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Versiebeheer
Versie

Datum

Beschrijving

2.0

17-08-2017

Definitieve versie. Alle teksten in zwart.
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Vragenlijstinstellingen
*Algemeen
Naam CATI/CAPI
Attributen

<OMNI17_CN>
DK, RF, NO EMPTY (Overnemen zoals AKO2016)

*Tijdmeting (Blok Tijdmeting)
StartTijd / StartDatum
EindTijd / EindDatum

Bij beantwoorden variabele <Achtergrond.IntroCtrlPG>
Bij beantwoorden variabele <Veilig.Gemeente>
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Imputaties, Types en Verwijzingen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig
worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst
hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.
1. Imputaties
2. Types
TJaNee
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

TLast
1. Veel overlast
2. Een beetje overlast
3. Geen overlast

[VeelLast]
[BeetjeLast]
[GeenLast]

TEensOneens
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[ZEens]
[Eens]
[Neutraal]
[Oneens]
[ZOneens]

TReden
1. financiële redenen,
2. of om een andere reden?

[Finan]
[Anders]

3. Verwijzingen
RefDatum = startdatum (start.datestart) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer
overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefJaar = jaar startdatum (start.datestart.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet
meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefMaand = maand startdatum (start.datestart.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt
deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
Lft_OP = New_HHB.Regel[OP].Lft
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Blok A. Achtergrondvariabelen [Achtergrond]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP = man

NAW.Geslacht = [M]

$2

OP = vrouw

NAW.Geslacht = [V]

$3

Meerpersoonshuishouden

Aantpp > 1

$4

Indien er een echtpaar in het huishouden zit

HhKern =
[PartAll]/[PartKnd]/[PartKndAnd]/[PartnAnd]

$5

Indien er 1 ouder in het huishouden zit

HhKern = [EOKnd]/[EOKndAnd]

$6

Indien huishoudsamenstelling ‘overig’ is

HhKern = [Overig]

*Vraagteksten
IntroCtrlPG
De vragenlijst is bedoeld voor een ($1: man $2: vrouw) geboren op <NAW.Geb_datum>.
Kloppen deze gegevens?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Ja, gegevens kloppen
2. Nee, geslacht klopt niet
3. Nee, geboortedatum klopt niet
NODK, NORF

[Ja]
[Geslacht]
[GebDatum]

Harde Controle 1
Het antwoord 'Ja, gegevens kloppen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.
Harde Controle 2
Zowel Geslacht als Geboortedatum zijn anders dan de registratie!!
U heeft niet de juiste O.P.
Beëindig het interview of zoek alsnog de juiste O.P.
Geboren
Wat is uw geboortedatum?
(DD-MM-JJJJ)
[Datetype]
NODK
Harde Controle 3
De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
Harde Controle 4
De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas s.v.p. de geboortedatum aan.
Leeft
Wat is uw leeftijd?
[0..125]
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NORF
* New Page*
BurgStaat
Wat is uw burgerlijke staat?
>> ENQ: Het gaat hierbij om hoe u bij de gemeente geregistreerd staat.<<
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap
2. Voor de wet gescheiden
3. ($1: Weduwnaar $2: Weduwe)
4. Nooit gehuwd geweest

[Gehuwd]
[Gescheid]
[WeduwSt]
[NooitGeh]

* New Page*
BlijfDuur1
Woont u al langer dan 3 maanden op dit eiland?
1. Ja
2. Nee
NORF, NODK

[Ja]
[Nee]

BlijfDuur2
Hoe lang woont u al op dit eiland? Zou u zeggen: 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. al mijn hele leven,
2. niet mijn hele leven, maar langer dan 10 jaar,
3. tussen 5 jaar en 10 jaar,
4. tussen 1 jaar en 5 jaar,
5. of tussen 3 maanden en 1 jaar?

[Leven]
[Meer10]
[TienJaar]
[VijfJaar]
[Jaar]

BlijfDuur3
Bent u van plan om langer dan 3 maanden op dit eiland te blijven?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Afsluit3

Dit waren alle vragen, u valt helaas niet binnen de doelgroep voor dit onderzoek. Bedankt voor uw
medewerking.
>>ENQ: Ga naar het administratieblok en geef aan dat dit het laatste bezoek is met eindresultaat
‘geen gelegenheid’.
Kies bij de vraag over belangrijkste reden voor ‘overig’.<<
NODK, NORF
* New Page*
AantalPP
De volgende vragen gaan over uw huishouden.
Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
>> ENQ: Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen.<<
[1..20]
NORF, NODK
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HHKern
STEL VAST: Bestaat uw huishouden uit:
>> ENQ: Stiefkind, pleegkind e.d. tellen als kinderen.
Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen.<<
1. Echtpaar / vaste partners
[PartAll]
2. Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren)
[PartKnd]
3. Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren) en met ander(en)
[PartKndAnd]
4. Echtpaar / vaste partners met ander(en)
[PartnAnd]
5. Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren)
[EOKnd]
6. Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren) en met ander(en)
[EOKndAnd]
7. Een andere samenstelling
[Overig]
NORF, NODK
* New Page*
PosOP
STEL VAST: Wat is uw positie in het huishouden?
1. Hoofd van het huishouden
2. Kind ($4: van echtpaar/vaste partners $5:van ouder)
3. Anders
NORF, NODK

[Kern]
[Kind]
[Andrs]

Ander
STEL VAST: Wat is uw relatie tot ($4: het oudste lid van het echtpaar / vaste partners? $5: de
ouder? $6: het hoofd van het huishouden?)
1. Vader / moeder
[VadMoed]
2. Schoonvader / schoonmoeder
[SchoonVM]
3. Broer / zus
[Broerzus]
4. Schoonbroer / zwager / schoonzus
[SchoonBZ]
5. Schoonzoon / schoondochter
[SchoonZD]
6. Kleinkind
[KleinKnd]
7. Overig: familie of schoonfamilie
[Fam_SchF]
8. Overig: geen familie of schoonfamilie
[Overig]
NORF, NODK
* New Page*
Jonger15
Hoeveel kinderen van 15 jaar of jonger zijn er in het huishouden?
[0..19] Kind(eren)
* New Page*
GebLand, GeborenTxt
Op welk eiland of in welk land bent u geboren?
1. Aruba
2. Bonaire
3. Curaçao
4. Saba

[AUA]
[BON]
[CUR]
[SAB]
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5. St. Eustatius
6. St. Maarten
7. St. Kitts en Nevis
8. Nederland
9. Canada
10. Colombia
11. Dominicaanse Republiek
12. Verenigde Staten
13. Anders, namelijk: [STRING140]

[EUX]
[SMA]
[KNA]
[NL]
[CA]
[CO]
[DOM]
[US]
[Overig]

* New Page*
AlleTalen
Welke taal of welke talen spreekt u?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[SET]
1. Papiaments
2. Engels
3. Nederlands
4. Spaans
5. Haïtiaans Creools
6. Frans
7. Chinees
8. Andere taal
NORF, NODK

[Pap]
[Eng]
[Ned]
[Spaans]
[Hait]
[Frans]
[Chin]
[Anders]

TaalMeest
Welke taal spreekt u het meest?
1. Papiaments
2. Engels
3. Nederlands
4. Spaans
5. Haïtiaans Creools
6. Frans
7. Chinees
8. Andere taal

[Pap]
[Eng]
[Ned]
[Spaans]
[Hait]
[Frans]
[Chin]
[Anders]

* New Page*
Lezen
In welke taal of talen kunt u lezen, bijvoorbeeld de krant of een boek?
>>ENQ: OP moet in staat zijn om zelfstandig een stuk tekst te kunnen lezen in.<<
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<.
[SET]
1. Papiaments
2. Engels
3. Nederlands
4. Spaans
5. Haïtiaans Creools
6. Frans
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[Eng]
[Ned]
[Spaans]
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7. Chinees
8. Andere taal
9. OP kan in geen enkele taal lezen

[Chin]
[Anders]
[Geen]

Harde Controle 1
Het antwoord ‘OP kan in geen enkele taal lezen’ kan niet tegelijk voorkomen met een ander antwoord.
* New Page*
Schrijven
In welke taal of talen kunt u schrijven, bijvoorbeeld een brief of een boodschappenbriefje?
>>ENQ: OP moet in staat zijn om zelfstandig een stukje tekst te kunnen schrijven.<<
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<.
[SET]
1. Papiaments
[Pap]
2. Engels
[Eng]
3. Nederlands
[Ned]
4. Spaans
[Spaans]
5. Haïtiaans Creools
[Hait]
6. Frans
[Frans]
7. Chinees
[Chin]
8. Andere taal
[Anders]
9. OP kan in geen enkele taal schrijven
[Geen]
Harde Controle 2
Het antwoord ‘OP kan in geen enkele taal schrijven’ kan niet tegelijk voorkomen met een ander antwoord.
* New Page*
Geloof, GelAnd
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?
1. Rooms Katholiek
2. Pinkstergemeente
3. Protestant
4. Zevendedagsadventisten
5. Methodist
6. Hindoeïsme
7. Jodendom
8. Anglican
9. Evangelisch
10. Islam
11. Jehova’s Getuige
12. Anders, namelijk: [STRING140]
13. Geen godsdienst

[RK]
[Pinkster]
[Protest]
[Advent]
[Method]
[Hindoe]
[Jodend]
[Anglic]
[Evangel]
[Islam]
[Jehova]
[Overig]
[Geen]

KerkBez
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst? Is
dat: 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. 1 keer per week of vaker,
[KeerWeek]
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2. 2 tot 3 keer per maand,
3. 1 keer per maand,
4. minder dan 1 keer per maand,
5. of zelden of nooit?

[AanMaand]
[KeerMaand]
[MinMaand]
[Nooit]

* New Page*
Geluk
Dan nu iets heel anders.
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt.
Een 1 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig?
[1..10]
* New Page*
Tevreden1
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met onderstaande zaken.
Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.
In welke mate bent u tevreden met het leven dat u nu leidt?
[1..10]
Tevreden2
In welke mate bent u tevreden met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad?
[1..10]
* New Page*
Tevreden3
In welke mate bent u tevreden met uw werk of uw dagelijkse bezigheden?
[1..10]
Tevreden4
In welke mate bent u tevreden u met de financiële situatie van uw huishouden?
[1..10]
* New Page*
FamCont
Nu volgen enkele vragen over uw sociale contacten en bezigheden.
Hoe vaak heeft u normaal gesproken contact met familieleden ($3: die niet tot uw huishouden behoren). Dit
kunnen persoonlijke ontmoetingen zijn, maar het kan ook gaan om bellen, schrijven, e-mailen, sms’en of
chatten. Is dat:->
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. dagelijks,
[Dag]
2. wekelijks,
[Week]
3. enkele keren per maand,
[EnkMaand]
4. een keer per maand,
[EenMaand]
5. minder vaak,
[Jaar]
6. of nooit?
[Nooit]
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VriendCont
Hoe vaak heeft u normaal gesproken contact met vrienden. Dit kunnen persoonlijke ontmoetingen zijn, maar
het kan ook gaan om bellen, schrijven, e-mailen, sms’en of chatten. Is dat:->
>>ENQ.: Vrienden die tot het huishouden van OP horen niet meerekenen.<<
>> Antwoorden voorlezen.<<
1. dagelijks,
[Dag]
2. wekelijks,
[Week]
3. enkele keren per maand,
[EnkMaand]
4. een keer per maand,
[EenMaand]
5. minder vaak,
[Jaar]
6. of nooit?
[Nooit]
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Blok B. Opleiding, betaald werk, inkomen en
rondkomen [WerkOpl]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

Achtergrond.AantP=1

$2

Meerpersoonshuishouden

Achtergrond.AantP>1

*Vraagteksten
ActOpl
De volgende vragen gaan over opleiding en betaald werk.
Volgt u op dit moment een opleiding of cursus van 6 maanden of langer op een school, bij een ander
opleidingsinstituut of op uw werk?
>>ENQ:We bedoelen hiermee de tijd die ervoor staat om de opleiding of cursus af te ronden.
Indien OP meerdere opleidingen/cursussen volgt en tenminste één duurt 6 maanden of langer, kies dan voor
‘Ja’.<<
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Op het moment niet, maar ik heb pas een opleiding afgerond of beëindigd en ga na de vakantie beginnen
aan een nieuwe opleiding
[Straks]
NivAct
Wat voor soort opleiding of cursus is dit?
1. Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc)
2. VMBO (VSBO) basisberoepsgerichte (PBL) of kaderberoepsgerichte (PKL) Leerweg, TVET1
3. Mavo, CXC Mavo, VMBO (VSBO) theoretische (TL) of gemengde (TKL) leerweg
4. Havo, CXC Havo, VWO, Gymnasium
5. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 1
6. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 2 t/m 4
7. Opleiding aan Saba University School of Medicine
8. HBO, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – bachelor
9. HBO-master, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – master, postdoctoraal onderwijs
10. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus

[LO]
[LBO]
[Mavo]
[HavoGym]
[MBO1]
[MBO2]
[SchoolMed]
[HBO]
[WO]
[Cursus]

NivBeh
Wat is de hoogste opleiding of cursus die u met een diploma heeft afgerond?
1. Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc)
[LO]
2. Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS), VMBO (VSBO)basisberoepsgerichte (PBL) of kaderberoepsgerichte (PKL)
Leerweg, TVET1
[LBO]
3. Mavo, CXC Mavo, VMBO (VSBO) theoretische (TL) of gemengde (TKL)Leerweg, General Educational
Development diploma (G.E.D.)
[Mavo]
4. Havo, CXC Havo, VWO, Gymnasium, HBS, MMS, highschool
[HavoGym]
5. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 1
[MBO1]
6. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 2 t/m 4, MBO/SBO oude structuur (tot 1998), associate degree
[MBO2]
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7. HBO, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – kandidaats of bachelor, BS, BA, BBA
[HBO]
8. HBO-master, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – doctoraal of master, postdoctoraal onderwijs, MS, MA,
MBA
[WO]
9. Geen van deze
[GeenDeze]
BetWerk
Heeft u op dit moment betaald werk?
>> ENQ: Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk.<<
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
BetWerkVroeg
Heeft u vroeger betaald werk gehad?
>> ENQ: Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk.<<
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
Werkuur
Hoeveel uren werkt u in TOTAAL gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet meegerekend?
>> ENQ: Indien u meerdere werkkringen heeft, dan kunt u de uren optellen.<<
1. 4 uur of minder per week
[Minder5]
2. 5 tot en met 11 uur
[Minder12]
3. 12 tot en met 29 uur
[Minder30]
4. 30 uur of meer per week
[Meer30]
* New Page*
Inkomen1, InkomenTxt1: String[140]
Wat was vorige maand de belangrijkste inkomstenbron van uw huishouden.
Was dat: 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. loon of winst,
2. rente,
3. AOV of ouderdomspensioen,
4. een ander soort pensioen, inclusief weduwe & wezen pensioen,
5. onderstand,
6. studiebeurs,
7. iets anders, namelijk [String 140]
8. of geen; het huishouden had geen inkomsten vorige maand?

[Loon]
[Rente]
[AOV]
[AndPens]
[OndStand]
[Studbeurs]
[Anders]
[Geen]

InkomKrt1:
>>ENQ: Overhandig inkomenskaart.<<
Hoeveel was dit BRUTO in DOLLARS vorige maand?
U hoeft alleen de letter op te noemen die voor het antwoord staat.
Letter (A t/m F) [STRING1]
{Dit niet tonen in de vragenlijst:
1. $ 500,- of minder
2. $ 501,- tot en met $ 1.000,-

[D]
[B]
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[F]
[C]
[A]
[E]}

RondKomen
Dan wil ik nu wat dieper ingaan op ($1: uw financiële situatie $2: de financiële situatie van uw huishouden).
Hoe moeilijk of makkelijk ($1: kunt u $2: kan uw huishouden) momenteel van het ($2: totale) netto
huishoudinkomen rondkomen, dat wil zeggen, de gebruikelijke noodzakelijke uitgaven betalen? :
>> ENQ: Het ($2: totale) netto huishoudinkomen is het inkomen na aftrek van belastingen en premies ($2: van
alle personen in uw huishouden bij elkaar opgeteld).<<
>>Antwoorden voorlezen.<<
1. zeer moeilijk,
[Zmoei]
2. moeilijk,
[Moei]
3. eerder moeilijk,
[Eemoei]
4. eerder makkelijk,
[Eemak]
5. makkelijk,
[Mak]
6. of zeer makkelijk ?
[Zmak]
VerslMeub
Heeft ($1: u $2: uw huishouden)voldoende geld om versleten meubels te vervangen door nieuwe?
[TJaNee]
NKleren
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) voldoende geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen?
[TJaNee]
* New Page*
FamEten
En om tenminste één keer per maand kennissen of familieleden uit te nodigen om te komen eten?
[TJaNee]
WarmEten
En om tenminste om de andere dag een warme maaltijd met vlees, kip, vis of een vleesvervanger te betalen?
[TJaNee]
* New Page*
Vakantie
En om ($2: iedereen) jaarlijks een week op vakantie te ($2: laten) gaan? Dit mag ook een verblijf in een tweede
huis of bij familie of vrienden zijn.
[TJaNee]
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Blok C. Woning en transport [Woning]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

1-persoonshuishouden

AantalPP = 1

$2

Meer personen in huishouden

AantalPP > 1

$3

OP heeft eigen / koop woning

HuurEig = Koop

$4

OP heeft huurwoning

HuurEig = Huur

$5

OP woont gratis

HuurEig = Gratis

*Vraagteksten
HuurEig
De volgende vragen gaan over de woning waarin u woont.
Is dit een eigen of huurwoning?
>>ENQ: Met een “eigen woning” bedoelen we een woning die OP gekocht heeft, ofwel een koopwoning.<<
1. Eigen woning
[Koop]
2. Huurwoning
[Huur]
3. Huishouden woont gratis
[Gratis]
Huur2
Wat is de huurprijs per maand?
>> ENQ: Het betreft hier de totale huurprijs die bewoner per maand betaalt.<<
Integer[140]
Huur3
Huurt u gemeubileerd?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

* New Page*
WoonLast
Hoe zwaar is het voor ($1: u $2: uw huishouden) om de maandelijkse woonlasten zoals ($3: de hypotheek, $4:
de huur,) verzekeringen, belastingen, zoals grondbelasting en vastgoedbelasting, en kosten voor onderhoud te
betalen? : 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. Een zware last,
[Zwaar]
2. enigszins een last,
[Enigzw]
3. of helemaal geen last?
[Geen]
WoonAcht
($5: Op het moment woont u gratis.)
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad in de betaling van ($3: de
hypotheek $4: de huur $5: de hypotheek of huur)?
[TJaNee]
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SoortWon
STEL VAST: In wat voor type woning woont u. Is dit : 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. een vrijstaand huis of een huis aan een ander huis vast,
2. een appartement, flat of bovenwoning,
3. een of een aantal aparte kamers in een woning,
4. of anders, bijvoorbeeld een vrachtcontainer?

[Huis]
[Flat]
[Kamers]
[Anders]

Erf
Is uw huis het enige huis op het erf, of staan er meer huizen op het erf?
1. Het huis is het enige huis op het erf
2. Er staan meerdere huizen op het erf

[Enige]
[Meer]

* New Page*
Ruimte
Hoe vindt u de ruimte in uw woning, is deze: 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. te klein,
2. te groot,
3. of goed?

[TeKlein]
[TeGroot]
[Goed]

* New Page*
Elektric
Hoe vindt de elektriciteitsvoorziening plaats. Is dat: 
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
>>Antwoorden voorlezen.<<
[SET]
1. via het elektriciteitsnet,
2. door een eigen generator,
3. door zonne-energie,
4. door windenergie,
5. of op een andere manier?
6. Niet van toepassing: woning niet voorzien van elektriciteit

[Net]
[Generat]
[Zonne]
[Wind]
[Anders]
[Nvt]

Harde Controle 1
Het antwoord 'Niet van toepassing: woning niet voorzien van elektriciteit' kan niet gekozen worden in
combinatie met de andere antwoorden.
* New Page*
Stroom
De volgende vraag gaat over de elektrische installaties in uw woning. U kunt hierbij denken aan bedrading,
stopcontacten, lichtpunten en dergelijke.
Werken deze over het algemeen zoals het hoort?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
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* New Page*
Brandst
Welke brandstof gebruikt ($1: u $2: uw huishouden) voornamelijk bij het koken. Is dat: 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. gas,
[Gas]
2. elektriciteit,
[Elektr]
3. of iets anders?
[Anders]
4. Niet van toepassing, geen kookgelegenheid
[NVT]
* New Page*
EigenBad
Heeft uw huishouden een eigen bad of douche in de woning of moet u deze delen met een ander huishouden?
1. Ja, eigen bad/douche
[Prive]
2. Nee, moet bad/douche delen
[Delen]
3. N.v.t., geen bad/douche aanwezig
[Geen]
EigenWC
Heeft uw huishouden een eigen toilet in de woning of moet u deze delen met een ander huishouden?
1. Ja, eigen toilet
[Prive]
2. Nee, moet toilet delen
[Delen]
3. N.v.t., geen toilet aanwezig
[Geen]
* New Page*
Wasmachine
Is er in uw huishouden een wasmachine?
[TJaNee]
RedNoWasm
Wat is de belangrijkste reden dat uw huishouden dit niet heeft. Is dat om:
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
[TReden]
1. financiële redenen,
2. of om een andere reden?
* New Page*
Auto
Hoeveel auto’s zijn er in uw huishouden.
Dit mag ook een lease-auto zijn wanneer deze voor privédoeleinden wordt gebruikt?
[0..99]
RedNoAuto
Wat is de belangrijkste reden dat uw huishouden dit niet heeft. Is dat om:
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
[TReden]
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* New Page*
Motor
Bezit u ($2: of iemand anders in uw huishouden) een motor, scooter, bromfiets, snorfiets, quad of ander
motorvoertuig?
[TJaNee]
AnderVM
Bezit u ($2: of iemand anders in uw huishouden) een ander vervoermiddel?
[TJaNee]
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*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

1-persoonshuishouden

AantalPP = 1

$2

Meer personen in huishouden

AantalPP > 1

*Vraagteksten
AppToegHulp
De volgende vragen gaan over het gebruik van internet en elektronische apparaten.
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) thuis toegang tot de volgende apparatuur: 
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
>>Antwoorden voorlezen.<<
[SET]
1. televisie,
2. vaste telefoon,
3. mobiele telefoon,
4. smartphone,
5. tablet,
6. spelcomputer,
7. personal computer of desktop,
8. laptop of netbook?
9. Geen van deze

[TV]
[VastTel]
[GSM]
[Smartphone]
[iPad]
[SpelComp]
[PC]
[Laptop]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
Het antwoord 'Geen van deze' kan niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.
RedenGeenTV
U heeft aangegeven dat er geen televisie in het huishouden is.
Wat is de belangrijkste reden dat ($1: u $2: uw huishouden) dit niet heeft. Is dat om:
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
[TReden]
RedenGeenComp
U heeft aangegeven dat er geen computer in het huishouden is.
Wat is de belangrijkste reden dat ($1: u $2: uw huishouden) dit niet heeft. Is dat om:
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
[TReden]
ToegIntern
Heeft ($1: u $2: iemand in uw huishouden) thuis toegang tot internet, ongeacht met welk apparaat?
[TJaNee]
LaatstIGebr
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Wanneer heeft u zelf voor het laatst internet gebruikt?
1. In de afgelopen 3 maanden
2. Tussen de 3 maanden en 1 jaar geleden
3. Meer dan 1 jaar geleden
4. OP heeft nog nooit internet gebruikt

[Mnd3]
[Mind1]
[Meer1]
[Nooit]

FreqIGebr
Hoe vaak heeft u gemiddeld in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt?
1. Dagelijks of bijna iedere dag
2. Minimaal 1 keer per week, maar niet dagelijks
3. Minimaal 1 keer per maand, maar niet wekelijks
4. Minder dan 1 keer per maand

[Dag]
[Week1]
[Maand1]
[MindMnd]

Intcomm
Dan noem ik nu een aantal activiteiten op waarvoor internet gebruikt kan worden. Kunt u hierbij telkens
aangeven of u internet hiervoor in de afgelopen 3 maanden gebruikt heeft. Het gaat daarbij om internet voor
privé doeleinden.
Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden privé gebruikt: 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
>>Antwoorden voorlezen.<<
[SET]
1. om e-mail te versturen of te ontvangen,
[Email]
2. om berichten te plaatsen op een chat site, nieuwsgroep of on-line discussieforum, [Chat]
3. voor instant messaging, dus direct tekstberichtjes uitwisselen met anderen, bijvoorbeeld met Whatsapp,
[InstMes]
4. om deel te nemen aan een sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter, Instagram, Snapchat,
[SocNetw]
5. of om deel te nemen aan een professioneel netwerk, zoals LinkedIn?
[ProfNetw]
6. Geen van deze
[GeenDeze]
Harde Controle 2
Het antwoord 'Geen van deze' kan niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.
* New Page*
IntBel
Heeft u in de afgelopen 3 maanden privé via internet gebeld met behulp van een software programma,
bijvoorbeeld Skype, Facetime of Messenger?
[TJaNee]
InfoZoek
Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om: 
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
>>Antwoorden voorlezen.<<
[SET]
1. te luisteren naar de radio,
2. te kijken naar televisie,
3. nieuwsberichten, kranten of nieuwsbladen te lezen of te downloaden,
4. spelletjes, afbeeldingen, films of muziek te spelen of te downloaden,
5. zelfgemaakte foto’s, muziek, video’s, tekst of software te uploaden,
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6. om software te downloaden anders dan voor spellen,
[Softw]
7. of voor internetbankieren?
[Bank]
8. Geen van deze
[GeenDeze]
Harde Controle 3
Het antwoord 'Geen van deze' kan niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.
* New Page*
BestelG
Wanneer heeft u voor het laatst goederen of diensten gekocht of besteld via internet voor privé gebruik?
1. In de afgelopen 3 maanden
[Mnd3]
2. Tussen de 3 maanden en 1 jaar geleden
[Mind1]
3. Meer dan 1 jaar geleden
[Meer1]
4. OP heeft nog nooit goederen via internet gekocht of besteld
[Nooit]
* New Page*
SoortGoed, SoortGoedTXT
Welke van de volgende goederen of diensten heeft u in de afgelopen 12 maanden via internet besteld of
gekocht voor privé gebruik? : 
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
>>Antwoorden voorlezen.<<
[SET]
1. verzorgings- of cosmeticaproducten,
[Cosmetica]
2. goederen voor het huishouden, bijvoorbeeld meubelen, keukenapparatuur of speelgoed,
[Huish]
3. kleding, schoenen of sportartikelen,
[Kleding]
4. elektronica, bijvoorbeeld computer, mobiele telefoon, camera of software,
[Elektro]
5. vakantieaccommodatie of vervoer, bijvoorbeeld vliegtickets of autoverhuur,
[Vakantie]
6. motorvoertuigen of onderdelen,
[Voertuig]
7. anders, namelijk: [STRING140]?
[Overig]
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Blok E. Gezondheid [Gezo]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1
*Vraagteksten
AlgGezo
Dan volgt nu een aantal vragen over uw gezondheid.
Hoe is over het algemeen uw gezondheid. Is deze: →
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. zeer goed,
2. goed,
3. gaat wel,
4. slecht,
5. of zeer slecht?

[ZeerGoed]
[Goed]
[GaatWel]
[Slecht]
[ZrSlecht]

Lengte
Hoe lang bent u. Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen?
[40..220] Cm
Gewicht
Hoeveel kilo weegt u. Het gaat om het gewicht in hele kilo’s, zonder kleren?
>>ENQ: Indien respondent zwanger is, geldt het gewicht van voor de zwangerschap.<<
[1..250] Kg
* New Page*
BezkHA
De volgende vragen gaan over het contact met huisarts, fysiotherapeut, specialist, ziekenhuis, tandarts of een
andere zorgverlener op het eiland waar u woont of daarbuiten.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken voor uzelf contact gehad met de huisarts. Het gaat hierbij om
bezoeken op het spreekuur, visites van de huisarts en telefonische consulten?
[0..97] Keer
* New Page*
BezkHA2
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad met de huisarts?
[0..97] Keer
HAWaar
Vond het laatste contact op uw eigen eiland plaats of ergens anders?
1. Eigen eiland
2. Ergens anders
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* New Page*
ZHOpn
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens een nacht of langer in een ziekenhuis of kliniek
gelegen. Dit kunnen allerlei soorten ziekenhuizen zijn, behalve psychiatrische ziekenhuizen. Het gaat hierbij
niet om opname in verband met bevalling of geboorte?
[0..97] Keer
ZHWaar
Vond de laatste opname op uw eigen eiland plaats of ergens anders?
1. Eigen eiland
2. Ergens anders

[Eigen]
[Ander]

* New Page*
DOOpn
Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in een ziekenhuis of kliniek opgenomen voor een dagopname.
Hiermee bedoelen we ziekenhuisopnamen zonder overnachting, bijvoorbeeld voor een kijkoperatie,
chemokuur, bestraling of een van te voren geplande kleine ingreep. Het gaat hierbij niet om dagopname in
verband met bevalling of geboorte?
[0..97] Keer
DOWaar
Vond de laatste opname op uw eigen eiland plaats of ergens anders?
1. Eigen eiland
2. Ergens anders

[Eigen]
[Ander]

* New Page*
BezkSP
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken voor uzelf contact gehad met een specialist. Denk hierbij aan
contacten met specialisten op de polikliniek, op een afdeling in het ziekenhuis, op de spoedeisende hulp, in
een praktijk buiten het ziekenhuis of in een privékliniek. Contacten met specialisten tijdens een ziekenhuis- of
dagopname en contacten met de psychiater moet u hier niet meetellen?
[0..97] Keer
BezkSP2
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad met een specialist?
[0..97] Keer
SPWaar
Vond het laatste contact op uw eigen eiland plaats of ergens anders?
1. Eigen eiland
2. Ergens anders

[Eigen]
[Ander]

* New Page*
BezkTA
Hoe vaak bent u in de afgelopen 4 weken voor uzelf naar de tandarts geweest. Contacten met de
mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg moet u niet meetellen?
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[0..97] Keer
BezkTA2
Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf naar de tandarts geweest?
[0..97] Keer
TAWaar
Vond het laatste bezoek op uw eigen eiland plaats of ergens anders?
1. Eigen eiland
2. Ergens anders

[Eigen]
[Ander]

* New Page*
Fysioth
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van fysiotherapie of oefentherapie?
>> ENQ: Indien respondent fysiotherapie of oefentherapie heeft gehad tijdens ziekenhuis (dag)opname, dit niet
meetellen<<.
[0..97] Keer
FyWaar
Vond het laatste contact op uw eigen eiland plaats of ergens anders?
1. Eigen eiland
2. Ergens anders

[Eigen]
[Ander]

* New Page*
BZLabo
Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden naar het laboratorium geweest voor bloedonderzoek ?
[0..97] Keer
LaboWaar
Was de laatste keer op uw eigen eiland plaats of ergens anders?
1. Eigen eiland
2. Ergens anders

[Eigen]
[Ander]

* New Page*
WaarZorg, WaarZTXT
U heeft zojuist aangegeven gebruik te hebben gemaakt van gezondheidszorg buiten uw eigen eiland. Waarom
is dat. Is dat: 
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
>>Antwoorden voorlezen.<<
[SET]
1. omdat de zorg die u nodig had niet beschikbaar is op het eiland waar u woont,
[Beschik]
2. omdat u de zorg nodig had tijdens een verblijf buiten het eiland, zoals vakantie of zakenreis,
[Buiten]
3. omdat u buiten het eiland eerder geholpen kon worden,
[Eerder]
4. omdat u buiten het eiland beter geholpen kon worden,
[Beter]
5. of om een andere reden, namelijk: [STRING140]
[Anders]
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* New Page*
Suiker
Nu volgt een aantal vragen over verschillende ziekten en aandoeningen.
Heeft u suikerziekte?
[TJaNee]
Insuline
Gebruikt u hiervoor op dit moment insuline?
[TJaNee]
* New Page*
Insul6mn
Bent u insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u suikerziekte was vastgesteld?
[TJaNee]
* New Page*
Beroerte
Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad?
[TJaNee]
Hartinf
Heeft u ooit een hartinfarct of hartaanval gehad?
[TJaNee]
* New Page*
Hartfal
Heeft u ooit een andere ernstige hartaandoening gehad, zoals hartfalen of angina pectoris. Dit laatste wordt
ook wel hartkramp genoemd?
[TJaNee]
Kanker
Heeft u ooit een vorm van kanker gehad?
[TJaNee]
* New Page*
Knokkel
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van knokkelkoorts?
[TJaNee]
LangziekA
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn?
[TJaNee]
* New Page*
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LangziekB
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van hoge bloeddruk?
[TJaNee]
LangziekC
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen,
geen spataderen?
[TJaNee]
* New Page*
LangziekD
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van astma of COPD, hieronder valt ook chronische bronchitis,
longemfyseem?
[TJaNee]
Vraag LangziekE is verwijderd
LangziekF
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van chronisch eczeem?
[TJaNee]
* New Page*
LangziekG
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van duizeligheid met vallen?
[TJaNee]
LangziekH
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van ernstige of hardnekkige darmstoornissen?
[TJaNee]
* New Page*
LangziekI
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van onvrijwillig urineverlies, ook wel incontinentie genoemd?
[TJaNee]
LangziekJ
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van gewrichtsslijtage van heupen of knieën, bijvoorbeeld
artrose of slijtagereuma?
[TJaNee]
* New Page*
LangziekK
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van chronische gewrichtsontsteking, bijvoorbeeld
ontstekingsreuma, chronische reuma of reumatoïde artritis?
[TJaNee]
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LangZiekL
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug?
[TJaNee]
* New Page*
LangziekM
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van een andere ernstige of hardnekkige aandoening van nek of
schouder?
[TJaNee]
LangziekO en AndLangzk
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van een andere langdurige ziekte of aandoening?
1. Ja, namelijk [STRING 140]
[Ja]
2. Nee
[Nee]
* New Page*
VGMedGebr
Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen gebruikt die waren voorgeschreven door een arts. Medicijnen
tijdens een ziekenhuis- of dagopname en eventueel de pil moet u niet meetellen?
[TJaNee]
NVGMedGeb,r
Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen of voedingssupplementen gebruikt die niet waren
voorgeschreven door een arts?
[TJaNee]
* New Page*
PilGebr
Gebruikt u de anticonceptiepil?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

* New Page*
DringHulp
Heeft u in de afgelopen 12 maanden weleens dringend een controle, onderzoek of behandeling nodig gehad
van een huisarts, specialist, een tandarts, orthodontist of andere arts?
[TJaNee]
GeenHulp
Heeft u toen deze controle, dit onderzoek of deze behandeling ook gekregen? :
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. ja,
2. nee, vanwege een financiële reden,
3. of nee, vanwege een andere reden?
* New Page*
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KostGezo
Hoe moeilijk of makkelijk ($1: kunt u uw $2: kan uw huishouden de) ziektekosten zoals tandarts en
fysiotherapie betalen? We bedoelen hiermee kosten die niet gedekt worden door het zorgverzekeringskantoor
(ZVK). Is dat:
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. zeer moeilijk,
[Zmoei]
2. moeilijk,
[Moei]
3. eerder moeilijk,
[Eemoei]
4. eerder makkelijk,
[Eemak]
5. makkelijk,
[Mak]
6. of zeer makkelijk?
[Zmak]
* New Page*
Alcohol1
Dan volgt nu een aantal vragen over uw leefstijl.
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens alcoholhoudende drank gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn,
likeur, jenever of alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank, zoals baco of whisky coke. Alcoholvrij of
alcoholarm bier telt hier niet mee?
[TJaNee]
* New Page*
DdwkDag
Op hoeveel van de 4 door-de-weekse dagen, hiermee wordt bedoeld maandag t/m donderdag, drinkt u
gemiddeld genomen alcoholhoudende drank?
1. 4 dagen
[Vier]
2. 3 dagen
[Drie]
3. 2 dagen
[Twee]
4. 1 dag
[Een]
5. Minder dan 1 dag
[MindEen]
6. Nooit op door-de-weekse dagen
[Nooit]
DdwkGlas
Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo’n door-de-weekse dag. Een flesje bier van 0,33 liter kunt u voor
het gemak gelijkstellen aan 1 glas?
1. 16 glazen of meer
[Glas16]
2. 11-15 glazen
[Glas11_15]
3. 7-10 glazen
[Glas7_10]
4. 6 glazen
[Glas6]
5. 5 glazen
[Glas5]
6. 4 glazen
[Glas4]
7. 3 glazen
[Glas3]
8. 2 glazen
[Glas2]
9. 1 glas
[Glas1]
* New Page*
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WEndDag
Op hoeveel van de 3 weekenddagen, hiermee wordt bedoeld vrijdag t/m zondag, drinkt u gemiddeld genomen
alcoholhoudende drank?
1. 3 dagen
[Drie]
2. 2 dagen
[Twee]
3. 1 dag
[Een]
4. Minder dan 1 dag
[MindEen]
5. Nooit in het weekend
[Nooit]
WEndGlas
Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo’n weekenddag. Een flesje bier van 0,33 liter kunt u voor het
gemak gelijkstellen aan 1 glas?
1. 16 glazen of meer
[Glas16]
2. 11-15 glazen
[Glas11_15]
3. 7-10 glazen
[Glas7_10]
4. 6 glazen
[Glas6]
5. 5 glazen
[Glas5]
6. 4 glazen
[Glas4]
7. 3 glazen
[Glas3]
8. 2 glazen
[Glas2]
9. 1 glas
[Glas1]
* New Page*
AlcMeer4
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 4 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken.
Is dat: 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. elke dag,
[Dagelyks]
2. 5-6 keer per week,
[Week5_6]
3. 3-4 keer per week,
[Week3_4]
4. 1-2 keer per week,
[Week1_2]
5. 1-3 keer per maand,
[Maand1_3]
6. 3-5 keer per 6 maanden,
[Halfj3_5]
7. 1-2 keer per 6 maanden,
[Halfj1_2]
8. of nooit?
[Nooit]
AlcMeer6
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken.
Is dat: 
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. elke dag,
[Dagelyks]
2. 5-6 keer per week,
[Week5_6]
3. 3-4 keer per week,
[Week3_4]
4. 1-2 keer per week,
[Week1_2]
5. 1-3 keer per maand,
[Maand1_3]
6. 3-5 keer per 6 maanden,
[Halfj3_5]
7. 1-2 keer per 6 maanden,
[Halfj1_2]
8. of nooit?
[Nooit]

30

Blok E. Gezondheid [Gezo]

Onderzoek - Jaar

* New Page*
Rook
Rookt u wel eens?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Sigpak
Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje en/of zelfgerolde sigaretten?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

* New Page*
FreqSig
Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag?
[0..200] Sigaretten
RookSoms
Rookt u elke dag?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

31

Blok F. Vakantie en vrije tijd [Vakantie]

Onderzoek - Jaar

Blok F. Vakantie en vrije tijd [Vakantie]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1
*Vraagteksten
Beweeg
Hoeveel uur besteedt u in totaal per week aan lichamelijke beweging.
Dit kan sport zijn maar ook bijvoorbeeld wandelen of fietsen in een stevig tempo?
>>ENQ: Schatten mag.<<
>>Vul s.v.p. 0 in als u niet aan lichamelijke beweging doet of kunt doen.<<
[0..98] uur per week
Vakan
Tot zo ver de vragen over uw gezondheid en leefstijl.
De volgende vragen gaan over vakantie.
Onder een vakantie wordt verstaan: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten
minste één overnachting. Het gaat daarbij zowel om binnen- als buitenlandse vakanties. Ook het logeren bij
familie, vrienden of kennissen buiten uw eigen eiland valt onder het begrip vakantie.
Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest?
[0..99] Keer
WaarVak, VakAnd: String[140]
Wat was de hoofdbestemming van uw laatste vakantie?
>> ENQ: We bedoelen waar u de meeste overnachtingen doorgebracht.<<
1. Aruba
2. Bonaire
3. Curaçao
4. Saba
5. St. Eustatius
6. St. Maarten
7. Nederland
8. Dominicaanse Republiek
9. Verenigde Staten
10. Venezuela
11. Colombia
12. Haïti
13. St. Martin
14. Een ander land, namelijk: [STRING]
* New Page*
Overnacht
Hoeveel overnachtingen vonden er plaats tijdens uw laatste vakantie?
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[AUA]
[BON]
[CUR]
[SAB]
[EUX]
[SMA]
[Ned]
[DomRep]
[VS]
[Venezu]
[Colom]
[Haiti]
[StMart]
[Anders]
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[0..99] Overnachtingen
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Blok G. Kinderen [Kind]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

*Vraagteksten
KBoeken
U heeft aangegeven dat er een of meer kinderen van 15 jaar en jonger in het huishouden zijn. De volgende
vragen gaan over voorzieningen voor deze kinderen.
Zijn er voor de kinderen in het huishouden boeken in huis die geschikt zijn voor hun leeftijd. Zou u zeggen:
>>ENQ.: Schoolboeken tellen hier niet mee.<<
>>ENQ: Antwoorden voorlezen.<<
1. ja,
[Ja]
2. nee, vanwege financiële redenen,
[NeeFin]
3. of nee, vanwege andere redenen?
[NeeAnd]
KVrijetijd
Hebben de kinderen in het huishouden regelmatig uitjes of activiteiten buiten de deur die geld kosten, denk
aan sport of muziekles?
1. Ja
[Ja]
2. Nee, vanwege financiële redenen
[NeeFin]
3. Nee, vanwege andere redenen
[NeeAnd]
KVrienden
Worden, voor de kinderen in het huishouden, weleens vriendjes en vriendinnetjes uitgenodigd om te komen
spelen en te blijven eten?
1. Ja
[Ja]
2. Nee, vanwege financiële redenen
[NeeFin]
3. Nee, vanwege andere redenen
[NeeAnd]
KVieren
Wordt de verjaardag van de kinderen gevierd?
1. Ja
2. Nee, vanwege financiële redenen
3. Nee, vanwege andere redenen

[Ja]
[NeeFin]
[NeeAnd]

KSchoolreis
Doen de schoolgaande kinderen mee met activiteiten op school waarvoor een eigen bijdrage betaald moet
worden, bijvoorbeeld schoolreisjes of uitjes?
1. Ja
[Ja]
2. Nee, vanwege financiële redenen
[NeeFin]
3. Nee, vanwege andere redenen
[NeeAnd]
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KStudiePlek
Hebben de schoolgaande kinderen thuis een geschikte plek om huiswerk te maken?
1. Ja
2. Nee, vanwege financiële redenen
3. Nee, vanwege andere redenen
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[Ja]
[NeeFin]
[NeeAnd]
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Blok H. Veiligheid [Veilig]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1
*Vraagteksten

Rommel1
Tot slot wil ik u vragen stellen over uw buurt en veiligheid.
Er volgt nu een aantal vormen van overlast die in uw buurt zouden kunnen voorkomen. Kunt u telkens
aangeven of dit in uw buurt voorkomt en zo ja, in welke mate u hier zelf overlast van ervaart?
Komt het volgende weleens voor in uw buurt: Rommel op straat?
[TJaNee]
Rommel2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
1. Veel overlast
2. Een beetje overlast
3. Geen overlast

[VeelLast]
[BeetjeLast]
[GeenLast]

Verniel1
Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken of bankjes, dat vernield is?
[TJaNee]
Verniel2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
Beklad1
Bekladde muren of gebouwen?
[TJaNee]
Beklad2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
Poep1
Dierenpoep op de stoep of op straat?
[TJaNee]
Poep2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
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HardRijd1
Te hard rijden?
[TJaNee]
HardRijd2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
Parkeer1
Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte?
[TJaNee]
Parkeer2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
AgrsVerk1
Agressief gedrag in het verkeer?
[TJaNee]
AgrsVerk2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
Dronken1
Dronken mensen op straat?
[TJaNee]
Dronken2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
Drugs1
Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat?
[TJaNee]
Drugs2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
Horeca1
Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars?
[TJaNee]
Horeca2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
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BuurtWon1
Overlast door buurtbewoners?
[TJaNee]
BuurtWon2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
LastVal1
Mensen die op straat worden lastiggevallen?
[TJaNee]
LastVal2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
Jongeren1
Rondhangende jongeren?
[TJaNee]
Jongeren2
Ervaart u hier veel, een beetje of geen overlast van?
[TLast]
* New Page*
HoevCrim
Heeft u het idee dat er veel, weinig of geen criminaliteit plaatsvindt in uw buurt?
1. Veel
2. Weinig
3. Geen

[Veel]
[Weinig]
[Geen]

VerandCrim
Denkt u dat de criminaliteit in uw buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, afgenomen of gelijk is
gebleven?
1. Toegenomen
[Toename]
2. Afgenomen
[Afname]
3. Gelijk gebleven
[Gelijk]
4. Niet van toepassing
[NVT]
* New Page*
CFVeilig_a
Als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, welk cijfer zou
u dan geven?
[1..10]
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* New Page*
OnvGev
De vorige vragen gingen specifiek over hoe veilig of onveilig u zich voelt in uw eigen buurt. De
volgende vragen gaan over veiligheidsbeleving in het algemeen.
Voelt u zich wel eens onveilig?
[TjaNee]
FreqGev
Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig?
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden

[Vaak]
[Soms]
[Zelden]

* New Page*
Inbraak5jr
Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens in uw woning ingebroken of een poging daartoe gedaan?
ENQ: Let op! Indien het voorval op een ander eiland/in een ander land is gebeurd, zal de vraag met “nee”
moeten worden beantwoord.
[TjaNee]
Inbraak12mnd
Is dat ook in de afgelopen 12 maanden één of meer keren gebeurd?
[TjaNee]
* New Page*
Gemeld1
Is de laatste keer dat dit gebeurde het voorval gemeld bij de politie?
[TjaNee]
AutoDief5jr
Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een auto gestolen van uzelf of iemand anders in uw huishouden?
ENQ: Let op! Indien het voorval op een ander eiland/in een ander land is gebeurd, zal de vraag met “nee”
moeten worden beantwoord.
[TjaNee]
* New Page*
AutoDief12Mnd
Is dat ook in de afgelopen 12 maanden één of meer keren gebeurd?
[TjaNee]
Gemeld2
Is de laatste keer dat dit gebeurde het voorval gemeld bij de politie?
[TjaNee]
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* New Page*
DfAndMot5jr
Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een motor, scooter, bromfiets, snorfiets, quad of ander motorvoertuig
gestolen van uzelf of iemand anders in uw huishouden?
ENQ: Let op! Indien het voorval op een ander eiland/in een ander land is gebeurd, zal de vraag met “nee”
moeten worden beantwoord.
[TjaNee]
* New Page*
DfAndMot12Mnd
Is dat ook in de afgelopen 12 maanden één of meer keren gebeurd?
[TjaNee]
Gemeld3
Is de laatste keer dat dit gebeurde het voorval gemeld bij de politie?
[TjaNee]
* New Page*
ZakRoof5jr
Heeft u zelf in de afgelopen 5 jaar wel eens meegemaakt dat een tas, portemonnee, telefoon of iets anders dat
u bij u droeg, gestolen is of is er wel eens een poging daartoe gedaan?
Let op: het gaat hier alleen om uzelf, niet om iemand anders in uw huishouden.
ENQ: Let op! Indien het voorval op een ander eiland/in een ander land is gebeurd, zal de vraag met “nee”
moeten worden beantwoord.
[TjaNee]
* New Page*
ZakRoof12Mnd
Is dat ook in de afgelopen 12 maanden één of meer keren gebeurd?
[TjaNee]
Gemeld4
Is de laatste keer dat dit gebeurde het voorval gemeld bij de politie?
[TjaNee]
* New Page*
Geweld5jr
Heeft iemand u in de afgelopen 5 jaar wel eens aangevallen of mishandeld of daarmee gedreigd? Denk
bijvoorbeeld aan slaan of schoppen, of het gebruik van een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets
anders tegen u?
Let op: het gaat hier alleen om uzelf, niet om iemand anders in uw huishouden.
ENQ: Let op! Indien het voorval op een ander eiland/in een ander land is gebeurd, zal de vraag met “nee”
moeten worden beantwoord.
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[TjaNee]
* New Page*
Geweld12Mnd
Is dat ook in de afgelopen 12 maanden één of meer keren gebeurd?
[TjaNee]
Gemeld5
Is de laatste keer dat dit gebeurde het voorval gemeld bij de politie?
[TjaNee]
* New Page*
OverDief5jr
Zijn er in de afgelopen 5 jaar, afgezien van de tot nu toe genoemde diefstallen, wel eens andere dingen
gestolen van uzelf of iemand anders in uw huishouden? Denk bijvoorbeeld aan spullen uit een auto, uit een
boot of uit de tuin of van het erf.
ENQ: Let op! Indien het voorval op een ander eiland/in een ander land is gebeurd, zal de vraag met “nee”
moeten worden beantwoord.
[TjaNee]
* New Page*
OverDief12Mnd
Is dat ook in de afgelopen 12 maanden één of meer keren gebeurd?
[TjaNee]
Gemeld6
Is de laatste keer dat dit gebeurde het voorval gemeld bij de politie?
[TjaNee]
* New Page*
Verniel5jr
Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets van uzelf of iemand anders in uw huishouden moedwillig
vernield of beschadigd, zonder dat daarbij iets is gestolen. Denk bijvoorbeeld aan krassen op een auto,
lekgeprikte fietsbanden, stukgeslagen tuindecoratie of vernielingen aan de buitenkant van uw huis?
ENQ: Let op! Indien het voorval op een ander eiland/in een ander land is gebeurd, zal de vraag met “nee”
moeten worden beantwoord.
[TjaNee]
* New Page*
Verniel12Mnd
Is dat ook in de afgelopen 12 maanden één of meer keren gebeurd?
[TjaNee]
Gemeld7
Is de laatste keer dat dit gebeurde het voorval gemeld bij de politie?
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[TjaNee]
* New Page*
Politie
Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van de politie in het algemeen?
1. Zeer tevreden
[ZTevr]
2. Tevreden
[Tevree]
3. Niet tevreden en niet ontevreden
[Neutraal]
4. Ontevreden
[Ontevree]
5. Zeer ontevreden
[ZOntevr]
6. Kan dit niet beoordelen
[Weetniet]
*New Page *
Politie2
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen.
De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit.
[TEensOneens]
Politie3
Als het er echt om gaat, zal de politie het uiterste doen om je te helpen.
[TEensOneens]
*New Page *
Gemeente
Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van de Overheid waar het gaat om de aanpak
van leefbaarheid en veiligheid?
1. Zeer tevreden
[ZTevr]
2. Tevreden
[Tevree]
3. Niet tevreden en niet ontevreden
[Neutraal]
4. Ontevreden
[Ontevree]
5. Zeer ontevreden
[ZOntevr]
6. Kan dit niet beoordelen
[Weetniet]
Afsluit1
Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw deelname.
[STRING 200]
>>ENQ: Indien er opmerkingen zijn, kunt u dat hier beschrijven.
Einde vragenlijst: alle interviews zijn afgewerkt. Ga naar het administratieblok of druk op [X] om de vragenlijst
te verlaten.<<
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