Wat vinden jongeren van jouwggd.nl?
“Ik vind dit een hele goede site. Ik wist alleen niet dat hij bestond!”
In het voorjaar van 2020 hebben de
onderzoeksbureaus Qrius en OneTwentyone
een onderzoek onder jongeren van 12 t/m 20
jaar gehouden over de website jouwggd.nl.
639 jongeren deden mee aan een

grootschalig onderzoek
en 20 jongeren deden mee aan

duogesprekken.

Doel van het onderzoek was om te achterhalen:
•W
 elke

vragen hebben jongeren over hun gezondheid?
• Kennen zij jouwggd.nl?
• Wat vinden de jongeren van jouwggd,nl?
• Hoe kan jouwggd.nl nog beter inspelen op de wensen en behoeften van jongeren van
deze leeftijdsgroep?

Jongeren en hun gezondheid
Hoe beoordelen jongeren
hun gezondheid?

Praten op internet

De meeste vragen die jongeren hebben gaan over:

20% van de jongeren heeft
interesse in chatten en/
of videobellen, bij voorkeur

LICHAAM

78%

met leeftijdsgenoten.

GEZONDHEID

73%

GEVOEL

Bijna 30% van de jongeren beoordeelt
hun gezondheid

Aantal jongeren met vragen
over hun gezondheid

De onderwerpen

71%

niet als ‘goed’.

2020

2015

LICHAAM en GEVOEL zijn veel
RELATIES is populairder

populairder dan in 2015. Ook

geworden.

Aan wie stellen ze vragen?
23% van de jongeren praat al
op internet met mensen over
hun gezondheid.

van de jongeren bespreken

van de jongeren bespreken

ouders.

vrienden.

hun vragen met hun

hun vragen met hun

Opmerkelijk is dat jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen

van de jongeren zoekt online

naar informatie over hun

vragen, meestal met Google of
YouTube als startpunt.

nauwelijks worden genoemd.

Meisjes
Er zijn in 2020 10%

meer jongeren

met vragen over hun gezondheid dan

in 2015. Er zit weinig verschil zit tussen

hoog (theoretisch) opgeleiden en lager
(praktisch) opgeleiden.

Meisjes hebben meer vragen dan jongens, zijn
iets minder tevreden over hun gezondheid en hebben
meer behoefte om hierover te chatten en/of te videobellen
met leeftijdsgenoten.

90%

van de jongeren kent de GGD, vooral
van vaccinaties en activiteiten op school.
Jongeren vinden GGD betrouwbaar; dat
maakt de informatie van de GGD voor
jongeren extra interessant

Jongeren over JouwGGD.nl
Bekendheid
JouwGGD.nl

TOP 10 meest interessante sub-onderwerpen

Rapportcijfers JouwGGD.nl

GEZOND ETEN EN DRINKEN
43%.
30% heeft wel eens van JouwGGD.nl gehoord en

ze via Google zijn binnenkomen.

Uiterlijk site

40%.

Chat en forum

39%.

animo om

vragen te stellen via de

chat en het forum

(nieuw gemeten in 2020)

Onderwerpsuggesties

Jongeren missen informatie over kanker

7,0

7,2

6,8

7,0

ens aan.

an de jong

Positieve kenmerken van de website zijn:

ALS JE JE
ROT VOELT

VRIENDEN
36%.

37%.

De site bevat veel informatie.

De site sluit inhoudelijk goed aan op
de vragen van jongeren.

De artikelen zijn kort en bondig.

De filmpjes worden gewaardeerd.
De informatie is betrouwbaar.

astma

ADHD de ziekte van Lyme stress trauma’s
LHBTI en tijdelijke mentale problemen

7,3

(volgens het kwalitatieve onderzoek)

lfs 59% v
it spreekt ze

D

7,1

Plus en minpunten website

GAMEN

In vergelijking met 2015

Minder positieve kenmerken:

SPORTBLESSURES

GEZOND
GEWICHT

31%.

32%.

Meerwaarde
Jongeren vinden de
meerwaarde van de
site dat je er informatie
kunt vinden over
onderwerpen waar je
niet met je ouders over
durft of kunt praten.

Vindbaarheid

DE EERSTE
KEER

40%.

jongeren zich hun websitebezoek soms niet omdat

lijkheid
De toeganke
id
en duidelijkhe

43%.

BEWEGEN EN
SPORTEN

5% zich de site wel eens
te hebben bezocht. Waarschijnlijk herinneren

daarvan herinnert

is er meer

ALCOHOL:

Op een mobiele telefoon zijn niet direct

Aanbeveling

Gezondheid
Gevoel

en gedateerd.

Het zoeken gaat moeilijk.

31%.

Seks

De vormgeving is niet erg aantrekkelijk

alle thema’s te zien.

PUISTJES

THEMA’S

De pagina’s zijn te vol en te druk.

Relaties

Alcohol, roken en drugs

Lichaam
Media

88% van de jongeren zegt dat
ze JouwGGD.nl zeker zouden aanbevelen of overwegen dat te doen.

Adviezen
Advies van jongeren
Advies van OneTwentyone en Qrius
Promoot het ‘merk’ JouwGGD
en link dit aan positieve
gezondheid.

Wachttijd chat
• In de wachtrij video’s, interessante feitjes of FAQ tonen.
• Geef in de wachtrij aan hoe lang het nog duurt.

Vergroot de samenhang
tussen lokale (offline) activiteiten en online activiteiten.

Aanwezigheid en zichtbaarheid op
YouTube verbeteren door bijvoorbeeld:
• Goede thumbnails te hanteren,
• De content ook in thema’s in te delen

Sluit met vormgeving beter
aan op de leefwereld van
jongeren
- visueel en interactief
- grotere aanwezigheid
op social media

JouwGGD actiever op Instagram maken.
Bijvoorbeeld door:

• Het delen van echte vragen van jongeren, en de
antwoorden daarop.
• Het (eenmalig) overnemen van het kanaal door jongeren.
• Het zorgen voor meer interactiviteit.

Inhoudelijke ontwikkeling op
thema’s die wat achterblijven
en zoek aansluiting bij
specifieke doelgroepen.

