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2. Abstract 

 

Dit kort rapport beschrijft het slachtofferschap van partnergeweld bij adolescenten in Vlaanderen, 

België en focust op de manier waarop partnergeweld bij adolescenten verbonden is aan het welzijn en 

risicogedrag zoals druggebruik, seksueel gedrag, vandalisme of vechtgedrag. Een survey werd afgelegd 

in Vlaanderen, België bij 1187 adolescenten (61.3% vrouwelijk, n= 728). Een totaal van 466 

respondenten was tussen de 16 en 22 jaar oud (M= 17.82 jaar oud, SD= 0.92) en had een relatie (71.0% 

vrouwelijk, n= 331), bijgevolg vormden zij de deelsteekproef van het huidige onderzoek. De resultaten 

tonen dat adolescenten die alcohol consumeren op een jongere leeftijd, ooit marihuana hebben 

gebruikt of vermengd waren bij daden van vandalisme een hogere kans hebben om het slachtoffer te 

worden van partnergeweld dan adolescenten die niet vermengd waren bij dergelijke gedragingen. Het 

slachtofferschap van partnergeweld was eveneens verbonden aan symptomen van depressie en een 

lager gevoel van eigenwaarde/zelfvertrouwen.   

 

This brief report describes dating violence victimization among adolescents in Flanders, Belgium, and 

focuses on how dating violence is related to adolescents' well-being and engagement in risk behaviors, 

such as substance use, sexual behaviors, and engagement in vandalism or fighting. A survey was 

conducted in Flanders, Belgium among 1187 adolescents (61.3% female, n = 728). A total of 466 

respondents between 16 and 22 years old (M = 17.82 years, SD = 0.92) were in a relationship (71.0% 

female, n = 331), and, therefore, formed the subsample of the present study. The results show that 

adolescents, who consume alcohol at a younger age, have ever used marihuana, or were involved in 

vandalism have a higher probability to become victim of dating violence than adolescents who are not 

involved in these behaviors. Dating violence victimization was also linked with symptoms of depression 

and a lower self-esteem. 

 

3. Trefwoorden 

 

Thema(’s) Gezondheid en welzijn; gender en diversiteit 

Trefwoord(en) Partnergeweld, partnergeweld slachtofferschap, adolescenten, risicogedrag 

 

 

 


