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Voorwoord

In Nederland is de mate van acceptatie van homoseksualiteit een van de hoogste ter 
wereld en vele wettelijke maatregelen om gelijkwaardigheid te bevorderen zijn reeds lang 
geleden ingevoerd. Men zou dus verwachten dat lesbische, homoseksuele en bi seksuele 
(l hb) jongeren in ons land weinig problemen hebben. Dit blijkt niet het geval. Deze stu-
die laat met behulp van verschillende databronnen zien dat zij zich minder thuis voelen 
op school, het ouderlijk gezin negatiever beleven, een ongezondere leefstijl hebben en 
vaker psychische problemen ervaren. De verschillen met heteroseksuele jongeren zijn 
opvallend groot. Ook de houding ten opzichte van l hb’s en transgenders onder Neder-
landse jongeren is niet onverdeeld positief.

Deze studie maakt deel uit van een serie onderzoeken die het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) uitvoert op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, in het bijzonder de directie Emancipatie (de) die verantwoordelijk is voor 
het l hbt-beleid. De auteur dankt naast de interne scp-leescommissie Henny Bos 
(Universiteit van Amsterdam) voor haar constructieve  commentaar op een eerdere versie 
van dit rapport.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau1
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1 lhb jongeren in Nederland

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mij niet steeds als een volslagen idioot gedraag zodra ik 
 iemand tegenkom die ik aantrekkelijk vind?

Ik ben bi en wil uit de kast komen, maar ik ben pas 14 en ik ben bang dat iedereen denkt dat ik 
gewoon in de war ben. Kan ik uit de kast komen of beter even wachten?

Wat is een goede manier om nieuwe vrienden te maken en nieuwe mensen te ontmoeten als je 
verlegen bent?

Bij mij op school maakt een docent regelmatig homo-onvriendelijke grapjes en opmerkingen. 
Zal ik daar wat van zeggen of het maar gewoon langs mij heen laten gaan?

Wat voor een muziek moet je luisteren als je net gedumpt bent: verdrietige of juist vrolijke 
muziek?

Als ik dronken ben wil ik mijn vrienden altijd vertellen dat ik homo ben. Maar uiteindelijk doe 
ik het dan toch niet en ben ik daarna boos of verdrietig. Wat moet ik doen?

Ik ben op zoek naar een leuke manier om te sporten. Ik ben te dik, maar ik heb gehoord dat het 
lachwekkend is als dikke mensen gaan sporten (zoals hardlopen of fitness). Dus ik schaam me 
teveel om te sporten als andere mensen me kunnen zien. Hebben jullie advies?
(Vragen van bezoekers l hb-jongerenforum www.everyoneisgay.com)1

Bovenstaande vragen van lesbische, homoseksuele, en biseksuele (l hb) jongeren 
illustreren dat zij in de eerste plaats jong zijn. Zij zitten in een levensfase waarin 
veel veranderingen plaatsvinden op gebieden als opleiding, werk, huisvesting, 
 vrienden,  familie, seks en liefde en waarin de mening van anderen van groot belang 
is (Fortenberry 2013; Steinberg 2008). Daarnaast laten de vragen zien dat zij naast jong 
ook l hb zijn. Ze krijgen te maken met specifieke l hb-zaken zoals uit de kast komen of 
 negatieve reacties op hun seksuele oriëntatie. Dat maakt de roerige adolescentieperiode 
voor velen niet makkelijker.
Van de Nederlandse jongens van 12 tot 25 jaar voelt 3% zich minstens evenveel tot beide 
seksen aangetrokken, voor meisjes ligt dit percentage op 2,4% (De Graaf et al. 2012). 
Onder scholieren (11-16 jaar) liggen deze percentages wat lager (1,4% van de jongens en 
2,1% van de meisjes, zie kader 1.1 in dit hoofdstuk). De directie Emancipatie (de) van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oc w) coördineert het l hb- 
jongerenbeleid. Dit heeft twee belangrijke pijlers: het vergroten van de sociale accepta-
tie van homo- en biseksualiteit onder jongeren en het bevorderen van de veiligheid en 
het welzijn van de doelgroep zelf (t k 2012/2013). Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp) heeft inmiddels in opdracht van de een aantal onderzoeken uitgevoerd naar l hb-
jongeren in Nederland.
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Eerdere scp-onderzoeken naar de sociale acceptatie laten zien dat Nederlandse jongeren 
niet onverdeeld positief staan ten opzichte van homo- en biseksualiteit (Keuzenkamp 
2010; Keuzenkamp en Kuyper 2013). In 2009 vond ruim 40% van de basisschoolleerlin-
gen het vies als twee jongens met elkaar zoenen. Slechts 7% vond dit vies als het over 
een jongen en een meisje gaat. Onder leerlingen uit het voortgezet onderwijs lagen 
deze percen tages op 49% en 3%. Andere kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken 
bevestigen de gebrekkige acceptatie onder jongeren (zie bv. Bucx en Van der Sman 2014; 
De Graaf et al. 2012).
Ook scp-onderzoeken onder de doelgroep zelf geven reden tot zorg (Van Bergen en 
Van Lisdonk 2010a; Van Bergen en Van Lisdonk 2010b; Keuzenkamp 2010). De meerder-
heid van de l hb-jongeren lijkt weliswaar geen problemen te hebben, maar een aanzien-
lijke minderheid ervaart wel problemen op terreinen als veiligheid en welzijn. De meeste 
personen accepteren hun oriëntatie, maar twee derde van de l hb-jongeren ontvangt 
wel eens negatieve reacties. En alhoewel de meesten geen psychische problematiek heb-
ben, heeft 16% van de lesbische of biseksuele meisjes en 9% van de homo- of biseksuele 
jongens een zelfmoordpoging gedaan.2 Buitenlandse jongerenbevolkingsonderzoeken 
geven hetzelfde beeld: l hb-jongeren kampen vaker met depressies, suïcidaliteit, psy-
chische problemen en een minder gezonde leefstijl dan hun heteroseksuele leeftijds-
genoten (Burton et al. 2013; Coker et al. 2010; Darwich et al. 2012; Needham en Austin 
2010; Pachankis et al. 2011; Russell en Toomey 2011).

1.1 Onderzoeksvragen

Het bovenstaande beeld doet wellicht vermoeden dat we genoeg weten om beleid en 
interventies voor l hb-jongeren handen en voeten te geven, maar dit valt in de praktijk 
tegen. Zowel over de houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit onder jongeren 
in het algemeen als over het leven en de ervaringen van l hb-jongeren zelf ontbreekt de 
nodige kennis. De meest recente cijfers over de houding van Nederlandse jongeren die 
zijn gebaseerd op een random steekproef stammen uit 2009. Deze zijn aan een update 
toe. Ook hebben deze cijfers alleen betrekking op scholieren van 11 tot en met 16 jaar en 
ontbreekt zicht op de houding van oudere adolescenten en jongvolwassenen. Daarnaast 
is niet bekend of zich veranderingen hebben voorgedaan in de houding van jongeren. 
Tot slot schort het aan cijfers over de houding van jongeren ten opzichte van trans-
genders.3

De meest recente cijfers over het leven en de ervaringen van l hb-jongeren zelf die 
zijn gebaseerd op een grootschalige steekproef stammen eveneens uit 2009 en zijn 
bovendien gebaseerd op jongeren die vooral zijn geworven via ‘roze kanalen’ zoals 
websites en feesten gericht op l hb’s. Het voordeel van dit type werving (community 
werving) is dat een grote groep l hb-jongeren wordt bereikt, die uitsplitsingen naar 
sociaal demografische subgroepen mogelijk maakt. Het nadeel is echter dat de preva-
lenties sterk zijn vertekend (Kuyper et al. nog te verschijnen). Ook ontbreekt in dit type 
onderzoek een heteroseksuele controlegroep, waardoor niet bekend is of l hb-jongeren 
meer problemen ervaren dan heteroseksuele jongeren en waardoor we niet weten hoe 
we even tuele verschillen moeten verklaren. Tot slot is uit eerder scp -onderzoek wel 
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informatie beschikbaar over ervaringen als coming-out, homonegatieve ervaringen en 
mentaal welzijn, maar ontbreekt kennis over de algemene leefsituatie, maatschappelijke 
participatie en leefstijl.
In opdracht van oc w/de probeert het huidige rapport deze hiaten in kennis te vullen. 
Nieuwe dataverzamelingen onder scholieren en jongvolwassenen maken het schetsen 
van een actueel beeld van de houding van jongeren ten opzichte van l hbt ’s (lesbische, 
homoseksuele, biseksuele en transgender individuen) mogelijk. Andere bronnen bieden 
zicht op mogelijke verschillen tussen l hb- en heteroseksuele jongeren op maatschappe-
lijke terreinen als de leefsituatie (bv. sociale netwerken, schoolbeleving, sociaal- culturele 
participatie en maatschappelijke opvattingen), de leefstijl (bv. sporten, overgewicht 
en middelengebruik) en het welzijn (bv. tevredenheid, gezondheid en psychische pro-
blemen). Ook geven we mogelijke verklaringen voor (verschillen in) de leefsituatie, de 
leefstijl en het welzijn. We hopen hiermee het beleid aanknopingspunten te bieden 
voor prioriteiten en houvast te geven in de zoektocht naar belangrijke factoren die aan 
de leefsituatie, de leefstijl en het welzijn van l hb-jongeren zijn gerelateerd. De centrale 
onderzoeksvragen zijn:
1 Wat is de houding van Nederlandse jongeren ten opzichte van l hbt ’s en welke veran-

deringen doen zich hierin voor?
2 Wat zijn de l hb-specifieke ervaringen van l hb-jongeren in Nederland (bv. coming-

out, acceptatie en homonegativiteit)?
3 Zijn er verschillen in de leefsituatie, de leefstijl en het welzijn tussen l hb- en hetero-

seksuele jongeren in Nederland, en zo ja, welke en hoe zijn deze te verklaren?

Het rapport gebruikt diverse databronnen: Health Behavior of School-Aged Children, 
Culturele Veranderingen/Sociale Leefindex en het l hb-jongeren onderzoek. Deze laatste 
dataverzameling is specifiek voor dit rapport uitgevoerd. De kaders in dit hoofdstuk be-
schrijven de verschillende onderzoeken. De volgende paragrafen geven meer uitleg over 
de doelgroep.

Kader 1.1 hbsc ’13
Het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (hbsc) is een internationaal jonge-
renonderzoek waaraan Nederland deelneemt. Het Nederlandse hbsc-projectteam bestaat uit 
de Universiteit Utrecht (uu), het Trimbos-instituut (Trimbos) en het scp. Het hbsc schetst vier-
jaarlijks een beeld van het welbevinden, fysieke en geestelijke gezondheid, risicogedragingen 
en opvattingen van Nederlandse schoolgaande jeugd van 11-16 jaar. De onderzoekspopulatie 
bestaat uit leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs (bo) en scholieren uit de eerste vier 
leerjaren van het voortgezet onderwijs (vo; vmbo, havo en vwo) in heel Nederland.
De dataverzameling in Nederland vond plaats in de periode oktober-november 2013. Er zijn 
voor het basisonderwijs 129 scholen benaderd, waarvan 78 participeerden, resulterend in 1597 
valide ingevulde vragenlijsten. Voor het voorgezet onderwijs zijn 169 scholen benaderd, waar-
van er 67 meededen, resulterend in 5682 valide ingevulde vragenlijsten. Zowel de scholen als 
de klassen binnen de scholen zijn random geselecteerd.
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Kader 1.1 (vervolg)
We gebruiken de data uit hbsc ’13 voor twee doeleinden: de houding ten opzichte van homo- 
en biseksualiteit onder scholieren, en de leefsituatie, leefstijl en het welzijn van lhb-scholieren 
in vergelijking met heteroseksuele scholieren. Alle analyses zijn uitgevoerd op gewogen data 
en gecorrigeerd voor clustering binnen scholen en binnen klassen.4

Houding van scholieren
De hbsc vragenlijst bevat vijf stellingen over de houding ten opzichte van homo- en bi-
seksualiteit onder vo-scholieren; de bo-leerlingen hebben vier stellingen gekregen (zie 
hoofdstuk 2 voor de specifieke stellingen). Op basis van deze stellingen schetsen we een beeld 
van de stand van zaken anno 2013 waarbij tevens aandacht is voor verschillen tussen sociaal-
demografische groepen. De items over de houding ten aanzien van homo- en biseksualiteit 
zaten ook in het hbsc-onderzoek uit 2009. De herhaling in 2013 maakt een vergelijking met 
2009 mogelijk. Het gaat echter slechts om twee meetmomenten, dat is te weinig om van ont-
wikkelingen of trends te kunnen spreken. Eventuele verschillen kunnen toevallige fluctuaties 
of uitschieters zijn.

l h b-leerlingen
Er is in het hbsc-onderzoek een vraag opgenomen over de seksuele oriëntatie van leerlingen; 
op basis hiervan zijn zij ingedeeld in een lhb- en een heteroseksuele groep. De vraag luidde: 
‘Val je op jongens, op meisjes of op allebei ? (1 = ik val op jongens; 2 = ik val op meisjes; 3 = ik 
val op jongens én op meisjes; 4 = dat weet ik nog niet)’. In totaal hebben 6477 jongeren van 
11 t/m 16 jaar de vraag ingevuld. Daarvan gaven 383 jongeren (6,5% gewogen percentage) 
aan het nog niet te weten, zij zijn buiten beschouwing gelaten.5 In totaal vallen 48 jongens 
(1,4% gewogen percentage) en 70 meisjes (2,1% gewogen percentage) (ook) op hun eigen 
sekse. De helft valt alleen op seksegenoten (n = 59), de andere helft valt op beide seksen  
(n = 59). Deze leerlingen vormen samen de groep lhb-leerlingen (n = 118), de overige 2969 jon-
gens en 3007 meisjes vallen alleen op hun eigen sekse en vormen daarmee de groep hetero-
seksuele leerlingen (n = 5976).

Meer informatie over het hbsc-onderzoek is te vinden op http://www.hbsc-nederland.nl.

1.2 Jongeren, kinderen, adolescenten, scholieren, jongvolwassenen… ?

In onderzoeken en beleidsnota’s lopen verschillende termen door elkaar en deze zijn 
lang niet altijd duidelijk gedefinieerd. Dit onderzoek gebruikt de brede term jongeren, 
die is gedefinieerd als personen van 11 tot en met 25 jaar. Dit is in lijn met eerdere scp-
onderzoeken naar l hb-onderwerpen en jongeren (Van Bergen en Van Lisdonk 2010a; 
Keuzenkamp en Kuyper 2013). De brede afbakening maakt uitspraken mogelijk over 
zowel jongeren die aan het begin van hun adolescentie staan als jongeren die al (bijna) 
volwassen zijn. We onderscheiden dan ook twee groepen: scholieren (11-16 jaar) en 
jongvolwassenen (16/18-25 jaar). De indeling heeft tevens een praktische reden: verschil-
lende datasets hebben betrekking op óf scholieren óf jongvolwassenen en er is geen 
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dataset waarin beide groepen zitten. De data uit het hbsc-onderzoek bevatten alleen 
scholieren (11-16 jaar), terwijl de data van l hb-jongeren onderzoek (l hbj’13) alleen data 
voor  jongvolwassenen bevatten (16-25 jaar) en cul/sl i alleen jongeren boven de 18 jaar 
(18-25 jaar).
De indeling en de gebruikte data leiden ertoe dat het rapport drie termen kent: jongeren, 
scholieren/leerlingen en jongvolwassenen. Als tekst, tabellen en/of figuren over jongeren 
gaan, dat gaat het over de totale doelgroep (11-25 jaar). Maar niet alle onderwerpen zit-
ten in alle databronnen, daarom gaat het soms specifiek over scholieren/leerlingen of 
over jongvolwassenen. Als we over scholieren/leerlingen spreken, dan gaat het alleen over 
11-16-jarigen en betreft het data afkomstig uit hbsc. Spreken we specifiek over jongvol-
wassenen, dan gaat het over data afkomstig uit cul/sl i (18-25 jaar) of l hbj’13 (16-25 jaar).

Kader 1.2 c ul /sli
Voor onderzoeken naar de houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit onder de 
algemene bevolking, maakt het scp gebruik van Culturele Veranderingen (cul) en de Sociale 
Leef situatie Index (sl i). Deze onderzoeken brengen op systematische wijze opvattingen en 
de leefsituatie van de Nederlandse bevolking in kaart. sl i is een schriftelijke drop-off lijst van 
cul .6 Bij de laatste editie had cul een response van 60% en sl i van 78%. De data zijn in dit 
onderzoek benut om een beeld te krijgen van de houding ten opzichte van lhbt ’ers onder 
Nederlandse jongvolwassenen en de veranderingen hierin sinds 2006.
Vanaf het jaar 2006 zitten in deze onderzoeken dertien vragen over de acceptatie van homo- 
en biseksualiteit en in 2012 zijn hier zeven stellingen over transgenders bijgekomen. Waar het 
hbsc inzicht biedt in de recente houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit onder scho-
lieren, kan cul’06/sli’12 dit bieden voor jongvolwassenen (18-25 jaar). Omdat er inmiddels 
vier meetmomenten beschikbaar zijn, kunnen we trends en ontwikkelingen in kaart brengen. 
De data zijn gewogen om een goede afspiegeling te vormen van de Nederlandse populatie.7

Voor meer informatie over cul /sli: zie http://www.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_ 
onderzoeksbeschrijvingen/SCP_Leefsituatie_index_SLI.

1.3 lhb, hetero, bi, homo, lesbisch … ?

Net als dat te discussiëren valt over ‘wat is jong’ valt te discussiëren over ‘wie is l hb’. 
l hb-jongeren kun je definiëren als jongeren die zichzelf lesbisch, homoseksueel of 
biseksueel noemen, maar ook als jongeren die zich aangetrokken voelen tot sekse-
genoten, jongeren die wel eens met een seksegenoot seks hebben gehad of jongeren die 
relationele ervaring hebben met iemand van hun eigen sekse. l hb-jongeren kun je als 
één groep jongeren beschouwen, maar ook als twee of meerdere groepen (bijv. lesbische 
meisjes, homoseksuele jongens, biseksuele meisjes en biseksuele jongens). Daarbij is 
het niet objectief vast te stellen waar de scheidslijnen liggen: is een meisje dat vooral 
op meisjes valt, maar soms op jongens, lesbisch omdat daar haar zwaartepunt ligt, of 
bi omdat ze wel op beide seksen valt? Naast theoretische en inhoudelijke afwegingen 
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spelen praktische zaken een rol. De omvang van de groep kan bijvoorbeeld te klein zijn 
om de groep uit te splitsen naar homo- en biseksuele jongeren of de vraag naar seksuele 
oriëntatie heeft een beperkt aantal antwoordopties (bv. omdat de deelnemers relatief 
jong zijn).
In lijn met eerdere onderzoeken is gekozen om seksuele aantrekking als criterium voor 
seksuele oriëntatie te hanteren. Seksuele aantrekking is een relatief stabiel kenmerk, 
deelnemers aan onderzoek lijken niet veel aanstoot te nemen aan de vraag en seksuele 
aantrekking is minder afhankelijk van culturele en sociale normen (zoals zelfbenoeming 
dat wel is) of situationele omstandigheden (zoals relaties en seks dat zijn) (Gulløy en 
Normann 2010; Hill et al. 2012; Keuzenkamp en Steenbeek 2012). Jongeren hebben vaak 
hun identiteit nog niet hebben bepaald en hun seksuele en relationele gedrag kan sterk 
variëren (Busseri et al. 2008; Corliss et al. 2009).
Jongeren zijn ingedeeld in twee groepen (l hb- en heteroseksuele jongeren) voor de 
analyses naar verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn. De vraagstelling was niet 
precies hetzelfde bij scholieren en jongvolwassenen. Bij de scholieren bestaat de groep 
l hb-scholieren uit degenen die zeggen op seksegenoten of beide seksen te vallen. De 
vraag luidde: ‘Val je op jongens, op meisjes of op allebei?’ (1 = ik val op jongens; 2 = ik 
val op meisjes; 3 = ik val op jongens én op meisjes; 4 = dat weet ik nog niet).5 Homo- of 
bi seksuele jongens zijn in dit geval jongens die antwoord 1 of 3 geven, lesbische of 
biseksuele meisjes zijn de leerlingen die antwoord 2 of 3 geven. Samen vormen zij de 
groep l hb-scholieren. Heteroseksuele scholieren vallen alleen op mensen van de andere 
sekse (antwoord 2 voor jongens en antwoord 1 voor meisjes). Jongvolwassenen konden 
uit meer antwoordcategorieën kiezen (‘Tot wie voel jij je aangetrokken?’ 1 = alleen tot 
meisjes; 2 = voornamelijk tot meisjes, soms tot jongens; 3 = evenveel tot meisjes als tot 
jongens; 4 = vooral tot jongens, soms tot meisjes; 5 = alleen tot jongens; 6 = niet tot jon-
gens en niet tot meisjes; 7 = dat weet ik niet).8 In deze groep zijn de lesbische of biseksu-
ele meisjes degenen die het antwoord 1, 2 of 3 gaven en de homo- of biseksuele jongens 
degenen met de antwoorden 3, 4 en 5. Samen vormen zij de groep l hb-jongvolwasse-
nen. Heteroseksuele jongvolwassenen zijn degenen die uitsluitend op partners van de 
andere sekse vallen (antwoord 5 voor meisjes en antwoord 1 voor jongens).
De gehanteerde tweedeling maakt het mogelijk om over twee duidelijk afgebakende 
groepen te rapporteren: l hb-jongeren die zich in aanzienlijke mate aangetrokken voe-
len tot seksegenoten, en heteroseksuele jongeren die zich helemaal niet aangetrokken 
voelen tot seksegenoten. Ook is bij deze tweedeling de indeling voor scholieren en jong-
volwassenen vergelijkbaar en zijn de groepen groot genoeg voor betrouwbare analyses. 
Het heeft als nadeel dat er geen aandacht is voor specifieke groepen l hb-jongeren zoals 
meisjes of biseksuele jongeren. Daarom is bij verschillende onderwerpen met een multi-
variate analyse binnen de groep l hb-jongeren gekeken of er verschillen zijn naar sekse 
en seksuele oriëntatie. In dat geval zijn lesbische en homoseksuele jongvolwassenen 
degenen die zich uitsluitend tot seksegenoten voelen aangetrokken, en biseksueel zijn 
zij die zich vooral tot seksegenoten (alleen een antwoordoptie bij jongvolwassenen) of 
tot beide seksen evenveel aangetrokken voelen.9
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Kader 1.3 lhb j ’13
In algemene jongerenonderzoeken (bv. hbsc) komen geen specifieke lhb-aspecten van de 
leefsituatie van lhb-jongeren aan bod. Deze onderwerpen, zoals coming-out of acceptatie, 
zijn wel van belang om een goed beeld te krijgen van hun leefsituatie en welzijn. Ook bevat 
het hbsc alleen scholieren tot en met 16 jaar en geen jongvolwassenen. Daarom heeft het scp 
een aanvullend, verdiepend onderzoek uitgevoerd onder lhb-jongvolwassenen (16-25 jaar). 
Met een screeningsvraag over seksuele oriëntatie in het online panel van tns nipo zijn lhb-
jongeren opgespoord en zijn hen vragen voorgelegd over hun openheid over gevoelens, hun 
eigen acceptatie hiervan, steun uit hun omgeving en mogelijk negatieve ervaringen die zij 
hebben. Tevens is aan hen een aantal vragen over hun algemene leefsituatie, leefstijl en wel-
zijn voor gelegd. Deze vragen zijn ook aan een willekeurige selectie van heteroseksuele jong-
volwassenen voorgelegd. Een vergelijking tussen de beide groepen levert zicht op de mogelijke 
verschillen.
De data van lhbj’13 zijn in het onderzoek lhb-jongeren gebruikt om de vraag te beantwoor-
den naar de lhb-specifieke ervaringen van jongvolwassenen en de verschillen in leefsituatie, 
leefstijl en welzijn. In totaal hebben 284 lhb- en 304 heteroseksuele jongeren de vragenlijst 
ingevuld. De respons was 59%.
Omdat uit eerder scp-onderzoek naar de verschillen tussen wervingsmethoden van lhb-
deelnemers bekend is dat lhb-individuen geworven via lhb-kanalen een ernstig vertekend 
beeld opleveren (zie bv. Van Lisdonk en Van Bergen 2010a; Kuyper et al. nog te verschijnen), is 
gekozen om lhb-jongeren te werven via een algemeen panel. Hierdoor zijn de resultaten niet 
vertekend door lhb-jongeren die meer dan gemiddeld geïntegreerd zijn in de lhb-wereld en 
daardoor relatief vaak uit de kast zijn en negatieve ervaringen rapporteren (Kuyper et al. nog 
te verschijnen). Aan een panelonderzoek kleven echter wel andere nadelen. Zo heeft de steek-
proef een beperkte omvang aangezien slechts een beperkt aantal lhb-jongeren in het panel 
zitten. Ook levert een panel vertekende prevalenties op omdat een panel door zelfselectie, 
selectieve dekking en non-respons geen onomstreden afspiegeling van de populatie vormt. 
Daarnaast zijn bepaalde religieuze en etnische groepen niet goed gerepresenteerd in panel-
onderzoek.
Er zijn geen gegevens over de sociaaldemografische samenstelling van de groep lhb-jong-
volwassen in Nederland of de gehele populatie van lhb-jongvolwassenen in Nederland. Daar-
om presenteren we de ongewogen uitkomsten.10 De verschillen in wervingsmethode tussen 
het huidige onderzoek en eerder scp-onderzoek naar lhb-jongeren (SameFeelings, zie Van 
Lisdonk en Van Bergen 2010) leiden ertoe dat de cijfers uit dit onderzoek niet met cijfers van 
eerder scp-onderzoeken te vergelijken zijn.

Voor meer informatie over lhbj’13, zie de onderzoeksinformatie bij het desbetreffende rapport.

1.4 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beantwoordt de eerste onderzoeks-
vraag over de houding van jongeren ten opzichte van homoseksualiteit en de mogelijke 
veranderingen hierin. Zowel de houding van scholieren (11-16 jaar) als van jongvolwas-
senen (18-25 jaar) komt aan bod. Hoofdstuk 3 verlegt de aandacht naar l hb-jongeren zelf 
en beantwoordt de tweede onderzoeksvraag: wat zijn de ervaringen van l hb-jongeren 
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met l hb-specifieke zaken? Voor hoofdstuk 3 is alleen informatie over jongvolwasse-
nen (16-25 jaar) beschikbaar. Hoofdstuk 4, 5 en 6 beantwoorden gezamenlijk de laatste 
onderzoeksvraag: de verschillen tussen l hb- en heteroseksuele jongeren in leefsituatie 
(hoofdstuk 4), leefstijl (hoofdstuk 5) en welzijn (hoofdstuk 6). De hoofdstukken 4, 5 en 6 
hebben dezelfde opbouw en hebben betrekking op zowel scholieren als jongvolwasse-
nen. Eerst wordt besproken of er verschillen zijn tussen l hb- en heteroseksuele jongeren 
in leefsituatie, leefstijl en welzijn. Vervolgens is gekeken of de verschillen te verklaren 
zijn. Daarna kijken we naar mogelijke risicogroepen binnen de groep l hb-jongeren en 
of er groepen zijn die juist weerbaarder zijn tegen problemen. Ook de samenhang tussen 
welzijn en de l hb-specifieke ervaringen uit hoofdstuk 3 komen hierbij aan bod.
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 komen scholieren en jongvolwassenen aan bod. Niet alle 
onderwerpen zijn bij beide groepen bevraagd en soms verschilt de vraagstelling tus-
sen de groepen. Dit leidt ertoe dat in sommige gevallen de gegevens in één tabel en/of 
paragraaf gepresenteerd zijn en in andere gevallen paragrafen en tabellen specifiek over 
scholieren of jongvolwassenen gaan. Dit staat dan expliciet in de tekst en de titels van de 
tabellen en/of figuren. Hoofdstuk 7 maakt de balans op.

Noten

1 Vertaling Lisette Kuyper.

2 In het rapport spreken we over ‘meisjes’ en ‘jongens’. Voor de al wat oudere groep is ‘vrouwen’ en 

‘mannen’ gepaster, maar daarvoor is met het oog op de consistentie en leesbaarheid niet gekozen. 

3 Uiteraard schort het ook aan kennis over de leefsituatie, de leefstijl en het welzijn van transgender 

jongeren. Helaas is de huidige steekproef te klein om uitspraken over deze groep te doen. 

4 De data van de basisschoolleerlingen zijn gewogen op stedelijkheid en sekse. De data van de middel-

bare scholieren zijn gewogen op stedelijkheid, leerjaar, sekse en schoolniveau.

5 Alhoewel de groep die dit nog niet weet natuurlijk ook een interessante groep kan zijn, valt deze 

buiten het bestek van dit rapport. Mogelijk voeren we in een later stadium verdiepende analyses naar 

deze groep uit.

6 Aan de deelnemers van cu l is na het interview gevraagd of zij bereid zijn op een later tijdstip een 

vragenlijst in te vullen.

7 De data zijn gewogen op leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, provincie, stedelijkheidsgraad, her-

komst, type huishouden, werk en huishoudinkomen.

8 In de vragenlijst voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar werd gesproken over meisjes/jongens, bij deel-

nemers van 21 jaar of ouder over vrouwen/mannen.

9 Er blijft één groep onderbelicht: vooral-hetero jongeren (jongeren die zich vooral tot de andere 

sekse, maar ook wel tot seksegenoten voelen aangetrokken). Alhoewel deze groep relevant is (zie bv. 

Vrangalova en Savin-Williams 2013; Vrangalova en Savin-Williams 2014) valt hij buiten het bestek van 

dit rapport. Mogelijk voeren we in een later stadium verdiepende analyses naar deze groep uit.

10 Ongewogen uitkomsten zijn uitkomsten die niet gecorrigeerd zijn voor sociaaldemografische ken-

merken of andere achtergrondkenmerken.
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2  ‘Homoseksuele jongeren mogen mijn vrienden zijn’ 
opvattingen onder jongeren

‘Trek het je niet aan’ is voor jongeren vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Zij zijn zich 
sterker dan volwassenen bewust van de opvattingen, ideeën en normen van anderen 
en hebben vaak het idee dat mensen op hen letten en hen veroordelen (zie voor een 
overzicht Steinberg 2008, Van den Bongardt et al. 2014). Homonegatieve opvattingen 
van anderen hebben dan ook een negatieve invloed op het welzijn van lesbische, homo-
seksuele en biseksuele (l hb) jongeren. Zo laten recente Amerikaanse studies naar de 
relatie tussen homoacceptatie op macroniveau (zoals opvattingen van de bevolking 
of beleid op scholen) en welzijn zien dat l hb-jongeren meer welzijn ervaren in staten 
waar de bevolking positiever staat ten opzichte van homoseksualiteit en waar scholen 
antipestbeleid voeren dat seksuele oriëntatie expliciet noemt (Hatzenbuehler 2011; 
 Hatzenbuehler et al. 2014; Hatzenbuehler en Keyes 2013).
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de houding van scholieren en jongvolwas-
senen. Het beantwoordt met de datasets hbsc’13, hbsc’09 en cul/sl i’06-’12 (zie voor 
een beschrijving kader 1.1 en 1.2 in hoofdstuk 1) de volgende onderzoeksvraag: Wat is 
de houding van Nederlandse jongeren ten opzichte van l hbt ’s en welke veranderingen 
doen zich hierin voor? Diverse databronnen beantwoorden de onderzoeksvragen voor 
scholieren en jongvolwassenen. We bespreken eerst de huidige opvattingen en verschil-
len tussen sociaaldemografische groepen van scholieren en daarna die van jongvolwas-
senen. Alleen voor deze laatste groep is informatie beschikbaar over hun houding ten 
opzichte van transgenders. Vervolgens komen de verschillen door de jaren heen aan 
bod. Voor scholieren kijken we alleen naar verschillen tussen 2009 en 2013, voor jong-
volwassenen naar trends.

2.1 Opvattingen onder scholieren: wel vrienden, soms liever niet zoenen

In het hbsc’13-onderzoek hebben we verschillende vragen opgenomen over de houding 
ten opzichte van homo- en biseksualiteit onder leerlingen.

Anno 2013 is een expliciete afwijzing van een vriendschap met l hb-jongeren onder 
scholieren vaak niet meer aan de orde. Een meerderheid van de leerlingen zegt dat l hb-
jongeren hun vriend mogen zijn (basisonderwijs (bo)groep 8: 67%, voortgezet onderwijs 
(vo) eerste vier leerjaren: 76%). Voor één op de tien bo-leerlingen en iets meer dan één 
op de twintig vo-leerlingen is een vriendschap met een l hb-jongere geen optie.
De houding is een stuk negatiever ten aanzien van jongeren van dezelfde sekse die met 
elkaar zoenen. De percentages leerlingen die twee zoenende jongens vies vinden, liggen 
ongeveer vier (bo: 36%) tot negen keer (vo: 34%) zo hoog als de percentages leerlingen 
die het vies vinden als een jongen en een meisje zoenen (bo: 9%; vo: 4%). Over zoenende 
meisjes denken de vo-leerlingen minder negatief dan over zoenende jongens (19% versus 
34%), maar ze zijn – net als de bo-leerlingen – wel een stuk negatiever hierover dan over 
jongens die met meisjes zoenen.
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Tabel 2.1

Opvattingen over homo- en biseksualiteit, scholieren  van 11-16 jaar, 2013 (in gewogen procenten)a

(helemaal) 
eens

niet eens / 
niet oneens

(helemaal) 
oneens

nooit over 
nagedacht

bo-leerlingen (n = 1422)
homoseksuele jongens en lesbische meisjes 
mogen tot mijn vriend(in)en behoren 67 10 10 13
ik vind het vies als een jongen en een meisje met 
elkaar zoenen 9 19 67 5
ik vind het vies als twee jongens met elkaar 
zoenen 36 22 33 10
ik vind het vies als twee meisjes met elkaar 
 zoenen 33 22 34 10

vo-leerlingen (n = 4933)
homoseksuele jongens en lesbische meisjes 
mogen tot mijn vriend(in)en behoren 76 10 6 8
ik vind het vies als een jongen en een meisje met 
elkaar zoenen 4 12 80 4
ik vind het vies als twee jongens met elkaar 
zoenen 34 22 36 8
ik vind het vies als twee meisjes met elkaar 
 zoenen 19 24 49 7

a Antwoorden zijn gegeven op een 6-puntsschaal (1 = helemaal mee eens; 2 = mee eens; 3 = niet 
eens / niet oneens; 4 = niet mee eens; 5 = helemaal mee oneens; 6 = nog nooit over nagedacht).

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

De vo-leerlingen schatten de homovriendelijkheid van hun school in door aan te geven of 
het mogelijk is om eerlijk te vertellen dat je homo/lesbisch bent (niet in de tabel). Een op 
de tien leerlingen (11%) zegt dat je dit bij hem of haar op school tegen iedereen eerlijk 
kunt vertellen, 39% geeft aan dat je het alleen tegen je vrienden kan zeggen en 23% zegt 
dat je het niet kunt vertellen. Ongeveer een kwart (27%) weet het niet.
Het verschil tussen opvattingen over persoonlijk contact (zoals een vriendschap) met 
l hb’s en zichtbare uitingen van homo- en biseksualiteit (zoals twee zoenende meisjes) 
komt overeen met bevindingen onder volwassenen. Onder hen vindt bijvoorbeeld slechts 
6% het onaanvaardbaar als hun kind met een partner van dezelfde sekse zou samen-
wonen (Keuzenkamp en Kuyper 2013), maar een veel hoger percentage Nederlanders vindt 
het aanstootgevend als twee mannen (29%) of twee vrouwen (19%) elkaar in het openbaar 
zoenen. Ook in de onderzoeken onder 12-25-jarige jongeren van De Graaf et al. (2012) en 
in het onderzoek van Bucx en Van der Sman (2014) onder leerlingen uit groep 7 en 8 basis-
onderwijs en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs liggen de percentages die vrijen of zoenen 
vies vinden hoger dan de percentages die een vriendschap zouden verbreken. Dit laatste 
onderzoek, uitgevoerd onder leerlingen op scholen die waren aangemeld voor een pilot 
om de sociale veiligheid van (l hbt-)leerlingen te vergroten, bevestigt dat een groot deel 
van de leerlingen niet denkt dat je op school eerlijk kunt vertellen dat je homo bent.
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In eerdere onderzoeken hing een aantal factoren samen met opvattingen over homo- en 
biseksualiteit onder jongeren. Allereerst spelen bij Nederlandse jongeren sociaal-
demografische factoren een rol. Meisjes, hoger opgeleide jongeren, niet-religieuze 
jongeren en autochtone, Surinaamse en Antilliaanse jongeren waren in eerdere onder-
zoeken positiever dan jongens, lager opgeleide jongeren, christelijke en islamitische 
jongeren en jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond (Collier et al. 2012; 
De Graaf et al. 2012; De Roos et al. 2014; Keuzenkamp 2010). Andere factoren die uit on-
derzoek naar voren komen zijn traditionele opvattingen over genderrollen, negatieve 
opvattingen over migranten en het ontbreken van contacten met homoseksuele per-
sonen (Collier et al. 2012; De Roos et al. 2014). Voorbeelden van aanvullende factoren 
uit internationale onderzoeken zijn de opvattingen van leeftijdsgenoten of de samen-
stelling van de vriendengroep (Mata et al. 2010; Poteat en Spanierman 2010; Poteat 
et al. 2007). Die factoren kunnen een rol spelen bij de opvattingen onder Nederlandse 
scholieren, maar dat is niet na te gaan omdat ze niet zijn bevraagd. We gaan wel na of er 
verschillen zijn in opvattingen tussen scholieren uit verschillende sociaaldemografische 
groepen en of de opvattingen over homo- en biseksualiteit samenhangen met andere 
maatschappelijke opvattingen (zie ook hoofdstuk 4, § 4.6).

De resultaten in tabel 2.2 komen overeen met eerdere onderzoeken onder Nederlandse 
scholieren: meisjes, autochtone en niet-religieuze jongeren staan positiever ten opzichte 
van homo- en biseksualiteit. De verschillen tussen deze sociaaldemografische groepen 
zijn fors. Zo wil 65% van de vo-jongens best vrienden zijn met l hb-leerlingen, terwijl 
88% van de vo-meisjes dit prima vindt (niet in de tabel). Twee jongens die zoenen worden 
door ongeveer 31% van de westerse/autochtone leerlingen vies gevonden, terwijl onge-
veer de helft van de niet-westerse migrantenleerlingen dit vies vindt. Een kwart van de 
niet-religieuze bo-leerlingen vindt twee zoenende meisjes vies en dit percentage ligt met 
47% een stuk hoger onder de religieuze bo-leerlingen. Op het vmbo vinden twee keer 
zoveel leerlingen zoenende meisjes vies als op het vwo (25% versus 12%). In lijn met eer-
der onderzoek onder Nederlandse scholieren is er geen verband tussen opvattingen over 
homo- en biseksualiteit en leeftijd of stedelijkheid (De Roos et al. 2014).
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Tabel 2.2

Multivariate samenhang tussen achtergrondkenmerken en houding ten opzichte van homo- en 

 biseksualiteit, scholieren  van 11-16 jaar, 2013 (gewogen data)a, b, c, d

 
bo
(n = 1335)

vo
(n = 4217)

sekse (ref: jongen)
meisje ++ +++

leeftijd 0 0
etniciteit (ref: autochtoon/westers)

niet-westerse migrant - - - -
belang religie (ref: niet van belang)

minstens een beetje belangrijk - - - - -
stedelijkheid 0 0
opvattingend

genderrollen X ++
vrijheid van meningsuiting X +
migranten X ++

adjusted R2 0,11 0,20

a De analyses zijn gebaseerd op een samengestelde maat voor de houding ten opzichte van homo- 
en biseksualiteit. Hiervoor zijn drie homogerelateerde items uit tabel 2.1 gebruikt (homo’s mogen 
vriend zijn, vies twee meisjes zoenen en vies twee jongens zoenen). De antwoordcategorie ‘nooit 
over nagedacht’ is opnieuw gecodeerd als ontbrekende waarde en het item ‘mogen mijn vriend 
zijn’ is omgekeerd gecodeerd. De gemiddelde schaalscore is uitgerekend (min = 1, max = 5), waarbij 
een hogere score staat voor een positievere houding.

b Een hogere score op leeftijd betekent een hogere leeftijd, hogere score op stedelijkheid betekent 
ruraler wonen, hogere score op genderrollen betekent een liberalere kijk, en hogere score op 
vrijheid van meningsuiting en migranten betekent positievere opvattingen.

c +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband, x = variabele is niet meegenomen in analyse. Voor de exacte maten en de afkapgrenzen 
zie bijlage A, tabel A.1 (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

d Zie voor de vragen waarmee de opvattingen zijn gemeten tabel 4.8 in hoofdstuk 4.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Er is een samenhang met andere opvattingen: vo-leerlingen die negatiever zijn over 
homo- en biseksualiteit, hebben traditionelere opvattingen over gender en staan nega-
tiever ten opzichte van vrijheid van meningsuiting en migranten. De Roos et al. (2014) 
vonden dezelfde verbanden in houding ten opzichte van genderrollen en migranten 
onder Nederlandse scholieren. Internationale onderzoeken laten ook een relatie zien 
tussen de negatieve opvattingen over minderheidsgroepen als l hb’s, migranten of be-
paalde religieuze groepen (Aosved et al. 2009; Gormley en Lopez 2010; Guindon et al. 
2003). De Roos et al. opperen dat achterliggende waardenoriëntaties deze relaties mo-
gelijk verklaren: de genoemde opvattingen zijn reflecties van een postmaterialistische 
waardeoriëntatie (Inglehart 1977). Jongeren met een dergelijke waardeoriëntatie zijn 
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meer gericht op zaken als de kwaliteit van leven, welzijn, sociale onderwerpen en indi-
viduele wensen en verlangens. Deze oriëntatie gaat samen met een positievere houding 
ten opzichte van verschillen tussen mensen en gelijkheid van verschillende groepen in 
de samenleving.
De samenhang tussen de houding ten opzichte van genderrollen en opvattingen over 
homo- en biseksualiteit wordt overigens veelvuldig gevonden in onderzoek (Hooghe en 
Meeusen 2012; Kuyper et al. 2013; McVeigh en Diaz 2009; Nierman et al. 2007). Gender-
denkbeelden omvatten iemands opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich dienen 
te gedragen en uiten qua uiterlijk, rollen en relaties. Een conservatiever denkbeeld 
omvat zowel opvattingen over een gewenste heteroseksuele samenstelling van relaties 
en seksuele constellaties als een sterk gedifferentieerde rolverdeling tussen mannen en 
vrouwen. Dit verklaart dat opvattingen over het vies vinden van twee zoenende jongens 
of meisjes gerelateerd zijn aan restrictievere opvattingen over hoe mannen en vrouwen 
de zorg over het huishouden, de kinderen en het inkomen dienen te verdelen.
Tot slot: niet alle migrantengroepen denken hetzelfde over homo- en biseksualiteit. 
In eerdere jongerenonderzoeken bleken Surinaamse en Antilliaanse deelnemers hier-
over positiever te denken dan Marokkaanse en Turkse deelnemers (De Graaf et al. 2012; 
De Roos et al. 2014). Door de uitsplitsing naar bo en vo is het echter niet mogelijk om 
een genuanceerder onderscheid te maken dan autochtoon/westers versus niet-westerse 
migrant (Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en overige niet-westerse 
migranten). De analyse is daarom gedaan voor bo- en vo-leerlingen samen. Hierdoor 
bevatten de verschillende groepen migrantenjongeren voldoende leerlingen voor 
betrouwbare analyses.1 Gecontroleerd voor sekse, leeftijd, religie en stedelijkheid heb-
ben Surinaamse scholieren dezelfde houding als autochtone scholieren. Antilliaanse, 
Marokkaanse, Turkse en scholieren uit overige migrantengroepen hebben een negatie-
vere houding.
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2.2 Opvattingen onder jongvolwassenen

Bij jongvolwassenen kijken we zowel naar de houding ten aanzien van homo- en 
bi seksualiteit als naar de houding ten opzichte van transgender individuen.

Homo- en biseksualiteit: wel rechten, soms liever geen seks
In de vragenlijst van sl i’12 hebben we een groot aantal stellingen over homo- en 
bi seksualiteit opgenomen.

Tabel 2.3 

Opvattingen over homo- en biseksualiteit, jongvolwassenen van 18-25 jaar, 2012 (in gewogen procen-

ten, n = 253)

(helemaal) 
mee eens

niet eens / 
niet oneens

(helemaal) 
mee oneens

nooit over 
nagedacht

algemeen
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen 
moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat 
willen 91 4 5 0
seks tussen twee lesbische vrouwen vind ik 
walgelijk 10 13 75 2
seks tussen twee homoseksuele mannen vind 
ik walgelijk 35 19 41 5
homoseksuele mannen zijn eigenlijk geen 
echte mannen 8 13 78 1

gelijke rechten
het homohuwelijk dient te worden afgeschaft 6 7 87 0
homoseksuele paren moeten dezelfde rech-
ten hebben als heteroseksuele paren bij het 
adopteren van kinderen 79 4 15 1

homoseksualiteit in de openbaarheid
ik vind het aanstootgevend als twee mannen 
in het openbaar zoenen 33 25 42 0
ik vind het aanstootgevend als twee vrouwen 
in het openbaar zoenen 19 20 61 0
ik vind het aanstootgevend als een man en 
vrouw in het openbaar zoenen 12 24 65 0
als ik een man en een vrouw hand in hand zie 
lopen heb ik daar minder moeite mee dan 
wanneer ik twee mannen hand in hand zie 
lopen 30 13 57 0
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Tabel 2.3 (vervolg)
(helemaal) 
mee eens

niet eens / 
niet oneens

(helemaal) 
mee oneens

nooit over 
nagedacht

homoseksualiteit in de naaste omgeving
ik zou het een probleem vinden als mijn kind 
op school les krijgt van een homoseksuele 
leraar of lerares 7 8 83 2

(zeer) on-
aanvaard-
baar

(zeer) aan-
vaardbaar

denk je eens in dat je een dochter of een zoon 
hebt, die samenwoont met een vaste partner 
van hetzelfde geslacht; kun je aangeven hoe 
aanvaardbaar je dat vindt? 17 16 67

Negatief neutraal positief
score samenvattende maata 6 23 72

a Antwoorden zijn gegeven op een 6-puntsschaal (1 = helemaal mee eens; 2 = mee eens; 3 = niet 
eens / niet oneens; 4 = niet mee eens; 5 = helemaal mee oneens; 6 = nog nooit over nagedacht). 
De samenvattende maat is gebaseerd op de 11 items die betrekking hebben op de houding ten 
opzichte van homoseksualiteit. Antwoordoptie 6 is hierbij als ontbrekende waarde gecodeerd. 
Deelnemers met meer dan drie ontbrekende antwoorden zijn niet meegenomen in de analyses. 
Van de andere ontbrekende waarden zijn de gemiddelden geïmputeerd. De vragen zijn zo 
gecodeerd dat een hogere score op een positievere houding duidt (min = 1, max = 5). Vervolgens 
is de totale gemiddelde schaalscore onderverdeeld in de groepen ‘negatief’ (1,00-2.49), ‘neutraal’ 
(2,50-3,49) en ‘positief’ (3,50-5,00).

Bron: scp (sl i ’12)

Meer dan zeven op de tien jongvolwassenen staan positief ten opzichte van homo- en 
biseksualiteit, maar de opvattingen variëren sterk per onderwerp. Dit komt overeen met 
de bevindingen onder scholieren en volwassen Nederlanders (Keuzenkamp en Kuyper 
2013). Dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen lei-
den zoals zij dat zelf willen, onderschrijft een grote groep jongvolwassenen (91%). Ook 
steunt de overgrote meerderheid gelijke rechten voor homo’s en hetero’s als het gaat om 
trouwen en adoptie (87% en 79%). De houding is een stuk minder positief als het gaat 
om opvattingen over intieme handelingen tussen twee mannen (in de openbaarheid). 
Zo vindt 35% van de jongvolwassenen seks tussen twee mannen walgelijk, beschouwt 
33% het als aanstootgevend als twee mannen elkaar zoenen in het openbaar en heeft 
30% er minder moeite mee als een man en een vrouw hand in hand lopen, dan wanneer 
twee mannen dit doen. Intieme handelingen van twee vrouwen worden minder sterk 
afgekeurd, maar twee vrouwen die elkaar in het openbaar zoenen worden door een gro-
ter percentage jongvolwassenen aanstootgevend gevonden dan een man en een vrouw 
die dit doen (19% versus 12%). De mening over homo- en biseksualiteit in de nabije kring 
verschilt tussen verschillende actoren: waar slechts 7% moeite zou hebben met een 
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 homoseksuele docent voor hun kind, vindt 17% het onaanvaardbaar als hun eigen kind 
zou gaan samenwonen met een partner van dezelfde sekse.

Transgenders: wel vrienden, liever geen onduidelijkheid
Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de houding ten opzichte van transgenders staat 
nog in de kinderschoenen. Kuyper (2012) heeft inmiddels een eerste aanzet gegeven om 
de opvattingen over transgenders onder de bevolking in kaart te brengen met items over 
sociale nabijheid, de houding ten opzichte van genderambivalentie en opvattingen over 
transities. De opname van deze items in sl i’12 biedt zicht op de opvattingen van jong-
volwassenen.

Tabel 2.4

Opvattingen over transgenders, jongvolwassenen  van 18-25 jaar, 2012 (in gewogen procenten,  

n = 253)a

(helemaal) 
mee eens

niet eens / 
niet oneens

(helemaal) 
mee oneens

sociale nabijheid
ik verbreek de vriendschap als blijkt dat een goede vriendin 
haar lichaam wil laten aanpassen om man te worden 6 15 79
ik verbreek de vriendschap als blijkt dat een goede vriend zijn 
lichaam wil laten aanpassen om vrouw te worden 4 16 80

opvattingen over genderambivalentie
er is iets mis met mensen die zich geen man of vrouw voelen 32 28 40
ik ga liever niet om met mensen van wie niet duidelijk is of ze 
man of vrouw zijn 15 30 55
als ik iemand ontmoet, dan vind ik het belangrijk om te weten 
of iemand man of vrouw is 59 14 27

opvattingen over transities
als iemand goed heeft nagedacht over het veranderen van zijn 
of haar geslacht, dan is een operatie een goed idee 60 25 15
operaties om van geslacht te veranderen moeten mensen zelf 
maar betalen 53 32 16

negatief neutraal positief
score samenvattende maat 11 44 45

a Deelnemers geven antwoord op een 5-puntsschaal (1 = helemaal mee eens; 2 = mee eens; 3 = 
niet eens / niet oneens; 4 = niet mee eens; 5 = helemaal mee oneens; de antwoordcategorie 
‘nooit over nagedacht’ is bij deze vraag niet opgenomen in de vragenlijst). De samenvattende 
maat is gebaseerd op de 7 items. Deelnemers met meer dan drie ontbrekende antwoorden zijn 
niet meegenomen in de analyses. Van de andere ontbrekende waarden zijn de gemiddelden 
geïmputeerd. De vragen zijn zo gecodeerd dat een hogere score op een positievere houding duidt 
(min = 1, max = 5). Vervolgens is de totale gemiddelde schaalscore onderverdeeld in de groepen 
‘negatief’ (1,00-2,49), ‘neutraal’ (2,50-3,49) en ‘positief’ (3,50-5,00).

Bron: scp (sl i ’12)
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Transgender individuen hoeven vaak niet bang te zijn dat hun vriendschap met jong-
volwassenen op het spel komt te staan wanneer zij in transitie gaan. Slechts 4% tot 
6% zou om deze redenen een vriendschap verbreken en 80% zegt dat niet te zullen doen. 
Ook vindt 60% van de jongvolwassenen het een goed idee om een operatie te ondergaan 
als iemand er goed over heeft nagedacht. De helft van de jongvolwassenen vindt wel dat 
transgenders zelf voor de kosten moeten opdraaien. Dit kan impliceren dat jongvolwas-
senen geslachtsaanpassende operaties niet als medisch noodzakelijk beschouwen, maar 
eerder als een cosmetische ingreep.
De achilleshiel van de acceptatie van transgenders lijkt vooral te zitten in de kijk op gen-
derambivalentie. Een groot deel voelt zich niet goed daarbij. Zo vindt 59% het belangrijk 
om bij de eerste ontmoeting te weten of men met een man of een vrouw te maken heeft 
en vindt een derde (32%) dat er iets mis is met mensen die zichzelf geen man of vrouw 
voelen. Genderambivalentie in de sociale kring ligt wat minder moeilijk: 15% zegt liever 
niet om te gaan met mensen van wie de sekse niet duidelijk is.

Tabel 2.5

Multivariate samenhang tussen achtergrondkenmerken en houding ten opzichte van homo en 

 biseksualiteit en transgenders, jongvolwassenen  van 18-25 jaar, 2012 (n = 253)a, b, c

 
houding homo-  
en  biseksualiteit houding transgenderisme

sekse (ref: jongen)
meisje +++ +++

leeftijd 0 0
opleiding (ref: hoger opleidingsniveau) 0 0
etniciteit (ref: autochtoon)

migrant 0 0
kerkgang (ref: minder dan 1x per maand)

minstens 1x per maand - - - - - -
stedelijkheid - - 0

adjusted R2 0,23 0,16

a De analyses zijn gebaseerd op de gemiddelde schaalscores (zie de vragen tabellen 2.3 en 2.4, 
de vraag naar een man en een vrouw die samen zoenen is buiten beschouwing gelaten). De 
gemiddelde schaalscore is zo berekend dat een hogere score staat voor een positievere houding 
(min = 1, max = 5).

b Een hogere score op leeftijd betekent een hogere leeftijd en een hogere score op stedelijkheid 
betekent ruraler wonen.

c +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.2 (te vinden via www.scp.
nl bij het desbetreffende rapport).

Bron: scp (sl i ’12)
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Op samenvattende maat voor de opvattingen over transgenders scoort 11% negatief 
en 45% positief. Verder valt op dat een relatief groot deel van de jongvolwassenen een 
neutrale houding heeft ten opzichte van transgender individuen. Zij zijn het eens noch 
oneens met de stellingen.

Paragraaf 2.2 liet zien dat er onder scholieren tussen de sociaaldemografische groepen 
grote verschillen zijn in opvattingen over homo- en biseksualiteit. Voor jongvolwas-
senen is gekeken of er verschillen zijn tussen deze groepen in hun opvattingen over 
homo- en biseksualiteit en transgenders.

Twee bekende verbanden komen uit tabel 2.5 naar voren: vrouwen en niet-religieuzen 
hebben positievere opvattingen. Voor de opvattingen van jongvolwassenen over homo- 
en biseksualiteit maakt het uit waar zij wonen: hoe stedelijker hun woonomgeving, hoe 
positiever hun opvattingen. Net als bij de scholieren zijn de verschillen tussen som-
mige sociaaldemografische groepen aanzienlijk. Zo staat 65% van de jongens positief 
ten opzichte van homoseksualiteit, tegenover 79% van de meisjes (niet in de tabel). Bij 
de houding ten opzichte van transgenders zijn deze verschillen nog uitgesprokener: 
van de jongens is slechts 26% positief, van de meisjes 79%. Meer dan twee keer zoveel 
niet-religieuze jongeren staan positief tegenover homo- en biseksualiteit dan  religieuze 
jongeren (79% versus 33%) en datzelfde geldt voor hun houding ten opzichte van trans-
genders (18% versus 50%). Jongvolwassenen uit grote steden staan positief ten opzichte 
van homo- en biseksualiteit (86%), jongvolwassenen in landelijke gebieden minder posi-
tief (67%).
Opvallend is dat er geen verschillen in etniciteit zijn. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat 
de houding ten opzichte van homoseksualiteit onder migrantengroepen uiteenloopt: 
zowel onder scholieren als onder volwassenen zijn bijvoorbeeld Surinaamse migran-
ten positiever dan Marokkaanse of Turkse migranten (De Graaf et al. 2012; De Roos 
et al. 2014; Huijnk en Dagevos 2012). Helaas bevat sl i’12 te weinig jongvolwassenen 
om groepen migranten uit te splitsen, waardoor er geen genuanceerd beeld te geven is 
van mogelijke verschillen in houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit tussen 
jongvolwassenen van verscheidene etnische achtergronden. De bevindingen dienen dus 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Dezelfde kanttekening is tevens van toepassing 
op de bevindingen met betrekking tot religie. Ook daar zijn in eerdere onderzoeken 
verschillen gevonden tussen denominaties (Huijnk 2014), iets wat we gezien de beperkte 
omvang van de steekproef voor de jongvolwassenen nu niet na kunnen gaan

2.3 Verschillen en ontwikkelingen in opvattingen

Sinds midden jaren 1960 is de sociale acceptatie van homoseksualiteit onder volwassen 
Nederlanders met een opmars bezig (Keuzenkamp et al. 2006). In de laatste jaren nam 
het percentage Nederlanders met negatieve opvattingen over homo- en biseksualiteit 
nog steeds af (Keuzenkamp en Kuyper 2013; Kuyper et al. 2013). Studies in andere landen, 
zoals Canada en de Verenigde Staten, laten zien dat de houding onder jongeren met 
de jaren positiever is geworden (Anderson en Fetner 2008). Tot voor kort was er niets 
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bekend over veranderingen in de houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit 
onder Nederlandse jongeren. Voor scholieren blijft dat voorlopig zo: van de hbsc-data 
zijn nu slechts twee meetmomenten beschikbaar. Deze meetmomenten kunnen wel 
naast elkaar gelegd worden, maar of er sprake is van veranderende houdingen in termen 
van trends en ontwikkelingen, valt niet te zeggen. Op basis van twee meetmomenten 
kun je alleen spreken over verschillen met de voorgaande meting. Deze verschillen kun-
nen duiden op ontwikkelingen, maar net zo goed een toevallige fluctuatie zijn.

Figuur 2.1

Verschillen in houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit, (helemaal) mee eens, scholieren van 

11-16 jaar, 2009-2013 (in gewogen procenten, n 2009 = 6801, n 2013 = 6345)a
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a Zie voor de specifieke vraagstelling en antwoordmogelijkheden tabel 2.1.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’09, hbsc ’13)

Zowel de houding van bo- als vo-leerlingen verschillen tussen 2009 en 2013. Anno 2013 
zijn meer leerlingen van mening dat l hb-jongeren hun vriend mogen zijn en minder 
leerlingen vinden het vies als twee jongens of twee meisjes met elkaar zoenen. De laatste 
bevinding lijkt geen weerspiegeling van een algemeen afnemende afkeuring van zoe-
nende jongeren, want het percentage leerlingen dat het vies vindt als een jongen en een 
meisjes zoenen, is niet noemenswaardig veranderd. Zoals reeds gezegd in de voorgaande 
paragraaf: we kunnen hier slechts spreken van verschillen tussen de metingen van 2009 
en 2013 en geen uitspraken doen over een toenemende of afnemende acceptatie van 
homo- en biseksualiteit onder jongeren. Daarom splitsen we de verschillen niet uit naar 
sociaaldemografische groepen. Een nieuwe ronde van dataverzameling in 2017 zal deze 
mogelijkheid wel bieden.
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Voor jongvolwassenen zijn meer meetmomenten beschikbaar, waardoor uitspraken over 
ontwikkelingen in de houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit mogelijk zijn.

Figuur 2.2

Ontwikkelingen in houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit, jongvolwassenen van 18-25 jaar, 

2006-2012 (in gewogen procenten, n 2006 = 239, n 2008 = 280, n 2010 = 261, n 2012 = 253)a
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a Zie voor de specifieke vraagstelling en antwoordmogelijkheden tabel 2.3.

Bron: scp (cul’06, sl i ’08, sl i ’10, sl i ’12)

Tussen 2006 en 2010 neemt met name het percentage jongvolwassenen met een neutrale 
houding wat toe. Dit gaat ten koste van zowel het percentage jongvolwassenen met 
een negatieve houding als het percentage met een positieve houding. Na 2010 halveert 
het percentage jongeren dat negatief ten opzichte van homo- en biseksualiteit staat en 
neemt het percentage dat een neutrale houding heeft weer af, terwijl het percentage 
jongvolwassenen met een positieve houding flink stijgt. Of deze laatste gegevens uit 
2012 een toevallige fluctuatie zijn en een uitzonderlijk positief beeld opleveren of dat 
deze trends zich doorzetten en jongvolwassenen een blijvend positievere houding 
 hebben, zullen toekomstige metingen moeten uitwijzen.

2.4 Samenvatting

Een groot deel van de Nederlandse jongeren heeft weinig tot geen moeite met sociale 
contacten met  l hbt ’s. Vriendschappen met lesbische meisjes en homoseksuele jon-
gens vindt 67% van de bo-leerlingen en 76% van de vo-leerlingen geen probleem en 
onder jongvolwassenen worden vriendschappen niet verbroken als een transgender in 
transitie gaat (80%). Wel vindt 17% van de jongvolwassenen het onaanvaardbaar als later 
hun eigen zoon of dochter zou gaan samenwonen met een partner van dezelfde sekse. 
Het grootste knelpunt bij de houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit onder 
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 jongeren blijven (zichtbare) intieme handelingen zoals zoenen of hand-in-hand lopen 
van mensen van dezelfde sekse. Leerlingen vinden het vies als twee jongens of twee 
meisjes zoenen, jongvolwassenen keuren dit af en zijn ook niet te spreken over hand-in-
hand lopende mannen of vrijende mannen. Leerlingen geven slechts in beperkte mate 
aan dat iemand op zijn of haar school eerlijk tegen iedereen kan vertellen dat hij/zij 
homo is, terwijl een aanzienlijk deel zegt dat je dat niet kunt vertellen. Bij transgenders 
zitten de grenzen van tolerantie in de hoek van de genderambivalentie. Veel jongvolwas-
senen willen duidelijkheid hebben over de sekse van mensen die zij ontmoeten of waar 
zij mee omgaan. De steun voor financiering uit publieke gelden van medische transities 
voor transgenders is beperkt.
De houding verschilt tussen sociaaldemografische groepen. Bij zowel scholieren als 
jongvolwassenen zijn meisjes en niet-religieuze jongeren veel positiever dan jongens en 
religieuze jongeren. Verder zijn niet-westerse scholieren negatiever evenals vo-scholie-
ren met een lager schoolniveau. De analyses onder vo-leerlingen laten ook zien dat de 
houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit niet op zichzelf staat. Een negatievere 
kijk op homoseksualiteit gaat samen met een traditionele kijk op genderrollen en een 
negatievere houding ten opzichte van vrijheid van meningsuiting en migranten.
Voor leerlingen zijn nog te weinig data beschikbaar om te kunnen vaststellen of de 
houding in de afgelopen vier jaar is veranderd. Voor jongvolwassenen is duidelijk dat de 
houding de laatste jaren positiever werd: het aandeel jongvolwassenen met een positie-
ve houding is gestegen van 61% in 2006 tot 72% in 2012. Het percentage jongvolwassenen 
met een negatieve houding daalde in dezelfde periode van 18% naar 6%.

Noot

1 Hier is niet voor gekozen in de analyses van de tabel, omdat dan opleidingsniveau niet kan worden 

meegenomen.
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3 Ervaringen van lesbische, homoseksuele en 
biseksuele jongvolwassenen

Op het moment dat lesbische, homoseksuele en biseksuele (l hb) jongeren zich bewust 
worden van hun aantrekking tot seksegenoten, spelen er een aantal vragen. Hoe willen 
ze deze oriëntatie vorm geven? Willen zij zichzelf ‘homo’, ‘lesbisch’, ‘bi’, ‘gay’ of ‘queer’ 
noemen of plaatsen ze zichzelf niet in een hokje? Zouden ze een relatie willen met een 
seksegenoot, of toch liever (nog) niet? Hebben ze de behoefte om andere l hb’s te leren 
kennen en naar l hb-kroegen en -feesten te gaan of houden ze zich liever verre van de 
‘roze’ gemeenschap? Vertellen zij hun moeder, vader, grote broer, beste vriend, collega’s 
in de supermarkt en maatjes in het volleybalteam dat ze homo zijn? Zijn er momenten of 
plekken waarop ze hun gedrag liever aanpassen om vooral maar niet zichtbaar te zijn als 
l hb? Krijgen zij wel eens negatieve reacties op hun gevoelens en zo ja, van wie dan? En 
vinden ze het zelf leuk of vreselijk dat ze l hb zijn?
Het emancipatiebeleid is erop gericht om l hb’s veilig zichzelf te kunnen laten zijn en 
zich gezond te voelen (t k 2012/2013). De bovengenoemde l hb-specifieke ervaringen zijn 
in dat licht niet alleen van belang omdat zij laten zien in hoeverre l hb-jongeren inder-
daad zichzelf kunnen zijn en zijn gevrijwaard van homonegativiteit, maar ook omdat 
deze ervaringen risico- of beschermingsfactoren zijn voor hun welzijn. Negatieve beje-
gening is op zichzelf vaak al vervelend, maar is in (inter)nationale onderzoeken gerela-
teerd aan een verminderd welzijn van l hb-jongeren (Van Bergen et al. 2013; Burton et al. 
2013; Mustanski en Liu 2013; Robinson et al. 2013). Het verbergen van l hb-gevoelens kan 
op zichzelf al een negatieve ervaring zijn, maar hangt tevens samen met gezondheids-
problemen (Baiocco et al. 2010; Pachankis et al. 2011). Datzelfde verband gaat op voor 
het hebben van een negatieve houding ten opzichte van je eigen seksuele oriëntatie 
(geïnternaliseerde homonegativiteit) en het ontbreken van sociale contacten met andere 
l hb’s (Doty et al. 2010; Johns et al. 2013; Lelutiu-Weinberger et al. 2013).
In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: ‘Wat zijn de l hb-specifieke 
ervaringen van l hb-jongeren in Nederland (bv. coming-out, acceptatie en homonegati-
viteit)?’ l hb-jongvolwassenen zijn gedefinieerd als 16-25-jarigen die zich uitsluitend of 
vooral tot seksegenoten of in gelijke mate tot beide seksen voelen aangetrokken. Door 
het gebruik van een nieuwe wervingsmethode zijn de resultaten niet te vergelijken met 
eerdere scp-onderzoeken onder deze doelgroep (zie hoofdstuk 1 voor meer informa-
tie over de methode en doelgroep).  Het hoofdstuk gaat alleen over jongvolwassenen, 
omdat alleen van hen deze data beschikbaar zijn. De sociaaldemografische achtergrond 
van de steekproef staat in bijlage B (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende 
rapport). Eerst komt aan bod hoe l hb-jongeren hun eigen gevoelens en oriëntatie 
vormgeven (kenmerken van de oriëntatie, mannelijkheid en vrouwelijkheid, open-
heid, deelname aan de l hb-gemeenschap). Vervolgens bespreken we de houding van 
l hb- jongeren ten opzichte van hun eigen seksuele oriëntatie. Daarna kijken we naar de 
reacties uit de omgeving en naar de bredere sociale context van het l hb-schap (reacties 
van de sociale kring, algemene negatieve en positieve reacties, gedrags aanpassingen, 
omgang scholen met homo- en biseksualiteit). Tot slot is gekeken in hoeverre de 
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 verschillende l hb-specifieke ervaringen met elkaar samenhangen en of er subgroepen 
met andere ervaringen zijn binnen de groep l hb-jongvolwassenen.

3.1 De vormgeving van de lhb-oriëntatie

In hoofdstuk 1 is al genoemd dat er verschillende dimensies van seksuele oriëntatie zijn, 
zoals seksuele aantrekking, zelfbenoeming of sekse van de partner. In dit rapport zijn 
l hb-jongvolwassenen ingedeeld op basis van seksuele aantrekking. Andere aspecten 
van seksuele oriëntatie, zoals zelfbenoeming of relatiestatus, zijn echter ook bevraagd.

Voor 54% van de l hb-jongvolwassenen is seksuele aantrekking zwart-wit: zij voelen 
zich alleen aangetrokken tot seksegenoten (zie tabel 3.1). 15% voelt naast een dominante 
aantrekking tot seksegenoten soms aantrekking tot de andere sekse en 31% voelt zich in 
gelijke mate tot meisjes en jongens aangetrokken. Homo- en biseksuele jongens voelen 
zich vaker uitsluitend tot seksegenoten aangetrokken en lesbische en biseksuele meisjes 
vaker in gelijke mate tot meisjes en jongens. Dit komt overeen met eerdere bevindingen 
onder l hb-jongvolwassenen en volwassenen (Keuzenkamp en Van Lisdonk 2012; Kuyper 
2006; Pollard et al. 2011).
Een klein deel van de l hb-jongeren (5%) is zich op of voor 10-jarige leeftijd al bewust van 
de aantrekking tot seksegenoten, terwijl 11% dit pas na 18 jaar ontdekt. Gemiddeld zijn de 
jongeren ongeveer 14 jaar als het bewustzijn van aantrekking komt. Bij het interpreteren 
van dit gemiddelde is belangrijk om in het achterhoofd te houden, dat het vertekend is 
doordat er alleen jongvolwassenen in de steekproef zitten die zich al bewust zijn van 
hun aantrekking tot seksegenoten. (Jong)volwassenen die zich nog niet hiervan bewust 
zijn, doen niet aan het onderzoek mee. De gemiddelde leeftijd kan niet geïnterpreteerd 
worden als de gemiddelde leeftijd waarop l hb’s in Nederland zich realiseren dat ze l hb 
zijn, maar als de gemiddelde leeftijd waarop de Nederlandse l hb-jongvolwassenen die 
dit nu al weten zich hiervan bewust werden. Vergelijkbare cijfers uit andere (Nederlandse) 
onderzoeken zijn helaas niet voorhanden.
De helft van de l hb-jongvolwassenen heeft op dit moment geen relatie (zie tabel 3.1). 
Als ze wel een relatie hebben, is dat vaker met een seksegenoot dan met een partner van 
de andere sekse. Lesbische en biseksuele meisjes hebben op dit moment veel vaker een 
relatie met iemand van de andere sekse dan homo- en biseksuele jongens (28% versus 
9%). Hetzelfde geldt voor de partnerstatus over het hele leven: relaties met seksegenoten 
komen vaker voor dan relaties met de andere sekse en dat laatste komt onder meisjes 
weer relatief vaak voor. l hb-jongvolwassenen experimenteren niet veel met relaties met 
beide seksen: 2% van de jongens en 8% van de meisjes heeft (in het verleden) relaties met 
zowel jongens als meisjes gehad.
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Tabel 3.1

Seksuele oriëntatie naar sekse, lhb-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in procenten en 

 gemiddelden)a

 
totaal
(n = 284)

jongens
(n = 129)

meisjes
(n = 155)

aantrekking
alleen seksegenoten 54 67 43
vooral tot seksegenoten 15 12 18
tot beide seksen evenveel 31 22 39

leeftijd bewustwording
≤ 10 jaar 5 3 7
11-15 jaar 48 53 44
15-18 jaar 36 34 37
≥ 18 jaar 11 10 12

gemiddelde leeftijd bewustwording 14,2 14,3 14,1

huidige relatiestatus
geen 50 58 44
relatie met seksegenoot 31 33 28
relatie met andere sekse 19 9 28

ooit relatie gehad
nee 20 25 15
alleen met seksegenoot 44 53 36
alleen met andere sekse 31 20 41
met beide seksen 5 2 8

zelfidentificatieb

hetero 20 15 25
homo 31 61 6
bi 25 16 32
lesbisch . 0 33
gay 9 13 6
queerc 1 0 1
transgenderc 1 2 1
geef geen naam aan 6 5 6
twijfel ik over 4 2 5
wil niet zeggenc 1 2 0
weet nietc 1 1 1
anders 2 2 2

a Vetgedrukte percentages verschillen significant tussen jongens en meisjes (p  < 0,05).
b Deelnemers is gevraagd wat zij zich zelf voelen, ook als dat iets anders is dan wat ze tegen de 

buitenwereld zeggen. Zij konden meerdere antwoorden geven.
c Wegens het beperkte aantal deelnemers dat deze antwoorden koos, kunnen sekseverschillen niet 

worden getoetst.

Bron: scp (lhbj’13)
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Veel l hb-jongeren identificeren zichzelf als een seksuele minderheid, een vijfde ziet 
zichzelf (daarnaast) als heteroseksueel (zie tabel 3.1). Dat laatste is niet opvallend; ook 
uit andere Nederlandse onderzoeken onder l hb-jongeren en volwassenen komt naar 
voren dat een aanzienlijk deel van de deelnemers die zich (ook) aangetrokken voelt tot 
seksegenoten, zichzelf hetero noemt (De Graaf et al. 2012; Kuyper, 2006). Over de termen 
die l hb-jongeren verder gebruiken, bestaat veel discussie (Russell et al. 2009). Sommige 
auteurs suggereren dat hedendaagse jongeren klassieke termen als ‘homo’, ‘lesbo’ en 
‘bi’ niet gebruiken en dat deze generatie ‘post-gay’ is (Savin-Williams 2005). Jongeren 
zouden zich nu eerder ‘gay’, ‘queer’ of ‘panseksueel’ noemen of helemaal geen label 
geven. Gay, dat van oudsher voor homomannen was gereserveerd, zou ook onder meisjes 
aan populariteit winnen. Hoewel de nieuwe termen in sommige subculturen misschien 
populair zijn, lijkt de meerderheid van de l hb-jongvolwassenen die nu opgroeit zich 
een klassieke identiteit toe te dichten: 77% van de jongens en 71% van de meisjes noemt 
zich homo, lesbisch of bi. En waar de term gay nog wel regelmatig wordt gebruikt (9%), 
komen termen als queer of panseksueel nauwelijks voor. Slechts 6% plakt liever geen 
naam op de oriëntatie. Onderzoek onder Amerikaanse scholieren leidde tot dezelfde 
conclusie (Russell et al. 2009).

De dimensies van oriëntatie overlappen deels wel en deels niet (Brewster en Tillman 
2012). Veel variaties zijn mogelijk. Soms komen aantrekking, partnerstatus en zelf-
benoeming overeen, maar soms ook niet. Bijvoorbeeld: jongeren kunnen zichzelf hetero 
noemen en een relatie met een partner van het andere geslacht hebben, terwijl ze zich 
eigenlijk alleen aangetrokken voelen tot seksegenoten. Of jongeren voelen zich tot beide 
seksen aangetrokken, maar hebben een partner van dezelfde sekse en noemen zichzelf 
homo. In figuur 3.1 zijn twee dimensies uitgesplitst naar een homo- of biseksuele aan-
trekking: huidige partnerstatus en zelfbenoeming.1
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Figuur 3.1

Relatiestatus naar seksuele aantrekking, lhb-jongvolwassenen  van 16-25 jaar, 2013 (in procenten;  

n lh = 153; n B jongvolwassenen = 131)
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Bron: scp (lhbj’13)

Figuur 3.2

Zelfbenoeming naar seksuele aantrekking, lhb-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in procenten;  

n lh = 153; n B jongvolwassenen = 131)a, b
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a Deelnemers is gevraagd wat zij zich zelf voelen, ook als dat iets anders is dan wat ze tegen de bui-
tenwereld zeggen. Zij konden meerdere antwoorden geven.

b ‘Lesbisch’ heeft alleen betrekking op vrouwelijke deelnemers.

Bron: scp (lhbj’13)
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De verschillende dimensies komen vaak overeen bij l hb-jongvolwassenen. Van degenen 
die zich uitsluitend aangetrokken voelen tot seksegenoten heeft 42% een relatie met een 
seksegenoot en noemt de helft zich homo of lesbisch. Van degenen die zich (in meer of 
mindere mate) aangetrokken voelen tot beide seksen, varieert de sekse van de partner 
meer en noemt bijna de helft zich bi. De figuren illustreren ook de grote mate van diver-
siteit in de dimensies: één op de tien jongvolwassenen die zich alleen tot seksegenoten 
voelt aangetrokken heeft op dit moment een relatie met iemand van de andere sekse en 
veel meisjes die zich tot beide seksen voelen aangetrokken noemen zichzelf lesbisch.

Jongensmeisjes en meisjesjongens?
In de stereotype beeldvorming belanden seksuele oriëntatie en genderexpressie (de 
mate waarin iemand zich mannelijk of vrouwelijk uit) vaak op een grote hoop: homo-
mannen zijn verwijfde mannen met roze shirtjes en slappe polsen, lesbische vrouwen 
zijn manwijven met korte kapsels, tuinbroeken en een stevige pas (Rieger et al. 2010; 
Valentova et al. 2011). Een negatieve houding ten opzichte van het afwijken van de gang-
bare gendernormen is dan ook gerelateerd aan een negatieve houding ten opzichte 
van homoseksualiteit onder Nederlandse scholieren (Collier et al. 2012). En al zit de 
wereld minder simpel in elkaar dan stereotypen doen vermoeden, onderzoeken laten 
wel zien dat l hb’s zowel tijdens hun jeugd als tijdens hun volwassenheid meer gen-
dernonconform zijn dan heteroseksuelen (Bailey en Zucker 1995; Rieger et al. 2008). 
Gendernonconformiteit is een incongruentie tussen het geslacht en de gedragingen 
en uitingen die over het algemeen van mannen en vrouwen worden verwacht. Gender-
nonconforme jongens zijn bijvoorbeeld jongens die zich vrouwelijk kleden, vrouwelijk 
bewegen, vrouwelijk praten en/of vrouwelijke hobby’s hebben.
Naast een aspect van ieders identiteit is de mate van gendernonconformiteit een 
belangrijke factor voor het welzijn van jongeren. Meer gendernonconformiteit bleek 
in verschillende studies gerelateerd aan een verminderd welzijn (Van Bergen en van 
 Lisdonk 2010b; Collier et al. 2013a; Roberts et al. 2013; Toomey et al. 2010). Rieger 
en  Savin- Williams (2012) stellen zelfs dat onder Amerikaanse studenten gender-
nonconformiteit een belangrijkere factor is voor psychisch welzijn dan oriëntatie. 
Baams et al. (2013) laten zien hoe gendernonconformiteit het welzijn beïnvloedt: onder 
Nederlandse l hb- jongvolwassenen is zij gerelateerd aan meer negatieve reacties van 
anderen, wat vervolgens weer gerelateerd is aan meer psychische problemen.
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Tabel 3.2

Genderexpressie en genderidentiteit naar sekse, lhb-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013  

(in procenten en gemiddelden)a

 
jongens
(n = 129)

meisjes
(n = 155)

genderexpressie en -identiteit jeugdb

lievelingsspeelgoed
(erg) jongensachtig 61 29
even jongensachtig als meisjesachtig 30 37
(erg) meisjesachtig 10 33

rol in fantasie of tijdens spelen
(meestal) jongens/mannen 65 16
even vaak jongens/mannen als meisjes/vrouwen 26 31
(meestal) meisjes/vrouwen 9 53

hoe voelde je je als kind
(erg) jongensachtig 67 26
even jongensachtig als meisjesachtig 28 32
(erg) meisjesachtig 5 41

gendernonconformiteit jeugd (gemiddelde)c 2,2 2,8

huidige genderexpressied

uiterlijk, stijl en kleding
(erg) mannelijk 61 11
even mannelijk als vrouwelijk 35 34
(erg) vrouwelijk 4 55

lopen en praten
(erg) mannelijk 49 10
even mannelijk als vrouwelijk 43 34
(erg) vrouwelijk 9 56

huidige gendernonconformiteit (gemiddelde)c 2,5 2,5

a Sekseverschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores. Vetgedrukte gemiddelden 
verschillen significant tussen jongens en meisjes (p < 0,05).

b Antwoorden zijn gegeven op een 7-puntsschaal waarbij de laatste twee antwoordcategorieën 
(‘geen van deze’ en ‘weet niet’) zijn gecodeerd als ontbrekende waarden. Voor speelgoed en 
gevoel als kind waren de andere antwoordopties: altijd jongensachtig; meestal jongensachtig; 
even jongensachtig als meisjesachtig; meestal meisjesachtig; altijd meisjesachtig. Voor rollen 
tijdens het spelen waren ze: alleen jongens of mannen; meestal jongens of mannen; even vaak 
jongens/mannen als meisjes/vrouwen; meestal meisjes of vrouwen; alleen meisjes of vrouwen.

c De gemiddelde score is zo berekend dat een hogere score wijst op meer gendernonconformiteit 
(min = 1, max = 5).

d Antwoorden zijn gegeven op een 5-puntsschaal (1 = heel vrouwelijk; 2 = vrouwelijk; 3 = neutraal;  
4 = mannelijk; 5 = heel mannelijk).

Bron: scp (lhbj’13)
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Tijdens hun jeugd was grofweg twee derde van de homo- en biseksuele jongens 
 genderconform, terwijl 5% tot 10% op verschillende aspecten gendernonconform was (zie 
tabel 3.2). Bij lesbische en biseksuele meisjes liggen de percentages gendernonconform 
gedrag in hun jeugd een stuk hoger. Van hen speelde 29% het liefst met jongensspeel-
goed, 16% nam vaak een jongensrol aan en 26% zegt zichzelf mannelijk te hebben gevoeld 
tijdens hun jeugd.2 l hb-jongens en -meisjes verschillen op hun huidige leeftijd gemid-
deld niet meer in de mate van gendernonconformiteit. 4% van de jongens omschrijft 
zijn uiterlijk, stijl en kleding als vrouwelijk en 9% beoordeelt de eigen manier van lopen 
en praten als zodanig. Bij meisjes liggen deze gendernonconforme percentages op 
11% en 10%.
De mate van gendernonconformiteit is ook bij de heteroseksuele jongvolwassenen 
bevraagd (niet in de tabel). Deze groep is significant minder gendernonconform, zowel 
tijdens hun jeugd als later. Zo is er bij de jongens geen enkele heteroseksuele jongen die 
zijn huidige genderexpressie of zijn genderexpressie en -identiteit toen hij klein was als 
vrouwelijk of meisjesachtig omschrijft. Bij heteroseksuele meisjes zijn er wel enkelen die 
zichzelf als mannelijk omschrijven, maar deze percentages blijven ver achter bij die van 
de lesbische en biseksuele meisjes. Om een paar voorbeelden te noemen: 29% van de l b- 
en 6% van de heteroseksuele meisjes speelde mannelijke rollen toen ze jong waren. Een 
op de tien l b-meisjes geeft zelf aan nu mannelijk te lopen en te praten, dit is een op de 
honderd bij heteroseksuele meisjes.

Wie weten ‘het’?
Een van de meest in het oog springende verschillen tussen l hb’s en andere sociale min-
derheidsgroepen zoals niet-westerse migranten of vrouwen, is dat een seksuele oriën tatie 
niet zichtbaar is voor anderen (Schmitt et al. 2014). Het onzichtbare karakter van oriën-
tatie heeft als voordeel dat als niemand het weet, je er geen negatieve reacties op krijgt, 
maar het heeft tegelijk een aantal nadelen. Voor onzichtbare sociale minderheidsgroepen 
is het bijvoorbeeld moeilijker om in contact te komen met gelijkgestemden, waardoor 
de mogelijkheden op sociale steun afnemen (Meyer 2003) en de kansen op het interna-
liseren van negatieve stereotypen en beelden over de eigen groep toenemen. Ook is het 
bewaren van een ‘geheim’ tegenover naasten bij jongeren op de lange termijn gerelateerd 
aan psychische problemen, terwijl het delen van geheimen het welzijn juist bevordert 
(Frijns en Finkenauer 2009). ‘Uit de kast komen’ wordt dan ook vaak als een van de mijl-
palen in de ontwikkeling van l hb-jongeren gezien. Maar open zijn over je oriëntatie is 
geen kwestie van alles of niets, van open of gesloten. Jongvolwassenen kunnen tegenover 
sommige mensen wel open zijn en tegen anderen niet, in de ene situatie wel en in de 
andere niet, of in een bepaalde periode wel en in een bepaalde periode niet. Ook kunnen 
jongeren verschillende redenen hebben om bepaalde mensen wel of niet op de hoogte te 
stellen.
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Figuur 3.3

Bekendheid in intieme kring naar sekse, lhb-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in procenten; 

n = 284)a
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a De antwoordcategorieën ‘heb ik niet (meer)’ zijn gecategoriseerd als ontbrekende waarden. Hier-
door is in sommige kolommen de n kleiner dan de titel suggereert met als minimale waarde n = 63 
(n behorende bij percentage jongens waarbij zus het wel of niet weet). De percentages betreffen 
de percentages van de totale groep lhb-jongvolwassenen.

Bron: scp (lhbj’13)

Bij een op de vier jongens en een op de vijf meisjes is helemaal niemand op de hoogte 
van zijn of haar aantrekking tot seksegenoten. Als jongvolwassenen wel open zijn, dan 
zijn beste vriend(inn)en degenen die het vaakst op de hoogte zijn, gevolgd door hun 
moeder. Broers en zussen zijn minder vaak op de hoogte. De percentages verschillen niet 
tussen jongens en meisjes.

Personen in de bredere sociale kring zijn minder vaak op de hoogte. Een derde zegt dat 
geen van de medeleerlingen of -studenten het weet en bij de sporters is de helft van de 
medesporters niet op de hoogte. Bij een deel is (bijna) iedereen op de hoogte: bij hetero-
seksuele vriend(inn)en 45%, klasgenoten 30%, collega’s 31% en medesporters 26%. 
Onbekend is waarom medesporters relatief weinig op de hoogte zijn. Dit kan te maken 
hebben met de minder persoonlijke band die ze met hen hebben (zeker bij individuele 
sporten als fitness of yoga) of met een ervaren homonegatief klimaat in de sport. Zeker 
bij mannelijke teamsporten is dat laatste niet onwaarschijnlijk. Op basis van de be-
schikbare data kunnen we niet zeggen of de jongvolwassenen zelf anderen op de hoogte 
hebben gebracht, of dat anderen het via-via hebben vernomen. Er zijn geen verschillen 
tussen jongens en meisjes (niet in de figuur).
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Figuur 3.4

Bekendheid seksuele oriëntatie in bredere sociale kring naar sekse, lhb-jongvolwassenen, 2013  

(in procenten; n = 284)a
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a De antwoordcategorieën ‘heb ik niet (meer)’ zijn gecategoriseerd als ontbrekende waarden. 
 Hierdoor is in sommige kolommen de n kleiner dan de titel suggereert met als minimale waarde 
n = 176 (n behorende bij percentage waarbij medesporters het wel of niet weten).

Bron: scp (lhbj’13)

De gemiddelde leeftijd waarop bij jongvolwassenen voor het eerst iemand op de hoogte 
is, is 16 jaar (niet in de tabel). Er zit gemiddeld 1,8 jaar tussen het moment waarop iemand 
zich bewust is van de aantrekking tot seksegenoten en het moment dat iemand anders 
ervan op de hoogte is. In deze periode zit een grote spreiding onder de deelnemers: 
42% vertelt het binnen een jaar, 15% wacht ongeveer een jaar, 15% wacht twee jaar en 
12% wacht vijf jaar of langer voordat ze hun gevoelens met iemand anders delen of be-
spreken. In de gemiddelde leeftijd en wachtperiode zijn geen verschillen tussen jongens 
en meisjes. Van belang bij het interpreteren van deze gemiddelden is dat dit de cijfers 
zijn binnen de groep waarbij iemand al op de hoogte is. De ‘echte’ gemiddelde leeftijd 
ligt hoger, want bij 22% van de l hb-jongeren is nog niemand op de hoogte.
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Figuur 3.5

Redenen waarom niemand op de hoogte is, meerdere antwoorden mogelijk, lhb-jongvolwassenen 

van 16-25 jaar waarbij niemand op de hoogte is, 2013 (in procenten; n = 62)
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Bron: scp (lhbj’13)

Zoals besproken bij tabel 3.3 is bij een kwart van de jongens en een vijfde van de meis-
jes niemand op de hoogte. De meest genoemde reden hiervoor is dat zij nog niet zeker 
weten of ze zich (blijvend) aangetrokken voelen tot seksegenoten. Andere redenen die 
regelmatig voorkomen zijn dat ze dat niet relevant vinden voor anderen, geen behoefte 
hebben om dit met anderen te delen, dat ze bang zijn voor negatieve reacties en situa-
tionele omstandigheden (zoals nog niet weten aan wie je het wilt vertellen of nog geen 
geschikt moment hebben gevonden). De groep is te klein om naar eventuele sekse-
verschillen te kijken.

Onderdeel van de ‘roze gemeenschap’?
Naast het relatief onzichtbare karakter van seksuele oriëntatie is een verschil tussen 
l hb’s en andere sociale minderheden zoals etnische of religieuze, dat zij vaak niet in 
een gezin of familie met een vergelijkbare achtergrond worden geboren en opgroeien. 
Waar bijvoorbeeld migrantenkinderen doorgaans opgroeien in gezinnen met ouder(s) 
en familie met dezelfde etnische achtergrond, komen l hb-baby’s vaak voort uit hetero-
seksuele gezinnen en kringen. Zij staan voor de keuze om wel of niet actief op zoek te 
gaan naar contact met leden van hun sociale minderheidsgroep.
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Figuur 3.6

Deelname aan de lhb-wereld in de afgelopen 12 maanden naar sekse, lhb-jongvolwassenen van 

16-25 jaar, 2013 (in procenten)a
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a Antwoorden werden gegeven op een 5-puntsschaal (1 = nooit; 5 = vaak). De percentages zijn de 
lhb-jongeren die minstens één keer hebben deelgenomen aan dat aspect van de lhb-wereld.

Bron: scp (lhbj’13)

Een krappe meerderheid van de l hb-jongvolwassenen heeft wel eens op een site ge-
keken, 27% las wel eens een tijdschrift, 38% bezocht een kroeg of feest en 13% een ander 
type l hb-bijeenkomst in de afgelopen twaalf maanden. Jongens nemen vaker deel 
aan de l hb-wereld dan meisjes. Een mogelijke verklaring is dat er ook meer websites, 
feesten en kroegen zijn die zich op jongens en mannen richten.
De meerderheid van de l hb-jongvolwassenen ging niet naar een kroeg of andere bij-
eenkomst en las geen tijdschrift. Onduidelijk is of zij hier geen behoefte aan hebben of 
dat ze hier geen beschikking over hebben, niet weten waar deze te vinden, niet durven, 
enzovoort. Desgevraagd geeft 24% van degenen die niet naar de kroeg of een feest gin-
gen aan dit eigenlijk wel te willen en 15% van degenen die geen bijeenkomst bijwoon-
den, wilde dit eigenlijk wel (niet in de tabel). De redenen voor het gat tussen hun wensen 
en daden, zijn niet bekend.
Natuurlijk zijn l hb-kroegen, -feesten en -bijeenkomsten niet de enige plek waar je ande-
re l hb’s kunt leren kennen. Iemand kan zich prima verre van dit vertier houden, maar 
wel l hb-vrienden hebben. Een kwart van de deelnemers zegt zes of meer l hb-vrienden 
te hebben (25%, niet in de tabel), 18% zegt geen enkele l hb-vriend te hebben en 
14% heeft er één. Aan degenen met geen of één l hb-vriend(in) is gevraagd of ze behoefte 
hebben aan (meer) l hb-vrienden, waarbij 29% zegt dat dat inderdaad het geval is.
Niet elke l hb-jongvolwassene hoeft zich in de homoscene te storten (door sommige 
activisten en belangenorganisaties ‘coming in’ genoemd). Maar aan het ontbreken van 
een l hb-netwerk kleeft een risico. Het ontbreken van een l hb-netwerk is gerelateerd 
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aan een verminderd welzijn (Dane en MacDonald 2009; Doty et al. 2010; Johns et al. 2013; 
Lelutiu-Weinberger et al. 2013). Waarschijnlijk biedt het hebben van een l hb-netwerk 
bescherming tegen problemen omdat het kennen van gelijkgestemden steun geeft en 
een positief referentiekader biedt als tegenhanger van de soms negatieve maatschappe-
lijke opvattingen en vooroordelen (Meyer 2003).

3.2 lhb-jongvolwassenen over hun lhb-gevoelens

Hoofdstuk 2 illustreerde dat er onder Nederlandse jongeren negatieve opvattingen 
bestaan over homo- en biseksualiteit. Maar hoe denken l hb-jongvolwassenen zelf 
over hun gevoelens voor seksegenoten? Vinden ze deze hinderlijk en zouden ze het lie-
ver anders zien, of is het voor henzelf geen probleem? Als jongeren negatief staan ten 
opzichte van hun eigen oriëntatie, spreken we over ‘geïnternaliseerde homonegativiteit’ 
(Meyer 2003). Inmiddels bestaan er tal van onderzoeken die een relatie tussen geïnter-
naliseerde homonegativiteit en een verminderd welzijn aantonen (zie voor een studie 
onder jongvolwassenen Baiocco et al. 2010).

Tabel 3.3 

Houding tegenover lhb-zijn in de afgelopen 12 maanden naar sekse, lhb-jongvolwassenen van  

16-25 jaar, 2013 (in procenten en gemiddelden)a, b, c

totaal
jongens
(n = 129)

meisjes
(n = 155)

ik schaam me voor mijn lhb-gevoelens
(helemaal) mee eens 7 10 5
niet eens, niet oneens 17 18 17
(helemaal mee) oneens 76 72 79

gemiddelde score 1,8 1,9 1,7

als ik denk aan mijn lhb-gevoelens, voel ik mij ongelukkig
(helemaal) mee eens 9 12 7
niet eens, niet oneens 15 16 14
(helemaal mee) oneens 76 72 79

gemiddelde score 1,9 2,0 1,8

ik vind het leuk dat ik lhb-gevoelens heb
(helemaal) mee eens 54 53 55
niet eens, niet oneens 30 28 32
(helemaal mee) oneens 16 19 14

gemiddelde score 2,5 2,6 2,4
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Tabel 3.3 (vervolg)

totaal
jongens
(n = 129)

meisjes
(n = 155)

als mensen het over homo- of biseksualiteit hebben, word ik 
zenuwachtig

(helemaal) mee eens 10 11 8
niet eens, niet oneens 23 29 18
(helemaal mee) oneens 67 59 74

gemiddelde score 2,1 2,3 2,0

soms zou ik liever dood zijn dan lhb-gevoelens hebben
(helemaal) mee eens 4 7 2
niet eens, niet oneens 11 12 11
(helemaal mee) oneens 84 81 87

gemiddelde score 4,46 4,37 4,54

geïnternaliseerde homonegativiteit (gemiddelde schaalscore)c 2,0 2,0 1,9

mijn lhb-gevoelens zijn een belangrijk onderdeel van mijzelfd

(helemaal) mee eens 61 61 63
niet eens, niet oneens 21 19 23
(helemaal mee) oneens 17 20 15

gemiddelde score 2,4 2,4 2,4

a Sekseverschillen zijn alleen berekend voor de gemiddelde scores. Vetgedrukte gemiddelden 
verschillen significant tussen jongens en meisjes (p < 0,05).

b De vraagstelling voor de deelnemers was anders dan in de tabel, er werd gesproken over 
‘gevoelens voor x x x ’ waar dan in plaats van ‘x x x ’ ‘meisjes/vrouwen’ of ‘jongens/mannen’ stond, 
afhankelijk van sekse en leeftijd.

c Antwoorden werden gegeven op een 5-puntsschaal (1 = helemaal mee eens; 2 = mee eens; 3 = niet 
eens, niet oneens; 4 = oneens; 5 = helemaal mee oneens). De gemiddelde scores zijn zo berekend 
dat een hogere score meer geïnternaliseerde homonegativiteit betekent.

d Deze vraag is niet meegenomen in de berekening van de schaalscore, omdat dit geen positieve of 
negatieve houding ten opzichte van de eigen seksuele oriëntatie reflecteert.

Bron: scp (lhbj’13)

Een groot deel van de l hb-jongvolwassen staat positief tegenover de eigen oriëntatie, 
maar een aanzienlijk deel heeft hier ernstige moeite mee of is hierover ambivalent. 
Zo is 84% het oneens met de stelling dat ze soms liever dood zouden zijn dan l hb, maar 
4% is het hiermee eens en 11% is hier ambivalent over. Anders gezegd: zes van de zeven 
jongeren geeft aan (veel) liever gevoelens voor seksegenoten te hebben dan dood te 
zijn, maar een op de zeven weet dat soms nog zo net niet. Driekwart schaamt zich niet 
voor hun gevoelens, maar 7% wel en 17% is ambivalent. Vergelijkbare percentages voe-
len zich ongelukkig als ze aan hun gevoelens voor seksegenoten denken. Een krappe 
meerderheid zegt het leuk te vinden om l hb-gevoelens te hebben (54%), maar 46% vindt 
dit niet (waarvan 30% ambivalent is en 16% het niet leuk vindt). Jongens hebben meer 
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 geïnternaliseerde homonegativiteit, met name als het gaat over zenuwachtig worden 
zodra het onderwerp ter sprake komt. Wellicht hebben zij een negatievere kijk op hun 
eigen seksuele oriëntatie omdat anderen ook een negatievere houding hebben ten op-
zichte van mannelijke dan vrouwelijke homoseksualiteit (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2).
Voor veel jongvolwassenen is l hb-zijn geen bijzaak in hun bestaan, maar een belangrijk 
onderdeel van henzelf (61%). Een vijfde is ambivalent over hoe belangrijk dat aspect van 
hen is en 17% vindt het geen belangrijk onderdeel.

3.3 Reacties van anderen

Voor l hb-jongvolwassenen is het spannend hoe anderen op hun coming-out reageren. 
Amerikaanse onderzoekers op het terrein van l hb-jongeren pleiten voor aandacht voor 
de reacties die jongeren krijgen als ze uit de kast komen (Rosario et al. 2009). Hun onder-
zoek laat zien dat dit een belangrijke factor is als het gaat om risicogedrag zoals 
middelenmisbruik. Ook wordt verondersteld dat openheid goed is voor het welzijn, juist 
omdat het zorgt voor meer sociale steun van anderen (Meyer 2003; Schmitt et al. 2014). 
Voor het verwerven van die steun is natuurlijk de reactie van anderen en hun  houding 
tegenover iemand met l hb-gevoelens van groot belang.

Tabel 3.4 

Eerste reacties van sociaal netwerk naar sekse, lhb-jongvolwassenen waarbij groep op de hoogte is 

van 16-25 jaar, 2013 (in procenten en gemiddelden)a, b

 totaal jongens meisjes

moeder
(heel) goed 86 85 86
niet goed, niet slecht 10 12 9
(heel) slecht 4 3 5

reactie moeder (gemiddelde)c 4,3 4,4 4,3

vader
(heel) goed 80 72 87
niet goed, niet slecht 15 22 9
(heel) slecht 5 6 4

reactie vader (gemiddelde)c 4,2 4,0 4,3

beste vriend(in)
(heel) goed 96 95 97
niet goed, niet slecht 4 5 3
(heel) slecht 0 0 0

reactie beste vriend(in) (gemiddelde)c 4,5 4,6 4,5
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Tabel 3.4 (vervolg)
 totaal jongens meisjes

heteroseksuele vriend(inn)en
(heel) goed 92 96 89
niet goed, niet slecht 7 3 11
(heel) slecht 1 1 0

reactie heteroseksuele vriend(inn)en (gemiddelde)c 4,4 4,5 4,3

medescholieren/studenten
(heel) goed 84 90 80
niet goed, niet slecht 14 10 17
(heel) slecht 2 0 3

reactie medescholieren/studenten (gemiddelde)c 4,1 4,3 4,0

collega’s
(heel) goed 84 85 83
niet goed, niet slecht 16 15 17
(heel) slecht 0 0 0

reactie collega’s (gemiddelde)c 4,2 4,2 4,2

a Sekseverschillen zijn alleen berekend voor de gemiddelde scores. Vetgedrukte gemiddelden 
verschillen significant tussen jongens en meisjes (p < 0,05).

b De percentages hebben alleen betrekking op de groep jongeren waarvan de ouders, vrienden, 
collega’s enzovoort op de hoogte is. Hierdoor verschilt de groepsomvang tussen de verschillende 
analyses. Meestal ligt de groepsomvang rond de 80, met een minimum van 63 bij collega’s onder 
jongens.

c Antwoorden zijn gegeven op een 5-puntsschaal (1 = heel goed; 2 = goed; 3 = niet goed, niet slecht; 
4 = slecht; 5 = heel slecht). De gemiddelde schaalscores zijn zo berekend dat een hogere score 
duidt op een positievere reactie (min = 1; max = 5).

Bron: scp (lhbj’13)

Het overgrote deel van de l hb-jongvolwassenen kreeg als eerste reactie een positieve 
reactie. Tussen de 80% en 96% zegt dat moeders, vaders, vrienden, medestudenten of 
-scholieren, en collega’s (heel) goed reageerden toen zij het hoorden. Sommige jonge-
ren kregen wel te maken met een negatieve eerste reactie van hun ouders (4% van hun 
moeder, 5% van hun vader). Er zijn geen grote sekseverschillen in de meegemaakte reac-
ties, al kunnen jongens iets vaker rekenen op een positieve reactie van heteroseksuele 
vriend(inn)en en medescholieren of -studenten. Natuurlijk kan de houding van anderen 
na de eerste reactie nog ten goede of ten kwade veranderen.
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Tabel 3.5 

Huidige houding van sociaal netwerk, naar sekse, lhb-jongvolwassenen waarbij groep op de hoogte 

is van 16-25 jaar, 2013 (in procenten en gemiddelden)a, b

 totaal jongens meisjes

moeder
(heel) positief 89 88 89
niet positief, niet negatief 10 11 10
(heel) negatief 1 1 1

houding moeder (gemiddelde)c 4,5 4,5 4,4

vader
(heel) positief 87 84 89
niet positief, niet negatief 10 12 9
(heel) negatief 3 4 2

houding vader (gemiddelde)c 4,3 4,3 4,3

beste vriend(in)
(heel) positief 94 96 93
niet positief, niet negatief 6 4 7
(heel) negatief 0 0 0

houding beste vriend(in) (gemiddelde)c 4,5 4,7 4,4

heteroseksuele vriend(inn)en
(heel) positief 92 91 93
niet positief, niet negatief 8 9 7
(heel) negatief 0 0 0

houding heteroseksuele vriend(inn)en (gemiddelde)c 4,4 4,4 4,3

medescholieren of –studenten
(heel) positief 86 85 87
niet positief, niet negatief 13 15 11
(heel) negatief 1 0 2

houding medescholieren of -studenten (gemiddelde)c 4,1 4,2 4,1
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Tabel 3.5 (vervolg)
 totaal jongens meisjes

collega’s
(heel) positief 83 80 86
niet positief, niet negatief 17 20 14
(heel) negatief 0 0 0

houding collega’s (gemiddelde)c 4,2 4,2 4,2

a Sekseverschillen zijn alleen berekend voor de gemiddelde scores. Vetgedrukte gemiddelden 
verschillen significant tussen jongens en meisjes (p < 0,05).

b De percentages hebben alleen betrekking op de groep waarvan de ouders, vrienden, collega’s, 
enzovoort op de hoogte is. Hierdoor verschilt de groepsomvang tussen de verschillende analyses. 
Meestal ligt de groepsomvang rond de 80, met een minimum van 66 bij medestudenten of 
-scholieren onder jongens.

c Antwoorden zijn gegeven op een 6-puntsschaal (1 = heel positief; 2 = positief; 3 = niet positief, 
niet negatief; 4 = negatief; 5 = heel negatief; 6 = weet niet) en de laatst is gecategoriseerd als 
ontbrekende waarde. De gemiddelde schaalscores zijn zo berekend dat een hogere score duidt op 
een positievere houding (min = 1; max = 5).

Bron: scp (lhbj’13)

Waar tabel 3.4 alleen betrekking heeft op de eerste reactie die jongeren krijgen, gaat 
tabel 3.5 over de algemene houding die l hb-jongvolwassenen daarna ervaren. De ini-
tiële reactie op de aantrekking tot seksegenoten lijkt de toon te zetten voor deze latere 
houding van de directe sociale omgeving. Jongvolwassen l hb’s kunnen op een positieve 
houding rekenen in hun directe omgeving. Er is zeer beperkte groep waarvan de vader 
(3%), moeder (1%) of medescholieren of -studenten (1%) nu een negatieve houding heb-
ben. Er zijn weinig verschillen hierin tussen jongens en meisjes, al ontmoeten jongens 
iets vaker een positieve houding van hun beste vriend(in).
Op basis van de resultaten van degenen die wel iemand in vertrouwen hebben genomen, 
lijkt de vrees van l hb-jongeren voor negatieve reacties (13%) ongegrond. Bij het inter-
preteren van deze positieve situatie hoort wel een kanttekening: lang niet alle l hb-
jongvolwassenen zijn tegenover alle groepen (zoals medestudenten of collega’s) open 
over hun gevoelens voor seksegenoten. Het kan goed zijn dat alleen degenen die in een 
tolerante en positieve omgeving verkeren hier open over zijn en daarom bijna uitslui-
tend positieve reacties en houdingen rapporteren. Dat slechts 1% van de medescholieren 
of -studenten negatief reageert, moet dus wel in het perspectief worden gezien dat bij 
32% van de l hb-jongvolwassenen geen enkele medescholier of -student op de hoogte is. 
Datzelfde geldt voor andere bekenden in de sociale kring zoals heteroseksuele vrienden 
(0% reageert negatief, maar bij 26% weten ze het niet) en collega’s (0% reageert negatief, 
maar bij 40% weten collega’s het helemaal niet). Er treedt wellicht een selectie-effect op: 
degenen bij wie l hb-jongvolwassenen een positieve reactie en houding verwachten, 
nemen ze in vertrouwen.
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Flauwe grappen en nieuwsgierige vragen
De eerste reactie en de houding van bekenden is meestal positief. Dit betekent echter 
niet dat er nooit een onvertogen woord valt of dat anderen zich niet negatief uitlaten 
over iemands seksuele oriëntatie. Negatieve reacties op iemands oriëntatie kunnen 
voor de betrokkenen een onveilige situatie creëren, terwijl het vergroten van veiligheid 
voor l hb’s nu juist een van de kerndoelen is van het emancipatiebeleid (t k 2012/2013). 
Niet alleen zijn negatieve reacties op zichzelf vervelende gebeurtenissen, maar zij zijn in 
het algemeen gerelateerd aan een negatief welzijn. Recente meta-analyses van Schmitt 
et al. (2014) naar de relatie tussen ervaren negatieve reacties en welzijn laten zien dat 
een groot aantal cross-sectionele, longitudinale en experimentele studies een duidelijk 
(causaal) verband aantoont tussen ervaren negatieve bejegening en een verminderd 
welzijn in het algemeen. Deze relatie geldt voor iedereen, maar is sterker bij sociale min-
derheidsgroepen, bij sociale minderheden die als minderheid niet direct zichtbaar zijn 
en bij jongeren (Schmitt et al. 2014). l hb-specifieke studies bevestigen dit verband voor 
l hb-jongeren (Van Bergen et al. 2013; Burton et al. 2013; Mustanski en Liu 2013; Robinson 
et al. 2013; Russell en Toomey 2011).

Tabel 3.6

Negatieve ervaring in de afgelopen 12 maanden naar openheid en sekse, lhb-jongvolwassenen van 

16-25 jaar, 2013 (in procenten)a

totale groep  
uitgesplitst naar sekse

totale groep 
lhb-jongeren

lhb-jongeren 
waarbij iemand 
op de hoogte is

jongens
(n = 129)

meisjes
(n = 155)

vormen negatieve ervaringen
vervelende, nieuwsgierige vragen 26 32 28 25
belachelijk gemaakt / flauwe grappen 23 28 30 17
over mij geroddeld 20 25 23 17
uitgescholden 12 14 15 9
bedreigd 5 5 3 6
ongewenste seksuele aandacht 6 8 7 6
buitengesloten / genegeerd 5 5 5 4
spullen vernield 4 4 6 1
gevochten 4 4 5 3

minstens één negatieve ervaring gehad 40 51 47 34

a Vetgedrukte percentages verschillen significant tussen jongens en meisjes (p < 0,05).

Bron: scp (lhbj’13)

Vier op de tien l hb-jongvolwassenen heeft in het afgelopen jaar minstens één negatieve 
ervaring meegemaakt omdat ze l hb zijn. Homo- en biseksuele jongens maakten dit 
vaker mee dan meisjes (47% versus 34%). Dit kan gerelateerd zijn aan de bevinding dat 
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de houding ten opzichte van homo- en biseksuele jongens negatiever is dan tegenover 
meisjes (zie hoofdstuk 2). De meest frequent voorkomende negatieve ervaringen zijn 
vervelende en/of nieuwsgierige vragen (26%), belachelijk gemaakt of flauwe grappen 
(23%) en geroddel (20%). Verregaandere vormen van negatieve reacties  zoals bedrei-
gingen, seksuele grensoverschrijving of vechten komen minder voor, maar worden nog 
altijd door ongeveer een op de twintig l hb-jongeren genoemd.
Omdat l hb-jongeren hun oriëntatie kunnen verbergen, is gekeken of de percentages 
hoger liggen onder jongvolwassen waarbij minstens iemand op de hoogte is van hun 
gevoelens voor seksegenoten. l hb-jongeren waarbij iemand op de hoogte is, heb-
ben meer negatieve ervaringen. In deze groep heeft de helft in het afgelopen jaar een 
negatieve ervaring meegemaakt. De volgorde van de typen ervaringen die het meest 
voor komen ligt gelijk: vervelende of nieuwsgierige vragen komen het meest voor (32%), 
gevolgd door belachelijk maken of flauwe grappen (28%) en roddelen (14%).

Figuur 3.7

Pleger negatieve ervaring, lhb-jongvolwassenen die aangeven minstens één negatieve ervaring te 

hebben, meerdere antwoorden mogelijk, 2013 (in procenten; n = 100)a
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a Antwoordopties waren ‘wel’, ‘niet’ en ‘heb ik niet (meer)’ en die laatste is gecategoriseerd als ont-
brekende waarde. Hierdoor schommelt de n rond de 100 met als minimale waarde n = 81 (mede-
sporters) en als maximale waarde n = 113 (heteroseksuele vrienden/kennissen).

Bron: scp (lhbj’13)

De negatieve reacties in het afgelopen jaar komen vaak van onbekenden (31%). Ook 
mede studenten of -scholieren (15%), buurtbewoners (14%) of collega’s (12%) zijn regel-
matig plegers. Eerder rapporteerden we dat de houding van hun medestudenten of 
-scholieren en collega’s over het algemeen positief is (zie paragraaf 3.5), maar blijkbaar 
sluit dat negatieve reacties niet uit. Mogelijke verklaringen voor deze bevindingen zijn 
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dat de houding onder een groot deel van de medescholieren en collega’s positief is, 
maar dat een enkeling wel negatief is. Daarnaast sluit een algemeen positieve houding 
incidentele gevallen van negatieve bejegening niet uit. Ook kunnen sommige vragen of 
grappen op de l hb-jongvolwassenen negatief overkomen, maar door anderen niet zo 
zijn bedoeld.

Positieve reacties
Jongvolwassenen kunnen natuurlijk ook positieve reacties krijgen. Desgevraagd zegt 
58% deze in het afgelopen jaar te hebben gehad. Een aantal van hen (n = 36) benut de 
geboden mogelijkheid om deze toe te lichten. In veel gevallen ging het om een reactie 
die inhield dat anderen hen stoer of dapper vonden (‘goed dat je dat zomaar durft te 
zeggen’, ‘stoer van je om ervoor uit te komen’) of een reactie die oprechte interesse in 
hen toonde (‘oprechte interesse in mijn leven’, ‘mensen zijn heel blij voor ons’) De ver-
zekering dat het voor diegene niets uitmaakte of zij homo of hetero waren, was ook een 
voorbeeld van genoemde positieve reacties (‘zolang je gelukkig bent is het goed’, ‘je blijft 
voor mij gewoon dezelfde persoon’). Andere reacties die een enkele keer zijn genoemd, 
zijn vaak grappig bedoelde reflecties van stereotypen (‘leuk, gaan we een keer samen 
shoppen’, ‘handig, van twee walletjes eten’). Hoewel stereotypen over groepen vaak als 
negatieve beeldvorming worden gezien, ervaart een deel van de jongvolwassenen deze 
reacties dus als positief.

Plekken mijden en andere kleren aan
Sommige l hb’s verzwijgen hun gevoelens voor seksegenoten expliciet om mogelijke 
negatieve reacties te voorkomen, maar dit kan ook impliciet gebeuren. Ze kunnen hun 
gedrag aanpassen om zo niet op te vallen.

Tabel 3.7 

Aanpassen vanwege lhb in de afgelopen 12 maanden, naar sekse, lhb-jongvolwassenen van  

16-25 jaar, 2013 (in procenten en gemiddelden)a, b

totaal
jongens
(n = 129)

meisjes
(n = 155)

ik gedraag me anders
nooit 80 74 85
soms 17 22 13
regelmatig/vaak 3 4 2

gemiddelde score 1,2 1,3 1,2

ik vermijd het onderwerp homo- of biseksualiteit
nooit 70 61 79
soms 22 28 16
regelmatig/vaak 8 12 5

gemiddelde score 1,4 1,5 1,3
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Tabel 3.7 (vervolg)

totaal
jongens
(n = 129)

meisjes
(n = 155)

ik vermijd bepaalde plekken
nooit 74 64 83
soms 22 32 13
regelmatig/vaak 4 5 4

gemiddelde score 1,3 1,4 1,2

ik kleed me anders
nooit 85 84 87
soms 12 13 11
regelmatig/vaak 3 3 3

gemiddelde score 1,2 1,2 1,2

ik ging de discussie niet aan over grappen die ik vervelend vond 
over homoseksuele, lesbische of biseksuele mensen

nooit 65 62 68
soms 25 29 22
regelmatig/vaak 10 10 10

gemiddelde score 1,4 1,4 1,4

ik raakte mijn partner van hetzelfde geslacht niet aan als anderen 
het konden zien

nooit 64 60 68
soms 19 20 18
regelmatig/vaak 17 20 14

gemiddelde score 1,6 1,7 1,5

ik vertelde niet dat ik een partner van hetzelfde geslacht had
nooit 71 66 76
soms 18 22 14
regelmatig/vaak 11 12 10

gemiddelde score 1,4 1,5 1,4

aanpassen (gemiddelde) 1,4 1,4 1,3
aanpassen (regelmatig of vaak minstens één van bovenstaande) 24 29 19

a Sekseverschillen zijn alleen berekend voor de gemiddelde scores. Vetgedrukte gemiddelden 
verschillen significant tussen jongens en meisjes (p < 0,05).

b Antwoorden werden gegeven op een 4-puntsschaal (1 = nooit; 2 = soms; 3 = regelmatig;  
4 = vaak). De antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ zijn bij de laatste drie items gebruikt en 
gecategoriseerd als ontbrekende. Hierdoor is in deze rijen de n kleiner dan het kolomhoofd 
suggereert met als minimale groepsomvang van de totale groep n = 203 bij de vragen die naar 
een partner verwijzen. De gemiddelden zijn zo berekend dat een hogere score meer aanpassing 
reflecteert (min = 1; max = 4).

Bron: scp (lhbj’13)
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De meeste l hb-jongeren pasten hun gedrag in het afgelopen jaar niet aan, maar een 
kwart heeft regelmatig of vaak op minimaal een van de bovenstaande manieren het 
gedrag aangepast. De meest voorkomende aanpassingen zijn het niet aanraken van een 
partner (17%), het verzwijgen van een partner (11%) of het niet in discussie gaan over 
homograppen die ze vervelend vinden (10%). Er is een redelijk grote groep die het gedrag 
soms aanpast, 17% gedraagt zich bijvoorbeeld soms anders, 22% vermijdt het onderwerp 
soms en 22% vermijdt bepaalde plekken. Jongens passen over het algemeen hun gedrag 
vaker aan dan meisjes, met name als het gaat om hun gedrag, het vermijden van het on-
derwerp of het vermijden van bepaalde plekken. Wellicht voelen jongens zich on veilig, 
omdat de houding tegenover jongens negatiever is dan tegenover meisjes (zie onder 
meer hoofdstuk 2).

Homo regelmatig als scheldwoord op school
De omgang van scholen met seksuele diversiteit is een belangrijk thema in het huidige 
emancipatiebeleid en de maatschappelijke discussie. Eind 2012 is voorlichting over 
seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs (Staatsblad 2012a, 
2012b). Een verkennende scp-studie naar de effectiviteit van voorlichting en maat-
regelen op dat terrein laat vooralsnog beperkte effecten zien (Bucx en Van der Sman 
2014). Of voorlichting daadwerkelijk op alle scholen wordt gegeven, is de vraag. l hb-
jongvolwassenen is gevraagd naar hun mening. Het is belangrijk om bij het lezen van de 
resultaten te bedenken dat de cijfers ook betrekking kunnen hebben op de periode voor-
dat de kerndoelen voorlichting over seksuele diversiteit verplicht stelden.

Ongeveer de helft zegt dat er bij hem of haar op school geen aandacht was voor l hb 
binnen het lesprogramma en 89% zegt dat er buiten het lesprogramma geen aandacht 
voor was. Als er wel aandacht was binnen het lesprogramma, vond dit vaak plaats 
tijdens de lessen biologie/verzorging of bij maatschappij-oriëntatie/godsdienst/levens-
beschouwing. l hb-jongvolwassenen bevestigen dat ‘homo’ een gangbaar scheldwoord 
is op school: 21% hoort dit vaak tot heel vaak, 29% regelmatig en 38% soms. Slechts 
13% maakte nooit mee dat homo als scheldwoord werd gebruikt. Bucx en Van der 
Sman (2014) onderzochten hoe vaak dit voorkwam in een steekproef onder bo- en vo-
leerlingen op scholen die waren aangemeld om mee te doen aan een pilot om de sociale 
veiligheid van (l hbt-)leerlingen te vergroten. Ook zij concludeerden dat dit veel voor-
komt op zowel basis- als middelbare scholen.
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Tabel 3.8

Omgang met homo- en biseksualiteit op de middelbare school, naar sekse, lhb-jongvolwassenen 

van 16-25 jaar, 2013 (in procenten en gemiddelden)a

 
totaal
(n = 284)

jongens
(n = 129)

meisjes
(n = 155)

aandacht binnen lesprogramma (meerdere antwoorden mogelijk)
geen 48 44 50
bij biologie/verzorging 27 27 27
bij maatschappij-oriëntatie/godsdienst/levensbeschouwing/ 
geschiedenis/Nederlands 16 20 13
bij ander vak 4 4 3
tijdens les door externe voorlichter 7 6 7
anders 2 3 1

aandacht buiten lesprogramma
nee 89 87 90
ja 11 13 10

homo als scheldwoordb

nooit 13 12 14
soms 38 35 41
regelmatig 29 30 27
(heel) vaak 21 23 19

gemiddelde 2,6 2,8 2,6

a Sekseverschillen zijn alleen berekend voor de gemiddelde score bij frequenties homo als 
scheldwoord. Vetgedrukte gemiddelden en percentages verschillen significant tussen jongens en 
meisjes (p < 0,05).

b Voorbeelden die werden genoemd in de vragenlijst waren: homo, mietje, lesbo en pot. Antwoorden 
zijn gegeven op een 5-puntsschaal (1 = nooit; 2 = soms; 3 = regelmatig; 4 = vaak; 5 = heel vaak). Een 
hogere gemiddelde score betekent vaker het scheldwoord horen (1 = min; 5 = max).

Bron: scp (lhbj’13)
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3.4 Samenhang tussen lhb-aspecten

In de voorgaande paragrafen zijn de verschillende l hb-specifieke ervaringen van jong-
volwassenen afzonderlijk besproken. Deze aspecten hangen echter met elkaar samen.

Tabel 3.9

Samenhang tussen de verschillende lhb-aspecten, lhb-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013a, b

 

niemand 
op de 
hoogte 

negatieve 
ervaring

homo als 
scheld-
woord

gedrag 
aanpas-
sen 

deelname 
lhb-
wereld

lhb- 
vrienden

niemand op de hoogte
negatieve ervaring - -
homo als scheldwoord - - +++
gedrag aanpassen - +++ +++
deelname lhb-wereld - - +++ ++ +++
lhb-vrienden - - - +++ ++ ++ +++
geïnternaliseerde homonegativiteit +++ - - - +++ - - - - -

a +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Er is een significantie niveau van p <.05 gebruikt.

b Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.3 (te vinden via www.scp.nl bij het 
desbetreffende rapport).

l hb-jongeren bij wie niemand op de hoogte is van hun seksuele oriëntatie, verschillen 
op alle fronten van degenen die wel uit de kast zijn. In de kast zitten biedt bescherming 
tegen negatieve reacties; deze jongeren rapporteren minder negatieve ervaringen, min-
der schelden en minder aanpassing van hun gedrag. Zij hebben echter minder toegang 
tot steun van gelijkgestemden (minder deelname l hb-wereld en minder l hb-vrienden) 
en een negatievere houding ten opzichte van hun eigen seksualiteit. Verschillende 
soorten negatieve reacties of gedragsaanpassingen om deze te vermijden gaan samen: 
l hb-jongeren met meer negatieve reacties rapporteren dat ze vaker met homo als 
scheldwoord worden/werden geconfronteerd op school en hun gedrag vaker aanpassen 
om negatieve reacties te vermijden. Deze jongeren zijn vaker open over hun l hb- 
gevoelens, zijn meer geïntegreerd in de l hb-wereld en hebben meer l hb-vrienden (deze 
twee factoren hangen samen). Ze hebben een minder negatieve houding ten opzichte 
van hun eigen oriëntatie. Blijkbaar leiden negatieve reacties van anderen er niet toe dat 
zij zelf een negatieve houding ten opzichte van hun eigen oriëntatie krijgen.
Deel uitmaken van de l hb-wereld (bv. l hb-vrienden hebben en meedoen met l hb-
activiteiten) gebeurt meer door jongeren die al uit de kast zijn. Deze jongeren staan 
positiever ten opzichte van hun eigen l hb-gevoelens. Het maakt ze echter wel kwetsbaar 
voor het meemaken van negatieve reacties en schelden. Deze jongeren passen dan ook 
vaker hun gedrag aan om niet op te vallen als l hb’er. Waarschijnlijk is dit de meest zicht-
bare en zelfbewust groep l hb-jongeren, die daar als prijs voor betalen dat ze eerder het 
mikpunt van negatieve bejegening vormen.
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3.5 Kwetsbare en weerbare subgroepen onder lhb-jongvolwassenen

Achtergrondkenmerken zoals religie of stedelijkheid kunnen een rol spelen bij hoe 
de l hb-specifieke leefwereld van jongeren er uitziet (Van Lisdonk en Van Bergen 
2010a). Door deze in kaart te brengen, kijken we of er bepaalde groepen binnen de 
l hb- jongerenpopulatie zijn, die kwetsbaarder of juist weerbaarder zijn voor zaken 
als negatieve reacties of een negatieve houding ten opzichte van hun eigen seksuele 
oriëntatie. Deze resultaten moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat de 
omvang van de subgroepen beperkt is.

Tabel 3.10

Samenhang tussen achtergrondkenmerken en lhb-aspecten, lhb-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 

2013 (n = 284)a, b

 
niemand op 
de hoogte

 minstens 
één 
 negatieve 
ervaring

aanpassen 
gedrag

geïnter-
naliseerde 
homo-
negativiteit

gebrek aan 
gewenst 
lhb- 
netwerk

sociaaldemografische achtergrond

sekse (ref: jongen)
meisje 0 0 0 - - 0

leeftijd 0 0 0 0 0
opleiding (ref: laag)

midden 0 0 - - 0 0
hoog - - 0 0 0 0

etniciteit (ref: autochtoon) 0 0 0 0 0
migrant

belang religie (ref: niet van belang) +++ 0 0 ++ 0
stedelijkheid 0 0 0 0 0
partnerstatus (ref: partner) 0 0 0 0 - - -
kenmerken seksuele oriëntatie
aantrekking (ref: eigen sekse)

tot beide seksen +++ - - 0 +++ 0
gendernonconformiteit jeugd - - 0 0 - - 0
huidige gendernonconformiteit 0 0 0 0 0
verklaarde variantie (%) 19 5 8 14 10

a +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt.

b Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.4.

Bron: scp (lhbj’13)
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Er zijn drie groepen die op meer dan één aspect verschillen van de andere l hb- 
jongvolwassenen. Bij de interpretatie hiervan moet in het achterhoofd worden 
gehouden dat deze jongvolwassenen op meerdere aspecten ook niet verschillen van de 
rest. Bij religieuze jongvolwassen is er veel vaker niemand op de hoogte van hun aan-
trekking tot seksegenoten en zij hebben zelf een negatievere houding ten opzichte van 
hun eigen oriëntatie. Deze twee zaken zijn aan elkaar gerelateerd (zie tabel 3.10). Hun 
relatief intolerante omgeving kan hiervoor een verklaring bieden. Religieuze indivi-
duen hebben een negatievere houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit dan 
niet-religieuzen (Kuyper et al. 2013; Huijnk 2014; zie ook hoofdstuk 2 van dit rapport). 
De negatievere houding van hun omgeving kan ervoor zorgen dat l hb-jongeren minder 
snel open zullen zijn over hun gevoelens en deze zelf minder positief waarderen. Een 
kanttekening bij deze bevinding is dat we op basis van de huidige data niets kunnen zeg-
gen over mogelijke verschillen tussen l hb-jongvolwassenen van verschillende religies. 
Waarschijnlijk zijn er wel verschillen tussen joodse, katholieke, pk n, gereformeerde, 
islamitische, hindoeïstische en boeddhistische l hb-jongvolwassenen, aangezien de 
houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit ook verschilt tussen deze groepen (zie 
voor een overzicht Huijnk 2014).
Biseksuele jongvolwassenen rapporteren dezelfde geslotenheid en negatievere houding 
als religieuze jongvolwassenen. Daarnaast krijgen zij minder negatieve reacties op hun 
l hb-oriëntatie. Dat zij relatief vaak in de kast zitten, biedt daar een verklaring voor. 
De minder rooskleurige positie van biseksuele jongvolwassenen komt overeen met eer-
dere onderzoeken onder jongvolwassenen en volwassenen (Van Bergen en Van Lisdonk 
2010b; Kuyper 2013; Van Lisdonk en Kooiman 2012). Een eenduidige verklaring is er tot op 
heden niet. In het slothoofdstuk gaan we hier verder op in.
Gendernonconforme jongeren worden vaak als risicogroep gezien (Baams et al. 2013; 
Toomey et al. 2010), maar dat bevestigen de huidige resultaten niet. Sterker nog, l hb-
jongvolwassenen die in hun jeugd volgens eigen zeggen meer gendernonconform 
waren, zijn nu meer open over hun oriëntatie en zij hebben een minder negatieve hou-
ding ten opzichte van hun eigen gevoelens. Zoals is vermeld, zijn deze aspecten aan 
elkaar gerelateerd. Misschien vermoedde de omgeving al eerder bij deze jongvolwas-
senen dat ze l hb zijn, omdat jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens sneller 
als l hb worden gezien (Rieger et al. 2010; Valentova et al. 2011). Daardoor waren zij al 
vroeger op de hoogte.
Het ontbreken van sommige relaties is opvallend. Zo lopen jongvolwassenen die zich 
meer gendernonconform gedragen en uiten, niet meer risico op negatieve reacties dan 
anderen. De negatieve bejegening van jongeren die zich niet aan de gendernormen hou-
den, lijkt volgens de eigen rapportage van l hb-jongvolwassenen wel mee te vallen (of 
in ieder geval niet negatiever te zijn dan bij genderconformen).Tevens is er geen enkele 
relatie gevonden met etniciteit, terwijl vaak gedacht wordt dat l hb-jongvolwassenen 
uit migrantengroepen in een moeilijke positie verkeren. Al eerder merkten we op dat 
resultaten met betrekking tot etniciteit voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. 
De groep l hb-jongvolwassenen onder migranten is beperkt in omvang, vertekend 
door het gebruik van een online panel en bevat bijvoorbeeld amper islamitische 
 jong volwassenen en kan dus niet als representatief voor de gehele migrantenpopulatie 
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in Nederland worden gezien. Ook kan etniciteit niet verder worden uitgesplitst naar de 
verschillende etnische achtergronden vanwege de beperkte omvang (zie § 3.1).

3.6 Samenvatting

Iets meer dan de helft van de l hb-jongeren voelt zich uitsluitend aangetrokken tot 
sekse genoten, 15% voelt zich voornamelijk tot seksegenoten aangetrokken en ongeveer 
een derde voelt zich in dezelfde mate tot mannen en vrouwen aangetrokken. De meeste 
l hb-jongeren herkennen zich in klassieke termen zoals homo, bi en lesbo. Een deel 
maakt onderdeel uit de l hb-gemeenschap, maar de meerderheid bezoekt geen spe-
cifieke l hb-kroegen, -feesten of -bijeenkomsten. Bij één op de vijf l hb-jongeren is 
niemand op de hoogte van hun gevoelens, voornamelijk omdat zij nog niet zeker weten 
of ze l hb zijn, dit niet relevant vinden voor anderen of hier geen behoefte aan hebben. 
l hb- jongeren bij wie anderen wel op de hoogte zijn, krijgen meestal positieve reacties 
en ervaren een positieve houding in hun directe omgeving. Toch maakte 40% in het 
afgelopen jaar een negatieve reactie mee, paste 24% hun gedrag aan om dit soort reacties 
te vermijden en werd 50% regelmatig tot vaak met homo als scheldwoord geconfron-
teerd op school. En alhoewel een groot deel van de l hb-jongeren weinig tot geen moeite 
heeft met de eigen gevoelens voor seksegenoten, is er ook een aanzienlijk deel dat hier 
ambivalent of negatief tegenover staat. In hoeverre dit alles impact heeft op hun welzijn, 
komt in de volgende hoofdstukken aan bod.
Religieuze en biseksuele l hb-jongeren lijken relatief kwetsbaar. Bij hen is vaker hele-
maal niemand op de hoogte van hun gevoelens en zij hebben een relatief negatieve 
houding ten opzichte van hun eigen oriëntatie. Verschillen tussen jongens en meisjes 
zijn beperkt, al rapporteren jongens wel een minder positieve houding ten opzichte 
van hun homo- of biseksuele gevoelens. Jongeren die in hun jeugd gendernonconform 
waren, zijn juist weerbaarder. Zij zijn vaker uit de kast gekomen en hebben een positie-
vere houding ten opzichte van hun eigen seksuele oriëntatie. Andere specifieke groepen 
binnen de l hb-jongeren, zoals laagopgeleide jongeren of jongeren in niet-stedelijke 
gebieden, lopen geen verhoogd risico op negatieve beleving en ervaringen met hun 
l hb-gevoelens. Deze resultaten moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat 
de subgroepen een beperkte omvang hebben.

Noten

1 In dit geval voelen lesbische en homoseksuele jongvolwassenen zich uitsluitend aangetrokken tot 

seksegenoten en biseksuele jongvolwassen vooral tot seksegenoten maar soms ook tot de andere 

sekse of in gelijke mate tot beide seksen.

2 Uiteraard moet hierbij wel in het achterhoofd gehouden worden dat het gaat om retrospectieve 

beoordelingen van hun gedrag en gevoelens tijdens hun jeugd.
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4 Overeenkomsten en verschillen in leefsituatie

Aandacht voor lesbische, homoseksuele en biseksuele (l hb) jongeren in onderzoek, 
media en beleid gaat vaak uit naar problemen zoals discriminatie, depressie en suïcida-
liteit. Dit zijn inderdaad ernstige zaken die in onderzoek en beleid aandacht verdienen, 
maar hierdoor verdwijnt het besef dat l hb-jongeren ook gewoon jongeren zijn waarvan 
het leven vaak uit meer bestaat dan alleen deze zaken. Dit hoofdstuk besteedt daarom 
aandacht aan hoe l hb-jongeren hun leven vormgeven en participeren op verschillende 
terreinen in de samenleving. Hoe ziet hun leven eruit? Waar wonen ze? Hoe gaat het 
er thuis aan toe? Hoe beleven ze hun school? Hoe zien hun sociale netwerken eruit en 
ervaren zij steun? Van welk sociaal-cultureel aanbod maken zij gebruik en hoe denken 
ze over maatschappelijke kwesties? Voor al deze onderwerpen wordt een vergelijking 
gemaakt met heteroseksuele jongeren om (een deel van) de derde onderzoeksvraag 
te beantwoorden: zijn er verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn tussen l hb- en 
hetero seksuele jongeren in Nederland en zo ja, welke? (De verschillen in leefstijl en wel-
zijn komen in de volgende hoofdstukken (5 en 6) aan bod.) Bij verschillen in participatie 
kijken we naar mogelijke verklaringen hiervoor. Daarnaast kijken we of er binnen de 
groep l hb-jongeren specifieke jongeren zijn met wie het op bovengenoemde aspecten 
slechter gaat (kwetsbare groepen) of juist beter (weerbare groepen). Voorbeelden hier-
van zijn dat we nagaan of lesbische meisjes het beter doen op school dan homoseksuele 
jongens en of religieuze l hb-jongeren meer problemen in hun sociale leefwereld erva-
ren dan niet-religieuzen. Daarnaast onderzoeken we de samenhang tussen leefsituatie 
en l hb-specifieke risico- en beschermingsfactoren zoals die aan bod kwamen in hoofd-
stuk 3. Bijvoorbeeld: zijn l hb-jongvolwassenen die uit de kast zijn gekomen minder 
eenzaam of hangt geïnternaliseerde homonegativiteit hiermee samen?
Niet alle vragen kunnen we voor scholieren en jongvolwassenen beantwoorden, omdat 
voor deze groepen niet dezelfde data beschikbaar zijn (hbsc’13 voor scholieren, l hbj’13 
voor jongvolwassenen, zie hoofdstuk 1). In de titels van de tabellen en in de tekst staat 
steeds aangeven over welke groep het gaat.
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4.1 Sociaaldemografische achtergrond

Om meer zicht te geven op de steekproef en mogelijke verschillen tussen l hb- en 
hetero seksuele jongeren vergelijken we de sociaaldemografische achtergrond.

Tabel 4.1 

Sociaaldemografische kenmerken naar seksuele oriëntatie, jongeren, 2013 (in procenten en 

 gemiddelden)a,b

scholieren
(11-16 jaar)

jong-
volwassenen 
(16-25 jaar)

 
lhb
(n = 113)

hetero
(n = 5942)

lhb
(n = 284)

hetero
(n = 304)

sekse
jongen 42 50 45 48
meisje 58 49 55 52

gemiddelde leeftijd 13,9 13,3 20,9 20,3

volgt nog onderwijs x x 63 73

heeft een baan x x 67 73

opleidingc

lager 53 48 20 16
midden 28 30 37 37
hoger 19 23 43 47

etniciteitd

autochtoon 85 84 91 93
migrant 15 16 9 7

religie
geen 69 65 76 64
christelijk 18 26 20 34
islamitisch 9 8 1 0
overig 3 1 2 2

belang religiee

onbelangrijk/weinig kerkgang 76 76 82 72
belangrijk/frequente kerkgang 24 24 18 28
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Tabel 4.1 (vervolg)

scholieren
(11-16 jaar)

jong-
volwassenen 
(16-25 jaar)

 
lhb
(n = 113)

hetero
(n = 5942)

lhb
(n = 284)

hetero
(n = 304)

stedelijkheidf

zeer stedelijk 22 16 19 15
stedelijk 51 48 55 51
ruraal 27 36 26 34

a Vetgedrukte percentages en gemiddelden verschillen significant tussen lhb- en heterojongeren 
(p < 0,05).

b Een x betekent dat de informatie niet beschikbaar is voor de desbetreffende groep jongeren.
c De percentages voor opleidingsniveau hebben alleen betrekking op vo-leerlingen bij hbsc ’13. Bij 

hbsc ’13 hebben ze op alle jongvolwassenen betrekking.
d In beide onderzoeken is etniciteit anders geoperationaliseerd. Bij scholieren is de 

referentiecategorie de groep autochtonen en westerse migranten, bij jongvolwassenen zijn dit 
alleen autochtonen.

e In beide onderzoeken is religiositeit anders bevraagd. Bij scholieren is gevraagd naar het belang 
dat zij aan religie hechten, bij jongvolwassenen naar de frequentie van de kerkgang. In beide 
groepen is religiositeit bevraagd op een 5-puntsschaal.

f Stedelijkheid is gehercodeerd op basis van 5 categorieën (1 = grote stad; 5 = gehucht).

Bron: scp (lhbj’13) en scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

l hb-jongeren (zowel scholieren als jongvolwassenen) in de steekproef zijn iets ouder 
dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Dit komt waarschijnlijk doordat het bewust-
zijn van een l hb-oriëntatie vaak pas later komt. Bij scholieren is er een sekseverschil: 
onder meisjes ligt het percentage l hb’s wat hoger. Jongvolwassen l hb’s volgen minder 
vaak nog onderwijs, hebben vaker geen religie en wonen minder vaak religieuze bijeen-
komsten bij. De sociaaldemografische verschillen komen overeen met onderzoek onder 
volwassenen (Keuzenkamp en Van Lisdonk 2012; Kuyper 2006; Kuyper 2013).

4.2 Samenstelling sociale netwerken

Voor zowel scholieren als voor jongvolwassenen is de samenstelling van hun sociale 
netwerk in kaart gebracht. Omdat in beide groepen andere onderwerpen zijn bevraagd, 
presenteren we eerst de bevindingen van scholieren (tabel 4.2) en daarna die van jong-
volwassenen (tabel 4.3).
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Tabel 4.2

Sociaal netwerk naar seksuele oriëntatie, scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in gewogen procenten en 

gemiddelden)a

 lhb (n = 109) hetero (n = 5646)

woonsituatieb

woont bij beide ouders 60 75
woont bij alleenstaande ouder 27 16
woont bij ouder en stiefouder 13 8
andere woonsituatie 1 1

relaties en verliefd
ooit verliefd geweest 91 88

contact met vrienden
minstens wekelijks bellen (telefoon, online, enz.) 45 44
minstens wekelijks berichten (sms, WhatsApp, enz.) 84 82
minstens wekelijks e-mailen 18 10
minstens wekelijks chatten 43 37
minstens wekelijks sociale media (Facebook, Twitter, enz.) 73 62
minstens wekelijks overdag afspreken 61 71
minstens wekelijks ’s avonds afspreken 34 32

gemiddelde score contact vriendenc 2,40 2,33

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores als zowel percentages als gemiddelden 
beschikbaar zijn. Vetgedrukte percentages en gemiddelden verschillen significant tussen lhb- en 
heterojongeren (p < 0,05).

b Het gaat hier om de gezinssamenstelling van het huishouden waar ze altijd of de meeste tijd 
wonen.

c Een hogere score betekent meer contact met vrienden (1 = (bijna) nooit contact; 4 = elke dag 
contact).

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

l hb-scholieren wonen minder vaak bij hun beide ouders en vaker in eenouder gezinnen 
of met een ouder en een stiefouder. Deze bevinding komt overeen met bevindingen 
onder Amerikaanse scholieren (Pearson en Wilkinson 2013), maar het is niet bekend 
waarom dit zo is. Er zijn geen verschillen in ervaring met verliefdheid en de gemiddelde 
contactfrequentie met vrienden. In beide groepen is ongeveer negen op de tien scholie-
ren wel eens verliefd geweest. De populairste manieren om via media contact te hebben 
met vrienden zijn WhatsApp, sms, Facebook, Twitter en Instagram. Een groot deel 
spreekt wekelijks overdag af met vrienden, een kleiner deel doet dit (ook) ’s avonds.
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Tabel 4.3

Sociaal netwerk naar seksuele oriëntatie, jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in gewogen 

 procenten en gemiddelden)a

 lhb (n = 284) hetero (n = 304)

woonsituatie
bij ouders 60 75
op kamers 11 10
met vaste partner 17 10
alleen 11 5
overig 1 0

ooit relatie gehad 80 74
op dit moment relatie 50 43

hoeveel heterovrienden
geen 4 3
1 2 2
2-5 19 16
6-10 24 23
≥ 10 51 57

gemiddeldeb 4,2 4,3

hoeveel lhb-vrienden
geen 18 50
1 14 25
2-5 43 23
6-10 14 2
≥ 10 11 0

gemiddeldeb 2,9 1,8

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores als zowel percentages als gemiddelden 
beschikbaar zijn. Vetgedrukte percentages en gemiddelden verschillen significant tussen lhb- en 
heterojongeren (p < 0,05).

b Een hogere score betekent meer vrienden (1 = geen; 5 = ≥ 10).

Bron: scp (lhbj’13)
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Ook l hb-jongvolwassenen wonen minder vaak bij hun ouders thuis, zij wonen vaker 
alleen of met een vaste partner. Niet geheel verrassend hebben zij meer l hb-vrienden 
dan heteroseksuele jongvolwassenen. Een flink aantal heteroseksuele jongvolwasse-
nen (50%) heeft ook l hb’s in hun vriendenkring. In het aantal heterovrienden en hun 
 relationele ervaringen verschillen de groepen niet.

4.3 Beleving sociale netwerken

Bij sociale netwerken doet niet alleen de kwantiteit ter zake, maar zeker ook de kwali-
teit: ervaar je steun, kun je je zorgen delen of voel je je eenzaam? Dit zijn op zichzelf al 
belangrijke aspecten van iemands leefsituatie, maar sociale steun biedt ook bescher-
ming tegen gezondheidsproblemen (zie hoofdstuk 5 en 6). Verschillende studies doen 
vermoeden dat het aan de kwaliteit van sociale netwerken wel eens zou kunnen schor-
ten bij l hb-jongeren. Amerikaanse l hb-jongeren voelen zich bijvoorbeeld eenzamer 
(Oswalt en Wyatt 2011) en ervaren minder steun van hun vrienden en ouders dan hetero-
seksuele jongeren (Darwich et al. 2012; Jenkins en Vazsonyi 2013; Pearson en Wilkinson 
2013; Teasdale en Bradley-Engen 2010). Er zijn ook studies die hierin nuances aanbrengen. 
Button et al. (2012) en Busseri et al. (2008) vinden dat l hb-jongvolwassenen weliswaar 
minder steun van hun ouders krijgen, maar niet minder steun van hun vrienden. Bos 
et al. (2008) laten zien dat Nederlandse l hb-scholieren minder delen met hun vader en 
een minder goede band hebben met hun vrienden, maar dat zij niet minder delen met 
hun moeder.
In ons onderzoek zijn verschillende aspecten van het sociale netwerk meegenomen (een-
zaamheid, sociale steun van ouders en vrienden, zorgen delen), maar niet elk onderwerp 
komt bij zowel scholieren als jongvolwassenen aan bod. Daarom gaat tabel 4.4 over het 
delen van zorgen en ervaren steun van ouders en vrienden bij scholieren en behandelt 
tabel 4.5 eenzaamheid bij jongvolwassenen.

De relatie met vrienden is onder l hb-scholieren niet anders dan onder heteroseksuele 
scholieren, maar die met hun ouders wel (zie tabel 4.4). l hb-scholieren vinden het 
gemiddeld moeilijker om met hun ouders over hun zorgen te praten. Ook ervaren zij 
gemiddeld aanzienlijk minder steun van het gezin.
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Tabel 4.4

Kwaliteit sociaal netwerk naar seksuele oriëntatie, scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in gewogen 

 procenten en gemiddelden)a

 lhb (n = 107) hetero (n = 5538)

makkelijk praten over zorgen
met vader 56 78
met moeder 68 89

gemiddeld gemak praten met oudersb 2,72 3,24

steun van thuis
gezin doet zijn best om mij te helpen 72 87
krijg emotionele steun en hulp die ik nodig heb 60 82
kan thuis over mijn problemen praten 58 84
gezin wil mij helpen bij beslissingen nemen 68 88

gemiddeldec 4,96 5,95

steun van vrienden
mijn vrienden proberen echt te helpen 79 82
kan op mijn vrienden rekenen als iets fout gaat 81 84
heb vrienden met wie ik lief en leed kan delen 82 83
Kan met mijn vrienden over mijn problemen praten 80 81

gemiddeldec 5,61 5,77

makkelijk praten over zorgen met beste vriend(in) 88 89
gemiddeld gemak praten met beste vriend(in)b 3,39 3,32

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores. Vetgedrukte percentages en gemiddelden 
verschillen significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).

b Antwoorden zijn gegeven op een 5-punt schaal (1 = heel gemakkelijk; 2 = gemakkelijk; 3 = moeilijk; 
4 = heel moeilijk; 5 = heb ik niet/zie ik niet). Het laatste antwoord is gehercodeerd als ontbrekende 
waarde. De gemiddelden zijn zo berekend dat hogere scores makkelijker zorgen delen betekenen 
(1 = min, 4 = max).

c De antwoorden zijn gegeven op een 7-puntsschaal (1 = heel erg niet mee eens; 7 = heel erg mee 
eens). De gemiddelde scores zijn zo berekend dat een hogere score meer steun betekent (min = 1; 
max = 7).

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)
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Tabel 4.5

Eenzaamheid naar seksuele oriëntatie, jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in procenten en 

 gemiddelden)a, b

lhb (n = 284) hetero (n = 304)

er is niet altijd iemand bij wie ik terecht kan 6 5
mis een echt goede vriend(in) 12 11
ervaar een leegte 13 5
genoeg mensen bij wie ik bij narigheid op terugvallen 8 5
mis gezelligheid om mij heen 12 4
kring van kennissen te beperkt 15 10
niet veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen 13 9
niet voldoende mensen met wie ik me verbonden voel 13 7
mis mensen om me heen 10 4
vaak in de steek gelaten voelen 9 5
kan altijd bij vrienden terecht 9 7

gemiddelde 2,10 1,98

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde score. Vetgedrukte gemiddelden verschillen 
significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).

b De vragen zijn afwisselend positief en negatief voorgelegd aan de jongeren, maar worden in de 
tabel zo omschreven dat de percentages betrekking hebben op gevoelens van eenzaamheid. 
Antwoorden zijn gegeven op een 5-puntsschaal (1 = helemaal niet; 5 = helemaal wel). De 
gemiddelde schaalscore is dusdanig gecodeerd dat een hoger gemiddelde wijst op meer 
eenzaamheid (1 = min; 5 = max).

Bron: scp (lhbj’13)

l hb-jongvolwassenen voelen zich gemiddeld wat eenzamer dan heteroseksuele jong-
volwassenen (zie tabel 4.5). Het is niet tegenstrijdig dat beide groepen jongvolwassenen 
niet verschillen in de samenstelling van hun sociale netwerk (hoeveelheid vrienden, wel 
of geen relatie) maar wel in hun gevoelens van eenzaamheid. Eenzaamheid is weliswaar 
gerelateerd aan de omvang van iemands sociale netwerk, maar heeft meer van doen met 
een ervaren verschil tussen het netwerk dat iemand wenst en het netwerk dat iemand 
daadwerkelijk heeft (Laursen en Hartl 2013). Iemand kan veel vrienden en een relatie 
hebben en zich toch eenzaam voelen, terwijl lang niet iedere single met een beperkt 
sociaal netwerk zich eenzaam voelt.

4.4 Schoolbeleving: lhb-scholieren in kwetsbare positie

Mogelijke verschillen in schoolbeleving zijn alleen voor scholieren en niet voor jong-
volwassenen  bekeken. Buitenlandse onderzoeken laten zien dat l hb-scholieren en 
studenten op school minder goed af zijn dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Zij 
ervaren bijvoorbeeld minder steun van docenten en andere volwassenen op hun school 
(Aerts et al. 2012; Birkett et al. 2009; Schubotz en O’Hara 2011; Teasdale en Bradley-Engen 
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2010) en biseksuele leerlingen vinden het minder leuk op school (Saewyc et al. 2009). 
l hb-jongeren spijbelen ook vaker (Birkett et al. 2009; Button et al. 2012; Darwich et al. 
2012) en worden vaker gepest (Birkett et al. 2009; Friedman et al. 2011; Olsen et al. 2014; 
Robinson et al. 2013).
Twee recente Nederlandse studies, beide gebruikmakend van een niet-representatieve 
steekproef, richten zich op de schoolbeleving van l hb-jongeren.1 Bos et al. (2008) laten 
zien dat l hb’s niet minder respect ervaren van hun mentor en dat ze dezelfde cijfers als 
heteroseksuelen halen, maar dat zij zich wel minder prettig voelen op school. Bucx en 
Van der Sman (2014) laten zien dat l hb-scholieren zich minder veilig voelen in de klas, 
minder het gevoel hebben erbij te horen, het minder fijn en gezellig vinden in de klas en 
meer negatieve ervaringen meemaken in de klas.
Het huidige onderzoek neemt een breed scala aan ervaringen op school onder de loep.

Tabel 4.6 

Schoolbeleving naar seksuele oriëntatie, scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in gewogen procenten en 

gemiddelden)a

lhb (n = 112) hetero (n = 5913)

schoolbeleving
vind school niet (zo) leuk 31 16
afgelopen 4 weken gespijbeldb 21 9
denk je dat je populair bent in klasb 55 62

onderlinge sfeer in klas
klasgenoten vinden het fijn om bij elkaar te zijn 63 80
meest klasgenoten hulpvaardig en vriendelijk 67 87
andere klasgenoten accepteren mij zoals ik ben 66 89

gemiddeldec 3,77 4,14

band met leraren
gevoel dat leraren mij accepteren zoals ik ben 76 89
gevoel dat leraren om mij geven 46 59
veel vertrouwen in leraren 50 68

gemiddeldec 3,55 3,89

gepest zijn in laatste paar maanden
nooit 58 80
één of twee keer 17 13
twee of drie keer per maand 9 4
wekelijks/dagelijks 16 4

gemiddelded 1,93 1,33
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Tabel 4.6 (vervolg)
lhb (n = 112) hetero (n = 5913)

gepest via berichtjes of websites
nooit 75 90
één of twee keer 15 9
twee of drie keer per maand 4 1
wekelijks/dagelijks 6 1

gemiddelded 1,45 1,13

gepest door plaatsen foto’s
nooit 85 91
één of twee keer 9 8
twee of drie keer per maand 1 1
wekelijks / dagelijks 4 0

gemiddelded 1,25 1,11

zelf anderen gepest in de laatste paar maanden
nooit 70 79
één of twee keer 24 17
twee of drie keer per maand 2 2
wekelijks/dagelijks 3 2

gemiddelded 1,40 1,28

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores wanneer zowel percentages als 
gemiddelden beschikbaar zijn. Vetgedrukte percentages en gemiddelden verschillen significant 
tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).

b Deze vragen zijn alleen aan vo-leerlingen gesteld.
c Antwoorden zijn gegeven op een 5-puntsschaal (1 = helemaal mee eens; 5 = helemaal niet mee 

eens). De gemiddelde schaalscores zijn zo berekent, dat hogere scores een betere sfeer en band 
betekenen (1 = min; 5 = max).

d Antwoorden zijn gegeven op een 5-puntsschaal (1 = ik ben de laatste paar maanden nooit gepest 
op school; 2 = het is maar één of twee keer gebeurd; 2 of 3 keer per maand; ongeveer een keer per 
week; een paar keer per week). Een hogere score betekent meer pesten (1 = min; 5 = max).

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Op bijna alle gebieden doen de l hb-scholieren in het huidige onderzoek het gemiddeld 
minder goed: ze vinden school minder leuk, ze spijbelen vaker, ze vinden de onderlinge 
sfeer in de klas (en hun eigen positie hierin) minder goed, ze hebben een minder goede 
band met hun docenten en ze worden vaker gepest (zie tabel 4.6). De verschillen zijn op 
al deze maten fors. Het aantal l hb-scholieren dat wel eens heeft gespijbeld in de afgelo-
pen vier weken ligt bijvoorbeeld ruim twee keer zo hoog (21% versus 9%), het percentage 
dat op wekelijkse of zelfs dagelijkse basis is gepest vier keer (16% versus 4%). Deze re-
sultaten bevestigen het negatieve beeld dat uit eerdere Nederlandse en buitenlandse 
studies naar voren kwam.
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4.5 Vrije tijd: lhb vaker naar film, museum en concert

Veel tijd van jongeren gaat, naast activiteiten als slapen, eten en verzorging, op aan 
school en huiswerk. Daarnaast is er vrije tijd voor sociale en culturele activiteiten zoals 
stappen, sporten en bioscoop- of museumbezoek. Sporten krijgt aandacht in het hoofd-
stuk over leefstijl (hoofdstuk 5), omdat sporten naast middelengebruik een belangrijk 
onderdeel is van een gezonde leefstijl en het leefstijlbeleid (t k 2011/2012). Andere vormen 
van sociaal-culturele participatie van jongvolwassenen komen nu aan bod. Voor scholie-
ren is hier geen informatie over beschikbaar.

Tabel 4.7 

Sociaal-culturele participatie naar oriëntatie, jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in procenten en 

gemiddelden)a,b

lhb (n = 284) hetero (n = 304)

naar kroeg/bar
nooit 35 38
minstens wekelijks 21 21

gemiddelde 2,8 2,7

naar feest/discotheek
nooit 40 38
minstens wekelijks 12 13

gemiddelde 2,3 2,4

culturele activiteit (museum/concert)
nooit 48 63
minstens wekelijks 7 1

gemiddelde 2,0 1,6

naar bioscoop
nooit 38 48
minstens wekelijks 8 4

gemiddelde 2,1 1,9

uitgebreid nieuws gelezen
nooit 22 24
minstens wekelijks 55 51

gemiddelde 4,4 4,2
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Tabel 4.7 (vervolg)
lhb (n = 284) hetero (n = 304)

vrijwilligerswerk
nooit 74 70
minstens wekelijks 11 10

gemiddelde 1,7 1,8

a Alleen mogelijke verschillen tussen de gemiddelden zijn getoetst. Vetgedrukte gemiddelden 
verschillen significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).

b De antwoorden werden gegeven op een 7-puntsschaal (1 = nooit; 7 = meer dan twee keer per 
week). Alleen de percentages nooit (1) en minstens wekelijks (5, 6 en 7) zijn weergegeven. Hogere 
gemiddelde scores betekenen dat de jongeren die activiteit vaker ondernemen (1 = min; 7 = max).

Bron: scp (lhbj’13)

l hb en heteroseksuele jongvolwassenen nemen in gelijke mate deel aan het sociaal- 
culturele leven. Een vijfde gaat wekelijks naar de kroeg en bij ongeveer één op de tien 
gaan wekelijks de voetjes van de vloer op een feest of in een discotheek. Iets meer dan de 
helft van de jongvolwassenen leest minimaal een keer per week uitgebreid het nieuws en 
een op de tien verricht op wekelijkse basis vrijwilligerswerk. Veel kleinere percentages 
zijn wekelijks in musea of bioscopen aan te treffen; l hb-jongvolwassenen zijn hier wel 
iets vaker dan heteroseksuele leeftijdsgenoten.

4.6 Maatschappelijke opvattingen: zelfde ideeën over vrouwen, vrijheid en 
migranten

Veel onderzoeken richten zich op de houding van jongeren ten opzichte van homo- en 
biseksualiteit (Bucx en Van der Sman 2014; Keuzenkamp en Kuyper 2013; zie hoofdstuk 2), 
maar zelden is er aandacht voor hoe l hb-jongeren tegen maatschappelijke kwesties 
zoals politiek, gender, vrijheid van meningsuiting en migranten aankijken. Nu hebben 
we dat wel.

Er zijn amper verschillen in de gemiddelde maatschappelijke opvattingen van l hb en 
heteroseksuele vo-leerlingen (zie tabel 4.8). Het enige verschil zit hem in politieke 
interesse: waar 35% van de heteroseksuele scholieren zich hiervoor interesseert, is dit 
45% onder l hb-scholieren.
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Tabel 4.8

Maatschappelijke opvattingen naar seksuele oriëntatie, scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in procenten 

en gemiddelden)a

 lhb (n = 107) hetero (n = 5538)

interesse in politiekb 45 35

houding ten aanzien van gendergelijkheid
mannen en vrouwen moeten evenveel in het huishouden doen 76 69
mannen en vrouwen moeten evenveel voor kinderen zorgen 85 86
mannen en vrouwen moeten evenveel buitenshuis werken 60 56

gemiddeldec 4,04 3,94

houding ten aanzien van vrijheid van meningsuiting
in ons land moet iedereen vrij zijn om te zeggen wat hij/zij wil 88 92
in ons land moet iedereen vrij zijn om in het openbaar te 
 schrijven wat hij/zij wil 73 80
in ons land moet iedereen vrij zijn om voor of tegen iets te 
demonstreren 82 82

gemiddeldec 4,32 4,34

houding ten aanzien van migranten
allochtonen vormen bedreiging voor onze cultuur 25 19
allochtonen die misdaad plegen moeten het land uit 40 41

gemiddeldec 3,16 3,30

a Alleen mogelijke verschillen tussen de gemiddelden zijn getoetst en verschillen tussen de 
percentages politieke interesse. Vetgedrukte gemiddelden en percentages verschillen significant 
tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).

b Antwoorden zijn gegeven op een 3-puntsschaal (1 = erg geïnteresseerd; 3 = niet geïnteresseerd). 
Het percentage is het deel van de jongeren dat minstens een beetje in politiek is geïnteresseerd.

c De antwoorden werden gegeven op een 6-puntsschaal (1 = helemaal mee eens; 5 = helemaal 
niet mee eens; 6 = nooit over nagedacht). Het laatste antwoord is gehercodeerd als ontbrekende 
waarde. Gemiddelde schaalscores zijn zo berekent dat hogere scores een positievere houding 
betekenen (1 = min; 5 = max).

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

4.7 Verschillen tussen lhb- en heteroseksuele jongeren verklaard

De voorgaande paragrafen brachten overeenkomsten en verschillen in de leefsituatie 
tussen l hb- en heteroseksuele jongeren aan het licht. Ze verschillen niet van elkaar in 
de beleving van hun vriendenkring. Ze hebben evenveel vrienden, ze hebben evenveel 
contact met hen en ervaren een zelfde mate van sociale steun. Ook zijn er amper ver-
schillen in sociaal-culturele participatie of maatschappelijke opvattingen. l hb-jongeren 
hebben wel een negatievere beleving van hun thuissituatie en school. l hb-scholieren 
kunnen minder goed over hun zorgen praten met hun ouders, ervaren minder steun van 



overeenkomsten en ver schillen in leefsituatie

71  

het gezin, vinden het minder leuk op school, worden vaker gepest, ervaren een slech-
tere sfeer in de klas, hebben een minder goede band met docenten en spijbelen relatief 
vaak. l hb-jongvolwassenen voelen zich wat eenzamer dan hun heteroseksuele leeftijds-
genoten. De vraag die al deze verschillen opwerpen is: hoe kunnen we ze verklaren? 
Als er meer zicht komt op de mogelijke verklaringen voor de verschillen, dan biedt dat 
aanknopingspunten voor beleid en interventies om de slechte positie van l hb-jongeren 
aan te pakken.
Omdat de ruimte ontbreekt om elk verschil tussen l hb- en heteroseksuele jongeren 
uitgebreid te analyseren, gaan we in op vier verschillen op belangrijke terreinen: steun 
van thuis, pesten, spijbelen en eenzaamheid. We gebruiken hiervoor de Oaxaca-Blinder/
Fairlie decompositieanalyses. Dit type analyses laat zien welk deel van het verschil kan 
worden verklaard en welke andere factoren hiermee samenhangen. Het verschil dat we 
proberen te verklaren noemen we de uitkomstmaat, de factoren die mogelijk een rol 
spelen noemen we ‘factoren’. Bijvoorbeeld: in hoeverre zijn verschillen in spijbelen (de 
uitkomstmaat) tussen l hb- en heteroseksuele jongeren gerelateerd aan verschillen in de 
gezinssituatie en schoolbeleving (de factoren)?
Factoren kunnen sociaaldemografische, sociaal-culturele of psychische factoren zijn. 
Een hypothetisch voorbeeld is het verklaren van de verschillen in spijbelen tussen 
l hb- en heteroseksuele scholieren door verschillen in leeftijd, verschillen in hoe leuk 
scholieren school vinden en verschillen in de band met hun ouders. De achterliggende 
redenatie is dan dat l hb-scholieren meer spijbelen, omdat zij wat ouder zijn, school 
minder leuk vinden en een minder goede band hebben met hun ouders en dat dat risico-
factoren zijn voor spijbelen.
Factoren die in de analyses worden opgenomen, dienen aan bepaalde eisen te voldoen. 
Allereerst moet in de bestaande literatuur een relatie zijn gevonden tussen de factor en 
de uitkomstmaat. Immers, als er geen relatie bestaat tussen de factor en de uitkomst-
maat, dan kan deze factor ook niet het verschil verklaren.2 Ten tweede moeten l hb- en 
heteroseksuele jongeren verschillen op de factor. Want als zij niet verschillen op de 
factor, dan kan een verschil in de uitkomstmaat ook niet hiermee worden verklaard. 
De derde voorwaarde om een variabel mee te nemen is een praktische reden: de factor 
moet voor beide groepen bevraagd zijn in onze vragenlijsten.
In de volgende paragraaf komt eerst aan bod welke factoren er vanuit de literatuur wor-
den aangedragen als mogelijke verklaringen voor de verschillen in steun van thuis, pes-
ten, spijbelen en eenzaamheid. We bespreken hier alleen de factoren die wij zelf kunnen 
meenemen in de analyses (dus factoren die zijn bevraagd in de vragenlijst en verschillen 
tussen l hb- en heteroseksuele jongeren). Daarna volgt de tabel met de resultaten en de 
bespreking van de resultaten van de analyses. Allereerst behandelen we de verschillen in 
steun van thuis, pesten en spijbelen onder scholieren, gevolgd door verschillen in een-
zaamheid onder jongvolwassenen.

Scholieren: steun van thuis, pesten en spijbelen
Er is helaas weinig bekend over factoren die een rol spelen bij de steun vanuit het gezin. 
Daarom kunnen we voornamelijk kijken naar sociaaldemografische factoren (sekse en 
leeftijd; deze verschillen immers tussen l hb- en heteroseksuele scholieren).3 Daarnaast 
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nemen we gezinssamenstelling mee. l hb-scholieren wonen relatief vaak niet meer bij 
beide ouders (zie paragraaf 4.2) en dat biedt mogelijk een verklaring voor de vermin-
derde sociale steun die ze vanuit huis ervaren.
Bij de verschillen in pesten zijn er meer factoren die een verklaring kunnen bieden. 
Zo speelt in eerdere onderzoeken bij pesten een slechtere thuissituatie een rol (Cook 
et al. 2010). Jongeren die minder steun van hun ouders ervaren, worden meer gepest. 
Daarnaast bleek verminderde ervaren sociale steun van andere volwassenen van belang 
(Cook et al. 2010); bij het ontbreken hiervan nemen de kansen op pesten toe. Tot slot kan 
overgewicht een rol spelen, want dikkere jongeren worden meer gepest (en in hoofd-
stuk 5 zal blijken dat l hb-scholieren naar eigen zeggen vaker te kampen hebben met 
overgewicht).
Ook bij het relatief veel voorkomende spijbelgedrag speelde in eerder onderzoek de 
minder gunstige thuissituatie van l hb-scholieren een mogelijke rol (Bos et al. 2008; 
Darwich et al. 2012; Needham et al. 2004). Andere schoolfactoren die van belang kun-
nen zijn, zijn de bevinding dat l hb-scholieren school minder leuk vinden, vaker worden 
gepest en minder steun krijgen van hun leraren (Button et al. 2012; Needham et al. 2004). 
Tot slot lijkt het aannemelijk dat het verminderde psychische welzijn van l hb-scholieren 
(zie hoofdstuk 6) gerelateerd is aan de verschillen in spijbelen (Needham et al. 2004; 
Riglin et al. 2014).

Eerder in dit hoofdstuk kwam aan bod dat l hb-scholieren fors minder steun van thuis 
ervaren (zie tabel 4.4). Zij kunnen bijvoorbeeld minder over hun problemen praten 
(58% versus 84%) en krijgen minder de emotionele steun die ze nodig hebben (60% ver-
sus 82%). Deze verschillen kunnen we helaas amper verklaren met de beschikbare data, 
88% van de verschillen blijft namelijk onverklaard (zie tabel 4.9). Een klein deel van het 
verschil komt doordat de l hb-scholieren in de steekproef wat ouder zijn en oudere scho-
lieren in het algemeen minder steun ervaren (6%). Ook is een klein deel van het verschil 
(6%) gerelateerd aan het verschil in woonsituatie: l hb-scholieren wonen minder vaak 
bij beide ouders en scholieren die niet bij beide ouders wonen, ervaren minder steun van 
thuis. Maar de verklarende kracht van deze factor is minder groot dan wellicht gedacht.
De verschillen in pesten kwamen eerder in tabel 4.6 aan bod en waren groot: het aantal 
l hb-scholieren dat minstens wekelijks gepest wordt, ligt vier keer zo hoog. Ook deze 
verschillen kunnen we met de beschikbare data slechts voor een klein deel verklaren 
(17%), waarbij vier factoren een rol spelen. l hb-scholieren worden deels vaker gepest 
omdat zij minder goed met hun zorgen bij hun ouders terecht kunnen (8%), minder 
steun van thuis ervaren (7%), een slechtere band hebben met hun docenten (4%) en meer 
overgewicht hebben (6%). De negatieve waarde die bij leeftijd staat, laat zien dat jonge 
scholieren vaker worden gepest dan ouderen en dat l hb-scholieren hier baat bij hebben 
omdat zij gemiddeld wat ouder zijn. Anders gezegd: het verschil in pesten was nog groter 
geweest, als de groep l hb-scholieren in de steekproef niet wat ouder dan heteroseksuele 
scholieren was geweest.
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Tabel 4.9

Decompositieanalyse van verschillen in steun gezin, gepest worden en spijbelen tussen lhb- en 

hetero seksuele scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in verklarende procenten)a

 steun gezin gepest spijbelen

sociaaldemografisch
sekse 0 0 -4
leeftijd 6 -9 4

gezin
woonsituatie 6 0 4
zorgen bespreken met ouders 0 8 8
steun gezin 0 7 0

school
school leuk vinden X X 0
sfeer in de klas X X 0
band met docent X 4 11
gepest worden X X 0

welzijn
overgewicht X 6 X
psychosomatische klachten X X 10
emotionele en gedragsproblemen X X 19

totale bijdrage niet-significante factorenb 0 1 2

onverklaard 88 83 46

a Een X betekent dat de factor niet in de analyse is opgenomen. Een 0 betekent dat de factor geen 
significante bijdrage leverde aan het verklaren van het verschil. Zie voor de vraagstellingen en 
schaalconstructies de bijbehorende tabellen in hoofdstuk 4, 5 en 6.

b Ook al dragen de factoren met een 0 niet significant bij, toch leveren zij gezamenlijk wel een 
bijdrage aan het verklaren van de verschillen. Die bijdrage wordt weergegeven in deze rij van de 
tabel.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

De forse verschillen in spijbelen die uit tabel 4.6 naar voren komen (21% versus 9%) 
kunnen voor meer dan de helft (54%) worden verklaard. De belangrijkste factor die 
gerelateerd is aan de verschillen in spijbelen is welzijn (29%). l hb-scholieren spijbelen 
vaker dan heteroseksuele scholieren omdat ze een verminderd welzijn hebben. l hb- 
scholieren hebben meer psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn of slapeloosheid) 
en meer sociaalemotionele en gedragsproblemen (zoals piekeren, in de put zitten of 
snel boos zijn) dan heteroseksuele scholieren en dit zijn belangrijke risicofactoren voor 
spijbelen. Daarnaast speelt de slechtere band die l hb-scholieren met de docent heb-
ben (11%), het niet kunnen bespreken van zorgen met ouders (8%) en een thuissituatie 
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waarbij  scholieren niet bij beide ouders wonen (4%) een rol. Verder zijn de sociaal-
demografische achtergrondkenmerken relevant. De verschillen in spijbelen zijn deels 
ook groter omdat l hb-scholieren wat ouder zijn, en oudere scholieren meer spijbelen. 
Sekse heeft een negatieve waarde. Dat betekent dat meisjes relatief weinig spijbelen en 
l hb-scholieren wat vaker meisje zijn. Anders gezegd: als er niet zo veel meisjes in de 
l hb-steekproef zaten, was het verschil in spijbelen tussen l hb- en heteroseksuele scho-
lieren nog groter geweest.

Zoals eerder gezegd, alleen factoren die zijn bevraagd in het huidige onderzoek, kunnen 
als verklaring voor de verschillen dienen. Maar steun van het gezin, pesten en spijbelen 
zijn complexe gedragingen waarbij vele factoren een rol kunnen spelen. Een groot deel 
van de verschillen kunnen we niet verklaren en van dat deel weten we dus niet waarom 
l hb- en heteroseksuele scholieren verschillen. Aanvullende factoren die mogelijk een 
deel van de onverklaarde verschillen kunnen verklaren, zijn temperament, hechting, 
persoonlijkheidskenmerken en schoolprestaties (Cook et al. 2010; Qualter et al. 2013).

Jongvolwassenen: eenzaamheid
Enkele factoren kunnen de eerder gerapporteerde kleine verschillen in eenzaamheid 
tussen l hb- en heteroseksuele jongvolwassenen (zie tabel 4.5) mogelijk verklaren. Uit 
eerder onderzoek komt naar voren dat iemands woonsituatie uitmaakt. Weliswaar die-
nen jongvolwassenen zich los te maken van hun ouders en hun eigen identiteit, leven 
en sociale netwerk te ontwikkelen, maar als zij zich te vroeg losmaken van ouders, 
ontbreken andere sterke sociale netwerken, waardoor zij zich eenzaam kunnen voelen 
(Laursen en Hartl 2013). Ook de mate van gendernonconformiteit is mogelijk relevant. 
 Gendernonconformiteit is niet eerder in onderzoek met eenzaamheid in verband 
gebracht, maar verschilt wel tussen l hb- en heteroseksuele jongvolwassenen (zie § 3.3) 
en is een belangrijke voorspeller van psychosociale en emotionele problematiek (zie 
bv. Baams et al. 2013; Roberts et al. 2013; Toomey et al. 2010). Mogelijk speelt gender-
nonconformiteit tevens een rol in het verklaren van eenzaamheidsverschillen bij 
jongvolwassenen.

Twee derde van de kleine verschillen in eenzaamheid is te verklaren aan de hand van 
de geïncludeerde factoren en twee spelen er een unieke rol. l hb-jongvolwassenen zijn 
met name wat eenzamer dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten omdat zij meer gen-
dernonconform zijn (67%). Tevens speelt het gegeven dat zij minder vaak bij hun ouders 
wonen een rol (33%).4

Voor eenzaamheid geldt, net als spijbelen en pesten, dat factoren die niet in de analy-
ses zijn meegenomen mogelijk de rest van het verschil verklaren. Voorbeelden hiervan 
zijn persoonlijkheidskenmerken, een laag sociaal vertrouwen, agressie of overgewicht 
( Laursen en Hartl  2013; Qualter et al. 2013; Vanhalst et al. 2013). Laursen en Hartl (2013) 
concluderen dat ‘de lijst van eigenschappen die mensen niet waarderen in anderen 
bijzonder lang is en dat elk van die eigenschappen kan bijdragen aan afwijzing en een 
gebrek aan sociale integratie’ (Laursen en Hartl 2013: 1263, vert. l k). Een van die eigen-
schappen kan een l hb-oriëntatie zijn. Of l hb-specifieke ervaringen zoals negatieve 
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reacties een rol spelen, komt in de volgende paragraaf aan bod. Naar deze ervaringen 
is immers alleen bij l hb-jongeren gevraagd (heteroseksuele jongeren hebben geen 
 ervaringen met zaken als coming-out of geïnternaliseerde homonegativiteit) en kunnen 
dus niet meegenomen worden in de decompositieanalyses. Zij zouden echter wel hun 
nadelige positie kunnen verklaren.

Tabel 4.10

Decompositieanalyse van verschillen in eenzaamheid tussen lhb- en heteroseksuele 

 jong volwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in verklaarde procenten)a

 eenzaamheid

sociaaldemografisch
leeftijd 0
religiositeit 0

woonsituatie 33

gendernonconformiteit
gendernonconform in jeugd 0
huidige gendernonconformiteit 67

totale bijdrage niet-significante factorenb –32

onverklaard 32

a Een 0 betekent dat de factor geen significante bijdrage leverde aan het verklaren van het verschil.
b Ook al dragen de factoren met een 0 niet significant bij, toch leveren zij gezamenlijk wel een 

bijdrage aan het verklaren van de verschillen. Die bijdrage wordt weergegeven in deze rij van de 
tabel.

Bron: scp (lhbj’13)

4.8 Kwetsbare en weerbare groepen onder lhb-jongeren

In de voorgaande paragrafen is de aandacht steeds uitgegaan naar verschillen in leef-
situatie en verklaringen hiervoor, tussen l hb- en heteroseksuele jongeren. Maar 
voor beleid en interventies is het ook belangrijk om te weten of er in de leefsituatie 
verschillen zijn tussen l hb-jongeren onderling. Zijn er bepaalde groepen binnen de 
l hb-jongerenpopulatie die meer of minder risico lopen? Zijn het bijvoorbeeld voor-
namelijk l hb-jongeren met een lagere opleiding die meer problemen ervaren in hun 
leefsituatie en dus kwetsbaar zijn op dat terrein? Gaat het beter met de leefsituatie van 
degenen die leven in grote steden en vormen zij een weerbare groep? Zijn er verschillen 
tussen de leefsituatie van lesbische en biseksuele meisjes en die van jongens en maakt 
religie uit of niet? Is de leefsituatie van biseksuele jongeren anders dan die van hun 
homoseksuele of lesbische leeftijdsgenoten? Is de leefsituatie van gendernonconforme 
l hb-jongeren anders dan die van genderconforme l hb-jongeren?
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Naast de mogelijke invloed van subgroepen zijn er ook een aantal l hb-specifieke risico- 
en beschermingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de leefsituatie. In hoofdstuk 3 
is al toegelicht dat bepaalde l hb-specifieke ervaringen, zoals het meemaken van nega-
tieve reacties, in de kast zitten, of een hekel hebben aan eigen gevoelens, gerelateerd 
zijn aan de leefsituatie van l hb-jongeren. Omdat dit soort factoren niet kunnen worden 
bevraagd bij heteroseksuele jongeren (zij zijn immers l hb-specifiek), kunnen deze fac-
toren niet mee in de decomponentenanalyse. Aanvullende analyses binnen de subgroep 
moeten dus uitwijzen in hoeverre l hb-specifieke factoren gerelateerd zijn aan de leef-
situatie van l hb-jongeren.
Deze paragraaf brengt in kaart welke jongeren relatief weerbaar of kwetsbaar zijn 
op basis van algemene sociaaldemografische kenmerken (sekse, leeftijd, opleiding, 
etniciteit, religie en stedelijkheid) en kenmerken van de oriëntatie (bi of homo en 
gender nonconformiteit). Deze laatste factor kan alleen meegenomen worden bij jong-
volwassenen, omdat gendernonconformiteit bij scholieren niet is bevraagd. Om dezelf-
de redenen nemen we alleen bij jongvolwassenen naast sociaaldemografische factoren 
en kenmerken van de oriëntatie ook l hb-specifieke factoren mee (zie voor een overzicht 
van de factoren hoofdstuk 2 en voor een uitgebreide bespreking van het hoe en waarom 
van deze factoren Kuyper 2011; Meyer 2003). Net als in paragraaf 4.7 kijken we bij scholie-
ren naar steun van thuis, pesten, spijbelen en eenzaamheid.

Tabel 4.11

Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatiekenmerken en steun van gezin, pesten en 

spijbelen, lhb-scholieren van 11-16 jaar, 2013 (n = 116)a, b, c

steun gezin gepest spijbelen 

sociaaldemografische factoren
sekse (ref: man) - - - 0 0
leeftijd - - - 0 0
etniciteit (ref: autochtoon) 0 0 +++
religiositeit 0 0 0
stedelijkheid 0 0 0

seksuele oriëntatie
aantrekking tot beide seksen (ref: aantr. tot eigen sekse) 0 0 0

a +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt.

b Een hogere score op leeftijd betekent een hogere leeftijd, hogere score op religiositeit betekent 
een groter belang hechten aan religie, hogere score op stedelijkheid betekent ruraler wonen, 
hogere score op steun gezin betekent meer ervaren steun uit het gezin, hogere score op pesten 
betekent meer gepest worden en hogere score op spijbelen betekent gespijbeld hebben.

c Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.5.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)
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Er zijn weinig verschillen tussen sociaaldemografische groepen l hb-scholieren. 
Lesbische en biseksuele meisjes ervaren minder steun van hun ouders dan homo- en 
biseksuele jongens net als scholieren die al wat ouder zijn. l hb-scholieren met een mi-
grantenachtergrond spijbelen vaker.
Van belang is, zoals ook al in hoofdstuk 2 is aangegeven, dat we slechts onderscheid 
kunnen maken tussen wel of niet van westerse afkomst en niet naar de specifieke her-
komstgroepen. Hierdoor komen mogelijke verschillen tussen bijvoorbeeld autochtone 
en Marokkaans-Nederlandse jongeren niet aan het licht. Dezelfde beperking geldt 
voor religie: we kunnen alleen het belang van religie meenemen als factor, terwijl er 
ook verschillen kunnen zijn tussen katholieke, protestante en islamitische jongeren. 
We kunnen dus geen algemene conclusies trekken over de positie van bijvoorbeeld 
Marokkaanse l hb-jongeren of gereformeerde jongeren. Ook moet net als in hoofd-
stuk 3, een kanttekening worden geplaatst bij de resultaten omdat er in de subgroepen 
een beperkt aantal deelnemers zitten.

De bovengenoemde beperkingen gelden ook voor tabel 4.12 waarin we kijken naar sub-
groepen onder l hb-jongvolwassenen. Uit tabel 4.1 valt bijvoorbeeld af te lezen dat er 
amper islamitische jongvolwassenen in de steekproef zitten, dus ook dat waarschijnlijk 
een groot deel van de migranten in deze steekproef niet uit Marokko of Turkije afkom-
stig is. De resultaten kunnen niet naar die groep worden gegeneraliseerd. In tabel 4.12 
komen twee modellen aan bod (1 en 2). In het eerste model kijken we alleen naar ver-
schillen tussen sociaaldemografische subgroepen en verschillen tussen subgroepen 
op basis van oriëntatie (homo of bi, gendernonconform of niet). In het tweede model 
voegen we de l hb-specifieke risico- en beschermingsfactoren, zoals negatieve reacties 
of een l hb-netwerk, aan het model toe.

l hb-jongvolwassenen in landelijke gebieden en zij die zich tot beide seksen voelen aan-
getrokken, zijn eenzamer dan l hb-jongvolwassenen in grote steden en homo seksuele 
of lesbische jongvolwassenen. Deze verbanden vallen weg als de l hb-specifieke factoren 
in de analyse worden opgenomen. Sekse blijkt er dan wel toe te doen: lesbische en bi-
seksuele meisjes zijn eenzamer dan homo- en biseksuele jongens. In totaal wordt zo een 
redelijk deel van de verschillen in eenzaamheid tussen l hb-jongvolwassenen onderling 
verklaard. De belangrijkste factor is geïnternaliseerde homonegativiteit. l hb-jongeren 
die een negatieve houding hebben ten opzichte van hun eigen oriëntatie, zijn eenzamer 
dan zij die dat niet (of in mindere mate) hebben. Verder is eenzaamheid gerelateerd 
aan een situatie waarin niemand weet dat iemand l hb is, gedragsaanpassingen om 
maar niet als l hb over te komen, en meer integratie in de l hb-wereld. Dat laatste is 
opvallend, omdat de theorie integratie in de l hb-wereld juist als beschermende factor 
tegen allerhande problematiek aandraagt. De huidige bevinding kan mogelijk worden 
verklaard doordat eenzame l hb-jongeren juist op zoek zijn naar contacten. Een aanvul-
lende verklaring is dat eenzaamheid zich in sociale netwerken verspreidt (Cacioppo et al. 
2009). Mensen die eenzaam zijn maken vaker deel uit van brede sociale netwerken waar-
in eenzaamheid meer voorkomt en degenen die niet eenzaam zijn van zichzelf, maar die 
eenzame mensen kennen, worden zelf ook eenzamer. Dat komt waarschijnlijk doordat 
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eenzaamheid meer gerelateerd is aan de subjectieve ervaring van sociale contacten dan 
aan het daadwerkelijke aantal sociale contacten. Gezien de grotere eenzaamheid onder 
l hb’s (zie bv. Fokkema en Kuyper 2009) kan dit ook een verklaring bieden voor de vraag 
waarom l hb-jongvolwassenen die meer geïntegreerd zijn in de l hb-wereld, eenzamer 
zijn dan zij die dit niet zijn.

Tabel 4.12

Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatiekenmerken, lhb-specifieke risico- en 

 beschermingsfactoren en eenzaamheid, lhb-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (n = 284)a, b

model 1 model 2

sociaaldemografische factoren
sekse (ref: man) 0 + +
leeftijd 0 0
opleiding (ref: laag)

midden 0 0
hoger 0 0

etniciteit (ref: autochtoon) 0 0
religiositeit 0 0
stedelijkheid + + 0

seksuele en genderoriëntatie
aantrekking tot beide seksen (ref: aantrekking tot eigen sekse) + + 0
gendernonconformiteit in jeugd 0 0
gendernonconformiteit 0 0

lhb-specifieke factoren
gesloten over seksuele oriëntatie (ref: ten minste iemand op de hoogte) + +
negatieve reacties gehad in de afgelopen 12 maanden (ref: geen reacties) 0
frequentie homo als scheldwoord op school 0
gedrag aanpassen + +
deelname lhb-wereld + +
hoeveelheid lhb-vrienden 0
geïnternaliseerde homonegativiteit + + +

% verklaarde variantie 5 32

a +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt.

b Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.6.

Bron: scp (lhbj’13)



overeenkomsten en ver schillen in leefsituatie

79  

4.9 Samenvatting

Drie belangrijke sociale contexten voor jongeren zijn hun ouderlijk gezin, school en 
vrienden. Op twee van deze gebieden ervaren l hb-scholieren meer problemen dan 
heteroseksuele scholieren. Thuis gaat het minder goed. Ze hebben minder het gevoel dat 
ze bij hun ouders terecht kunnen met hun zorgen en ze ervaren minder steun vanuit het 
gezin. De verschillen zijn fors. Datzelfde geldt voor de verschillen op school. Op bijna 
alle aspecten hebben l hb-scholieren een (veel) negatievere positie. Zij vinden school 
minder leuk, spijbelen vaker, ervaren een negatievere sfeer in de klas en minder steun 
van docenten, en worden meer gepest. Deels hangen deze problemen samen. De ver-
schillen in bijvoorbeeld spijbelen of gepest worden, zijn onder meer gerelateerd aan de 
negatievere thuissituatie. Daarnaast wordt een deel van de verschillen verklaard door de 
grotere mentale problematiek van l hb-jongeren (zie hiervoor ook hoofdstuk 6). Deze 
factoren kunnen echter een groot deel van de verschillen niet verklaren.
De uitkomsten met betrekking tot de vriendenkring van l hb-jongeren stemmen vro-
lijker. l hb-scholieren zijn net zo vaak verliefd geweest, hebben evenveel contact met 
vrienden, ervaren evenveel steun van hun vrienden en hebben even sterk het gevoel dat 
ze met zorgen bij hun beste vriend(in) terecht kunnen. Ook voor l hb-jongvolwassenen 
lijken hier geen problemen te zijn. Ze hebben evenveel ervaring met relaties, hebben 
evenveel hetero- en meer l hb-vrienden en nemen in gelijke of iets hogere mate deel aan 
het sociaal-culturele leven zoals uitgaan, bioscopen en musea. Veel heteroseksuele jong-
volwassenen geven eveneens aan dat ze l hb-vrienden hebben.
l hb-jongvolwassenen voelen zich wat eenzamer dan hun heteroseksuele leeftijds-
genoten. Deels is dit gerelateerd aan hun grotere mate van gendernonconformiteit 
en deels aan het feit dat zij minder vaak nog bij beide ouders wonen. Maar ook l hb- 
specifieke factoren verklaren een deel van de eenzaamheid onder l hb-jongvolwassenen. 
Degenen bij wie niemand op de hoogte is van hun l hb-gevoelens, degenen die hun 
gedrag aanpassen om maar niet als l hb over te komen, degenen die meer geïntegreerd 
zijn in de l hb-wereld en zij die een negatievere houding hebben ten opzichte van hun 
eigen gevoelens voor seksegenoten, zijn relatief eenzaam.

Noten

1 Bos en collega’s maakten gebruik van een steekproef van Amsterdamse scholieren, Bucx en Van der 

Sman maakten gebruik van een steekproef van scholen die zichzelf hadden aangemeld om mee te 

doen met een pilot naar de effecten van een interventie over sociale veiligheid.

2 Sociaaldemografische factoren zoals leeftijd of sekse hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen, 

omdat opname van deze factoren slechts corrigeert voor mogelijke steekproefeffecten (ook wel 

samenstellingseffecten genoemd).

3 Er is op zich veel literatuur hierover, maar de factoren die hieruit naar voren komen, zoals persoon-

lijkheid en hechtingsstijl, zitten niet in de huidige vragenlijst.

4 De negatieve waarde van de overige factoren (-32%) geeft aan dat geen van deze factoren een 

 significante bijdrage levert aan het verklaren van de verschillen, maar dat al die factoren samen 

(leeftijd, religiositeit en gendernonconformiteit in de jeugd) het verschil nog groter maken.
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5 Overeenkomsten en verschillen in gezonde leefstijl

De jeugd heeft de toekomst. Hier besteden we extra aandacht aan. Naast bevordering van (het 
aanleren van) een gezonde leefstijl, vroege signalering van risico’s en inzet op weerbaarheid 
om dagelijkse verleidingen te weerstaan, vindt het kabinet dat het stellen van grenzen en het 
stimuleren van een gezonde basis bij de jeugd gerechtvaardigd is. (t k 2011/2012)

De landelijke gezondheidsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (v ws) legt de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl en het maken van 
gezonde keuzes expliciet terug bij de burger (t k 2011/2012). Voor één groep maakt het 
kabinet een uitzondering: jongeren. Het kabinet vindt het bewust stimuleren van een 
gezonde basis en leefstijl bij jongeren (deels) wel een taak van de overheid. Zij dienen 
weerbaar te worden tegen de verleidingen van alledag en een gezonde leefstijl te ontwik-
kelen teneinde een goede basis te leggen voor de rest van hun leven. Drie leefstijlthema’s 
krijgen hierbij extra aandacht: overgewicht, middelengebruik en seksuele gezondheid.
In het gezondheidsbeleid van het ministerie van v ws en in het emancipatiebeleid van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oc w) is geen specifieke aandacht 
voor de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele (l hb) jongeren. Onderzoek 
naar hun leefstijl beperkt zich tot verschillen in seksuele gezondheid zoals de verhoogde 
risico’s op seksueel geweld en soa/hiv-preventie (De Graaf et al. 2012; Kuyper et al. 2011). 
Dat is jammer, want buitenlandse bevolkingsstudies laten zien dat l hb-jongeren een 
ongezondere leefstijl hebben. Zij roken meer, drinken meer en hebben meer ervaring 
met drugsgebruik (Coker et al. 2010; Darwich et al. 2012; Needham en Austin 2010). Dit 
hoofdstuk brengt in kaart of deze bevindingen ook voor de Nederlandse l hb-jongeren 
gelden. We kijken naar mogelijke verschillen in gezond gewicht (overgewicht en spor-
ten) en middelengebruik (roken, drinken en drugsgebruik) tussen l hb-jongeren en hun 
heteroseksuele leeftijdsgenoten. Voor overgewicht zijn alleen gegevens over scholieren 
beschikbaar, bij de andere onderwerpen komen ook de jongvolwassenen aan bod. Daar-
bij is gekeken of er verschillen zijn in leefstijl en zo ja, of deze verschillen te verklaren 
zijn. Daarnaast is er aandacht voor mogelijk kwetsbare of juist weerbare subgroepen 
binnen de l hb-jongeren (bv. lesbische meisjes, biseksuele jongeren of l hb-jongeren die 
op het platteland wonen) met betrekking tot een ongezonde leefstijl en is de samenhang 
met l hb-specifieke risicofactoren (bv. negatieve reacties of het verbergen van een l hb-
oriëntatie) in kaart gebracht.

5.1 Gezond gewicht

Er zijn twee aspecten die van groot belang zijn voor een gezond gewicht bij jongeren: 
overgewicht en sportdeelname.
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Gewicht en diëten
Overgewicht is een groeiend probleem in de westerse wereld (w ho 2014).  Inmiddels 
heeft 41% van de Nederlandse bevolking matig en 10% ernstig overgewicht (cbs 2012). 
Het ministerie van v ws heeft een gezond gewicht onder jongeren tot speerpunt 
gemaakt, omdat overgewicht gerelateerd is aan tal van chronische ziekten zoals hart- 
en vaatziekten, maar ook aan zaken als sociale uitsluiting (t k 2011/2012). Toegespitst 
op l hb’s kijken buitenlandse bevolkingsstudies vooral naar overgewicht onder l hb-
volwassenen, waar de prevalentie inderdaad zorgelijk is, maar bijvoorbeeld in Amerika 
komt onder l hb-jongeren eveneens overgewicht vaker voor (Austin et al. 2009a; Rosario 
et al. 2014).

Tabel 5.1

Gewicht en diëten naar seksuele oriëntatie, scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in gewogen procenten en 

gemiddelden)a,b

lhb (n = 113) hetero (n = 5903)

bmi
te dik 25 12
gezond 65 74
te dun 13 15

op dieet of poging tot afvallen
nee, want gewicht is goed 50 68
nee, maar zou wel moeten 22 16
nee, juist te dun 7 6
ja 21 9

a Vetgedrukte percentages verschillen significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).
b bmi (Body Mass Index) is berekend volgens de afkapwaarden uit de Vijfde Landelijke Groeistudie 

op basis van het gewicht en de lengte die door de deelnemer zelf zijn ingevuld.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Twee keer zoveel l hb- als heteroseksuele scholieren zijn te dik volgens de geldende 
gezondheidsnormen op basis van de door henzelf gerapporteerde lengte en gewicht. 
Zij geven vaker aan dat ze op dieet zijn, of dat ze niet op dieet zijn maar dat dat eigenlijk 
wel zou moeten. Of het diëten bij Nederlandse jongeren problematisch (di)eetgedrag zo-
als anorexia of boulimia betreft, waarvan de verhoogde prevalentie onder Amerikaanse 
l hb-jongeren is aangetoond (Austin et al. 2009b), is onbekend.

Sporten
Voor een gezond gewicht is voldoende lichaamsbeweging van belang. Sporten maakt 
dan ook onderdeel uit van het speerpunt gezond gewicht uit de gezondheidsnota. Van 
volwassenen l hb’s is bekend dat zij evenveel sporten als heteroseksuelen, maar dat zij 
wel voor andere sporten kiezen (Elling et al. 2011).
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Tabel 5.2

Sporten naar seksuele oriëntatie, jongeren, 2013 (in gewogen procenten en gemiddelden)a,b,c,d

scholieren
(11-16 jaar)

jong-
volwassenen  
(16-25 jaar)

 lhb (n = 113)
hetero  
(n = 5889) lhb (n = 284) hetero (n = 304)

intensief sporten of spelen 
nooit 9 3 x x
< 1x per maand 9 3 x x
1x per week 14 10 x x
≥ 2x per week 68 84 x x

gemiddelde score 4,72 5,37 x x

lid van sportclub 59 74 x x

sporten in afgelopen 4 weken
nooit x x 32 31
één keer x x 9 6
paar keer x x 13 11
wekelijks x x 46 53

gemiddelde score x x 3,77 3,94

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores als zowel percentages als gemiddelden 
beschikbaar zijn. Vetgedrukte percentages en gemiddelden verschillen significant tussen lhb- en 
heterojongeren (p < 0,05).

b Scholieren is gevraagd hoe vaak ze buiten schooltijd aan sport doen of spelen in hun vrije tijd 
zodat ze buiten adem raken of ervan gaan zweten. Jongvolwassenen is gevraagd hoe vaak ze 
sporten.

c Een x betekent dat de informatie niet beschikbaar is voor de desbetreffende groep jongeren.
d Een hogere gemiddelde score duidt op meer sporten (min = 1; max = 7).

Bron: scp (lhbj’13) en scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

l hb-scholieren sporten minder vaak dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Het per-
centage l hb-scholieren dat niet, of minder dan een keer per maand sport, ligt drie keer 
zo hoog (18% versus 6%). Ze zijn ook minder vaak lid van een sportclub. l hb-  jong-
volwassenen sporten even vaak als hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.

5.2 Middelengebruik

Er zijn weinig gewoonten zo funest voor je gezondheid als (te veel) roken, drinken en 
drugs gebruiken. De basis voor een ongezonde leefstijl bij volwassenen is vaak al in de 
jeugd gelegd. Grove schattingen uit buitenlandse studies leren dat middelengebruik 
onder l hb-jongeren twee tot vijf keer zo hoog ligt (Marshal et al. 2009; Pollard et al. 
2011).
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Roken
Roken neemt de laatste jaren af onder Nederlandse jongeren (Verdurmen et al. 2014). 
Het kabinet voert een strenger rookbeleid: prijzen gaan omhoog, de leeftijd waarop 
iemand tabak mag kopen is gestegen tot 18 jaar en op veel plekken mag niet meer wor-
den gerookt. Een meta-analyse van voornamelijk Amerikaanse bevolkingsonderzoeken 
onder jongeren laat een verhoogd risico onder l hb-jongeren zien (Marshal et al. 2009). 
Recente buitenlandse studies bevestigen deze bevindingen nogmaals (Brewster en 
 Tillman 2012; Corliss et al. 2013; Needham 2012; Pollard et al. 2011).

Tabel 5.3

Roken naar seksuele oriëntatie, jongeren, 2013 (in procenten en gemiddelden)a,b

scholieren
(11-16 jaar)

jong-
volwassenen 
(16-25 jaar)

 lhb (n = 113)
hetero  
(n = 5910) lhb (n = 284) hetero (n = 304)

roken
ik rook niet 72 92 66 78
< 1x per week 6 3 5 4
≥ 1x per week, maar niet elke dag 4 2 6 4
elke dag 18 3 24 14

gemiddelde score 1,68 1,16 1,87 1,54

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores. Vetgedrukte gemiddelden verschillen 
significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).

b Een hogere gemiddelde score duidt op meer roken (min = 1; max = 4).

Bron: scp (lhbj’13) en scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Ook Nederlandse l hb-jongeren roken vaker dan heteroseksuele jongeren. De verschil-
len zijn fors: het percentage l hb-scholieren dat elke dag rookt ligt zes keer zo hoog, bij 
jongvolwassen 1,7 keer zo hoog. De bevindingen onder Amerikaanse jongeren gaan dus 
ook op voor de Nederlandse scholieren en jongvolwassenen.

Drinken
Amerikaanse, Mexicaanse en Australische l hb-scholieren en jongvolwassenen drinken 
meer en vaker alcohol dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten (Brewster en Tillman 
2012; Marshal et al. 2009; Ortiz-Hernández et al. 2009; Talley et al. 2010).
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Tabel 5.4

Alcoholgebruik naar seksuele oriëntatie, jongeren, 2013 (in procenten)a,b

scholieren
(11-16 jaar)

jong-
volwassenen 
(16-25 jaar)

 lhb (n = 112)
hetero  
(n = 5883) lhb (n = 284) hetero (n = 304)

ooit alcohol gedronken 61 39 x x
laatste 4 weken alcohol gedronken 45 22 26 23
ooit dronken 31 12 x x
laatste 4 weken dronken 15 5 x x
laatste 4 weken binge-drinkenc 42 23 19 23

a Vetgedrukte percentages verschillen significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).
b Een x betekent dat de informatie niet beschikbaar is voor de desbetreffende groep jongeren.
c Binge-drinken is het drinken van 5 of meer glazen op één gelegenheid. Deze vraag is bij scholieren 

alleen door vo-leerlingen beantwoord.

Bron: scp (lhbj’13) en scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Er zijn geen verschillen naar seksuele oriëntatie in het alcoholgebruik onder Nederlandse 
jongvolwassenen. Voor scholieren bestaan deze verschillen wel. l hb-scholieren drinken 
veel vaker en veel meer dan heteroseksuele scholieren. Zo ligt het percentage scholieren 
dat de afgelopen vier weken alcohol dronk onder l hb-scholieren twee keer zo hoog en 
het percentage dat dronken was drie keer zo hoog. l hb-scholieren lijken in dit opzicht 
op hun leeftijdsgenoten in andere landen, terwijl Nederlandse l hb-jongvolwassenen 
het in dit opzicht relatief goed doen. Ook uit buitenlandse studies blijkt soms dat de 
verschillen tussen l hb- en heteroseksuele jongeren groter zijn aan het begin van de ado-
lescentie dan aan het eind (Rosario et al. 2014). Er zijn diverse inhoudelijke verklaringen 
te bedenken. Bij jonge jongeren heeft mogelijk het besef van een seksuele minderheids-
status meer impact en hebben ze op jonge leeftijd een minder ontwikkeld arsenaal aan 
coping-strategieën, waardoor ze eerder naar alcohol grijpen om met problemen om 
te gaan. Ook zijn jongeren die zich op jonge leeftijd al bewust zijn van hun gevoelens 
voor seksegenoten misschien meer geneigd om te gaan met oudere l hb’ers en minder 
bestand tegen de norm in die groep om te drinken. Een andere verklaring is dat er geen 
verschillen naar seksuele oriëntatie onder jongvolwassenen zijn doordat Nederlandse 
10-19-jarigen sowieso relatief veel drinken (Hanewinkel et al. 2012). Naast deze mogelijke 
inhoudelijke verklaringen kan het verschil tussen scholieren en jongvolwassenen in de 
huidige onderzoeken tevens veroorzaakt zijn door verschillen in onderzoeksmethoden 
(zoals wervingsstrategieën) of vraagstelling tussen beide steekproeven (zie hoofdstuk 1). 
Ook de verschillen tussen de bevindingen voor Nederlandse l hb-jongvolwassenen en 
buitenlandse studies zijn wellicht hieraan toe te schrijven.
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Drugs
l hb-jongeren in buitenlandse onderzoeken gebruiken vaker drugs als marihuana of 
cocaïne (Brewster en Tillman 2012; Corliss et al. 2010; Needham 2012).

Tabel 5.5

Drugsgebruik naar seksuele oriëntatie, jongeren, 2013 (in procenten)a,b,c

scholieren 
(11-16 jaar)

jong-
volwassenen 
(16-25 jaar)

 lhb (n = 103)
hetero
(n = 4412) lhb (n = 284) hetero (n = 304)

ooit drugs gebruikt 
wiet/hasj 25 10 30 19
x tc x x 7 4
amfetamine x x 0 1
cocaïne x x 1 2
paddo’s x x 3 2
ghb x x 1 0

minstens één van bovenstaande x x 32 19

a Vetgedrukte percentages verschillen significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).
b Een x betekent dat de informatie niet beschikbaar is voor de desbetreffende groep jongeren.
c De vraag is bij scholieren alleen gesteld aan vo-leerlingen.

Bron: scp (lhbj’13) en scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

In het huidige onderzoek blowen Nederlandse l hb-jongeren meer dan heteroseksuele 
jongeren. Onder scholieren ligt het percentage tweeëneenhalf keer zo hoog, onder 
jongvolwassenen anderhalf keer. Deze laatste groep verschilt niet van heteroseksuele 
jongvolwassenen als het gaat om de consumptie van andere drugs zoals x tc, cocaïne, 
ghb of paddo’s.

5.3 Verschillen tussen lhb- en heteroseksuele jongeren verklaard

l hb-jongeren verschillen in hun leefstijl van heteroseksuele jongeren. Zowel scholieren 
als jongvolwassenen roken meer en gebruiken vaker drugs. l hb-scholieren hebben 
daarnaast vaker overgewicht, sporten minder en consumeren vaker en meer alcohol. 
Om beleid en interventies die de ongezondere leefstijl van l hb-jongeren aanpakken 
vorm te geven, is zicht nodig op de factoren die aan deze verschillen gerelateerd zijn. 
Net als in hoofdstuk 4 gebruiken we decompositieanalyses om te kijken of we factoren 
kunnen aanwijzen die gerelateerd zijn aan de verschillen in leefstijl tussen l hb- en 
hetero seksuele jongeren. De werkwijze is uitgebreid beschreven in paragraaf 4.7.
In de onderstaande paragraaf komt eerst aan bod welke factoren er vanuit de literatuur 
zijn aan te dragen als mogelijke verklaringen voor de verschillen in leefstijl. We bespre-
ken hier alleen de factoren die wij zelf ook kunnen meenemen in de analyses, dus de 
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 factoren die zijn bevraagd in de vragenlijsten en verschillen tussen l hb- en hetero-
seksuele jongeren. Daarna volgen de resultaten van de analyses. Omdat niet alle verschil-
len aan bod kunnen komen, selecteren we enkele belangrijke leefstijlaspecten waarop 
l hb- en heteroseksuele jongeren verschillen. Allereerst behandelen we de verschillen 
in overgewicht, roken, drinken en blowen onder scholieren, gevolgd door verschillen in 
roken en blowen onder jongvolwassenen. Overgewicht is niet bevraagd bij jongvolwas-
senen en alcoholgebruik verschilde niet tussen de l hb’ers en heteroseksuelen.

Scholieren: overgewicht en middelengebruik
Naar verklaringen voor verschillen in overgewicht is ook in het buitenland slechts 
spaarzaam onderzoek gedaan. Austin et al. (2009a) laten zien dat de prevalentie onder 
l hb-jongeren deels hoger is omdat deze groep meer psychische stress en negatieve 
bejegening ervaart door hun minderheidspositie. Austin en collega’s suggereren verder 
dat een gebrek aan sociale steun mogelijk een aanvullende rol speelt. Bij jongeren in het 
algemeen kan worden gesteld dat niet alleen de steun van ouders, maar ook de regels 
die zij stellen over de leefstijl van jongeren van invloed zijn op het gedrag van jongeren 
(De Looze et al. 2012). Deze regels hebben een generiek effect, dat wil zeggen dat bijvoor-
beeld de regels die ouders thuis stellen over roken en alcohol drinken, verband houden 
met andere aspecten van de leefstijl van Nederlandse jongeren (De Looze et al. 2012).1

Verschillende buitenlandse onderzoeken richten zich op het verklaren van het verhoog-
de middelengebruik onder l hb-jongeren. Een aantal factoren komt naar voren. Aller-
eerst de grotere psychosociale en emotionele problemen die leiden tot (een deel van) 
het verhoogde middelengebruik onder l hb-jongeren (Hatzenbuehler et al. 2011; Johns 
et al. 2013; Newcomb et al. 2014). Middelen als sigaretten, drank en drugs kunnen die-
nen als coping-strategie om de negatieve gevoelens en problemen het hoofd te bieden 
( Hatzenbuehler et al. 2008; Qualter et al. 2014; Rosario et al. 2014). Dat middelengebruik 
een vorm van coping is, wordt ook aangedragen als verklaring voor de relatie tussen het 
meemaken van pesten en meer middelengebruik (Busseri et al. 2008; Hatzenbuehler 
et al. 2008; Newcomb et al. 2014). Volgens andere onderzoekers kan naast pesten het 
gebrek aan steun thuis of op school debet zijn aan de verschillen in middelengebruik 
(Bouris et al. 2010; Darwich et al. 2012; Newcomb et al. 2014; Pearson en Wilkinson 2013). 
Tot slot maken, net als bij overgewicht, de regels die ouders over een gezonde leefstijl 
hanteren uit (De Looze et al. 2012; Ueno et al. 2009).

In het huidige onderzoek is een groot deel van de verschillen in overgewicht en 
middelengebruik tussen l hb- en heteroseksuele scholieren gerelateerd aan de 
boven genoemde factoren (zie tabel 5.6). Dat wil zeggen: voor de forse verschillen in 
overgewicht (25% versus 12%), roken (18% versus 3%), drinken (15% versus 5%) en blowen 
(25% versus 10%) bieden de huidige data voor een aanzienlijk deel verklaringen.
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Tabel 5.6

Decompositieanalyse van verschillen in leefstijl tussen lhb- en heteroseksuele scholieren van  

11-16 jaar, 2013 (in verklarende procenten)a,b

 overgewicht roken drinken blowen

sociaaldemografisch
sekse –4 0 0 –3
leeftijd 0 1 5 1
religiositeit 0 0 –3 5

gezin
niet bij beide ouders wonen 0 0 4 5
zorgen bespreken met ouders 0 5 0 9
steun gezin 0 0 0 6
regels middelengebruik 19 36 31 23

school
band met docent –12 2 8 7
pesten x 0 0 0

sporten 12 x x x

emotionele en gedragsproblemen 37 16 0 21

totale bijdrage niet-significante factorenc 9 1 15 –4

onverklaard 39 39 40 37

a Voor drinken is de maat: wel of niet dronken geweest in de afgelopen maand.
b Een x betekent dat de variabele niet in de analyses is opgenomen. Een 0 betekent dat de variabele 

geen significant unieke bijdrage levert (p < 0,05).
c Ook al dragen de factoren met een 0 niet significant bij, toch leveren zij gezamenlijk wel een 

bijdrage aan het verklaren van de verschillen. Die bijdrage wordt weergegeven in deze rij van de 
tabel.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Voor een klein deel zijn de verschillen te wijten aan de verschillen in sociaaldemogra-
fische factoren in de steekproef. Zo hebben l hb-scholieren vaker ervaring met roken, 
drinken en drugsgebruik omdat zij iets ouder zijn dan heteroseksuele scholieren. Maar 
andere factoren zijn belangrijker. l hb-scholieren hebben ouders die minder regels 
stellen aan middelengebruik en dit is gerelateerd aan meer overgewicht en middelen -
gebruik. Het is niet bekend waarom deze ouders minder regels stellen. Wellicht denken 
ze dat l hb-jongeren het al lastig genoeg hebben en willen ze niet te streng zijn of zijn ze 
bang om hen van zich te vervreemden. Daarnaast zullen veel ouders niet op de hoogte 
zijn van de leefstijlrisico’s van l hb-jongeren en liggen hun grootste angsten wellicht bij 
discriminatie en soa/hiv-problematiek. Een andere belangrijke factor bij de verschillen 
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in leefstijl is de emotionele en gedragsproblematiek die sterker aanwezig is bij l hb- 
jongeren (zie ook hoofdstuk 6). Dit verklaart deels waarom zij vaker een ongezonde 
leefstijl hebben. Op school maakt de band met een docent voor de verschillen in leefstijl 
uit. De slechtere band met docenten die l hb-jongeren hebben, is gerelateerd aan meer 
middelengebruik, maar werkt opvallend genoeg beschermend tegen overgewicht.
Al wordt een aanzienlijk deel van de verschillen zo verklaard, er zijn nog grote delen 
van de verschillen die niet zijn verklaard. Dat is op zich niet vreemd, want het gaat om 
complexe thema’s. Er zijn nog tal van andere factoren gerelateerd aan het verschil in 
overgewicht en middelengebruik bij l hb- en heteroseksuele scholieren. Voorbeelden in 
buitenlandse studies zijn dat l hb-jongeren eerder beginnen met roken en dat een lagere 
beginleeftijd gerelateerd is aan meer afhankelijkheid en meer verslaving (Corliss et al. 
2013). Een andere mogelijke verklaring is dat l hb-jongeren meer sociale druk ervaren 
om middelen te gebruiken en dat ze met andere sociale normen worden geconfron-
teerd (Hatzenbuehler et al. 2008; Schubotz en O’Hara 2011), omdat ze deels een andere 
leefwereld hebben. Verder verschillen l hb-jongeren in persoonlijkheidskenmerken en 
cognities, zoals meer sensatie zoeken of impulsiviteit, die gerelateerd zijn aan midde-
lengebruik (Busseri et al. 2008; Newcomb et al. 2014). Omdat de beschikbare data deze 
onderwerpen niet bevatten, kunnen we niet nagaan of deze factoren ook de verschillen 
bij Nederlandse scholieren verklaren.

Jongvolwassenen: middelengebruik
De factoren die uit de literatuur naar voren komen als mogelijk relevant voor scholieren, 
kunnen om dezelfde redenen bij jongvolwassenen eveneens een rol spelen. Factoren 
zoals de thuissituatie, regels rondom middelengebruik, schoolbeleving en sociale steun 
uit verschillende bronnen zijn echter niet bevraagd bij jongvolwassenen. Ze kunnen dus 
niet mee in de analyses. Van de eerder besproken factoren kunnen wel de woonsituatie 
en het mentaal welzijn meegenomen worden. Daarnaast zijn een aantal factoren die 
in buitenlandse onderzoek relevant bleken niet bij scholieren bevraagd, maar wel bij 
jongvolwassenen. Die bieden wellicht zicht op de vraag waarom l hb-jongvolwassenen 
meer roken en blowen. Het gaat hierbij om eigenwaarde (Austin et al. 2004; Ueno 2010), 
eenzaamheid (Hawkley en Cacioppo, 2010; Qualter et al. 2013) en gendernonconformiteit 
(Pachankis et al. 2011).

De verschillen in roken en drugsgebruik tussen l hb- en heteroseksuele jongvolwas-
senen zijn niet goed te verklaren op basis van de factoren. Bijna geen enkele factor is 
gerelateerd aan de verschillen in roken tussen l hb- en heteroseksuele jongvolwassenen. 
Een deel van de verschillen in blowen is gerelateerd aan het gegeven dat l hb-jongeren 
minder religieus zijn en minder vaak bij beide oude ouders wonen; deze factoren zijn 
gerelateerd aan blowen. Voor het overgrote deel van de verschillen in middelengebruik 
bieden de onderzochte factoren echter geen verklaring.
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Tabel 5.7

Decompositieanalyse van verschillen in leefstijl tussen lhb- en heteroseksuele jongvolwassenen van 

16-25 jaar, 2013 (in verklarende procenten)a

 roken blowen

sociaaldemografisch
leeftijd 0 0
religiositeit 0 14

gezin
woonsituatie 0 28

genderidentiteit
gendernonconformiteit jeugd 0 0
huidige gendernonconformiteit 0 0

eigenwaarde 0 0
eenzaamheid 0 0
psychisch welzijn 0 0

totale bijdrage niet-significante factorenb 31 26
onverklaard 69 32

a Een 0 betekent dat de variabele geen significant unieke bijdrage levert (p < 0,05).
b Ook al dragen de factoren met een 0 niet significant bij, toch leveren zij gezamenlijk wel een 

bijdrage aan het verklaren van de verschillen. Die bijdrage wordt weergegeven in deze rij van de 
tabel.

Bron: scp (lhbj’13)

Voor jongvolwassenen geldt net als voor scholieren dat er nog vele andere factoren zijn 
die mogelijk een rol spelen en die we niet konden analyseren in het huidige onderzoek. 
Allereerst zijn dat de factoren die bij scholieren van belang zijn (zoals de thuissituatie 
of de schoolsituatie), maar bij de jongvolwassenen niet zijn onderzocht. Daarnaast 
kunnen factoren die in buitenlands onderzoek wel zijn meegenomen maar niet in de 
Nederlandse dataset zaten wellicht de verschillen verklaren. Voorbeelden zijn verschillen 
in ervaren sociale normen of persoonlijkheidskenmerken tussen l hb- en hetero-
seksuele jongvolwassenen. Ook kunnen l hb-specifieke factoren zoals het meemaken 
van discriminatie een rol spelen (Hatzenbuehler et al. 2008; Newcomb et al. 2014). Deze 
komen in de volgende paragraaf aan bod.

5.4 Kwetsbare en weerbare groepen onder lhb-jongeren

Tot nu toe is de aandacht uitgegaan naar verschillen in leefstijl tussen l hb- en hetero-
seksuele jongeren en de verklaringen hiervoor. Maar voor beleid en interventies is het 
ook belangrijk om te weten of er verschillen zijn tussen l hb-jongeren onderling. Zijn 
er bepaalde groepen binnen de l hb-jongerenpopulatie die meer risico lopen of juist 
weerbaarder zijn voor een ongezonde leefstijl? Net als in hoofdstuk 4 gaan we daarom 
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in op verschillen tussen sociaaldemografische groepen en verschillende oriëntaties 
(bi versus lesbisch/homo en gendernonconformiteit). Daarnaast kunnen een aantal 
l hb- specifieke risico- en beschermingsfactoren van invloed zijn. In hoofdstuk 3 en 4 is 
al toegelicht dat ervaringen zoals het meemaken van negatieve reacties, in de kast zit-
ten, of hekel aan eigen gevoelens, gerelateerd zijn aan het welzijn van l hb-jongeren. 
Omdat dit soort factoren niet kunnen worden bevraagd bij heteroseksuele jongeren (ze 
zijn immers l hb-specifiek), zijn deze factoren niet meegenomen in de decompositie-
analyses. Aanvullende analyses binnen de subgroep moeten dus uitwijzen in hoeverre 
l hb-specifieke factoren gerelateerd zijn aan de leefsituatie van l hb-jongeren.
Kuyper (2011) deed eerder onderzoek naar minderheidsstress en middelengebruik onder 
een niet-representatieve steekproef van Nederlandse l hb-jongvolwassenen, voorname-
lijk geworven via l hb-kanalen. l hb-jongvolwassenen bij wie niemand op de hoogte is 
van hun oriëntatie, degenen die negatieve reacties kregen en degenen die meer met de 
l hb-gemeenschap zijn verbonden, drinken meer. Buitenlandse studies bevestigen de 
relatie met negatieve reacties (Baiocco et al. 2010; Newcomb et al. 2014; Ryan et al. 2009), 
geslotenheid over oriëntatie (Baiocco et al. 2010; Bouris et al. 2010; Rosario et al. 2009) 
en deelname aan de l hb-gemeenschap (Baiocco et al. 2010; Holloway et al. 2012). Ook 
gebruiken jongeren met een negatieve houding ten opzichte van de eigen gevoelens 
voor seksegenoten meer middelen (Baiocco et al. 2010) evenals degenen die hun oriën-
tatie bewust willen verbergen (Pachankis et al. 2011). De resultaten uit buitenlandse stu-
dies zijn overigens niet eenduidig, want soms wordt er juist geen relatie gevonden tussen 
middelengebruik en discriminatie (Blosnich en Horn 2011), is meer geïnternaliseerde 
homonegativiteit juist gerelateerd aan minder middelengebruik (Holloway et al. 2012), 
doet het er niet toe of iemands ouders wel of niet op de hoogte zijn (Padilla et al. 2010) 
en lijkt meedoen aan de l hb-gemeenschap een beschermende factor te zijn (Johns et al. 
2013).
Deze paragraaf brengt in kaart welke jongeren relatief weerbaar of kwetsbaar zijn op 
basis van algemene sociaaldemografische kenmerken (sekse, leeftijd, opleiding, etni-
citeit, religie en stedelijkheid) en kenmerken van de oriëntatie (bi of homo en gender-
nonconformiteit). Gendernonconformiteit kan alleen meetellen bij jongvolwassenen, 
omdat gendernonconformiteit bij scholieren niet is bevraagd. Om dezelfde reden nemen 
we alleen bij jongvolwassenen l hb-specifieke factoren mee. Het draagt te ver om alle 
aspecten van leefstijl hiernaar uit te splitsten. Net als in paragraaf 4.7 kijken we bij scho-
lieren naar overgewicht en middelengebruik (roken, drinken en blowen). Bij jongvolwas-
senen kijken we naar middelengebruik (roken, drinken en blowen). Bij beide groepen 
dienen de in eerdere hoofdstukken geplaatste kanttekeningen met betrekking tot de 
religieuze en etnische minderheden wederom in acht genomen te worden: de resultaten 
dienen voorzichtig te worden geïnterpreteerd, omdat de groepen klein en selectief zijn 
en niet verder kunnen worden uitgesplitst naar specifieke afkomst of religie. Ook de 
andere subgroepen zijn van geringe omvang.



overeenkomsten en ver schillen in ge zonde leefsti jl 

91  

Tabel 5.8

Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatie kenmerken en overgewicht en middelen-

gebruik, lhb-scholieren van 11-16 jaar, 2013 (n = 116)a,b

over-
gewicht roken drinken blowen

sociaaldemografische factoren
sekse (ref: man) 0 0 0 0
leeftijd 0 - - + + + + +
etniciteit (ref: autochtoon) 0 - - - 0 + + +
religiositeit 0 0 0 0
stedelijkheid 0 0 0 + +

seksuele oriëntatie
aantrekking tot beide seksen (ref: aantr. tot eigen sekse) 0 0 0 0

a +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt.

b Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.7 (te vinden via www.scp.nl bij het 
desbetreffende rapport).

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Er is geen sociaaldemografische groep die het op alle gebieden slechter of beter doet. 
Wel komen enkele verschillen tussen groepen naar voren. Jonge l hb-scholieren roken 
meer, maar zijn minder vaak dronken en hebben minder vaak geblowd. l hb-scholieren 
met een niet-westerse achtergrond roken minder, maar blowen juist meer. En zij die op 
het platteland wonen, hebben vaker marihuana gebruikt. Opvallend is het gebrek aan 
verschillen in overgewicht en middelengebruik tussen biseksuele scholieren enerzijds 
en hun lesbische/homoseksuele leeftijdsgenoten. Internationaal lijken bi-jongeren juist 
meer risico te lopen, maar dit gaat niet op voor de Nederlandse l hb-scholieren. Voor 
jongvolwassenen stellen we, net als in hoofdstuk 4, twee modellen op voor elk aspect 
van leefstijl.
In het eerste model kijken we naar verschillen tussen groepen l hb-jongvolwassenen 
(m1, bv. naar sekse of opleiding), in het tweede model (m2) voegen we de l hb-specifieke 
ervaringen toe.
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Tabel 5.9

Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatie kenmerken, lhb-specifieke risico- en 

 beschermingsfactoren en middelengebruik, lhb-jongvolwassenen, 2013 (n = 284)a,b

roken drinken blowen

m1 m2 m1 m2 m1 m2

sociaaldemografische factoren
sekse (ref: man) 0 0 - - - - 0 0
leeftijd 0 0 0 0 + +
opleiding (ref: laag)

midden - - - - 0 0 0 0
hoger - - - - - 0 0 0 0

etniciteit (ref: autochtoon) 0 0 0 0 0 0
religiositeit -- 0 0 0 - - - -
stedelijkheid 0 0 0 0 0 0

seksuele en genderoriëntatie
aantrekking tot beide seksen  
(ref: aantr. tot eigen sekse) + + + + + + 0 0 + + + + +
gendernonconformiteit in jeugd 0 0 0 0 0 0
gendernonconformiteit 0 0 0 0 0 0

lhb-specifieke factoren
gesloten over seksuele oriëntatie (ref: ten minste 
iemand op de hoogte) 0 0 0 0
negatieve reacties gehad in de afgelopen 12 maanden 
(ref: geen reacties) 0 0 0 0
frequentie homo als scheldwoord op school 0 0 0 0
gedrag aanpassen 0 0 0 0
deelname lhb-wereld 0 0 0 0
hoeveelheid lhb-vrienden + + 0 0 0
geïnternaliseerde homonegativiteit 0 0 0 0

% verklaarde variantie 7 10 5 9 6 13

a +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt.

b Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.8.

Bron: scp (lhbj’13)

In tegenstelling tot de gelijke risico’s voor bi- en homoscholieren, verschilt de leefstijl 
van biseksuele jongvolwassenen wel van de leefstijl van hun lesbische en homoseksuele 
leeftijdsgenoten. Biseksuele jongvolwassenen roken en blowen aanzienlijk vaker. Verder 
beperkt de verhoogde leefstijlproblematiek onder l hb-jongvolwassenen zich niet tot 
een bepaalde sociaaldemografische groep, al zijn er wel een aantal specifieke verbanden. 
Laagopgeleiden roken meer, jongens drinken meer, oudere jongvolwassenen hebben 
vaker ervaring met blowen en religieuze l hb-jongvolwassenen blowen en roken juist 
minder.
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l hb-specifieke factoren houden amper verband met middelengebruik.2 Verschillen 
in middelengebruik tussen l hb-jongvolwassenen onderling zijn eveneens nauwelijks 
aan l hb-specifieke risico- en beschermingsfactoren gerelateerd. Alleen het hebben 
van l hb-vrienden speelt een kleine rol: l hb-jongvolwassenen met meer l hb-vrienden 
roken meer. Het ontbreken van relaties tussen minderheidsstressoren zoals negatieve 
reacties of het verbergen van je oriëntatie ondersteunt het middelengebruik als coping 
niet. De eerder aangehaalde verklaring voor de samenhang tussen l hb zijn en een ver-
hoogd middelengebruik als coping-strategie om de negatieve gevoelens en problemen 
het hoofd te kunnen bieden, gaat hier dus niet op voor jongvolwassenen.

5.5 Samenvatting

l hb-jongeren hebben een relatief ongezonde leefstijl. De verschillen met hun hetero-
seksuele leeftijdsgenoten zijn fors. Onder l hb-scholieren ligt de prevalentie van 
ongezond gedrag als overgewicht, weinig sporten, roken, drinken en blowen voor alle 
aspecten twee tot zes keer zo hoog. De verschillen naar seksuele oriëntatie bij jong-
volwassenen zijn minder talrijk en de verschillen die er zijn, zijn minder groot. Ze zijn 
er niet in sportfrequentie of alcoholgebruik en het aantal rokers en blowers onder 
l hb-jongvolwassenen ligt ongeveer 1,5 keer zo hoog als onder heteroseksuele leeftijds-
genoten. De verhoogde prevalenties onder jongvolwassenen vallen moeilijk te verklaren 
met de beschikbare data. l hb-jongvolwassenen zijn weliswaar slechter af op een aantal 
belangrijke voorspellers van middelengebruik (gendernonconform, lagere eigenwaarde, 
eenzamer en psychische problemen), maar deze achterstanden verklaren de verschillen 
in roken en blowen niet. Ook l hb-specifieke risicofactoren zoals negatieve reacties of in 
de kast zitten verklaren het roken, drinken en blowen niet. De vraag of de verschillen te 
herleiden zijn tot sociale normen of persoonlijkheidskenmerken, zoals uit buitenlandse 
studies blijkt, kunnen we met de beschikbare data niet beantwoorden.
De ongezondere leefstijl van l hb-scholieren valt voor een deel wel met de data te verkla-
ren. De belangrijkste factoren zijn dat ouders thuis minder regels stellen en de grotere 
emotionele en psychische problemen onder l hb-scholieren. Toch blijft een deel van 
het verschil in leefstijl tussen l hb- en heteroseksuele scholieren onverklaard. Helaas 
kunnen we ook hiervoor de mogelijk aanvullende verklaringen van persoonlijkheids-
kenmerken of sociale normen niet onderzoeken.
Er zijn een aantal verschillen in leefstijl tussen sociaaldemografische groepen l hb-
jongeren, maar er is geen sociaaldemografische groep die consistent een verhoogd of 
verlaagd risico loopt op alle aspecten van een ongezonde leefstijl. De resultaten moeten 
enigszins voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat de groepen niet zo groot zijn. 
Er is geen verschil tussen bi- en homoseksuele scholieren, bij jongvolwassenen roken 
en  blowen biseksuele jongeren vaker dan hun lesbische of homoseksuele leeftijdsgeno-
ten. Of een biseksueel aantrekkingspatroon pas op latere leeftijd voor meer problemen 
zorgt of dat de verschillen gerelateerd zijn aan een andere vraagstelling en onderzoeks-
methode in de twee groepen jongeren (zie hoofdstuk 1) kunnen we niet zeggen.
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Noten

1 Aanvullende analyses op de hbsc’13-data laten zien dat l hb-jongeren opgroeien in gezinnen 

met minder regels en daarom is deze factor meegenomen in de decompositieanalyses (zie voor de 

 werkwijze § 4.7).

2 Er is gekeken of de resultaten robuust zijn tegen verschillende coderingen van de l hb-specifieke 

factoren. De analyses zijn bijvoorbeeld ook herhaald met een maat die niet alleen onderscheid of 

l hb-jongvolwassenen negatieve reacties hebben gehad, maar ook hoe vaak zij dit meemaakten. 

De uitkomsten veranderen hierdoor niet.



overeenkomsten en ver schillen in wel zi jn

95  

6 Overeenkomsten en verschillen in welzijn

In tegenstelling tot de beknopte kennis over de leefsituatie en leefstijl van Nederlandse 
lesbische, homoseksuele en biseksuele (l hb) jongeren is er wel wat bekend over hun 
welzijn. De meest recente scp-publicatie over jongeren uit 2010 laat zien dat een op de 
zeven lesbische of biseksuele meisjes en een op de acht homo- of biseksuele jongens 
(heel) vaak met depressieve klachten kampt, de helft wel eens aan zelfmoord heeft 
gedacht en 12% hiertoe een poging deed. Alhoewel het rapport oppert dat deze pre-
valenties hoger liggen dan onder heteroseksuele jongeren, kan dit door de gebruikte 
niet-representatieve steekproef en het ontbreken van een heteroseksuele controlegroep 
niet met zekerheid worden vastgesteld (zie hoofdstuk 1).
Enkele andere niet-representatieve Nederlandse studies op een selectief aantal scholen 
maken wel gebruik van een heteroseksuele controlegroep en concluderen dat l hb-
scholieren meer depressieve klachten, meer psychische problemen en minder eigen-
waarde hebben dan heteroseksuele scholieren (Bos et al. 2008; Sandfort et al. 2010). 
De bevindingen komen overeen met bevolkingsstudies onder scholieren en jongvolwas-
senen in andere landen. l hb-jongeren zijn depressiever (Burton et al. 2013; Cardom et al. 
2013; Needham 2012; Russell et al. 2011), hebben ook meer andere psychische proble-
men (Jenkins en Vazsonyi 2013; Robinson et al. 2013) en rapporteren meer suïcidaliteit 
(Duncan en Hatzenbuehler 2014; Mustanski et al. 2014; Plöderl et al. 2013; Stone et al. 
2014).
Dit hoofdstuk kijkt of het mentale welzijn van l hb-jongeren (scholieren en jongvolwas-
senen) in Nederland anno 2013 verschilt van het welzijn van hun heteroseksuele leeftijds-
genoten en beantwoordt hiermee (een deel van) de derde onderzoeksvraag. Mochten 
er verschillen bestaan, dan gaan we op zoek naar de factoren die deze verschillen kun-
nen verklaren. Daarnaast is er aandacht voor mogelijke risicogroepen binnen de groep 
l hb-jongeren en de relatie met l hb-specifieke factoren. Deze laatste analyses betreffen 
alleen l hb-jongvolwassenen, omdat l hb-scholieren geen vragen hierover zijn gesteld 
(zie hoofdstuk 1). We hanteren een brede blik op mentaal welzijn: zowel zaken als geluk, 
eigenwaarde en ervaren gezondheid als psychische problematiek en suïcidaliteit komen 
aan bod.

6.1 Tevredenheid, geluk en eigenwaarde

Er zijn verschillende indicaties voor een goed leven, zoals rapportcijfers die jongeren hun 
leven geven, vragen naar geluksgevoel of iemands eigenwaarde (Levin en Currie 2013).
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Figuur 6.1

Beoordeling eigen levena, scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in gewogen procenten en gemiddelden)
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a Scholieren is gevraagd hoe ze zich voelen over hun leven op een ladder die van 0 tot 10 loopt (de 
Cantril ladder). Een 10 betekent dat zij het beste leven hebben dat ze zich kunnen voorstellen, 
 terwijl een nul het slechtste leven reflecteert.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

l hb-scholieren beoordelen hun leven aanzienlijk negatiever dan heteroseksuele 
scholieren. Waar heteroseksuele scholieren een 8- aan hun leven geven, geven l hb-
scholieren slechts een 6+ aan hun bestaan. In schooltermen: heteroseksuele scholieren 
geven hun leven een ‘goed’, l hb-scholieren geven hun leven een ‘voldoende’. Aan 
scholieren is tevens gevraagd hoe vaak zij zich in de afgelopen zes maanden ongelukkig 
voelden (niet in de figuur). Ongeveer een op de tien heteroseksuele scholieren (11%) was 
minstens wekelijks ongelukkig. Onder l hb-scholieren ligt dit percentage met 38% aan-
zienlijk hoger. 
l hb-jongvolwassenen is niet gevraagd een rapportcijfer aan hun leven te geven, maar 
hen is wel gevraagd of zij zich een gelukkig mens voelen. Daarnaast is hun algemene 
eigenwaarde in kaart gebracht. l hb- en heteroseksuele jongvolwassenen zijn even ge-
lukkig (zie tabel 6.1). l hb-jongvolwassenen hebben wel een lagere eigenwaarde. Zij zijn 
bijvoorbeeld vaker ontevreden over zichzelf of vinden dat ze niet veel hebben om trots 
op te zijn.
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Tabel 6.1

Geluk en eigenwaarde naar seksuele oriëntatie, jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in procenten 

en gemiddelden)a,b,c

 lhb (n = 284) hetero (n = 304)

(erg) gelukkig 72 84
gemiddelde schaalscore 3,86 3,95

eigenwaardeb

niet tevreden met mijzelf 11 6
niet veel om trots op te zijn 13 7
negatieve houding t.o.v. mijzelf 12 8
nergens goed voor 21 15

gemiddelde schaalscore 3,70 3,83

a Alleen de verschillen tussen de gemiddelde scores zijn getoetst. Vetgedrukte gemiddelden 
verschillen significant tussen lhb- en heterojongvolwassenen (p < 0,05).

b Een hogere gemiddelde score betekent dat jongvolwassenen gelukkiger zijn (1 = min; 5 = max).
c Sommige vragen waren positief en andere negatief geformuleerd. In deze tabel geven alle 

percentages een gebrek aan eigenwaarde weer. De gemiddelde schaalscore is dusdanig gecodeerd 
dat een hoger gemiddelde wijst op meer eigenwaarde (min = 1; max = 5).

Bron: scp (lhbj’13)

6.2 lhb-scholieren minder gezond

Beide groepen jongeren hebben een inschatting gegeven van hun eigen gezondheid. 
Voor scholieren verschillen de gezondheidsbeleving tussen l hb’s en heteroseksuelen. 
Iets meer dan twee derde (68%) van de l hb-scholieren beoordeelt de eigen gezond-
heid positief, bij de heteroseksuele scholieren ligt dit met 86% een stuk hoger (niet in 
de tabel). l hb- en heteroseksuele jongvolwassenen verschillen niet van elkaar (87% tot 
92% beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend).
Scholieren is daarnaast naar een aantal specifieke psychosomatische klachten gevraagd.
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Tabel 6.2

Psychosomatische klachten naar seksuele oriëntatie, scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in gewogen 

 procenten en gemiddelden)a,b

 lhb (n = 113) hetero (n = 5898)

≥ 1x per week in de afgelopen 6 maanden
hoofdpijn 33 18
maagpijn 18 9
rugpijn 22 11
slecht humeur/geïrriteerd 41 20
zenuwachtig 34 14
moeilijk in slaap 50 25
duizelig 25 11

gemiddelde score 2,61 1,93

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores. Vetgedrukte gemiddelden verschillen 
significant tussen lhb- en heteroseksuele scholieren (p < 0,05).

b De antwoorden zijn gegeven op een 5-puntsschaal (1 = bijna elke dag; 5 = bijna nooit of nooit) en 
zo gecodeerd dat een hogere gemiddelde score meer klachten betekent (min = 1; max = 5).

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

l hb-scholieren hebben gemiddeld meer psychische klachten dan heteroseksuele 
scholieren. Bijna alle prevalenties liggen ongeveer twee keer zo hoog. l hb-scholieren 
hebben relatief vaak hoofdpijn, maagpijn, rugpijn, irritaties, zenuwen, slaapproblemen 
en duizeligheid.

6.3 Veel psychische problemen onder lhb-jongeren

Naast de psychosomatische klachten brengt het hbsc-onderzoek psychische en 
gedragsmatige problemen in kaart met de Strength and Difficulties Questionnaire 
(sdq) (Goodman et al. 2010). Twintig stellingen onderzoeken problemen op vier gebie-
den: emotionele problemen (bv.: ik pieker veel; ik ben vaak ongelukkig, in de put of in 
tranen), gedragsproblemen (bv.: ik word erg boos en ben vaak driftig; ik vecht vaak), 
hyperactiviteit (bv.: ik ben rusteloos; ik ben snel afgeleid) en problemen met leeftijds-
genoten (bv.: ik ben nogal op mijzelf; ik kan beter met volwassenen opschieten dan met 
jongeren van mijn eigen leeftijd).

Ook in figuur 6.2 zien we veel meer problemen bij l hb-scholieren. In totaal heeft meer 
dan de helft van de l hb-scholieren psychische of gedragsproblemen. Zij hebben (ruim) 
twee keer zo vaak emotionele problemen, gedragsproblemen en hyperactiviteit en 
drie keer zo vaak problemen met leeftijdsgenoten.
Onder l hb-jongvolwassenen is de Mental Health Inventory 5 (mhi5) afgenomen waar-
door zicht ontstaat op hun psychische welzijn.
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Figuur 6.2

Psychische en gedragsproblemen in laatste zes maanden naar seksuele oriëntatie, scholieren van  

11-16 jaar, 2013 (in gewogen procenten)a,b
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a Vetgedrukte percentages verschillen significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).
b De antwoorden werden gegeven op een 3-puntsschaal (1 = niet waar; 3 = zeker waar). Voor het 

berekenen van de percentages zijn de officiële afkappunten voor normaal gedrag en (rand)-
problematisch gedrag gebruikt (zie http://www.sdqinfo.org).1

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Tabel 6.3

Psychische problemen in de afgelopen 4 weken naar seksuele oriëntatie, jongvolwassenen van  

16-25 jaar, 2013 (in procenten en gemiddelden)a,b

 lhb (n = 284) hetero (n = 304)

erg zenuwachtig 16 11
erg in de put 10 5
niet kalm en rustig 9 5
neerslachtig en somber 13 9
niet gelukkig 5 2

gemiddelde 2,61 2,38

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde score. Vetgedrukte gemiddelden verschillen 
significant tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).

b De gemiddelde schaalscore is dusdanig gecodeerd dat een hoger gemiddelde wijst op meer 
psychische problemen (min = 1; max = 6). De percentages reflecteren jongvolwassenen die dit 
‘vaak’, ‘meestal’ of ‘voortdurend’ ervaren (positieve items zijn gehercodeerd).

Bron: scp (lhbj’13)
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lhb-jongvolwassenen hebben meer psychische problemen dan heteroseksuele jong-
volwassenen (zie tabel 6.3). De prevalentie voor sommige psychische klachten ligt (bijna) 
twee keer zo hoog (in de put zitten, niet kalm en rustig zijn, en niet gelukkig zijn), voor 
de overige klachten zijn de verschillen minder groot. De verschillen in mentaal welzijn 
tussen lhb- en heteroseksuele deelnemers zijn eerder ook voor Nederlandse volwassenen 
en werknemers aangetoond (zie bv. Kuyper 2013; Sandfort et al. 2006) en komen overeen 
met de eerdergenoemde niet-representatieve studies en buitenlandse onderzoeken.

6.4 Suïcidaliteit groot probleem

Onder onderzoekers op het terrein van suïcidaliteit en seksuele oriëntatie heeft jaren-
lang een discussie gewoed over de vraag of l hb-jongeren slechts vaker suïcidegedachten 
en -pogingen rapporteren of dat zij daadwerkelijk meer pogingen doen en aan suïcide 
overlijden (Savin-Williams 2001; Plöderl et al. 2013). Inmiddels geeft de empirie uit bui-
tenlandse studies meer steun voor dat laatste standpunt. Eerdere scp -rapporten lieten 
een hoge prevalentie van suïcidaliteit zien, maar deze cijfers konden niet direct vergele-
ken worden met de prevalentie onder heteroseksuele jongeren. In de huidige studie kan 
dit voor de l hb-jongvolwassenen wel.

Tabel 6.4

Suïcidaliteit naar seksuele oriëntatie, jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (in procenten)a,b

 lhb (n = 284) hetero (n = 304)

serieus aan suïcide gedacht
nooit 60 81
enkele keer/soms 34 17
(heel) vaak 6 1

gemiddelde score 1,61 1,26

suïcidepoging gedaan 9 2

a Verschillen zijn alleen getoetst voor gemiddelde scores daar waar zowel percentages als 
gemiddelden beschikbaar zijn. Vetgedrukte percentages en gemiddelden verschillen significant 
tussen lhb- en heterojongeren (p < 0,05).

b Antwoorden over suïcidegedachten zijn gegeven op een 6-puntsschaal (1 = nee, nooit; 5 = heel 
vaak; 6 = dat wil ik niet zeggen). Het laatste antwoord is gecategoriseerd als ontbrekende waarde 
en het gemiddelde is zo berekend dat een hogere score duidt op meer suïcidegedachten (min = 1; 
max = 5).

Bron: scp (lhbj’13)

De verschillen tussen l hb-jongvolwassenen en hun heteroseksuele leeftijdsgenoten 
in suïcidaliteit zijn groot. Het percentage l hb-jongeren dat hier wel eens aan heeft 
gedacht, ligt ruim twee keer zo hoog. Het percentage l hb-jongeren dat minstens één 
poging heeft gedaan om zichzelf van het leven te beroven, ligt met 9% ruim vier keer zo 
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hoog. Deze cijfers bevestigen eerdere vermoedens en komen overeen met buitenlandse 
bevolkingsstudies onder jongeren.

6.5 Verschillen tussen lhb- en heteroseksuele jongeren verklaard

Voorgaande paragrafen laten grote verschillen zien op tal van aspecten van welzijn tus-
sen l hb- en heteroseksuele scholieren en jongvolwassenen. Net als in de hoofdstukken 
over leefsituatie en leefstijl zoeken we hiervoor verklaringen met decompositieanalyses 
(zie § 4.7 voor toelichting). Omdat we niet op alle verschillen in kunnen gaan, selecteren 
we voor scholieren de variabelen psychosomatische klachten, emotionele problemen 
en gedragsproblemen. Voor jongvolwassenen ligt de focus op psychische klachten en 
suïcidaliteit.

Scholieren: psychosomatische klachten, emotionele en gedragsproblemen
De internationale literatuur en de in hoofdstuk 4 geconstateerde verschillen in leef-
situatie tussen l hb- en heteroseksuele scholieren brengen mogelijke verklaringen naar 
voren voor de verschillen in mentaal welzijn tussen l hb- en heteroseksuele scholieren. 
Net als bij de verschillen in middelengebruik lijkt de afwijkende thuissituatie van l hb-
scholieren een kandidaat. In buitenlandse studies kan de lagere sociale steun van het 
thuisfront die l hb-scholieren ervaren de verschillen in gerapporteerde mentale proble-
men deels verklaren (Bouris et al. 2010; Pearson en Wilkinson 2013; Shilo en Savaya 2011). 
Ook geven de Amerikaanse en Engelse literatuur aanleiding om te vermoeden dat de 
schoolbeleving van l hb-scholieren een deel van de verschillen in welzijn kan verklaren: 
zij ontvangen minder steun op school en hebben vaker met pesten te maken (Birkett 
et al. 2009; Roberts et al. 2013; Robinson et al. 2013).

De forse verschillen in welzijn tussen Nederlandse l hb- en heteroseksuele scholieren 
kunnen we voor een aanzienlijk deel verklaren (zie tabel 6.5). Het gezin en de school 
spelen een belangrijke rol. l hb-jongeren ervaren over het algemeen meer psycho-
somatische, emotionele en gedragsmatige problemen omdat zij een minder goede 
thuissituatie en schoolsituatie hebben. Ze kunnen thuis minder met hun zorgen bij hun 
ouders terecht en ervaren minder steun vanuit het gezin. Ze hebben ook een minder 
goede band met docenten op school en worden vaker gepest. En het zijn al deze factoren 
die ook aan de problemen met het welzijn zijn gerelateerd.
Een deel van de verschillen in welzijn kunnen we niet verklaren. Voorbeelden van 
aanvullende factoren die de huidige data helaas niet bevatten zijn persoonlijkheids-
kenmerken zoals impulsiviteit (Liu en Mustanski 2012; Mustanski en Liu 2013), het rela-
tief vaak ervaring hebben met seksueel geweld (Mustanski et al. 2014) of de grotere mate 
van gendernonconformiteit (Rieger en Savin-Williams 2012; Toomey et al. 2010).
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Tabel 6.5

Decompositieanalyse van verschillen in welzijn tussen lhb- en heteroseksuele scholieren, scholieren 

van 11-16 jaar, 2013 (in verklarende procenten)a,b

 
psychosomatische 
problemen

emotionele 
 problemen

gedrags- 
problemen

sociaaldemografisch
sekse 0 0 0
leeftijd 2 2 –5
religiositeit 0 0 0

gezin
niet bij beide ouders wonen 2 3 4
zorgen bespreken met ouders 14 16 9
steun gezin 12 9 22

school
band met docent 6 4 13
pesten 16 19 15

totale bijdrage niet-significante factorenc 3 6 –3

onverklaard 45 41 45

a Voor de gebruikte maten zie bijbehorende tabellen in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
b Een 0 betekent dat de variabele geen significant unieke bijdrage levert (p < 0,05).
c Ook al dragen de factoren met een 0 niet significant bij, toch leveren zij gezamenlijk wel een 

bijdrage aan het verklaren van de verschillen. Die bijdrage wordt weergegeven in deze rij van de 
tabel.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Jongvolwassenen: psychische problemen en suïcidaliteit
De slechtere thuissituatie en de schoolbeleving kunnen ook licht werpen op de ver-
schillen in psychische problemen en suïcidaliteit tussen l hb- en heteroseksuele 
jongvolwassenen, maar de dataset bevat hier amper gegevens over. Wel komen uit 
buitenlands onderzoek andere factoren naar voren die mogelijk een rol spelen: een-
zaamheid (Hawkley en Cacioppo 2010; Qualter et al. 2013), gendernonconformiteit 
(Rieger en Savin-Williams 2012; Toomey et al. 2010) en eigenwaarde (Ueno 2010; Steiger 
et al. 2014). Ook verklaart de grotere psychische problematiek onder l hb-jongvolwasse-
nen mogelijk een deel van de verschillen in suïcidaliteit (Langhinrichsen-Rohling et al. 
2011; Mustanski en Liu 2013).
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Tabel 6.6

Decompositieanalyse van verschillen in welzijn tussen lhb- en heteroseksuele jongvolwassenen van 

16-25 jaar, 2013 (in verklarende procenten)a

 psychische klachten suïcide-gedachten

sociaaldemografisch
leeftijd 0 0
religiositeit 0 0

gezin
niet bij beide ouders wonen 0 9

genderidentiteit
gendernonconformiteit jeugd 0 26
huidige gendernonconformiteit 0 0

eigenwaarde 0 0
eenzaamheid 0 0
psychische klachten x 12
totale bijdrage niet-significante factorenb 68 2
onverklaard 32 51

a Een 0 betekent dat de variabele geen significant unieke bijdrage levert (p < 0,05). Een x betekent 
dat de variabele niet is meegenomen in de analyse.

b Ook al dragen de factoren met een 0 niet significant bij, toch leveren zij gezamenlijk wel een 
bijdrage aan het verklaren van de verschillen. Die bijdrage wordt weergegeven in deze rij van de 
tabel.

Bron: scp (lhbj’13)

De factoren kunnen de grotere psychische problemen onder l hb-jongvolwassenen niet 
goed verklaren (zie tabel 6.6). Geen enkele factor levert een unieke bijdrage. Wellicht zijn 
de factoren die bij scholieren een rol spelen ook van belang bij jongvolwassenen (zoals 
de thuis- en schoolsituatie), maar deze gegevens zijn niet beschikbaar. Dat l hb-jong-
volwassenen vaker serieus overwegen om uit het leven te stappen, is wel duidelijk aan 
drie factoren gerelateerd: de grotere mate van gendernonconformiteit, meer psychische 
klachten en het gegeven dat zij minder vaak bij beide ouders wonen.
Naast de school- en gezinsinvloeden zijn er factoren die mogelijk een rol spelen bij 
de welzijnsproblemen, maar die met de beschikbare gegevens niet zijn te onder-
zoeken. Voorbeelden zijn een verhoogd gevoel van hulpeloosheid onder l hb-jongeren 
( Langhinrichsen-Rohling et al. 2011; Mustanski en Liu 2013; Stone et al. 2014) en het 
gevoel dat zij anderen tot last zijn (Baams et al. nog te verschijnen). Daarnaast kunnen 
persoonlijkheidskenmerken als impulsiviteit een rol spelen (Liu en Mustanski 2012; 
Mustanski en Liu 2013). Tot slot is een factor dat l hb-jongeren relatief vaak seksueel 
geweld mee maken, een belangrijke voorspeller van mentale problematiek (Mustanski 
et al. 2014).
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6.6 Kwetsbare en weerbare groepen onder lhb-jongeren

Binnen de groep l hb-jongeren zijn sommige subgroepen mogelijk kwetsbaarder of 
weerbaarder dan anderen voor welzijnsproblemen. Net als bij de verschillen in leefstijl 
kijken we of er sociaaldemografische groepen of groepen met verschillende oriëntaties 
(bi versus homo en gendernonconformiteit) zijn die meer of minder risico lopen. We 
maken dezelfde selectie van uitkomstenmaten als in paragraaf 6.5: psychosomatische, 
emotionele en gedragsproblemen bij l hb-scholieren en psychische problemen en suïci-
dale gedachten onder l hb-jongvolwassenen.

Tabel 6.7

Samenhang tussen sociaaldemografische factoren en welzijn, lhb-scholieren van 11-16 jaar, 2013a,b

psychosomatische 
klachten

emotionele 
 problemen

gedrags- 
problemen

sociaaldemografische factoren
sekse (ref: man) + + + + + + 0
leeftijd + + + 0 0
etniciteit (ref: autochtoon) 0 0 0
religiositeit (ref: niet religieus) 0 0 0
stedelijkheid 0 0 0

seksuele oriëntatie
seksuele oriëntatie (ref: alleen aantrek-
king eigen sekse) 0 0 0

a +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt.

b Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.9.

Bron: scp/uu/Trimbos (hbsc ’13)

Onder l hb-scholieren lijkt één sociaaldemografische groep meer risico op problemen 
te lopen: meisjes. Lesbische en biseksuele meisjes rapporten meer psychosomatische 
klachten en emotionele problemen dan homo- en biseksuele jongens. Dit is niet opval-
lend, want dit komt overeen met bevindingen in algemene jongerenonderzoeken waarin 
eveneens meer mentale problemen onder meisjes en vrouwen worden aangetroffen 
(Van Dorsselaer et al. 2010). Meisjes zijn dus sowieso kwetsbaarder voor dit soort pro-
blemen. Er zijn onder de l hb-scholieren verder geen groepen die op meerdere aspecten 
meer of minder risico lopen. Dat we geen verschillen vinden tussen autochtone en 
migranten l hb-scholieren en tussen religieuze en niet-religieuze l hb-scholieren kan 
komen doordat ze hierin niet verschillen, maar de beperkte omvang van de groep en het 
niet kunnen uitsplitsen naar subgroepen van migranten en religieuzen kan eveneens 
een rol spelen. Ook de andere subgroepen zijn beperkt in omvang, de resultaten moeten 
dus voorzichtig worden geïnterpreteerd.
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Net als in de voorgaande hoofdstukken kunnen we onder jongvolwassenen ook on-
derzoeken of l hb-specifieke risico- en weerbaarheidsfactoren aan hun welzijn zijn 
gerelateerd. De l hb-specifieke factoren, zoals het meemaken van negatieve reacties of 
het in de kast zitten (zie hoofdstuk 3), zijn in andere studies eveneens gerelateerd aan 
het welzijn van l hb-jongeren. Buitenlandse onderzoeken laten bijvoorbeeld een relatie 
zien tussen psychische problemen als depressies of suïcidaliteit en het meemaken van 
discriminatie en negatieve bejegening (Almeida et al. 2009; Birkett et al. 2009; Liu en 
Mustanski 2012; Mustanski en Liu 2013). De negatieve reacties voorspellen psychische 
problemen op de langere termijn (Burton et al. 2013). De relatie tussen negatieve bejege-
ning en een verminderd welzijn is ook in Nederlandse niet-representatieve onderzoeken 
(jongeren geworven via l hb-kanalen) aangetoond (Baams et al. 2013; Van Bergen et al. 
2013), evenals een verband tussen welzijn en het vaker horen van homo als scheldwoord 
(Collier et al. 2013b). Newcomb en Mustanski (2010) analyseerden alle eerdere studies die 
zich richten op geïnternaliseerde homonegativiteit en welzijn en vonden een verband 
hiertussen. Onder Nederlandse jongvolwassenen lijkt het open zijn (naar de vader) een 
positieve uitwerking te hebben op het welzijn van l hb-scholieren (Bos et al. 2008).

Meisjes hebben meer problemen en gedachtes aan zelfmoord als er voor de min-
derheidsstress factoren wordt gecorrigeerd (zie tabel 6.8). Zoals al opgemerkt bij de 
scholieren hebben meisjes in het algemeen meer emotionele problemen dan jongens. 
Biseksuele jongeren hebben meer psychische problemen en suïcidale gedachten. De 
grotere psychische klachten komen doordat zij meer geïnternaliseerde homonegativiteit 
hebben. Een negatieve houding ten opzichte van je eigen l hb-oriëntatie is een factor 
die sterk gerelateerd is aan psychische problemen. Daarnaast rapporteren l hb-jongeren 
met een negatieve ervaring in het afgelopen jaar en zij die meer geïntegreerd zijn in de 
l hb-wereld, meer klachten. Suïcidaliteit is amper gerelateerd aan l hb-specifieke be-
schermings- of  risicofactoren. Alleen, en dat is wederom opvallend, meer integratie in 
de l hb-wereld is gerelateerd aan meer suïcidale gedachten. Bij het ontbreken van ver-
banden met etniciteit en religiositeit moeten de inmiddels bekende kanttekeningen in 
acht worden genomen.
Bestaande literatuur suggereert dat meer integratie in de l hb-wereld beschermend 
moet werken tegen problemen (Meyer 2003). Men neemt aan dat het kennen van gelijk-
gestemden weerbaar maakt, omdat dit een netwerk biedt waarin mensen niet in een 
minderheidspositie verkeren, aansluiting vinden met hun ervaringen en sociale steun 
van gelijkgestemden ontvangen. Er zijn echter verschillende hypothesen op te werpen, 
die het opvallende resultaat van een negatieve uitwerking van meer integratie verklaren. 
We kunnen ze evenwel niet met data onderbouwen. Allereerst is er het alom bekende 
kip-of-ei probleem: krijgen l hb-jongvolwassenen van meer integratie in de l hb-wereld 
mentale problemen, of zoeken l hb-jongvolwassenen met meer problemen de l hb-
wereld op? Tabel 6.9 laat zien dat er een verband is, maar geeft geen richting van het 
verband aan. Een andere verklaring is dat mentale problemen zich verspreiden in sociale 
netwerken. Net als eerder is aangegeven met betrekking tot eenzaamheid, verspreiden 
depressieve klachten zich door sociale netwerken heen. Als mensen in aanraking komen 
met depressieve medemensen, neemt de kans dat zij zelf in de toekomst depressieve 
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klachten ontwikkelen aanzienlijk toe (Rosenquist et al. 2011). De prevalentie van mentale 
problematiek ligt onder l hb’s relatief hoog (Meyer 2003), dus zodra jongvolwassenen 
meer integreren in die wereld, wordt de kans dat zij zelf mentale problemen ontwik-
kelen groter. In Amerikaanse literatuur wordt wel gesproken over het ‘suffering suicidal 
script’ in de l hb-gemeenschap (Savin-Williams 2001). Tot slot kan het zo zijn dat l hb-
jongvolwassenen die meer in de l hb-wereld zitten, vaker in aanraking komen met 
boodschappen over problemen binnen hun gemeenschap. Dit kan hun sensitiviteit voor 
de problemen verhogen en rapportage hiervan in de hand werken.

Tabel 6.8

Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatiekenmerken, lhb-specifieke risico- en 

 beschermingsfactoren en middelengebruik, lhb-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (n = 284)a,b

psychische  
klachten

suïcidale  
gedachten

m1 m2 m1 m2

sociaaldemografische factoren
sekse (ref: man) 0 + + + 0 + + +
leeftijd 0 0 0 0
opleiding (ref: laag)

midden 0 0 0 0
hoger 0 0 0 0

etniciteit (ref: autochtoon) 0 0 0 0
religiositeit 0 0 0 0
stedelijkheid 0 0 0 0

seksuele en genderoriëntatie
aantrekking tot beide seksen (ref: aantr. tot eigen sekse) + + 0 + + + +
gendernonconformiteit in jeugd 0 0 0 0
gendernonconformiteit 0 0 0 0

lhb-specifieke factoren
gesloten over seksuele oriëntatie (ref: ten minste iemand 
op de hoogte) 0 0
negatieve reacties gehad in de afgelopen 12 maanden (ref: 
geen reacties) + + 0
frequentie homo als scheldwoord op school 0 0
gedrag aanpassen 0 0
deelname lhb-wereld + + + +
hoeveelheid lhb-vrienden 0 0
geïnternaliseerde homonegativiteit + + + 0

% verklaarde variantie 2 28 0 5

a +++ = zeer sterk positief verband, ++ = sterk positief verband, + = positief verband, 0 = geen 
significant verband, - = negatief verband, -- = sterk negatief verband, --- = zeer sterk negatief 
verband. Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt.

b Voor de exacte maten en de afkapgrenzen zie bijlage A, tabel A.10.
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Opvallender dan de gevonden verbanden tussen geïnternaliseerde homonegativiteit, 
negatieve reacties en welzijnsproblemen, is het ontbreken van andere verbanden die wel 
in de literatuur veelvuldig zijn aangetoond. Voor het welzijn van l hb-jongeren maakt 
het weinig uit of er iemand op de hoogte is van hun oriëntatie, of zij hun gedrag aanpas-
sen om maar niet op te vallen, hoe vaak ze met homo als scheldwoord worden gecon-
fronteerd en of ze l hb-vrienden hebben. Over de oorzaak van het gebrek aan relaties 
valt wederom slechts te speculeren. Allereerst kan het maatschappelijk klimaat in Neder-
land hier debet aan zijn. Door het relatief positieve klimaat in Nederland qua wetgeving 
en maatschappelijke houding ten opzichte van homoseksualiteit, kunnen l hb-jongeren 
wellicht veel steun krijgen van heteroseksuele jongeren en volwassenen. Deze steun 
maakt dan contact met gelijkgestemden minder relevant. Daarnaast kunnen meerdere 
positieve ervaringen wellicht opwegen tegen de mogelijk negatieve impact van schelden 
of gedragsaanpassingen. Ook spreken verschillende organisaties, tv-sterren, politici 
enzovoort, zich met enige regelmaat uit tegen homonegativiteit en voor sociale accepta-
tie en gelijke rechten. Hierdoor hoeven jongvolwassenen niet uit de kast te zijn om met 
positieve boodschappen en steun in aanraking te komen.
De afwezigheid van veel verbanden kan deels een gevolg zijn van het feit dat l hb- 
specifieke factoren onderling samenhangen. Zo bestaan er bivariate verbanden tussen 
bijvoorbeeld psychische problemen en het gedrag aanpassen of het aantal l hb- 
vrienden, maar hangen deze maten ook samen met integratie in de l hb-wereld en 
 geïnternaliseerde homonegativiteit, en die samenhang doet de bivariate samenhang in 
de multivariate analyses teniet.
Een aanvullende verklaring is dat de l hb-specifieke risicofactoren minder van belang 
zijn dan de algemene risicofactoren voor mentale problematiek. Tabellen 6.6 en 6.7 laten 
zien dat algemene risico- en beschermingsfactoren zoals de thuissituatie, pesten en 
schoolbeleving een aanzienlijk deel van de verhoogde problematiek onder l hb-jongeren 
verklaren. Deze factoren zijn mogelijk ook belangrijker dan l hb-specifieke factoren als 
het gaat om verschillen binnen de groep l hb-jongeren.
Verder kunnen de beperkte verbanden het gevolg zijn van de gebruikte maten voor de 
minderheidsstressoren. Er zijn enkele verdiepende analyses uitgevoerd om te kijken of 
er meer verbanden worden gevonden als in ogenschouw wordt genomen naar welke 
 personen jongvolwassenen wel of niet open zijn en wat eventueel de reactie hierop was. 
Maar deze genuanceerdere analyses laten evenmin overtuigende verbanden zien.
Tot slot kan een aanvullende verklaring zijn dat alhoewel minderheidsstressfactoren 
in hun vereenvoudigde weergave eenduidige effecten op welzijn veronderstellen, een 
aantal van deze factoren zowel een positief als een negatief effect kan hebben. Open-
heid over een l hb-oriëntatie en het niet anders voordoen dan je bent, wordt vaak gezien 
als een beschermende factor tegen psychische problemen; verschillende onderzoeken 
ondersteunen deze bewering (Baiocco et al. 2010; Pachankis et al. 2011). Maar open 
zijn over een oriëntatie en je gedrag nooit aanpassen maakt ook kwetsbaar voor het 
 ontvangen van negatieve reacties en het meemaken van discriminatie. Waarschijnlijk 
zijn er daarom studies die juist geen verband tussen openheid en een verbeterd welzijn 
laten zien (Balsam en Mohr 2007). Negatieve reacties en schelden kunnen hard aan-
komen en het welzijn aantasten, maar ze kunnen tevens tot weerbare reacties leiden of 
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de ontwikkeling van weerbaarheid bespoedigen (Herrick et al. 2014). Doordat de facto-
ren zowel een positieve als een negatieve uitwerking op iemands welzijn kunnen heb-
ben, kan het netto resultaat ‘geen samenhang’ zijn.

6.7 Samenvatting

Net als bij de leefstijl zijn de verschillen tussen l hb- en heteroseksuele jongeren qua 
mentaal welzijn talrijker dan de overeenkomsten. l hb-scholieren rapporteren minder 
gelukkig te zijn, minder tevreden te zijn met hun leven, zich minder gezond te voelen 
en meer psychosomatische, emotionele en gedragsproblemen te hebben. De preva-
lentie van problemen ligt onder l hb-scholieren vaak twee tot drie keer zo hoog. Ook 
onder l hb-jongvolwassenen komen de problemen (veel) vaker voor. Zij hebben een 
lagere eigenwaarde, meer psychische problemen, vaker suïcidale gedachten en hebben 
ruim vier keer zo vaak een zelfmoordpoging gedaan. Er zijn twee terreinen waarop zij 
niet verschillen van hun heteroseksuele leeftijdsgenoten: de eigen inschatting van hun 
gezondheid en de mate van geluk.
De slechte positie van l hb-scholieren is deels gerelateerd aan hun slechtere thuis- en 
schoolsituatie. Ze wonen minder vaak bij beide ouders, kunnen bij hen minder goed met 
hun zorgen terecht, ervaren minder steun vanuit het gezin, hebben een slechtere band 
met docenten op school en worden vaker gepest. De grotere psychische klachten van 
l hb-jongvolwassenen kunnen niet zo goed worden verklaard. Een deel van de verschil-
len in suïcidaliteit is gerelateerd aan hun hogere mate van gendernonconformiteit, hun 
grotere psychische problematiek en het gegeven dat zij minder vaak bij beide ouders 
wonen. De verschillen in psychische klachten tussen l hb-jongvolwassenen onderling 
is deels gerelateerd aan specifieke l hb-risicofactoren. l hb-jongvolwassenen die nega-
tieve reacties kregen op hun oriëntatie en zij die zelf een negatieve houding hebben ten 
opzichte van hun eigen oriëntatie, hebben meer klachten. Suïcidaliteit is amper gere-
lateerd aan l hb-specifieke risico- of beschermingsfactoren. Opvallend is de bevinding 
dat meer integratie in de l hb-wereld gerelateerd is aan meer problemen. Of dit komt 
doordat jongeren met problemen de l hb-wereld eerder opzoeken, mentale problemen 
bekend staan om de sociale besmettelijkheid of door een verhoogde sensitiviteit en rap-
portagebereidheid onder de meer geïntegreerde groep, is niet duidelijk.
Lesbische en biseksuele meisjes vormen een risicogroep, zij rapporteren meer proble-
men dan jongens. Dit ligt onder heteroseksuele jongeren overigens niet anders; meisjes 
zijn in het algemeen vatbaarder voor mentale problemen. Net als bij de leefstijl zijn er 
geen verschillen tussen bi- en homoseksuele scholieren, maar wel tussen bi- en homo-
seksuele jongvolwassenen. In deze laatste groep hebben biseksuele jongvolwassenen 
meer psychische problemen en zelfmoordgedachten dan hun lesbische of homoseksuele 
leeftijdsgenoten. Of de verschillende bevindingen voor scholieren en jongvolwassenen 
aan verschillen in onderzoeksmethoden liggen of dat biseksuele personen pas op wat 
latere leeftijd kwetsbaarder worden voor problematiek, valt op basis van de beschikbare 
gegevens niet na te gaan.
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Noot

1 Het afkappunt voor de percentages in de tabel ligt tussen ‘normaal’ en ‘licht problematisch’. Als de 

groep ‘licht problematisch’ verder wordt uitgesplitst naar ‘licht’ en ‘ernstig’, blijven l hb-scholieren 

vaker problemen hebben. Zo valt van de 44% die emotionele problemen rapporteert 6% in de lichte 

categorie en 37% in de ernstige categorie (bij heteroseksuele scholieren is dit 7% en 11%). Bij ge-

dragsproblemen is 13% van de l hb-scholieren licht problematisch en 18% ernstig (dit is 7% en 6% bij 

hetero seksuelen).
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7 Samenvatting en slotbeschouwing

Dit rapport brengt de meest recente stand van zaken op het gebied van seksuele 
 oriëntatie en jongeren in kaart. Het besteedt aandacht aan twee belangrijke pijlers van 
het lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (l hbt) emancipatiebeleid: de 
houding ten opzichte van l hbt-zaken van Nederlandse jongeren, en de ervaringen, 
leefsituatie, leefstijl en het welbevinden van lesbische, homoseksuele en biseksuele 
jongeren zelf. Deze laatste vergelijken we met de leefsituatie, leefstijl en het wel-
bevinden van heteroseksuele jongeren. Er is gebruikgemaakt van twee grootschalige 
bevolkingsonderzoeken, te weten Health Behavior of School-Aged Children (hbsc) en 
Culturele Veranderingen/Sociale Leefsituatie Index (cul/sl i). Daarnaast is een aanvul-
lend onderzoek uitgevoerd: Lesbische, Homoseksuele en Biseksuele Jongeren (l hbj). 
We onderscheiden twee groepen jongeren: scholieren (11-16 jaar) en jongvolwassenen 
(16-25 jaar). Niet alle informatie is voor beide groepen beschikbaar, daarom spreken we 
vaak over een van de twee groepen. Is wel voor beide groepen  informatie beschikbaar, 
dan hebben we het over ‘jongeren’.

7.1 Stand van zaken

Jongeren van nu zijn opgegroeid in een tijd waarin het huwelijk open staat voor paren 
van gelijk geslacht, populaire presentatoren jongeren op tv uit de kast helpen, partijen 
over de hele politieke linie zich uitspreken tegen homofoob geweld en zaken als het 
uitsluiten van homo’s voor militaire dienst of massale demonstraties tegen gelijke 
gerechten rariteiten uit Amerika en Rusland zijn. Dit alles heeft er niet toe geleid dat 
heteroseksuele jongeren in Nederland een positieve houding hebben ten opzichte van 
l hbt-Nederlanders of dat l hb-jongeren in Nederland net zo onbekommerd jong kun-
nen zijn als hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.
Nederlandse jongeren staan tegenover sommige l hb-zaken positief, maar tegenover 
andere wat negatiever. Met de meerderheid van de scholieren valt wel te praten over 
vriendschappen met l hb-jongeren. Twee derde van de bo-leerlingen (67%) en driekwart 
van de vo-leerlingen (76%) geeft aan dat l hb-jongeren hun vrienden mogen zijn. Daar-
entegen moeten twee zoenende jongens of meisjes niet altijd op coulance rekenen bij 
scholieren: 36% van de bo- en 34% van de vo-leerlingen vindt twee zoenende jongens 
vies en dit geldt voor 33% en 19% als het om twee meisjes gaat. Ook geven veel scholieren 
aan dat als je op hun school homo bent, je dat beter niet aan iedereen kunt vertellen 
(23% denkt dat je dit niet kunt vertellen, 39% denkt dat je dat alleen aan vrienden kunt 
vertellen). De houdingen van scholieren in 2009 verschillen van de houding anno 2013 in 
positieve zin, maar of dit duidt op een trend van positievere houdingen onder scholieren 
of een toevallige fluctuatie is, valt op basis van de nu beschikbare data niet te zeggen.
Het merendeel van de jongvolwassenen vindt gelijke rechten voor l hb- en hetero-
seksuele individuen prima, geeft aan dat ze vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals 
ze willen en vindt dat ze docent moeten kunnen worden. Maar zoenende, vrijende of 
hand-in-hand lopende l hb’s kunnen bij een aanzienlijke groep jongvolwassenen niet op 
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goedkeuring rekenen en ook een homoseksuele oriëntatie van de eigen zoon of dochter 
zou bij 17% moeilijk liggen. De houding van jongvolwassenen is sinds 2006 wel positie-
ver geworden. Acht jaar geleden keurde 18% homo- en biseksualiteit nog af, tegenwoor-
dig is dat nog maar 6%. Vriendschappen met transgenders vormt voor het overgrote deel 
van de jongvolwassenen geen probleem, maar genderambivalentie (onduidelijkheid of 
iemand met een man of vrouw van doen heeft) ligt bij veel jongvolwassenen moeilijker. 
De vergoeding van medische ingrepen bij transities wordt niet gesteund door veel jong-
volwassenen, zij vinden dat transgenders zelf voor de kosten moeten opdraaien. Voor 
zowel scholieren als jongvolwassenen geldt dat meisjes een positievere houding hebben 
en religieuze jongeren een negatievere. Scholieren met een migrantenachtergrond zijn 
ook negatiever.
De verschillen tussen l hb- en heteroseksuele jongeren zijn talrijker dan de overeen-
komsten. Tot die laatste categorie behoren de volgende onderzoeksresultaten. l hb- en 
heteroseksuele jongeren verschillen niet in hun vriendenkring. l hb-scholieren heb-
ben evenveel contact met hun vrienden, ervaren dezelfde mate van steun van hen en 
hebben het gevoel dat ze met hun problemen bij hun beste vriend(in) terecht kunnen. 
l hb-jongvolwassenen hebben evenveel heteroseksuele vrienden als hun heteroseksuele 
leeftijdsgenoten, meer l hb-vrienden (alhoewel veel heterojongeren eveneens aangeven 
l hb-vrienden te hebben) en evenveel ervaring met relaties. Ze zijn wel iets eenzamer 
dan heteroseksuele jongvolwassenen. Wat betreft informele participatie in termen van 
sociaal-culturele activiteiten (vrijwilligerswerk, culturele uitstapjes of uitgaan) en maat-
schappelijke opvattingen over vrouwen, migranten en vrijheid ontlopen de twee groe-
pen jongeren elkaar evenmin. Verder zijn jongvolwassenen niet verschillend in termen 
van sportgedrag, alcoholgebruik, de subjectieve inschatting van hun gezondheid en de 
mate waarin ze gelukkig zijn.
Waar zijn dan wel verschillen en problemen? l hb-scholieren hebben meer proble-
men thuis en op school. Ze ervaren minder steun vanuit het gezin, kunnen minder 
met ouders over zorgen praten, vinden school minder leuk, ervaren een negatievere 
sfeer in de klas en een slechtere band met de docent, spijbelen vaker en worden vaker 
gepest. Ze sporten minder, hebben meer overgewicht en hun alcohol-, sigaretten- en 
marihuana gebruik ligt twee tot zes keer zo hoog. Ze geven hun leven een zesje, in tegen-
steling tot de acht min die heteroseksuele scholieren hun leven geven. Ze rapporteren 
zelf een slechtere gezondheid en ze hebben veel meer psychosomatische, emotionele en 
gedragsproblemen.
l hb-jongvolwassenen roken en blowen vaker. Ze hebben minder eigenwaarde en ook 
veel meer psychische problemen. Daarnaast rapporteren l hb-jongvolwassenen in 
ver gelijking met hun heteroseksuele leeftijdsgenoten fors meer suïcidegedachten en 
suïcide pogingen. De verschillen tussen l hb- en heteroseksuele jongeren zijn groter dan 
je in een land als Nederland zou mogen (of in ieder geval zou willen) verwachten.
In tegenstelling tot het toch sombere beeld dat naar voren komt als het gaat om de 
algemene leefwereld, de leefstijl en het welzijn van l hb-jongvolwassenen, geven l hb-
specifieke aspecten van het bestaan een positiever beeld. Bij de meerderheid is iemand 
in de nabije omgeving op de hoogte van de l hb-gevoelens en als dat niet zo is, is dat 
met name omdat hij/zij nog niet zeker is van zijn/haar oriëntatie. Bij driekwart is de 
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beste vriend(in) op de hoogte en bij 66% tot 70% de ouders. De openheid neemt af naar-
mate we breder in de sociale kring kijken, maar nog altijd zijn bij 64% sommige of alle 
klasgenoten/medestudenten op de hoogte en bij 59% sommige of alle collega’s. Alleen 
bij medesporters zijn bij een minderheid (47%) sommige of allemaal op de hoogte. Als 
l hb-jongvolwassenen open zijn over hun gevoelens, krijgt een overgrote meerder-
heid uit elke sociale bron initieel een positieve reactie en is vervolgens de houding ten 
opzichte van hun seksuele oriëntatie eveneens overwegend positief.1 Het lijkt erop dat 
in de nabije sociale omgeving l hb-zijn niet voor grote interpersoonlijke problemen 
zorgt bij een meerderheid van de l hb-jongvolwassenen, al kan er natuurlijk sprake zijn 
van een selectie- effect: wellicht zijn alleen degenen die in een accepterende of tolerante 
om geving verkeren, open over hun l hb-zijn.
Vier op de tien l hb-jongvolwassenen kreeg echter in het afgelopen jaar te maken met 
negatieve reacties en een kwart paste regelmatig of vaak het gedrag aan om niet zicht-
baar te zijn. Zij raken bijvoorbeeld hun partner niet aan als anderen het kunnen zien of 
vermijden bepaalde plekken. En hoewel de overgrote meerderheid geen moeite heeft 
met hun gevoelens voor seksegenoten, is er ook een groep l hb-jongvolwassenen die 
ambivalent of negatief ten opzichte van de eigen seksuele oriëntatie staat. Zij schamen 
zich bijvoorbeeld voor hun gevoelens of voelen zich ongelukkig als ze eraan denken dat 
ze l hb zijn.

7.2 Verklaringen voor verschillen tussen lhb- en heteroseksuele jongeren

In het rapport gingen we niet alleen op zoek naar overeenkomsten en verschillen, maar 
ook naar mogelijke verklaringen voor de verschillen. Voor sommige verschillen slaag-
den we hierin beter dan voor andere. Zo krijgen we met de beschikbare data niet goed 
zicht op de vraag waarom l hb-scholieren minder steun van thuis ervaren en waarom zij 
meer gepest worden op school. Als het gaat om hun spijbelgedrag, ongezonde leefstijl 
en mentale problemen verklaren de data wel zo’n 50% tot 60% van de verschillen. Veel 
problemen lijken dan hand in hand te gaan. Het gegeven dat l hb-scholieren veel vaker 
spijbelen dan heteroseksuele scholieren valt bijvoorbeeld deels toe te schrijven aan het 
minder goed over hun zorgen kunnen praten met hun ouders, de slechtere band met hun 
docenten en hun grotere psychosomatische, emotionele en gedragsproblematiek. Hun 
verhoogde middelengebruik (alcohol, roken en drugs) en overgewicht komen deels voort 
uit een gebrek aan regels thuis omtrent middelengebruik, de mindere steun die zij thuis 
ervaren, het minder kunnen bespreken van hun zorgen met hun ouders en de grotere 
emotionele en gedragsproblematiek. De negatievere thuissituatie en het vaker gepest 
worden zijn bovendien voor een deel gerelateerd aan de grotere omvang van psycho-
somatische, emotionele en gedragsproblemen onder l hb-scholieren.
Helaas weten we niets over de thuissituatie en de school-, studie- en werksituatie van 
l hb-jongvolwassenen, dus kunnen we geen uitspraken doen over de relevantie van 
die aspecten bij het verklaren van hun verhoogde problematiek. Door het karakter van 
de dataset (die zich vooral richtte op l hb-specifieke zaken) ontstaat geen goed beeld 
van de algemene risico- en beschermingsfactoren die de mogelijke verschillen in een-
zaamheid, roken, blowen en psychische problemen tussen l hb- en heteroseksuele 
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 jongvolwassenen verklaren. Wel komt naar voren dat een deel van de verschillen in 
eenzaamheid en suïcidale gedachten gerelateerd zijn aan de grotere mate van gender-
nonconformiteit (incongruentie tussen geslacht en het uiterlijk of gedrag dat over het 
algemeen van mannen en vrouwen wordt verwacht, oftewel, vrouwelijke jongens en jon-
gensachtige meisjes). l hb-jongvolwassenen zijn dus wat vaker eenzaam en denken vaker 
aan suïcide omdat zij zich minder in lijn met de heersende normen en voorschriften voor 
de seksen gedragen. De grotere psychische problematiek is eveneens deels gerelateerd 
aan de frequentere suïcidale gedachten.
De ophoping van problemen bij l hb-jongeren is recent onder Amerikaanse jongeren 
onderzocht vanuit een ‘syndemics’ perspectief (Mustanski et al. 2014). Syndemics komt 
oorspronkelijk uit de medische hoek en verwijst naar twee of meer gelijktijdig voor-
komende ziektes die constant in ongunstige interactie met elkaar staan en daardoor 
sneller ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben. Mustanksi en collega’s lieten zien 
dat verschillende psychosociale problemen onder l hb-jongeren vaak hand in hand gaan 
en dat deze problemen weer andere problemen verklaren. Zo gaan pesten en misbruik 
samen met een cluster van middelengebruik- en mentale problemen en gaat dat cluster 
van problemen (dus het gezamenlijk optreden van bijvoorbeeld depressie en drinken en 
blowen) samen met een verhoogde kans op suïcide. Syndemics-analyses zijn niet toege-
past in dit onderzoek bij Nederlandse l hb-jongeren, maar onze resultaten zijn ermee 
in overeenstemming: de problemen op terreinen als thuissituatie, school, middelen-
gebruik en mentale problematiek verklaren ten dele elkaar.
De problemen zijn ook aan elkaar gerelateerd in de zin dat eerdere studies laten zien 
dat jongeren in een vicieuze cirkel belanden. Zo leidt bijvoorbeeld pesten tot mentale 
problemen, en worden jongeren met emotionele en gedragsproblemen weer meer 
gepest (Cook et al. 2010). Tussen psychische problemen en middelengebruik is even-
eens een wisselwerking: uit overmatig middelengebruik kunnen psychische klachten 
voort komen, die dan weer tot meer middelengebruik kunnen leiden. Opnieuw kunnen 
we niet zeggen in hoeverre dit opgaat voor onze studie, want we hebben alleen cross- 
sectionele data. Om dit soort ingewikkelde interacties in beeld te krijgen, is onderzoek 
nodig dat jongeren gedurende langere tijd volgt.
Een deel van de problemen in leefsituatie, leefstijl en welzijn van l hb-jongeren in 
Nederland kunnen we dus nog niet verklaren, omdat de data hiervoor op dit moment 
ontbreken. Wel kunnen we suggesties aandragen voor aanvullende verklaringen. 
 Allereerst is er de negatieve houding ten opzichte van (zichtbare) homo- en biseksuali-
teit onder jongeren. Dit negatieve klimaat kan het welzijn van l hb-jongeren beïnvloe-
den. Hatzenbuehler heeft veel onderzoek gedaan naar deze relatie en laat op basis van 
 Amerikaanse data zien dat daar waar de sociale context minder gunstig is voor l hb’s 
(bv. omdat de houding negatiever is, de wetgeving conservatiever of er minder beleid 
en regels zijn), zij meer gezondheidsproblemen rapporteren dan in meer positieve con-
texten (Hatzenbuehler 2011; Hatzenbuehler et al. 2014; Hatzenbuehler en Keyes 2013). 
Er lijkt dus in dat opzicht een direct verband te bestaan tussen de negatieve houding ten 
opzichte van homo- en biseksualiteit en het welzijn van l hb-jongeren.
Een tweede aanvullende verklaring is dat het simpele besef van anders zijn dan ande-
ren, in een levensfase waarin de mening van anderen van groot belang is en waarin 
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het gevoel heerst dat zij de hele tijd op je letten en veroordelen wat je doet, een grote 
rol speelt bij de problemen die l hb-jongeren ervaren. Voor jongeren is het meer dan 
voor andere leeftijdsgroepen van belang dat zij net zo zijn als de rest en zich aanpassen 
aan wat normaal is bij hen op school, in de buurt of op de sportclub. De ervaren soci-
ale controle is relatief hoog in die levensfase. l hb-jongeren verschillen per definitie 
van heteroseksuele jongeren en wel op een terrein dat sterk aan belang wint tijdens de 
adolescentie: verliefdheid, relaties en alles wat met seksualiteit te maken heeft. Homo-
seksuele jongens worden verliefd op de docent biologie in plaats van op de docente 
frans, lesbische meisjes dromen van Jennifer Lawrence in plaats van Jude Law. En beide 
groepen dansen op het eindfeest van school liever met de klasgenoot van dezelfde sekse 
waar ze gevoelens voor hebben, maar dat is geen optie. Dit anders zijn en het bewustzijn 
daarvan kan een negatieve uitwerking hebben op het welbevinden.
Andere aanvullende verklaringen zijn dat l hb-jongeren verschillen in risico- en bescher-
mingsfactoren die in het huidige onderzoek niet konden worden onderzocht omdat zij 
niet in de vragenlijst voorkwamen, maar die wel gerelateerd zijn aan leefsituatie, leefstijl 
en welzijn van jongeren. Voorbeelden zijn de verschillen tussen l hb- en heteroseksuele 
jongeren in hechting, persoonlijkheidskenmerken (bv. impulsiviteit), temperament, 
cognities (bv. sensatie zoeken), sociaal vertrouwen, ervaren sociale normen en sociale 
druk, hulpeloosheid en copingsstrategieën. Al deze factoren komen uit buitenlandse 
studies naar voren als risico- of beschermingsfactoren voor problemen en als een moge-
lijk verschil tussen l hb- en heteroseksuele jongeren.
Naast de bovenstaande verklaringen spelen additionele l hb-specifieke risicofactoren 
een rol. Bij l hb-jongvolwassenen hebben we een aantal factoren onderzocht die in 
de literatuur bekend staan als minderheidsstressfactoren, oftewel factoren waarmee 
alleen minderheden te maken krijgen en die hun tol eisen van de gezondheid, bovenop 
de factoren die het leven voor iedereen moeilijker kunnen maken. Hierbij gaat het bij-
voorbeeld om het meemaken van negatieve reacties of het verbergen van je seksuele 
oriëntatie. Alhoewel in internationale onderzoeken de negatieve gevolgen van het in de 
kast zitten, het meemaken van negatieve reacties of geïnternaliseerde homonegativiteit 
veelvuldig in cross-sectionele en longitudinale onderzoeken zijn aangetoond, vinden wij 
slechts enkele verbanden. Open zijn of niet maakt alleen uit voor eenzaamheid en wel of 
geen negatieve reacties krijgen alleen voor psychische problemen. Een negatievere hou-
ding ten aanzien van je eigen gevoelens voor seksegenoten heeft wel een sterke relatie 
met meer eenzaamheid en meer psychische problemen. De uitkomsten suggereren dus 
dat voor het aanpakken van problemen onder deze groep het bestrijden van de negatieve 
gevoelens over hun eigen oriëntatie van belang is, maar dat voor de ontwikkeling van 
daadwerkelijk effectieve interventies niet alleen aandacht moet worden besteed aan 
l hb-specifieke aspecten (zoals uit de kast durven komen of omgaan met negatieve reac-
ties van anderen), maar ook aan algemene risico- en beschermingsfactoren van het leven 
van jongeren, zoals de thuissituatie en de schoolbeleving.
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7.3 Risicogroepen onder lhb-jongeren

Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat religieuze, biseksuele, gender-
nonconforme en jonge l hb-jongeren relatief veel problemen ervaren (Van Lisdonk en 
Van Bergen 2010). In het huidige onderzoek zien we dat slechts ten dele terug. Of dit 
komt door de geringe omvang van de steekproef en dus de beperkte aantallen deel-
nemers in de subgroepen of doordat de verschillen niet prominent aanwezig zijn, is niet 
bekend. Door de geringe omvang van de steekproef moeten we voorzichtig omgaan met 
het interpreteren van de resultaten die we in deze paragraaf bespreken.
Allereerst zijn er weinig aanwijzingen dat religieuze l hb-jongeren meer risico lopen. 
Religieuze jongeren verkeren vaker in de situatie dat niemand in hun omgeving op de 
hoogte is van hun gevoelens voor seksegenoten en hebben een negatievere houding 
ten opzichte van hun eigen seksuele oriëntatie. Er zijn echter geen verschillen tussen 
religieuze en niet-religieuze l hb-scholieren in de steun die ze vanuit hun gezin ervaren, 
de frequentie waarmee ze gepest worden op school, spijbelen, overgewicht hebben, 
middelen gebruiken of psychosomatische, emotionele en gedragsproblemen ervaren. 
Jongvolwassen l hb’s die wel of niet religieus zijn verschillen ook niet in termen van een-
zaamheid, psychische klachten of suïcidale gedachten. Religie lijkt in deze groep zelfs 
bescherming te bieden tegen roken en blowen. l hb-jongeren uit migranten kringen 
kwamen uit de data evenmin als risicogroep naar voren. Zij spijbelen en blowen wel iets 
vaker.
Het gebrek aan verschillen tussen religieuze en niet-religieuze l hb-jongeren en tus-
sen autochtone en migranten l hb-jongeren is zoals gezegd waarschijnlijk te wijten 
aan de beperkingen van het onderzoek. Zo maakte de steekproef het niet mogelijk om 
uit te splitsen naar verschillende etnische achtergronden en denominaties. Ook is de 
omvang van de groep l hb-jongeren beperkt, waardoor verschillen vaak niet significant 
zijn. Daarnaast zijn l hb-jongvolwassenen geworven uit een panel en dat is een bron die 
bekend staat om de selectieve groep migranten en religieuzen (zie voor een uitgebreide-
re bespreking Huijnk 2014). Het is dus van belang om uit het ontbreken van de verbanden 
niet al te stellige conclusies te trekken.
Zoals eerder is aangegeven, komen biseksuele jongeren in tal van buitenlandse 
studies naar voren als risicogroep voor problemen met middelengebruik en welzijn, 
meer dan homoseksuele leeftijdsgenoten. Hiervoor vinden wij ten dele bevestiging. Er 
is geen enkel verschil gevonden in de leefsituatie, de leefstijl en het welzijn van lesbi-
sche, homoseksuele en biseksuele scholieren. Onder jongvolwassenen verschillen de 
groepen echter wel. Bij biseksuele jongvolwassenen is vaker niemand in de omgeving 
op de hoogte van de oriëntatie en is vaker sprake van een negatievere kijk hierop. Wel 
ervaren ze minder negatieve bejegening (waarschijnlijk omdat ze minder zichtbaar 
zijn). Biseksuele jongvolwassenen zijn eenzamer, rapporteren meer middelengebruik 
(roken en blowen), meer psychische klachten en meer suïcidaliteit. Over de verklaringen 
kunnen we deels speculeren en deels geven de data ons inzicht. Het verschil in een-
zaamheid lijkt bijvoorbeeld vooral gerelateerd aan het gegeven dat biseksuele jongeren 
meer gesloten zijn over hun gevoelens en zelf een negatievere houding hiertegenover 
hebben. Dit zijn belangrijke factoren die sterk samenhangen met eenzaamheid onder 
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 l hb-jongvolwassenen in het algemeen. De negatieve kijk op hun eigen gevoelens ver-
klaart ook het verschil in psychische klachten met lesbische en homoseksuele leeftijds-
genoten. Maar de verschillen in middelengebruik en suïcidale gedachten kunnen we niet 
verklaren op basis van de data. Hypotheses over de lastige positie van biseksuele jonge-
ren tussen lesbische, homoseksuele en heteroseksuele jongeren in; de onzichtbaarheid 
van biseksualiteit in media, politiek en maatschappij; of verschillen tussen lesbische, 
homoseksuele en biseksuele jongeren in risico- en beschermingsfactoren (verschillen in 
persoonlijkheidskenmerken, temperament, cognities, ervaren sociale normen en soci-
ale druk of copingsstrategieën) kunnen we opwerpen, maar op dit moment niet toetsen. 
Ook over de verschillen tussen scholieren en jongvolwassenen (bij scholieren maakt het 
niet uit, bij jongvolwassenen wel) kunnen we filosoferen, maar niets met enige zeker-
heid beweren. Het onderscheid tussen bi of homo zou pas op latere leeftijd kunnen uit-
maken, maar het verschil kan ook door de andere onderzoeksmethoden voor scholieren 
en jongvolwassenen komen.
Gendernonconformiteit is een kenmerk dat steeds meer aandacht krijgt als mogelijke 
risicofactor bij l hb-jongeren. Vrouwelijke (genderconforme) lesbische en biseksuele 
meisjes zouden minder problemen hebben dan mannelijke (gendernonconforme) 
lesbische en biseksuele meisjes en bij jongens zouden de vrouwelijke jongens (gender-
nonconforme) meer risico lopen dan de mannelijke jongens (genderconforme). We heb-
ben hier alleen naar kunnen kijken bij jongvolwassenen, omdat aan scholieren geen 
vragen over gendernonconformiteit zijn gesteld. Bij de l hb-jongvolwassenen zien we 
weinig terug van de relatie tussen gendernonconformiteit en problemen. Zo is er geen 
relatie met eenzaamheid, middelengebruik, psychische klachten of suïcidale gedachten. 
We zien ook niet dat gendernonconforme jongeren vaker negatieve reacties meemaken. 
Dit is opvallend en verschilt van de trend in de internationale literatuur. Er zijn echter 
wel andere studies die evenmin verbanden vinden (bv. Mustanski en Lui 2013). Of ver-
schillen en onderzoeksmethoden of verschillen in de sociale context hieraan debet zijn, 
valt niet met zekerheid te zeggen. Overigens speelt gendernonconformiteit wel een 
rol bij het verklaren van de verschillen in eenzaamheid en suïcidaliteit tussen l hb- en 
hetero seksuele jongvolwassenen. De hogere mate van gendernonconformiteit onder 
l hb-jongeren hangt samen met meer eenzaamheid en meer suïcidale gedachten. Naar 
stedelijkheid, sekse en etniciteit vinden we geen duidelijke patronen die wijzen op een 
kwetsbaardere of weerbaardere groep. Verschillen naar leeftijd komen in de volgende 
paragraaf aan bod.

7.4 Verschillen tussen scholieren en jongvolwassenen: wordt het beter?

Binnen de groepen l hb-scholieren en l hb-jongvolwassenen worden weinig verbanden 
tussen problemen en leeftijd gevonden. Echter, als we kijken naar het globale beeld van 
de verschillen tussen l hb-scholieren en -jongvolwassenen, dan lijkt deze laatste groep 
op sommige aspecten beter af te zijn. Zo zijn er geen verschillen in bepaalde aspec-
ten van leefstijl (sportfrequentie en alcoholgebruik) tussen l hb- en hetero seksuele 
jongvolwassenen, terwijl die er wel zijn tussen l hb- en heteroseksuele scholieren. 
Ook beoordelen l hb-scholieren hun leven beduidend negatiever dan heteroseksuele 
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scholieren, terwijl l hb-jongvolwassenen niet ongelukkiger zijn dan heteroseksuele 
leeftijdgenoten. l hb-jongvolwassenen beoordelen hun eigen gezondheid niet slechter 
dan heteroseksuele jongvolwassenen, terwijl l hb- en heteroseksuele scholieren hierin 
wel aanzienlijk verschillen. De ongunstigere positie van scholieren kan komen door 
verschillen in de gebruikte onderzoeksmethoden of doordat deze groep jongeren daad-
werkelijk minder goed af is.
De onderzoeksmethoden en vraagstelling verschillen tussen beide groepen. De scho-
lieren zijn geworven via een willekeurige steekproef van scholen en klassen, terwijl de 
jongvolwassenen afkomstig zijn uit een online-panel. Ook zijn de vraagstellingen voor 
zaken als sporten of het beoordelen van de eigen gezondheid niet gelijk. Deze methodo-
logische verschillen kunnen de afwijkende bevindingen mogelijk verklaren. Onder het 
nadrukkelijk voorbehoud dat de verschillen tussen scholieren en jongvolwassenen dus 
een methodologisch artefact kunnen zijn, gaan we hieronder in op enkele inhoudelijke, 
hypothetische verklaringen voor de bevindingen.
Allereerst kan het zo zijn dat l hb-jongvolwassenen beter af zijn dan l hb-scholieren. 
Naarmate jongeren ouder worden, hebben zij meer controle over hun eigen leven. 
Een homojongen van 12 jaar oud heeft niet veel keus in de buurt waar hij woont, de 
gezinsvorm waarin hij leeft, de school waar hij naartoe gaat en de sociale context waarin 
hij vrienden wil maken. Een homojongen van 25 jaar is vrijer om keuzes te maken. Hier-
door kan een 25-jarige makkelijker voor een context kiezen waarin hij zich (als homo) 
goed voelt, terwijl een 12-jarige het moet doen met de context waarin hij zit.
Ook spelen sociale normen, de mening van anderen en de behoefte om vooral ‘normaal’ 
te zijn in de adolescentie een grotere rol dan tijdens de jongvolwassenheid. Voor pubers 
is het van veel groter belang om normaal te doen en net zo te zijn als de rest, dan voor 
jongvolwassenen. Deze laatste groep is bovendien minder gevoelig voor de mening van 
anderen en heeft ook minder het idee dat andere mensen de hele tijd op hen letten en 
een oordeel over hen vormen. Een afwijking van de heteroseksuele norm heeft dus bij 
jongvolwassenen mogelijk minder negatieve consequenties dan bij scholieren.
Daarnaast is het coping-arsenaal van een 25-jarige uitgebreider dan dat van een 12-jarige. 
Jongvolwassenen hebben meer manieren om met tegenslagen om te gaan en meer posi-
tieve ervaringen om hier tegenover te stellen. Ook hebben zij meer mogelijkheden om te 
experimenteren met relaties met seksegenoten en dat heeft een positieve uitwerking op 
het welzijn (Baumeister et al. 2010).
Tot slot is het van belang om te beseffen dat de groep scholieren die zich nu al bewust is 
van de eigen seksuele oriëntatie, hier relatief vroeg bij is en dat dit hen wellicht kwets-
baarder maakt. De data van jongvolwassenen laten zien dat de helft van de l hb-jong-
volwassenen op zijn of haar 16e verjaardag zich nog niet bewust was van gevoelens voor 
seksegenoten. De scholieren zijn tussen de 12 en 16 jaar oud en geven in de vragenlijst op 
die leeftijd al aan dat zij gevoelens hebben voor seksegenoten. Zij zijn er dus, zogezegd, 
vroeg bij. Het kan zijn dat de groep die het zich jong realiseert een groep is die meer 
risico loopt op allerhande problemen.
Soms zijn inhoudelijke vragen die wij in Nederland stellen, in buitenlands onderzoek al 
geadresseerd. De vraag of het voor l hb-jongeren met het klimmen van de jaren beter 
wordt, is hier een voorbeeld van. Amerikaanse studies hebben jongeren over een  langere 
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periode gevolgd en daarmee in kaart gebracht in hoeverre het welzijn van l hb- en 
hetero seksuele scholieren door de jaren heen verschilt. Beschikbare data zijn meestal 
afkomstige uit a dd Health (begonnen in 1994 onder 14-18-jarigen) of gu t s (begonnen 
in 1996 onder 9-14-jarigen). De bevindingen uit deze onderzoeken wijzen niet in een 
bepaalde richting. Zo constateren Austin et al. (2009a; 2009b) dat verschillen in proble-
matisch eetgedrag zich al bij de jongste leeftijdsgroep manifesteren, op latere leeftijd 
nog steeds aanwezig zijn en dat de grootte van de verschillen niet toe- of afneemt. Bij 
overgewicht is dat laatste voor jongens wel het geval: in de vroege adolescentie hebben 
homo- en biseksuele jongens meer overgewicht dan heteroseksuele jongens, maar op 
latere leeftijd liggen deze verschillen juist andersom. Lesbische en biseksuele meisjes 
kampen consistent met meer overgewicht dan heteroseksuele leeftijdsgenoten. Cardom 
et al. (2013) laten zien dat depressieve klachten en suïcidaliteit met het verstrijken van 
de jaren onder jongeren in het algemeen afnemen, maar dat suïcidaliteit onder homo- 
en biseksuele jongens niet afneemt. Marshall et al. (2013) vinden geen verschillen in 
de mate van depressie en suïcidaliteit tussen l hb- en heteroseksuele jongeren door de 
jaren heen; over een periode van dertien jaar bleven de l hb-jongeren evenveel verhoog-
de risico’s lopen. Corliss et al. (2010; 2013) laten zien dat verschillen in middelengebruik 
tussen jongeren door de jaren heen blijven bestaan, maar dat deze wel kleiner worden. 
Marshall et al. (2009) tonen juist aan dat de verschillen groter worden. En om het verhaal 
nog ingewikkelder te maken: Pollard et al. (2011) laten zien dat jongeren die consistent 
gedurende een aantal jaar l hb zijn, in de eerste jaren wel, maar later in hun leven niet 
meer roken, terwijl degenen die gedurende de loop van het onderzoek l hb-gevoelens 
ontdekken juist wel meer gaan roken.
Kortom, in het buitenland is men met onderzoeken wel bezig om gegevens op lange 
termijn te verzamelen en deze te analyseren, maar eenduidige antwoorden liggen er 
nog niet. De vraag blijft bovendien in hoeverre deze antwoorden naar de Nederlandse 
context te generaliseren zijn. Daarvoor is een vergelijkbaar onderzoek in Nederland zelf 
nodig.

7.5 Aanbevelingen

We zijn het huidige onderzoek begonnen met het zoeken naar overeenkomsten en ver-
schillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn tussen l hb- en heteroseksuele jongeren in 
Nederland. Het doel was om een breed beeld van de leefsituatie van l hb-jongeren te 
schetsen en niet alleen oog te hebben voor problemen. Gaandeweg is toch de nadruk 
komen te liggen op de verschillen en de kwetsbaarheid van l hb-jongeren op terreinen 
als beleving van de thuissituatie en school, middelengebruik en mentaal welbevinden. 
Ons inziens rechtvaardigen de data deze wat alarmerende boodschap. Die nadruk brengt 
echter wel het risico met zich mee dat de indruk wordt gewekt dat alle l hb-jongeren 
problemen hebben. Daarom willen wij benadrukken dat de groep als geheel een ver-
hoogd risico loopt op problemen, maar dat dit niet wegneemt dat de meerderheid van de 
l hb-jongeren er prima in slaagt om een gezond en gelukkig leven te leiden. Van belang 
is om te weten dat l hb-jongeren meer risico lopen op zaken als pesten, spijbelen, 
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 overgewicht, roken, drinken, drugsgebruik en suïcidaliteit, maar ook dat de meerder-
heid geen problemen hiermee heeft.
Concrete aanbevelingen over het aanpakken van deze problemen zijn lastig, niet in de 
laatste plaats omdat er geen aanpak is die bewezen heeft effectief te zijn voor het ver-
beteren van het schoolklimaat voor l hb-scholieren of het verbeteren van het welzijn van 
l hb-jongeren (Bucx en Van der Sman 2014; Marshal et al. 2013; Plödorl 2013). Het ontwik-
kelen van gedegen interventies op basis van bestaande (nationale en internationale) 
kennis en het onderzoeken van de effectiviteit hiervan lijkt dus primair van belang. 
Interventies dienen zich niet alleen te richten op l hb-specifieke factoren zoals discrimi-
natie of in de kast zitten, maar juist ook op de algemene problemen waar l hb-jongeren 
relatief vaak mee te maken hebben. Hierbij zijn eerder opgedane ervaringen en kennis 
op zowel l hb-gebied als het gebied van jongeren en leefstijl/welzijn in het algemeen van 
belang. Theoriegestuurde interventies dienen dus niet alleen rekening te houden met 
de l hb-onderzoeken, maar ook met de algemene onderzoeken op terreinen als gezins-
problemen, schoolbeleving, pesten, middelengebruik en psychische problematiek.

7.6 Tot slot

Dit is het tweede grootschalige onderzoek naar l hb-jongeren dat het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau heeft uitgevoerd. De huidige studie bouwt voort op eerder opgedane 
ervaringen met betrekking tot de werving en onderzoeksmethode en heeft met deze 
kennis en ervaring haar voordeel gedaan. Toch kunnen ook bij het huidige onderzoek 
kanttekeningen worden geplaatst, bijvoorbeeld bij het panelmatige karakter van de data 
van de jongvolwassenen (zie kader 1.3), de geringe omvang van de groep l hb-scholieren 
die verdere uitsplitsing naar subgroepen verhindert of de verschillen in groepsgrootte 
tussen l hb- en heteroseksuele jongeren. We willen echter aansluiten bij Plödorl en col-
lega’s die in een recent overzichtsartikel over l hb-jongeren en suïcidaliteit opmerkten: 
‘wij denken dat het van belang is om je bewust te blijven van het feit dat in sommige 
onderzoeksgebieden, zoals onderzoek naar seksuele minderheden, om meerdere rede-
nen het empirische bewijs nooit de status zal krijgen van de gouden standaard. Maar wij 
zijn er desalniettemin van overtuigd dat zolang er geen onderzoek is dat voldoet aan de 
gouden standaard en onweerlegbaar bewijs levert, het bestaande onderzoek verstan-
dig moet worden gebruikt als het gaat om groepen individuen die mogelijk verhoogde 
risico’s lopen.’ (Plödorl et al. 2013: 715)2

De huidige data onderstrepen nogmaals het belang van beleid en programma’s op 
het gebied van l hb-jongeren in Nederland. De houding ten opzichte van seksuele 
minder heden en hun veiligheid en welzijn verdienen onverminderd aandacht van inter-
ventieontwikkelaars, beleidsmakers en onderzoekers. Nederlands onderzoek op het 
gebied van l hb-jongeren kan inspiratie opdoen in de internationale arena. Zo zijn er 
in Engeland en Amerika langdurend lopende onderzoeken naar jongeren en welzijn die 
uiteenlopende dimensies van seksuele oriëntatie, zoals aantrekking, seksueel gedrag 
en identiteit, in kaart brengen en deze relateren aan welzijn en risicofactoren. Ook is 
in Amerika een recent onderzoek geweest waarin data afkomstig van gezondheids-
studies onder jongeren in verschillende staten (Youth Behavior Risk Surveys, y br s) 
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tot een gepoolde dataset zijn samengevoegd. Deze dataset bevat vele tienduizenden 
jongeren en is groot genoeg om verschillen naar sekse, leeftijd, etniciteit en seksuele 
oriëntatie tegelijk in ogenschouw te nemen (Mustanski et al. 2014). Naar voorbeeld van 
het  Amerikaanse y br s zou in Nederland een gepoolde dataset van de gemeentelijke 
E-movo-onderzoeken3 naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de tweede 
en vierde klas van de middelbare school een dergelijke mogelijkheid bieden. Deze 
gepoolde dataset zou waarschijnlijk genoeg jongeren bevatten om uitsplitsingen moge-
lijk te maken naar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren en 
naar verschillende religies en etnische achtergronden. Daarmee zou meer recht worden 
gedaan aan de diversiteit die binnen de seksueel diverse groep jongeren aanwezig is.

Noten

1 Dit lijkt wellicht in tegenspraak met de eerdergenoemde bevinding dat de relatie met ouders minder 

goed gaat, maar daarbij moet worden bedacht dat dit een andere groep jongeren betreft (scholieren 

versus jongvolwassenen) en dat deze bevinding alleen betrekking heeft op de houding van de ouders 

ten opzichte van het l hb-zijn (positief of negatief ) en niet op de algemeen ervaren steun, zorg enzo-

voort.

2 Vertaling Lisette Kuyper.

3 De E-movo -onderzoeken zijn gemeentelijke gezondheidsonderzoeken uitgevoerd door de plaatse-

lijke g gd. Ze worden regelmatig herhaald. Alhoewel er een aantal gestandaardiseerde vragen zijn, is 

er geen dataset beschikbaar waarin de data van de afzonderlijke g gd’s samenkomen.
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7 Summary and discussion

 Young people and sexual orientation

This report describes the most recent situation with regard to sexual orientation and 
young people in the Netherlands. It devotes attention to two important pillars of the 
Dutch lesbian, gay, bisexual and transgender (l gbt) emancipation policy: attitudes of 
young people to l gbt issues, and the social situation, lifestyle and well-being of young 
LGBs themselves. We compare this latter group with the social situation, lifestyle and 
well-being of young heterosexuals. Data were drawn from two large-scale popula-
tion surveys, Health Behavior of School-Aged Children (hbsc) and Cultural Changes/
Social Situation Index. A supplementary survey was also carried out: Lesbian, Gay and 
Bisexual youth. We divided the survey population into two groups: school students (aged 
11-16 years) and young adults (aged 16-25 years). Not all information is available for both 
groups, which means we frequently describe the situation for just one of the groups. 
Where information is available for both groups, we refer to them collectively as young 
people, youngsters or the young. 

7.1  Current situation 

Today’s young people have grown up in an age when marriage is permitted between 
same-sex couples, popular presenters help young people to come out on t v, parties 
across the whole political spectrum denounce homophobic violence, and issues such 
as excluding gay people from military service or mass demonstrations against equal 
rights are phenomena that they only know from countries such as the United States and 
 Russia. Notwithstanding these developments, it is not the case that young heterosexuals 
in the Netherlands have a universally positive attitude towards their l gbt counterparts, 
nor that young LGBs in the Netherlands can be just as unconcerned and happy as their 
straight peers. 
The attitudes of young people in the Netherlands are positive towards some l gbt issues, 
but more negative on some others. The majority of school students are willing to con-
sider the possibility of friendships with young LGBs. Two-thirds (67%) of primary school 
pupils and three-quarters (76%) of secondary school students say they would have an 
l gb friend. By contrast, the thought of two boys or girls kissing each other is not always 
considered acceptable by schoolchildren: 36% of primary school pupils and 34% of sec-
ondary school students find the idea of two boys kissing repugnant, and this applies for 
33% and 19%, respectively, when it comes to two girls kissing. Many schoolchildren also 
say that , gay students at their school cannot tell everyone about their sexual orienta-
tion (23% think they cannot reveal this at all, 39% think they can only tell friends). The 
attitudes of schoolchildren in 2013 are more positive than in 2009, but whether this indi-
cates a trend towards more positive attitudes among the school population or this is a 
chance fluctuation is not possible to say on the basis of the available data. 
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The majority of young adults are perfectly happy with equal rights for l gb and hetero-
sexual individuals, say they should be free to lead their lives as they wish and think 
they should be able to become teachers. However, a sizeable group disapprove of LGBs 
kissing, having sex or walking hand in hand, and 17% would find it difficult if their 
son or daughter had a same-sex partner. The attitudes of young adults have become 
more positive since 2006. Eight years ago, 18% rejected homosexuality and bisexuality, 
while today the figure is 6%. Most young adults have no problem with friendships with 
transgenders, but gender ambivalence (where it is unclear whether they are dealing with 
a man or a woman) is more difficult for many of them. Many young adults do not believe 
that medical interventions for gender transitions should be reimbursed, but think that 
transgenders should pay for this themselves. Among both schoolchildren and young 
adults, females hold more positive attitudes and those who are religious more negative. 
Schoolchildren with a migrant background also have more negative attitudes.
The differences between young LGBs and heterosexuals outweigh the similarities. First, 
the similarities according to the research results. There are no differences between 
young LGBs and heterosexuals as regards their circle of friends. l gb schoolchildren have 
just as much contact with their friends, receive the same amount of support from them 
and have the feeling that they can turn to their best friend with their problems. l gb 
young adults have just as many straight friends as their heterosexual peers, more l gb 
friends (although many straight young people also report that they have l gb friends) 
and just as much experience with relationships. They are slightly more lonely than het-
erosexual young adults. There is also little difference between the two groups as regards 
informal participation in sociocultural activities (volunteering, cultural activities or 
going out) and social views about women, migrants and freedom. The two groups of 
young adults also do not differ in terms of sports participation, alcohol consumption, 
subjective health status and level of happiness.
So where do we find differences and problems? l gb schoolchildren have more problems 
at home and at school. They feel they receive less support from their families, are less 
able to talk to parents about concerns, enjoy school less, experience a negative atmos-
phere in the classroom and poorer contact with the teacher, play truant more often and 
experience more bullying. They play sport less, are more often overweight and their 
consumption of alcohol, cigarettes and marijuana is between two and six times higher 
than among their straight peers. They score their lives 6 out of 10, compared with the 8- 
that heterosexual schoolchildren give their lives. They report poorer health and have far 
more psychosomatic, emotional and behavioural problems. 
Young l gb adults smoke and use marijuana more often. They have lower self-esteem and 
far more psychological problems. They also report having suicidal thoughts and attempt-
ing suicide far more often than their heterosexual peers. The differences between l gb 
and heterosexual youngsters are greater than one might (or would like to) imagine in a 
country like the Netherlands.
In contrast to the sombre picture that emerges for the general social situation, lifestyle 
and well-being of l gb young adults, l gb-specific aspects of their existence present a 
more positive picture. Most young l gb adults have someone close by who is aware of 
their l gb feelings and if not, the most cited reason is that they are themselves not yet 
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sure about these feelings. In three-quarters of cases, their best friend is aware, and in 
between 66% and 70% of cases their parents know about their sexuality. The openness 
declines as the social circle widens, but even so, 64% have told some or all classmates/
fellow students and 59% have come out to some or all work colleagues. Sport is the only 
area where a minority (47%) have come out to some or all of their fellow participants. If 
l gb young adults are open about their feelings, the vast majority initially receive a posi-
tive reaction from every social quarter, and attitudes to their sexual orientation remain 
predominantly positive thereafter.1 It would seem that their l gb status does not lead 
to major interpersonal problems in their immediate social setting for most l gb young 
adults, though there may of course be a selection effect at work here: it may be that only 
those in an accepting or tolerant setting are open about being l gb. 
These positive figures notwithstanding, four out of ten l gb young adults have encoun-
tered negative reactions during the past year, and a quarter have regularly or frequently 
adapted their behaviour so as not to stand out. This may include not touching their part-
ner where this might be seen by others, or avoiding certain locations. And although the 
vast majority have no difficulty with the fact that they have feelings for members of their 
own sex, there is also a group of l gb young adults who are ambivalent or negative about 
their own sexual orientation. For example, they are ashamed of their feelings or feel 
unhappy when they think about being l gb.

7.2  Explanations for differences between lgb and heterosexual youngsters

In this report we look not only for similarities and differences, but also at possible expla-
nations for the differences found. We are more successful at explaining some differences 
than others. For example, the available data did not provide a clear insight into why 
l gb schoolchildren feel they receive less support at home and why they are more often 
bullied at school. When it comes to their truancy, unhealthy lifestyle and mental health 
issues, the data explain around 50-60% of the differences. Many problems then appear 
to go hand in hand. The fact that l gb schoolchildren play truant more often than their 
heterosexual counterparts can for example be attributed partly to the fact that they are 
less able to talk about their concerns with their parents, their weaker relationship with 
their teachers and their greater psychosomatic, emotional and behavioural problems. 
Their increased substance use (alcohol, smoking and drugs) and overweight stem partly 
from a lack of regulation of substance use at home, the lower support they experience 
at home, their reduced ability to talk about their concerns with their parents and their 
greater emotional and behavioural problems. The more negative home situation and 
more frequent bullying are also partly related to the greater psychosomatic, emotional 
and behavioural problems of l gb schoolchildren. 
Unfortunately, we know nothing about the home situation or the school, study and work 
situation of l gb young adults, so we are unable to make any statements about the rel-
evance of these aspects in explaining their heightened problems. The nature of the data-
set (which focused more on l gb-specific issues) does not provide a clear picture of the 
general risk and protection factors that might explain differences in loneliness, smok-
ing, use of cannabis and psychological problems between l gb and heterosexual young 
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adults. What the data do show is that some of the differences in loneliness and suicidal 
thoughts are related to the higher degree of gender-nonconformity (incongruence 
between biological gender and the appearance or behaviour that is generally expected of 
men and women, e.g. effeminate men and mannish women). l gb young adults are thus 
more often lonely and more often have suicidal thoughts because they behave less in 
accordance with the dominant norms and prescripts for the sexes. Their greater mental 
health problems are also partially related to their more frequent suicidal thoughts.
The accumulation of problems among young LGBs was recently studied in the United 
States from a ‘syndemics’ perspective (Mustanski et al. 2014). Syndemics is a term origi-
nally coined in the medical world and refers to the simultaneous occurrence of two or 
more diseases which constantly interact with each other, producing negative conse-
quences and thus more rapidly leading to serious health consequences. Mustanski et al. 
show that different psychosocial problems among young LGBTs often go hand in hand 
and that these problems in turn explain other problems. For example, bullying and sub-
stance abuse go together in a cluster of substance use and mental health issues, and that 
cluster of problems (e.g. the simultaneous occurrence of depression with alcohol and 
cannabis use) goes together with a heightened risk of suicide. Syndemics analyses were 
not used in this study of young Dutch LGBs, but our results do show correspondences: 
the problems in the home situation, at school, in relation to substance use and mental 
health issues partially explain each other.
The problems are also related to each other in the sense that earlier studies show that 
young people end up in a vicious circle. For example, bullying leads to mental health 
problems, and young people with emotional and behavioural problems are more likely 
to be bullied (Cook et al. 2010). Mental health problems and substance use also interact: 
excessive substance use can give rise to psychological disorders, which in turn can then 
lead to more substance use. Once again, we are unable to say how far this applies for our 
study, because we only have cross-sectional data. Investigating complex interactions of 
this nature would require research that tracks young people over a longer period.
We are unable to explain some of the problems in the social situation, lifestyle and 
well-being of young LGBs in the Netherlands because we currently do not have the data 
needed for this. What we can do is put forward suggestions for supplementary explana-
tions. First, there is the negative attitude to (visible) homosexuality and bisexuality in 
young people. This negative climate can influence the well-being of l gb youngsters. 
Hatzenbuehler has conducted a lot of research on this relationship and shows using 
American data that where the social context is less favourable for LGBs (e.g. because of 
more negative attitudes, more conservative legislation or less policy), they report more 
health problems than their counterparts in more positive contexts (Hatzenbuehler 2011; 
Hatzenbuehler et al. 2014; Hatzenbuehler & Keyes 2013). There appears to be a direct 
relationship between negative attitudes to homosexuality and bisexuality and the well-
being of young Bs.
A second additional explanation is that the simple realisation of being different from 
others, in a phase of life when the opinions of others are very important and there is 
a sense that everyone is watching and judging all the time, plays a major role in the 
 problems experienced by young LGBs. It is more important for young people than for any 
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other age group to be the same as others and to adapt to what is normal at their school, 
in their neighbourhood or at the sports club. The perceived social control is relatively 
high in this phase of life. l gb youngsters by definition differ from their heterosexual 
peers, and that difference is centred on an area that gains greatly in importance during 
adolescence: love, relationships and everything to do with sexuality. Homosexual boys 
develop a crush on their male biology teacher rather than their female French teacher; 
lesbian girls dream about Jennifer Lawrence rather than Jude Law. And both groups 
would rather dance at the end-of-year school ball with a classmate of their own sex for 
whom they have feelings, but that is not an option. This being different and their aware-
ness of it can have a negative impact on their well-being.
Other additional explanations are that l gbs youngsters differ in terms of risk and pro-
tection factors that could not be investigated in the present study because they do not 
occur in the questionnaire, but which are nonetheless related to the social situation, 
lifestyle and well-being of young people. Some examples of these factors are bonding, 
personality traits (e.g. impulsiveness), temperament, cognitions (e.g. seeking sensation), 
social trust, perceived social norms and social pressure, helplessness and coping strate-
gies. All these factors emerge in international studies as risk or protection factors for 
problems and as potential differences between l gb and heterosexual youngsters. 
In addition to the above explanations, l gb-specific risk factors also play a role. We inves-
tigated a number of factors for l gb young adults that are described in the literature as 
minority stress factors, or factors which only affect sexual minorities and which exact 
a toll on their health, on top of the factors that can make life more difficult for every-
one. Examples are experiencing negative reactions or hiding one’s sexual orientation. 
Although the negative consequences of staying in the closet, encountering negative 
reactions or internalised homonegativity have been frequently demonstrated interna-
tionally in cross-sectional and longitudinal studies, in our study we found only a small 
number of relationships. Whether someone is open or not about their sexuality only 
affects loneliness, and whether or not they receive negative reactions only affects psy-
chological problems. A more negative attitude towards one’s own feelings for members 
of the same sex is however strongly related to more loneliness and more psychological 
problems. The outcomes thus suggest that combating negative feelings about their own 
sexual orientation is important in addressing problems in this group, but that develop-
ing genuinely effective interventions requires attention not just for l gb-specific aspects 
(such as daring to come out or dealing with the negative reactions of others), but also for 
general risk and protection factors in the lives of young people, such as their home situa-
tion and school experience.

7.3  Risk groups among lgb youngsters 

Earlier studies have shown that religious, bisexual, gender-nonconforming and very 
young LGBs experience a relatively large number of problems (Van Lisdonk & Van  Bergen 
2010). This is only partially reflected in the present study. Whether this is due to the 
small sample size and therefore the limited number of participants in the subgroups, or 
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because the differences are not prominent, is unclear. The small sample size means we 
need to be cautious in interpreting the results discussed in this section.
First, there are few indications that religious young LGBs are at greater risk. Religious 
young people are more often in a situation where no one around them is aware of their 
feelings towards members of their own sex and they themselves have a more negative 
attitude to their own sexual orientation. However, there are no differences between 
religious and non-religious l gb schoolchildren in the support they receive from their 
family, the frequency with which they are bullied at school, truancy, being overweight, 
using substances or having psychosomatic, emotional and behavioural problems. Young 
adult LGBs who are religious also do not differ from their non-religious peers in terms of 
loneliness, psychological complaints or suicidal thoughts. If anything, religion appears 
to offer some protection against smoking and using cannabis. l gb youngsters with a 
migrant background also do not emerge from the data as a risk group. They do however 
play truant and smoke cannabis slightly more often. 
As stated, the absence of differences between religious and non-religious l gb young-
sters and between Dutch natives and young LGBs with a migrant background is probably 
due to the limitations of our study. For example, the sample did not enable us to split 
respondents into different ethnic backgrounds and religious denominations. The size 
of the group of young LGBs was also limited, which means that differences are often not 
significant. Added to this, l gb young adults were recruited from a panel, a source that is 
known for its selective group of migrants and religious respondents (for a more detailed 
discussion, see Huijnk 2014). It is therefore important not to draw overly firm conclu-
sions from the lack of associations.
As stated earlier, bisexual young people emerge in many foreign studies as a group who 
are at risk of problems involving substance use and well-being, even more so than their 
gay peers. Our study partially confirms this. We found no difference at all in the social 
situation, lifestyle and well-being of lesbian, gay and bisexual schoolchildren, but we 
did find differences among young adults. Bisexual young adults more often have no 
one around them who knows about their orientation and they more often have a nega-
tive view of their own sexual orientation. They do however experience fewer negative 
reactions from others to their sexual orientation  (probably because they are less vis-
ible). Bisexual young adults are more lonely, report more substance use (smoking and 
cannabis), more psychological problems and more suicidal thoughts. Our explanations 
for these differences are based partly on speculation and partly on our data. The dif-
ference in loneliness, for example, seems to be related mainly to the fact that bisexual 
young adults are more closed about their feelings and have more negative attitudes to 
them themselves. These are important factors that are closely associated with lone-
liness among l gb young adults in general. Their negative view of their own feelings 
also explains the difference in psychological problems compared with their lesbian and 
homosexual peers. However, the differences in substance use and suicidal thoughts can-
not be explained by our data. Hypotheses about the differences are the difficult position 
of bisexual young individuals caught between lesbian and gay youth on the hand and 
heterosexual youth on the other; the invisibility of bisexuality in the media, politics and 
society; or differences between young lesbian, gay and bisexual individuals in terms of 
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the risk and protection factors (such as differences in personality traits, temperament, 
cognitions, perceived social norms and social pressure or coping strategies) can be put 
forward, but not tested at this point in time. Similarly, we can speculate about the differ-
ences between school pupils and young adults (a bisexual status makes no difference for 
the former, but does for the latter), but we cannot assert anything with certainty. It may 
be that the distinction between bisexuality and homosexuality only matters later in life, 
but it may also be that the difference is due to the different research methods used for 
school pupils and young adults.
Gender nonconformity is a characteristic that is receiving more and more attention as a 
possible risk factor for young LGBs. Feminine (gender-conforming) lesbian and bisexual 
girls are thought to experience fewer problems than mannish (gender-nonconforming) 
lesbian and bisexual girls, while effeminate (gender-nonconforming) boys are at more 
risk than mannish boys (gender-conforming). We were only able to look at this for 
young adults, because school pupils were not asked about gender-nonconformity. 
We found little evidence among l gb young adults of a relationship between gender-
nonconformity and problems. There was for example no relationship with loneliness, 
substance use, psychological complaints or suicidal thoughts. We also did not find that 
gender-nonconforming young people experience more negative reactions. This is strik-
ing and goes against the trend in the international literature, though there are other 
studies that also find no such associations (e.g. Mustanski & Lui 2013). Whether this is 
due to differences in research methods or in the social context cannot be said with cer-
tainty. Gender-nonconformity does play a role in explaining differences in loneliness 
and suicidal tendencies between l gb and heterosexual young adults. The higher degree 
of gender-nonconformity among l gb youngsters is associated with more loneliness and 
more suicidal thoughts. 
We found no clear patterns based on degree of urbanisation, sex and ethnicity which 
point to a more vulnerable or more resilient group. Differences based on age are dis-
cussed in the next section.

7.4 Differences between school pupils and young adults: does it get better?

Within the groups of l gb school pupils and young adults, we found few associations 
between problems and age. However, if we look at the overall picture of the differences 
between l gb school pupils and young adults, the latter group appears to be in a better 
position in some respects. For example, there are no differences on certain aspects of 
lifestyle (frequency of sports participation and alcohol use) between l gb and hetero-
sexual young adults, whereas there are differences in the school l gb population. l gb 
school pupils also assess their lives substantially more negatively than their heterosex-
ual counterparts, whereas l gb young adults are no unhappier than their heterosexual 
peers. l gb young adults also do not assess their own health as worse than heterosexual 
young adults, whereas there are substantial differences on this point between l gb and 
heterosexual school pupils. The less favourable position of school pupils may be due to 
differences in the research methods used or to the fact that this group are actually in a 
worse position.
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Different research methods and question formulations were used for the two respond-
ent groups. The school pupils were recruited via a random sample of schools and classes, 
whereas the young adults came from an online panel. The question formulations on 
things such as sport or subjective health were also not the same. It may be that these 
methodological differences explain the deviating findings. Subject to the explicit reserve 
that the differences between school pupils and young adults may be a methodologi-
cal artefact, we consider a few substantive, hypothetical explanations for the findings 
below.
First, it may be that l gb young adults are better off than l gb school pupils. As young 
people grow older, they gain more control over their own lives. A 12 year-old gay boy has 
little choice about where he lives, the type of family in which he lives, the school he goes 
to or the social context in which he makes friends. A 25 year-old gay adult has more free-
dom to make choices, and may find it easier to choose a context in which he feels com-
fortable (as a gay person), whereas the 12 year-old has to make the best of the context in 
which he finds himself. 
Social norms, the opinions of others and the need to be ‘normal’ also play a greater role 
in adolescence than during young adulthood. It is much more important for those in 
puberty to act as if they are ‘normal’ and like everyone else, than it is for young adults. 
Moreover, the latter group are less sensitive to other people’s views and also less inclined 
to think that other people are constantly watching and judging them. Deviating from 
the heterosexual norm could therefore potentially have fewer negative consequences for 
young adults than for school pupils.
A 25 year-old also has a larger arsenal of coping strategies than a 12 year-old. Young 
adults have more ways of dealing with setbacks and have more positive experiences to 
set against them. They also have more opportunities to experiment with same-sex rela-
tionships, and that has a positive impact on their well-being (Baumeister et al. 2010). 
Finally, it is important to realise that those school pupils who are already aware of their 
own sexual orientation are reaching this awareness at a relatively early age, and this may 
make them more vulnerable. The data for young adults show that half of young adult 
LGBs were still unaware on their 16th birthday that they had feelings for members of 
their own sex. The school pupils in the study were aged between 12 and 16 years and in 
the questionnaire stated that they already know that they have feelings for members of 
their own sex. This is relatively early, and it may be that those who are aware of their feel-
ings at an earlier age are more at risk of all kinds of problems. 
Sometimes, the substantive questions we ask in the Netherlands have already been 
addressed in foreign research. An example is the question of whether things get bet-
ter for young LGBs as they grow older. American studies have monitored young people 
over a longer period and have charted the extent to which the well-being of l gb and 
heterosexual school pupils varies over time. The available data mostly come from 
a dd Health (begun in 1994 among 14-18 year-olds) or gu t s (launched in 1996 among 
9-14 year-olds). The findings from these studies do not point in any particular direction. 
For example, Austin et al. (2009a; 2009b) observe that differences in problematic eating 
behaviour were already manifesting themselves in the youngest age group, were still 
present later in life and that the extent of the differences does not increase or decrease. 
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The  differences do decrease for overweight boys: in early adolescence, homosexual 
and bisexual boys suffer more from overweight than heterosexual boys, but later in 
life the differences are reversed. Lesbian and bisexual girls consistently struggle with 
overweight more than their heterosexual peers. Cardom et al. (2013) show that depres-
sive complaints and suicidal tendencies generally decline as young people grow older, 
but not among homosexual and bisexual boys. Marshall et al. (2013) find no differences 
in the prevalence of depression and suicidal tendencies between l gb and heterosexual 
young people over time; over a period of thirteen years, young LGBs remain at the same 
degree of heightened risk. Corliss et al. (2010; 2013) show that differences in substance 
use remain over time, but do reduce in magnitude. Marshall et al. (2009), by contrast, 
demonstrate that the differences increase. And to make the picture even more compli-
cated, Pollard et al. (2011) show that young people who have been consistently l gb for a 
number of years smoked more in the first years of the study but not later in their lives, 
while those who discovered their l gb feelings during the course of the study began 
smoking more. 
In short, researchers abroad have been engaged in collecting and analysing long-term 
data, but have still not arrived at uniform, unambiguous answers. Moreover, the ques-
tion remains how far these answers can be generalised for the Dutch context. This would 
require a comparative study in the Netherlands itself.

7.5 Recommendations 

We began this study by looking at similarities and differences in social situation, lifestyle 
and well-being between l gb and heterosexual youngsters in the Netherlands. Our aim 
was to paint a broad picture of the social situation of young LGBs and not just to focus 
on problems. Despite this, the emphasis gradually came to lie on the differences and on 
the vulnerability of young LGBs in areas such as experiences in the home situation and at 
school, substance use and mental well-being. In our view, the data justify this somewhat 
alarming message. However, this emphasis does carry the risk of creating the impres-
sion that all young LGBs have problems. We would therefore like to stress that, while 
the group as a whole are at greater risk of experiencing problems, the majority of young 
LGBs still manage perfectly well to lead healthy and happy lives. It is important to be 
aware that young LGBs are at more risk of things such as bullying, truancy, overweight, 
smoking, drinking, drug use and suicidal tendencies, but also that the majority do not 
encounter these problems.
Making specific recommendations on how to address these problems is difficult, not 
least because no approach has been proven to be effective in improving the school 
 climate for l gb pupils or improving the well-being of young LGBs (Bucx & Van der Sman 
2014; Marshal et al. 2013; Plödorl 2013). Developing meaningful interventions based on 
existing (national and international) knowledge and studying their effectiveness would 
therefore seem to be of prime importance. Interventions should focus not only on l gb-
specific factors such as discrimination or being in the closet, but also on the general risk 
and resilience factors related to the problems encountered relatively frequently by young 
LGBs. Existing intervention experiences and scientific knowledge of both LGBs and of 
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young people, and lifestyle/well-being in general, are important here. Theory-driven 
interventions should not only take account of l gb studies, but also of general studies in 
areas such as family problems, school experience, bullying, substance use and psycho-
logical problems. 

7.6 Conclusion 

This is the second large-scale study of young LGBs carried out by the Netherlands 
 Institute for Social Research|scp. It builds on earlier experiences gained in relation to 
the recruitment and research methodology and has benefited from that knowledge and 
experience. However, a number of caveats can be mentioned concerning the present 
study, including the panel-based nature of the data on young adults, the small number 
of l gb school pupils which prevented a further breakdown into subgroups, or the differ-
ences in group size between l gb and heterosexual youngsters. Despite this, we would 
endorse the comments by Plödorl et al. in a recent overview article on young LGBs and 
suicidal tendencies: 

 We think that it is important to be aware that, in certain fields, such as in sexual minority re-
search, for the many reasons noted in this article, the evidence cannot reach top quality  status. 
We nonetheless believe that if incontrovertible evidence is lacking, the available evidence 
should be judiciously evaluated when a particular group may be at heightened risk. (Plödorl 
et al. 2013: 715)

The data used in our study once again underline the importance of policy and pro-
grammes focusing on young LGBs in the Netherlands. Attitudes to sexual minorities and 
their safety and well-being warrant undiminished attention from those who develop 
interventions, policymakers and researchers. Dutch research on young LGBs can draw on 
the international arena for inspiration. In the uk and us, for example, long-term studies 
are being carried out on young people and well-being which map out various dimen-
sions of sexual orientation, such as attraction, sexual behaviour and identity, and relate 
these to well-being and risk factors. A recent study in the United States also combined 
data drawn from health studies of young people in different states (Youth Behavior 
Risk Surveys, y br s) to create a pooled dataset. This dataset contains data on tens of 
 thousands of young people and is large enough to enable differences to be examined on 
the basis of sex, age, ethnicity and sexual orientation simultaneously (Mustanski et al. 
2014). Taking the example of the American y br s, a pooled dataset from the municipal 
e-movo studies2 of the health, welfare and lifestyle of young people in the second and 
fourth years of secondary school could offer similar opportunities in the Netherlands. 
This pooled dataset would probably contain data on enough young people to enable 
them to be split into lesbian, gay, bisexual and transgender youngsters and also into dif-
ferent religions and ethnic backgrounds. This would be a truer reflection of the diversity 
within this sexually diverse group of young people.
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Notes

1 This may appear to contradict the finding cited earlier that the relationship with parents is more 

troublesome, but it should be borne in mind that this is a different group of young people (school 

pupils versus young adults), and that this finding relates only to the attitude of the parents (positive 

or negative) to their child’s l gb status and not to the generally experienced support, care, etc..

2 The e-movo studies are municipal health studies carried out by local municipal health departments. 

They are repeated at regular intervals. Although they contain a number of standardised questions, 

no dataset is available which pools the data from the different local health departments.
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