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Jonge homo’s:
gelijke rechten, meer problemen
LISETTE KUYPER

Als lesbische, homoseksuele of
biseksuele jongere kan je wieg
nergens beter staan dan in Nederland
– een land dat juridisch vrijwel
geen onderscheid meer maakt
tussen heteroseksuele en homo- of
biseksuele burgers en waar de sociale
acceptatie van deze groep hoog is.
Je zou verwachten dat de huidige
generatie lesbische, homoseksuele en
biseksuele jongeren dan ook niet meer
de problemen ervaart waar eerdere
generaties mee te maken kregen.
Niets blijkt minder waar.
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Nederland staat bekend om haar positieve omgang met homoseksualiteit. Een reeks
wetswijzingen heeft ervoor gezorgd dat de juridische positie van lesbische, homoseksuele, biseksuele (LHB) en heteroseksuele burgers nagenoeg gelijk is. Of je nu als man
of vrouw op mannen of vrouwen of allebei valt, maakt in wettelijk opzicht niets meer
uit voor zaken als trouwen, werken, wonen en erven. De meerderheid van de Nederlandse bevolking steunt deze positie ook. Slechts 8 procent van de Nederlanders
heeft anno 2015 nog een negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit. Bij
de eerste meting in 2006 was dit nog 15 procent. De vraag is of dit er ook toe leidt
dat gezondheidsverschillen tussen heteroseksuele jongeren en LHB-jongeren, die we
kennen uit eerdere onderzoeken, inmiddels verdwenen zijn. Met behulp van het LHBjongerenonderzoek (zie kader) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zoeken
we hier antwoord op. We gaan in op verschillen in psychisch welzijn, zoals psychische
problemen en suïcidaliteit, en verschillen in leefstijl, zoals sporten en middelengebruik
(roken, alcohol, drugs). Voor eventuele verschillen zoeken we naar verklaringen.

Verschillen in welzijn
Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren verschillen in veel opzichten in mentaal welzijn van heteroseksuele jongeren. LHB-jongeren hebben een lagere gemiddelde eigenwaarde dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Zij geven bijvoorbeeld
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LHB-jongerenonderzoek

Het LHB-jongerenonderzoek is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
in opdracht van de Directie Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2013 is een enquête gehouden onder een groep jonge leden (16-25 jaar) van
het online panel van TNS NIPO. Door zelfselectie, selectieve dekking en non-response vormt
een online panel geen representatieve afspiegeling van de populatie. Omdat er in Nederland
geen populatiegegevens beschikbaar zijn over lesbische, homoseksuele of biseksuele (LHB)
jongeren en een zeer grote algemene bevolkingssteekproef nodig zou zijn om voldoende
deelnemers te hebben, is ondanks de restricties toch gekozen voor een panel onderzoek.
De jongeren gaven antwoord op vragen over hun algemene leefsituatie, leefstijl en welzijn.
In totaal hebben 284 lesbische, homoseksuele of biseksuele jongeren en 304 heteroseksuele
jongeren de vragenlijst ingevuld. De respons was 59 procent. Jongeren zijn ingedeeld in
twee groepen (LHB-jongeren en heteroseksuele jongeren) op basis van de vraag tot wie zij
zich aangetrokken voelen (‘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 jongens en niet tot meisjes;
7 = dat weet ik niet). De lesbische (n = 67) of biseksuele meisjes (n = 88) zijn degenen met
antwoord 1, 2 of 3 en de homo- (n = 86) of biseksuele jongens (n = 88) degenen met de antwoorden 3, 4 en 5. Samen vormen zij de groep LHB-jongvolwassenen. Heteroseksuele jongvolwassenen zijn degenen die uitsluitend op partners van de andere sekse vallen (antwoord
5 voor meisjes en antwoord 1 voor jongens).

hogere niveaus van psychische klachten die de
LHB-jongeren rapporteren. Deze klachten onder
hen zijn op hun beurt weer gerelateerd aan het
krijgen van negatieve reacties op hun seksuele
oriëntatie en aan hun eigen houding ten opzichte
van hun seksuele oriëntatie. LHB-jongeren die in
het afgelopen jaar negatieve reacties van anderen
kregen en die zelf negatiever over hun gevoelens
voor seksegenoten denken, rapporteren meer
psychisch klachten in de afgelopen vier weken.
Opvallend is dat we geen verschil zien tussen jongeren die in de kast zitten of jongeren die wel uit
de kast zijn.

%

Verschillen in leefstijl
In leefstijl verschillen beide groepen deels wel en
deels niet. Figuur 2 laat zien dat lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren en hun heteroseksuele leeftijdsgenoten even vaak in de afgelopen
vier weken wel of niet zijn wezen sporten. Ook in
hun ‘binge’-drinkgedrag – het drinken van vijf of
meer glazen alcoholische drank bij één gelegenheid – verschillen de groepen niet. We zien wel
verschillen in roken en drugsgebruik. LHB-jongeren roken vaker: 35 procent van van hen rookt
vaker aan dat zij niet veel hebben om trots op te (waarvan 24 procent elke dag) versus 22 procent
zijn (13% versus 7%) of dat ze nergens goed voor van de heteroseksuele jongeren (waarvan 14 prozijn (21% versus 15%). Zij hebben gemiddeld ge- cent elke dag). Dezelfde verschillen zien we terug
nomen ook meer psychische problemen: het erg bij het drugsgebruik: 32 procent gebruikt drugs
in de put zijn komt vaker voor (10% versus 5%), versus 19 procent onder heteroseksuele jongeren.
evenals neerslachtigheid en somberheid (13%
versus 9%). Tot slot hebben LHB-jongeren vaker Voor een verhoogd middelengebruik onder lesbiaan suïcide gedacht en hier ook daadwerkelijk sche, homoseksuele en biseksuele jongeren woreen poging toe gedaan. Figuur 1 laat zien dat twee den in de literatuur twee typen verklaringen aanop de vijf hier serieus over nagedacht heeft (40%). gedragen. Aan de ene kant kan het middelengeOnder heteroseksuele jongeren is dit één op de bruik een strategie zijn om met problemen om te
vijf (19%). Uiteindelijk heeft 9 procent van de gaan: volgens deze theorie gebruiken deze groep
LHB-jongeren ook een poging ondernomen. Dit jongeren vaker middelen zoals sigaretten of drugs
om beter om te gaan met de problemen rondom
percentage ligt op 2 procent in de andere groep.
discriminatie, stigma en het durven praten over
We kunnen op basis van onze data de verschil- hun oriëntatie.
len in welzijn tussen heteroseksuele jongeren en Anderzijds wordt als verklaring geopperd dat
lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren LHB-jongeren meer middelen gebruiken omdat
deels verklaren. Een deel van de verschillen in ze in een sociale omgeving verkeren waarin midsuïcidaliteit is bijvoorbeeld te herleiden tot de delengebruik de norm is. In LHB-kroegen en op
-feesten zou het middelengebruik meer de norm
zijn. Voor die laatste verklaring vinden we een
Figuur 1. Aandeel jongeren dat serieuze suïcidegedachten heeft gehad of een suïcidepoging heeft gedaan aanwijzing in onze data: LHB-jongeren die soortgelijke vrienden hebben, roken vaker. Met drugsnaar seksuele oriëntatie (in procenten), 2013
gebruik zien we echter geen relatie met het aantal
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Bron: SCP LHB-jongerenonderzoek 2013, eigen bewerking.
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Suïcidepoging
Heteroseksueel

Minderheidsstress
Al met al bieden de data weinig zicht op verklaringen voor verschillen in middelengebruik en
maar beperkt zicht op verklaringen voor verschillen in psychisch welzijn. Dat laatste lijkt deels
gerelateerd aan zogenoemde ‘minderheidsstressfactoren’. Minderheidsstressfactoren zijn risicofactoren voor problemen die alleen een rol spelen
bij lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen en
waar heteroseksuelen niet mee te maken krijgen.
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Voorbeelden hiervan zijn negatieve reacties op
een LHB-oriëntatie of negatieve gevoelens over
je eigen seksuele oriëntatie. Hiermee hebben
heteroseksuele jongeren niet te maken, maar
LHB-jongeren wel. Deze factoren kunnen een
wissel trekken op hun welzijn. Vier op de tien
LHB-jongeren kreeg in het afgelopen jaar een
negatieve reactie en degenen die zo’n reactie ontvingen, rapporteren meer psychische problemen.
Een kleine groep van de LHB-deelnemers gaf aan
dat zij zelf problemen hadden met hun gevoelens
voor seksegenoten (zoals schaamte of er zich
ongelukkig over voelen) en ook zij rapporteren
meer psychische problemen.

Slot
Ondanks de relatief positieve omgang met homoseksualiteit in de Nederlandse samenleving
steken lesbische, homoseksuele en biseksuele
jongeren negatief af bij hun leeftijdsgenoten als
het gaat om mentaal welzijn en middelengebruik.
Zij hebben een lagere eigenwaarde, rapporteren
meer psychische problemen, hebben vaker serieus aan zelfmoord gedacht en ook vaker een
poging daartoe gedaan, ze roken meer en hebben vaker drugs gebruikt. Ook onderzoek onder
LHB-volwassenen laat zien dat zij vandaag de
dag nog steeds een kwetsbare groep vormen. Blijvende aandacht voor dit onderwerp op school, in
beleid en in toekomstig onderzoek is ook anno
2015 in Nederland geen overbodige luxe.
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Figuur 2. Aandeel jongeren dat de afgelopen 4 weken heeft gesport, gerookt, binge-gedronken* of drugs
gebruikt naar seksuele oriëntatie (in procenten), 2013
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De minderheidstressfactoren verklaren echter ook maar een deel van de problemen. Over
andere, aanvullende verklaringen kunnen we
slechts speculeren. Zo kan het zijn dat de wisselwerking tussen verschillende problemen bij
LHB-jongeren een deel van de verhoogde problematiek verklaart. Psychische problemen en middelengebruik staan in wisselwerking met elkaar:
uit overmatig middelengebruik kunnen psychische klachten voortkomen, die dan weer tot meer
middelengebruik kunnen leiden. We weten niet
in hoeverre dit de problemen van Nederlandse
LHB-jongeren verklaart, want daarvoor zouden
we jongeren over de tijd moeten volgen.
Een andere verklaring is dat, hoewel de Nederlandse samenleving overwegend positief staat
tegenover homo- en biseksualiteit, een deel nog
steeds afkeurend is. Nederlandse jongeren beoordelen twee zoenende meisjes of twee zoenende
jongens bijvoorbeeld een stuk negatiever dan
een jongen en een meisje die met elkaar zoenen.
Uit Amerikaans onderzoek is bekend dat negatieve opvattingen in de omgeving van lesbiennes,
homoseksuelen en biseksuelen een directe, negatieve invloed op hun welzijn hebben. Dit kan
dus mogelijk ook bij het welzijn van Nederlandse
LHB-jongeren een rol spelen.
Ook het simpele besef van het ‘anders zijn’ kan
het welzijn van LHB-jongeren beïnvloeden. Het
afwijken van de massa in een levensfase waarin
de mening van anderen er veel toe doet en de
ervaren sociale controle hoog is, kan een negatieve uitwerking op het welzijn hebben. Zeker als
die afwijking van de norm betrekking heeft op
het terrein dat tijdens de adolescentie van groot
belang is: verliefdheid, relaties, seks en alles wat
daar tussen zit.
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* Het drinken van vijf of meer glazen alcoholische drank bij één gelegenheid.
Bron: SCP LHB-jongerenonderzoek 2013, eigen bewerking.
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