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De eerste keer
Leeftijd waarop de helft van de jongeren 
geslachtsgemeenschap heeft gehad

Friese jongeren lijken iets eerder aan geslachtsgemeenschap te
beginnen. Dit verschil kan op toeval berusten (niet significant).
Meest genoemde redenen om geslachtsgemeenschap te hebben
zijn: relatie, nieuwsgierigheid, opwinding en de ander leuk vin-
den. Friese jongens geven minder vaak aan dat ze seks hadden
omdat ze het een keer gedaan wilden hebben, dan jongens in de
rest van Nederland. Friese meisjes geven minder vaak als 
motief aan dat ze de ander leuk vonden of nieuwsgierig waren.
Friese jongeren zijn minder conservatief ten aanzien van seks
voor het huwelijk of seks bij verkering. Zij keuren dat minder
vaak af dan hun leeftijdsgenoten elders in het land. 

Fryslân Landelijk

17,8 18,1

Fryslân Landelijk

17,2 17,3

Thema: Seksuele start



Voelt zich niet uitsluitend of vooral tot het andere geslacht
aangetrokken

Friese jongens voelen zich iets vaker uitsluitend aangetrokken
tot meisjes en noemen zich vaker heteroseksueel dan jongens in
de rest van het land.

1 op de33 jongens 1 op de14 meisjes

Thema: Seksuele start

Oriëntatie

Landelijk is dat 1 op de 16 jongens 

en 1 op de 16 meisjes.



70%
van de Friese jongeren gebruikte bij de eerste keer iets om
zwangerschap te voorkomen. 

Zeven van de tien gebruikten een condoom. 

Met de laatste partner gebruikte vier van de vijf jongeren altijd
anticonceptie. Dat is vergelijkbaar met landelijk. 

Met de laatste partner gebruikte echter wel een iets groter deel
van de Friese jongens geen condooms (34%) dan van de jongens
in de rest van het land (27%). Friese jongeren gaven vaker aan
geen condoom te gebruiken omdat ze teveel gedronken 11%
(landelijk 8%) hadden of een kind wilden 4,5% (landelijk 3%). 

Hoogopgeleide meisjes zijn consequenter in het gebruik

van anticonceptie dan laagopgeleide meisjes.

Thema: Beschermingsgedrag

Anticonceptie



13%
van de Friese meisjes heeft zich ooit laten testen op soa 
(landelijk 18%). Bijna een kwart (23%) van de Friese meisjes
geeft aan dat ze zich niet hebben laten testen omdat ze er niet
aan hadden gedacht (landelijk 17%).

10% 
van de Friese jongens heeft zich ooit laten testen op soa 
(landelijk 10%). De jongens die zich niet hebben laten testen
geven als belangrijkste reden aan dat ze vinden dat ze geen 
risico hebben gelopen. 
Friese jongens geven iets vaker aan er niet aan gedacht te 
hebben. 22% tegenover landelijk 17,5%.

Thema: Beschermingsgedrag

SOA

13%

10%



Percentage dat ooit wel eens gedwongen is om seksuele dingen
te doen die hij/zij eigenlijk niet wilde. 

Hiermee verschillen Friese jongeren niet van jongeren in de rest
van het land. Wel hebben Friese meisjes die grensoverschrijding
hebben meegemaakt iets minder vaak hulp gekregen van een
arts (7%) bij de verwerking van deze ervaringen dan meisjes in
de rest van het land (19%). Een ander opvallend gegeven is dat
Friese jongens vaker (2,7%) vaker dan jongens landelijk (1%)
aangeven wel eens geld te hebben ontvangen voor seks.

Thema: Grensoverschrijding 
en kwetsbaarheid

Dwang en geld
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Fryslân Landelijk
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Thema: Grensoverschrijding 
en kwetsbaarheid

Risicogroep:
laagopgeleide jongeren

In tegenstelling tot de rest van Nederland lijken laagopgeleide
jongeren in Fryslân niet eerder aan seks te beginnen dan hoog-
opgeleiden. Laagopgeleide jongeren zijn wel conservatiever in
hun opvattingen over seksualiteit en negatiever over homo -
seksualiteit en gendernonconformiteit. 

Laagopgeleide meisjes gebruiken relatief vaak geen anticon-
ceptie met hun laatste partner en hebben een minder positief
lichaamsbeeld. 

Laagopgeleide jongens doen relatief vaak aan sexting. 

Laagopgeleide jongeren beschikken over minder kennis dan
hoogopgeleiden.

Vaker sexting

Vaker geen anticonceptie

Minder kennis

Conservatiever



“Meisjes bloeden altijd bij de eerste geslachtsgemeenschap”

Percentage jongeren dat denkt dat deze fabel een feit is. Er zijn
meerdere fabels voorgelegd. Daaruit blijkt dat de kennis van
jongeren op het gebied van seksualiteit, soa en voortplanting
beter kan. Ook in de rest van Nederland. 

Fabel

Thema: Kennis en communicatie

 

 

 

 

 

 

Fryslân Landelijk
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40%

Fryslân Landelijk

37%

28%



Praten over problemen
Friese jongeren praten minder over problemen rondom 
seksualiteit.

1 op de 3
jongens in Fryslân (32%) praat met een vriend(in) 
bij een probleem op het gebied van seks. 
Landelijk is dat 39%.

1 op de 2
meisjes in Fryslân (52%) praat met een
vriend(in) bij een probleem op het gebied 
van seks. Landelijk is dat 58%.

Friese jongeren vragen minder vaak advies bij vrienden en 
vriendinnen als ze iets willen weten of seks. Ze geven ook 
minder vaak aan voorlichting te hebben gekregen over 
verschillende seksuele thema’s dan jongeren buiten Fryslân. 

58%

52%

Thema: Kennis en communicatie

39%

32%



Percentage jongeren dat afgelopen half jaar een naaktfoto of
seksfilmpje van zichzelf naar iemand anders stuurde. 

Hoewel oudere jongeren vaker zelf aan sexting doen, hebben
15- tot en met 17-jarige meisjes veruit het meest te maken met
als negatief ervaren sexting door anderen (32%). 
Laagopgeleide jongeren hebben vaker sexting door anderen
meegemaakt dan hoogopgeleide jongeren.

Friese jongens doen minder vaak aan verschillende 
vormen van sexting dan jongens in de rest van Nederland.

Thema: Sexting

9%
11%

Sexting



LHBT
Twee meisjes die met elkaar zoenen op straat

Twee jongens die met elkaar zoenen op straat

In vergelijking met meisjes hebben jongens in Fryslân een 
negatievere houding tegenover twee zoenende jongens op
straat. Fryslân wijkt hierin niet af van de rest van Nederland. 

90%

90%

67%

89%

Thema: LHBT

90% van de jongens en meisjes 
in Fryslân keurt dit goed

67% van de jongens en 
89% van de meisjes in 
Fryslân keurt dit goed



Over het onderzoek
Seks onder je 25e is een grootschalig onderzoek naar de seksuele gezondheid van 
jongeren van 12 tot 25 jaar in Nederland. Op deze infographic staan cijfers uit 2017 
van de regio Fryslân.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
team Communicatie van GGD Fryslân via 088 22 99 992

Dit is een uitgave van Sense Noord-Nederland in samenwerking met GGD Fryslân, 
Rutgers en Soa Aids Nederland.


