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Onderzoek naar de samenhang en
determinanten in risicoged ragvan
adolescenten
Het denken in de gezondheidsvoorlichting wordt gedomineerd door een

risicospecifieke benadering, waardoor er een apart preventiebeleid is voor

bijvoorbeeld roken, gezond bewegen en voeding. ln de literatuur zi¡n aan-

wijzingen dat risicogedrag op deze verschillende terreinen veelal vóórkomt

bij dezelfde personen. Sluitende gegevens hierover ontbreken echter.

ln deze studie werd ondezocht in welke mate risicogedrag met betrekking

tot roken, alcoholgebruik, gezonde voeding en bewegen inderdaad

clustert bij dezelfde personen in de leeftijd van !2-I8jaar. Ook is gezocht

naar gemeenschappel ij ke determi na nten d ie als aangrij pi ngspu nt ku nnen

dienen voor een gecombineerd, integraal preventiebeleid.

Theory olTtiødic Inluence (FIoy E Petroitis,1994)

Doel
- Nagaan in hoeverre de risicogedragÍngen roken,

overmatig alcoholgebruik, onvoldoende gezonde

voeding - ontbijt, fruit, groente - en te weinig
bewegen samenhangen

- Nagaan welke determinanten gemeenschappelijk

zrJn

Methode
- Random steekproef / Internet Panel:

- Jongeren 12 t/m 18 jaar (M = 15, SD = 2)

- N=679
- 51%man,49Vovrorw
Rapportage van voorlopige resultaten

Dichotoom: gezond vs. ongezond gedrag

Samenhang van r¡s¡cogedraEl¡ngen
Roken, ove¡matig alcoholgebruik, en onvoldoende ont-

bijten zÍjn onderling statistisch significant gerela-

teerd, zij het in zeer geringe mate (K = 08'tot .20.-).

De risicogedragingen onvoldoende fruit en

onvoldoende groenten eten clusteren alleen onderling

en niet met één van de andere risicogedragingen. Tot

slot zijn het juist de niet-rokers die relatiefvaker te
weinig bewegen.

Gemeenschappelijke determinanten
van roken, overmatig alcoholÉlebru¡k
en onvoldoende ontbijten

BescherDend:
. Positieve attitude t.a v. gezond gedrag

Eigen effectiviteit t.a.v. gezond gedrag

. Minder waargenomen risicogedrag van belang-

rijke anderen (vrienden, partners, ouders)

opvoeding: monitoren/controle
. Altruistische en conscièntieuze persoonlijkheid

zelfcontrole

Schadelijk:
. Depressie
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Ervaringen: fysiolog¡sh€, psycholog¡she en sciale bekrachl¡ging

Conclusie

. Te r,vernrg belegen hrrg nret sanren
me L overg rrsrcogeclrag.

. Sanrenharrg r'r,ercl gevonclen tussen
rol<en, overnratrg alcoholgebrLilk en
onvoldoende ontbUten.

. Daar waar s[atrstrscl-r srgnrfrcante
verbanclen gevonden lver clen. r,vas

cle sterkte van cle ¡elatres relatref
zlva k.

. OvereenkonrsIrg c]e lrteratuLil, leken
roken err overûraL g alcolrolgebrurk
het sLerkst sanren Le hangen.

. Genreenscha¡r¡rel¡ke cleterr nanterl
trleken tleperkt te zrln,

Een geconrbrrreercl. InLegraal ¡rreven-
trebelercl ten aanzren van verschrllende
gezonclherdsgecl ragr ngen rs a lleen
nrogel¡k rrclren (1) de geclragrngen
onderl rrg voldoende sanrenhangen,
er (2) er genreenscha¡r¡rel¡ke
aa ngr- J pr ÌrgspLr nten voor- ve|arrclen ng
zrlrr. Op basrs van bovenstaande
voorloprge resLlltaterr rììoeI rì]en Lerug-
houdeÌld ztjtì nlet het rr.riioerert van
ger n Legreercle gezonclherclsvoorlrchtrrg
nret lJetrel(kilrg tot roken, ovennatrg
a coholgeirrurk, ongezoncle voedrng er-r

te \veillrg bervegen.
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