
THEMA'S

TOP 10 TOTAAL

thema rangorde aantal % van totaal*

relatie tot ouders 1 3401 15%

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 2 3380 15%

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 1936 8%

problemen of ruzie met vrienden 4 1624 7%

niet goed in je vel zitten/ somberheid 5 1430 6%

relatie tot medeleerlingen 6 1277 6%

pesten/ cyberpesten 7 1267 6%

info over gezondheid en lichaam 8 1060 5%

partnerrelatie/ uitmaken 9 1003 4%

depressie/ zelfmoordgedachten 10 928 4%

De drie belangrijkste gespreksonderwerpen van 2012 over de verschillende contactkanalen heen waren 'Relatie tot 

ouders', 'verliefdheid/aanmaken/afwijzen' en 'vriendschap/vrienden helpen/vrienden maken'. In vergelijking met 

2011 speelden thema één en twee en thema drie en vier haasje over. Sinds 2012 wordt er bij Awel geregistreerd 

aan de hand van een herwerkte lijst. Een van de nieuwe thema's 'relatie tot medeleerlingen' verwierf meteen een 

plaatsje in de top 10 en het thema 'info over vrijen' schoof meer naar beneden. 

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen 

meerdere thema's aan bod komen. 
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TOP 10 TELEFOON

thema rangorde aantal % van totaal**

relatie tot ouders 1 930 14%

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 2 776 12%

pesten/ cyberpesten 3 615 9%

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 4 521 8%

relatie tot medeleerlingen 5 521 8%

problemen of ruzie met vrienden 6 483 7%

info over Awel 7 482 7%

verveling 8 360 5%

relatie tot broer en zus 9 309 5%

relatie tot school of leerkracht(en) 10 265 4%

TOP 10 CHAT

thema rangorde aantal % van totaal**

relatie tot ouders 1 584 24%

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 2 473 19%

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 344 14%

niet goed in je vel zitten/ somberheid 4 287 12%

relatie tot medeleerlingen 5 274 11%

problemen of ruzie met vrienden 6 224 9%

depressie/ zelfmoordgedachten 7 188 8%

automutilatie 8 166 7%

pesten/ cyberpesten 9 156 6%

angst en spanning 10 156 6%

Bij de telefoon bleef de top drie dezelfde als vorig jaar. Hier vinden we zowel het nieuwe 'relatie tot medeleerlingen' 

als 'relatie tot school of leerkracht(en)' terug in de top 10. Het thema 'echtscheiding/ouders in conflict' verdween er 

uit. Merk op dat het thema 'pesten/cyberpesten' in één op de 10 telefoongesprekken aan bod komt. Dat is een stuk 

meer dan bij de andere kanalen. Typische thema's voor de telefoon blijven ook 'info over Awel', 'verveling' en 

'relatie tot broer en zus'. Wat opvalt is dat de (zwaardere) thema's gelinkt aan psychische gezondheid zoals 'angst 

en spanning', 'niet goed in je vel zitten/somberheid' en 'depressie/zelfmoordgedachten' niet in de top 10 van de 

telefoon voorkomen, maar wel in die van de 'geschreven' contactkanalen.

Bij de chat wisselden 'vriendschap/vrienden helpen/vrienden maken' en 'niet goed in je vel zitten/somberheid' van 

plaats. De eerste twee thema's bleven dezelfde. Merk op dat in 1 op de 4 chatgesprekken de 'relatie tot ouders' 

aan bod komt en in 1 op de 5 chatgesprekken 'verliefdheid/aanmaken/afwijzen. Verder baande het nieuwe thema 

'angst en spanning' zich een weg naar de top 10, en ook het nieuwe thema 'relatie tot medeleerlingen' vond er een 

plaats. 'Zelfvertrouwen' en 'info over vrijen' moesten naar beneden opschuiven. Opvallend is ook de intrede van 

'pesten/cyberpesten' in de top 10 van de chat. Gezien het thema ook bij de telefoon vaak aan bod komt, maar 

minder bij de andere contactkanalen, kunnen we vermoeden dat het een thema is dat een 'directe' reactie vraagt.
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TOP 10 E-MAIL

thema rangorde aantal % van totaal**

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 1 1272 17%

relatie tot ouders 2 1261 17%

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 650 9%

niet goed in je vel zitten/ somberheid 4 613 8%

problemen of ruzie met vrienden 5 598 8%

info over gezondheid en lichaam 6 397 5%

partnerrelatie/ uitmaken 7 364 5%

depressie/ zelfmoordgedachten 8 353 5%

relatie tot medeleerlingen 9 301 4%

angst en spanning 10 301 4%

TOP 10 FORUM

thema rangorde aantal % van totaal**

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 1 859 14%

relatie tot ouders 2 626 10%

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 421 7%

info over gezondheid en lichaam 4 393 6%

niet goed in je vel zitten/ somberheid 5 379 6%

problemen of ruzie met vrienden 6 319 5%

partnerrelatie/ uitmaken 7 313 5%

uiterlijk voorkomen 8 276 4%

hobby's 9 276 4%

depressie/ zelfmoordgedachten 10 259 4%

** We bedoelen telkens het % ten opzichte van het totale aantal dialogen binnen dat specifieke contactkanaal.

Bij de e-mail zien we dezelfde twee thema's op de eerste en tweede plaats prijken. 'Vriendschap/vrienden 

helpen/vrienden maken' wisselde van plaats met 'problemen of ruzie met vrienden'. De nieuwe thema's 'relatie tot 

medeleerlingen' en 'angst en spanning' verwierven ook hier een plaatsje in de top 10.  Het typische 'bedankje' is 

verdwenen omdat dit nu op een andere manier geregistreerd wordt en 'zelfvertrouwen ' is naar beneden 

verschoven. 'Info over gezondheid en lichaam' blijkt een typisch thema voor e-mail en forum.

Hier nam 'vriendschap/vrienden helpen/vrienden maken' de derde plaats over van 'info over gezondheid en 

lichaam'. Voor de rest bleef de top 3 dezelfde.  'Uiterlijk voorkomen ' en 'hobby's' zijn typische thema's voor het 

forum. 'Liefdesverdriet' verdween uit de top 10 en 'depressie/zelfmoordgedachten' verwierf er een plaatsje. Dit 

laatste lijkt wat vreemd gezien het 'publieke' karakter van het forum.
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TOP 10 JONGENS

thema rangorde aantal % van totaal***

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 1 801 16%

relatie tot ouders 2 657 13%

pesten/ cyberpesten 3 335 7%

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 4 324 6%

relatie tot medeleerlingen 5 277 5%

partnerrelatie/ uitmaken 6 256 5%

masturbatie 7 237 5%

vrijen/tongzoenen/seksuele problemen 8 235 5%

info over gezondheid en lichaam 9 225 4%

problemen of ruzie met vrienden 10 223 4%

TOP 10 MEISJES

thema rangorde aantal % van totaal***

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 1 2268 17%

relatie tot ouders 2 2229 16%

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 1321 10%

problemen of ruzie met vrienden 4 1224 9%

niet goed in je vel zitten/ somberheid 5 1020 7%

relatie tot medeleerlingen 6 803 6%

pesten/ cyberpesten 7 709 5%

partnerrelatie/ uitmaken 8 672 5%

info over gezondheid en lichaam 9 665 5%

depressie/ zelfmoordgedachten 10 655 5%

Zowel jongens als meisjes contacteren ons in de eerste en tweede plaats over 'verliefdheid/aanmaken/afwijzen'  en 

'relatie tot ouders'. Bij de jongens lijkt het thema 'pesten/cyberpesten' een belangrijkere plaats in te nemen, alsook 

seksuele thema's als 'masturbatie' en 'vrijen/tongzoenen/seksuele problemen'. Typischer voor meisjes zijn dan 

weer thema's als 'niet goed in je vel zitten/somberheid' en 'depressie/zelfmoordgedachten'.

*** Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen met jongens respectievelijk meisjes
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OVERZICHT THEMA'S

thema's telefoon chat e-mail forum

THUIS EN FAMILIE

relatie tot ouders 930 584 1261 626

relatie tot broer en zus 309 134 274 130

relatie tot ruimere familie 100 69 113 66

ouders in conflict 144 75 139 40

contact na scheiding / co-ouderschap 137 74 122 42

nieuw samengestelde gezinnen/ stiefouders 106 66 129 50

problemen en ziekte van gezinsleden/ KOPP/ KOAP 42 59 126 57

financiële problemen van het gezin 21 9 28 3

adoptie 6 2 6 2

alleen wonen 38 21 82 21

weglopen 40 24 25 15

pleegzorg/ bijzondere jeugdzorg/ plaatsing/ verblijf in een instelling 40 31 31 7

huisdieren 36 5 34 44

ander 75 35 83 30

SCHOOL

relatie tot school of leerkracht(en) 265 154 215 141

relatie tot medeleerlingen 521 274 301 181

vertrouwensleerkracht/ CLB 74 89 47 13

prestatie/ begaafdheid/ schoolresultaten 182 85 154 108

faalangst/ perfectionisme / examenstress/ werkdruk 69 49 69 52

motivatie/schoolmoeheid 20 24 57 24

leerstoornissen 18 15 15 14

concentratiemoeilijkheden en -stoornissen 33 29 31 27

leermethode 33 10 20 30

huiswerk/ eindwerk 124 15 98 42

school-en beroepskeuze 53 50 157 216

medisch onderzoek 3 7 6 8

internaat 32 1 14 5

ander 93 41 69 73

VRIENDSCHAP EN RELATIES

identiteit 44 27 60 25

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 521 344 650 421

problemen of ruzie met vrienden 483 224 598 319

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 776 473 1272 859

liefdesverdriet 88 82 241 164

partnerrelatie/ uitmaken 197 129 364 313

een lief zoeken 32 46 65 35

daten/ uitgaan 29 36 53 34

geschenken/ feesten 21 3 23 33

ander 48 18 64 42

Hieronder vind je een overzicht van alle thema's die Awel registreert -onderverdeeld in rubrieken- en het aantal 

dialogen waarin het thema aan bod kwam. In één dialoog kunnen meerdere thema's geregistreerd zijn.
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SEKSUALITEIT

vrijen/tongzoenen/seksuele problemen 243 101 195 155

masturbatie 103 119 143 69

de eerste keer 154 84 86 97

seksuele fantasie/ pornografie 74 84 124 46

(angst voor)zwangerschap / abortus 173 58 256 119

anticonceptie/ voorbehoedsmiddelen/ noodpil/ SOA's 149 78 240 163

genderdysforie/ transseksualteit 6 7 12 10

homo-bi-seksualiteit/ outen 123 92 139 103

ander 151 38 75 59

LICHAMELIJKE GEZONDHEID EN UITERLIJK

info over gezondheid en lichaam 126 144 397 393

puberteit/ ontwikkeling/menstruatie 97 93 286 226

voeding/ twijfels over gewicht 47 47 129 97

roken/ drugs/ alcohol/ waterpijp 87 22 36 39

uiterlijk voorkomen 106 74 206 276

ziekte en hospitalisatie 46 28 64 29

handicap 14 4 5 6

ander 71 37 49 21

VRIJE TIJD EN MAATSCHAPPIJ

hobby's 126 61 175 276

verveling 360 17 36 31

stijl / jongerenculturen 28 17 52 103

werken/ geld verdienen 27 12 62 68

rijbewijs 8 2 6 3

actualiteit/ wereldproblemen/ politiek 79 13 44 46

zingeving 7 6 19 29

paranormaliteit/ geesten 15 6 12 31

maatschappelijk engagement/ vrijwilligerswerk/ goede doelen/ zorg om dieren 6 9 19 22

juridische info 21 11 58 41

vakantie 28 8 26 28

ander 155 21 104 61

GEESTELIJKE GEZONDHEID

niet goed in je vel zitten/ somberheid 151 287 613 379

zelfvertrouwen 65 127 278 145

angst en spanning 136 156 301 146

verdriet/ verlies/ rouw 127 107 187 97

eenzaamheid 51 49 93 46

automutilatie 54 166 274 158

depressie/ zelfmoordgedachten 128 188 353 259

eetstoornissen 15 45 81 55

verslaving (drugs, alcohol, games…) 41 24 41 22

persoonlijkheidsstoornissen/ psychoses/ hallucinaties 7 17 24 20

AutismeSpectrumStoornis 5 11 21 22

ADHD - ADD 10 8 8 11

psycho-sociale hulpverlening/ hulpverleningsinstanties/ psychiater/ psycholoog/ therapie 41 82 127 38

ander 47 39 92 41
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GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

fysiek geweld 212 84 129 56

seksueel geweld 83 106 163 34

emotioneel geweld 63 37 57 20

fysieke of emotionele verwaarlozing 23 13 16 6

getuige van geweld 19 9 15 1

intrafamiliaal geweld 59 61 52 15

pesten/ cyberpesten 615 156 296 200

discriminatie/ racisme 15 1 5 4

diefstal 16 2 9 10

politie/ justitie 23 12 25 3

ander 59 29 45 11

AWEL

info over Awel 482 51 227 66

liedje/grapje/gedichtje/babbeltje 115 4 4 7

ontevredenheid/ (on)bereikbaarheid Awel 61 10 73 29

 verontschuldiging/ bedankje 49 14 72 12

ander 74 11 35 8

ANDER 393 80 48 15
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