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1 Inleiding en methode 
 
 
1.1 Aanleiding 

 
Voor u ligt de instellingsrapportage van de Universiteit Leiden (UL) waarin de 
bevindingen onder studenten van de Universiteit Leiden worden gepresenteerd die 
hebben meegedaan aan de eerste meting van de landelijke Monitor Mentale gezondheid 
en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelnemende studenten hebben in de 
periode maart 2021-mei 2021 een online vragenlijst ingevuld, tijdens de derde golf van 
de corona pandemie.  
 
De landelijke Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 
is ontwikkeld en uitgevoerd door een consortium van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de brancheorganisatie van de Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GGD 
GHOR Nederland) en het Trimbos-instituut, in opdracht van de ministeries van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 
De monitor beoogt een landelijk representatief beeld te schetsen van de mentale 
gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs, en van de 
beschermende en risicofactoren die hierbij een rol spelen.1 Vijftien onderwijsinstellingen 
verspreid over heel Nederland, waaronder 7 hbo-instellingen en 8 universiteiten, hebben 
deelgenomen aan de eerste meting van de monitor. Alle deelnemende instellingen 
ontvangen een instellingsrapportage waarin de bevindingen onder de eigen deelnemende 
studenten worden beschreven.  
 
1.2 Leeswijzer 

 
In het vervolg van dit inleidende hoofdstuk wordt de methode toegelicht (paragraaf 1.3). 
Hoofdstuk 2 presenteert beschrijvende resultaten ten aanzien van het mentaal 
welbevinden van UL-studenten, en waarbij uitsplitsingen worden gemaakt naar sociaal-
demografische en studiekenmerken. In hoofdstuk 3 gebeurt dit voor het vóórkomen van 
psychische klachten, en in hoofdstuk 4 voor het vóórkomen van middelengebruik en 
risicovol gamegedrag. In ieder hoofdstuk wordt ook statistisch getoetst of er verschillen 
bestaan tussen de UL-studenten en de deelnemende studenten van alle 8 universiteiten, 
oftewel de totale groep wo-studenten. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten beschreven 
van andere factoren die samenhangen met mentale gezondheid en/of middelengebruik, 
zoals de mate van stress, prestatiedruk en eenzaamheid onder UL-studenten. Ook in dit 
hoofdstuk wordt statistisch getoetst of er verschillen bestaan met de totale groep wo-
studenten van alle deelnemende universiteiten. In alle hoofdstukken wordt de zelf-
gerapporteerde invloed van de coronacrisis- of maatregelen gepresenteerd (voor zover 
gemeten). Ten slotte worden in hoofdstuk 6 cijfers gepresenteeerd over het aandeel UL-
studenten dat doelwit is geweest van racisme en/of homofobie en de mate van stress die 
deze studenten door deze gebeurtenissen hebben ervaren. Deze onderwerpen zijn op 
verzoek van de Universiteit Leiden uitgevraagd.2   

 
1 Zie voor een uitgebreide beschrijving van het doel van de monitor hoofdstuk 1 in de landelijke 
deelrapporten I en II.  
2 Dit onderwerp is niet uitgevraagd bij studenten van andere deelnemende onderwijsinstellingen. 
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Respons en coronapandemie 

Zoals in paragraaf 1.3 nader wordt toegelicht zijn de resultaten in dit rapport gebaseerd 
op 2.597 studenten van de UL. Dit betekent een respons van 8,5%. De respons onder de 
studenten van alle 8 deelnemende universiteiten was 10,9% (18.639 respondenten).  

Hoewel een dergelijk laag responspercentage niet ongebruikelijk is bij dit type 
vragenlijstonderzoek onder studenten in het hoger onderwijs, is het een beperking van 
ons onderzoek. Om een zo representatief mogelijk beeld te verkrijgen van de mentale 
gezondheid en het middelengebruik van UL-studenten en alle wo-studenten heeft weging 
plaatsgevonden op diverse achtergrondkenmerken van studenten die verband houden 
met hun mentale gezondheid en middelengebruik, waaronder leeftijd, geslacht, 
opleidingsvorm en herkomst. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat het lage 
responspercentage tot enige vertekening van de resultaten heeft geleid, omdat sprake 
kan zijn van selectieve non-respons op kenmerken waarvoor niet kon worden 
gecorrigeerd door middel van weging. Zo kan niet worden uitgesloten dat 
verhoudingsgewijs meer UL-studenten met psychische klachten de vragenlijst hebben 
ingevuld. Als zo’n bias heeft opgetreden, kan dit hebben bijgedragen aan het vinden van 
een negatiever beeld van de mentale gezondheid dan dat er in de totale 
studentenpopulatie van de UL daadwerkelijk is. Voor middelengebruik kan het juist zijn 
dat frequente of problematische middelengebruikers minder geneigd waren om mee te 
doen, waardoor het mogelijk is dat dit onderzoek een onderschatting geeft van de 
percentages studenten met frequent, risicovol of problematisch middelengebruik. 

Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij de interpretatie van de 
resultaten is dat het onderzoek is uitgevoerd tijdens de lockdown in de derde coronagolf. 
Vanwege de coronamaatregelen was er geen fysiek onderwijs en ging onderwijs via 
online kanalen. Verder was dit ook de periode van de avondklok en waren de horeca, en 
daarmee alle uitgaanslocaties, gesloten. Zoals ook blijkt uit de resultaten die in dit 
rapport worden beschreven, heeft het meten tijdens deze uitzonderlijke periode invloed 
gehad op de uitkomsten, zowel op het gebied van de mentale gezondheid als het 
middelengebruik van studenten. De precieze mate waarin deze corona-invloed een rol 
heeft gespeeld kan niet worden bepaald op basis van ons onderzoek. Wel geeft ander 
onderzoek onder meer aan dat psychische klachten juist ten tijde van de derde 
coronagolf veel voorkwamen onder juist jongvolwassenen.3,4 

 
1.3 Methode  

 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragenlijst, de respons, de 
weging, de kenmerken van deelnemende studenten en de gegevensanalyse. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de methode van de monitor wordt verwezen naar het 
hoofdstuk 2 van de landelijke deelrapporten I en II.5  

 
3 https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/welbevinden-en-leefstijl 
4 Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl (cbs.nl) 
 
5 Trimbos.nl | AF1955: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 
Trimbos.nl | AF1956: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/welbevinden-en-leefstijl
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl?onepage=true#c-3--Mentale-gezondheid-en-corona
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/AF1955-monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1956-monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs
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Vragenlijst 
De inhoud van de online vragenlijst is stapsgewijs ontwikkeld na raadpleging van 
studenten (diverse focusgroepen), projectleiders/vertegenwoordigers van lokale 
studentenmonitors, collega-experts van RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR 
Nederland, en een brede klankbordgroep met vertegenwoordiging van relevante partijen 
en experts. 
 
Allereerst zijn via de vragenlijst de uitkomstmaten van de monitor gemeten: 

• Mentaal welbevinden, hier vallen vragen(lijsten) over levenstevredenheid, 
positieve mentale gezondheid en veerkracht onder.  

• Psychische klachten, hier vallen vragen(lijsten) over psychische internaliserende 
klachten, emotionele uitputtingsklachten en levensmoeheid onder. 

• Middelengebruik, bijvoorbeeld vragen naar de mate waarin een student alcohol 
drinkt, rookt en/of drugs gebruikt. 

 
Opgemerkt dient te worden dat de monitor expliciet niet bedoeld is om de prevalentie 
van psychische stoornissen of afhankelijkheid van middelengebruik bij studenten te 
meten. 

 
Daarnaast zijn via de vragenlijst diverse factoren uitgevraagd die mogelijk een rol 
kunnen spelen bij de mentale gezondheid of het middelengebruik van studenten, 
waaronder: 

• Sociaal-demografische kenmerken van studenten, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht 
en woonsituatie.  

• Studie-gerelateerde kenmerken, bijvoorbeeld studierichting en studievertraging. 
• Andere student-gerelateerde kenmerken, bijvoorbeeld ervaren prestatiedruk, 

sociale steun en eenzaamheid.  
• Op verzoek van de UL is een vragenlijst toegevoegd over de mate van intolerantie 

voor onzekerheid (Intolerance of Uncertainty Scale-12, IUS-12).  
 
Verder is studenten gevraagd in welke mate de coronacrisis of -maatregelen invloed  
hebben gehad op hun mentale gezondheid en op (een deel van) bovengenoemde  
factoren, zoals studievertraging en eenzaamheid. 
 
Ten slotte is gekeken naar de mate waarin studenten vanwege psychische klachten of 
vanwege middelengebruik hulp of advies hebben ontvangen binnen en buiten de 
onderwijsinstelling. 
 
De wijze waarop alle bovengenoemde onderwerpen exact zijn uitgevraagd staat 
beschreven in Bijlage 1. 
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Periode van dataverzameling 
De eerste meting zou oorspronkelijk in het voorjaar van 2020 hebben plaatsgevonden, 
maar deze is destijds uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. De eerste meting in het 
voorjaar van 2021 viel echter samen met een nog altijd actuele pandemie. Er is niet 
opnieuw voor uitstel gekozen. Wel is ervoor gekozen om het effect van corona ook uit te 
vragen en te rapporteren.  
 

Respons studenten Universiteit Leiden 
Vanuit uw onderwijsinstelling zijn alle ingeschreven studenten vanaf 16 jaar op 17 maart 
uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen. Ze konden tot uiterlijk 16 mei de 
vragenlijst invullen. In totaal hebben we van 2.697 studenten van uw onderwijsinstelling 
een volledig ingevulde vragenlijst ontvangen. Hiervan zijn 2.597 studenten meegenomen 
in de analyse.6 Dit betekent voor uw instelling een respons van 8,5%. 
 
Weging 
De bevindingen die deze rapportage worden gepresenteerd zijn gecorrigeerd voor non-
respons door middel van weging. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat UL-studenten met 
bepaalde kenmerken minder vaak hebben deelgenomen aan het onderzoek. Zo kan het 
zijn dat relatief weinig jongens van 25 jaar met een migratieachtergrond de vragenlijst 
hebben ingevuld. Om te corrigeren voor dit soort ondervertegenwoordiging is er gewogen 
naar de kenmerken leeftijd, geslacht, opleidingsvorm (voltijd, niet-voltijd) en herkomst 
(Nederlandse student zonder migratieachtergrond, Nederlandse student met 
migratieachtergrond, internationale student). Bijlage 3 laat de ongewogen verdeling van 
de responderende UL-studenten op deze kenmerken zien, alsook de verdeling in de totale 
studentenpopulatie van de UL. 
 
Er worden in dit instellingsrapport ook resultaten gepresenteerd  voor alle deelnemende 
studenten van alle 8 deelnemende universiteiten. Voor deze totale studiepopulatie wo-
studenten is er, aanvullend op bovenstaande kenmerken, ook gewogen op de omvang 
van de onderwijsinstelling (aantal ingeschreven studenten) en of het om een technische 
universiteit gaat of niet. Voor meer informatie over de wegingsprocedure wordt verwezen 
naar de landelijke deelrapporten I en II.   
 
Kenmerken deelnemende studenten 
 
Sociaal-demografische kenmerken  
De gewogen data van de Universiteit Leiden bestaat voor 60% uit vrouwen en 40% uit 
mannen (zie tabel 1.1). Het grootste deel van de UL-studenten die de vragenlijst invulde 
is jonger dan 26 jaar (84%). 31% van de studenten woont bij de ouders of verzorgers en 
69% woont in een studentenhuis, eigen woning of ‘anders’. 17% van de studenten die de 
vragenlijst invulden, is een internationale student. 21% geeft aan zich als LHBTQ+ te 
identificeren. 7% rapporteert belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen te 
hebben, en 12% rapporteert een belemmerende psychische aandoening te hebben. 

 
6 Er zijn 100 deelnemers geëxcludeerd o.b.v. geen student meer zijn (afgestudeerd of gestopt met 
de studie) en/of het niet identificeren als man of vrouw. Voor deze groepen was het niet mogelijk 
een weegfactor aan te maken.   
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Als we de UL-studenten vergelijken met de totale studiepopulatie wo-studenten, dan valt 
op dat er een groter aandeel vrouwen is en dat het aandeel studenten dat zich als 
LHBTQ+ identificeert groter is.  
 
Studiekenmerken 
Van de UL-studenten die de vragenlijst hebben ingevuld is 64% bachelor-student en 36% 
master-student (zie tabel 1.1). Vrijwel alle studenten zijn voltijdstudent (99%). De 
meeste studenten doen een opleiding binnen Gedrag & Maatschappij, gevolgd door Taal 
& Cultuur.  
Als we de UL-studenten vergelijken met de totale studiepopulatie wo-studenten, dan valt 
onder meer op dat het percentage UL-studenten dat een opleiding binnen Techniek volgt 
verhoudingsgewijs laag is, evenals het percentage studenten dat een opleiding binnen 
Economie volgt.  

 
Tabel 1.1 Gewogen kenmerken van UL-studenten en van de gehele studiepopulatie wo-
studenten 

 
Percentage 

instelling 
(n = 2.597) 

Percentage wo 
totaal 

(n = 18.639) 
Man 40,2 47,2 
Vrouw 59,8 52,8 
16-21 jaar 45,7 45,4 
22-25 jaar 38,6 40,1 
26-29 jaar 10,4 10,0 
30 jaar en ouder 5,2 4,5 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 31,0 29,3 
Woonachtig in een studentenhuis, een eigen 
woning of anders 

69,0 
70,7 

Nederlandse student zonder migratieachtergrond 61,5 62,3 
Nederlandse student met migratieachtergrond 21,1 17,0 
Internationale student  17,4 20,7 
LHBTQ+ 21,1 14,7 
Niet LHBTQ+ 70,2 78,7 
Weet niet - zegt liever niet 8,7 6,6 
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen 

6,7 
6,2 

Belemmerende psychische aandoening 12,3 8,6 
Bacheloropleiding 63,9 59,2 
Master-/andersoortige opleiding 36,1 40,8 
Voltijd student 98,8 98,4 
Niet-voltijd student 1,2 1,6 
volgt opleiding in sector Techniek 17,5 32,6 
volgt opleiding in sector Recht 13,0 9,9 
volgt opleiding in sector Gezondheidszorg 12,7 14,7 
volgt opleiding in sector Taal en cultuur 26,6 14,0 
volgt opleiding in sector Gedrag en maatschappij  37,9 25,5 
volgt opleiding in sector Landbouw 1,7 2,0 
volgt opleiding in sector Onderwijs 2,0 1,9 
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volgt opleiding in sector Economie 5,5 18,1 
volgt opleiding in sector Natuur 13,9 11,3 
volgt opleiding in sector Anders  5,2 5,0 

Studenten hebben zelf aangegeven tot welke sector hun opleiding behoort. Opleidingen kunnen in meerdere 
sectoren vallen en studenten kunnen meerdere opleidingen uit verschillende sectoren tegelijk volgen, daarom 
zijn het geen uitsluitende categorieën. Zie bijlage 1 voor uitleg over de andere hier gebruikte 
variabelen/meetinstrumenten. 

 
Gegevensanalyse 
In de hoofdstukken 2 t/m 5 is statistisch getoetst of er verschillen bestaan tussen UL-
studenten en de totale studiepopulatie wo-studenten7 wat betreft mate van mentaal 
welbevindingen (hoofdstuk 2), het vóórkomen van psychische klachten (hoofdstuk 3), 
het vóórkomen van middelengebruik en risicovol gamegedrag (hoofdstuk 4), en andere 
kenmerken, zoals de mate van stress, prestatiedruk en eenzaamheid (hoofdstuk 5). Het 
gaat hierbij telkens om vergelijkingen voor de totale groep, en voor de subgroepen naar 
geslacht, leeftijd (16-21 jaar; 22-25 jaar; 26-29 jaar; en 
30 jaar en ouder) en opleidingsvorm (bachelor en master/andersoortig). Resultaten 
worden in tabellen gepresenteerd, waarbij een significant verschil (p<0,01) met een 
asterisk (*) wordt aangegeven. Als er getoetst is met een continue uitkomstmaat, is een 
lineaire regressie gebruikt, en waarbij rekening werd gehouden met de invloed van 
geslacht en leeftijd. In de tabel staat er dan voor elke (sub)groep een gemiddelde score 
(M) met de standaardafwijking (SD). Als de uitkomstmaat bestaat uit twee groepen, is er 
getoetst met een logistische regressie en waarbij gecorrigeerd werd voor de invloed van 
geslacht en leeftijd. In de tabel staat dan per (sub)groep een percentage. Wanneer het 
gevonden verschil significant is, wordt ook de effectgrootte aangegeven. Hierbij gaat het 
om de Cohen’s d. Deze effectgrootte geeft een indicatie van de relevantie van het 
gevonden significante verschil. De vuistregels rondom de Cohen’s d worden aangehouden 
(Cohen, 1988), dat betekent dat een effectgrootte van 0,2 – 0,49 wordt gezien als klein, 
0,5 -0,79 als middelgroot of gemiddeld, 0,8 – 1,29 als een groot effect en 1,3 en hoger 
als heel groot effect. In dit rapport wordt geen aandacht aan effectgroottes kleiner dan 
0,2 besteed omdat die een verwaarloosbaar klein verschil aangeven (effectgroottes ,0,2 
worden wel gerapporteerd in een tabel, mits significant). In de tabellen worden 
middelgrote cursief en de (hele) grote effectgroottes vetgedrukt weergegeven.  
  

 
7 Inclusief de Universiteit Leiden. 
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2 Mentaal welbevinden 
 
Het mentaal welbevinden van studenten is in kaart gebracht, door het meten van: 
− levenstevredenheid: het cijfer (op een schaal van 0-10) dat studenten aan hun leven 

geven (Cantril-ladder);8 
− positieve mentale gezondheid (MHC-SF 2.1); en 
− veerkracht (BRS). 
 
Zie bijlage 1 voor nadere uitleg over hoe dit gemeten is. 
 
We schetsen hieronder eerst de uitkomsten van het onderzoek onder de UL-studenten 
(paragraaf 2.1). In paragraaf 2.2 gaan we na of er verschillen bestaan met de totale 
groep wo-studenten. In paragraaf 2.3 wordt ter informatie een overzicht gegeven van de 
gevonden verbanden tussen sociaal-demografische en studiekenmerken en de mate van 
mentaal welbevinden, zoals beschreven in het landelijke deelrapport over mentale 
gezondheid. 
 
 
2.1 Instellings-specifiek: beschrijvende resultaten 

 
Gemiddeld geven studenten van de UL hun leven op het moment van invullen van de 
vragenlijst een 6,1 als cijfer op een schaal van 0 tot 10. In figuur 2.1 wordt de 
frequentieverdeling van de levenstevredenheidsscores weergegeven. Hier is bijvoorbeeld 
te zien dat 47% van de studenten hun leven een 7,0 of hoger geeft.  
 
Figuur 2.1 Frequentieverdeling van de levenstevredenheidsscore (n = 2.597) 

 
 
 

 
8 Het gaat hier dus niet om een rapportcijfer (dat loopt van 1 t/m 10). 



11 
 

In tabel 2.1 staan de uitkomsten op de verschillende maten voor mentaal welbevinden. 
Studenten van de Universiteit Leiden scoren gemiddeld een 3,5 op de 6-puntsschaal voor 
positieve mentale gezondheid. Dit betekent dat de studenten een laag-gemiddelde 
positieve mentale gezondheid ervaren. Een kwart van de studenten scoort lager dan 2,9; 
een kwart scoort tussen 2,9 en 3,5; een kwart scoort tussen 3,5 en 4,1; en een kwart 
scoort 4,1 of hoger. 
 
Studenten van de Universiteit Leiden scoren gemiddeld een 2,9 op de 5-puntsschaal (1 
– 5) voor veerkracht. Dit betekent een laag-gemiddelde score. Een kwart van de 
studenten scoort lager dan 2,3; een kwart scoort tussen 2,3 en 3,0; een kwart scoort 
tussen 3 en 3,5; en een kwart scoort 3,5 of hoger. 
 
Tabel 2.1 laat verder de mate van mentaal welbevinden zien in verschillende 
subgroepen van UL-studenten, op basis van uitsplitsingen naar sociaal-demografische 
kenmerken en studiekenmerken. 
 
Tabel 2.1 Mentaal welbevinden onder UL-studenten (n = 2.597) naar sociaal 
demografische- en studiekenmerken  

 Levens-
tevredenheid 

Positieve 
mentale 

gezondheid Veerkracht 

 M (SD) M (SD) M (SD) 
TOTAAL 6,1 (1,7) 3,5 (0,9) 2,9 (0,8) 
Man 6,2 (1,8) 3,6 (0,9) 3,2 (0,8) 
Vrouw 6,0 (1,7) 3,5 (0,9) 2,7 (0,8) 
16-21 jaar 6,1 (1,6) 3,5 (0,9) 2,9 (0,8) 
22-25 jaar 6,1 (1,8) 3,5 (0,9) 2,9 (0,8) 
26-29 jaar 5,9 (1,8) 3,5 (0,9) 3,0 (0,9) 
30 jaar en ouder 6,3 (1,8) 3,6 (0,9) 2,9 (0,8) 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 6,0 (1,7) 3,5 (0,8) 2,9 (0,8) 
Woonachtig in een studentenhuis, 
een eigen woning of anders 

6,1 (1,7) 3,6 (0,9) 2,9 (0,8) 

Nederlandse student zonder 
migratieachtergrond 

6,2 (1,6) 3,6 (0,8) 2,9 (0,8) 

Nederlandse student met 
migratieachtergrond 

5,9 (1,8) 3,5 (0,9) 2,8 (0,8) 

Internationale student  5,7 (1,8) 3,4 (0,9) 3,0 (0,8) 
LHBTQ+ 5,7 (1,8) 3,3 (0,9) 2,7 (0,8) 
Niet LHBTQ+ 6,2 (1,7) 3,6 (0,9) 3,0 (0,8) 
Weet niet - zegt liever niet 5,9 (1,6) 3,2 (0,9) 2,7 (0,8) 
Belemmerende concentratie-, lees- 
of rekenproblemen 

5,5 (1,8) 3,3 (0,9) 2,6 (0,8) 

Belemmerende psychische 
aandoening 

4,6 (1,7) 2,8 (0,7) 2,2 (0,7) 

Bacheloropleiding 6,0 (1,7) 3,5 (0,9) 2,9 (0,8) 
Master-/andersoortige opleiding 6,2 (1,7) 3,6 (0,9) 3,0 (0,8) 
Voltijd student 6,1 (1,7) 3,5 (0,9) 2,9 (0,8) 
Niet-voltijd student 6,4 (2,0) 3,8 (1,2) 3,2 (0,9) 
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volgt opleiding in sector Techniek 6,2 (1,7) 3,5 (0,8) 3,0 (0,8) 
volgt opleiding in sector Recht 6,0 (1,8) 3,6 (0,9) 3,0 (0,8) 
volgt opleiding in sector 
Gezondheidszorg 

6,5 (1,7) 3,8 (0,9) 3,0 (0,8) 

volgt opleiding in sector Taal en 
cultuur 

5,9 (1,8) 3,4 (0,9) 2,8 (0,8) 

volgt opleiding in sector Gedrag en 
maatschappij  

6,0 (1,7) 3,6 (0,8) 2,9 (0,8) 

volgt opleiding in sector Landbouw 6,2 (1,8) 3,6 (0,8) 3,0 (0,8) 
volgt opleiding in sector Onderwijs 5,8 (1,6) 3,5 (0,8) 2,7 (0,7) 
volgt opleiding in sector Economie 5,9 (1,8) 3,5 (0,9) 3,1 (0,9) 
volgt opleiding in sector Natuur 6,2 (1,8) 3,5 (0,8) 2,9 (0,8) 
volgt opleiding in sector Anders  5,8 (1,6) 3,5 (0,9) 2,8 (0,8) 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten. 
M = gemiddelde score. SD = standaardafwijking. 
 
2.2 Vergelijking met totale groep deelnemende universiteiten 

  
De uitkomsten onder de studenten van de Universiteit Leiden op de drie maten voor 
mentaal welbevinden (levenstevredenheid, positieve mentale gezondheid en veerkracht) 
zijn vergeleken met de uitkomsten in de totale groep wo-studenten. Deze vergelijkingen 
zijn gedaan voor de totale groep, en voor de subgroepen naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm. 
 
Voor alle vergelijkingen wat betreft levenstevredenheid, bestaan er geen verschillen 
tussen de uitkomsten onder de studenten van de Universiteit Leiden en de uitkomsten in 
de totale groep wo-studenten, uitgaande van effectgroottes met minimaal een Cohen’s d 
van 0,20 (d.w.z. een kleine effectgrootte) (zie tabel 2.2). 
 
Tabel 2.2  Vergelijking van levenstevredenheid onder UL-studenten (n = 2.597) met de 
totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
M = gemiddelde score. SD = standaardafwijking. ref. = referentiecategorie. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 

Levens-
tevredenheid 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 M (SD) M (SD)*  
TOTAAL 6,0 (1,7) 6,1 (1,7)* n.s. 
Man 6,1 (1,8) 6,2 (1,8)* 0,04 
Vrouw 6,0 (1,6) 6,0 (1,7)* n.s. 
16-21 jaar 6,1 (1,6) 6,1 (1,6)* n.s. 
22-25 jaar 6,1 (1,7) 6,1 (1,8)* n.s. 
26-29 jaar 5,8 (1,8) 5,9 (1,8)* n.s. 
30 jaar en ouder 6,0 (2,0) 6,3 (1,8)* n.s. 
Bacheloropleiding 5,9 (1,7) 6,0 (1,7)* n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 6,2 (1,7) 6,2 (1,7)* n.s. 
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Ook de uitkomsten voor de positieve mentale gezondheid van de studenten van de 
Universiteit Leiden verschillen niet van de uitkomsten in de totale groep wo-studenten 
(zie tabel 2.3). Ten slotte verschillen ook de uitkomsten voor de mate van veerkracht 
van UL-studenten niet van de uitkomsten in de totale groep wo-studenten, uitgaande van 
effectgroottes met minimaal een Cohen’s d van 0,20 (d.w.z. een kleine effectgrootte) (zie 
tabel 2.4). 
 

Tabel 2.3 Vergelijking van positieve mentale gezondheid onder UL-studenten (n = 
2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
M = gemiddelde score. SD = standaardafwijking. ref. = referentiecategorie. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 
Tabel 2.4 Vergelijking van veerkracht onder UL-studenten (n = 2.597) met de totale 
groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 

Positieve mentale 
gezondheid 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 M (SD) M (SD)*  
TOTAAL 3,6 (0,9) 3,5 (0,9) n.s. 
Man 3,6 (0,9) 3,6 (0,9) n.s. 
Vrouw 3,5 (0,8) 3,5 (0,9) n.s. 
16-21 jaar 3,6 (0,8) 3,5 (0,9) n.s. 
22-25 jaar 3,6 (0,9) 3,5 (0,9) n.s. 
26-29 jaar 3,5 (0,9) 3,5 (0,9) n.s. 
30 jaar en ouder 3,6 (0,9) 3,6 (0,9) n.s. 
Bacheloropleiding 3,5 (3,5) 3,5 (3,5) n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 3,6 (3,6) 3,6 (3,6) n.s. 

Veerkracht 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 M (SD) M (SD)*  
TOTAAL 3,0 (0,8) 2,9 (0,8)* 0,03 
Man 3,2 (0,8) 3,2 (0,8)* n.s. 
Vrouw 2,8 (0,8) 2,7 (0,8)* 0,05 
16-21 jaar 3,0 (0,8) 2,9 (0,8)* 0,04 
22-25 jaar 3,0 (0,8) 2,9 (0,8)* n.s. 
26-29 jaar 2,9 (0,8) 3,0 (0,9)* n.s. 
30 jaar en ouder 3,0 (0,8) 2,9 (0,8)* n.s. 
Bacheloropleiding 3,0 (3,0) 2,9 (2,9)* 0,04 
Master-/andersoortige 
opleiding 3,0 (3,0) 3,0 (3,0)* n.s. 
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M = gemiddelde score. SD = standaardafwijking. ref. = referentiecategorie. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 

2.3 Overzicht landelijke resultaten (universiteiten én hogescholen): 
kenmerken die samenhangen met mentaal welbevinden 

 
In tabel 2.5 wordt ter informatie een overzicht gegeven van de gevonden verbanden 
tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met mentaal welbevinden, zoals 
beschreven in het landelijke deelrapport over mentale gezondheid9. De tabel gaat dus 
over de totale studiepopulatie (wo- én hbo-studenten). 
 
De tabel is als volgt te lezen: er zijn groepen studenten met een gemiddeld lagere score 
(met oranje aangegeven). De sterkte van de verbanden wordt aangeduid met + of – 
tekens. Zo is te zien dat vrouwen gemiddeld lagere scores hebben op veerkracht dan 
mannen en dat studenten met een belemmerende psychische aandoening gemiddeld 
lagere scores hebben op de drie maten voor mentaal welbevinden dan studenten zonder 
een belemmerende psychische aandoening. Dit zijn verbanden met een kleine 
effectgrootte (0,20 – 0,49).  
 
Tabel 2.5 Sociaal-demografische en studiekenmerken die samenhangen met mentaal 
welbevinden (levenstevredenheid, positieve mentale gezondheid en veerkracht) 

 Levens- 
tevredenheid 

Positieve 
mentale 
gezondheid  

Veerkracht  

Vrouwen (vs mannen)   - 
Leeftijd:    
22-25 jaar (vs 16-21 jaar)    
26-30 jaar (vs 16-21 jaar)    
30 jaar en ouder (vs 16-21 jaar)     
Woont zelfstandig (vs bij ouders)    
Herkomst:    
NL met migratieachtergrond (vs  
NL zonder migratieachtergrond)      

Internationale student (vs  
NL zonder migratieachtergrond)      

LHBTQ+ (vs niet LHBTQ+)     
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen (vs geen belemmerende 
concentratie-, lees- of rekenproblemen) 

     

Belemmerende psychische aandoening 
(vs geen belemmerende psychische 
aandoening)  

- - - 

Wo (vs hbo)    
Bacheloropleiding (vs master- of anders)    
Niet-voltijd student (vs voltijd student)     
Alpha-opleiding (vs geen Alpha)    
Bèta-opleiding (vs geen Bèta)    
Gamma-opleiding (vs geen Gamma)    

 
9 Trimbos.nl | AF1955: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 
 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/AF1955-monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs
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In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo).  
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda Tabel 2.5 

 Geen significant (p < 0,01) verband of een zeer kleine effectgrootte* 
(<0,20) 

- Gemiddeld lagere score op mentaal welbevinden 
+/- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
++/-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
+++/--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 
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3 Psychische klachten 
 
Het vóórkomen van psychische klachten onder studenten is in kaart gebracht door het 
meten van: 
−   psychische internaliserende klachten10 (MHI-5); 
−   emotionele uitputtingsklachten (sub-schaal van de MBI-SS); en 
−   levensmoeheid (enkelvoudige vraag). 
 
Zie bijlage 1 voor nadere uitleg over hoe dit gemeten is. 
 
We schetsten hieronder eerst de uitkomsten van het onderzoek onder de studenten van 
de Universiteit Leiden (paragraaf 3.1). In paragraaf 3.2 gaan we na of er verschillen 
bestaan met de totale groep wo-studenten. In paragraaf 3.3 wordt ter informatie een 
overzicht gegeven van de gevonden verbanden tussen sociaal-demografische en 
studiekenmerken met het vóórkomen van psychische klachten, zoals beschreven in het 
landelijke deelrapport over mentale gezondheid. Paragraaf 3.4 gaat over de mate waarin 
hulp of advies is ontvangen vanwege psychische klachten, binnen of buiten de instelling.  
 
 
3.1 Instellings-specifiek: beschrijvende resultaten 

 
Van de studenten van de Universiteit Leiden die hebben deelgenomen aan het onderzoek 
heeft iets meer dan de helft (55%) psychische internaliserende klachten. 67% van de 
studenten rapporteert emotionele uitputtingsklachten. 30% van de studenten geeft aan 
in de afgelopen maand (bijna) altijd, meestal, soms of af en toe de wens te hebben 
gehad dood te zijn of te gaan slapen en nooit meer wakker te worden (levensmoeheid). 
(Zie tabel 3.1). 
 
Tabel 3.1 laat verder het vóórkomen van psychische klachten zien in verschillende 
subgroepen van UL-studenten, op basis van uitsplitsingen naar sociaal-demografische 
kenmerken en studiekenmerken. 
 
Tabel 3.1 Psychische klachten onder UL-studenten (n = 2.597) naar sociaal 
demografische- en studiekenmerken  

 

Psychische 
internaliserende 

klachten 
(n = 1.422) 

Emotionele 
uitputting 

(n = 1.746) 

Levens-
moeheid 
(n = 779) 

 Percentage Percentage Percentage 
TOTAAL 54,8 67,2 30,0 
Man 47,3 60,3 28,2 
Vrouw 59,8 71,9 31,2 
16-21 jaar 53,0 68,3 28,9 
22-25 jaar 55,7 67,8 30,4 
26-29 jaar 58,1 66,5 38,1 

 
10 Zoals angst- en depressieklachten. 
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30 jaar en ouder 56,4 55,3 20,6 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 52,3 63,2 28,6 
Woonachtig in een studentenhuis, 
een eigen woning of anders 

55,9 69,1 30,7 

Nederlandse student zonder 
migratieachtergrond 

51,0 66,1 26,1 

Nederlandse student met 
migratieachtergrond 

58,3 66,7 33,5 

Internationale student  63,9 71,8 39,7 
LHBTQ+ 66,7 74,2 41,7 
Niet LHBTQ+ 50,2 64,5 25,0 
Weet niet - zegt liever niet 62,6 72,6 42,3 
Belemmerende concentratie-, lees- 
of rekenproblemen 

77,6 91,7 43,0 

Belemmerende psychische 
aandoening 

93,1 88,0 65,6 

Bacheloropleiding 56,2 69,7 32,2 
Master-/andersoortige opleiding 52,2 62,8 26,2 
Voltijd student 54,9 67,4 30,0 
Niet-voltijd student 40,9 51,6 x 
volgt opleiding in sector Techniek 49,0 65,6 25,2 
volgt opleiding in sector Recht 58,6 68,9 27,6 
volgt opleiding in sector 
Gezondheidszorg 

39,0 62,6 22,4 

volgt opleiding in sector Taal en 
cultuur 

60,0 70,5 35,5 

volgt opleiding in sector Gedrag en 
maatschappij  

57,1 67,2 32,0 

volgt opleiding in sector Landbouw 55,8 59,5 37,5 
volgt opleiding in sector Onderwijs 66,2 81,1 27,4 
volgt opleiding in sector Economie 55,1 68,7 35,2 
volgt opleiding in sector Natuur 53,0 67,2 28,7 
volgt opleiding in sector Anders  65,7 76,9 36,9 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
 
 
Om een beter beeld te krijgen van de UL-studenten met psychische internaliserende 
klachten wordt in figuur 3.1 een nadere indeling van de scores op de MHI-5 
weergegeven. Te zien is dat bijna een kwart van de UL-studenten (23%) lichte 
psychische internaliserende klachten heeft. Bij 17% gaat het om matige klachten, en 
14% heeft te maken met ernstige klachten. 
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Figuur 3.1 Mate van psychische internaliserende klachten onder UL-studenten (n = 
2.597) 

 
 
Om een beter beeld te krijgen van de UL-studenten die levensmoeheid rapporteren 
(28%), wordt in figuur 3.2 de procentuele verdeling over alle antwoordcategorieën 
gepresenteerd. Te zien is dat het in de meeste gevallen gaat om studenten die in de 4 
weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst hebben aangegeven af en toe 
(15%) of soms (9%) de wens te hebben gehad dood te zijn of te gaan slapen en nooit 
meer wakker te worden. In 6% van de gevallen wordt meestal of (bijna) altijd ingevuld. 
 
Figuur 3.2 Mate van levensmoeheid onder UL-studenten (n = 2.597) 
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UL-studenten is gevraagd in hoeverre de coronacrisis of maatregelen invloed hebben 
gehad op hun gevoelens van angst of depressie. 9% van de UL-studenten gaf aan dat 
deze vraag niet voor hen van toepassing is. Van de resterende studenten rapporteert 
29% van de UL-studenten dat de gevoelens van angst of depressie zijn toegenomen door 
de coronacrisis en bij 47% is er een toename van beide. Bij 21% was er geen 
verandering en bij 4% was er een afname van gevoelens van angst en/of depressie (zie 
figuur 3.3). Deze bevindingen wijzen erop dat de coronacrisis mogelijk heeft 
bijgedragen aan de hoge percentages UL-studenten met psychische klachten. 
 
Figuur 3.3 Verandering in de mate van gevoelens van angst en of depressie vanwege de 
coronacrisis (n = 2.352) 

 
 
 

 
3.2 Vergelijking met totale groep deelnemende universiteiten 

 
De uitkomsten onder de studenten van de Universiteit Leiden op de drie maten voor 
psychische klachten (psychische internaliserende klachten, emotionele 
uitputtingsklachten en levensmoeheid) zijn vergeleken met de uitkomsten in de totale 
groep wo-studenten. Deze vergelijkingen zijn gedaan voor de totale groep, en voor de 
subgroepen naar geslacht, leeftijd en opleidingsfase. 
 
Voor alle vergelijkingen wat betreft het vóórkomen van psychische internaliserende 
klachten, bestaan er geen verschillen tussen UL-studenten en de totale groep wo-
studenten (zie tabel 3.2). 
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Tabel 3.2 Vergelijking van psychische internaliserende klachten onder UL-studenten (n 
= 2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 
 
Ook de uitkomsten voor de emotionele uitputtingsklachten van de studenten van de 
Universiteit Leiden verschillen niet van de uitkomsten in de totale groep wo-studenten, 
uitgaande van effectgroottes met minimaal een Cohen’s d van 0,20 (d.w.z. een kleine 
effectgrootte) (zie tabel 3.3). 
 
Tabel 3.3 Vergelijking van emotionele uitputtingsklachten onder UL-studenten (n = 
2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 

Psychische 
internaliserende 

klachten 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 52,2 54,8 n.s. 
Man 46,0 47,3 n.s. 
Vrouw 57,7 59,8 n.s. 
16-21 jaar 50,3 53,0 n.s. 
22-25 jaar 52,8 55,7 n.s. 
26-29 jaar 59,0 58,3 n.s. 
30 jaar en ouder 49,9 56,3 n.s. 
Bacheloropleiding 53,1 56,2 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 50,8 52,2 n.s. 

Emotionele 
uitputting 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 70,5 67,2* 0,10 
Man 65,4 60,3* 0,13 
Vrouw 75,2 71,9* n.s. 
16-21 jaar 70,5 68,3* n.s. 
22-25 jaar 71,3 67,8* n.s. 
26-29 jaar 73,2 66,4* n.s. 
30 jaar en ouder 58,4 55,6* n.s. 
Bacheloropleiding 71,7 69,7* n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 68,9 62,8* 0,18 
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Gekeken naar de uitkomsten voor levensmoeheid van de studenten van de Universiteit 
Leiden zien we dat deze ook niet verschillen van de uitkomsten in de totale groep wo-
studenten, uitgaande van effectgroottes met minimaal een Cohen’s d van 0,20 (d.w.z. 
een kleine effectgrootte) (zie tabel 3.4). 
 
Tabel 3.4 Vergelijking van levensmoeheid onder UL-studenten (n = 2.597) met de totale 
groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 
 
3.3 Overzicht landelijke resultaten (universiteiten én hogescholen):  kenmerken 
die samenhangen met mentaal welbevinden 

 
In tabel 3.5 wordt ter informatie een overzicht gegeven van de gevonden verbanden 
tussen sociaal-demografische en studiekenmerken en het vóórkomen van psychische 
klachten, zoals beschreven in het landelijke deelrapport over mentale gezondheid.  
 
De tabel gaat dus over de totale studiepopulatie (wo- én hbo-studenten). De tabel is als 
volgt te lezen: er zijn groepen studenten waarbij psychische klachten minder voorkomen 
(met groen aangegeven) en groepen waarbij psychische klachten meer voorkomen (met 
oranje aangegeven). De sterkte van de verbanden wordt aangeduid met + of – tekens.  
 
Zo is te zien dat studenten met een belemmerende psychische aandoening beduidend 
vaker psychische klachten hebben dan studenten zonder een belemmerende psychische 
aandoening. Dit zijn verbanden met een grote effectgrootte (0,80 – 1,29). Ook studenten 
met belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen hebben beduidend vaker 
psychische klachten.  
 
 
 
 

Levensmoeheid 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 26,6 30,0 0,09 
Man 24,4 28,2 n.s. 
Vrouw 28,6 31,2 n.s. 
16-21 jaar 26,9 28,9 n.s. 
22-25 jaar 25,2 30,4 0,15 
26-29 jaar 31,1 38,0 n.s. 
30 jaar en ouder 26,6 20,7 n.s. 
Bacheloropleiding 29,2 32,1 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 22,9 26,2 n.s. 
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Tabel 3.5 Samenhang tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met 
psychische klachten (psychische internaliserende klachten, emotionele 
uitputtingsklachten en levensmoeheid) (n = 28.442) 
 Psychische 

internali-
serende 
klachten 
 

Emotionele 
uitputtings-
klachten  

Levens-
moeheid  
 

Vrouwen (vs mannen) -   
Leeftijd:    
22-25 jaar (vs 16-21 jaar)    
26-30 jaar (vs 16-21 jaar) -   
30 jaar en ouder (vs 16-21 jaar) + + + 
Woont zelfstandig (vs bij ouders)    
Herkomst:    
NL met migratieachtergrond (vs  
NL zonder migratieachtergrond) 

-  - 

Internationale student (vs  
NL zonder migratieachtergrond) 

- - - 

LHBTQ+ (vs niet LHBTQ+) - - -- 
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen (vs geen belemmerende 
concentratie-, lees- of rekenproblemen) 

-- -- - 

Belemmerende psychische aandoening (vs 
geen belemmerende psychische 
aandoening)  

--- -- --- 

Wo (vs hbo)    
Bacheloropleiding (vs master- of anders)   - 
Niet-voltijd student (vs voltijd student) + + + 
Alpha-opleiding (vs geen Alpha)    
Bèta-opleiding (vs geen Bèta)    
Gamma-opleiding (vs geen Gamma)    

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda tabel 3.5 

 Geen significant (p < 0,01) verband of een zeer kleine effectgrootte* 
(<0,20) 

+ Lager percentage psychische klachten 
- Hoger percentage psychische klachten 
+/- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
++/-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
+++/--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 
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3.4 Ontvangen hulp of advies binnen en buiten instelling 
 
3.4.1 Ontvangen hulp binnen de instelling 
Figuur 3.4 laat zien dat 25% van de UL-studenten in de afgelopen 12 maanden 
vanwege psychische klachten behoefte had aan hulp of advies van iemand binnen de 
eigen onderwijsinstelling. 16% ontving ook daadwerkelijk hulp, 9% zocht wel naar hulp 
maar heeft het niet ontvangen. Van de overige studenten (75%) had 55% geen behoefte 
aan hulp of advies binnen de instelling en had 20% geen klachten. 
 
Figuur 3.4 Ontvangen hulp of advies (in de afgelopen 12 maanden) vanwege psychische 
klachten van iemand binnen de onderwijsinstelling (n = 2.597) 

 
 
Het grootste deel van de UL-studenten die in de afgelopen 12 maanden binnen een 
instelling hulp of advies ontving vanwege psychische klachten (53%), kreeg dit van de 
studieadviseur of studentendecaan (zie figuur 3.5).  
 
Figuur 3.5 Personen binnen de onderwijsinstelling van wie studenten in de afgelopen 12 
maanden hulp of advies hebben ontvangen vanwege psychische klachten (n = 407) 
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3.4.2 Ontvangen hulp buiten de instelling 
 
Figuur 3.6 laat zien dat 41% van de UL-studenten in de afgelopen 12 maanden 
vanwege psychische klachten behoefte had aan hulp of advies van iemand buiten de 
eigen onderwijsinstelling. 36% ontving ook daadwerkelijk hulp, 5% zocht wel naar hulp 
maar heeft het niet ontvangen. Van de overige studenten (59%) had 39% geen behoefte 
aan hulp of advies buiten de instelling, en had 20% geen klachten. 
 
Figuur 3.6 Ontvangen hulp of advies (in de afgelopen 12 maanden) vanwege psychische 
klachten van iemand buiten de onderwijsinstelling (n = 2.597) 
 

 
 
Het grootste deel van de UL-studenten (54%) die in de afgelopen 12 maanden buiten de 
universiteit hulp of advies hebben ontvangen vanwege psychische klachten, kreeg dit via 
een psychiater, psycholoog of psychotherapeut (zie figuur 3.7). 48% kreeg hulp of 
advies van iemand uit de sociale omgeving en 30% van de huisarts of POH-GGZ. 
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Figuur 3.7 Personen buiten de onderwijsinstelling van wie studenten in de afgelopen 12 
maanden hulp of advies hebben ontvangen vanwege psychische klachten (n = 926) 

 
 
3.4.3 Ontvangen hulp binnen en buiten de instelling 
 
In tabel 3.8 wordt de mate waarin UL-studenten in de afgelopen 12 maanden hulp of 
advies vanwege psychische klachten hebben ontvangen buiten de eigen 
onderwijsinstelling afgezet tegen de mate waarin zij hulp of advies binnen de instelling 
hebben ontvangen. Te zien is dat twee derde van de studenten (66%) die in de 
afgelopen 12 maanden hulp of advies van iemand binnen de eigen onderwijsinstelling 
ontvingen, in dezelfde periode óók hulp of advies ontvingen van iemand buiten deze 
instelling. 13% geeft aan hier wel naar te hebben gezocht, maar geen hulp of advies 
buiten de instelling te hebben ontvangen.  
Verder blijkt dat bijna twee derde van de studenten (63%) die in de afgelopen 12 
maanden geen behoefte hadden aan hulp of advies van iemand binnen de eigen 
onderwijsinstelling, ook geen behoefte had om dit te ontvangen van iemand buiten de 
instelling. 33% had deze behoefte wel, en heeft ook daadwerkelijk hulp of advies van 
iemand buiten de instelling ontvangen.  
 
Ten slotte is gekeken naar de studenten die in de afgelopen 12 maanden geen hulp of 
advies hebben ontvangen van iemand binnen de eigen onderwijsinstelling, terwijl zij daar 
wel behoefte aan hadden en naar hebben gezocht. Ongeveer zeven op de tien (68%) van 
deze studenten geeft aan wél hulp of advies te hebben ontvangen van iemand buiten hun 
onderwijsinstelling. Echter, twee op de tien van deze studenten (18%) rapporteert óók 
geen hulp of advies buiten hun onderwijsinstelling te hebben ontvangen, terwijl zij daar 
wel behoefte aan hadden en óók naar hebben gezocht. Ten slotte gaf 11% van deze 
studenten aan uitsluitend behoefte te hebben gehad aan hulp of advies van iemand 
binnen de eigen onderwijsinstelling. 
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Tabel 3.8 Mate waarin studenten hulp of advies vanwege psychische klachten hebben 
ontvangen van iemand binnen en/of buiten de eigen onderwijsinstelling (in de afgelopen 
12 maanden) 
Hulp of advies ontvangen?  
Binnen instelling Buiten instelling Aantal Percentage 
Ja  Nee, geen klachten 12 3,0 
 Nee, geen behoefte 76 18,7 
 Ja 267 65,5 
 Nee, wel gezocht 52 12,8 
Nee, geen klachten Nee, geen klachten 478 91,1 
 Nee, geen behoefte 15 2,9 
 Ja 27 5,2 
 Nee, wel gezocht x x 
Nee, geen behoefte Nee, geen klachten 19 1,3 
 Nee, geen behoefte 906 63,3 
 Ja 472 33,0 
 Nee, wel gezocht 34 2,4 
Nee, wel gezocht Nee, geen klachten x x 
 Nee, geen behoefte 26 10,9 
 Ja 160 68,3 
 Nee, wel gezocht 42 17,9 
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4 Middelengebruik 
 

Dit hoofdstuk betreft het middelengebruik en risicovol gamegedrag van studenten van de 
Universiteit Leiden. Achtereenvolgens worden gebruik van alcohol (paragraaf 4.1), roken 
(paragraaf 4.2), gebruik van cannabis en xtc (paragraaf 4.3), oneigenlijk gebruik van 
concentratieverhogende en slaap- en kalmeringsmiddelen (paragraaf 4.4) en 
gamegedrag (paragraaf 4.5) besproken. Paragraaf 4.6 gaat in op de mate waarin hulp of 
advies is ontvangen vanwege middelengebruik, binnen of buiten de instelling.  

 
4.1 Alcoholgebruik 
 
4.1.1 Instellings-specifiek: beschrijvende resultaten 
Het alcoholgebruik van studenten is onderzocht op basis van een aantal vragen over de 
frequentie en de hoeveelheid van het drinken. De meeste studenten van de Universiteit 
Leiden (87%) dronken in het voorgaande jaar alcohol, bijna 5% drinkt helemaal niet en 
8% dronk het afgelopen jaar niet. 
Er is gekeken naar overmatig drinken (meer dan 21 glazen per week voor mannen en 
meer dan 14 glazen per week voor vrouwen) en zwaar drinken (ten minste één keer per 
week 6 of meer glazen (mannen) of 4 of meer glazen (vrouwen) drinken op een dag). 
Van de studenten van de Universiteit Leiden drinkt 12% overmatig en bijna één op de 
vijf (18%) zwaar11 (zie tabel 4.1).  
 
Tabel 4.1 Overmatig en zwaar alcoholgebruik onder UL-studenten (n = 2.597) naar 
sociaal demografische- en studiekenmerken  

 
Overmatig 

alcoholgebruik 
(n = 309) 

Zwaar 
alcoholgebruik 

(n = 461) 

 Percentage Percentage 
TOTAAL 11,9 17,8 
Man 14,0 22,3 
Vrouw 10,5 14,7 
16-21 jaar 12,2 18,6 
22-25 jaar 11,8 18,3 
26-29 jaar 13,8 15,8 
30 jaar en ouder x 10,4 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 3,4 7,2 
Woonachtig in een studentenhuis, een 
eigen woning of anders 

15,7 22,5 

Nederlandse student zonder 
migratieachtergrond 

12,6 20,0 

Nederlandse student met 
migratieachtergrond 

9,9 15,1 

Internationale student  11,7 13,2 

 
11 Overmatig drinken: meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor 
vrouwen. Zwaar drinken: ten minste één keer per week 6 glazen of meer (mannen) of 4 glazen of meer 
(vrouwen) drinken op een dag. 
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LHBTQ+ 8,6 14,8 
Niet LHBTQ+ 13,3 19,5 
Weet niet - zegt liever niet 8,7 11,4 
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen 

13,8 20,2 

Belemmerende psychische aandoening 7,6 12,5 
Bacheloropleiding 13,2 19,8 
Master-/andersoortige opleiding 9,6 14,2 
Voltijd student 11,9 17,8 
Niet-voltijd student x x 
volgt opleiding in sector Techniek 9,3 15,0 
volgt opleiding in sector Recht 17,1 28,7 
volgt opleiding in sector Gezondheidszorg 13,5 20,1 
volgt opleiding in sector Taal en cultuur 10,6 13,9 
volgt opleiding in sector Gedrag en 
maatschappij  

11,4 17,1 

volgt opleiding in sector Landbouw x x 
volgt opleiding in sector Onderwijs x x 
volgt opleiding in sector Economie 10,2 19,8 
volgt opleiding in sector Natuur 10,5 17,1 
volgt opleiding in sector Anders  10,9 16,6 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
 
 
Studenten is gevraagd of hun alcoholgebruik veranderd is als gevolg van de coronacrisis 
of -maatregelen. 16% van de UL-studenten geeft aan dat dit niet voor hen van 
toepassing is, vermoedelijk omdat zij niet drinken. 45% geeft aan dat hun alcoholgebruik 
is afgenomen, 18% dat hun alcoholgebruik is toegenomen en 37% dat het niet is 
veranderd (zie figuur 4.1).  
 
Figuur 4.1  Zelfgerapporteerde verandering in de mate van alcoholgebruik als gevolg 
van de coronacrisis of -maatregelen onder studenten die alcohol drinken (n = 2.192) 
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4.1.2 Vergelijking met totale groep universiteiten  
De mate van overmatig en zwaar alcoholgebruik onder de studenten van de Universiteit 
Leiden zijn vergeleken met de uitkomsten in de totale groep wo-studenten. Deze 
vergelijkingen zijn gedaan voor de totale groep, en voor de subgroepen naar geslacht, 
leeftijd en opleidingsfase. 
 
Zoals is te zien in tabel 4.2 drinken studenten van de Universiteit Leiden niet minder 
vaak of vaker overmatig dan studenten van alle universiteiten. Dit geldt ook voor 
wanneer vergelijkingen worden gemaakt tussen de subgroepen studenten naar geslacht, 
leeftijd en opleidingsvorm.    

 
Tabel 4.2 Vergelijking van overmatig alcoholgebruik onder UL-studenten (n = 2.597) 
met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 
 
Ook zijn er geen verschillen gevonden tussen de uitkomsten voor zwaar alcoholgebruik 
van studenten van de Universiteit Leiden en de uitkomsten in de totale groep wo-
studenten (zie tabel 4.3).  
 
  

Overmatig 
alcoholgebruik 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 12,0 11,9 n.s. 
Man 13,6 14,0 n.s. 
Vrouw 10,5 10,5 n.s. 
16-21 jaar 12,9 12,2 n.s. 
22-25 jaar 12,3 11,9 n.s. 
26-29 jaar 8,8 14,0 n.s. 
30 jaar en ouder 6,5 5,9 n.s. 
Bacheloropleiding 13,4 13,2 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 9,8 9,6 n.s. 



30 
 

Tabel 4.3 Vergelijking van zwaar alcoholgebruik onder UL-studenten (n = 2.597) met de 
totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 

4.1.3 Overzicht landelijke resultaten (universiteiten en hogescholen) 
In tabel 4.4 wordt ter informatie een overzicht gegeven van de gevonden verbanden 
tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met overmatig en zwaar 
alcoholgebruik, zoals beschreven in het landelijke deelrapport over middelengebruik. De 
tabel gaat dus over de totale studiepopulatie (wo- én hbo-studenten).  
 
De tabel is als volgt te lezen: er zijn groepen studenten waarbij overmatig en/of zwaar 
alcoholgebruik minder voorkomt (met groen aangegeven) en groepen waarbij dat juist 
vaker voorkomt (met oranje aangegeven). De sterkte van de verbanden wordt aangeduid 
met + of – tekens.  
De meest sterke verbanden uit deze tabel laten zien dat studenten die zelfstandig wonen 
vaker zwaar en overmatig drinken dan studenten die bij hun ouders wonen en dat 
studenten van 30 jaar en ouder beduidend minder vaak zwaar drinken dan 16-21-
jarigen. Dit zijn verbanden met een middelgroot effect (0,50-0,79). 

 
Tabel 4.4 Sociaal-demografische en studiekenmerken die samenhangen met 
middelengebruik (overmatig en zwaar alcoholgebruik) (n = 28.442) 

 Overmatig 
alcoholgebruik 

Zwaar 
alcoholgebruik 
  

Vrouwen (vs mannen) + + 
Leeftijd:   
22-25 jaar (vs 16-21 jaar)   
26-30 jaar (vs 16-21 jaar)   
30 jaar en ouder (vs 16-21 jaar) + ++ 
Woont zelfstandig (vs bij ouders) -- -- 
Herkomst:   
NL met migratieachtergrond (vs  
NL zonder migratieachtergrond) + + 

Zwaar 
alcoholgebruik 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 18,1 17,8 n.s. 
Man 21,5 22,3 n.s. 
Vrouw 15,1 14,7 n.s. 
16-21 jaar 19,5 18,6 n.s. 
22-25 jaar 18,9 18,2 n.s. 
26-29 jaar 13,3 15,9 n.s. 
30 jaar en ouder 7,7 10,4 n.s. 
Bacheloropleiding 19,8 19,8 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 15,7 14,2 n.s. 
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Internationale student (vs  
NL zonder migratieachtergrond)  + 

LHBTQ+ (vs niet LHBTQ+)   
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen (vs geen belemmerende 
concentratie-, lees- of rekenproblemen) 

  

Belemmerende psychische aandoening (vs geen 
belemmerende psychische aandoening)    

Wo (vs hbo)   
Bacheloropleiding (vs master- of anders)   
Niet-voltijd student (vs voltijd student)   
Alpha-opleiding (vs geen Alpha)   
Bèta-opleiding (vs geen Bèta)   
Gamma-opleiding (vs geen Gamma)   

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda tabel 4.4 

 Geen significant verband of een zeer kleine effectgrootte * (<0,20) 
+ Lager percentage alcoholgebruik 
- Hoger percentage alcoholgebruik 
+/- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
++/-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
+++/--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 

 
 
4.2 Roken 
 
4.2.1 Instellings-specifiek: beschrijvende resultaten 
Een ruime meerderheid van de UL-studenten (70%) geeft aan dat zij niet roken, 17% 
heeft een enkele keer gerookt, 7% rookt regelmatig maar niet elke dag en 6% rookt 
dagelijks (zie tabel 4.5).  
 
Tabel 4.5 Dagelijks roken onder UL-studenten (n = 162) naar sociaal demografische- en 
studiekenmerken  

 Dagelijks roken 
 Percentage 
TOTAAL 6,2 
Man 7,8 
Vrouw 5,2 
16-21 jaar 4,9 
22-25 jaar 7,2 
26-29 jaar 7,9 
30 jaar en ouder 7,4 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 3,1 
Woonachtig in een studentenhuis, een eigen woning of 
anders 

7,6 

Nederlandse student zonder migratieachtergrond 5,3 
Nederlandse student met migratieachtergrond 5,3 
Internationale student  10,5 
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LHBTQ+ 6,4 
Niet LHBTQ+ 6,6 
Weet niet - zegt liever niet x 
Belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen 9,5 
Belemmerende psychische aandoening 8,8 
Bacheloropleiding 6,6 
Master-/andersoortige opleiding 5,6 
Voltijd student 6,3 
Niet-voltijd student x 
volgt opleiding in sector Techniek 3,8 
volgt opleiding in sector Recht 6,9 
volgt opleiding in sector Gezondheidszorg 3,3 
volgt opleiding in sector Taal en cultuur 6,4 
volgt opleiding in sector Gedrag en maatschappij  7,5 
volgt opleiding in sector Landbouw x 
volgt opleiding in sector Onderwijs x 
volgt opleiding in sector Economie 7,7 
volgt opleiding in sector Natuur 5,8 
volgt opleiding in sector Anders  8,5 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
 
 
Studenten is gevraagd of hun rookgedrag veranderd is als gevolg van de coronacrisis of -
maatregelen. 69% van de UL-studenten geeft aan dat dit niet voor hen van toepassing 
is, vermoedelijk omdat zij niet roken. Van de resterende studenten rapporteert 27% van 
de UL-studenten dat ze als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen meer zijn gaan 
roken, 22% geeft aan dat ze minder zijn gaan roken en 51% zegt dat het niet is 
veranderd (zie figuur 4.2). 
 
Figuur 4.2  Zelfgerapporteerde verandering in de mate van roken als gevolg van de 
coronacrisis of -maatregelen onder studenten die roken (n = 805) 
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4.2.2 Vergelijking met totale groep universiteiten 
De mate waarin dagelijks gerookt wordt onder de studenten van de Universiteit Leiden is 
vergeleken met de uitkomsten in de totale groep wo-studenten. Dit is gedaan voor de 
totale groep, en voor de subgroepen naar geslacht, leeftijd en opleidingsfase. 
 
Zoals is te zien in tabel 4.6 zijn er onder studenten van de Universiteit Leiden evenveel 
studenten die dagelijks roken als onder studenten van alle universiteiten. Dit geldt ook 
voor wanneer vergelijkingen worden gemaakt tussen de subgroepen studenten naar 
geslacht, leeftijd en opleidingsvorm.    
 
Tabel 4.6 Vergelijking van dagelijks roken onder UL-studenten (n = 2.597) met de totale 
groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 

4.2.3 Overzicht landelijke resultaten (universiteiten en hogescholen) 
In tabel 4.7 wordt ter informatie een overzicht gegeven van de gevonden verbanden 
tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met dagelijks roken, zoals beschreven 
in het landelijke deelrapport over middelengebruik. De tabel gaat dus over de totale 
studiepopulatie (wo- én hbo-studenten).  
 
De tabel is als volgt te lezen: er zijn groepen studenten met een lager percentage 
dagelijkse rokers (met groen aangegeven) en groepen met een hoger percentage (met 
oranje aangegeven). De sterkte van de verbanden wordt aangeduid met + of – tekens. 
Het meest sterke verband uit deze tabel laat zien dat studenten van 26-30 jaar 
beduidend minder vaak dagelijks roken dan 16-21-jarige studenten. Dit is een verband 
met een middelgroot effect (0,50-0,79). 
 
Tabel 4.7 Samenhang tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met dagelijks roken 
(n = 28.442) 
 Dagelijks roken 

  
Vrouwen (vs mannen)  
Leeftijd:  

Dagelijks roken 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 5,7 6,2 n.s. 
Man 6,9 7,8 n.s. 
Vrouw 4,7 5,2 n.s. 
16-21 jaar 4,9 4,9 n.s. 
22-25 jaar 5,8 7,3 n.s. 
26-29 jaar 8,4 7,7 n.s. 
30 jaar en ouder 6,7 7,4 n.s. 
Bacheloropleiding 6,3 6,6 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 4,9 5,7 n.s. 



34 
 

22-25 jaar (vs 16-21 jaar) - 
26-30 jaar (vs 16-21 jaar) -- 
30 jaar en ouder (vs 16-21 jaar)  
Woont zelfstandig (vs bij ouders) - 
Herkomst:  
NL met migratieachtergrond (vs  
NL zonder migratieachtergrond) 

 

Internationale student (vs  
NL zonder migratieachtergrond) 

- 

LHBTQ+ (vs niet LHBTQ+)  
Belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen (vs geen 
belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen) 

 

Belemmerende psychische aandoening (vs geen belemmerende 
psychische aandoening)  

- 

Wo (vs hbo) + 
Bacheloropleiding (vs master- of anders) - 
Niet-voltijd student (vs voltijd student)  
Alpha-opleiding (vs geen Alpha)  
Bèta-opleiding (vs geen Bèta) + 
Gamma-opleiding (vs geen Gamma)  

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda tabel 4.7 
 Geen significant (p < 0,01) verband of een zeer kleine effectgrootte* (<0,20) 
+ Lager percentage dagelijks roken 
- Hoger percentage dagelijks roken 
+/- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
++/-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
+++/--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 

 

4.3 Cannabis en xtc 
 
4.3.1 Instellings-specifiek: beschrijvende resultaten 
 
Gebruik van cannabis 
Van de UL-studenten heeft 40% nooit cannabis gebruikt, 22% gebruikte dit langer dan 
een jaar geleden, 19% in het afgelopen jaar, maar niet in de afgelopen maand en 20% 
gebruikte cannabis in de afgelopen maand. Van de totale groep UL-studenten blijkt 10% 
frequent cannabis te gebruiken, dat wil zeggen 1 tot 2 dagen per week of vaker in de 
afgelopen 12 maanden (zie tabel 4.8).  

 
Gebruik van xtc 
Van de UL-studenten heeft 72% nooit xtc gebruikt. 12% gebruikte dit langer dan een 
jaar geleden, 12% in het afgelopen jaar, maar niet in de afgelopen maand en 4% 
gebruikte xtc in de afgelopen maand (zie tabel 4.8). 
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Tabel 4.8 Frequent gebruik van cannabis en xtc-gebruik in de afgelopen maand onder 
UL-studenten (n=2597) naar sociaal demografische- en studiekenmerken  

 
Frequent 

cannabisgebruik 
(n = 252) 

Xtc-gebruik 
(afgelopen maand) 

(n = 109) 

 Percentage Percentage 
TOTAAL 9,7 4,2 
Man 14,4 5,5 
Vrouw 6,5 3,4 
16-21 jaar 8,3 3,4 
22-25 jaar 11,1 5,8 
26-29 jaar 10,6 x 
30 jaar en ouder 9,5 x 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 3,0 1,3 
Woonachtig in een studentenhuis, een 
eigen woning of anders 

12,7 5,5 

Nederlandse student zonder 
migratieachtergrond 

8,2 5,5 

Nederlandse student met 
migratieachtergrond 

7,9 2,5 

Internationale student  17,2 x 
LHBTQ+ 14,6 4,6 
Niet LHBTQ+ 8,5 4,3 
Weet niet - zegt liever niet 7,6 2,5 
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen 

17,4 4,5 

Belemmerende psychische aandoening 12,3 2,4 
Bacheloropleiding 9,8 4,6 
Master-/andersoortige opleiding 9,6 3,5 
Voltijd student 9,8 4,3 
Niet-voltijd student x x 
volgt opleiding in sector Techniek 10,1 4,4 
volgt opleiding in sector Recht 8,6 4,1 
volgt opleiding in sector 
Gezondheidszorg 

5,6 5,8 

volgt opleiding in sector Taal en cultuur 10,5 4,3 
volgt opleiding in sector Gedrag en 
maatschappij  

11,9 4,5 

volgt opleiding in sector Landbouw x x 
volgt opleiding in sector Onderwijs x x 
volgt opleiding in sector Economie 12,3 x 
volgt opleiding in sector Natuur 10,4 5,4 
volgt opleiding in sector Anders  15,5 x 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
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Studenten is gevraagd in hoeverre de mate van hun cannabisgebruik is veranderd als 
gevolg van de coronacrisis en -maatregelen. 58% van de UL-studenten geeft aan dat 
deze vraag niet van toepassing is, dit zijn vermoedelijk de studenten die geen cannabis 
gebruiken. Van de resterende studenten rapporteert 22% minder cannabis te zijn gaan 
gebruiken. Bij 48% was er geen verandering, terwijl 30% aangeeft juist meer cannabis 
te zijn gaan gebruiken (zie figuur 4.3).   
 
Aan studenten is gevraagd in hoeverre de mate van hun xtc-gebruik is veranderd als 
gevolg van de coronacrisis en -maatregelen. 74% geeft aan dat deze vraag niet van 
toepassing is, dat zijn studenten die vermoedelijk geen xtc gebruiken. Van de resterende 
studenten rapporteert 15% meer xtc te zijn gaan gebruiken. Bij 56% was er geen 
verandering, en 30% geeft aan dat ze minder xtc zijn gaan gebruiken (zie figuur 4.4).   
 

Figuur 4.3  Zelfgerapporteerde verandering in de mate van cannabisgebruik als gevolg 
van de coronacrisis of -maatregelen onder studenten die cannabis gebruiken (n =1.100) 

 
 
 
Figuur 4.4  Zelfgerapporteerde verandering in de mate van xtc-gebruik als gevolg van 
de coronacrisis of -maatregelen onder studenten die xtc gebruiken (n = 666) 
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4.3.2 Vergelijking met totale groep universiteiten  
De mate van frequent cannabisgebruik en van xtc-gebruik in de afgelopen maand onder 
UL-studenten is vergeleken met de uitkomsten in de totale groep wo-studenten. Dit is 
gedaan voor de totale groep, en voor de subgroepen naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsfase.  
 
Zoals is te zien in tabel 4.9 gebruiken studenten van de Universiteit Leiden niet minder 
vaak of vaker cannabis dan studenten van alle universiteiten. Dit geldt ook voor wanneer 
vergelijkingen worden gemaakt tussen de subgroepen studenten naar geslacht, leeftijd 
en opleidingsvorm.  
 
In tabel 4.10 is te zien dat ook het xtc-gebruik in de afgelopen maand bij studenten van 
de Universiteit Leiden niet afwijkt van dat bij studenten van alle deelnemende 
universiteiten. Dit geldt ook wanneer gekeken wordt naar subgroepen van studenten 
uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsfase. 
 

Tabel 4.9 Vergelijking van frequent cannabisgebruik onder UL-studenten (n = 2.597) 
met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 

  

Frequent 
cannabisgebruik 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 9,9 9,7 n.s. 
Man 13,8 14,4 n.s. 
Vrouw 6,3 6,6 n.s. 
16-21 jaar 9,1 8,3 n.s. 
22-25 jaar 10,4 11,2 n.s. 
26-29 jaar 12,3 10,7 n.s. 
30 jaar en ouder 6,9 9,6 n.s. 
Bacheloropleiding 10,8 9,8 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 8,4 9,6 n.s. 
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Tabel 4.10 Vergelijking van xtc-gebruik in de afgelopen maand onder UL-studenten (n = 
2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm  

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
 
 

4.3.3 Overzicht landelijke resultaten (universiteiten en hogescholen)  
In tabel 4.11 wordt ter informatie een overzicht gegeven van de gevonden verbanden 
tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met frequent cannabisgebruik en xtc-
gebruik in de afgelopen maand, zoals beschreven in het landelijke deelrapportage over 
middelengebruik. De tabel gaat dus over de totale studiepopulatie (wo- én hbo-
studenten).  
 
De tabel is als volgt te lezen: er zijn groepen studenten met een lager percentage 
gebruikers van cannabis of xtc (met groen aangegeven) en groepen met een hoger 
percentage (met oranje aangegeven). De sterkte van de verbanden wordt aangeduid met 
+ of – tekens.  
 
Het meest sterke verband uit deze tabel laat zien dat studenten van 30 jaar en ouder 
beduidend minder vaak in de afgelopen maand xtc hebben gebruikt dan 16-21-jarigen. 
Dit is een verband met een groot effect (0,80-1,29). Ook valt op dat frequent 
cannabisgebruik en xtc-gebruik in de afgelopen maand vaker voorkomt bij studenten die 
zelfstandig wonen. Dit is een verband met een middelgroot effect (0,50-0,79).  

 
Tabel 4.11 Sociaal-demografische en studiekenmerken die samenhangen met 
middelengebruik (frequent gebruik van cannabis en xtc-gebruik in de afgelopen maand) 
(n = 28.442) 

 Frequent 
cannabis-
gebruik  

Xtc-gebruik 
(afgelopen 
maand) 

Vrouwen (vs mannen) + + 
Leeftijd:   

Xtc-gebruik 
(afgelopen maand) 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 4,2 4,2 n.s. 
Man 5,0 5,5 n.s. 
Vrouw 3,5 3,3 n.s. 
16-21 jaar 3,8 3,4 n.s. 
22-25 jaar 5,1 5,8 n.s. 
26-29 jaar 3,7 x x 
30 jaar en ouder x x x 
Bacheloropleiding 4,3 4,6 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 4,0 3,5 n.s. 
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22-25 jaar (vs 16-21 jaar)   
26-30 jaar (vs 16-21 jaar) -  
30 jaar en ouder (vs 16-21 jaar)  +++ 
Woont zelfstandig (vs bij ouders) -- -- 
Herkomst:   
NL met migratieachtergrond (vs NL zonder 
migratieachtergrond) 

-  

Internationale student (vs NL zonder 
migratieachtergrond) 

--  

LHBTQ+ (vs niet LHBTQ+) -  
Belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen 
(vs geen belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen) 

-  

Belemmerende psychische aandoening (vs geen 
belemmerende psychische aandoening)  

-  

Wo (vs hbo)  - 
Bacheloropleiding (vs master- of anders) -  
Niet-voltijd student (vs voltijd student) +  
Alpha-opleiding (vs geen Alpha)   
Bèta-opleiding (vs geen Bèta)   
Gamma-opleiding (vs geen Gamma)   

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda tabel 4.11 

 Geen significant verband of een zeer kleine effectgrootte * (<0,20) 
+ Lager percentage drugsgebruik 
- Hoger percentage drugsgebruik 
+/- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
++/-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
+++/--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 

 

4.4 Oneigenlijk gebruik van concentratie-verhogende middelen, en slaap- of 
kalmeringsmiddelen 
 

4.4.1 Instellings-specifiek: beschrijvende resultaten 
Van de UL-studenten heeft 5% in de afgelopen 12 maanden ten minste één keer 
concentratieverhogende middelen zonder doktersvoorschrift gebruikt (oftewel oneigenlijk 
gebruik). Het gaat hierbij om Ritalin en Concerta (medicijnen die doorgaans  
voorgeschreven worden bij ADHD of narcolepsie (slaapziekte)) en Modafinil (een medicijn 
dat slaapaanvallen voorkomt en doorgaans wordt voorgeschreven bij   
narcolepsie). 4% heeft in de afgelopen maanden ten minste één keer slaap- of 
kalmeringsmiddelen zonder doktersvoorschrift gebruikt (zie tabel 4.12).  
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Tabel 4.12 Oneigenlijk gebruik van concentratie-verhogende middelen en slaap- of 
kalmeringsmiddelen onder UL-studenten (n = 2.597) naar sociaal demografische- en 
studiekenmerken  

 

Concentratie-
verhogende 

middelen 
(n = 127) 

Slaap- of 
kalmerings-

middelen 
(n = 115) 

 Percentage Percentage 
TOTAAL 4,9 4,4 
Man 6,5 4,2 
Vrouw 3,8 4,6 
16-21 jaar 3,7 3,4 
22-25 jaar 5,4 4,4 
26-29 jaar 6,6 7,8 
30 jaar en ouder 7,6 7,2 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 1,3 1,9 
Woonachtig in een studentenhuis, een 
eigen woning of anders 

6,5 5,6 

Nederlandse student zonder 
migratieachtergrond 

5,2 4,1 

Nederlandse student met 
migratieachtergrond 

5,2 4,9 

Internationale student  3,5 5,2 
LHBTQ+ 5,4 5,7 
Niet LHBTQ+ 4,8 4,0 
Weet niet - zegt liever niet 4,4 4,6 
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen 

9,1 8,4 

Belemmerende psychische aandoening 4,8 8,8 
Bacheloropleiding 4,9 4,3 
Master-/andersoortige opleiding 4,9 4,7 
Voltijd student 4,8 4,5 
Niet-voltijd student x x 
volgt opleiding in sector Techniek 3,7 x 
volgt opleiding in sector Recht 6,5 5,7 
volgt opleiding in sector Gezondheidszorg 3,9 5,0 
volgt opleiding in sector Taal en cultuur 4,7 5,1 
volgt opleiding in sector Gedrag en 
maatschappij  

5,5 4,8 

volgt opleiding in sector Landbouw x x 
volgt opleiding in sector Onderwijs x x 
volgt opleiding in sector Economie x x 
volgt opleiding in sector Natuur 4,6 3,8 
volgt opleiding in sector Anders  x x 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
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Aan studenten is ook gevraagd in hoeverre de mate van het gebruik van slaap- of 
kalmeringmiddelen is veranderd als gevolg van de coronacrisis en -maatregelen. 88% 
geeft aan dat deze vraag niet van toepassing is. Van de resterende studenten rapporteert 
14% meer concentratieverhogende middelen te zijn gaan gebruiken. Bij 75% was er 
geen verandering, en 11% geeft aan dat ze minder concentratieverhogende middelen 
zijn gaan gebruiken (zie figuur 4.5).   
 

Figuur 4.5 Zelfgerapporteerde verandering in het gebruik van slaap- of 
kalmeringmiddelen als gevolg van de coronacrisis of -maatregelen onder studenten die 
deze middelen gebruiken (n = 302)

 

 

4.4.2 Vergelijking met totale groep deelnemende universiteiten 
De mate van oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende middelen onder UL-
studenten is vergeleken met de uitkomsten in de totale groep wo-studenten. Dit is 
gedaan voor de totale groep, en voor de subgroepen naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsfase.  
 
Zoals is te zien in tabel 4.13 wijkt de mate van het gebruik onder studenten van de 
Universiteit Leiden niet af van het gebruik onder studenten van alle universiteiten. Dit 
geldt ook voor wanneer vergelijkingen worden gemaakt tussen de subgroepen studenten 
naar geslacht, leeftijd en opleidingsvorm.    
 

Er zijn evenmin verschillen gevonden tussen de uitkomsten van het gebruik van slaap- of 
kalmeringsmiddelen van studenten van de Universiteit Leiden en studenten van alle 
universiteiten (zie tabel 4.14). 
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Tabel 4.13 Vergelijking van oneigenlijk gebruik van concentratie-verhogende middelen 
onder UL-studenten (n = 2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar 
geslacht, leeftijd en opleidingsvorm  

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
 
 
Tabel 4.14 Vergelijking van oneigenlijk gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen onder 
UL-studenten (n = 2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar 
geslacht, leeftijd en opleidingsvorm  

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 

4.4.3 Overzicht landelijke resultaten (hogescholen en universiteiten)  
 
In tabel 4.15 zijn verbanden tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met 
oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende middelen en oneigenlijk gebruik van 

Concentratie-
verhogende 

middelen 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 4,8 4,9 n.s. 
Man 5,7 6,4 n.s. 
Vrouw 4,0 3,8 n.s. 
16-21 jaar 4,2 3,7 n.s. 
22-25 jaar 5,5 5,4 n.s. 
26-29 jaar 5,3 6,6 n.s. 
30 jaar en ouder 4,6 7,4 n.s. 
Bacheloropleiding 5,2 4,9 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 4,3 4,9 n.s. 

Slaap- of 
kalmerings- 

middelen 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 4,3 4,4 n.s. 
Man 3,8 4,2 n.s. 
Vrouw 4,7 4,6 n.s. 
16-21 jaar 3,9 3,5 n.s. 
22-25 jaar 4,1 4,4 n.s. 
26-29 jaar 5,8 7,7 n.s. 
30 jaar en ouder 6,6 7,4 n.s. 
Bacheloropleiding 4,4 4,3 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 4,1 4,7 n.s. 
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slaap- of kalmeringsmiddelen weergegeven die voor de landelijke rapportage over 
middelengebruik onderzocht zijn. De tabel gaat over de totale studiepopulatie (hbo- en 
wo-studenten).  
 
De tabel is als volgt te lezen: er zijn groepen studenten met een lager percentage 
gebruikers van middelen (met groen aangegeven) en groepen met een hoger percentage 
(met oranje aangegeven). De sterkte van de verbanden wordt aangeduid met + of – 
tekens.  
 
Het meest sterke verband uit deze tabel laat zien dat onder studenten met 
belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen beduidend vaker voorkomt dat zij 
oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende middelen rapporteren. Dit is een 
verband met een middelgroot effect (0,50-0,79). 
 
Tabel 4.15 Samenhang tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met 
oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende middelen en oneigenlijk gebruik van 
slaap- of kalmeringsmiddelen (n = 28.442) 
 Oneigenlijk gebruik 

van concentratie-
verhogende 
middelen 
 

Oneigenlijk 
gebruik van slaap- 
of kalmerings-
middelen 
 

Vrouwen (vs mannen)  - 
Leeftijd:   
22-25 jaar (vs 16-21 jaar) -  
26-30 jaar (vs 16-21 jaar)  - 
30 jaar en ouder (vs 16-21 jaar)   
Woont zelfstandig (vs bij ouders) - - 
Herkomst:   
NL met migratieachtergrond (vs  
NL zonder migratieachtergrond) 

  

Internationale student (vs  
NL zonder migratieachtergrond) 

 - 

LHBTQ+ (vs niet LHBTQ+)  - 
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen 

-- - 

Belemmerende psychische 
aandoening (vs geen belemmerende 
psychische aandoening)  

- - 

Wo (vs hbo)   
Bacheloropleiding (vs master- of 
anders) 

-  

Niet-voltijd student (vs voltijd 
student) 

  

Alpha-opleiding (vs geen Alpha)   
Bèta-opleiding (vs geen Bèta) +  
Gamma-opleiding (vs geen Gamma)   

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
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Legenda tabel 4.15 

 Geen significant (p < 0,01) verband of een zeer kleine effectgrootte* 
(<0,20) 

+ Lager percentage middelengebruik 
- Hoger percentage middelengebruik 
+/- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
++/-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
+++/--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d  
 

4.5 Gamen 
 

4.5.1 Instellings-specifiek: beschrijvende resultaten 
Bijna de helft van de studenten (46%) geeft aan dat zij wel eens gamen, 21% doet dit 1 
tot 4 uur in de week, 11% 5 tot 8 uur, eveneens 11% 9 tot 20 uur en 3% doet dat meer 
dan 20 uur per week. Bij ruim 4% van de UL-studenten is risicovol gamegedrag 
vastgesteld (tabel 4.16). Studenten met risicovol gamegedrag zijn studenten die 
bevestigend antwoordden op ten minste 1 van de ICD-1115 items ‘Je blijft gamen terwijl 
dit problemen oplevert’ en ‘Gamen levert al langer dan een jaar problemen op voor je’ 
(zie bijlage 1). 
 
Tabel 4.16 Risicovol gamegedrag onder UL-studenten naar sociaal demografische- en 
studiekenmerken (n = 109) 

 
Risicovol 

gamegedrag 
 Percentage 
TOTAAL 4,2 
Man 7,3 
Vrouw 2,1 
16-21 jaar 2,5 
22-25 jaar 5,3 
26-29 jaar 6,9 
30 jaar en ouder x 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 4,4 
Woonachtig in een studentenhuis, een eigen woning of 
anders 

4,1 

Nederlandse student zonder migratieachtergrond 3,7 
Nederlandse student met migratieachtergrond 5,0 
Internationale student  4,9 
LHBTQ+ 3,8 
Niet LHBTQ+ 4,1 
Weet niet - zegt liever niet 5,6 
Belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen 11,2 
Belemmerende psychische aandoening 6,2 
Bacheloropleiding 4,5 
Master-/andersoortige opleiding 3,6 
Voltijd student 4,1 
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Niet-voltijd student x 
volgt opleiding in sector Techniek 7,2 
volgt opleiding in sector Recht 4,0 
volgt opleiding in sector Gezondheidszorg x 
volgt opleiding in sector Taal en cultuur 3,8 
volgt opleiding in sector Gedrag en maatschappij  4,2 
volgt opleiding in sector Landbouw x 
volgt opleiding in sector Onderwijs x 
volgt opleiding in sector Economie x 
volgt opleiding in sector Natuur 6,4 
volgt opleiding in sector Anders  x 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
 
 
Aan studenten is gevraagd in hoeverre hun gamegedrag is veranderd als gevolg van de 
coronacrisis en -maatregelen. 41% geeft aan dat deze vraag niet van toepassing is. Van 
de resterende studenten rapporteert 37% meer te zijn gaan gamen. Bij 56% was er geen 
verandering en 7% geeft aan dat ze minder zijn gaan gamen (zie figuur 4.6).   
 
Figuur 4.6 Zelfgerapporteerde verandering in het gamegedrag als gevolg van de 
coronacrisis of -maatregelen onder studenten die gamen (n =1.544) 

 
 
 

4.5.3 Vergelijking met totale groep deelnemende universiteiten  
De mate van risicovol gamegedrag onder de studenten van de Universiteit Leiden is 
vergeleken met de uitkomsten in de totale groep wo-studenten. Dit is gedaan voor de 
totale groep studenten, en voor de subgroepen naar geslacht, leeftijd en opleidingsfase. 
Zoals is te zien in tabel 4.17 is er niet minder of meer sprake van risicovol gamegedrag 
bij studenten van de Universiteit Leiden dan bij studenten van alle deelnemende 
universiteiten. 
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Tabel 4.17 Vergelijking van risicovol gamegedrag onder UL-studenten (n = 2.597) met 
de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en opleidingsvorm  

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 
4.5.4 Overzicht landelijke resultaten (universiteiten en hogescholen) 
In tabel 4.18 zijn verbanden tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met 
risicovol gamegedrag weergegeven die voor de landelijke rapportage over 
middelengebruik onderzocht zijn. De tabel gaat over de totale studiepopulatie (hbo- en 
wo-studenten). De tabel is als volgt te lezen: er zijn groepen studenten met een lager 
percentage risicovolle gamers (met groen aangegeven) en groepen met een hoger 
percentage (met oranje aangegeven). De sterkte van de verbanden wordt aangeduid met 
+ of – tekens.  
 
Het sterkste verband in de tabel laat zien dat risicovol gamen minder voorkomt bij 
vrouwen dan bij mannen. Dit is een verband met een grote effectgrootte (0,80 – 1,29). 
Ook valt op dat risicovol gamegedrag vaker voorkomt bij studenten met belemmerende 
concentratie-, lees- of rekenproblemen en studenten met een belemmerende psychische 
aandoening. Dit zijn verbanden met een middelgroot effect (0,50-0,79). 
 
  

Risicovol gamen 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 4,3 4,2 n.s. 
Man 7,5 7,3 n.s. 
Vrouw 1,5 2,1 n.s. 
16-21 jaar 3,5 2,5 n.s. 
22-25 jaar 4,7 5,3 n.s. 
26-29 jaar 6,6 7,0 n.s. 
30 jaar en ouder 3,9 5,9 n.s. 
Bacheloropleiding 4,4 4,5 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 4,3 3,6 n.s. 
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Tabel 4.18 Samenhang tussen sociaal-demografische en studiekenmerken met risicovol 
gamegedrag (n = 28.442) 
 Risicovol 

gamegedrag 
 

Vrouwen (vs mannen) +++ 
Leeftijd:  
22-25 jaar (vs 16-21 jaar)  
26-30 jaar (vs 16-21 jaar) - 
30 jaar en ouder (vs 16-21 jaar)  
Woont zelfstandig (vs bij ouders)  
Herkomst:  
NL met migratieachtergrond (vs NL zonder 
migratieachtergrond) 

 

Internationale student (vs NL zonder migratieachtergrond)  
LHBTQ+ (vs niet LHBTQ+)  
Belemmerende concentratie-, lees- of rekenproblemen (vs 
geen belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen) 

-- 

Belemmerende psychische aandoening (vs geen 
belemmerende psychische aandoening)  

-- 

Wo (vs hbo)  
Bacheloropleiding (vs master- of anders)  
Niet-voltijd student (vs voltijd student)  
Alpha-opleiding (vs geen Alpha)  
Bèta-opleiding (vs geen Bèta)  
Gamma-opleiding (vs geen Gamma)  

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda tabel 4.18 

 Geen significant (p < 0,01) verband of een zeer kleine effectgrootte* 
(<0,20) 

+ Lager percentage risicovol gamegedrag 
- Hoger percentage risicovol gamegedrag 
+/- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
++/-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
+++/--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 
 
 
4.6 Ontvangen hulp of advies binnen en buiten instelling 
 
4.6.1 Ontvangen hulp binnen de instelling 
Figuur 4.7 laat zien dat bijna alle UL-studenten (99,5%) in de afgelopen 12 maanden 
géén hulp of advies omtrent middelengebruik van iemand binnen de onderwijsinstelling 
hebben ontvangen. Deze studenten geven aan geen klachten van hun middelengebruik 
(84%) te hebben ervaren, of geen behoefte aan hulp of advies (16%) te hebben gehad.    
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Slechts een klein aantal studenten (0,5%) geeft aan in de afgelopen 12 maanden wel 
hulp of advies van iemand binnen de onderwijsinstelling te hebben gezocht, 0,1% heeft 
de hulp of advies ook ontvangen. 0,4% heeft hier wel naar gezocht, maar niet 
ontvangen.  
 
Figuur 4.7 Ontvangen hulp of advies (in de afgelopen 12 maanden) vanwege 
middelengebruik van iemand binnen de onderwijsinstelling (n = 2.597) 

 
 
4.6.2 Ontvangen hulp buiten de instelling 
Figuur 4.8 laat zien dat 97% van de UL-studenten in de afgelopen 12 maanden géén 
hulp of advies van iemand buiten de eigen onderwijsinstelling heeft ontvangen. De 
meeste van deze studenten geven aan geen problemen te hebben met middelengebruik 
(83%) en een deel van de studenten geeft aan dat zij geen behoefte aan hulp of advies 
hebben (14%) (15). 3% van de studenten heeft in de afgelopen 12 maanden vanwege 
middelengebruik naar hulp of advies van iemand buiten de onderwijsinstelling gezocht. 
2% heeft ook daadwerkelijk hulp of advies ontvangen, terwijl 0,3% die wel heeft 
gezocht, maar niet heeft ontvangen.  
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Figuur 4.8 Ontvangen hulp of advies (in de afgelopen 12 maanden) vanwege 
middelengebruik van iemand buiten de onderwijsinstelling (n = 2.597) 

 
 

4.6.3 Online gezochte informatie of hulp vanwege problemen met middelengebruik 
Van de UL-studenten die de vragenlijst hebben ingevuld heeft 4% online hulp 
of advies gezocht vanwege middelengebruik. Figuur 4.9 laat zien dat het 
grootste deel (70%) van de studenten praktische informatie zocht over 
middelen(gebruik) en dat 64% informatie zocht over eigen middelengebruik, 
inclusief zelftest.  
 

Figuur 4.9 Soorten online gezochte informatie of hulp vanwege middelengebruik (n = 
103) 

 



50 
 

5 Mentale gezondheid en middelengebruik: andere 
samenhangende factoren 
 
 
Dit hoofdstuk gaat over factoren die (kunnen) samenhangen met de mentale gezondheid 
en het middelengebruik van studenten van de Universiteit Leiden. Achtereenvolgens 
wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: studievertraging (paragraaf 5.1), 
studieschuld (paragraaf 5.2), stress (paragraaf 5.3), prestatiedruk (paragraaf 5.4) 
slaapproblemen (paragraaf 5.5), sociale steun (paragraaf 5.6) en eenzaamheid 
(paragraaf 5.7) besproken. Paragraaf 5.8 presenteert landelijke resultaten over 
verbanden tussen bovenstaande factoren met mentale gezondheid en middelengebruik. 
 
 
5.1 Studievertraging 
 
Een ruime meerderheid van de UL-studenten (58%) heeft aangegeven geen 
studievertraging te hebben (figuur 5.1). 42% heeft wel een studievertraging; bij 20% 
gaat dit om minder dan 1 jaar en bij 23% om 1 jaar of meer. Ruim de helft van de 
studenten geeft aan dat corona invloed heeft gehad op hun studievoortgang: 42% geeft 
aan dat hun studievoortgang is verslechterd en 12% dat deze is verbeterd (figuur 5.2).   
 
Figuur 5.1 Mate van studievertraging zoals zelf aangegeven onder UL-studenten (n = 
2.597) 
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Figuur 5.2 Verandering in de studievoortgang zoals zelf aangegeven door UL-studenten 
(n = 2.597) 

 
 

In tabel 5.1 is te zien dat studenten van de Universiteit Leiden niet minder vaak of 
vaker een jaar of meer vertraagd zijn in hun studie dan studenten van alle deelnemende 
universiteiten, uitgaande van effectgroottes met minimaal een Cohen’s d van 0,20 
(d.w.z. een kleine effectgrootte).  
Bij specifieke studentengroepen zijn er wel enkele verschillen met een effectgrootte van 
minimaal een Cohen’s d van 0,20.  
Studievertraging van een jaar of langer komt vaker voor bij: 

- Vrouwelijke studenten van de Universiteit Leiden (versus vrouwelijke studenten 
van alle deelnemende universiteiten); 

- Studenten van de Universiteit Leiden in de leeftijdsgroep 26-29 jaar (versus 
studenten in de leeftijdsgroep 26-29 jaar van alle deelnemende universiteiten). 

 

Tabel 5.1 Vergelijking van studievertraging van 1 jaar of meer, onder UL-studenten (n = 
2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm  

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 

Studievertraging 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 19,4 22,8* 0,18 
Man 23,0 26,4* n.s. 
Vrouw 16,2 20,3* 0,20 
16-21 jaar 9,7 11,7* n.s. 
22-25 jaar 26,3 30,4* 0,17 
26-29 jaar 34,2 41,3* 0,30 
30 jaar en ouder 24,6 25,9* n.s. 
Bacheloropleiding 18,2 22,5* 0,16 
Master-/andersoortige 
opleiding 21,3 23,2* n.s. 
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*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 
5.2 Studieschuld 
 
Van de UL-studenten heeft 61% een studielening bij DUO. In tabel 5.2 wordt de door de 
studenten ingeschatte omvang van hun huidige en toekomstige studieschuld 
weergegeven. Bijna een kwart (24%) van de studenten verwacht een toekomstige 
studieschuld van €50.000 of meer te hebben.      

 
Tabel 5.2 Omvang huidige en verwachte toekomstige studieschuld onder UL-studenten 
(n = 2.597), zoals ingeschat door studenten zelf 
 Huidige studieschuld Toekomstige studieschuld 
 Percentage Percentage 
Minder dan €5.000 18,7 8,0 
€5.000 tot €10.000 17,4 9,8 
€10.000 tot €20.000 19,0 13,6 
€20.000 tot €30.000 13,6 15,5 
€30.000 tot €40.000 12,6 14,1 
€40.000 tot €50.000 7,8 15,4 
€50.000 of meer 10,9 23,6 

 
 
Iets meer dan de helft (55%) van de UL-studenten geeft aan dat de coronacrises en/of -
maatregelen hun financiele situatie niet heeft veranderd. Voor 30% van de studenten is 
hun financiele situatie verslechterd en voor 15% verbeterd (zie figuur 5.3). Bijna 79% 
van de studenten met een lening bij DUO heeft vanwege de coronacrisis en/of -
maatregelen extra geld geleend (figuur 5.4). 
 
Figuur 5.3 Verandering in de financiële situatie onder UL-studenten (n = 2.597) 
vanwege de coronacrisis  
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Figuur 5.4 Mate dat studenten met een studielening bij DUO wel of niet extra geld 
hebben geleend vanwege de coronacrisis (n = 1.279) 

 
 
 
In tabel 5.3 is te zien dat studenten van de Universiteit Leiden niet minder vaak of 
vaker een huidige studielening van €40.000 of meer hebben dan studenten van alle 
deelnemende universiteiten. In tabel 5.4 is te zien dat hetzelfde geldt voor een 
verwachte toekomstige studielening van €40.000 of meer.  
 

Tabel 5.3 Vergelijking van de huidige studielening van €40.000 of meer, onder UL-
studenten (n = 2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, 
leeftijd en opleidingsvorm  

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
 
  

Huidige studielening 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 10,7 11,3 n.s. 
Man 13,0 14,2 n.s. 
Vrouw 8,7 9,4 n.s. 
16-21 jaar 0,9 x x 
22-25 jaar 17,8 16,7 n.s. 
26-29 jaar 26,5 35,1 n.s. 
30 jaar en ouder 11,7 20,0 n.s. 
Bacheloropleiding 5,4 6,3 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 18,5 20,1 n.s. 
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Tabel 5.4 Vergelijking van de verwachte toekomstige studielening van €40.000 of meer, 
onder UL-studenten (n = 2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar 
geslacht, leeftijd en opleidingsvorm  

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 

 
5.3 Stress 

 
65% van de UL-studenten heeft de afgelopen vier weken veel of heel veel stress ervaren. 
Slechts 2% heeft geen of nauwelijks stress ervaren (zie figuur 5.5). 74% van de 
studenten geeft aan dat de coronacrisis en/of -maatregelen invloed hebben gehad op de 
mate van ervaren stress. Bij 5% was dat een verandering in positieve zin, maar bij de 
meerderheid (69%) heeft de coronacrisis en/of -maatregelen de mate van ervaren stress 
vergroot. Zie figuur 5.6.   
 
Figuur 5.5 Mate waarin UL-studenten (n = 2.597) in de afgelopen vier weken stress 
hebben ervaren  

 
  

Verwachte 
toekomstige 
studielening 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 21,7 23,6 n.s. 
Man 23,8 26,8 n.s. 
Vrouw 19,8 21,4 n.s. 
16-21 jaar 13,3 13,2 n.s. 
22-25 jaar 29,9 32,3 n.s. 
26-29 jaar 30,9 36,9 n.s. 
30 jaar en ouder 12,5 23,0 n.s. 
Bacheloropleiding 19,5 21,5 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 24,8 27,2 n.s. 
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Figuur 5.6 Verandering in de mate van ervaren stress vanwege de coronacrisis (n = 
2.522) 

 
 
 
UL-studenten die in de afgelopen vier weken stress hebben ervaren, hebben voor 
verschillende mogelijke stressbronnen aangegeven in welke mate deze bij hen stress 
veroorzaakt (tabel 5.5). 72% van de studenten geeft aan veel of heel veel stress te 
ervaren door hun studie. Corona blijkt bij bijna de helft (47%) en persoonlijke problemen 
bij 43% van de studenten veel of heel veel stress te veroorzaken. Een derde van de 
studenten ervaart veel of heel veel stress van hun toekomstige financiele situatie (35%) 
en van dagelijkse verplichtingen (32%).  
 
Tabel 5.5 Ervaren stressbronnen onder de UL-studenten (n = 2.546) die aangeven in de 
afgelopen vier weken in meer of mindere mate stress te hebben ervaren  
 Nauwelijks Weinig Midden Veel Heel veel 
Stressbron Percentage Percentage Percentage Percentage Percentage 

Studie 1,7 6,9 19,9 44,0 27,5 

(bij)baan 56,3 14,5 16,0 10,4 2,8 

Dagelijkse 
verplichtingen 18,9 23,1 26,0 25,6 6,4 

Persoonlijke 
problemen 17,8 17,0 21,7 30,1 13,4 

Problemen van 
anderen 30,5 26,5 21,1 16,4 5,4 

Huidige financiële 
situatie 38,2 19,7 18,2 14,3 9,6 

Toekomstige financiële 
situatie 30,8 16,8 17,7 20,4 14,3 

Huidige woonsituatie 45,2 19,4 16,2 13,0 6,2 

Sociale media 61,5 21,4 11,3 4,8 0,9 

Wat anderen van je 
vinden 32,4 23,9 20,1 17,5 6,1 

Corona(maatregelen) 12,1 16,6 24,2 28,6 18,4 
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In tabel 5.6 is te zien dat studenten van de Universiteit Leiden niet minder vaak of 
vaker (heel) veel stress ervaren dan studenten van alle deelnemende universiteiten. 
 
Tabel 5.6 Vergelijking van het vóórkomen van (heel) veel stress onder UL-studenten (n 
= 2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 

 
 

5.4 Prestatiedruk 
 

Ruim de helft van de UL-studenten (52%) ervaart prestatiedruk vanuit zichzelf, 28% 
vanuit anderen en 21% vanuit zichzelf en anderen (figuur 5.7). 
 
Figuur 5.7 Mate waarin UL-studenten (n = 2.597) vaak prestatiedruk ervaren 

 
 

(heel) veel stress 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 63,8 64,6 n.s. 
Man 55,6 54,4 n.s. 
Vrouw 71,2 71,5 n.s. 
16-21 jaar 61,9 61,9 n.s. 
22-25 jaar 64,8 66,1 n.s. 
26-29 jaar 68,2 68,6 n.s. 
30 jaar en ouder 65,7 69,6 n.s. 
Bacheloropleiding 64,2 65,3 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 63,3 63,4 n.s. 
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In tabel 5.7 is te zien dat studenten van de Universiteit Leiden niet minder vaak of 
vaker prestatiedruk vanuit zichzelf en/of anderen ervaren dan studenten van alle 
deelnemende universiteiten.  
 
Tabel 5.7 Vergelijking van prestatiedruk uit zichzelf en/of anderen onder UL-studenten 
(n = 2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639),  naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 

5.5 Slaapproblemen 
 
Figuur 5.8 laat zien dat 41% van de UL-studenten in de afgelopen vier weken veel of 
heel veel slaapproblemen ervaart. 36% ervaart geen tot weinig slaapproblemen. Bijna de 
helft (46%) van de studenten geeft aan dat ze meer slaapproblemen ervaren door de 
coronacrisis en/of -maatregelen (figuur 5.9). 
 

Figuur 5.8 Mate waarin UL-studenten (n = 2.597) slaapproblemen ervaren

 

Prestatiedruk uit 
zichzelf en/of 
anderen 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 57,9 58,4 n.s. 
Man 49,8 49,1 n.s. 
Vrouw 65,1 64,6 n.s. 
16-21 jaar 55,5 55,2 n.s. 
22-25 jaar 60,1 60,8 n.s. 
26-29 jaar 63,0 63,5 n.s. 
30 jaar en ouder 50,5 58,5 n.s. 
Bacheloropleiding 57,2 57,2 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 58,8 60,6 n.s. 
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Figuur 5.9 Verandering in de mate van slaapproblemen vanwege de coronacrisis (n = 
2.330) 

 
 

In tabel 5.8 is te zien dat studenten van de Universiteit Leiden niet minder vaak of 
vaker (heel) veel slaapproblemen ervaren dan studenten van alle deelnemende 
universiteiten.  
 

Tabel 5.8 Vergelijking van (heel) veel slaapproblemen onder UL-studenten (n = 2.597) 
met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 
 
 
  

Slaapproblemen 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 39,4 41,4 n.s. 
Man 36,4 37,4 n.s. 
Vrouw 42,1 44,0 n.s. 
16-21 jaar 37,4 37,6 n.s. 
22-25 jaar 40,5 44,0 n.s. 
26-29 jaar 43,6 47,6 n.s. 
30 jaar en ouder 40,0 42,2 n.s. 
Bacheloropleiding 39,8 42,8 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 38,9 38,7 n.s. 
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5.6 Sociale steun 
 
Figuur 5.10 laat zien dat de mate van ervaren steun onder UL-studenten vanuit familie 
en vrienden met respectievelijk 84% en 86% hoog is. Vanuit hun studie-
/studenten(sport)vereniging en vanuit de eigen onderwijsinstelling ervaart ongeveer een 
derde (32%) van de studenten sociale steun. 
 
Figuur 5.10 Mate van ervaren sociale steun vanuit de omgeving en vanuit de 
onderwijsinstelling onder UL-studenten (n = 2.597) 

 
 

In tabel 5.9 is te zien dat studenten van de Universiteit Leiden niet minder vaak of 
vaker steun vanuit de eigen omgeving ervaren dan studenten van alle deelnemende 
universiteiten. Ervaren steun uit de omgeving is gebaseerd op de ervaren sociale steun 
van familie, vrienden en studie/studenten(sport)vereniging.  
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Tabel 5.9 Vergelijking van ervaren steun vanuit omgeving onder UL-studenten (n = 
2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 

 
In tabel 5.10 is te zien dat studenten van de Universiteit Leiden die een master- of 
andersoortige opleiding volgen vaker steun vanuit hun eigen onderwijsinstelling ervaren 
dan masterstudenten van alle deelnemende universiteiten. Het gaat hier om een kleine 
effectgrootte. De overige verschillen zijn niet significant of hebben een effectgrootte 
kleiner dan 0,2. 
 

Tabel 5.10 Vergelijking van steun vanuit de onderwijsinstelling onder UL-studenten (n = 
2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsvorm 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
*= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01), n.s.= niet significant.  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger). 

Steun vanuit 
omgeving 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 94,3 94,4 n.s. 
Man 93,6 93,7 n.s. 
Vrouw 94,9 94,9 n.s. 
16-21 jaar 95,3 96,5 n.s. 
22-25 jaar 94,6 93,7 n.s. 
26-29 jaar 91,1 90,4 n.s. 
30 jaar en ouder 87,7 89,6 n.s. 
Bacheloropleiding 94,1 94,5 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 94,6 94,1 n.s. 

Steun vanuit de 
instelling 

Alle 
universiteiten 

(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 27,1 31,6* 0,15 
Man 27,8 33,0* 0,18 
Vrouw 26,4 30,7* 0,14 
16-21 jaar 23,9 27,0* 0,13 
22-25 jaar 28,2 32,9* 0,16 
26-29 jaar 33,2 39,9* n.s. 
30 jaar en ouder 35,7 45,9* n.s. 
Bacheloropleiding 24,1 28,0* 0,13 
Master-/andersoortige 
opleiding 31,4 38,0* 0,21 
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5.7 Eenzaamheid 
 

Een grote meerderheid van de UL-studenten (81%) ervaart eenzaamheid. Bij bijna een 
derde (31%) van de studenten gaat het om een sterke mate van eenzaamheid (figuur 
5.11). Eveneens een grote meerderheid van de studenten (81%) geeft aan dat de 
coronacrisis en/of -maatregelen hun ervaren eenzaamheid heeft vergroot (figuur 5.12).   
 
Figuur 5.11 Mate van eenzaamheid onder UL-studenten (n = 2.597)

 
 
 
Figuur 5.12 Verandering in de mate van eenzaamheidsgevoelens vanwege de 
coronacrisis (n = 2.448) 

 
 
 
In tabel 5.11 is te zien dat studenten van de Universiteit Leiden niet minder vaak of 
vaker eenzaamheidsgevoelens ervaren dan studenten van alle deelnemende 
universiteiten. 
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Tabel 5.11 Vergelijking van enigszins/sterke eenzaamheidsgevoelens onder UL-
studenten (n = 2.597) met de totale groep wo-studenten (n = 18.639), naar geslacht, 
leeftijd en opleidingsvorm 

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht en leeftijd. 
ref. = referentiecategorie. *= significant verschil met de referentiegroep (ref.) (p < 0,01).  
Effectgrootte bij significant verschil: < 0,2 niet besproken in de tekst;  
cursief= klein (0,2-0,49) en middelgroot (0,5-0,79), vet= groot (0,8 -1,29) en heel groot (1,3 en hoger) 
 
 
 
5.8 Overzicht landelijke resultaten (hogescholen en universiteiten) 

 
In onderstaande tabellen 5.12, 5.13 en 5.14 wordt ter informatie een overzicht 
gegeven van de gevonden verbanden tussen financiële situatie, stress, prestatiedruk, 
slaapproblemen, sociale steun en eenzaamheid met respectievelijk mentaal welbevinden, 
psychische klachten en middelengebruik zoals beschreven in de landelijke rapporten over 
mentale gezondheid en middelengebruik.12 De tabellen gaan over de totale 
studiepopulatie (hbo- en wo-studenten). Het aantal studenten per onderwijsinstelling is 
te klein om per instelling verbanden te laten zien, daarom rapporteren we hier alleen de 
landelijke uitkomsten.  
 
De tabellen zijn als volgt te lezen: er zijn groepen studenten die een gemiddeld lagere 
score op mentaal welbevinden hebben (met oranje aangegeven). De sterkte van de 
verbanden wordt aangeduid met + of – tekens.  
 
Zo is in tabel 5.12 te zien dat studenten die zich eenzaam voelen lagere scores hebben 
op positieve mentale gezondheid dan studenten die zich niet eenzaam voelen. Dit is een 
verband met een kleine effectgrootte (0,20 – 0,49). 
 

 
12 Trimbos.nl | AF1955: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 
 

Eenzaamheid 
Alle 

universiteiten 
(ref.) 

Universiteit 
Leiden Effectgrootte 

 Percentage Percentage  
TOTAAL 81,4 80,8 n.s. 
Man 80,5 79,5 n.s. 
Vrouw 82,2 81,7 n.s. 
16-21 jaar 82,4 80,8 n.s. 
22-25 jaar 80,2 80,4 n.s. 
26-29 jaar 82,2 82,7 n.s. 
30 jaar en ouder 80,7 82,2 n.s. 
Bacheloropleiding 82,9 82,3 n.s. 
Master-/andersoortige 
opleiding 79,2 78,1 n.s. 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/AF1955-monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs
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Tabel 5.12 Samenhang tussen financiële situatie, stress, prestatiedruk, slaapproblemen, 
sociale steun en eenzaamheid met mentaal welbevinden (positieve mentale gezondheid 
en veerkracht) (n=28.422) 
 Positieve 

mentale 
gezondheid  
 

Veerkracht  
 

Huidige studieschuld:  
€5.000-10.000 (vs <5.000)  

  

€10.000-20.000 (vs <5.000)   
€20.000-30.000 (vs <5.000)   
€30.000-40.000 (vs <5.000)   
€40.000-50.000 (vs <5.000)   
€50.000 of meer (vs <5.000)   
Verwachte studieschuld:  
€5.000-10.000 (vs <5.000) 

  

€10.000-20.000 (vs <5.000)   
€20.000-30.000 (vs <5.000)   
€30.000-40.000 (vs <5.000)   
€40.000-50.000 (vs <5.000)          
€50.000 of meer (vs <5.000)      
Ervaren stress: 
(Heel) veel stress (vs geen/nauwelijks/gemiddeld) - - 

Ervaren prestatiedruk: 
Vaak prestatiedruk vanuit zichzelf en/of anderen (vs 
geen/soms/regelmatig) 

- - 

Ervaren slaapproblemen: 
(Heel) veel slaapproblemen (vs  
geen tot nauwelijks/weinig/gemiddeld) 

- - 

Ervaren sociale steun: 
Geen steun vanuit sociale omgeving (vs steun) -  

Ervaren sociale steun: 
Geen steun vanuit instelling (vs steun)   

Ervaren eenzaamheid 
Eenzaam (vs niet eenzaam) - - 

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda tabel 5.12 

 Geen significant verband of een zeer kleine effectgrootte * (<0,20) 
- Gemiddeld lagere score op mentaal welbevinden 
- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 
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Tabel 5.13 Samenhang tussen financiële situatie, stress, prestatiedruk, slaapproblemen, 
sociale steun en eenzaamheid met psychische klachten (psychische internaliserende 
klachten, en emotionele uitputtingsklachten) (n=28.422) 

 Psychische 
internaliseren
de klachten 

Emotionele 
uitputtings-
klachten  

Huidige studieschuld:  
€5.000-10.000 (vs <5.000)  

  

€10.000-20.000 (vs <5.000)   
€20.000-30.000 (vs <5.000)   
€30.000-40.000 (vs <5.000) - - 
€40.000-50.000 (vs <5.000)   
€50.000 of meer (vs <5.000) - - 
Verwachte studieschuld:  
€5.000-10.000 (vs <5.000) 

  

€10.000-20.000 (vs <5.000)   
€20.000-30.000 (vs <5.000)  - 
€30.000-40.000 (vs <5.000)  - 
€40.000-50.000 (vs <5.000) - - 
€50.000 of meer (vs <5.000) - - 
Ervaren stress: 
(Heel) veel stress (vs geen/nauwelijks/gemiddeld) --- --- 

Ervaren prestatiedruk: 
Vaak prestatiedruk vanuit zichzelf en/of anderen 
(vs geen/soms/regelmatig) 

--- --- 

Ervaren slaapproblemen: 
(Heel) veel slaapproblemen (vs  
geen tot nauwelijks/weinig/gemiddeld) 

--- -- 

Ervaren sociale steun: 
Geen steun vanuit sociale omgeving (vs steun) -- - 

Ervaren sociale steun: 
Geen steun vanuit instelling (vs steun) - - 

Ervaren eenzaamheid 
Eenzaam (vs niet eenzaam) --- -- 

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda tabel 5.13 

 Geen significant verband of een zeer kleine effectgrootte * (<0,20) 
 Hoger percentage psychische klachten 
- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 

 

 

 

 

 

  



65 
 

Tabel 5.14 Samenhang tussen financiële situatie, stress, prestatiedruk, slaapproblemen, 
sociale steun en eenzaamheid met middelengebruik (overmatig alcoholgebruik, frequent 
cannabisgebruik, xtc-gebruik (laatste maand) en oneigenlijk gebruik van concentratie-
verhogende middelen) (n=28.422) 

 Overmatig 
alcohol- 
gebruik 

Frequent 
cannabis- 
gebruik  
 

Xtc-
gebruik 
(laatste 
maand) 
 

Oneigenlijk 
gebruik van 
concentratie-  
verhogende 
middelen  

Huidige studieschuld:  
€5.000-10.000 (vs <5.000)  -    

€10.000-20.000 (vs <5.000) - -  - 
€20.000-30.000 (vs <5.000) - - - - 
€30.000-40.000 (vs <5.000) - - - - 
€40.000-50.000 (vs <5.000) - -- - -- 
€50.000 of meer (vs <5.000) - -  -- 
Verwachte studieschuld:  
€5.000-10.000 (vs <5.000)     

€10.000-20.000 (vs <5.000)     
€20.000-30.000 (vs <5.000) - - -  
€30.000-40.000 (vs <5.000) - --  - 
€40.000-50.000 (vs <5.000) - -- -- - 
€50.000 of meer (vs <5.000) -- -- -- -- 
Ervaren stress: 
(Heel) veel stress (vs 
geen/nauwelijks/gemiddeld) 

 -  - 

Ervaren prestatiedruk: 
Vaak prestatiedruk vanuit 
zichzelf en/of anderen (vs 
geen/soms/regelmatig) 

 -  - 

Ervaren slaapproblemen: 
(Heel) veel slaapproblemen 
(vs geen tot nauwelijks 
/weinig/gemiddeld) 

- -  - 

Ervaren sociale steun: 
Geen steun vanuit sociale 
omgeving (vs steun) 

    

Ervaren sociale steun: 
Geen steun vanuit instelling 
(vs steun) 

    

Ervaren eenzaamheid 
Eenzaam (vs niet eenzaam)  -   

In de analyses is rekening gehouden met de invloed van geslacht, leeftijd en type onderwijs (hbo of wo). 
Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
 
Legenda tabel 5.14 

 Geen significant verband of een zeer kleine effectgrootte * (<0,20) 
 Hoger percentage middelengebruik 
- Kleine effectgrootte* (0,20 – 0,49) 
-- Middelgrote effectgrootte* (0,50 – 0,79) 
--- Grote effectgrootte* (0,80 – 1,29) 

*Cohen’s d 
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6 Ingrijpende gebeurtenissen 

Op verzoek van de Universiteit Leiden zijn hun studenten gevraagd om een aantal vragen 
te beantwoorden over ingrijpende gebeurtenissen die niet in de standaard vragenslijst 
waren opgenomen. Gevraagd is of studenten de afgelopen 12 maanden doelwit zijn 
geweest van racisme of van homofobie. Zoals in tabel 6.1 te zien is, heeft 6% van de 
UL-studenten aangegeven doelwit te zijn geweest van racisme en 4% van homofobie. 

Van de studenten die doelwit zijn geweest van racisme, geeft 36% aan door deze 
gebeurtenis (heel) veel stress te hebben ervaren (zie figuur 6.1). En van de studenten 
die doelwit zijn geweest van homofobie had 31% hier (heel) veel stress van (zie figuur 
6.2). 
 

Tabel 6.1 Studenten (n = 2.597) die het doelwit zijn geweest van racisme en homofobie 
naar sociaal demografische- en studiekenmerken  

 
Doelwit van 

racisme 
(n = 158) 

Doelwit van 
homofobie 

(n = 95) 

 Percentage Percentage 
TOTAAL 6,1 3,7 
Man 4,8 4 
Vrouw 6,9 3,4 
16-21 jaar 5,1 4,2 
22-25 jaar 5,6 3,3 
26-29 jaar 8,9 4,5 
30 jaar en ouder 12,9 x 
Woonachtig bij ouders/verzorgers 7,4 3,3 
Woonachtig in een studentenhuis, een 
eigen woning of anders 5,5 3,8 
Nederlandse student zonder 
migratieachtergrond 1 3,7 
Nederlandse student met 
migratieachtergrond 15,9 2,5 
Internationale student  12,2 4,9 
LHBTQ+ 6 16,6 
Niet LHBTQ+ 5,9 0,1 
Weet niet - zegt liever niet 7,7 1 
Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen 11,7 4,6 
Belemmerende psychische aandoening 11,1 6,3 
Bacheloropleiding 5,7 4,1 
Master-/andersoortige opleiding 6,8 2,9 
Voltijd student 6 3,7 
Niet-voltijd student 9,6 2,1 
volgt opleiding in sector Techniek 5,4 1,3 
volgt opleiding in sector Recht 8,3 3,9 
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volgt opleiding in sector Gezondheidszorg 3,9 2,9 
volgt opleiding in sector Taal en cultuur 6,4 5,2 
volgt opleiding in sector Gedrag en 
maatschappij  6,6 4,4 
volgt opleiding in sector Landbouw 6,7 2,4 
volgt opleiding in sector Onderwijs 11,7 6,8 
volgt opleiding in sector Economie 7,3 3,4 
volgt opleiding in sector Natuur 5,3 1,7 
volgt opleiding in sector Anders  5,4 5,1 

Zie bijlage 1 voor uitleg over de hier gebruikte variabelen/meetinstrumenten.  
x = groepsgrootte is < 10, uitkomst wordt niet weergegeven 
 

Figuur 6.1 Mate van ervaren stress onder studenten die het doelwit zijn geweest van 
racisme (n = 158) 

 

 

Figuur 6.2 Mate van ervaren stress onder studenten die het doelwit zijn geweest van 
homofobie (n = 95) 
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Bijlage 1 
 

Gebruikte variabelen/meetinstrumenten 

Variabelen Indeling Toelichting 

Sociaal-demografische kenmerken 

Geslacht - Mannen 
- Vrouwen 

Studenten die bij de vraag over geslacht ‘Zeg ik liever niet’ of ‘Anders, 
namelijk’ hebben ingevuld zijn niet meegenomen in de analyses. 

Leeftijd - 16-21 jaar 
- 22-25 jaar 
- 26-29 jaar 
- 30 jaar en ouder 

 

Woonsituatie - Woonachtig bij ouders/verzorgers 
- Woonachtig in een studentenhuis, een eigen woning 
of anders 

 

Combinatie van 
migratieachtergrond en 
internationale student 

- Nederlandse student zonder migratieachtergrond 
- Nederlandse student met migratieachtergrond 
- Internationale student 

Studenten is gevraagd in welk land ze zijn geboren, in welk land hun 
moeder is geboren en in welk land hun vader is geboren. Op basis van 
deze vragen is de migratieachtergrond van studenten vastgesteld. 
Studenten die naar Nederland zijn gekomen om hier te studeren of stage 
te lopen worden niet gezien als studenten met een migratieachtergrond, 
maar als internationale student. 

LHBTQ+ - Niet LHBTQ+ 
- LHBTQ+ 
- Weet niet - zegt liever niet 

De categorie ‘weet niet - zegt liever niet’ hebben we als een aparte groep 
in de analyses opgenomen omdat samenvoegen met een van de andere 
categorieën niet passend is. Deze categorie is niet bij de resultaten 
beschreven. 

Belemmerende concentratie-, 
lees- of rekenproblemen 

- Belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen 

- Geen belemmerende concentratie-, lees- of 
rekenproblemen 

Studenten is de vraag gesteld of ze een of meer functiebeperkingen, 
aandoeningen of ziekten hebben. Ook is studenten de vraag gesteld in 
welke mate de aangevinkte functiebeperking(en) en/of ziekte(n) of 
aandoening(en) hen belemmert/belemmeren bij de dingen die men 
dagelijks zoal doet.   
Voor deze variabele zijn studenten geselecteerd die aangaven   
‘ADHD, ADD of concentratieproblemen’ en/of ‘dyslexie of dyscalculie’ te 
hebben èn aangaven dat deze aandoeningen hen (heel) veel belemmeren. 
Er is niet gevraagd of een aangegeven aandoening of functiebeperking 
door een arts, psycholoog of andere ter zake deskundige is 
gediagnosticeerd.  

Belemmerende psychische 
aandoening 

- Belemmerende psychische aandoening 
- Geen belemmerende psychische aandoening 

Voor deze variabele zijn studenten geselecteerd die aangaven een 
‘autisme (Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en 
PDD-NOS (waaronder subgroep McDD))’ en/of een ‘psychische aandoening 
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(depressie, psychose, manisch-depressieve stoornis, schizofrenie, bipolaire 
stoornis, angststoornis, borderline, eetstoornis etc.’ te hebben èn 
aangaven dat deze aandoeningen hen (heel) veel belemmeren. Er is niet 
gevraagd of een aangegeven aandoening of functiebeperking door een 
arts, psycholoog of andere ter zake deskundige is gediagnosticeerd. 

Studiekenmerken 
Type opleiding - Hbo 

- Wo 
 

 - Master-/andersoortige opleiding  
- Bacheloropleiding 

Onder andersoortige opleiding vallen ‘universitaire lerarenopleiding’, 
‘Associate Degree’, ‘Premaster/schakelstudie’, ‘Postmaster-opleiding’ en 
‘Anders’.  

Voltijd/deeltijdstudie - Voltijd student 
- Niet-voltijd student 

Aan studenten is gevraagd hoe ze bij hun onderwijsinstelling staan 
ingeschreven. Er waren vier antwoordmogelijkheden: ‘voltijd student’, 
‘deeltijd student’, ‘duaal student’ en ‘anders, namelijk…’. Deeltijd 
studenten, duaal studenten en studenten die ‘anders’ invulden, zijn 
samengevoegd tot de groep niet-voltijd student tenzij uit het gegeven 
antwoord duidelijk bleek dat zij wel een voltijd-studie volgen. 

Studierichting: 
Alpha-opleiding 
 
Bèta-opleiding 
 
Gamma-opleiding 

- Geen alpha-opleiding  
- Alpha-opleiding  

De volgende studierichtingen zijn uitgevraagd (tussen haakjes staat hoe 
de richting is ingedeeld (alpha, bèta of gamma)): techniek (bèta), 
landbouw en natuurlijke omgeving (bèta), gezondheidszorg (gamma), 
natuur (bèta), taal en cultuur(alpha), rechten (alpha), gedrag en 
maatschappij (gamma), onderwijs (gamma), economie (gamma), anders 
(geen). Studenten konden meerdere studierichtingen aanvinken. Bij 
studenten die meerdere richtingen hebben aangevinkt, kan het betekenen 
dat ze meerdere studies doen of dat ze vinden dat hun studie kenmerken 
heeft van meerdere richtingen. Aangezien er geen sprake is van elkaar 
uitsluitende groepen, zijn er drie dichotome variabelen aangemaakt. 

- Geen bèta-opleiding 
- Bèta-opleiding 
- Geen gamma-opleiding 
- Gamma-opleiding 
 

Welbevinden 
Levenstevredenheid Continue maat Gemeten met de Cantril ladder: schaal 0 t/m 10, 10 is meest tevreden. 
Positieve mentale gezondheid Continue maat Gemeten met de MHC-SF. Aan studenten is gevraagd hoe vaak ze in de 

afgelopen 4 weken het gevoel hadden…‘’..dat je gelukkig was?’ en ‘…dat je 
leven een richting of zin heeft?’. Er zijn 14 van dergelijke uitspraken 
voorgelegd waarbij studenten zes antwoordmogelijkheden hadden, lopend 
van ‘nooit’ (1) tot ‘(bijna) altijd’ (6). De variabele is een gemiddelde score 
over de 14 items. 

Veerkracht Continue maat Gemeten met de BRS (Brief Resilience Scale). Aan studenten zijn zes 
stellingen voorgelegd, zoals ‘Na een moeilijke periode veer ik meestal 
gemakkelijk weer terug’, waarbij ze vijf antwoordmogelijkheden hadden, 
lopend van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’. De variabele is een 
gemiddelde score over de 6 items.  

Psychische klachten 
Psychische internaliserende 
klachten 

Continue maat 
 

Gemeten met de MHI-5 (Mental Health Inventory 5). Aan studenten is aan 
de hand van vijf uitspraken gevraagd hoe ze zich de afgelopen 4 weken 
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Categorische maat: 
- Psychische internaliserende klachten 
- Geen psychische internaliserende klachten  
 

hebben gevoeld, bijvoorbeeld ‘Voelde jij je erg zenuwachtig?’. Er waren 
zes antwoordcategorieën, lopend van ‘nooit’ tot ‘voortdurend’. De continue 
variabele is een gemiddelde score over de 5 items omgezet naar een 
schaal van 0-100. Voor de categorische maat is een afkappunt (≥ 
60=geen psychische internaliserende klachten) gebruikt. 

 Continue maat 
Categorische maat:  
- Psychische internaliserende klachten  
- Geen psychische internaliserende klachten  
 
 

Gemeten met de PHQ-2 (Patient Health Questionnaire-2 item) en GAD-2 
(Generalized Anxiety Disorder 2-item). Aan de studenten is gevraagd hoe 
vaak ze in de afgelopen twee weken last gehad hebben van één of meer 
van vier problemen: bijvoorbeeld ‘Je nerveus, angstig of gespannen 
voelen’. Er waren vier antwoordcategorieën, lopend van ‘helemaal niet’ tot 
‘bijna elke dag’. 

Emotionele uitputtingsklachten Continue maat 
 
Categorische maat: 
- Emotionele uitputtingsklachten 
- Geen Emotionele uitputtingsklachten. 
 

Gemeten met een subschaal van de MBI-SS (Maslach Burnout Inventory-
Student Survey). Deze schaal is voor dit onderzoek toegespitst op 
studenten in plaats van op de werkende bevolking. Er zijn vier stellingen 
voorgelegd met daarbij de vraag in hoeverre ze van toepassing waren, 
zoals ‘Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn studie’. Zeven 
antwoordcategorieën liepen van ‘nooit’ (1) tot ‘elke dag’ (7). De continue 
variabele is een gemiddelde score over de 4 items. Er is een afkapwaarde 
voor de dichotome variabele gebruikt die oorspronkelijk gebaseerd is op 
het hoogste deciel van de scoreverdeling van de UBOS (Utrechtse Burn-
Out Schaal), de Nederlandse versie van de MBI. 

Levensmoeheid Continue maat 
 
Categorische maat: 
- (Enigszins) levensmoe 
- Niet levensmoe 

Studenten is gevraagd hoe vaak ze de wens hadden dood te zijn of te 
gaan slapen en nooit meer wakker te worden. Er waren vijf 
antwoordcategorieën, lopend van ‘nooit’ tot ‘(bijna) altijd. Voor de 
dichotome variabele zijn degenen die aangaven ‘(bijna) altijd’, ‘meestal’ 
‘soms’ of ‘af en toe’ deze wens te hebben, ingedeeld als (enigszins) 
levensmoe.  

Invloed coronacrisis 
Verandering in angstig en/of 
depressief voelen vanwege de 
coronacrisis of de maatregelen 

- Afname angst en/of depressie 
- Geen verandering 
- Toename angst of depressie 
- Toename angst en depressie 

Voor een reeks aan onderwerpen is aan studenten gevraagd hoe deze voor 
hen veranderd zijn door de coronacrisis of de maatregelen, waaronder 
angstig voelen en depressief voelen.  

Middelengebruik 
Dagelijks roken - Dagelijks roken 

- Niet dagelijks roken 
 

Overmatig drinken    - Overmatig drinken 
Niet overmatig drinken 

>21 glazen per week (mannen) of >14 glazen per week (vrouwen) 

Zwaar drinken - Zware drinker 
- Geen zware drinker 

Ten minste 1 keer per week >=6 glazen op een dag (mannen) of >=4 
glazen op een dag (vrouwen) 

Frequent cannabisgebruik - Frequent cannabisgebruik 
- Geen risicovol cannabisgebruik 

Gebruik van cannabis (hasj, wiet, marihuana): 1 tot 2 dagen per week of 
vaker in de afgelopen 12 maanden. 

Xtc-gebruik (afgelopen maand) - Afgelopen 30 dagen minstens 1 keer xtc gebruikt 
- Afgelopen 30 dagen geen xtc gebruikt 

Gebruik van xtc: in de afgelopen 30 dagen. 

https://www.hiv.uw.edu/page/mental-health-screening/gad-2
https://www.researchgate.net/publication/270847133_Maslach_Burnout_Inventory-Student_Survey_MBI-SS_A_Validity_Study
https://www.researchgate.net/publication/270847133_Maslach_Burnout_Inventory-Student_Survey_MBI-SS_A_Validity_Study
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Oneigenlijk gebruik van 
concentratieverhogende middelen 

- Oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende 
middelen 

- Geen oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende 
middelen 

Gemeten met de vraag: ‘Op hoeveel dagen heb je in de afgelopen 12 
maanden ADHD-middelen (zoals Ritalin, Concerta) of Modafinil zonder 
doktersvoorschrift gebruikt?’ Er waren 6 antwoordcategorieën, lopend van 
‘1-2 dagen’ tot ’40 dagen of meer’. Oneigenlijk gebruik: ten minste 1-2 
dagen in de afgelopen 12 maanden. 

Oneigenlijk gebruik slaap- of 
kalmeringsmiddelen 

- In de afgelopen 12 maanden ten minste 1 keer 
gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen zonder 
doktersvoorschrift 

- In de afgelopen 12 maanden geen gebruik van slaap- 
of kalmeringsmiddelen zonder doktersvoorschrift 

Er is aan de studenten gevraagd of ze slaap- of kalmeringsmiddelen 
zonder doktersvoorschrift (zoals Temazepam, Oxazepam, Valium en 
Seresta) hebben gebruikt. Gebruik van ten minste 1 keer in de afgelopen 
12 maanden. 

Risicovol gamegedrag - Risicovol gamegedrag 
- Geen risicovol gamegedrag 

Studenten die hebben aangegeven gemiddeld minimaal 1 uur in een 
reguliere week te besteden aan gamen hebben een aantal stellingen over 
hun gamegedrag voorgelegd gekregen. Twee van die stellingen waren: ‘Je 
blijft gamen terwijl dit problemen oplevert’ en ‘Gamen levert al langer dan 
een jaar problemen op voor je’. Deze stellingen zijn gebaseerd op de ICD-
11 (nternational Classification of Diseases 11th Revision). Als een van deze 
stellingen met ‘eens’ of ‘helemaal eens’ werd beantwoord, is dit als 
risicovol gamegedrag ingedeeld.  

Invloed coronacrisis 
Verandering in roken, 
alcoholgebruik, 
cannabisgebruik, xtc-gebruik, 
gebruik van 
concentratieverhogende 
middelen, gebruik van slaap- 
of kalmeringsmiddelen 
vanwege de coronacrisis of de 
maatregelen  

 

- Afname  
- Geen verandering  
- Toename  
 

Voor een reeks aan onderwerpen is aan studenten gevraagd hoe deze voor 
hen veranderd zijn door de coronacrisis of de maatregelen: roken, drinken 
van alcohol, gebruik van cannabis, gebruik van XTC, gebruik van 
methylfenidaat of dexamfetamine zonder doktersvoorschrift (ADHD-
middelen zoals Ritalin, Concerta), gebruik van modafinil zonder 
doktersvoorschrift, gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen zonder 
doktersvoorschrift. Studenten konden ook invullen dat een onderwerp niet 
van toepassing was.  
 

Studie gerelateerd 
Studievertraging  Categorisch (3 categorieën): 

- Geen 
- Studievertraging tot 1 jaar 
- Studievertraging van 1 jaar en meer 
 
Categorisch (2 categorieën): 
- Geen of minder dan een half jaar studievertraging 
- Studievertraging van een half jaar of meer 

Aan studenten is gevraagd: ‘Heb je studievertraging opgelopen?’ Ze 
konden hierbij kiezen uit 6 antwoordmogelijkheden, lopend van ‘nee’ tot 
en met ‘ja, 1 jaar of meer’.  

Verandering in studievoortgang 
vanwege de coronacrisis of de 
maatregelen 

- Beter 
- Niet veranderd 
- Slechter 

Studenten is gevraagd in hoeverre hun studievoortgang is veranderd door 
de coronacrisis of de maatregelen.  

Financiële situatie 
Studieschuld - Studieschuld 

- Geen studieschuld 
Aan studenten is gevraagd of zij een studieschuld hebben bij DUO. 
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Omvang studieschuld (nu) - Minder dan €5.000 
- €5.000 tot €10.000 
- €10.000 tot €20.000 
- €20.000 tot €30.000 
- €30.000 tot €40.000 
- €40.000 tot €50.000 
- €50.000 of meer 

Aan studenten met een studieschuld is gevraagd wat op dit moment 
ongeveer de omvang van hun studieschuld is.  
 

Omvang studieschuld (na 
afronding studie) 

- Minder dan €5.000 
- €5.000 tot €10.000 
- €10.000 tot €20.000 
- €20.000 tot €30.000 
- €30.000 tot €40.000 
- €40.000 tot €50.000 
- €50.000 of meer 

Aan studenten met een studieschuld is gevraagd hoe hoog zij verwachten 
dat hun studieschuld zal zijn aan het einde van hun studie.  
 

Invloed coronacrisis 
Extra geleend vanwege 
coronacrisis 

- Extra geleend 
- Niet extra geleend 

Aan studenten met een lening bij DUO is gevraagd of zij extra geleend 
hebben bij DUO  vanwege de coronacrisis 

Verandering in financiële situatie 
vanwege de coronacrisis of de 
maatregelen 

- Beter 
- Niet veranderd 
- Slechter 

Studenten is gevraagd hoe hun financiële situatie is veranderd door de 
coronacrisis of de maatregelen.  

Stress, prestatiedruk en slaap 
Tijdsbesteding/vrije tijd - Geen tijd/n.v.t. 

- 1-4 uur per week 
- 5-8 uur per week 
- 9-20 uur per week 
- Meer dan 20 uur per week 

Studenten is gevraagd hoeveel uur ze gemiddeld in een reguliere week 
besteden aan: 
- Sporten, bewegen    
- Sociaal leven     
- Social media    
- TV, streamingsdiensten    
- Gamen      
- Andere hobby’s       
- Verplichte studie contacturen     
- Zelfstudie      
- Studentenbestuur      
- Commissiewerk, medezeggenschap, jaarvertegenwoordiging  
- Betaald werk      
- Vrijwilligerswerk      
- Mantelzorg    
- Reistijd    
- Anders  

Prestatiedruk - Ervaart vaak prestatiedruk vanuit zichzelf en/of 
anderen 

- Ervaart helemaal niet, soms of regelmatig 
prestatiedruk vanuit zichzelf en/of anderen. 

Studenten is gevraagd hoe vaak zij het gevoel hebben dat ze onder druk 
staat om… 
1) Aan je eigen verwachtingen te voldoen 
2) Aan de verwachtingen van iemand anders te voldoen. 
Zij konden hierbij kiezen uit vier antwoordcategorieën van helemaal niet 
tot en met vaak. 
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Ervaren stress - Nauwelijks, Weinig, Niet veel/niet weinig 
- (Heel) veel 

Studenten is gevraagd in welke mate ze in de afgelopen 4 weken stress 
hebben ervaren. Zij kregen 5 antwoordopties variërend van nauwelijks tot 
heel veel.  

Stressbronnen - Nauwelijks tot geen 
- Weinig 
- Niet veel/ niet weinig 
- Veel 
- Heel veel 

In welke mate heb je in de afgelopen 4 weken stress ervaren door: 
- Je studie 
- Je bijbaan 
- Persoonlijke problemen 
- Problemen van anderen 
- Wat anderen van je vinden 
- Sociale media 
- Alle dagelijkse verplichtingen 
- Je huidige woonsituatie 
- Je huidige financiële situatie 
- Je financiële toekomst 
- De coronacrisis/maatregelen 

Slaapproblemen - Nauwelijks, weinig, Niet veel/niet weinig 
- (Heel) veel 

Studenten is gevraagd: ´In welke mate heb je in de afgelopen 4 weken 
problemen met slapen?’. Zij kregen 5 antwoordopties variërend van 
nauwelijks tot heel veel.  

Invloed coronacrisis 
Verandering in stress ervaren en 
problemen met slapen 

- Afname 
- Geen verandering 
- Toename 

Voor een reeks aan onderwerpen is aan studenten gevraagd hoe deze voor 
hen veranderd zijn door de coronacrisis of de maatregelen: verandering in 
stress ervaren en problemen met slapen. Studenten konden ook invullen 
dat een onderwerp niet van toepassing was. 

Sociale steun en eenzaamheid 
Sociale steun omgeving - Steun van omgeving 

- Geen steun van  omgeving 
Er is aan studenten gevraagd of ze zich gesteund voelen door: 1) familie, 
2) vrienden/vriendinnen, 3) studievereniging/ studenten(sport)vereniging. 
Als bij een van deze drie bronnen van steun met (zeer) mee eens 
geantwoord is, is dit als ‘steun’ vanuit omgeving beschouwd. Als studenten 
alle drie de bronnen als (zeer) mee oneens en neutraal scoorden, is dit als 
‘geen steun’ beschouwd. Studenten konden ook aangeven of de vraag niet 
van toepassing was. 

Sociale steun instelling - Steun van docenten, tutor of mentor 
- Geen steun van docenten, tutor of mentor 

Er is aan studenten gevraagd of ze zich gesteund voelen door: docenten, 
tutor, mentor of studieloopbaanbegeleider. 

Eenzaamheid Continue maat 
 
Categorische maat (3 categorieën): 
- Niet eenzaam, 
- Enigszins 
- Sterk 
 
Categorische maat (2 categorieën) 
- Niet eenzaam 
- Enigszins of sterk eenzaam 

Gemeten met de eenzaamheidsschaal (verkorte versie) van De Jong 
Gierveld. Deze bestaat uit 6 stellingen, zoals ‘ik ervaar een leegte om mij 
heen’, waarbij 3 antwoorden mogelijk waren: ‘ja’, ‘min of meer’ en ‘nee’.  

Invloed coronacrisis 
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Verandering in eenzaam voelen - Afname 
- Geen verandering 
- Toename 

Voor een reeks aan onderwerpen is aan studenten gevraagd hoe deze voor 
hen veranderd zijn door de coronacrisis of de maatregelen: verandering in 
eenzaam voelen. Studenten konden ook invullen dat een onderwerp niet 
van toepassing was. 

Hulp of advies ontvangen 
Hulp of advies ontvangen bij 
psychische problemen (binnen 
onderwijsinstelling)  

- Ja namelijk… 
- Nee, want ik had geen psychische klachten 
- Nee, want ik had geen behoefte aan advies of hulp 
- Nee, hoewel ik wel advies of hulp heb gezocht 

Studenten kregen de vraag: Heb je in de afgelopen 12 maanden voor 
jezelf vanwege psychische klachten (zoals sombere stemming, 
angstklachten, bezorgdheid, stress, zenuwachtigheid) advies of hulp 
ontvangen van iemand binnen jouw onderwijsinstelling? 

Hulp of advies ontvangen bij 
middelengebruik (binnen 
onderwijsinstelling)  
 

- Ja namelijk… 
- Nee, want ik had geen psychische klachten 
- Nee, want ik had geen behoefte aan advies of hulp 
- Nee, hoewel ik wel advies of hulp heb gezocht 

Studenten kregen de vraag: Heb je in de afgelopen 12 maanden voor 
jezelf vanwege problemen door alcoholgebruik of het gebruik van een 
ander middel (zoals cannabis of xtc) advies of hulp ontvangen van iemand 
binnen jouw onderwijsinstelling (face-to-face, online en/of telefonisch)? 

Indien advies of hulp ontvangen: 
van wie binnen 
onderwijsinstelling 

- Van een docent 
- Van een tutor, mentor of studieloopbaanbegeleider 
- Van een vertrouwenspersoon 
- Van een studentenpsycholoog 
- Van iemand anders 

 

Hulp of advies ontvangen bij 
psychische problemen (buiten 
onderwijsinstelling) 

- Ja namelijk… 
- Nee, want ik had geen psychische klachten 
- Nee, want ik had geen behoefte aan advies of hulp 
- Nee, hoewel ik wel advies of hulp heb gezocht 

Studenten kregen de vraag: Heb je in de afgelopen 12 maanden voor 
jezelf vanwege psychische klachten (zoals sombere stemming, 
angstklachten, bezorgdheid, stress, zenuwachtigheid) advies of hulp 
ontvangen van iemand buiten jouw onderwijsinstelling? 

Hulp of advies ontvangen bij 
middelengebruik (buiten 
onderwijsinstelling)  
 

- Ja namelijk… 
- Nee, want ik had geen psychische klachten 
- Nee, want ik had geen behoefte aan advies of hulp 
Nee, hoewel ik wel advies of hulp heb gezocht 

Studenten kregen de vraag: Heb je in de afgelopen 12 maanden voor 
jezelf vanwege problemen door alcoholgebruik of het gebruik van een 
ander middel (zoals cannabis of xtc) advies of hulp ontvangen van iemand 
buiten jouw onderwijsinstelling (face-to-face, online en/of telefonisch)? 

Indien advies of hulp ontvangen: 
van wie buiten onderwijsinstelling 

- Van iemand in mijn directe sociale omgeving 
- Van een maatschappelijk werker, 
jeugdverpleegkundige of jongerenwerker 

- Van een coach 
- Van een huisarts of POH-GGZ 
- Van een psychiater, psycholoog of psychotherapeut 
- Van een medisch specialist of andere hulpverlener 
werkzaam in een ziekenhuis 

- Van iemand anders 

 

Binnen en buiten de instelling 
geen hulp of advies gekregen bij 
psychische klachten, terwijl er 
wel behoefte aan was 

- Hulp gezocht binnen en buiten de instelling, maar 
niet gekregen 

- Hulp gekregen 

Op basis van twee vragen over hulp of advies ontvangen bij psychische 
problemen binnen en buiten de instelling. 

Binnen en buiten de instelling 
geen hulp of advies gekregen bij 
middelengebruik, terwijl er wel 
behoefte aan was 

- Hulp gezocht binnen en buiten de instelling, maar 
niet gekregen 

- Hulp gekregen 

Op basis van vragen over hulp of advies ontvangen bij middelengebruik 
binnen en buiten de instelling. 
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Hulp of advies ontvangen bij 
middelengebruik (online) 

- Ja 
- Nee 

Heb je in de afgelopen 12 maanden voor jezelf vanwege problemen door 
alcoholgebruik of het gebruik van een ander middel (zoals cannabis of xtc) 
informatie of hulp gezocht via een website of app? 

Soort op internet gezochte 
informatie of hulp vanwege 
middelengebruik  
 

- Informatie over je eigen middelen(gebruik) (inclusief 
zelftesten): ‘ben ik verslaafd?’ 
- Praktische informatie over middelen(gebruik): 
‘praktische info over het middel, hoe voorkom ik 
gezondheidsincidenten?’ 
- Informatie over hulpverleners en instellingen: ‘bij wie 
kan ik terecht?’ 
- Informatie over behandelingen of therapieën: 
‘waaruit bestaat de hulp?’ 
- Hulp van lotgenoten (inclusief chatten) 
- Online-cursus 
- Anders 

Aan degenen die hebben aangegeven online informatie of hulp advies te 
hebben gezocht bij middelengebruik is gevraagd waar die informatie/hulp 
uit bestond. 
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Bijlage 2  

Definitielijst 
 

Coping: de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat.   

Coronacrisis en -maatregelen: hierbij gaat het zowel om het effect van de 
pandemie  zelf als van coronamaatregelen op studenten.    

Cross-sectioneel onderzoek: onderzoek waarop je data verzamelt op één 
moment in  de tijd, waardoor geen trends en geen oorzaak-gevolgrelaties zijn 
vast te stellen.   

Eenzaamheid: een subjectieve ervaring van onplezierige of voor het individu 
onacceptabel gebrek aan (de kwaliteit van) bepaalde sociale relaties (Gemeten 
met de verkorte Eenzaamheidsschaal).   

Emotionele uitputtingsklachten: het gevoel geestelijk 'op' te raken, leeg als 
een accu  die niet meer opgeladen wordt maar nog wel energie moet leveren 
(gemeten met een subschaal van de MBI-SS).   

Frequent cannabisgebruik: gebruik van cannabis (hasj, wiet, marihuana): 1 
tot 2 dagen per week of vaker in de afgelopen 12 maanden.   

Frequent xtc-gebruik: gebruik van xtc: ten minste maandelijks in de afgelopen 
12 maanden.   

Internationale student: naar Nederland gekomen om hier te studeren of stage 
te lopen.   

Levensmoeheid: af en toe, soms, meestal of (bijna) altijd (in de vier weken 
voorafgaand aan de meting) de wens hebben dood te zijn of te gaan slapen en 
nooit meer wakker te worden.    

Levenstevredenheid: het cijfer dat een student geeft voor zijn of haar leven, 
lopend van 0 (slechtste leven dat ik me kan voorstellen) tot 10 (beste leven dat 
ik me kan voorstellen) (gemeten met de Cantril-ladder).   

LHBTQ+: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Queer. De plus 
betekent  dat er ook nog andere seksuele identiteiten mogelijk zijn, bijvoorbeeld 
Intersekse, Aseksueel en Panseksueel.   

Oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende middelen: het gebruik 
van ADHD-middelen (zoals Ritalin, Concerta) of Modafinil zonder 
doktersvoorschrift.   

Oneigenlijk gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen: het gebruik van 
slaap- en kalmeringsmiddelen (zoals Temazepam, Oxazepam, Valium en 
Seresta) zonder doktersvoorschrift.   

Overmatig drinken: het drinken van meer dan 21 glazen per week (mannen) of 
meer dan 14 glazen per week (vrouwen).    
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Positieve mentale gezondheid: het ervaren van een balans tussen 
emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Het gaat hierbij om onder 
meer het ervaren van zelfacceptatie, autonomie, positieve gevoelens en 
levenstevredenheid en het hebben van een levensdoel en positieve relaties met 
anderen (gemeten met de MHC-SF 2.1).    

Prestatiedruk: het gevoel dat je onder druk staat om aan je eigen 
verwachtingen en of  de verwachtingen van iemand anders te voldoen.   

Psychisch internaliserende klachten: emotionele problemen zoals angst en 
depressieve gevoelens (gemeten met de MHI-5).    

Slaapproblemen: problemen met slapen in de 4 weken voorafgaand aan het 
invullen van de vragenlijst, zoals moeite met in slaap vallen, moeite om door te 
slapen, of te vroeg wakker worden.   

Sociale steun: het zich gesteund voelen door familie, vrienden/vriendinnen, 
studievereniging/ studenten(sport)vereniging en of docenten, tutor, mentor of 
studieloopbaanbegeleider.   

Stress: het ervaren van stress in de vier weken voorafgaand aan het invullen 
van de vragenlijst.   

Stressvolle gebeurtenissen: een gebeurtenis die een student heeft 
meegemaakt in de  afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de meting die voor 
veel of heel veel stress heeft  gezorgd.    

Studiepopulatie: onderzoeksdeelnemers.   

Thuiswonend: wonend bij ouders of verzorgers.    

Uitwonend: wonend in een studentenflat of studentenwoning van een   
studentenhuisvestings-organisatie of in een particulier studentenhuis.   

Veerkracht: het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar 
mogelijk zelfs sterker uit te komen (gemeten met de BRS).   

Xtc-gebruik (afgelopen maand): Gebruik van xtc in de vier weken 
voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. 

Zwaar drinken: het drinken van minstens één keer per week ten minste 6 
(mannen) of 4 (vrouwen) glazen alcohol op één dag.   
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Bijlage 3  

Representativiteit steekproef 

 
Tabel bijlage 3: Ongewogen kenmerken van de studenten in de steekproef en de gehele 
studentenpopulatie van de Universiteit Leiden 

 
Percentage UL 

steekproef 
(n =2.597) 

Percentage 
UL totaal 

(n = 32.448) 
Man 31,7 40,2 
Vrouw 68,3 59,8 
16-21 jaar 49,7 45,7 
22-25 jaar 40,7 38,6 
26-29 jaar 7,1 10,4 
30 jaar en ouder 2,5 5,2 
Nederlandse student zonder migratieachtergrond 65,1 61,5 
Nederlandse student met migratieachtergrond 16,1 21,1 
Internationale student  18,8 17,4 
Voltijd student 99,0 98,8 
Niet-voltijd student 1,0 1,2 
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