst getrouwd zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn dat iemand 
geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

175  G8_7  

 

G8. Ik wil niet een meisje zwanger maken. Er kunnen verschillende redenen 
zijn dat iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

176  G8_8  

 

G8. Ik wil niet zwanger worden. Er kunnen verschillende redenen zijn dat 
iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 
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177  G8_9  

 

G8. Ik vind dat (een beetje) eng. Er kunnen verschillende redenen zijn dat 
iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

178  G8_10  

 

G8. Er was nog nooit iemand met wie ik dat wilde. Er kunnen verschillende 
redenen zijn dat iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

179  G8_11  

 

G8. Het mag niet van mijn ouders of van mijn geloof. Er kunnen verschillende 
redenen zijn dat iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

180  G8_12  

 

G8. Om een andere reden, namelijk. Er kunnen verschillende redenen zijn dat 
iemand geen seks heeft gehad. Welke reden heb jij? 

181  G9_1  

 G9. Om heel dicht bij de ander te zijn. Waarom heb jij seks? 

182  G9_2  

 G9. Omdat ik me opgewonden voel. Waarom heb jij seks? 

183  G9_3  

 G9. Omdat ik het spannend vind. Waarom heb jij seks? 

184  G9_4  

 G9. Omdat ik het fijn vind. Waarom heb jij seks? 

185  G9_5  

 G9. Om de ander te laten genieten. Waarom heb jij seks? 

186  G9_6  

 G9. Omdat ik verliefd ben. Waarom heb jij seks? 

187  G9_7  

 G9. Om mijn liefde te laten zien. Waarom heb jij seks? 

188  G9_8  

 G9. Om de ander een plezier te doen. Waarom heb jij seks? 

189  G9_9  

 G9. Om de ander niet te verliezen. Waarom heb jij seks? 

190  H1  

 

H1. Welke uitspraak past het beste bij jouw eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

191  H2A  

 

H2A. Hoe oud was het meisje met wie jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap had? 

192  H2B  

 

H2B. Hoe oud was de jongen met wie jij de eerste keer geslachtsgemeenschap 
had? 

193  H3A  

 

H3A. Hoe lang kende je dit meisje vóór de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

194  H3B  

 

H3B. Hoe lang kende je deze jongen vóór de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

195  H4  

 

H4. Hadden jullie een relatie (verkering) met elkaar bij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

196  H5_1  

 

H5. Ik vond de ander leuk. Waarom had jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 
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197  H5_2  

 

H5. We hadden een relatie (verkering). Waarom had jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

198  H5_3  

 

H5. Ik was nieuwsgierig. Waarom had jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

199  H5_4  

 

H5. Ik was opgewonden (geil). Waarom had jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

200  H5_5  

 

H5. Ik wilde de ander een plezier doen. Waarom had jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

201  H5_6  

 

H5. Ik dacht dat iedereen het al had gedaan. Waarom had jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

202  H5_7  

 

H5. Ik was bang dat de ander het anders zou uitmaken. Waarom had jij de 
eerste keer geslachtsgemeenschap? 

203  H5_8  

 

H5. Ik wilde het een keer gedaan hebben. Waarom had jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

204  H5_9  

 

H5. Om een andere reden, namelijk. Waarom had jij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap? 

205  H6  

 H6. Wist je al wanneer je de eerste keer geslachtsgemeenschap zou hebben? 

206  H7  

 H7. Wat vond je van jouw eerste keer geslachtsgemeenschap? 

207  H8_1  

 

H8. Over manieren om zwangerschap te voorkomen. Hebben jullie de eerste 
keer vooraf gepraat over de volgende dingen? 

208  H8_2  

 

H8. Over het voorkomen van soa's. Hebben jullie de eerste keer vooraf gepraat 
over de volgende dingen? 

209  H8_3  

 

H8. Over dingen die je wilde doen tijdens seks. Hebben jullie de eerste keer 
vooraf gepraat over de volgende dingen? 

210  H8_4  

 

H8. Over dingen die je niet wilde doen tijdens seks. Hebben jullie de eerste 
keer vooraf gepraat over de volgende dingen? 

211  H9  

 

H9. Hebben jullie bij jouw eerste geslachtsgemeenschap een condoom 
gebruikt? 

212  H10  

 

H10. Hebben jullie bij jouw eerste geslachtsgemeenschap een ander 
voorbehoedmiddel dan een condoom gebruikt? 

213  I1A  

 

I1A. Welke uitspraak past het beste bij jouw eerste keer seks met een 
jongen?3 

214  I1B  

 I1B. Welke uitspraak past het beste bij jouw eerste keer seks met een meisje? 
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215  I2A  

 I2A. Hoe oud was je toen je voor het eerst seks had met een jongen? 

216  I2B  

 I2B. Hoe oud was je toen je voor het eerst seks had met een meisje? 

217  I3A  

 I3A. Hoe oud was de jongen met wie jij die eerste keer seks had? 

218  I3B  

 I3B. Hoe oud was het meisje met wie jij de eerste keer seks had? 

219  I4A  

 I4A. Hoe lang kende je deze jongen vóór de eerste keer seks? 

220  I4B  

 I4B. Hoe lang kende je dit meisje vóór de eerste keer seks? 

221  I5  

 I5. Hadden jullie een relatie (verkering) met elkaar bij de eerste keer seks? 

222  I6A  

 I6A. Wist je al wanneer je de eerste keer seks met een jongen zou hebben? 

223  I6B  

 I6B. Wist je al wanneer je de eerste keer seks met een meisje zou hebben? 

224  I7A  

 I7A. Wat vond je van jouw eerste keer seks met een jongen? 

225  I7B  

 I7B. Wat vond je van jouw eerste keer seks met een meisje? 

226  I8A_1  

 

I8A. Over het voorkomen van soa's. Hebben jullie de eerste keer vooraf 
gepraat over de volgende dingen? 

227  I8A_2  

 

I8A. Over dingen die je wilde doen tijdens seks. Hebben jullie de eerste keer 
vooraf gepraat over de volgende dingen? 

228  I8A_3  

 

I8A. Over dingen die je niet wilde doen tijdens seks. Hebben jullie de eerste 
keer vooraf gepraat over de volgende dingen? 

229  I9  

 

I9. Hebben jullie bij jouw eerste seks met een jongen een condoom gebruikt?  
Hebben jullie de eerste keer vooraf gepraat over de volgende dingen? 

230  J1  

 J1. Met wie heb je de laatste keer seks gehad? 

231  J2  

 J2. Hoe oud was de laatste persoon met wie jij seks had? 

232  J3  

 J3. Waar is de laatste persoon met wie jij seks had geboren? 

233  J3_weetniet  

 J3. Dat weet ik niet. Waar is de laatste persoon met wie jij seks had geboren? 

234  J4  

 J4. Had je een relatie (verkering) met de laatste persoon met wie je seks had? 

235  J5_maand  

 J5. Maand. Wanneer had je voor het laatst seks met deze persoon? 

236  J5_jaar  

 J5. Jaar. Wanneer had je voor het laatst seks met deze persoon? 

237  J6  

 J6. Had je toen al vaker seks gehad met deze persoon? 
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238  J7_maand  

 J7. Maand. Wanneer had je voor het eerst seks met deze persoon? 

239  J7_Jaar  

 J7. Jaar. Wanneer had je voor het eerst seks met deze persoon? 

240  J8  

 

J8. Denk aan de periode tussen de eerste en laatste keer seks met deze 
persoon. Heeft een van jullie toen ook seks gehad met iemand anders? 

241  J9  

 J9. Denk je dat je met deze persoon nog vaker seks gaat hebben? 

242  J10_1  

 

J10. Ik heb haar gevingerd. Welke dingen heb je gedaan met de laatste 
persoon met wie je seks had? 

243  J10_2  

 

J10. Ik heb hem afgetrokken. Welke dingen heb je gedaan met de laatste 
persoon met wie je seks had? 

244  J10_3  

 

J10. Ik werd afgetrokken. Welke dingen heb je gedaan met de laatste persoon 
met wie je seks had? 

245  J10_4  

 

J10. Ik werd gevingerd. Welke dingen heb je gedaan met de laatste persoon 
met wie je seks had? 

246  J10_5  

 

J10. Ik heb haar gebeft. Welke dingen heb je gedaan met de laatste persoon 
met wie je seks had? 

247  J10_6  

 

J10. Ik heb hem gepijpt. Welke dingen heb je gedaan met de laatste persoon 
met wie je seks had? 

248  J10_7  

 

J10. Ik werd gepijpt. Welke dingen heb je gedaan met de laatste persoon met 
wie je seks had? 

249  J10_8  

 

J10. Ik werd gebeft. Welke dingen heb je gedaan met de laatste persoon met 
wie je seks had? 

250  J10_9  

 

J10. Geslachtsgemeenschap. Welke dingen heb je gedaan met de laatste 
persoon met wie je seks had? 

251  J10_10  

 

J10. Anale seks. Welke dingen heb je gedaan met de laatste persoon met wie 
je seks had? 

252  J11A_1  

 J11A. De ander beffen. Hoe vind je het om deze dingen te doen? 

253  J11A_2  

 J11A. De ander pijpen. Hoe vind je het om deze dingen te doen? 

254  J11A_3  

 J11A. Gepijpt worden. Hoe vind je het om deze dingen te doen? 

255  J11A_4  

 J11A. Gebeft worden. Hoe vind je het om deze dingen te doen? 

256  J11A_5  

 J11A. Geslachtsgemeenschap. Hoe vind je het om deze dingen te doen? 
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257  J11A_6  

 J11A. Anale seks. Hoe vind je het om deze dingen te doen? 

258  J11B  

 J11B. Hoe kende je de laatste persoon met wie je seks had? 

259  J12  

 J12. Hoe lang kende je deze persoon toen jullie voor het eerst seks hadden? 

260  J13A_1  

 

J13A. Over dingen die ik leuk vind op het gebied van seks. Waarover heb je 
gepraat met het laatste meisje met wie je seks had? 

261  J13A_2  

 

J13A. Over dingen die ik niet wil doen op het gebied van seks. Waarover heb je 
gepraat met het laatste meisje met wie je seks had? 

262  J13A_3  

 

J13A. Over zwangerschap voorkomen. Waarover heb je gepraat met het 
laatste meisje met wie je seks had? 

263  J13A_4  

 

J13A. Over het voorkomen van soa's. Waarover heb je gepraat met het laatste 
meisje met wie je seks had? 

264  J13A_5  

 

J13A. Over haar eerdere seksuele ervaringen. Waarover heb je gepraat met 
het laatste meisje met wie je seks had? 

265  J13A_6  

 

J13A. Over mijn eerdere seksuele ervaringen. Waarover heb je gepraat met 
het laatste meisje met wie je seks had? 

266  J13B_1  

 

J13B. Over dingen die ik leuk vind op het gebied van seks. Waarover heb je 
gepraat met de laatste jongen met wie je seks had? 

267  J13B_2  

 

J13B. Over dingen die ik niet wil doen op het gebied van seks. Waarover heb je 
gepraat met de laatste jongen met wie je seks had? 

268  J13B_3  

 

J13B. Over zwangerschap voorkomen. Waarover heb je gepraat met de laatste 
jongen met wie je seks had? 

269  J13B_4  

 

J13B. Over het gebruiken van condooms. Waarover heb je gepraat met de 
laatste jongen met wie je seks had? 

270  J13B_5  

 

J13B. Over zijn eerdere seksuele ervaringen. Waarover heb je gepraat met de 
laatste jongen met wie je seks had? 

271  J13B_6  

 

J13B. Over mijn eerdere seksuele ervaringen. Waarover heb je gepraat met de 
laatste jongen met wie je seks had? 

272  J14_1  

 

J14. Ik voelde me fijn. Hoe vaak gebeurde het volgende tijdens seks met deze 
partner? 

273  J14_2  

 

J14. Ik voelde me opgewonden. Hoe vaak gebeurde het volgende tijdens seks 
met deze partner? 
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274  J14_3  

 

J14. Ik liet weten wat ik lekker vond. Hoe vaak gebeurde het volgende tijdens 
seks met deze partner? 

275  J14_4  

 

J14. Ik had weinig te zeggen over wat er gebeurde. Hoe vaak gebeurde het 
volgende tijdens seks met deze partner? 

276  J14_5  

 

J14. Ik deed dingen die ik niet wilde. Hoe vaak gebeurde het volgende tijdens 
seks met deze partner? 

277  J14_6  

 

J14. Ik vroeg aan de ander wat hij/zij lekker vond. Hoe vaak gebeurde het 
volgende tijdens seks met deze partner? 

278  J14_7  

 

J14. Ik deed dingen die de ander niet wilde. Hoe vaak gebeurde het volgende 
tijdens seks met deze partner? 

279  J14_8  

 

J14. Ik voelde me onzeker over hoe ik eruit zag. Hoe vaak gebeurde het 
volgende tijdens seks met deze partner? 

280  J14_9  

 

J14. Ik was bang dat ik iets niet goed deed. Hoe vaak gebeurde het volgende 
tijdens seks met deze partner? 

281  J14B_1  

 

J14B. Ik voelde me fijn. Hoe vaak gebeurde het volgende tijdens seks met 
deze partner? 

282  J14B_2  

 

J14B. Ik voelde me opgewonden. Hoe vaak gebeurde het volgende tijdens 
seks met deze partner? 

283  J14B_3  

 

J14B. Ik liet weten wat ik lekker vond. Hoe vaak gebeurde het volgende tijdens 
seks met deze partner? 

284  J14B_4  

 

J14B. Ik had weinig te zeggen over wat er gebeurde. Hoe vaak gebeurde het 
volgende tijdens seks met deze partner? 

285  J14B_5  

 

J14B. Ik deed dingen die ik niet wilde. Hoe vaak gebeurde het volgende tijdens 
seks met deze partner? 

286  J14B_6  

 

J14B. Ik vroeg aan de ander wat hij/zij lekker vond. Hoe vaak gebeurde het 
volgende tijdens seks met deze partner? 

287  J14B_7  

 

J14B. Ik deed dingen die de ander niet wilde. Hoe vaak gebeurde het volgende 
tijdens seks met deze partner? 

288  J14B_8  

 

J14B. Ik voelde me onzeker over hoe ik eruit zag. Hoe vaak gebeurde het 
volgende tijdens seks met deze partner? 

289  J14B_9  

 

J14B. Ik was bang dat ik iets niet goed deed. Hoe vaak gebeurde het volgende 
tijdens seks met deze partner? 

290  J15A  

 J15A. Hebben jullie een condoom gebruikt? 
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291  J15B  

 J15B. Hebben jullie condooms gebruikt? 

292  J16  

 J16. Hebben jullie een condoom gebruikt bij de laatste keer seks? 

293  J17  

 J17. Hoe lang hebben jullie wel condooms gebruikt? 

294  J18  

 J18. Hebben jullie vooraf gepraat over het stoppen met condooms? 

295  J19  

 

J19. Zijn jullie getest op soa’s of hiv toen jullie stopten met het gebruiken van 
condooms? 

296  J20A_1  

 

J20A. We gebruikten al de pil of een ander voorbehoedmiddel. Waarom 
gebruikten jullie geen condooms? 

297  J20A_2  

 J20A. We vertrouwden elkaar. Waarom gebruikten jullie geen condooms? 

298  J20A_3  

 

J20A. We hadden al lang een vaste relatie (verkering). Waarom gebruikten 
jullie geen condooms? 

299  J20A_4  

 

J20A. Met een condoom is het minder lekker. Waarom gebruikten jullie geen 
condooms? 

300  J20A_5  

 J20A. Ik wilde dat niet. Waarom gebruikten jullie geen condooms? 

301  J20A_6  

 J20A. De ander wilde dat niet. Waarom gebruikten jullie geen condooms? 

302  J20A_7  

 

J20A. We hadden allebei nog nooit seks gehad met iemand anders. Waarom 
gebruikten jullie geen condooms? 

303  J20A_8  

 J20A. We wilden een kind. Waarom gebruikten jullie geen condooms? 

304  J20A_9  

 J20A. We dachten er niet aan. Waarom gebruikten jullie geen condooms? 

305  J20A_10  

 

J20A. We hadden te veel gedronken. Waarom gebruikten jullie geen 
condooms? 

306  J20A_11  

 J20A. We hadden drugs gebruikt. Waarom gebruikten jullie geen condooms? 

307  J20A_12  

 

J20A. We hadden (soms) geen condooms bij ons. Waarom gebruikten jullie 
geen condooms? 

308  J20A_13  

 

J20A. Om een andere reden, namelijk. Waarom gebruikten jullie geen 
condooms? 

309  J20B_1  

 

J20B. We gebruikten al de pil of een ander voorbehoedmiddel. Waarom 
gebruikten jullie niet altijd condooms? 

310  J20B_2  

 J20B. We vertrouwden elkaar. Waarom gebruikten jullie niet altijd condooms? 
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311  J20B_3  

 

J20B. We hadden al lang een vaste relatie (verkering). Waarom gebruikten 
jullie niet altijd condooms? 

312  J20B_4  

 

J20B. Met een condoom is het minder lekker. Waarom gebruikten jullie niet 
altijd condooms? 

313  J20B_5  

 J20B. Ik wilde dat niet. Waarom gebruikten jullie niet altijd condooms? 

314  J20B_6  

 J20B. De ander wilde dat niet. Waarom gebruikten jullie niet altijd condooms? 

315  J20B_7  

 

J20B. We hadden allebei nog nooit seks gehad met iemand anders. Waarom 
gebruikten jullie niet altijd condooms? 

316  J20B_8  

 J20B. We wilden een kind. Waarom gebruikten jullie niet altijd condooms? 

317  J20B_9  

 J20B. We dachten er niet aan. Waarom gebruikten jullie niet altijd condooms? 

318  J20B_10  

 

J20B. We hadden te veel gedronken. Waarom gebruikten jullie niet altijd 
condooms? 

319  J20B_11  

 

J20B. We hadden drugs gebruikt. Waarom gebruikten jullie niet altijd 
condooms? 

320  J20B_12  

 

J20B. We hadden (soms) geen condooms bij ons. Waarom gebruikten jullie 
niet altijd condooms? 

321  J20B_13  

 

J20B. Om een andere reden, namelijk. Waarom gebruikten jullie niet altijd 
condooms? 

322  J20C_1  

 

J20C. We gebruikten al de pil of een ander voorbehoedmiddel. Waarom 
gebruikten jullie geen condooms meer? 

323  J20C_2  

 

J20C. We vertrouwden elkaar. Waarom gebruikten jullie geen condooms 
meer? 

324  J20C_3  

 

J20C. We hadden al lang een vaste relatie (verkering). Waarom gebruikten 
jullie geen condooms meer? 

325  J20C_4  

 

J20C. Met een condoom is het minder lekker. Waarom gebruikten jullie geen 
condooms meer? 

326  J20C_5  

 J20C. Ik wilde dat niet. Waarom gebruikten jullie geen condooms meer? 

327  J20C_6  

 J20C. De ander wilde dat niet. Waarom gebruikten jullie geen condooms meer? 

328  J20C_7  

 

J20C. We hadden allebei nog nooit seks gehad met iemand anders. Waarom 
gebruikten jullie geen condooms meer? 

329  J20C_8  

 J20C. We wilden een kind. Waarom gebruikten jullie geen condooms meer? 
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330  J20C_9  

 

J20C. We dachten er niet aan. Waarom gebruikten jullie geen condooms 
meer? 

331  J20C_10  

 

J20C. We hadden te veel gedronken. Waarom gebruikten jullie geen condooms 
meer? 

332  J20C_11  

 

J20C. We hadden drugs gebruikt. Waarom gebruikten jullie geen condooms 
meer? 

333  J20C_12  

 

J20C. We hadden (soms) geen condooms bij ons. Waarom gebruikten jullie 
geen condooms meer? 

334  J20C_13  

 

J20C. Om een andere reden, namelijk. Waarom gebruikten jullie geen 
condooms meer? 

335  J21A  

 J21A. Hebben jullie iets gedaan om zwangerschap te voorkomen? 

336  J21B  

 J21B. Hebben jullie iets gedaan om zwangerschap te voorkomen? 

337  J22_1  

 

J22. Een condoom gebruikt. Wat hebben jullie gedaan om zwangerschap te 
voorkomen? 

338  J22_2  

 

J22. Ik slikte de pil. Wat hebben jullie gedaan om zwangerschap te 
voorkomen? 

339  J22_3  

 

J22. Het meisje slikte de pil. Wat hebben jullie gedaan om zwangerschap te 
voorkomen? 

340  J22_4  

 

J22. Ik gebruikte een ander voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld spiraal of prikpil). 
Wat hebben jullie gedaan om zwangerschap te voorkomen? 

341  J22_5  

 

J22. Het meisje gebruikte een ander voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld spiraal of 
prikpil). Wat hebben jullie gedaan om zwangerschap te voorkomen? 

342  J22_6  

 

J22. Niet klaarkomen in de vagina (voor het zingen de kerk uit). Wat hebben 
jullie gedaan om zwangerschap te voorkomen? 

343  J22_7  

 

J22. Geen seks in de vruchtbare periode (periodieke onthouding). Wat hebben 
jullie gedaan om zwangerschap te voorkomen? 

344  J22_8  

 

J22. Ik heb een morning-afterpil genomen. Wat hebben jullie gedaan om 
zwangerschap te voorkomen? 

345  J22_9  

 

J22. Het meisje heeft een morning-afterpil genomen. Wat hebben jullie gedaan 
om zwangerschap te voorkomen? 

346  J22_10  

 

J22. Iets anders, namelijk. Wat hebben jullie gedaan om zwangerschap te 
voorkomen? 

347  X1  

 X1. Met wie heb je de laatste keer seksuele dingen gedaan? 
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348  X2  

 X2. Hoe oud was de laatste persoon met wie jij seksuele dingen deed? 

349  X4  

 

X4. Had je een relatie (verkering) met de laatste persoon met wie seksuele 
dingen deed? 

350  X9  

 X9. Denk je dat je met deze persoon nog vaker seksuele dingen gaat doen? 

351  X11  

 X11. Hoe kende je de laatste persoon met wie je seksuele dingen deed? 

352  X12  

 

X12. Hoe lang kende je deze persoon toen jullie voor het eerst seksuele dingen 
deden? 

353  X13A_1  

 

X13A. Over dingen die ik leuk vind op het gebied van seks. Waarover heb je 
gepraat met het laatste meisje met wie je seksuele dingen deed? 

354  X13A_2  

 

X13A. Over dingen die ik niet wil doen op het gebied van seks. Waarover heb 
je gepraat met het laatste meisje met wie je seksuele dingen deed? 

355  X13A_3  

 

X13A. Over het voorkomen van soa's. Waarover heb je gepraat met het laatste 
meisje met wie je seksuele dingen deed? 

356  X13A_4  

 

X13A. Over het gebruiken van condooms. Waarover heb je gepraat met het 
laatste meisje met wie je seksuele dingen deed? 

357  X13A_5  

 

X13A. Over haar eerdere seksuele ervaringen. Waarover heb je gepraat met 
het laatste meisje met wie je seksuele dingen deed? 

358  X13A_6  

 

X13A. Over mijn eerdere seksuele ervaringen. Waarover heb je gepraat met 
het laatste meisje met wie je seksuele dingen deed? 

359  X13B_1  

 

X13B. Over dingen die ik leuk vind op het gebied van seks. Waarover heb je 
gepraat met de laatste jongen met wie je seksuele dingen deed? 

360  X13B_2  

 

X13B. Over dingen die ik niet wil doen op het gebied van seks. Waarover heb 
je gepraat met de laatste jongen met wie je seksuele dingen deed? 

361  X13B_3  

 

X13B. Over zwangerschap voorkomen. Waarover heb je gepraat met de 
laatste jongen met wie je seksuele dingen deed? 

362  X13B_4  

 

X13B. Over het gebruiken van condooms. Waarover heb je gepraat met de 
laatste jongen met wie je seksuele dingen deed? 

363  X13B_5  

 

X13B. Over zijn eerdere seksuele ervaringen. Waarover heb je gepraat met de 
laatste jongen met wie je seksuele dingen deed? 

364  X13B_6  

 

X13B. Over mijn eerdere seksuele ervaringen. Waarover heb je gepraat met de 
laatste jongen met wie je seksuele dingen deed? 
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365  X14_1  

 

X14. Ik voelde me fijn. Hoe vaak gebeurde het volgende als je seksuele dingen 
deed met deze partner? 

366  X14_2  

 

X14. Ik voelde me opgewonden. Hoe vaak gebeurde het volgende als je 
seksuele dingen deed met deze partner? 

367  X14_3  

 

X14. Ik liet weten wat ik lekker vond. Hoe vaak gebeurde het volgende als je 
seksuele dingen deed met deze partner? 

368  X14_4  

 

X14. Ik had weinig te zeggen over wat er gebeurde. Hoe vaak gebeurde het 
volgende als je seksuele dingen deed met deze partner? 

369  X14_5  

 

X14. Ik deed dingen die ik niet wilde. Hoe vaak gebeurde het volgende als je 
seksuele dingen deed met deze partner? 

370  X14_6  

 

X14. Ik vroeg aan de ander wat hij/zij lekker vond. Hoe vaak gebeurde het 
volgende als je seksuele dingen deed met deze partner? 

371  X14_7  

 

X14. Ik deed dingen die de ander niet wilde. Hoe vaak gebeurde het volgende 
als je seksuele dingen deed met deze partner? 

372  X14_8  

 

X14. Ik voelde me onzeker over hoe ik eruit zag. Hoe vaak gebeurde het 
volgende als je seksuele dingen deed met deze partner? 

373  X14_9  

 

X14. Ik was bang dat ik iets niet goed deed. Hoe vaak gebeurde het volgende 
als je seksuele dingen deed met deze partner? 

374  K1_1  

 

K1. Ik schaam me als ik seksuele gevoelens heb. Wat vind je van de volgende 
uitspraken? 

375  K1_2  

 K1. Ik vind seks belangrijk. Wat vind je van de volgende uitspraken? 

376  K1_3  

 

K1. Ik voel me schuldig als ik seksuele gevoelens heb. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 

377  K1_4  

 K1. Ik vind seks fijn. Wat vind je van de volgende uitspraken? 

378  K1_5  

 

K1. Ik wil van alles uitproberen op het gebied van seks. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 

379  K1_6  

 

K1. Ik vind het belangrijk dat ik goed ben in seks. Wat vind je van de volgende 
uitspraken? 

380  K1_7  

 

K1. Ik weet wat ik lekker vind op het gebied van seks. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 

381  K1_8  

 

K1. Ik vind het belangrijk dat de ander altijd klaarkomt. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 
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382  K1_9  

 K1. Ik ben nog niet aan seks toe. Wat vind je van de volgende uitspraken? 

383  K1_10  

 

K1. Ik voel me schuldig na het masturberen. Wat vind je van de volgende 
uitspraken? 

384  K2_1  

 K2. Ik vind seks vies. Wat vind je van de volgende uitspraken? 

385  K2_2  

 

K2. Ik wil later van alles uitproberen op het gebied van seks. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 

386  K2_3  

 K2. Ik ben nog niet aan seks toe. Wat vind je van de volgende uitspraken? 

387  K2_4  

 

K2. Ik zou in volgende 12 maanden seks willen hebben. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 

388  K2_5  

 

K2. Ik denk dat ik best aantrekkelijk ben. Wat vind je van de volgende 
uitspraken? 

389  K3_1  

 K3. Gezicht. Hoe tevreden ben je over je lichaam? 

390  K3_2  

 K3. Billen. Hoe tevreden ben je over je lichaam? 

391  K3_3  

 K3. Buik. Hoe tevreden ben je over je lichaam? 

392  K3_4  

 K3. Borsten. Hoe tevreden ben je over je lichaam? 

393  K3_5  

 K3. Borstkas. Hoe tevreden ben je over je lichaam? 

394  K3_6  

 K3. Geslachtsdelen. Hoe tevreden ben je over je lichaam? 

395  K3_7  

 K3. Figuur. Hoe tevreden ben je over je lichaam? 

396  K3_8  

 K3. Je uiterlijk in het algemeen. Hoe tevreden ben je over je lichaam? 

397  K4  

 K4. Hoe tevreden ben je over je seksleven? 

398  K5_1  

 

K5. Alcohol. Heb je wel eens seks nadat je een van de volgende middelen heb 
genomen? 

399  K5_2  

 

K5. Hasj of wiet. Heb je wel eens seks nadat je een van de volgende middelen 
heb genomen? 

400  K5_3  

 

K5. XTC. Heb je wel eens seks nadat je een van de volgende middelen heb 
genomen? 

401  K5_4  

 

K5. Cocaïne. Heb je wel eens seks nadat je een van de volgende middelen 
heb genomen? 
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402  K5_5  

 

K5. GHB. Heb je wel eens seks nadat je een van de volgende middelen heb 
genomen? 

403  K5_6  

 

K5. Speed. Heb je wel eens seks nadat je een van de volgende middelen heb 
genomen? 

404  K5_7  

 

K5. Poppers. Heb je wel eens seks nadat je een van de volgende middelen 
heb genomen? 

405  K5_8  

 

K5. Viagra of andere erectiepillen. Heb je wel eens seks nadat je een van de 
volgende middelen heb genomen? 

406  L1_1  

 

L1. Verliefdheid en relaties (verkering). Praat je met je ouders over de volgende 
onderwerpen? 

407  L1_2  

 

L1. Hoe je seks leuk kunt maken. Praat je met je ouders over de volgende 
onderwerpen? 

408  L1_3  

 

L1. Dingen die je niet wilt doen op het gebied van seks. Praat je met je ouders 
over de volgende onderwerpen? 

409  L1_4  

 

L1. Wat je moet doen om zwangerschap te voorkomen. Praat je met je ouders 
over de volgende onderwerpen? 

410  L1_5  

 

L1. Wat je moet doen om geen soa te krijgen. Praat je met je ouders over de 
volgende onderwerpen? 

411  L1_6  

 

L1. Wat je moet doen om geen vervelende seksuele ervaring te krijgen. Praat 
je met je ouders over de volgende onderwerpen? 

412  L1_7  

 L1. Homoseksualiteit. Praat je met je ouders over de volgende onderwerpen? 

413  L1_8  

 

L1. Het online versturen van naaktfoto's en seksfilmpjes. Praat je met je ouders 
over de volgende onderwerpen? 

414  L1_9  

 

L1. Seks op televisie of online. Praat je met je ouders over de volgende 
onderwerpen? 

415  L2  

 L2. Heb je van je ouders wel eens een condoom gekregen? 

416  L3  

 L3. Mag jij van je ouders zelf kiezen met wie je een relatie (verkering) hebt? 

417  M1_1  

 

M1. Verliefdheid en relaties (verkering). Praat je met je goede vrienden of 
vriendinnen over de volgende onderwerpen? 

418  M1_2  

 

M1. Hoe je seks leuk kunt maken. Praat je met je goede vrienden of 
vriendinnen over de volgende onderwerpen? 
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419  M1_3  

 

M1. Dingen die je niet wilt doen op het gebied van seks. Praat je met je goede 
vrienden of vriendinnen over de volgende onderwerpen? 

420  M1_4  

 

M1. Wat je moet doen om zwangerschap te voorkomen. Praat je met je goede 
vrienden of vriendinnen over de volgende onderwerpen? 

421  M1_5  

 

M1. Wat je moet doen om geen soa te krijgen. Praat je met je goede vrienden 
of vriendinnen over de volgende onderwerpen? 

422  M1_6  

 

M1. Wat je moet doen om geen vervelende seksuele ervaring te krijgen. Praat 
je met je goede vrienden of vriendinnen over de volgende onderwerpen? 

423  M1_7  

 

M1. Het online versturen van naaktfoto's en seksfilmpjes. Praat je met je goede 
vrienden of vriendinnen over de volgende onderwerpen? 

424  M1_8  

 

M1. Seks op televisie of online. Praat je met je goede vrienden of vriendinnen 
over de volgende onderwerpen? 

425  N1_1  

 N1. WhatsApp. Welke van de volgende sociale media gebruik je? 

426  N1_2  

 N1. Instagram. Welke van de volgende sociale media gebruik je? 

427  N1_3  

 N1. Youtube. Welke van de volgende sociale media gebruik je? 

428  N1_4  

 N1. Facebook. Welke van de volgende sociale media gebruik je? 

429  N1_5  

 N1. Snapchat. Welke van de volgende sociale media gebruik je? 

430  N1_6  

 N1. Een andere, namelijk. Welke van de volgende sociale media gebruik je? 

431  N1_7  

 N1. Geen. Welke van de volgende sociale media gebruik je? 

432  N2  

 N2. Hoeveel tijd besteed je gemiddeld aan sociale media? 

433  N3  

 

N3. Met hoeveel personen die je leerde kennen via sociale media heb je de 
afgelopen 6 maanden een afspraakje (date) gehad? 

434  N4  

 N4. Met hoeveel van deze personen heb je ook seks gehad? 

435  N5_1  

 

N5. Iemand laten merken dat je hem/haar leuk vindt. Vind jij de volgende 
dingen makkelijker in een chat of in real life? 

436  N5_2  

 

N5. Iemand beter leren kennen. Vind jij de volgende dingen makkelijker in een 
chat of in real life? 

437  N5_3  

 

N5. Zeggen wat je wel en niet fijn vindt op het gebied van seks. Vind jij de 
volgende dingen makkelijker in een chat of in real life? 
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438  N5_4  

 

N5. Iemand een complimentje geven. Vind jij de volgende dingen makkelijker in 
een chat of in real life? 

439  N5_5  

 

N5. Met iemand een afspraak maken voor een date. Vind jij de volgende 
dingen makkelijker in een chat of in real life? 

440  N5_6  

 

N5. Een relatie (verkering) uitmaken. Vind jij de volgende dingen makkelijker in 
een chat of in real life? 

441  N6_1  

 N6. Tinder. Welke van de volgende datingapps heb je wel eens gebruikt? 

442  N6_2  

 N6. Happn. Welke van de volgende datingapps heb je wel eens gebruikt? 

443  N6_3  

 N6. Grindr. Welke van de volgende datingapps heb je wel eens gebruikt? 

444  N6_4  

 N6. Badoo. Welke van de volgende datingapps heb je wel eens gebruikt? 

445  N6_5  

 N6. Hot or not. Welke van de volgende datingapps heb je wel eens gebruikt? 

446  N6_6  

 N6. Inner circle. Welke van de volgende datingapps heb je wel eens gebruikt? 

447  N6_7  

 

N6. Een andere datingapp, namelijk. Welke van de volgende datingapps heb je 
wel eens gebruikt? 

448  N6_8  

 

N6. Ik heb nooit datingapps gebruikt. Welke van de volgende datingapps heb je 
wel eens gebruikt? 

449  N7  

 

N7. Hoe vaak gebruikte je gemiddeld een datingapp in de afgelopen 6 
maanden? 

450  N8  

 

N8. Met hoeveel personen die je leerde kennen via een datingapp heb je de 
afgelopen 6 maanden een afspraakje (date) gehad 

451  N9  

 N9. Met hoeveel van deze personen heb je ook seks gehad? 

452  N10_1  

 

N10. Je borsten of geslachtsdelen laten zien tijdens een videochat. Heb je de 
afgelopen 6 maanden wel eens de volgende dingen gedaan? 

453  N10_2  

 

N10. Je geslachtsdelen laten zien tijdens een videochat. Heb je de afgelopen 6 
maanden wel eens de volgende dingen gedaan? 

454  N10_3  

 

N10. Een naaktfoto of seksfilmpje van jezelf aan iemand gestuurd. Heb je de 
afgelopen 6 maanden wel eens de volgende dingen gedaan? 

455  N10_4  

 

N10. Een naaktfoto of seksfilmpje van iemand die je kent gezien. Heb je de 
afgelopen 6 maanden wel eens de volgende dingen gedaan? 

456  N10_5  

 

N10. Een naaktfoto of seksfilmpje van iemand anders verstuurd. Heb je de 
afgelopen 6 maanden wel eens de volgende dingen gedaan? 
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457  N10_6  

 

N10. Seksuele dingen gedaan tijdens een videochat. Heb je de afgelopen 6 
maanden wel eens de volgende dingen gedaan? 

458  N11_1  

 

N11. Iemand stuurde mij een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf. Zijn de 
afgelopen 6 maanden wel eens de volgende dingen gebeurd? 

459  N11_2  

 

N11. Iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van mij. Zijn de afgelopen 6 
maanden wel eens de volgende dingen gebeurd? 

460  N11_3  

 

N11. Iemand liet een naaktfoto of seksfilmpje van mij aan anderen zien. Zijn de 
afgelopen 6 maanden wel eens de volgende dingen gebeurd? 

461  N11_4  

 

N11. Iemand deelde een naaktfoto of seksfilmpje van mij met anderen. Zijn de 
afgelopen 6 maanden wel eens de volgende dingen gebeurd? 

462  N11_5  

 

N11. Iemand vroeg mij om een naaktfoto of seksfilmpje van mezelf. Zijn de 
afgelopen 6 maanden wel eens de volgende dingen gebeurd? 

463  N11_6  

 

N11. Ik zag iemands geslachtsdelen tijdens een videochat. Zijn de afgelopen 6 
maanden wel eens de volgende dingen gebeurd? 

464  N11_7  

 

N11. Ik zag iemand masturberen tijdens een videochat. Zijn de afgelopen 6 
maanden wel eens de volgende dingen gebeurd? 

465  N12A  

 

N12A. Wat vond je ervan dat iemand een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf 
stuurde? 

466  N12B  

 

N12B. Wat vond je ervan dat iemand een naaktfoto of seksfilmpje van je 
maakte? 

467  N12C  

 

N12C. Wat vond je ervan dat iemand een naaktfoto of seksfilmpje van jou aan 
anderen liet zien? 

468  N12D  

 

N12D. Wat vond je ervan dat iemand een naaktfoto of seksfilmpje van jou met 
anderen deelde? 

469  N12E  

 

N12E. Wat vond je ervan dat iemand jou vroeg om een naaktfoto of seksfilmpje 
van jezelf? 

470  N12F  

 

N12F. Wat vond je ervan dat je iemands geslachtsdelen zag tijdens een 
videochat? 

471  N12G  

 

N12G. Wat vond je ervan dat je iemand zag masturberen tijdens een 
videochat? 

472  N13  

 

N13. Heb je wel eens porno gezien? Hoe vaak heb je de afgelopen 6 maanden 
de volgende dingen gezien? 

473  N14_1  

 

N14. Pornofoto’s in een tijdschrift. Hoe vaak heb je de afgelopen 6 maanden de 
volgende dingen gezien? 
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474  N14_2  

 

N14. Online pornofoto's. Hoe vaak heb je de afgelopen 6 maanden de 
volgende dingen gezien? 

475  N14_3  

 

N14. Online een pornofilmpje. Hoe vaak heb je de afgelopen 6 maanden de 
volgende dingen gezien? 

476  N14_4  

 

N14. Een pornofilmpje op DVD of blu-ray. Hoe vaak heb je de afgelopen 6 
maanden de volgende dingen gezien? 

477  N15_1  

 N15. De meeste porno is vies. Wat vind je van porno? 

478  N15_2  

 N15. Porno kan opwindend zijn. Wat vind je van porno? 

479  N15_3  

 N15. In porno zie je wat vrouwen lekker vinden. Wat vind je van porno? 

480  N15_4  

 N15. In porno worden vrouwen vaak slecht behandeld. Wat vind je van porno? 

481  N15_5  

 N15. In porno zie je wat mannen lekker vinden. Wat vind je van porno? 

482  N15_6  

 N15. Van porno leer je wat seks is. Wat vind je van porno? 

483  N15_7  

 N15. Van porno leer je wat je moet doen tijdens seks. Wat vind je van porno? 

484  N15_8  

 N15. Porno kijken is slecht. Wat vind je van porno? 

485  N15_9  

 N15. Seks in porno is niet hetzelfde als echte seks. Wat vind je van porno? 

486  O1_1  

 O1. Nee. Heb je de afgelopen 12 maanden zelf condooms gekocht? 

487  O1_2  

 

O1. Ja, in een winkel. Heb je de afgelopen 12 maanden zelf condooms 
gekocht? 

488  O1_3  

 O1. Ja, online. Heb je de afgelopen 12 maanden zelf condooms gekocht? 

489  O1_4  

 

O1. Ja, op een andere plek, namelijk. Heb je de afgelopen 12 maanden zelf 
condooms gekocht? 

490  O2  

 O2. Heb je condooms bij je als je ze nodig hebt? 

491  O3_1  

 

O3. Ik vind het gênant om condooms te kopen. Wat vind je van de volgende 
uitspraken? 

492  O3_2  

 

O3. Als je condooms bij je hebt, lijkt het alsof je op seks uit bent. Wat vind je 
van de volgende uitspraken? 

493  P1  

 P1. Heb je wel eens een soa-test gedaan? 

494  P2A  

 P2A. Wanneer was dat? 
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495  P2B  

 P2B. Wanneer was dat voor het laatst? 

496  P3A  

 P3A. Waar heb je de soa-test gedaan? 

497  P3B  

 P3B. Waar heb je de laatste keer de soa-test gedaan? 

498  P4  

 P4. Heb je ooit een soa (anders dan hiv) gehad? 

499  P5_1  

 P5. Chlamydia. Welke soa had je? 

500  P5_2  

 P5. Gonorroe. Welke soa had je? 

501  P5_3  

 P5. Syfilis. Welke soa had je? 

502  P5_4  

 P5. Trichomonas vaginalis. Welke soa had je? 

503  P5_5  

 P5. Herpes. Welke soa had je? 

504  P5_6  

 P5. Hepatitis B. Welke soa had je? 

505  P5_7  

 P5. Een andere soa, namelijk. Welke soa had je? 

506  P6_1  

 P6. Chlamydia. Wanneer werd dit vastgesteld? 

507  P6_2  

 P6. Gonorroe. Wanneer werd dit vastgesteld? 

508  P6_3  

 P6. Syfilis. Wanneer werd dit vastgesteld? 

509  P6_4  

 P6. Trichomonas vaginalis. Wanneer werd dit vastgesteld? 

510  P6_5  

 P6. Herpes. Wanneer werd dit vastgesteld? 

511  P6_6  

 P6. Hepatitis B. Wanneer werd dit vastgesteld? 

512  P7  

 P7. Heb je dit verteld aan de persoon of personen met wie je seks had gehad? 

513  P8  

 P8. Ben je wel eens op hiv getest? 

514  P9A  

 P9A. Wanneer was dat? 

515  P9B  

 P9B. Wanneer was dat voor het laatst? 

516  P10A  

 P10A. Wat was de uitslag van deze hiv-test? 

517  P10B  

 P10B. Wat was de uitslag van je laatste hiv-test? 

518  P11_1  

 

P11. Ik had onveilige seks gehad. Waarom heb je (de laatste keer) een soa-
test of hiv-test gedaan? 
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519  P11_2  

 

P11. Ik begon aan een nieuwe relatie. Waarom heb je (de laatste keer) een 
soa-test of hiv-test gedaan? 

520  P11_3  

 

P11. Ik wilde graag zonder condoom vrijen met mijn vaste vriend(in). Waarom 
heb je (de laatste keer) een soa-test of hiv-test gedaan? 

521  P11_4  

 

P11. Ik wilde zwanger worden of was al zwanger. Waarom heb je (de laatste 
keer) een soa-test of hiv-test gedaan? 

522  P11_5  

 

P11. Ik had lichamelijke klachten. Waarom heb je (de laatste keer) een soa-test 
of hiv-test gedaan? 

523  P11_6  

 

P11. Ik had seks gehad met iemand met een soa of hiv. Waarom heb je (de 
laatste keer) een soa-test of hiv-test gedaan? 

524  P11_7  

 

P11. Ik vind het slim om mezelf af en toe te laten testen. Waarom heb je (de 
laatste keer) een soa-test of hiv-test gedaan? 

525  P11_8  

 

P11. Ik wilde zeker zijn dat ik geen soa of hiv had. Waarom heb je (de laatste 
keer) een soa-test of hiv-test gedaan? 

526  P11_9  

 

P11. Ik was bang dat ik een soa of hiv had. Waarom heb je (de laatste keer) 
een soa-test of hiv-test gedaan? 

527  P11_10  

 

P11. Ik was gewaarschuwd door iemand met wie ik seks had gehad. Waarom 
heb je (de laatste keer) een soa-test of hiv-test gedaan? 

528  P11_11  

 

P11. Om een andere reden, namelijk. Waarom heb je (de laatste keer) een 
soa-test of hiv-test gedaan? 

529  P12_1  

 

P12. Ik vind dat ik geen risico heb gelopen. Waarom heb je de afgelopen 12 
maanden geen soa-test of hiv-test gedaan? 

530  P12_2  

 

P12. Ik heb geen onveilige seks gehad. Waarom heb je de afgelopen 12 
maanden geen soa-test of hiv-test gedaan? 

531  P12_3  

 

P12. Ik heb daar niet aan gedacht. Waarom heb je de afgelopen 12 maanden 
geen soa-test of hiv-test gedaan? 

532  P12_4  

 

P12. Ik heb geen lichamelijke klachten die te maken hebben met een soa of 
hiv. Waarom heb je de afgelopen 12 maanden geen soa-test of hiv-test 
gedaan? 

533  P12_5  

 

P12. Ik wist niet dat ik me kon laten testen. Waarom heb je de afgelopen 12 
maanden geen soa-test of hiv-test gedaan? 

534  P12_6  

 

P12. Ik wist niet waar ik me kon laten testen. Waarom heb je de afgelopen 12 
maanden geen soa-test of hiv-test gedaan? 
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535  P12_7  

 

P12. Ik ben bang voor de uitslag. Waarom heb je de afgelopen 12 maanden 
geen soa-test of hiv-test gedaan? 

536  P12_8  

 

P12. Ik vind het eng om me te laten testen. Waarom heb je de afgelopen 12 
maanden geen soa-test of hiv-test gedaan? 

537  P12_9  

 

P12. Om een andere reden, namelijk. Waarom heb je de afgelopen 12 
maanden geen soa-test of hiv-test gedaan? 

538  Q1  

 Q1. Gebruik je op dit moment een voorbehoedmiddel? 

539  Q2  

 Q2. Wat gebruik je? 

540  Q3  

 

Q3. Heb je met een hulpverlener of arts gesproken toen je dit 
voorbehoedmiddel ging gebruiken? 

541  Q4  

 

Q4. Heeft de arts of hulpverlener je verteld over andere soorten 
voorbehoedmiddelen? 

542  Q5_1  

 

Q5. Ik heb de laatste tijd geen geslachtsgemeenschap. Waarom gebruik je op 
dit moment geen voorbehoedmiddel? 

543  Q5_2  

 

Q5. Ik ben zwanger of wil zwanger worden. Waarom gebruik je op dit moment 
geen voorbehoedmiddel? 

544  Q5_3  

 

Q5. Ik wil geen voorbehoedmiddelen gebruiken. Waarom gebruik je op dit 
moment geen voorbehoedmiddel? 

545  Q5_4  

 

Q5. Ik durf niet naar de huisarts te gaan. Waarom gebruik je op dit moment 
geen voorbehoedmiddel? 

546  Q5_5  

 

Q5. Ik mag geen voorbehoedmiddelen gebruiken (van mijn ouders of van mijn 
geloof). Waarom gebruik je op dit moment geen voorbehoedmiddel? 

547  Q5_6  

 

Q5. Ik kan het niet betalen. Waarom gebruik je op dit moment geen 
voorbehoedmiddel? 

548  Q5_7  

 

Q5. Ik ben onvruchtbaar. Waarom gebruik je op dit moment geen 
voorbehoedmiddel? 

549  Q5_8  

 

Q5. Mijn vriend is onvruchtbaar. Waarom gebruik je op dit moment geen 
voorbehoedmiddel? 

550  Q5_9  

 

Q5. Om een andere reden, namelijk. Waarom gebruik je op dit moment geen 
voorbehoedmiddel? 

551  Q6  

 Q6. Heb je de afgelopen 12 maanden een morning-afterpil geslikt? 
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552  Q7_1  

 

Q7. Ik had geen voorbehoedmiddel gebruikt. Waarom heb je de afgelopen 12 
maanden een morning-afterpil geslikt? 

553  Q7_2  

 

Q7. Het condoom was gescheurd of afgegleden. Waarom heb je de afgelopen 
12 maanden een morning-afterpil geslikt? 

554  Q7_3  

 

Q7. Ik was de pil vergeten. Waarom heb je de afgelopen 12 maanden een 
morning-afterpil geslikt? 

555  Q7_4  

 

Q7. Mijn pil werkte niet goed (bijvoorbeeld door overgeven of antibiotica). 
Waarom heb je de afgelopen 12 maanden een morning-afterpil geslikt? 

556  Q7_5  

 

Q7. Om een andere reden, namelijk. Waarom heb je de afgelopen 12 maanden 
een morning-afterpil geslikt? 

557  R1A  

 

R1A. Als je vandaag zou ontdekken dat een meisje zwanger was van jou, hoe 
zou je dat dan vinden? 

558  R1B  

 

R1B. Als je vandaag zou ontdekken dat je zwanger was, hoe zou je dat dan 
vinden? 

559  R2A  

 R2A. Ben je wel eens zwanger geweest? 

560  R2B  

 R2B. Is er wel eens een meisje zwanger geweest van jou? 

561  R3B  

 R3B. Wanneer was dit meisje zwanger van jou? 

562  R4A  

 R4A. Was deze zwangerschap bewust gepland? 

563  R4B  

 R4B. Waren deze zwangerschappen allemaal bewust gepland? 

564  R5A  

 

R5A. Gebruikten jullie een voorbehoedmiddel toen je ongepland zwanger 
werd? 

565  R5B  

 

R5B. Gebruikten jullie een voorbehoedmiddel toen dit meisje ongepland 
zwanger werd? 

566  R6A  

 R6A. Was de zwangerschap wat jou betreft gewenst? 

567  R6B  

 R6B. Waren deze zwangerschappen wat jou betreft allemaal gewenst? 

568  R7A  

 

R7A. Je hebt aangegeven dat de zwangerschap niet (meteen) gewenst was. 
Was het voor jou moeilijk om te beslissen wat je zou doen met deze 
zwangerschap? 

569  R7B  

 

R7B. Je hebt aangegeven dat de zwangerschappen niet (allemaal) gewenst 
waren. Was het voor jou moeilijk om te beslissen wat je zou doen met deze 
zwangerschappen? 
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570  R9A_1  

 

R9A. Nee. Ben je bij deze zwangerschap naar een hulpverlener of arts gegaan, 
toen je merkte dat je zwanger was? 

571  R9A_2  

 

R9A. Ja, naar de huisarts. Ben je bij deze zwangerschap naar een hulpverlener 
of arts gegaan, toen je merkte dat je zwanger was? 

572  R9A_3  

 

R9A. Ja, naar de verloskundige. Ben je bij deze zwangerschap naar een 
hulpverlener of arts gegaan, toen je merkte dat je zwanger was? 

573  R9A_4  

 

R9A. Ja, naar Sense/GGD. Ben je bij deze zwangerschap naar een 
hulpverlener of arts gegaan, toen je merkte dat je zwanger was? 

574  R9A_5  

 

R9A. Ja, naar een abortuskliniek. Ben je bij deze zwangerschap naar een 
hulpverlener of arts gegaan, toen je merkte dat je zwanger was? 

575  R9A_6  

 

R9A. Ja, naar Fiom. Ben je bij deze zwangerschap naar een hulpverlener of 
arts gegaan, toen je merkte dat je zwanger was? 

576  R9A_7  

 

R9A. Ja, naar Siriz. Ben je bij deze zwangerschap naar een hulpverlener of 
arts gegaan, toen je merkte dat je zwanger was? 

577  R9A_8  

 

R9A. Ja, ergens anders naartoe, namelijk. Ben je bij deze zwangerschap naar 
een hulpverlener of arts gegaan, toen je merkte dat je zwanger was? 

578  R9B_1  

 

R9B. Nee. Ben je naar een hulpverlener of arts gegaan, toen je hoorde dat er 
een meisje zwanger van jou was? 

579  R9B_2  

 

R9B. Ja, naar de huisarts. Ben je naar een hulpverlener of arts gegaan, toen je 
hoorde dat er een meisje zwanger van jou was? 

580  R9B_3  

 

R9B. Ja, naar de verloskundige. Ben je naar een hulpverlener of arts gegaan, 
toen je hoorde dat er een meisje zwanger van jou was? 

581  R9B_4  

 

R9B. Ja, naar Sense/GGD. Ben je naar een hulpverlener of arts gegaan, toen 
je hoorde dat er een meisje zwanger van jou was? 

582  R9B_5  

 

R9B. Ja, naar een abortuskliniek. Ben je naar een hulpverlener of arts gegaan, 
toen je hoorde dat er een meisje zwanger van jou was? 

583  R9B_6  

 

R9B. Ja, naar Fiom. Ben je naar een hulpverlener of arts gegaan, toen je 
hoorde dat er een meisje zwanger van jou was? 

584  R9B_7  

 

R9B. Ja, naar Siriz. Ben je naar een hulpverlener of arts gegaan, toen je 
hoorde dat er een meisje zwanger van jou was? 

585  R9B_8  

 

R9B. Ja, ergens anders naartoe, namelijk. Ben je naar een hulpverlener of arts 
gegaan, toen je hoorde dat er een meisje zwanger van jou was? 
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586  R9C_1  

 

R9C. Nee. Ben je bij de laatste zwangerschap naar een hulpverlener of arts 
gegaan? 

587  R9C_2  

 

R9C. Ja, naar de huisarts. Ben je bij de laatste zwangerschap naar een 
hulpverlener of arts gegaan? 

588  R9C_3  

 

R9C. Ja, naar de verloskundige. Ben je bij de laatste zwangerschap naar een 
hulpverlener of arts gegaan? 

589  R9C_4  

 

R9C. Ja, naar Sense/GGD. Ben je bij de laatste zwangerschap naar een 
hulpverlener of arts gegaan? 

590  R9C_5  

 

R9C. Ja, naar een abortuskliniek. Ben je bij de laatste zwangerschap naar een 
hulpverlener of arts gegaan? 

591  R9C_6  

 

R9C. Ja, naar Fiom. Ben je bij de laatste zwangerschap naar een hulpverlener 
of arts gegaan? 

592  R9C_7  

 

R9C. Ja, naar Siriz. Ben je bij de laatste zwangerschap naar een hulpverlener 
of arts gegaan? 

593  R9C_8  

 

R9C. Ja, ergens anders naartoe, namelijk. Ben je bij de laatste zwangerschap 
naar een hulpverlener of arts gegaan? 

594  R9D_1  

 

R9D. Nee. Denk aan de laatste keer dat je hoorde dat er een meisje zwanger 
van jou was. Ben je toen naar een hulpverlener of arts gegaan? 

595  R9D_2  

 

R9D. Ja, naar de huisarts. Denk aan de laatste keer dat je hoorde dat er een 
meisje zwanger van jou was. Ben je toen naar een hulpverlener of arts 
gegaan? 

596  R9D_3  

 

R9D. Ja, naar de verloskundige. Denk aan de laatste keer dat je hoorde dat er 
een meisje zwanger van jou was. Ben je toen naar een hulpverlener of arts 
gegaan? 

597  R9D_4  

 

R9D. Ja, naar Sense/GGD. Denk aan de laatste keer dat je hoorde dat er een 
meisje zwanger van jou was. Ben je toen naar een hulpverlener of arts 
gegaan? 

598  R9D_5  

 

R9D. Ja, naar een abortuskliniek. Denk aan de laatste keer dat je hoorde dat er 
een meisje zwanger van jou was. Ben je toen naar een hulpverlener of arts 
gegaan? 

599  R9D_6  

 

R9D. Ja, naar Fiom. Denk aan de laatste keer dat je hoorde dat er een meisje 
zwanger van jou was. Ben je toen naar een hulpverlener of arts gegaan? 

600  R9D_7  

 

R9D. Ja, naar Siriz. Denk aan de laatste keer dat je hoorde dat er een meisje 
zwanger van jou was. Ben je toen naar een hulpverlener of arts gegaan? 
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601  R9D_8  

 

R9D. Ja, ergens anders naartoe, namelijk. Denk aan de laatste keer dat je 
hoorde dat er een meisje zwanger van jou was. Ben je toen naar een 
hulpverlener of arts gegaan? 

602  R10A  

 R10A. Hoe is het met deze zwangerschap gegaan? 

603  R10_B1  

 

R10. Ik ben nog steeds zwanger. Hoe is het met deze zwangerschappen 
gegaan? 

604  R10_B2  

 

R10. Het meisjes is nog steeds zwanger. Hoe is het met deze 
zwangerschappen gegaan? 

605  R10_B3  

 

R10. Ik heb een kind gekregen. Hoe is het met deze zwangerschappen 
gegaan? 

606  R10_B4  

 

R10. Het meisje heeft een kind gekregen. Hoe is het met deze 
zwangerschappen gegaan? 

607  R10_B5  

 

R10. Ik heb een abortus gehad. Hoe is het met deze zwangerschappen 
gegaan? 

608  R10_B6  

 

R10. Het meisje heeft een abortus gehad. Hoe is het met deze 
zwangerschappen gegaan? 

609  R10_B7  

 

R10. Ik heb een miskraam gehad. Hoe is het met deze zwangerschappen 
gegaan? 

610  R10_B8  

 

R10. Het meisje heeft een miskraam gehad. Hoe is het met deze 
zwangerschappen gegaan? 

611  R10_B9  

 

R10. De baby is dood geboren. Hoe is het met deze zwangerschappen 
gegaan? 

612  R10_B10  

 R10. Anders, namelijk. Hoe is het met deze zwangerschappen gegaan? 

613  R11_1  

 

R11. Ik praat makkelijk over mijn abortus ervaring. Wat vind je van de volgende 
uitspraken? 

614  R11_2  

 

R11. Ik schaam me dat ik een abortus heb ondergaan. Wat vind je van de 
volgende uitspraken? 

615  R11_3  

 

R11. Ik sta achter mijn keuze voor een abortus. Wat vind je van de volgende 
uitspraken? 

616  S1A  

 S1A. Heb je kinderen? 

617  S2  

 S2. Hoe oud is je oudste kind? 

618  S3  

 S3. Wil je graag kinderen? 
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619  S4  

 S4. Wil je graag kinderen? 

620  T1_1  

 

T1. Weinig of geen zin in seks. Heb je in het afgelopen jaar onderstaande 
zaken meegemaakt? 

621  T1_2  

 

T1. Afkeer van seks. Heb je in het afgelopen jaar onderstaande zaken 
meegemaakt? 

622  T1_3  

 

T1. Angstig voelen bij denken aan seks. Heb je in het afgelopen jaar 
onderstaande zaken meegemaakt? 

623  T1_4  

 

T1. Moeilijk opgewonden tijdens seks. Heb je in het afgelopen jaar 
onderstaande zaken meegemaakt? 

624  T1_5  

 

T1. Niet klaarkomen tijdens seks. Heb je in het afgelopen jaar onderstaande 
zaken meegemaakt? 

625  T1_6  

 

T1. Binnen een minuut klaarkomen tijdens seks. Heb je in het afgelopen jaar 
onderstaande zaken meegemaakt? 

626  T1_7  

 

T1. Vagina niet vochtig (genoeg) tijdens seks. Heb je in het afgelopen jaar 
onderstaande zaken meegemaakt? 

627  T1_8  

 

T1. Penis niet stijf (genoeg) tijdens seks. Heb je in het afgelopen jaar 
onderstaande zaken meegemaakt? 

628  T1_9  

 

T1. Penis of vinger in mijn vagina stoppen lukt niet. Heb je in het afgelopen jaar 
onderstaande zaken meegemaakt? 

629  T1_10  

 

T1. Pijn tijdens seks. Heb je in het afgelopen jaar onderstaande zaken 
meegemaakt? 

630  T1_11  

 

T1. Geen van bovenstaande. Heb je in het afgelopen jaar onderstaande zaken 
meegemaakt? 

631  T2_1  

 T2. Weinig of geen zin in seks. Hoe vaak gebeurde dit? 

632  T2_2  

 T2. Afkeer van seks. Hoe vaak gebeurde dit? 

633  T2_3  

 T2. Angstig voelen bij denken aan seks. Hoe vaak gebeurde dit? 

634  T2_4  

 T2. Moeilijk opgewonden tijdens seks. Hoe vaak gebeurde dit? 

635  T2_5  

 T2. Niet klaarkomen tijdens seks. Hoe vaak gebeurde dit? 

636  T2_6  

 T2. Binnen een minuut klaarkomen tijdens seks. Hoe vaak gebeurde dit? 

637  T2_7  

 T2. Vagina niet vochtig (genoeg) tijdens seks. Hoe vaak gebeurde dit? 
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638  T2_8  

 T2. Penis niet stijf (genoeg) tijdens seks. Hoe vaak gebeurde dit? 

639  T2_9  

 T2. Penis of vinger in mijn vagina stoppen lukt niet. Hoe vaak gebeurde dit? 

640  T2_10  

 T2. Pijn tijdens seks. Hoe vaak gebeurde dit? 

641  T3_1  

 T3. Weinig of geen zin in seks. In hoeverre had je hier last van? 

642  T3_2  

 T3. Afkeer van seks. In hoeverre had je hier last van? 

643  T3_3  

 T3. Angstig voelen bij denken aan seks. In hoeverre had je hier last van? 

644  T3_4  

 T3. Moeilijk opgewonden tijdens seks. In hoeverre had je hier last van? 

645  T3_5  

 T3. Niet klaarkomen tijdens seks. In hoeverre had je hier last van? 

646  T3_6  

 

T3. Binnen een minuut klaarkomen tijdens seks. In hoeverre had je hier last 
van? 

647  T3_7  

 T3. Vagina niet vochtig (genoeg) tijdens seks. In hoeverre had je hier last van? 

648  T3_8  

 T3. Penis niet stijf (genoeg) tijdens seks. In hoeverre had je hier last van? 

649  T3_9  

 

T3. Penis of vinger in mijn vagina stoppen lukt niet. In hoeverre had je hier last 
van? 

650  T3_10  

 T3. Pijn tijdens seks. In hoeverre had je hier last van? 

651  T3  

 

T3.  Heb je in het afgelopen jaar hulp gezocht vanwege een seksueel 
probleem? 

652  U1  

 U1. Ben je wel eens gedwongen om seksuele dingen te doen die je niet wilde? 

653  U2_1  

 

U2. Iemand zoende me tegen mijn wil. Heb je wel eens de volgende dingen 
meegemaakt? 

654  U2_2  

 

U2. Iemand raakte mijn borst(en), billen of geslachtsdelen aan  tegen mijn wil. 
Heb je wel eens de volgende dingen meegemaakt? 

655  U2_3  

 

U2. Aftrekken of vingeren (seks met de hand) tegen mijn wil. Heb je wel eens 
de volgende dingen meegemaakt? 

656  U2_4  

 

U2. Orale seks (seks met de mond) tegen mijn wil. Heb je wel eens de 
volgende dingen meegemaakt? 

657  U2_5  

 

U2. Geslachtsgemeenschap (penis in vagina) tegen mijn wil. Heb je wel eens 
de volgende dingen meegemaakt? 

658  U2_6  

 

U2. Anale seks (penis in anus) tegen mijn wil. Heb je wel eens de volgende 
dingen meegemaakt? 
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659  U3_1  

 

U3. Jou met woorden onder druk zetten (bijvoorbeeld dreigen met iets). Je hebt 
aftrekken of vingeren tegen je wil meegemaakt. Wat deed de ander toen? 

660  U3_2  

 

U3. Boos worden. Je hebt aftrekken of vingeren tegen je wil meegemaakt. Wat 
deed de ander toen? 

661  U3_3  

 

U3. Misbruik van je maken toen je alcohol of drugs had gebruikt. Je hebt 
aftrekken of vingeren tegen je wil meegemaakt. Wat deed de ander toen? 

662  U3_4  

 

U3. Dreigen met geweld. Je hebt aftrekken of vingeren tegen je wil 
meegemaakt. Wat deed de ander toen? 

663  U3_5  

 

U3. Geweld gebruiken (vasthouden, slaan of een wapen gebruiken). Je hebt 
aftrekken of vingeren tegen je wil meegemaakt. Wat deed de ander toen? 

664  U3_6  

 

U3. De ander deed niks. Je hebt aftrekken of vingeren tegen je wil 
meegemaakt. Wat deed de ander toen? 

665  U3_7  

 

U3. De ander deed iets anders, namelijk. Je hebt aftrekken of vingeren tegen je 
wil meegemaakt. Wat deed de ander toen? 

666  U4_1  

 

U4. Jou met woorden onder druk zetten (bijvoorbeeld dreigen met iets). Je hebt 
tegen je wil orale seks (seks met de mond) gehad. Wat deed de ander toen? 

667  U4_2  

 

U4. Boos worden. Je hebt tegen je wil orale seks (seks met de mond) gehad. 
Wat deed de ander toen? 

668  U4_3  

 

U4. Misbruik van je maken toen je alcohol of drugs had gebruikt. Je hebt tegen 
je wil orale seks (seks met de mond) gehad. Wat deed de ander toen? 

669  U4_4  

 

U4. Dreigen met geweld. Je hebt tegen je wil orale seks (seks met de mond) 
gehad. Wat deed de ander toen? 

670  U4_5  

 

U4. Geweld gebruiken (vasthouden, slaan of een wapen gebruiken). Je hebt 
tegen je wil orale seks (seks met de mond) gehad. Wat deed de ander toen? 

671  U4_6  

 

U4. De ander deed niks. Je hebt tegen je wil orale seks (seks met de mond) 
gehad. Wat deed de ander toen? 

672  U4_7  

 

U4. De ander deed iets anders, namelijk. Je hebt tegen je wil orale seks (seks 
met de mond) gehad. Wat deed de ander toen? 

673  U5_1  

 

U5. Jou met woorden onder druk zetten (bijvoorbeeld dreigen met iets). Je hebt 
tegen je wil geslachtsgemeenschap (penis in vagina) gehad. Wat deed de 
ander toen? 

674  U5_2  

 

U5. Boos worden. Je hebt tegen je wil geslachtsgemeenschap (penis in vagina) 
gehad. Wat deed de ander toen? 
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675  U5_3  

 

U5. Misbruik van je maken toen je alcohol of drugs had gebruikt. Je hebt tegen 
je wil geslachtsgemeenschap (penis in vagina) gehad. Wat deed de ander 
toen? 

676  U5_4  

 

U5. Dreigen met geweld. Je hebt tegen je wil geslachtsgemeenschap (penis in 
vagina) gehad. Wat deed de ander toen? 

677  U5_5  

 

U5. Geweld gebruiken (vasthouden, slaan of een wapen gebruiken). Je hebt 
tegen je wil geslachtsgemeenschap (penis in vagina) gehad. Wat deed de 
ander toen? 

678  U5_6  

 

U5. De ander deed niks. Je hebt tegen je wil geslachtsgemeenschap (penis in 
vagina) gehad. Wat deed de ander toen? 

679  U5_7  

 

U5. De ander deed iets anders, namelijk. Je hebt tegen je wil 
geslachtsgemeenschap (penis in vagina) gehad. Wat deed de ander toen? 

680  U6_1  

 

U6. Jou met woorden onder druk zetten (bijvoorbeeld dreigen met iets). Je hebt 
tegen je wil anale seks (penis in anus) gehad. Wat deed de ander toen? 

681  U6_2  

 

U6. Boos worden. Je hebt tegen je wil anale seks (penis in anus) gehad. Wat 
deed de ander toen? 

682  U6_3  

 

U6. Misbruik van je maken toen je alcohol of drugs had gebruikt. Je hebt tegen 
je wil anale seks (penis in anus) gehad. Wat deed de ander toen? 

683  U6_4  

 

U6. Dreigen met geweld. Je hebt tegen je wil anale seks (penis in anus) gehad. 
Wat deed de ander toen? 

684  U6_5  

 

U6. Geweld gebruiken (vasthouden, slaan of een wapen gebruiken). Je hebt 
tegen je wil anale seks (penis in anus) gehad. Wat deed de ander toen? 

685  U6_6  

 

U6. De ander deed niks. Je hebt tegen je wil anale seks (penis in anus) gehad. 
Wat deed de ander toen? 

686  U6_7  

 

U6. De ander deed iets anders, namelijk. Je hebt tegen je wil anale seks (penis 
in anus) gehad. Wat deed de ander toen? 

687  U7  

 

U7. Hoe oud was je de eerste keer dat je seksuele dingen meemaakte die je 
niet wilde? 

688  U8  

 U8. Wie deed of deden dit de eerste keer? 

689  U9  

 U9. Wie deed of deden dit de eerste keer? 

690  U9B_1  

 U9B. Mijn vriend(in) of ex-vriend(in). Wie deden dit de eerste keer? 

691  U9B_2  

 

U9B. Iemand met wie ik seks had, maar geen relatie. Wie deden dit de eerste 
keer? 
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692  U9B_3  

 U9B. Een goede vriend(in). Wie deden dit de eerste keer? 

693  U9B_4  

 

U9B. Een bekende (bijvoorbeeld iemand van school of uit de buurt). Wie deden 
dit de eerste keer? 

694  U9B_5  

 

U9B. Een familielid (bijvoorbeeld (stief)vader of oom). Wie deden dit de eerste 
keer? 

695  U9B_6  

 U9B. Een onbekende. Wie deden dit de eerste keer? 

696  U9B_7  

 U9B. Iemand anders of anderen, namelijk. Wie deden dit de eerste keer? 

697  U10  

 U10. Hoe oud was degene die dit de eerste keer deed op dat moment? 

698  U10B  

 

U10B. Hoe oud was de oudste persoon die dit de eerste keer deed op dat 
moment? 

699  U11  

 

U11. Heb je na die eerste keer later nog eens seksuele dingen meegemaakt 
die je niet wilde? 

700  U12  

 U12. Was dat altijd door dezelfde persoon of personen? 

701  U13  

 

U13. Hoe oud was je de laatste keer dat je seksuele dingen meemaakte die je 
niet wilde? 

702  U14  

 U14. Wie deed of deden dit de laatste keer? 

703  U15  

 U15. Wie deed of deden dit de laatste keer? 

704  U15B_1  

 U15B. Mijn vriend(in) of ex-vriend(in). Wie deden dit de laatste keer? 

705  U15B_2  

 

U15B. Iemand met wie ik seks had, maar geen relatie. Wie deden dit de laatste 
keer? 

706  U15B_3  

 U15B. Een goede vriend of vriendin. Wie deden dit de laatste keer? 

707  U15B_4  

 

U15B. Een bekende (bijvoorbeeld iemand van school of uit de buurt). Wie 
deden dit de laatste keer? 

708  U15B_5  

 

U15B. Een familielid (bijvoorbeeld vader, oom of zus). Wie deden dit de laatste 
keer? 

709  U15B_6  

 U15B. Een onbekende. Wie deden dit de laatste keer? 

710  U15B_7  

 U15B. Iemand anders of anderen, namelijk. Wie deden dit de laatste keer? 

711  U16  

 U16. Hoe oud was degene die dit de laatste keer deed op dat moment? 
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712  U16B  

 

U16B. Hoe oud was de oudste persoon die dit de laatste keer deed op dat 
moment? 

713  U17  

 

U17. Je hebt seksuele dingen meegemaakt die je niet wilde. Had jij of de ander 
toen alcohol of drugs gebruikt? 

714  U18  

 U18. Heb je wel eens aan iemand verteld dat je dit hebt meegemaakt? 

715  U20  

 U20. Heb je toen ook aangifte gedaan bij de politie? 

716  U19_1  

 U19. Mijn vader of moeder. Aan wie heb je dit verteld? 

717  U19_2  

 U19. Mijn broer(s) of zus(sen). Aan wie heb je dit verteld? 

718  U19_3  

 U19. Een ander familielid. Aan wie heb je dit verteld? 

719  U19_4  

 U19. Een goede vriend of vriendin. Aan wie heb je dit verteld? 

720  U19_5  

 U19. Een docent. Aan wie heb je dit verteld? 

721  U19_6  

 U19. Een arts of hulpverlener. Aan wie heb je dit verteld? 

722  U19_7  

 U19. De politie. Aan wie heb je dit verteld? 

723  U19_8  

 U19. Iemand anders, namelijk. Aan wie heb je dit verteld? 

724  U21_1  

 

U21. Ja, van vrienden, kennissen of familie. Heb je hulp gekregen bij het 
verwerken van deze ervaring(en)? 

725  U21_2  

 

U21. Ja, online (bijvoorbeeld een forum of facebookgroep). Heb je hulp 
gekregen bij het verwerken van deze ervaring(en)? 

726  U21_3  

 

U21. Ja, van een hulpverlener of arts. Heb je hulp gekregen bij het verwerken 
van deze ervaring(en)? 

727  U21_4  

 U21. Nee. Heb je hulp gekregen bij het verwerken van deze ervaring(en)? 

728  U22  

 

U22. Heb je zelf wel eens iemand gedwongen om seksuele dingen te doen die 
de ander niet wilde? 

729  U23_1  

 

U23. Iemand met woorden onder druk zetten. Heb je wel eens een van de 
volgende dingen gedaan, om seks te kunnen hebben? 

730  U23_2  

 

U23. Boos worden. Heb je wel eens een van de volgende dingen gedaan, om 
seks te kunnen hebben? 

731  U23_3  

 

U23. Er misbruik van maken dat de ander alcohol of drugs had gebruikt. Heb je 
wel eens een van de volgende dingen gedaan, om seks te kunnen hebben? 
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732  U23_4  

 

U23. Dreigen met geweld. Heb je wel eens een van de volgende dingen 
gedaan, om seks te kunnen hebben? 

733  U23_5  

 

U23. Geweld gebruiken (vasthouden, slaan of een wapen gebruiken). Heb je 
wel eens een van de volgende dingen gedaan, om seks te kunnen hebben? 

734  U23_6  

 

U23. Geen van bovenstaande dingen. Heb je wel eens een van de volgende 
dingen gedaan, om seks te kunnen hebben? 

735  V1_1  

 V1. Iemand voor seks betaald. Heb je wel eens de volgende dingen gedaan? 

736  V1_2  

 

V1. Iemand iets anders gegeven voor seks. Heb je wel eens de volgende 
dingen gedaan? 

737  V1_3  

 V1. Geld gekregen voor seks. Heb je wel eens de volgende dingen gedaan? 

738  V1_4  

 

V1. Iets anders gekregen voor seks. Heb je wel eens de volgende dingen 
gedaan? 

739  W1A  

 W1A. Werd of word je gepest? 

740  W1B  

 W1B. Ben je vóór je 16e jaar gepest? 

741  W2A_1  

 

W2A. Er werd nooit naar je geluisterd. Heb je thuis één van de volgende 
dingen meegemaakt? 

742  W2A_2  

 

W2A. Jouw ervaringen of problemen werden altijd genegeerd. Heb je thuis één 
van de volgende dingen meegemaakt? 

743  W2A_3  

 

W2A. Je kon onvoldoende bij je ouders terecht voor aandacht en steun. Heb je 
thuis één van de volgende dingen meegemaakt? 

744  W2A_4  

 

W2A. Je werd uitgescholden. Heb je thuis één van de volgende dingen 
meegemaakt? 

745  W2A_5  

 

W2A. Je werd beledigd of gekleineerd. Heb je thuis één van de volgende 
dingen meegemaakt? 

746  W2A_6  

 

W2A. Je werd onterecht gestraft. Heb je thuis één van de volgende dingen 
meegemaakt? 

747  W2A_7  

 

W2A. Je werd achtergesteld bij broers of zussen. Heb je thuis één van de 
volgende dingen meegemaakt? 

748  W2A_8  

 

W2A. Je werd bedreigd. Heb je thuis één van de volgende dingen 
meegemaakt? 

749  W2A_9  

 

W2A. Je werd geschopt of geslagen. Heb je thuis één van de volgende dingen 
meegemaakt? 
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750  W2B_1  

 

W2B. Er werd nooit naar je geluisterd. Heb je thuis één van de volgende 
dingen meegemaakt vóór je 16e jaar? 

751  W2B_2  

 

W2B. Jouw ervaringen of problemen werden altijd genegeerd. Heb je thuis één 
van de volgende dingen meegemaakt vóór je 16e jaar? 

752  W2B_3  

 

W2B. Je kon onvoldoende bij je ouders terecht voor aandacht en steun. Heb je 
thuis één van de volgende dingen meegemaakt vóór je 16e jaar? 

753  W2B_4  

 

W2B. Je werd uitgescholden. Heb je thuis één van de volgende dingen 
meegemaakt vóór je 16e jaar? 

754  W2B_5  

 

W2B. Je werd beledigd of gekleineerd. Heb je thuis één van de volgende 
dingen meegemaakt vóór je 16e jaar? 

755  W2B_6  

 

W2B. Je werd onterecht gestraft. Heb je thuis één van de volgende dingen 
meegemaakt vóór je 16e jaar? 

756  W2B_7  

 

W2B. Je werd achtergesteld bij broers of zussen. Heb je thuis één van de 
volgende dingen meegemaakt vóór je 16e jaar? 

757  W2B_8  

 

W2B. Je werd bedreigd. Heb je thuis één van de volgende dingen meegemaakt 
vóór je 16e jaar? 

758  W2B_9  

 

W2B. Je werd geschopt of geslagen. Heb je thuis één van de volgende dingen 
meegemaakt vóór je 16e jaar? 

759  W3_1  

 W3. Over het algemeen ben ik tevreden met mezelf. 

760  W3_2  

 W3. Soms denk ik dat ik nergens goed voor ben. 

761  W3_3  

 W3. Ik vind dat ik een aantal goede eigenschappen heb. 

762  W3_4  

 W3. Ik kan de dingen net zo goed als de meeste andere mensen. 

763  W3_5  

 W3. Ik heb het gevoel dat ik niet veel heb om trots op te zijn. 

764  W3_6  

 W3. Ik voel me zeker wel eens nutteloos. 

765  W3_7  

 W3. Ik vind dat ik minstens evenveel waard ben als anderen. 

766  W3_8  

 W3. Ik zou willen dat ik wat meer respect voor mezelf had. 

767  W3_9  

 W3. Al met al voel ik me een mislukkeling. 

768  W3_10  

 W3. Ik denk positief over mezelf. 

769  W4_1  

 

W4. Ik voelde me erg vermoeid zonder duidelijke reden. Hoe voelde je je de 
afgelopen 4 weken? 
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770  W4_2  

 W4. Ik voelde me waardeloos. Hoe voelde je je de afgelopen 4 weken? 

771  W4_3  

 

W4. Ik voelde me zo zenuwachtig dat niets me tot rust kon brengen. Hoe 
voelde je je de afgelopen 4 weken? 

772  W4_4  

 W4. Ik voelde me hopeloos. Hoe voelde je je de afgelopen 4 weken? 

773  W4_5  

 W4. Ik voelde me onrustig. Hoe voelde je je de afgelopen 4 weken? 

774  W4_6  

 

W4. Ik voelde me zo rusteloos dat ik niet meer stil kon zitten. Hoe voelde je je 
de afgelopen 4 weken? 

775  W4_7  

 

W4. Ik voelde me somber of depressief. Hoe voelde je je de afgelopen 4 
weken? 

776  W4_8  

 

W4. Ik voelde me zo somber dat niets me kon opvrolijken. Hoe voelde je je de 
afgelopen 4 weken? 

777  W4_9  

 

W4. Ik had het gevoel dat alles veel moeite kostte. Hoe voelde je je de 
afgelopen 4 weken? 

778  X1_slot  

 X1. Heb je alle vragen in deze vragenlijst helemaal eerlijk ingevuld? 

779  X2_slot_1  

 

X2. Ik vond de vragen moeilijk. Heb je alle vragen in deze vragenlijst helemaal 
eerlijk ingevuld? 

780  X2_slot_2  

 

X2. Ik vond de vragen vervelend. Heb je alle vragen in deze vragenlijst 
helemaal eerlijk ingevuld? 

781  X2_slot_3  

 

X2. Ik vond de vragen te persoonlijk. Heb je alle vragen in deze vragenlijst 
helemaal eerlijk ingevuld? 

782  X2_slot_4  

 

X2. Ik mag niet over seks praten (van mijn ouders of van mijn geloof). Heb je 
alle vragen in deze vragenlijst helemaal eerlijk ingevuld? 

783  X2_slot_5  

 

X2. Ik ben bang dat iemand mijn antwoorden leest. Heb je alle vragen in deze 
vragenlijst helemaal eerlijk ingevuld? 

784  X2_slot_6  

 

X2. Ik schaam me voor dingen die ik heb gedaan of meegemaakt. Heb je alle 
vragen in deze vragenlijst helemaal eerlijk ingevuld? 

785  X2_slot_7  

 

X2. Ik voel me schuldig over dingen die ik heb gedaan of meegemaakt. Heb je 
alle vragen in deze vragenlijst helemaal eerlijk ingevuld? 

786  X2_slot_8  

 

X2. Om een andere reden, namelijk. Heb je alle vragen in deze vragenlijst 
helemaal eerlijk ingevuld? 

787  X3_slot_geen_opmerkingen  

 X3. Geen opmerkingen. Wil je verder nog iets kwijt? 
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788  Burgst  

 <none> 

789  Huishouden  

 <none> 

790  Gemeentecode  

 <none> 

791  Stedelijkheid  

 <none> 

792  SECM  

 <none> 

793  Inkomen  

 <none> 

794  DefGewicht  

 <none> 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS en RINPERSOON  

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-

identificator het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend 

beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer (RINPERSOON).  

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort 

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RINPERSOON), die samen het 

BSN vervangen. Records met een BSN die zijn teruggevonden in de GBA zijn voorzien van 

een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. 

 

 


