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HOE JE DIT DEEL VAN HET ONDERZOEK MOET INVULLEN
 Lees elke vraag grondig en neem je tijd om te antwoorden.
 Antwoord gewoon door een vinkje  te plaatsen in het vakje
naast de antwoorden die je wil geven.
 Het zou kunnen dat je niet alle vragen moet beantwoorden.
Instructies zoals ”WOORDEN IN VETGEDRUKT GESCHREVEN
ZOALS DEZE” zijn instructies die je vertellen welke vragen je
moet beantwoorden.
 Vergeet niet om de tekstjes in de grijze balken te lezen, deze zijn
zeer belangrijk om de vragen goed te begrijpen.
 Als er een vraag is die je niet kan beantwoorden, of als je niet
echt wenst te antwoorden, zet dan een vinkje bij “ik weet het niet”
of “ik zeg het liever niet” en ga door naar de volgende vraag.
 Als je om het even welke vraag hebt bij het invullen van het
onderzoek, aarzel dan niet om de interviewer om hulp te
vragen.
Dit onderzoek gaat volledig over jezelf en daarom is het zeer belangrijk
dat je zo eerlijk mogelijk antwoordt. En maak je geen zorgen over het feit
dat anderen jouw antwoorden zouden kunnen zien want dit zal niet
gebeuren.

Page No.

1

Bus

OEFENVRAGEN
LEES DIT AUB : Hier vind je een aantal oefenvragen. De interviewer
zal je duidelijk maken wat je moet doen.
IEDEREEN MOET DEZE VRAAG BEANTWOORDEN
101.

Heb je ooit internetspelletjes gespeeld (alleen of tegen de computer)?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN

1

Ja



2

Neen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet



102.

Ga naar volgende vraag

Ga naar vraag 103
op volgende pagina

Als je ja geantwoord hebt, hoe vaak heb je internetspelletjes gespeeld
TIJDENS DE AFGELOPEN 12 maanden?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN

1

Elke dag of bijna elke dag

2

Eén of twee keer per week

3

Eén of twee keer per maand

4

Minder vaak

88

Ik weet het niet
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103.

Hoe goed passen deze uitspraken bij jou?
EEN VAKJE AANVINKEN OP ELKE LIJN AUB

1

2

3

Ik vind het gemakkelijker om mezelf te zijn op
het internet dan wanneer ik persoonlijk met
andere mensen ben ........................................
Op het internet praat ik over andere dingen
dan wanneer ik persoonlijk met mensen praat.
Op het internet praat ik over privézaken
waarover ik in een persoonlijk gesprek niet
praat.................................................................

Past niet

Past een
beetje

Past
helemaal

1

2

3



















EINDE VAN DE OEFENVRAGEN
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DEEL A
Over jezelf
IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
LEES DIT AUB : Hier volgen enkele vragen over het type van persoon dat jij
bent.

104.

Hoe goed passen deze uitspraken bij jou?
EEN VAKJE AANVINKEN OP ELKE LIJN AUB
Past niet

Past een
beetje

Past
helemaal

1

2

3

Ik ben er zeker van dat ik met onverwachte
problemen kan omgaan



















4

Ik heb vaak last van hoofdpijn, maagpijn of
misselijkheid
Ik kan soms heel kwaad worden en ik verlies
vaak mijn kalmte
Ik ben gewoonlijk op mijn eentje, ik speel
meestal alleen of bemoei me met niemand







5

Ik doe meestal wat mij gevraagd wordt

6

Ik pieker veel










7

Het is gemakkelijk voor mij om mijn plannen
uit te voeren en te bereiken wat ik wil







1
2
3
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105.

Hoe goed passen deze uitspraken bij jou?
EEN VAKJE AANVINKEN
Past niet

Past een
beetje

Past
helemaal

1

2

3

1

Ik heb minstens één goede vriend







2

Ik vecht veel, ik kan anderen vragen te doen
wat ik wil







3

Ik ben vaak ongelukkig, verdrietig of huilerig



















6

Jongeren van mijn leeftijd hebben mij
meestal graag
Ik ben nerveus in nieuwe situaties, ik verlies
gemakkelijk het vertrouwen
Ik word vaak beschuldigd van liegen of vals
spelen







7

Andere kinderen of jongeren vitten op me.







4
5

106.

Hoe goed passen deze uitspraken bij jou?
EEN VAKJE AANVINKEN OP ELKE LIJN AUB
Past
niet

Past
een
beetje

Past
helemaal

1

2

3

1

Ik ben gemakkelijk afgeleid en ik vind het moeilijk
om mij te concentreren







2

Andere mensen van mijn leeftijd behandelen me
vaak alsof ik er niet ben







3

Als ik in de problemen zit weet ik meestal wel een
oplossing







Thuis, op school of ergens anders neem ik
dingen mee die niet van mij zijn
Ik kan het beter vinden met volwassenen dan met
mensen van mijn eigen leeftijd
Gewoonlijk weet ik wel hoe ik met nieuwe
situaties moet omgaan



















Ik heb vele angsten, ik ben gemakkelijk bang







4
5
6
7
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107.

Hoe goed passen deze uitspraken bij jou?
EEN VAKJE AANVINKEN OP ELKE LIJN AUB
Past niet

Past een
beetje

Past
helemaal

1

2

3

1

Ik doe gevaarlijke dingen voor mijn
plezier







2

Ik doe opwindende dingen, zelfs al zijn
ze gevaarlijk







108.

Heb je in de AFGELOPEN 12 MAANDEN één van deze dingen gedaa n?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Ik gebruikte zoveel alcohol dat ik echt dronken was

2

Ik heb gespijbeld zonder dat mijn ouders op de hoogte waren




3

Ik had seksueel contact



4

Ik had problemen met mijn leerkrachten door mijn slecht gedra g



5

Ik kwam in aanraking met de politie

6

Geen van deze dingen

99

Ik zeg het liever niet
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109.

Als ik ergens mee zit, dan praat ik met …
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Mijn moeder of vader

2

Mijn broer of zus

3

Een vriend(in)

4

Een leerkracht

5

Iemand met als job advies geven over dit soort dingen (bvb CLB
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding), politie, sociaal werker, hulplijn
voor kinderen)

6

Een andere volwassene die ik vertrouw

7

Iemand anders

8

Niemand
Ik weet het niet

88
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110.

Heb je in de AFGELOPEN 12 MAANDEN iets gezien op het internet
waarover je je zorgen maakte? Iets wat maakte dat je je ongemakkelijk
voelde, dat je verontrustte of waarvan je vond dat je dit niet mocht gezien
hebben.
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet



111.

Ga naar deel B.

Indien ja geantwoord, hoe vaak heb je tijdens de AFGELOPEN 12
MAANDEN iets gezien op het internet waarover je je zorgen maakte?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Elke dag of bijna elke dag

2

Eén of twee keer per week

3

Eén of twee keer per maand

4

Minder vaak
Ik weet het niet

88
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DEEL B
IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
LEES DIT AUB: Soms gebeurt het dat kinderen pijnlijke of smerige dingen doen
of zeggen tegen iemand.
Als




mensen op een pijnlijke of smerige manier met iemand omgaan kan dit ...
persoonlijk (face to face) gebeuren
via gsm (SMS, oproepen, video clips)
op het internet (e-mail, msn, sociale netwerken (Facebook, Netlog,
Hyves,... of via chatrooms)

112.

Heeft iemand jou op zo een pijnlijke of smerige manier behandeld tijdens de
AFGELOPEN 12 MAANDEN?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet
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Ga naar volgende vragen

Ga naar deel C

Hoe gebeurde dit…
DEZE VRAGEN ENKEL BEANTWOORDEN INDIEN IEMAND
PIJNLIJKE OF SMERIGE DINGEN DEED TEGENOVER JOU IN DE
AFGELOPEN 12 MAANDEN
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL C
113.

Hoe vaak heeft iemand jou op deze manier behandeld tijdens de
AFGELOPEN 12 MAANDEN? SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Elke dag of bijna elke dag

2

Eén of twee keer per week




3

Eén of twee keer per maand



4

Minder vaak




88
114.

Ik weet het niet

En op welke manier gebeurde dit dan tijdens de AFGELOPEN 12
MAANDEN? ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Persoonlijk, in levende lijve



2

Via GSM oproepen, SMS of
afbeeldingen/video (MMS)



Op een andere manier



Ik weet het niet



3
88
115.

Gebeurde dit ook wel eens via het internet tijdens de afgelopen 12
maanden? SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen




88
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Ga naar volgende vragen
Ga naar deel C

Wat gebeurde er als het via het internet was…
DEZE VRAGEN ENKEL BEANTWOORDEN INDIEN IEMAND OP HET
INTERNET PIJNLIJKE OF SMERIGE DINGEN DEED TEGENOVER
JOU IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL C
116.

En op welke manier(en) gebeurde dit tijdens de AFGELOPEN 12
MAANDEN?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Op een site waar ik een sociaal netwerkprofiel heb (Facebook,
Netlog, Hyves, ...)



2

Via instant messaging (MSN, Windows Life Messenger,...)



3

In een chatroom

4

Via email

5

Op een spelletjeswebsite

6

Op een andere manier op het internet

88

Ik weet het niet
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117.

Gewoon om even te checken, welke van de volgende dingen gebeurden er
tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Ik kreeg smerige of pijnlijke boodschappen (bv. woorden, foto‟s of
video‟s) toegestuurd via het Internet



2

Er werden over mij smerige of pijnlijke boodschappen (bv. woorden,
foto‟s of video‟s) doorgegeven of op het internet geplaatst waar anderen
ze konden zien



3

Ik werd niet betrokken of ik werd uitgesloten van een groep of activiteit
op het Internet



4

Ik werd bedreigd op het Internet



5

Er gebeurden andere smerige of pijnlijke zaken op het internet



6

Iets anders



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet



118.

Als je terugdenkt aan de LAATSTE KEER dat dit gebeurde, hoe erg
was je eventueel geschokt bij hetgeen gebeurde?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ik was zeer geschokt

2

Ik was tamelijk geschokt

3

Ik was een beetje geschokt

4

Ik was helemaal niet geschokt
Ik weet het niet

88
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119.
1

Hoe lang voelde je je zo?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
Het was zo weer voorbij

2

Ik voelde me gedurende enkele dagen zo

3

Ik voelde me gedurende enkele weken zo

4

Ik voelde me enkele maanden of langer zo
Ik weet het niet

88

120.







En welke van de volgende dingen deed je daarna?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Ik hoopte dat het probleem vanzelf zou weggaan

2

Ik probeerde het probleem op te lossen

3

Ik voelde me een beetje schuldig voor wat er fout ging

4

Ik probeerde de andere persoon te overtuigen mij met rust te laten

5

Ik wilde het de andere persoon betaald zetten

6

Geen van deze dingen
Ik weet het niet

88
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121. Heb je met iemand anders gepraat over wat er gebeurd was?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
1

Ja



2

Neen



99

Ik zeg het liever niet



Ga naar volgende
vraag

Ga naar deel C

122. Indien Ja geantwoord, aan wie vertelde je dit?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB
1

Mijn moeder of vader

2

Mijn broer of zus

3

Een vriend(in)

4

Een leerkracht






5

Iemand met als job advies geven over dit soort dingen (bvb CLB (Centrum
voor Leerlingenbegeleiding), politie, sociaal werker, hulplijn voor kinderen)



6

Een andere volwassene die ik vertrouw

7

Iemand anders

88

Ik weet het niet
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123.

Als je daaraan terugdenkt, deed je
dan één van de volgende dingen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS
NODIG AUB

124. En welke van de dingen die je
deed hielpen je?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS
NODIG AUB

1

Ik stopte een tijdje met het
internet te gebruiken





2

Ik heb alle boodschappen van
die andere persoon gewist





3

Ik veranderde mijn privacy
instellingen





4

Ik blokkeerde de persoon in mijn
contacten





5

Ik meldde het probleem op de
website of aan de
internetprovider





6

Geen van deze dingen





Ik weet het niet





88

*Bekijk de bovenstaande vraag opnieuw en check of je e en antwoord

gegeven hebt voor 124. in de rechterkolom*
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DEEL C
IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
125.

Heb je tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN iemand op zo’n manier
behandeld dat het pijnlijk of smerig zou aangevoeld hebben voor die
andere persoon?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet
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Ga naar volgende vragen

Ga naar deel D.

Hoe gebeurde dit…
DEZE VRAGEN ENKEL BEANTWOORDEN INDIEN JE IEMAND OP
EEN PIJNLIJKE OF SMERIGE MANIER BEHANDELD HEBT IN DE
AFGELOPEN 12 MAANDEN
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL D
126.

Indien Ja geantwoord, hoe vaak heb je iemand op deze manier behandeld
tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Elke dag of bijna elk dag

2

Eén of twee keer per week

3

Eén of twee keer per maand

4

Minder vaak

88
127.

Ik weet het niet







En op welke manier gebeurde dit dan tijdens de AFGELOPEN 12
MAANDEN?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Persoonlijk, in levende lijve



2

Via GSM oproepen, SMS of afbeeldingen/video (MMS)



3

Op het internet

4

Op een andere manier





88
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DEEL D
IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
LEES DIT AUB: In het afgelopen jaar heb je waarschijnlijk heel wat
verschillende beelden gezien – afbeeldingen, foto’s, video’s, enz. Soms waren
deze misschien duidelijk seksueel getint – bijvoorbeeld naakte personen of
personen die seks hebben.
Het zou best kunnen dat je zulke dingen nooit gezien hebt of je hebt ze
misschien gezien op je GSM, in een tijdschrift, op TV, DVD of op het internet.

128.

Kan je me zeggen of je ZOIETS gezien hebt tijdens de AFGELOPEN 12
MAANDEN ?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet
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Ga naar volgende vragen

Ga naar deel E

Hoe gebeurde dit…
DE VRAGEN OP DEZE PAGINA ENKEL BEANTWOORDEN ALS JE
IETS VAN SEKSUELE AARD GEZIEN HEBT IN DE AFGELOPEN 12
MAANDEN
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL E
129.

Indien Ja geantwoord Hoe vaak heb je zo’n dingen gezien tijdens de
AFGELOPEN 12 MAANDEN?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Elke dag of bijna elk dag

2

Eén of twee keer per week

3

Eén of twee keer per maand

4

Minder vaak

88
130.

Ik weet het niet







En waar heb je eventueel zo’n dingen gezien tijdens d e AFGELOPEN 12
MAANDEN?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

In een tijdschrift of boek



2

Op televisie, film of video/DVD



3

Via berichtjes (SMS) of beelden (MMS) op mijn GSM



4

Via Bluetooth



5

Andere




88
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131.

Heb je deze dingen op één of andere website gezien tijdens de
AFGELOPEN 12 MAANDEN?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet
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Ga naar volgende vragen

Ga naar deel E

Wat gebeurde er toen je dit zag op het internet…
DE VRAGEN OP DEZE PAGINA ENKEL BEANTWOORDEN ALS JE
SEKSUEEL GETINTE BEELDEN GEZIEN HEBT OP EEN WEBSITE IN
DE AFGELOPEN 12 MAANDEN
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL E
132. Op welk soort website heb je deze dingen gezien tijden s de AFGELOPEN 12
MAANDEN?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB
Op een site waar je een sociaal netwerkprofiel hebt (Facebook, Netlog,
1
Hyves, ...) 
2

Via pop-ups (kleine venstertjes die opeens op je scherm verschijnen)



3

Op een website met viodefilmpjes (bv Youtube)

4

Op een site voor volwassenen/niet geschikt voor kinderen




5

Op een spelletjeswebsite



6

Via bestanden die je deelt met andere internet gebruikers (bvb Kazaa,
Limewire



7

Op een andere soort website



Ik weet het niet



88
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133.

Welke van de volgende dingen heb je eventueel gezien op een website
tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Afbeeldingen of een video van een naakte persoon

2

Afbeeldingen of een video van de intieme lichaamsde len van iemand

3

Afbeeldingen of een video van mensen die seks hebben

4

Afbeeldingen of videofilmpjes waarin gewelddadige seks getoond wordt

5

Iets anders

88

Ik weet het niet

99

Ik zeg het liever niet

134.









Het zien van seksueel getinte beelden op het internet kan leuk zijn maar soms
ook niet.
Heb je tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN dit soort dingen gezien waarover je
je zorgen maakte? Waarbij je je bijvoorbeeld ongemakkelijk voelde, die je
verontrustten of waarvan je vond dat je ze niet mo cht gezien hebben?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja

2

Neen

88

Ik weet het niet

99

Ik zeg het liever niet
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Ga naar volgende vragen

Ga naar deel E

Wat gebeurde er toen je je zorgen maakte over hetgeen je zag…
DE VRAGEN OP DEZE PAGINA ENKEL BEANTWOORDEN ALS JE
TIJDENS DE AFGELOPEN 12 MAANDEN SEKSUEEL GETINTE
DINGEN GEZIEN HEBT OP HET INTERNET WAAROVER JE JE
ZORGEN MAAKTE
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL E
135.

Als je denkt aan de LAATSTE KEER dat je je over zoiets zorgen
maakte, voelde je je toen geschokt?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ik was zeer geschokt

2

Ik was tamelijk geschokt

3

Ik was een beetje geschokt

4

Ik was helemaal niet geschokt

88
136.

Ik weet het niet







Als je denkt aan die keer, hoe lang voelde je je toen zo?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Het was zo weer voorbij

2

Ik voelde me gedurende enkele dagen zo

3

Ik voelde me gedurende enkele weken zo

4

Ik voelde me enkele maanden of langer zo

88
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137.

Welke van de volgende dingen deed je daarna?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Ik hoopte dat het probleem vanzelf zou weggaan

2

Ik probeerde het probleem op te lossen

3

Ik voelde me een beetje schuldig voor wat er fout ging

4

Geen van deze dingen







Ik weet het niet

88

138. Als je opnieuw aan die keer denkt, heb je toen met iemand gepraat over
wat er gebeurd was?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
1

Ja



2

Neen



88

Ik weet het niet



Ga naar volgende
vragen

Ga naar deel E

139. Indien Ja geantwoord, met wie sprak je erover?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB
1

Mijn moeder of vader

2

Mijn broer of zus

3

Een vriend(in)

4

Een leerkracht

6

Iemand met als job advies geven over dit soort dingen (bvb CLB (Centrum
voor Leerlingenbegeleiding), politie, sociaal werker, hulplijn voor kinderen)
Een andere volwassene die ik vertrouw

7

Iemand anders

88

Ik weet het niet

5
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140.

En als je opnieuw aan die gebeurtenis
denkt, welke van de volgende dingen
deed je toen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS
NODIG AUB
Ik stopte een tijdje met het

internet te gebruiken

1

141. En welke dingen hebben je
eventueel geholpen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN
ALS NODIG



2

Ik heb alle boodschappen van
die andere persoon gewist





3

Ik veranderde mijn privacy
instellingen





4

Ik blokkeerde de persoon in
mijn contacten





5

Ik meldde het probleem op de
website of aan de
internetprovider





6

Geen van deze dingen





Ik weet het niet





88

*Bekijk de bovenstaande vraag opnieuw en check of je een antwoord

gegeven hebt voor 141. in de rechterkolom*
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DEEL E
IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
LEES DIT AUB : Op sommige websites wordt er over dingen gepraat die
eventueel niet geschikt zijn voor jou. Hier volgen enkele vragen over deze
dingen.

142.

Heb je tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN websites gezien waar
mensen praten over ...
EEN VAKJE AANVINKEN OP ELKE LIJN AUB

Ja

Neen

Ik
weet
het
niet

Ik zeg
het
liever
niet

1

2

88

99

1

Manieren om zichzelf lichamelijk te kwetsen of
pijn te doen









2

Manieren om zelfmoord te plegen









3

Manieren om zeer mager te worden (anorexia
of boulimie)
Haatdragende boodschappen om bepaalde
groepen of personen aan te vallen
Het nemen van drugs of hun ervaringen
ermee

























4
5
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143.

Welke van de volgende dingen ben je tijdens de AFGELOPEN 12
MAANDEN tegengekomen op het internet?
EEN VAKJE AANVINKEN OP ELKE LIJN AUB
Ja

Neen

Ik
weet
het
niet

1

2

88

1

Iemand gebruikte mijn persoonlijke informatie op een
manier die ik niet leuk vond







2

De computer had een virus







3

Ik verloor geld door bedrog op het Internet (we
bedoelen hier echt geld, dus geen geld in een
computerspel bijvoorbeeld)







4

Iemand gebruikte mijn paswoord om aan mijn
informatie te geraken of om zich voor te doen als
mezelf







144.

Hoe vaak heb je de volgende dingen meegemaakt tijdens de AFGELOPEN
12 MAANDEN?
EEN VAKJE AANVINKEN OP ELKE LIJN AUB
Zeer
vaak

Tamelijk
vaak

Niet erg
vaak

Nooit /
bijna
nooit

1

2

3

4

1

Ik sloeg maaltijden over en had
slaaptekort, allemaal door het
Internet









2

Ik had een ongemakkelijk gevoel
wanneer ik niet op het Internet kon









3

Ik betrapte me op surfen om de tijd
te doden, niet omdat het me echt
interesseerde









4

Ik verwaarloosde mijn familie,
vrienden, schoolwerk of hobbies
door de tijd die ik op het Internet was









5

Ik heb zonder succes geprobeerd
om minder tijd op het Internet door te
brengen
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DEEL F
IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
LEES DIT AUB: Hier vind je een aantal vragen over de manier waarop je
gebruik maakt van het internet.

145.

Welke van de volgende dingen heb je tijdens de AFGELOPEN 12
MAANDEN gedaan; indien ja, hoe vaak heb je elk van deze dingen dan
gedaan?
EEN VAKJE AANVINKEN PER LIJN AUB
Ja

Neen
Ik weet
het
niet

Ik zeg
het
liever
niet

5

88

99





























Elke dag
of bijna
elke dag

Eén of
tweemaal per
week

Eén of
tweemaa
l per
maand

Minder
vaak

Nooit/ niet in
het afgelopen
jaar

1

2

3

4

1 nieuwe vrienden







Persoonlijke
informatie (bv
mijn volledige
naam, adres of
2 telefoonnummer)
verstuurd naar
iemand die ik
nooit persoonlijk
ontmoet heb





Mensen die ik
nog nooit
persoonlijk
3 ontmoet heb aan
mijn contacten
toegevoegd





Gezocht naar
op het internet
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146.

Welke van de volgende dingen heb je tijdens de AFGELOPEN 12
MAANDEN gedaan; indien ja, hoe vaak heb je elk van deze dingen dan
gedaan?
EEN VAKJE AANVINKEN PER LIJN AUB
Ja

Neen
Ik zeg
het
liever
niet

Elke dag
of bijna
elke dag

Eén of
twee-maal
per week

1

2

3

4

5

88

99

Heb me op het
internet
voorgedaan
als iemand
1
anders dan wie
ik in
werkelijkheid
ben















Een foto of
video van
mezelf
gestuurd naar
2
iemand die ik
nooit
persoonlijk
ontmoet heb















Page No.

29

Minder
vaak

Nooit/ niet
in het
afgelopen
jaar

Ik weet
het
niet

Eén of
tweemaa
l per
maand

IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
LEES DIT AUB: Hier vind je enkele vragen over het contact dat je zou kunnen
hebben met mensen die je online leren kennen hebt.
Vergeet niet te denken aan ALLE MANIEREN waarop het internet kan gebruikt
worden (bvb computer of GSM) of ALLE PLAATSEN waar het internet kan
gebruikt worden (bvb thuis of op school of elders).
Als we het hebben over “face-to-face” dan bedoelen we persoonlijk en in
levende lijve met iemand praten waarbij je je allebei op dezelfde plaats bevindt
en niet via internet, telefoon of webcam.

147. Kan je me even zeggen of je ooit contact had met iemand op het internet die je
voordien nog niet persoonlijk ontmoet had?
(Dit kan geweest zijn via e-mail, chatrooms, sociale netwerksites, instant
messaging of spelletjeswebsites)
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
1

Ja



2

Neen



Ik weet het niet



88
148.

Ga naar volgende vraag

Ga naar deel G

Indien je Ja geantwoord hebt
En heb je ooit iemand persoonlijk ontmoet die je eerst via het internet
leerde kennen?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet
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Ga naar volgende vraag

Ga naar deel G

Wat gebeurde er …
DE VRAGEN OP DEZE PAGINA ENKEL BEANTWOORDEN ALS JE
TIJDENS DE AFGELOPEN 12 MAANDEN IEMAND PERSOONLIJK
ONTMOETTE NADAT JE DIE PERSOON EERST VIA HET INTERNET
LEERDE KENNEN
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL G

149.

En hoeveel nieuwe mensen heb je op deze manier eventueel leren kennen
in DE AFGELOPEN 12 MAANDEN?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

1-2

2

3-4

3

5-10

4

Meer dan 10

88
150.

Ik weet het niet







En welke van deze types van personen heb je persoonlijk ontmoet in de
AFGELOPEN 12 MAANDEN nadat je ze eerst via het internet had leren
kennen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Een persoon die een vriend is of familielid
van iemand die ik persoonlijk ken



2

Een persoon die geen rol speelde in mijn
leven tot ik hem/haar op het internet leerde
kennen



3

Geen van deze
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Hoe gebeurde dit…
DE VRAGEN OP DEZE PAGINA ENKEL BEANTWOORDEN ALS JE
TIJDENS DE AFGELOPEN 12 MAANDEN IEMAND PERSOONLIJK
ONTMOETTE NADAT JE DIE PERSOON EERST VIA HET INTERNET
LEERDE KENNEN
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL G
151.

Als je denkt aan de personen die je tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN
ontmoette nadat je ze eerst via het internet leerde kennen, op welke
manier ben je daar dan de eerste keer mee in contact gekomen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Op een sociaal networking site (Netlog, MySpace, Facebook)



2

Via instant messaging (MSN)

3

In een chatroom

4

Via email

5

Op een spelletjeswebsite

6

Op een andere manier op het internet








88
152.

Ik weet het niet

Persoonlijke ontmoetingen met mensen die je eerst via het internet leert
kennen kunnen leuk zijn maar soms ook minder leuk. Ben je tijdens de
AFGELOPEN 12 maanden naar zo’n ontmoeting geweest waarover je je
zorgen maakte? Bijvoorbeeld voelde je je ongemakkelijk of was je
verontrust of vond je dat je er beter niet naartoe zou geweest zijn?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen





Ik weet het niet

88

Ik zeg het liever niet

99

Page No.

32

Beantwoord vraag op volgende
pagina
Ga naar deel G

Wat gebeurde er toen je je zorgen maakte…
DE VRAGEN IN DIT DEEL ENKEL BEANTWOORDEN ALS JE
TIJDENS DE AFGELOPEN 12 MAANDEN NAAR EEN ONTMOETING
GEWEEST BENT MET IEMAND DIE JE VIA HET INTERNET LEERDE
KENNEN EN WAARBIJ JE JE OP EEN OF ANDERE MANIER
ZORGEN MAAKTE
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL G
153.

Als je denkt aan de LAATSTE KEER dat je je zorgen maakte over zo’n
ontmoeting, hoe oud was de persoon die je toen ontmoet hebt?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Het was iemand van ongeveer mijn leeftijd

2

Het was iemand die jonger was dan ik

3

Het was een oudere tiener (jonger dan 20 jaar)

4

Het was een volwassene (20 jaar of ouder)

88
154.

Ik weet het niet
Was het een man of een vrouw?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Mannelijk – een jongen of een man

2

Vrouwelijk – een meisje of een vrouw
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155.

Als je nog steeds aan die LAATSTE KEER denkt, had je toen aan iemand
verteld waar je naartoe ging?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen



Ik weet het niet



88

Beantwoord volgende
vraag
Ga naar vraag
159

156. Indien je Ja geantwoord hebt, aan wie vertelde je dit?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
1

Ik vertelde het aan iemand van mijn leeftijd

2

Ik vertelde het aan een oudere tiener (minder dan 18j)

3

Ik vertelde het aan een volwassene die ik vertrouw (meer dan 18j)

4

Ik vertelde het aan iemand anders

88

Ik weet het niet







157. Nam je iemand anders mee toen je naar die ontmoeting ging?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
1

Ja



2

Neen




88
158.

Ik weet het niet

Ga naar volgende
vraag
Ga naar vraag 159

Indien je Ja geantwoord hebt, wie nam je mee?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ik nam iemand van mijn leeftijd mee

2

Ik nam een oudere tiener mee (jonger dan 18j)

3

Ik nam een volwassene die ik vertrouw mee (ouder dan 18j)

88
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Ik weet het niet
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159.

Als je daar nog even aan terugdenkt, welke van de volgende dingen
gebeurden er toen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

De andere persoon zei pijnlijke dingen tegen mij

2

De andere persoon deed me lichamelijk pijn

3

De andere persoon deed seksuele handelingen met mij

4

Er gebeurde iets anders dat slecht is

88

Weet het niet

99

Ik zeg het liever niet

160.
1

Hoe voelde je je over hetgeen er eventueel gebeurd was?
SLECHTS EEN ANTW OORD AANVINKEN AUB
Ik was zeer geschokt

2

Ik was tamelijk geschokt

3

Ik was een beetje geschokt

4

Ik was helemaal niet geschokt
Ik weet het niet

88
161.







Hoe lang voelde je je zo?
SLECHTS EEN ANTW OORD AANVINKEN AUB

1

Ik was er onmiddellijk overheen

2

Ik dacht er nog enkele dagen aan

3

Ik dacht er nog enkele weken aan

88
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Ik weet het niet
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162

Welke van de volgende dingen deed je eventueel achteraf?
SLECHTS EEN ANTW OORD AANVINKEN AUB

1

Ik hoopte dat het probleem vanzelf zou weggaan

2

Ik probeerde het probleem zelf op te lossen

3

Ik gaf mezelf de schuld voor wat er verkeerd ging

4

Ik probeerde de andere persoon te overhalen me met rust te laten

5

Ik probeerde het de andere persoon betaald te zetten

6

Geen van deze dingen

88

Ik weet het niet









163. Als je nog even terugdenkt aan die gebeurtenis, heb je aan iemand anders
verteld wat er toen gebeurd is?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
1

Ja



2

Neen



Ik weet het niet



88

Ga naar volgende
vraag
Ga naar vraag
165

164. Indien je Ja geantwoord hebt, aan wie vertelde je het?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB
1

Mijn moeder of vader

2

Mijn broer of zus

3

Een vriend(in)

4

Een leerkracht






5

Iemand met als job advies geven over dit soort dingen (bvb CLB (Centrum
voor Leerlingenbegeleiding), politie, sociaal werker, hulplijn voor kinderen)



6

Een andere volwassene die ik vertrouw



7

Iemand anders

88

Ik weet het niet
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165.

1

Deed je één van de volgende
dingen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS
NODIG AUB
Ik stopte gedurende een tijdje
met het internet te gebruiken 

166. En welke van de dingen die je
deed hebben je eventueel
geholpen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS
NODIG AUB



2

Ik heb alle boodschappen van
die andere persoon gewist





3

Ik veranderde mijn privacy
instellingen





4

Ik blokkeerde de persoon in mijn
contacten





5

Ik meldde het probleem op de
website of aan de
internetprovider





6

Geen van deze dingen





Ik weet het niet





88

* Bekijk de bovenstaande vraag opnieuw en check of je een antwoord

gegeven hebt voor 166. in de rechterkolom *
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DEEL G
IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
LEES DIT AUB : Mensen doen allerlei dingen op het internet. Soms kan men
seksueel getinte boodschappen of afbeeldingen sturen. Hiermee bedoelen we
praten over seks hebben of beelden sturen van naakte mensen of mensen die
seks hebben. Hierna vind je hier enkele vragen over. Denk aan ALLE
MANIEREN waarop je het internet kan gebruiken (het gaat hier niet om
tekstboodschappen via GSM).

167

Heb je tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN seksueel getinte
boodschappen gezien of ontvangen via het internet? Het kan hier gaan
om woorden, beelden of video’s.
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja



2

Neen, nooit/niet in het verleden



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet
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Zie vraag op de volgende
pagina

Ga naar deel H

Hoe gebeurde dit…
DE VRAGEN IN DIT DEEL ENKEL BEANTWOORDEN ALS JE
TIJDENS DE AFGELOPEN 12 MAANDEN EEN SEKSUEEL GETINTE
BOODSCHAP GEZIEN OF GEKREGEN HEBT.
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL H
168.

Hoe vaak heb je tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN seksueel getinte
boodschappen gezien of ontvangen via het internet? Het kan hier gaan
om woorden, beelden of video’s.
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Elke dag of bijna elke dag

2

Eén of tweemaal per week

3

Eén of tweemaal per maand

4

Minder vaak

88
169.

1

Ik weet het niet







En welke van de volgende dingen heb je eventueel meegemaakt op het
internet tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB
Er werd mij een seksueel getinte boodschap (bvb woorden, beelden,

video‟s) gestuurd via het internet

2

Ik heb een seksueel getinte boodschap (bvb woorden, beelden of
video‟s) gezien op het internet waar ook andere mensen dit konden
zien



3

Er werd mij gevraagd om over seksuele handelingen te praten met
iemand op het internet



4

Er werd mij via het internet gevraagd om een foto of video te sturen
waarop mijn intieme lichaamsdelen te zien waren



5

Ik heb andere personen gezien die seksuele handelingen deden



6

Geen van deze dingen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet
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170.

Als je denkt aan de LAATSTE KEER dat je een seksueel getinte
boodschap kreeg via het internet, hoe gebeurde dit?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Op een sociaal networking site (Netlog, MySpace, Facebook)



2

Via instant messaging (MSN)



3

In een chatroom



4

Via email



5

Op een spelletjeswebsite



6

Door „pop-up‟ (een schermpje dat per ongeluk verschijnt)



7

Op een andere manier op het internet



Ik weet het niet



88

171.

Heb je in de AFGELOPEN 12 MAANDEN één of andere seksueel getinte
boodschap gezien of ontvangen waarover je je zorgen maakte? Waardoor
je je bijvoorbeeld ongemakkelijk voelde, waardoor je geschokt was of
waarover je vond dat je het beter niet gezien zou hebben?

SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
1

Ja



2

Neen





88

Ik weet het niet

99

Ik zeg het liever niet
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Beantwoord vraag op volgende
pagina
Ga naar deel H

Wat gebeurde er toen je je zorgen maakte…
DEZE VRAGEN ENKEL BEANTWOORDEN INDIEN JE JE TIJDENS
DE AFGELOPEN 12 MAANDEN ZORGEN MAAKTE NADAT JE EEN
SEKSUEEL GETINTE BOODSCHAP ONTVANGEN HAD VIA HET
INTERNET
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DEEL H
172.

Als je denkt aan de LAATSTE KEER dat je je zorgen maakte over
zoiets, in welke mate voelde je je eventueel geschokt?
SLECHTS EEN ANTW OORD AANVINKEN AUB

1

Ik was zeer geschokt

2

Ik was tamelijk geschokt

3

Ik was een beetje geschokt

4

Ik was helemaal niet geschokt

88

173.

Ik weet het niet

Hoe lang voelde je ze zo?
SLECHTS EEN ANTW OORD AANVINKEN AUB

1

Ik was er onmiddellijk overheen

2

Ik dacht er nog enkele dagen aan

3

Ik dacht er nog enkele weken aan

4

Ik dacht er nog enkele maanden of meer aan

88
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Ik weet het niet
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174.

Deed je daarna één van deze dingen?
SLECHTS EEN ANTW OORD AANVINKEN AUB

1

Ik hoopte dat het probleem vanzelf zou weggaan

2

Ik probeerde het probleem zelf op te lossen

3

Ik gaf mezelf de schuld voor wat er verkeerd ging

4

Ik probeerde de andere persoon te overhalen me met rust te laten

5

Ik probeerde het de andere persoon betaald te zetten

6

Geen van deze dingen

88
175.

Ik weet het niet









Heb je met iemand gepraat over wat er gebeurd is?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Ja

2

Neen

88

Ik weet het niet





Indien je Ja geantwoord hebt, met wie heb je daar over gepraat?
176.

ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Mijn moeder of vader

2

Mijn broer of zus

3

Een vriend(in)

4

Een leerkracht

5

Iemand met als job advies geven over dit soort dingen (bvb CLB
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding), politie, sociaal werker, hulplijn
voor kinderen)

6

Een andere volwassene die ik vertrouw

7

Iemand anders

88

Ik weet het niet
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177.

1

Als je hieraan terugdenkt, deed je één
van deze dingen?

178. En welke van deze
dingen heeft je eventueel
geholpen?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG ZOVEEL VAKJES
AANVINKEN ALS NODIG AUB
AUB
Ik stopte gedurende een tijdje met
 
het internet te gebruiken

2

Ik heb alle boodschappen van die
andere persoon gewist

 

3

Ik veranderde mijn privacy
instellingen

 

4

Ik blokkeerde de persoon in mijn
contacten

 

5

Ik meldde het probleem op de
website of aan de internetprovider

 

6

Geen van deze dingen

 

Ik weet het niet

 

88

* Bekijk de bovenstaande vraag opnieuw en check of je een an twoord

gegeven hebt voor 178. in de rechterkolom *
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DEEL H
IEDEREEN MOET DEZE VRAGEN BEANTWOORDEN
Mensen doen allerlei dingen op het internet. Soms worden er seksueel getinte
boodschappen of beelden verstuurd. Hiermee bedoelen we dat er over seks gesproken
wordt of dat het gaat over beelden van naakte mensen of mensen die seks hebben.

179.

1

Heb je tijdens de AFGELOPEN 12 MAANDEN een seksuele boodschap
gestuurd of geplaatst (bvb woorden, beelden of video’s) op het internet?
Dit kon over jezelf of iemand anders gaan.
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB
Beantwoord vraag op
Ja 
volgende pagina

88

Ik weet het niet




99

Ik zeg het liever niet



2
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Neen

44

Ga direct naar de
laatste pagina

Hoe gebeurde dit…
DE VRAGEN IN DIT DEEL ENKEL BEANTWOORDEN ALS JE ZELF EEN
SEKSUEEL GETINTE BOODSCHAP OP HET INTERNET GEPLAATST OF
VERZONDEN HEBT TIJDENS DE AFGELOPEN 12 MAANDEN
DE ANDEREN GAAN RECHTSTREEKS NAAR DE LAATSTE PAGINA
180.

Indien je Ja geantwoord hebt, hoe vaak heb je dit in de AFGELOPEN 12
MAANDEN gedaan?
SLECHTS EEN VAKJE AANVINKEN AUB

1

Elke dag of bijna elke dag

2

Eén of tweemaal per week

3

Eén of tweemaal per maand

4

Minder vaak

88

Page No.

Ik weet het niet

45







181.

Heb je in de AFGELOPEN 12 MAANDEN één of meer van de volgende
dingen gedaan op het internet …?
ZOVEEL VAKJES AANVINKEN ALS NODIG AUB

1

Ik stuurde iemand een seksueel getinte boodschap (bvb woorden, beelden,
video‟s) op het internet



2

Ik heb een seksueel getinte boodschap (bvb woorden, beelden of video‟s) op
het internet geplaatst waar andere mensen dit konden zien



Ik heb over seksuele daden gesproken met iemand op het internet



4

Ik heb iemand via het internet gevraagd om een foto of video te sturen waarop
zijn/haar intieme lichaamsdelen te zien waren



5

Ik heb iemand een foto of video gestuurd waarop mijn intieme lichaamsdelen
te zien waren



6

Geen van deze dingen



88

Ik weet het niet



99

Ik zeg het liever niet



3
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GOED GEDAAN, JE BENT KLAAR MET DIT DEEL VAN HET ONDERZOEK; ER
ZIJN GEEN VRAGEN MEER DIE JE ZELF MOET INVULLEN.
ZEG AAN DE INTERVIEWER DAT JE KLAAR BENT EN HIJ/ZIJ ZAL JOU
DAN NOG ENKELE VRAG
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