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Versiebeheer
Versie

Datum

Beschrijving

1.0p1
1.0p2

28-10-2019
30-10-2019

1.0p3
1.0p4
1.0p5
1.0p6
1.0p7
1.0p8
1.0p9
1.0p10
1.0p11
1.0p12

4-11-2019
12-11-2019
15-11-2019
18-11-2019
1-12-2019
7-12-2019
6-1-2020
8-1-2020
17-1-2020
22-1-2020

1ste versie van het vragenlijstontwerp van deel 1 van de vragenlijst.
2de versie van het vragenlijstonwerp (van deel 1 van het vragenlijstontwerp), waarin
de feedback van het WODC is verwerkt.
3de versie, inclusief deel 2 van het vragenlijstontwerp.
4de versie, inclusief wijziging van de projectcode en vragenlijstnaam.
5de versie naar aanleiding van feedback WODC, Rutgers en bouw.
Wijzigingen naar aanleiding van vragenlijsttest/bouw.
Wijzigingen naar aanleiding van de 1ste producttest.
Wijzigingen naar aanleiding van de 2de producttest.
Wijzigingen naar aanleiding van vragenlijsttest door klant.
Wijzigingen naar aanleiding van 3de producttest.
Wijzigingen naar aanleiding van de tweede vragenlijsttest door de klant.
Ontwerp gelijkgetrokken met bouw en wijzigingen naar aanleiding van de
vragenlijsttest.
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Vragenlijstinstellingen
*Algemeen
Naam CAWI
Header CAWI
Naam CATI/CAPI
Attributen
Knoppen CAWI
Bibliotheken

PHSG20
<Naam_vragenlijst>
<vul in>
NODK, RF, NO EMPTY
<vorige><volgende>
GenTypes (Opzoekbestanden)

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

Bij beantwoorden variabele <CtrlPG.CtrlGBA>
Bij beantwoorden variabele <Slot.ZelfDader>

*Tekstimputaties standaardblokken
Onderstaande teksten kunnen per onderzoek worden aangepast. De vraagtekst kan dan toch
onderzoeksspecifiek worden gemaakt terwijl het standaard blok niet hoeft te worden aangepast.
Blok

Tekst

CAWI

CATI

CAPI

Opening CATI

<Onderzoek>

NVT

NVT

Controle
Persoonsgegevens

<IntroCtrlPG>

Betaald Werk

<IntroBetWerk>

Incentive

<IncentiveIntro>

Voorbeeld:
Bedankt dat u mee
wil werken aan het
onderzoek x.
Voorbeeld:
Voordat we met de
vragen over
<onderwerp>
beginnen, willen wij
u eerst iets vragen
over uw
werksituatie.
Voorbeeld:
1) Dit waren alle
vragen.
2) (leeg)
Voorbeeld:
1) een iPad Air 2
2) VVV-bonnen ter
waarde van 250
euro
Voorbeeld:
1) een iPad Air 2
2) de VVV-bonnen
Voorbeeld:

Voorbeeld:
(1) aan het
onderzoek x
(2) aan een
onderzoek over x.
Voorbeeld:
Bedankt dat u mee
wil werken aan het
onderzoek x.
Voorbeeld:
Voordat we met de
vragen over
<onderwerp>
beginnen, wil ik u
eerst iets vragen
over uw
werksituatie.
Voorbeeld:
1) Dit waren alle
vragen.
2) (leeg)
Voorbeeld:
1) een iPad Air 2
2) VVV-bonnen ter
waarde van 250
euro
Voorbeeld:
1) een iPad Air 2
2) de VVV-bonnen
Voorbeeld:

<Prijs1>
(= uitgebreid,
algemeen)

<Prijs2>
(= kort
algemeen)
<Prijs3>
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Voorbeeld:
Bedankt dat u mee
wil werken aan het
onderzoek x.
Voorbeeld:
Voordat we met de
vragen over
<onderwerp>
beginnen, wil ik u
eerst iets vragen
over uw
werksituatie.
Voorbeeld:
1) Dit waren alle
vragen.
2) (leeg)
Voorbeeld:
1) een iPad Air 2
2) VVV-bonnen ter
waarde van 250
euro
Voorbeeld:
1) een iPad Air 2
2) de VVV-bonnen
Voorbeeld:

Vragenlijstinstellingen

PHSG- 2020

(= kort,
specifiek)
<Prijs4>
(= zonder
lidwoord)

1) de iPad Air 2
2) de VVV-bonnen
Voorbeeld:
1) iPad Air 2
2) VVV-bonnen
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1) de iPad Air 2
2) de VVV-bonnen
Voorbeeld:
1) iPad Air 2
2) VVV-bonnen

1) de iPad Air 2
2) de VVV-bonnen
Voorbeeld:
1) iPad Air 2
2) VVV-bonnen

Stuurinformatie
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Stuurinformatie
Sommige variabelen waarvan de vragenlijst gebruikt maakt, komen uit de steekproef.
Het gaat om de volgende variabelen:
Variabele
Main.NAW.SteekproefEenheidID
Main.NAW.SteekproefEenheidType
Main.NAW.Voorletters
Main.NAW.Naam
Main.NAW.Geb_datum
Main.NAW.Geslacht
Main.NAW.Naam_vragenlijst

Toekenning
EenheidID
EenheidType
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Naam_vragenlijst

8

Bron
CASE
CASE
EAB
EAB
EAB
EAB
OND

Waarden in vragenlijst
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Persoonlijke Veiligheid

Imputaties, Types en Verwijzingen
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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
$W
$T
$P

Mode = CAWI
Mode = CATI
Mode = CAPI

$A
$B
$C

Persoon beantwoordt zelf de vragen
Proxy beantwoording, OP is een man
Proxy beantwoording, OP is een vrouw

2. Types
TVoorlett
String[10]
TAchterNa
String[40]
TStraat
String[30]
THuisNr
String[5]
THuisNrTv
String[7]
TPostcode
String[6] {mask = 4 cijfers en 2 letters}
TWoonPlts
String[40]
TTelnr
String[10] {mask = 10 aaneengesloten cijfers, indien response}
TJaNee
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

TJaar
[1900..2030]

9

Imputaties, Types en Verwijzingen

PHSG- 2020

TMaand
1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

[Jan]
[Febr]
[Maart]
[April]
[Mei]
[Juni]
[Juli]
[Aug]
[Sept]
[Okt]
[Nov]
[Dec]

TUur
[0..95]
TFreq
1. Nee, niet in de afgelopen 12 maanden
2. Ja, 1 keer
3. Ja, een aantal keren
4. Ja, maandelijks
5. Ja, wekelijks
6. Ja, (bijna) dagelijks

[Niet]
[EenKeer]
[EenPaar]
[Maand]
[Week]
[Dag]

TDoorWie
SET[]
1. Mannelijke partner
2. Vrouwelijke partner
3. Mannelijke ex-partner
4. Vrouwelijke ex-partner
5. Vader
6. Moeder
7. Broer
8. Zus
9. Zoon
10. Dochter
11. Ander mannelijk familielid
12. Ander vrouwelijk familielid

[ManPartn]
[VrouwPartn]
[ManExPartn]
[VrouwExPartn]
[Vader]
[Moeder]
[Broer]
[Zus]
[Zoon]
[Dochter]
[AndrFamMan]
[AndrFamVrouw]

TWie
SET[]
1. Iemand in de huiselijke kring (een partner, ex-partner, gezinslid of familielid)
2. Iemand buiten de huiselijke kring

[BinnenHuis]
[BuitenHuis]
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TBuiten
SET[]
1. Eén man
2. Eén vrouw
3. Meerdere mannen
4. Meerdere vrouwen

[EenMan]
[EenVrouw]
[MeerMan]
[MeerVrouw]

TRelatie
SET[]
1. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
2. Een goede vriend(in)
3. Mijn leidinggevende
4. Een collega
5. Mijn coach of trainer
6. Een teamgenoot
7. Een religieus leider
8. Een docent
9. Een medeleerling of medestudent
10. Mijn arts of zorgverlener
11. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
12. Iemand die ik online heb leren kennen, maar nog niet in het echt had ontmoet
13. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
14. Een onbekende
15. Iemand anders dan bovengenoemde

[Date]
[Vriend]
[Leiding]
[Collega]
[Coach]
[Team]
[ReligLeid]
[Docent]
[Leerling]
[Arts]
[Feestje]
[Online]
[GeenRel]
[Onbekend]
[Andrs]

TGevolg
SET[]
16. Ja, lichamelijk problemen
17. Ja, psychische problemen
18. Ja, seksuele problemen
19. Ja, problemen met (een deel van) mijn familie
20. Ja, relatieproblemen
21. Ja, ik kon (een tijdje) niet meer werken
22. Ja, andere problemen met werk en/of opleiding
23. Ja, andere problemen
24. Nee, ik heb hier geen gevolgen van ondervonden

[LichProb]
[PsychProb]
[SeksProb]
[ProbFam]
[RelProb]
[NietWerk]
[AndrWerk]
[AndrProb]
[SA_Geen]

TGevolg2
SET[]
1. Ja, lichamelijk problemen
2. Ja, psychische problemen
3. Ja, seksuele problemen
4. Ja, problemen met (een deel van) mijn familie
5. Ja, relatieproblemen
6. Ja, ik kon (een tijdje) niet meer werken
7. Ja, andere problemen met werk en/of opleiding
8. Ja, zwangerschap
9. Ja, andere problemen
10. Nee, ik heb hier geen gevolgen van ondervonden

[LichProb]
[PsychProb]
[SeksProb]
[ProbFam]
[RelProb]
[NietWerk]
[AndrWerk]
[Zwanger]
[AndrProb]
[SA_Geen]
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TMetWie
SET[]
1. Ja, met mijn partner
2. Ja, met een ander gezins- of familielid
3. Ja, met een vriend / vriendin
4. Ja, met een hulpverlener (bijvoorbeeld (huis)arts, psycholoog of maatschappelijk
werker)
5. Ja, met een medewerker van Veilig Thuis
6. Ja, met de politie
7. Ja, met iemand anders
8. Nee, ik heb er met niemand over gepraat
TMetWie2
SET[]
1. Ja, met mijn partner
2. Ja, met een ander gezins- of familielid
3. Ja, met een vriend / vriendin
4. Ja, met een hulpverlener (bijvoorbeeld (huis)arts, psycholoog of maatschappelijk
werker)
5. Ja, met een medewerker van Veilig Thuis
6. Ja, met een hulpverlener van het Centrum Seksueel Geweld
7. Ja, met de politie
8. Ja, met iemand anders
9. Nee, ik heb er met niemand over gepraat

[Partner]
[Familie]
[Vriend]
[HulpVerlen]
[VeiligThuis]
[Politie]
[Andrs]
[SA_Niemand]

[Partner]
[Familie]
[Vriend]
[HulpVerlen]
[VeiligThuis]
[CSG]
[Politie]
[Andrs]
[SA_Niemand]

3. Special Attributes
GeenDeze
Geen van deze

[SA_GeenDeze]

4. Verwijzingen
RefDatum = startdatum (NAW_NEW.Datum_ref) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet
meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefJaar = jaar startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt
deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefMaand = maand startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is,
wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
Lft_OP = NAW_New.Regel[OP].Lft (OP = regelnummer NAW_New.regel[i].OP = [HierOP])
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NAW_NEW
* Dit is een algemeen blok waarin achtergrondgegevens (zoals Naam, Adres en Woonplaats) in worden
weggeschreven. Als in de vragenlijst naar achtergrondgegevens wordt verwezen, kan dit het beste vanuit dit
blok gebeuren omdat ook gewijzigde gegevens hierin zijn opgenomen.
* In de huishoudbox kunnen de gegevens van maximaal 8 personen worden weggeschreven. Deze worden
weggeschreven in de array ‘regel’. Als er geen huishoudbox in de vragenlijst is opgenomen wordt alleen de
eerste regel (Regel[1]) gevuld.
Regel[1..8].M_V
*Geslacht
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF, EMPTY
Regel[1..8].Geboren
*Geboortedatum
Datetype[]
EMPTY
Regel[1..8].Lft
*Leeftijd
[0..125]
NORF, EMPTY
Regel[1..8].BurgSt
*Burgerlijke staat
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap
2. Voor de wet gescheiden
3. Weduwnaar / weduwe
4. Nooit gehuwd geweest

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

NORF, EMPTY
Regel[1..8].OP
*Is deze persoon geselecteerd als onderzoekspersoon? Zo ja, dan is de waarde [HierOP], zo niet dan is deze
variabele leeg.
1. HierOP
[HierOP]
NORF, EMPTY
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Regel[1..8].PLHH
*Plek in het Huishouden (t.o.v. de huishoudkern op regel 1).
1. Alleen
2. Kern bestaat uit 1 persoon, niet alleen
3. Echtgeno(o)t(e)
4. Partner
5. Kind
6. Vader / moeder
7. Schoonvader / schoonmoeder
8. Broer / zus
9. Schoonbroer (zwager) / schoonzus
10. Schoonzoon / schoondochter
11. Opa / oma
12. Kleinkind
13. Ander (schoon)familielid
14. Andere relatie

[Alleen]
[K1_noAll]
[Echtgen]
[Partner]
[Kind]
[PaMa]
[SchoonPM]
[BroerZus]
[SchBrZus]
[SchZoDoc]
[OpaOma]
[KleinKnd]
[Over_Fam]
[Overig]

NORF, EMPTY
Datum_Ref
*Referentiedatum
[Datetype]
EMPTY
AantalPP
*Aantal personen in het huishouden
[1..49]
NORF, EMPTY
HHKern
*Huishoudsamenstelling (nb: indien leeg en de hhbox is gesteld, dan 1-persoonshh)
1. Partners alleen
2. Partners met kind(eren)
3. Partners met kind(eren) en ander(en)
4. Partners met ander(en)
5. Eenouder met kind(eren)
6. Eenouder met kind(eren) en ander(en)
7. Overige huishoudsamenstelling
NORF, EMPTY
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[PartnAll]
[PartKind]
[PKindAnd]
[PartnAnd]
[EOudKind]
[EOKndAnd]
[Overig]

NAW_NEW

PHSG- 2020

Voorlett
*Voorletters
String[10]
Achterna
*AchterNa
String[40]
Straat
*Straat
String[30]
HuisNr
*Huisnummer
String[5]
HuisNrTv
*Huisnummer toevoeging
String[7]
WoonPlts
*Woonplaats
String[40]
Postcode
*Postcode
String[6]
Telefoon1
*Telefoonnummer (hoofd)
String[10]
Telefoon2
*Telefoonnummer (extra)
String[10]
Emailadres
*Emailadres
String[60]
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Introscherm CAWI
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Personenvragenlijst

NVT

$2

Bedrijfsvragenlijsten

NVT

Nb: de kopjes op het introscherm zijn vetgedrukt, de tekst is niet vetgedrukt, de header is lichtblauw.
*Vraagteksten
{Header}Welkom bij de vragenlijst{/Header}
Bedankt dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.
($1: Het CBS is geïnteresseerd in uw mening en ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Twijfelt u over een antwoord? Kies dan het antwoord dat het beste bij u past.)
($2: Toelichtingen
De knop [?] betekent dat er extra uitleg is. Druk op deze knop als u de uitleg wil zien.)
($2: Opslaan
Gegevens worden alleen automatisch opgeslagen wanneer u tussen schermen bladert. Wanneer u langere tijd
werkt in één scherm, is het daarom raadzaam zelf de gegevens regelmatig op te slaan door rechtsboven in het
scherm op de knop ‘Opslaan’ te drukken.)
Opslaan en sluiten
U kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken met de knop ‘Opslaan en sluiten’. Uw eerder ingevulde
antwoorden blijven dan bewaard.
Heeft u nog vragen?
Bel ons gerust op (045) 570 6400 of mail naar contactcenter@cbs.nl.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Druk nu op ‘Volgende’ om de vragenlijst te starten.
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Blok Introductie
*Vraagteksten
{NewPage}
Intro
Dit onderzoek gaat over persoonlijke veiligheid en in het bijzonder over uw veiligheid in huiselijke kring en over
uw seksuele veiligheid. Met huiselijke kring bedoelen we niet per se ‘bij u thuis’, maar bedoelen we partners,
ex-partners, andere gezinsleden, en andere familieleden.
We willen weten of mensen vervelende ervaringen in de huiselijke kring en/of ongewenste seksuele ervaringen
binnen of buiten de huiselijke kring hebben meegemaakt.
De vragen kunnen erg gevoelig zijn. U kunt vragen overslaan door bij een vraag de optie ‘geen antwoord’ te
kiezen.
>> Kies s.v.p. voor ‘verder’ om verder te gaan.<<
1. Verder

[Verder]

NORF
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Blok Controle Persoonsgegevens (SB)
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP = man

NAW.Geslacht = [M]

$2

OP = vrouw

NAW.Geslacht = [V]

$3

OP is 15+ en burgerlijke staat is niet ingeschakeld

AGE(NAW.Geb_datum) ≥ 15 en
PARAM_ctrlpg_BurgSt = 0

$4

Burgerlijke staat OP = gehuwd

AFL_BurgStaat = [Gehuwd]

$5

Burgerlijke staat OP = gescheiden

AFL_BurgStaat = [Gescheid]

$6

Burgerlijke staat OP = weduwstaat en OP is man

($1) en AFL_BurgStaat = [WeduwSt]

$7

Burgerlijke staat OP = weduwstaat en OP is vrouw

($2) en AFL_BurgStaat = [WeduwSt]

$8

Burgerlijke staat van de OP = nooit gehuwd

AFL_BurgStaat = [NooitGeh]

*Vraagteksten
{NewPage}
AFL_BurgStaat
*Afleiding burgerlijke staat in 4 categorieën
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap
2. Voor de wet gescheiden
3. Weduwnaar / weduwe
4. Nooit gehuwd geweest

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

NORF
CtrlGBA
<IntroCtrlPG>1
($W: Om goede statistieken te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat u zelf de vragen invult.)
($T/$P: >>)De vragenlijst is bedoeld voor: <NAW.Voorletters> < NAW.Naam> (($1: man $2: vrouw)), geboren op
<NAW.Geb_datum>($3:, met als burgerlijke staat ($4: ‘gehuwd / geregistreerd partnerschap’ $5: ‘gescheiden’ $6:
‘weduwnaar’ $7: ‘weduwe’ $8: ‘nooit gehuwd geweest’)).
Kloppen deze gegevens? ($T/$P: <<)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Ja, gegevens kloppen
2. Nee, geslacht klopt niet
3. Nee, geboortedatum klopt niet
4. ($3: Nee, de burgerlijke staat klopt niet)
5. Nee, de voorletter(s) / achternaam klopt niet

[Ja]
[Geslacht]
[GebDatum]
[BurgSt]
[Naam]

NORF

1

Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.
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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.
{NewPage}
GBAFoutCAWI2
U heeft aangegeven dat geslacht én geboortedatum niet kloppen. In dat geval zijn dit alle vragen voor u.
Door op de knop ‘verzenden’ te drukken kunt u de vragenlijst terugsturen naar het CBS.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
{NewPage}
Geboren
Wat is uw geboortedatum?
(DD-MM-JJJJ)
[Datetype]
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.
{NewPage}
Leeft
Wat is uw leeftijd?
[0..125]
NORF
BurgStaat
Wat is dan uw burgerlijke staat?
>>Het gaat erom hoe u bij de gemeente geregistreerd staat.<<
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap
2. Voor de wet gescheiden
3. Weduwnaar / weduwe
4. Nooit gehuwd geweest
NORF

2

Bij deze vraag wordt de knop ‘volgende’ vervangen door ‘verzenden’.
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[Gehuwd]
[Gescheid]
[WeduwSt]
[NooitGeh]

Blok Controle Persoonsgegevens (SB)
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Voorlett
Wat is/zijn dan uw voorletter(s) en achternaam?
Voorletter(s):
[TVoorlett]
NORF
AchterNa
Achternaam:
[TAchterNa]
NORF
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Blok Achtergrondgegevens
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft 1 kind.

KindAant = 1

$2

OP heeft meer dan 1 kind.

$2 <> $1

*Vraagteksten
{NewPage}
Relatie
We beginnen met een paar vragen over uzelf.
Heeft u op dit moment een relatie of partner?
[TJaNee]
NORF
SamenW
Woont u samen met uw partner?
[TJaNee]
{NewPage}
RelatieVorig
Heeft u voor uw huidige relatie nog een andere relatie of partner gehad?
>>Het maakt niet uit of u heeft samengewoond of niet.<<
[TJaNee]
RelatieOoit
Heeft u ooit een relatie of partner gehad?
>>Het maakt niet uit of u heeft samengewoond of niet.<<
[TJaNee]
{NewPage}
Kind
Heeft u kinderen?
>>Biologisch, adoptie-, pleeg-, of stiefkinderen tellen ook mee.<<
[TJaNee]
NORF
KindAant
Hoeveel kinderen heeft u?
[1…20]
NORF
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LeeftKind
Wat is de leeftijd van uw ($2: jongste) kind?
[1…100]
KindUitw
($1: Woont) ($2: Wonen) uw ($1: kind) ($2: kinderen) bij u in huis?
($2: >>Indien minimaal 1 kind de hele week bij u in huis woont, beantwoord de vraag dan met ja, de hele
week.<<)
1. Ja, de gehele week
[JaHeel]
2. Ja, een deel van de week
[JaDeel]
3. Nee
[Nee]
{NewPage}
SeksAantrek
Mensen met verschillende seksuele voorkeuren hebben mogelijk andere ervaringen met persoonlijke
veiligheid. Daarom willen we graag weten tot welk geslacht u zich aangetrokken voelt.
Voelt u zich seksueel aangetrokken tot mannen, vrouwen, of allebei?
1. Alleen tot mannen
2. Vooral tot mannen, maar ook wel tot vrouwen
3. Evenveel tot mannen als tot vrouwen
4. Vooral tot vrouwen, maar ook wel tot mannen
5. Alleen tot vrouwen
6. Niet tot vrouwen en niet tot mannen
7. Dat weet ik (nog) niet
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[Mannen]
[VoorMan]
[Evenveel]
[VoorVrouw]
[Vrouwen]
[NietNiet]
[WeetNiet]
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Blok: Meningsverschillen en verbale agressie
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand beledigde u en/of vloekte tegen u

VerbalAgres[1] = [Ja] AND [i] = 1

$2

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand treiterde of pestte u

VerbalAgres[2] = [Ja] AND [i] = 2

$3

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand schreeuwde en/of gilde tegen u

VerbalAgres[3] = [Ja] AND [i] = 3

$4

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft met opzet spullen van u kapot
gemaakt

VerbalAgres[4] = [Ja] AND [i] = 4

$5

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand is boos weggelopen tijdens een ruzie met
u

VerbalAgres[5] = [Ja] AND [i] = 5

$6

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand kleineerde of vernederde u

VerbalAgres[6] = [Ja] AND [i] = 6

*Vraagteksten
{NewPage}
Intro
De volgende vragen gaan over ongewenst gedrag door iemand uit uw huiselijke kring. Dit hoeft niet per se bij u
thuis te zijn gebeurd.
Met huiselijke kring bedoelen we partners (uw echtgenoot/echtgenote, uw geregistreerd partner, de persoon
met wie u een relatie heeft), ex-partners, andere gezinsleden (ouders, broer/zus, kinderen) en andere
familieleden (o.a. opa/oma, oom/tante, neef/nicht).
>> Kies s.v.p. voor ‘verder’ om verder te gaan.<<
1. Verder

[Verder]

NORF
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{NewPage}
VerbalAgres_Group
We beginnen met vragen over meningsverschillen en verbale agressie in de huiselijke kring.
Heeft u in de afgelopen 5 jaar weleens één of meerdere van de volgende gebeurtenissen meegemaakt in uw
huiselijke kring?
[TJaNee]
VerbalAgres[1]
Iemand beledigde u en/of vloekte tegen u
VerbalAgres[2]
Iemand treiterde of pestte u
VerbalAgres[3]
Iemand schreeuwde en/of gilde tegen u
VerbalAgres[4]
Iemand heeft met opzet spullen van u kapot gemaakt
VerbalAgres[5]
Iemand is boos weggelopen tijdens een ruzie met u
VerbalAgres[6]
Iemand kleineerde of vernederde u
{NewPage}
FreqVerbal[i]
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 5 jaar weleens de volgende gebeurtenis heeft meegemaakt:
($1: Iemand beledigde u en/of vloekte tegen u.)
($2: Iemand treiterde of pestte u.)
($3: Iemand schreeuwde en/of gilde tegen u.)
($4: Iemand heeft met opzet spullen van u kapot gemaakt.)
($5: Iemand is boos weggelopen tijdens een ruzie met u.)
($6: Iemand kleineerde of vernederde u.)
Heeft u dit ook in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?
[TFreq]
1. Nee, niet in de afgelopen 12 maanden
2. Ja, 1 keer
3. Ja, een aantal keren
4. Ja, maandelijks
5. Ja, wekelijks
6. Ja, (bijna) dagelijks
NORF
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[Niet]
[EenKeer]
[EenPaar]
[Maand]
[Week]
[Dag]
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WieVerbal[i]
Wie deed of deden dit?
>>Het gaat om de relatie die u met deze persoon had op het moment van het voorval.
Met familieleden bedoelen we zowel biologische familie, als ook schoonfamilie, stief-, pleeg-, of adoptiefamilie,
of halfbroers of halfzussen.
Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TDoorWie]
SET[]
1. Mannelijke partner
[ManPartn]
2. Vrouwelijke partner
[VrouwPartn]
3. Mannelijke ex-partner
[ManExPartn]
4. Vrouwelijke ex-partner
[VrouwExPartn]
5. Vader
[Vader]
6. Moeder
[Moeder]
7. Broer
[Broer]
8. Zus
[Zus]
9. Zoon
[Zoon]
10. Dochter
[Dochter]
11. Ander mannelijke familielid
[AndrFamMan]
12. Ander vrouwelijke familielid
[AndrFamVrouw]
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Blok: Lichamelijke agressie
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand dreigde u lichamelijk pijn te doen

LichAgres[1] = [Ja] AND [i] = 1

$2

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand dreigde een mes of ander wapen tegen u
te gebruiken

LichAgres[2] = [Ja] AND [i] = 2

$3

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand dreigde u te vermoorden

LichAgres[3] = [Ja] AND [i] = 3

$4

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand gooide een voorwerp naar u dat pijn zou
kunnen doen

LichAgres[4] = [Ja] AND [i] = 4

$5

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand verdraaide uw arm, duwde u, of trok u
op een pijnlijke wijze aan uw haar

LichAgres[5] = [Ja] AND [i] = 5

$6

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft u geslagen

LichAgres[6] = [Ja] AND [i] = 6

$7

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft u gestompt of geslagen

LichAgres[7] = [Ja] AND [i] = 7

$8

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft u geschopt

LichAgres[8] = [Ja] AND [i] = 8

$9

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft expres brandwonden bij u
veroorzaakt

LichAgres[9] = [Ja] AND [i] = 9

$10

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft geprobeerd om u te verstikken of
te wurgen

LichAgres[10] = [Ja] AND [i] = 10

$11

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft u verwond met een mes of ander
wapen

LichAgres[11] = [Ja] AND [i] = 11

$12

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft een andere vorm van lichamelijke
agressie tegen u gebruikt

LichAgres[12] = [Ja] AND [i] = 12
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OP heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 van
de genoemde voorvallen meegemaakt

Minimaal 1 keer [Ja] bij LichAgres[1] t/m
LichAgres[12]

*Vraagteksten
{NewPage}
LichAgres_Group
De volgende vragen gaan over lichamelijke agressie door iemand uit de huiselijke kring.
Heeft u in de afgelopen 5 jaar weleens één of meer van de volgende vormen van lichamelijke agressie door
iemand uit uw huiselijke kring meegemaakt?
[TJaNee]
LichAgres[1]
Iemand dreigde u lichamelijk pijn te doen
LichAgres[2]
Iemand dreigde een mes of ander wapen tegen u te gebruiken
LichAgres[3]
Iemand dreigde u te vermoorden
LichAgres[4]
Iemand gooide een voorwerp naar u dat pijn zou kunnen doen
LichAgres[5]
Iemand verdraaide uw arm, duwde u, of trok u op een pijnlijke wijze aan uw haar
LichAgres[6]
Iemand heeft u geslagen
LichAgres[7]
Iemand heeft u gestompt
LichAgres[8]
Iemand heeft u geschopt
LichAgres[9]
Iemand heeft expres brandwonden bij u veroorzaakt
LichAgres[10]
Iemand heeft geprobeerd om u te verstikken of te wurgen
LichAgres[11]
Iemand heeft u verwond met een mes of ander wapen
LichAgres[12]
Iemand heeft een andere vorm van lichamelijke agressie tegen u gebruikt, bijvoorbeeld iemand heeft u
gebeten, ergens tegen aan gegooid of van de trap geduwd
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{NewPage}
FreqLich[i]
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 5 jaar weleens de volgende gebeurtenis binnen uw huiselijke kring
heeft meegemaakt:
($1: Iemand dreigde u lichamelijk pijn te doen.)
($2: Iemand dreigde een mes of ander wapen tegen u te gebruiken.)
($3: Iemand dreigde u te vermoorden.)
($4: Iemand gooide een voorwerp naar u dat pijn zou kunnen doen.)
($5: Iemand verdraaide uw arm, duwde u, of trok u op een pijnlijke wijze aan uw haar.)
($6: Iemand heeft u geslagen.)
($7: Iemand heeft u gestompt.)
($8: Iemand heeft u geschopt.)
($9: Iemand heeft expres brandwonden bij u veroorzaakt.)
($10: Iemand heeft geprobeerd om u te verstikken of te wurgen.)
($11: Iemand heeft u verwond met een mes of ander wapen.)
($12: Iemand heeft een andere vorm van lichamelijke agressie tegen u gebruikt, bijvoorbeeld iemand heeft u
gebeten, ergens tegen aan gegooid of van de trap geduwd.)
Heeft u dit ook in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?
[TFreq]
NORF
WieLich[i]
Wie deed of deden dit?
>>Het gaat om de relatie die u met deze persoon had op het moment van het voorval.
Met familieleden bedoelen we zowel biologische familie, als ook schoonfamilie, stief-, pleeg-, of adoptiefamilie,
of halfbroers of halfzussen.
Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TDoorWie]
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{NewPage}
GevolgLich
U heeft aangeven dat in de afgelopen 12 maanden één of meerdere mensen uit uw huiselijke kring lichamelijk
agressief tegen u waren. We willen nu graag een aantal vragen stellen over de gevolgen hiervan, of u hier met
anderen over heeft gepraat en of u de politie op de hoogte heeft gesteld van wat u is overkomen.
Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u gehad?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TGevolg]
SET[]
1. Ja, lichamelijk problemen
[LichProb]
2. Ja, psychische problemen
[PsychProb]
3. Ja, seksuele problemen
[SeksProb]
4. Ja, problemen met (een deel van) mijn familie
[ProbFam]
5. Ja, relatieproblemen
[RelProb]
6. Ja, ik kon (een tijdje) niet meer werken
[NietWerk]
7. Ja, andere problemen met werk en/of opleiding
[AndrWerk]
8. Ja, andere problemen
[AndrProb]
9. Nee, ik heb hier geen gevolgen van ondervonden
[SA_Geen]
{NewPage}
GewondLich
U heeft aangegeven dat u lichamelijke problemen heeft gehad als gevolg van één of meer van deze ervaringen.
Heeft u hierbij weleens een snee, blauwe plek, kneuzing, botbreuk of andere verwonding opgelopen?
[TJaNee]
{NewPage}
PraatLich
Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TMetWie]
SET[]
1. Ja, met mijn partner
[Partner]
2. Ja, met een ander gezins- of familielid
[Familie]
3. Ja, met een vriend / vriendin
[Vriend]
4. Ja, met een hulpverlener (bijvoorbeeld (huis)arts, psycholoog of maatschappelijk
werker)
[HulpVerlen]
5. Ja, met een medewerker van Veilig Thuis
[VeiligThuis]
6. Ja, met de politie
[Politie]
7. Ja, met iemand anders
[Andrs]
8. Nee, ik heb er met niemand over gepraat
[SA_Niemand]
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{NewPage}
VTLich
U heeft contact gehad met een medewerker van Veilig Thuis. Was dit een adviesgesprek en/of heeft u een
melding gemaakt?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Een adviesgesprek
[Advies]
2. Een melding
[Melding]
DK
PolitieLich
U heeft contact gehad met de politie. Heeft u toen van één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12
maanden aangifte gedaan?
[TJaNee]
{NewPage}
Voor12Lich
Dan nu nog een laatste vraag over lichamelijke agressie.
Heeft u voordat u 12 jaar was weleens één of meer van de eerder genoemde vormen van lichamelijke agressie
in de huiselijke kring meegemaakt?
($13: >>Het gaat om alle eerder genoemde voorvallen:
- Iemand dreigde u lichamelijk pijn te doen, een mes of ander wapen tegen u te gebruiken, of u te vermoorden.
- Iemand gooide een voorwerp naar u dat pijn zou kunnen doen, verdraaide uw arm, duwde u, of trok u op een
pijnlijke wijze aan uw haar.
- Iemand heeft u geslagen, gestompt, geschopt, expres brandwonden bij u veroorzaakt, geprobeerd om u te
verstikken of te wurgen, verwond met een mes of ander wapen of een andere vorm van lichamelijke agressie
tegen u gebruikt, bijvoorbeeld iemand heeft u gebeten, ergens tegen aan gegooid of van de trap geduwd.<<)
[TJaNee]
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*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand hield u weg bij uw familie en/of vrienden

Control[1] = [Ja] AND [i] = 1

$2

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand bepaalde voor u met wie u wel of niet
mocht praten

Control[2] = [Ja] AND [i] = 2

$3

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand hield voortdurend bij waar u was en wat
u deed

Control[3] = [Ja] AND [i] = 3

$4

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand verbood u herhaaldelijk of voortdurend
om het huis te verlaten

Control[4] = [Ja] AND [i] = 4

$5

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand bepaalde dat u geen eigen geld of
bankrekening hebben

Control[5] = [Ja] AND [i] = 5

$6

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand bepaalde voor u hoe u uw geld mocht
uitgeven

Control[6] = [Ja] AND [i] = 6

$7

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand controleerde uw post, telefoontjes,
berichten, e-mails, of sociale media

Control[7] = [Ja] AND [i] = 7

$8

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand dreigde om iemand van wie u houdt iets
aan te doen

Control[8] = [Ja] AND [i] = 8

$9

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand dreigde om uw kind(eren) iets aan te
doen of van u af te pakken

Control[9] = [Ja] AND [i] = 9

$10

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand maakte u bang of intimideerde u,
bijvoorbeeld door te schreeuwen, iets van u met
opzet kapot te maken of hard op de muren of
tafel te slaan

Control[10] = [Ja] AND [i] = 10

$11

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:

Control[11] = [Ja] AND [i] = 11
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Iemand kleineerde of vernederde u
$12

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand heeft u op een andere manier
gecontroleerd of geïntimideerd

Control[12] = [Ja] AND [i] = 12

$13

OP heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 van
de genoemde voorvallen meegemaakt

Minimaal 1 keer [Ja] bij Control[1] t/m
Control[12]

$14

OP heeft in de afgelopen 5 jaar geen van de
genoemde voorvallen meegemaakt

$14 <> $13

*Vraagteksten
{NewPage}
Control_Group
De volgende vragen gaan over herhaaldelijk en voortdurende controle en intimidatie door iemand uit de
huiselijke kring.
Heeft u in de afgelopen 5 jaar één of meer van de volgende vormen van herhaaldelijke of voortdurende
controle en intimidatie door iemand uit uw huiselijke kring meegemaakt?
[TJaNee]
Control[1]
Iemand hield u de hele tijd weg bij uw familie en/of vrienden
Control[2]
Iemand bepaalde voor u met wie u wel of niet mocht praten
Control[3]
Iemand hield de hele tijd bij waar u was en wat u deed
Control[4]
Iemand verbood u regelmatig of de hele tijd om het huis te verlaten
Control[5]
Iemand verbood u om eigen geld of bankrekening te hebben
Control[6]
Iemand bepaalde voor u waaraan u uw geld mocht uitgeven
Control[7]
Iemand controleerde regelmatig of de hele tijd uw post, telefoontjes, berichten, e-mails, of sociale media
Control[8]
Iemand dreigde regelmatig om uw kinderen of iemand van wie u houdt iets aan te doen
Control[9]
Iemand dreigde regelmatig om zichzelf iets aan te doen of zelfmoord te plegen als hij of zij boos op u was
Control[10]
Iemand maakte u regelmatig bang of intimideerde u, bijvoorbeeld door te schreeuwen, iets van u met opzet
kapot te maken of hard op de muren of tafel te slaan
Control[11]
Iemand kleineerde of vernederde u regelmatig of de hele tijd
Control[12]
Iemand heeft u op een andere manier regelmatig of de hele tijd gecontroleerd of geïntimideerd
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{NewPage}
FreqControl[i]
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 5 jaar weleens de volgende gebeurtenis binnen de huiselijke kring
heeft meegemaakt:
($1: Iemand hield u de hele tijd weg bij uw familie en/of vrienden.)
($2: Iemand bepaalde voor u met wie u wel of niet mocht praten.)
($3: Iemand hield de hele tijd bij waar u was en wat u deed.)
($4: Iemand verbood u regelmatig of de hele tijd om het huis te verlaten.)
($5: Iemand verbood u om eigen geld of bankrekening te hebben.)
($6: Iemand bepaalde voor u waaraan u uw geld mocht uitgeven.)
($7: Iemand controleerde regelmatig of de hele tijd uw post, telefoontjes, berichten, e-mails, of sociale media.)
($8: Iemand dreigde regelmatig om uw kinderen of iemand van wie u houdt iets aan te doen .)
($9: Iemand dreigde regelmatig om zichzelf iets aan te doen of zelfmoord te plegen als hij of zij boos op u was.)
($10: Iemand maakte u regelmatig bang of intimideerde u, bijvoorbeeld door te schreeuwen, iets van u met
opzet kapot te maken of hard op de muren of tafel te slaan.)
($11: Iemand kleineerde of vernederde u regelmatig of de hele tijd.)
($12: Iemand heeft u op een andere manier regelmatig of de hele tijd gecontroleerd of geïntimideerd.)
Heeft u dit ook in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?
[TJaNee]
NORF
WieControl[i]
Wie deed of deden dit?
>>Het gaat om de relatie die u met deze persoon had op het moment van het voorval.
Met familieleden bedoelen we zowel biologische familie, als ook schoonfamilie, stief-, pleeg-, of adoptiefamilie,
of halfbroers of halfzussen.
Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TDoorWie]
{NewPage}
GevolgControl
U heeft aangeven dat in de afgelopen 12 maanden één of meerdere mensen uit uw huiselijke kring u
herhaaldelijk of voortdurend controleerde(n) of intimideerde(n). We willen nu graag een aantal vragen stellen
over de gevolgen hiervan, of u hier met anderen over heeft gepraat en of u de politie op de hoogte heeft
gesteld van wat u is overkomen.
Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u gehad?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TGevolg]
{NewPage}
PraatControl
Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TMetWie]
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{NewPage}
VTControl
U heeft contact gehad met een medewerker van Veilig Thuis. Was dit een adviesgesprek en/of heeft u een
melding gemaakt?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Een adviesgesprek
[Advies]
2. Een melding
[Melding]
DK
PolitieControl
U heeft contact gehad met de politie. Heeft u toen van één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12
maanden aangifte gedaan bij de politie?
[TJaNee]
{NewPage}
Voor12Control
Dan nu nog een laatste vraag over herhaaldelijke en voortdurende controle en intimidatie.
Heeft u voordat u 12 jaar was weleens één of meer van de eerder genoemde vormen van herhaaldelijke of
voortdurende controle en intimidatie in de huiselijke kring meegemaakt?
($13: >>Het gaat om alle eerder genoemde voorvallen (met uitzondering van het niet mogen hebben van eigen
geld of bankrekening en het niet mogen bepalen waar u uw geld aan uitgaf) :
- Iemand hield u weg bij uw familie en/of vrienden of bepaalde voor u met wie u wel of niet mocht praten.
- Iemand hield bij waar u was en wat u deed of verbood u om het huis te verlaten.
- Iemand controleerde uw post, telefoontjes, berichten, e-mails, of sociale media.
- Iemand dreigde om uw kinderen of iemand van wie u houdt iets aan te doen of om zichzelf iets aan te doen of
zelfmoord te plegen als hij of zij boos op u was.
- Iemand maakte u bang of intimideerde u of kleineerde of vernederde u.<<)
($14: >>Met uitzondering van het niet mogen hebben van eigen geld of bankrekening en het niet mogen
bepalen waar u uw geld aan uitgaf.<<)
[TJaNee]

34

Blok: Stalking

PHSG- 2020

Blok: Stalking
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
En ex-partner belde u herhaaldelijk, terwijl u dit
niet wilde (inclusief opgehangen, voicemail en
berichten)

Stalking[1] = [Ja] AND [i] = 1

$2

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Een ex-partner stuurde u herhaaldelijk berichten
of e-mails of plaatste berichten op sociale media,
terwijl u dit niet wilde

Stalking[2] = [Ja] AND [i] = 2

$3

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Een ex-partner stuurde u herhaaldelijk kaartjes,
cadeautjes of bloemen, terwijl u dit niet wilde

Stalking[3] = [Ja] AND [i] = 3

$4

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Een ex-partner volgende u voortdurende of hield
u in de gaten (al dan niet met behulp van GPS of
andere technologie)

Stalking[4] = [Ja] AND [i] = 4

$5

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Een ex-partner wachtte u herhaaldelijk op bij uw
woning, werk of school, terwijl u dit niet wilde

Stalking[5] = [Ja] AND [i] = 5

$6

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Een ex-partner bespioneerde u bijvoorbeeld met
een verborgen camera, opname apparatuur of
andere technologie

Stalking[6] = [Ja] AND [i] = 6

$7

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Een ex-partner liet vreemde of beangstigende
voorwerpen achter

Stalking[7] = [Ja] AND [i] = 7

$8

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Een ex-partner verschafte zich toegang tot uw
huis of auto zonder dat u dat wilde of heeft dat
geprobeerd

Stalking[8] = [Ja] AND [i] = 8
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*Vraagteksten
{NewPage}
Stalking_Group
De volgende vragen gaan over stalking door een ex-partner. Met stalking bedoelen we het herhaaldelijk of
opzettelijk lastigvallen waardoor u bang werd en/of zich gedwongen voelde om iets te doen, te laten of toe te
staan.
Heeft u in de afgelopen 5 jaar één of meer van de volgende vormen van stalking door een ex-partner
meegemaakt?
[TJaNee]
Stalking[1]
Een ex-partner belde u regelmatig, terwijl u dit niet wilde (inclusief opgehangen, voicemail en berichten)
Stalking[2]
Een ex-partner stuurde u regelmatig berichten of e-mails of plaatste berichten op sociale media, terwijl u dit
niet wilde
Stalking[3]
Een ex-partner stuurde u regelmatig kaartjes, cadeautjes of bloemen, terwijl u dit niet wilde
Stalking[4]
Een ex-partner volgde u de hele tijd of hield u in de gaten (al dan niet met behulp van GPS of andere
technologie)
Stalking[5]
Een ex-partner wachtte u regelmatig op bij uw woning, werk of school, terwijl u dit niet wilde
Stalking[6]
Een ex-partner bespioneerde u bijvoorbeeld met een verborgen camera, opname apparatuur of andere
technologie
Stalking[7]
Een ex-partner liet vreemde of beangstigende voorwerpen voor u achter
Stalking[8]
Een ex-partner is uw auto of huis binnen gegaan zonder uw toestemming, of heeft dit geprobeerd

36

Blok: Stalking

PHSG- 2020

{NewPage}
FreqStalking[i]
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 5 jaar weleens de volgende gebeurtenis heeft meegemaakt:
($1: Een ex-partner belde u regelmatig, terwijl u dit niet wilde (inclusief opgehangen, voicemail en berichten).)
($2: Een ex-partner stuurde u regelmatig berichten of e-mails of plaatste berichten op sociale media, terwijl u
dit niet wilde.)
($3: Een ex-partner stuurde u regelmatig kaartjes, cadeautjes of bloemen, terwijl u dit niet wilde.)
($4: Een ex-partner volgde u de hele tijd of hield u in de gaten (al dan niet met behulp van GPS of andere
technologie).)
($5: Een ex-partner wachtte u regelmatig op bij uw woning, werk of school, terwijl u dit niet wilde.)
($6: Een ex-partner bespioneerde u bijvoorbeeld met een verborgen camera, opname apparatuur of andere
technologie.)
($7: Een ex-partner liet vreemde of beangstigende voorwerpen voor u achter.)
($8: Een ex-partner is uw auto of huis binnen gegaan zonder uw toestemming, of heeft dit geprobeerd.)
Heeft u dit ook in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?
[TJaNee]
NORF
WieStalking
Was de ex-partner die u stalkte een man of een vrouw?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Een man
2. Een vrouw

[EenMan]
[EenVrouw]

{NewPage}
GevolgStalking
U heeft aangeven dat u in de afgelopen 12 maanden door een ex-partner(s) bent gestalkt. We willen nu graag
een aantal vragen stellen over de gevolgen hiervan, of u hier met anderen over heeft gepraat en of u de politie
op de hoogte heeft gesteld van wat u is overkomen.
Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u gehad?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TGevolg]
{NewPage}
PraatStalking
Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TMetWie]
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{NewPage}
VTStalking
U heeft contact gehad met een medewerker van Veilig Thuis. Was dit een adviesgesprek en/of heeft u een
melding gemaakt?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Een adviesgesprek
[Advies]
2. Een melding
[Melding]
DK
PolitieStaking
U heeft contact gehad met de politie. Heeft u toen van één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12
maanden aangifte gedaan bij de politie?
[TJaNee]
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Blok: Hands-off online
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand maakte online seksueel kwetsende
opmerkingen…

Online[1] = [Ja] AND [i] = 1

$2

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand bleef online aandringen op een date…

Online[2] = [Ja] AND [i] = 2

$3

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand bleef online aandringen op seks…

Online[3] = [Ja] AND [i] = 3

$4

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand vroeg u online om seksuele foto’s of
filmpjes van uzelf te sturen

Online[4] = [Ja] AND [i] = 4

$5

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand stuurde u naaktfoto’s of seksfilmpjes toe
van hem/haar of iemand anders…

Online[5] = [Ja] AND [i] = 5

$6

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand dwong u online tot uitkleden of
masturberen (uzelf bevredigen)…

Online[6] = [Ja] AND [i] = 6

$7

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand maakte online een naaktfoto of
seksfilmpje van u…

Online[7] = [Ja] AND [i] = 7

$8

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand dwong u online tot het overmaken van
geld, door te dreigen met het verspreiden van
naaktfoto’s of seksfilmpjes van u

Online[8] = [Ja] AND [i] = 8

$9

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand verspreidde online een naaktfoto of
seksfilmpje van u…

Online[9] = [Ja] AND [i] = 9

$10

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand verspreidde online een nepnaaktfoto of
nepseksfilmpje van u…

Online[10] = [Ja] AND [i] = 10

$11

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand liet u online zijn/haar billen,
geslachtsdelen of borsten zien…

Online[11] = [Ja] AND [i] = 11
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$12

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand liet u online zien dat hij/zij masturbeerde
(zichzelf bevredigde)…

Online[12] = [Ja] AND [i] = 12

$13

OP heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 van
de genoemde voorvallen meegemaakt

Minimaal 1 keer [Ja] bij Online[1] t/m Online[12]

*Vraagteksten
{NewPage}
Intro
De volgende vragen gaan over het meemaken van ongewenst seksueel gedrag. Vervelende seksuele
opmerkingen, ongewenste aanrakingen of gedwongen worden om seksuele dingen te doen: dit zijn allemaal
voorbeelden van ongewenst seksueel gedrag.
Dit kan thuis gebeuren, maar ook op straat of op het internet. De plegers kunnen bekenden zijn, maar ook
onbekenden. De volgende vragen gaan dus niet alleen over gebeurtenissen in de huiselijke kring.
De vragen kunnen erg gevoelig zijn. U kunt vragen overslaan door bij een vraag de optie ‘geen antwoord’ te
kiezen.
>> Kies s.v.p. voor ‘verder’ om verder te gaan.<<
1. Verder

[Verder]

NORF
{NewPage}
Online_Group
We beginnen met een aantal vragen over online gebeurtenissen. Met online bedoelen we via internet, dus
bijvoorbeeld via sociale media, Whatsapp, (video)chat of e-mail. Dit kan dus via je smartphone, laptop, tablet
of computer.
Heeft u in de afgelopen 5 jaar één of meerdere van de volgende gebeurtenissen meegemaakt?
[TJaNee]
Online[1]
Iemand maakte online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes
Online[2]
Iemand bleef online aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde
Online[3]
Iemand bleef online aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde
Online[4]
Iemand vroeg u online om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te sturen, terwijl u dat niet wilde
Online[5]
Iemand stuurde u naaktfoto’s of seksfilmpjes toe van hem/haar of iemand anders, terwijl u dat niet wilde
Online[6]
Iemand dwong u online tot uitkleden of masturberen (uzelf bevredigen), bijvoorbeeld door te dreigen met het
verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u
Online[7]
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Iemand maakte online een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde
Online[8]
Iemand dwong u online tot het overmaken van geld, door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s of
seksfilmpjes van u
Online[9]
Iemand verspreidde online een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde
Online[10]
Iemand verspreidde online een nepnaaktfoto of nepseksfilmpje van u (bijvoorbeeld: uw gezicht was op het
lichaam van iemand anders gezet)
Online[11]
Iemand liet u online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten zien, terwijl u dat niet wilde
Online[12]
Iemand liet u online zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde), terwijl u dat niet wilde
{NewPage}
FreqOnline[i]
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 5 jaar weleens de volgende gebeurtenis heeft meegemaakt:
($1: Iemand maakte online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes.)
($2: Iemand bleef online aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Iemand bleef online aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.)
($4: Iemand vroeg u online om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te sturen.)
($5: Iemand stuurde u naaktfoto’s of seksfilmpjes toe van hem/haar of iemand anders, terwijl u dat niet wilde.)
($6: Iemand dwong u online tot uitkleden of masturberen (uzelf bevredigen), bijvoorbeeld door te dreigen met
het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u.)
($7: Iemand maakte online een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($8: Iemand dwong u online tot het overmaken van geld, door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s
of seksfilmpjes van u.)
($9: Iemand verspreidde online een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($10: Iemand verspreidde online een nepnaaktfoto of nepseksfilmpje van u (bijvoorbeeld: uw gezicht was op
het lichaam van iemand anders gezet).)
($11: Iemand liet u online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten zien, terwijl u dat niet wilde.)
($12: Iemand liet u online zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde), terwijl u dat niet wilde.)
Heeft u dit ook in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?
[TFreq]
NORF
WieOnline[i]
Deed iemand in de huiselijke kring of buiten de huiselijke kring dit?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TWie]
SET[]
1. Iemand in de huiselijke kring (een partner, ex-partner, gezinslid of familielid)
2. Iemand buiten de huiselijke kring
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{NewPage}
IntroWieBinnenOnline[i]
Het gaat om het volgende voorval:
($1: Iemand maakte online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes.)
($2: Iemand bleef online aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Iemand bleef online aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.)
($4: Iemand vroeg u online om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te sturen.)
($5: Iemand stuurde u naaktfoto’s of seksfilmpjes toe van hem/haar of iemand anders, terwijl u dat niet wilde.)
($6: Iemand dwong u online tot uitkleden of masturberen (uzelf bevredigen), bijvoorbeeld door te dreigen met
het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u.)
($7: Iemand maakte online een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($8: Iemand dwong u online tot het overmaken van geld, door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s
of seksfilmpjes van u.)
($9: Iemand verspreidde online een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($10: Iemand verspreidde online een nepnaaktfoto of nepseksfilmpje van u (bijvoorbeeld: uw gezicht was op
het lichaam van iemand anders gezet).)
($11: Iemand liet u online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten zien, terwijl u dat niet wilde.)
($12: Iemand liet u online zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde), terwijl u dat niet wilde.)
[]
*Bouw: de tekst niet bold maken.
WieBinnenOnline[i]
U heeft aangeven dat iemand in de huiselijke kring dit deed. Wie deed of deden dit?
>>Het gaat om de relatie die u met deze persoon had op het moment van het voorval.
Met familieleden bedoelen we zowel biologische familie, als ook schoonfamilie, stief-, pleeg-, of adoptiefamilie,
of halfbroers of halfzussen.
Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TDoorWie]
{NewPage}
IntroWieBuitenOnline[i]
Het gaat om het volgende voorval:
($1: Iemand maakte online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes.)
($2: Iemand bleef online aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Iemand bleef online aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.)
($4: Iemand vroeg u online om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te sturen.)
($5: Iemand stuurde u naaktfoto’s of seksfilmpjes toe van hem/haar of iemand anders, terwijl u dat niet wilde.)
($6: Iemand dwong u online tot uitkleden of masturberen (uzelf bevredigen), bijvoorbeeld door te dreigen met
het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u.)
($7: Iemand maakte online een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($8: Iemand dwong u online tot het overmaken van geld, door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s
of seksfilmpjes van u.)
($9: Iemand verspreidde online een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($10: Iemand verspreidde online een nepnaaktfoto of nepseksfilmpje van u (bijvoorbeeld: uw gezicht was op
het lichaam van iemand anders gezet).)
($11: Iemand liet u online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten zien, terwijl u dat niet wilde.)
($12: Iemand liet u online zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde), terwijl u dat niet wilde.)
[]
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*Bouw: de tekst niet bold maken.
WieBuitenOnline[i]
U heeft aangegeven dat iemand buiten de huiselijke kring dit deed. Was deze persoon een man of een vrouw?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TBuiten]
SET[]
1. Eén man
[EenMan]
2. Eén vrouw
[EenVrouw]
3. Meerdere mannen
[MeerMan]
4. Meerdere vrouwen
[MeerVrouw]
WieRelatieOnline[i]
Wie deed of deden dit?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TRelatie]
SET[]
1. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
2. Een goede vriend(in)
3. Mijn leidinggevende
4. Een collega
5. Mijn coach of trainer
6. Een teamgenoot
7. Een religieus leider
8. Een docent
9. Een medeleerling of medestudent
10. Mijn arts of zorgverlener
11. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
12. Iemand die ik online heb leren kennen, maar nog niet in het echt had ontmoet
13. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
14. Een onbekende
15. Iemand anders dan bovengenoemde

[Date]
[Vriend]
[Leiding]
[Collega]
[Coach]
[Team]
[ReligLeid]
[Docent]
[Leerling]
[Arts]
[Feestje]
[Online]
[GeenRel]
[Onbekend]
[Andrs]

{NewPage}
GevolgOnline
U heeft aangeven dat u in de afgelopen 12 maanden één of meerdere ongewenste seksuele ervaringen online
heeft meegemaakt. We willen nu graag een aantal vragen stellen over de gevolgen hiervan, of u hier met
anderen over heeft gepraat en of u de politie op de hoogte heeft gesteld van wat u is overkomen.
Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u gehad?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TGevolg]
{NewPage}
PraatOnline
Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TMetWie2]
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{NewPage}
VTOnline
U heeft contact gehad met een medewerker van Veilig Thuis. Was dit een adviesgesprek en/of heeft u een
melding gemaakt?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Een adviesgesprek
[Advies]
2. Een melding
[Melding]
DK
PolitieOnline
U heeft contact gehad met de politie. Heeft u toen van één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12
maanden aangifte gedaan bij de politie?
[TJaNee]
{NewPage}
Voor12Online
Dan nu nog een laatste vraag over ongewenste seksuele ervaringen online.
Heeft u voordat u 12 jaar was weleens één of meer van de eerder genoemde ongewenste seksuele ervaringen
online meegemaakt?
($13: >>Het gaat om alle eerder genoemde voorvallen:
- Iemand maakte online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes of bleef aandringen op een date of seks
met hem/haar.
- Iemand vroeg u online om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te sturen of stuurde u naaktfoto’s of
seksfilmpjes toe van hem/haar of iemand anders.
- Iemand dwong u online tot uitkleden of masturberen of tot het overmaken van geld, bijvoorbeeld door te
dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u.
- Iemand maakte online een naaktfoto of seksfilmpje van u of verspreidde online een (nep)naaktfoto of
(nep)seksfilmpje van u.
- Iemand liet online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten aan u zien of liet u zien dat hij/zij
masturbeerde.<<)
[TJaNee]
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Blok: Hands-off offline
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand maakte seksueel kwetsende
opmerkingen en/of grapjes

Offline[1] = [Ja] AND [i] =1

$2

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand bleef aandringen op een date

Offline[2] = [Ja] AND [i] =2

$3

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand bleef aandringen op seks met hem/haar

Offline[3] = [Ja] AND [i] =3

$4

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand staarde naar u op een seksuele manier

Offline[4] = [Ja] AND [i] =4

$5

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand liet u naaktfoto’s of seksfilmpjes zien van
zichzelf of van iemand anders

Offline[5] = [Ja] AND [i] =5

$6

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand maakte seksuele bewegingen naar u

Offline[6] = [Ja] AND [i] =6

$7

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand keek naar u terwijl u zich uitkleedde,
masturbeerde (uzelf bevredigde) of seks had met
iemand anders

Offline[7] = [Ja] AND [i] =7

$8

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van
u

Offline[8] = [Ja] AND [i] =8

$9

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand liet een naaktfoto of seksfilmpje van u
aan anderen zien

Offline[9] = [Ja] AND [i] =9

$10

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand liet zijn/haar billen, geslachtsdelen of
borsten aan u zien

Offline[10] = [Ja] AND [i] =10

$11

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand liet u zien dat hij/zij masturbeerde
(zichzelf bevredigde)

Offline[11] = [Ja] AND [i] =11

$12

OP heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 van
de genoemde voorvallen meegemaakt

Minimaal 1 keer [Ja] bij Offline[1] t/m Offline[11]
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*Vraagteksten
{NewPage}
Offline_Group
De volgende vragen gaan over het meemaken van ongewenste seksuele ervaringen waarbij u niet werd
aangeraakt, maar waarbij u de ander wel in het echt kon zien, dus niet online. De plegers kunnen bekenden
zijn, maar ook onbekenden. De volgende vragen gaan dus niet alleen over gebeurtenissen in de huiselijke kring.
Heeft u in de afgelopen 5 jaar één of meerdere van de volgende gebeurtenissen meegemaakt?
[TJaNee]
Offline[1]
Iemand maakte seksueel kwetsende opmerkingen en/of grapjes
Offline[2]
Iemand bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde
Offline[3]
Iemand bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde
Offline[4]
Iemand staarde naar u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde
Offline[5]
Iemand liet u naaktfoto’s of seksfilmpjes zien van zichzelf of van iemand anders, terwijl u dat niet wilde
Offline[6]
Iemand maakte seksuele bewegingen naar u, terwijl u dat niet wilde. Bijvoorbeeld alsof hij/zij masturbeerde
(zichzelf bevredigde) of orale seks (seks met de mond) had
Offline[7]
Iemand keek naar u terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf bevredigde) of seks had met iemand anders,
terwijl u dat niet wilde
Offline[8]
Iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde
Offline[9]
Iemand liet een naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen zien, terwijl u dat niet wilde
Offline[10]
Iemand liet zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten aan u zien, terwijl u dat niet wilde
Offline[11]
Iemand liet u zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde), terwijl u dat niet wilde
{NewPage}
FreqOffline[i]
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 5 jaar weleens de volgende gebeurtenis heeft meegemaakt:
($1: Iemand maakte seksueel kwetsende opmerkingen en/of grapjes.)
($2: Iemand bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Iemand bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.)
($4: Iemand staarde naar u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.)
($5: Iemand liet u naaktfoto’s of seksfilmpjes zien van zichzelf of van iemand anders, terwijl u dat niet wilde.)
($6: Iemand maakte seksuele bewegingen naar u, terwijl u dat niet wilde. Bijvoorbeeld alsof hij/zij
masturbeerde (zichzelf bevredigde) of orale seks (seks met de mond) had.)
($7: Iemand keek naar u terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf bevredigde) of seks had met iemand
anders, terwijl u dat niet wilde.)
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($8: Iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($9: Iemand liet een naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen zien, terwijl u dat niet wilde.)
($10: Iemand liet zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten aan u zien, terwijl u dat niet wilde.)
($11: Iemand liet u zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde, terwijl u dat niet wilde.)
Heeft u dit ook in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?
[TFreq]
NORF
WieOffline[i]
Deed iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring dit?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TWie]
{NewPage}
IntroWieBinnenOffline[i]
Het gaat om het volgende voorval:
($1: Iemand maakte seksueel kwetsende opmerkingen en/of grapjes.)
($2: Iemand bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Iemand bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.)
($4: Iemand staarde naar u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.)
($5: Iemand liet u naaktfoto’s of seksfilmpjes zien van zichzelf of van iemand anders, terwijl u dat niet wilde.)
($6: Iemand maakte seksuele bewegingen naar u, terwijl u dat niet wilde. Bijvoorbeeld alsof hij/zij
masturbeerde (zichzelf bevredigde) of orale seks (seks met de mond) had.)
($7: Iemand keek naar u terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf bevredigde) of seks had met iemand
anders, terwijl u dat niet wilde.)
($8: Iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($9: Iemand liet een naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen zien, terwijl u dat niet wilde.)
($10: Iemand liet zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten aan u zien, terwijl u dat niet wilde.)
($11: Iemand liet u zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde, terwijl u dat niet wilde.)
[]
*Bouw: de tekst niet bold maken.
WieBinnenOffline[i]
U heeft aangeven dat iemand in de huiselijke kring dit deed. Wie deed of deden dit?
>>Het gaat om de relatie die u met deze persoon had op het moment van het voorval.
Met familieleden bedoelen we zowel biologische familie, als ook schoonfamilie, stief-, pleeg-, of adoptiefamilie,
of halfbroers of halfzussen.
Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TDoorWie]
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{NewPage}
IntroWieBuitenOffline[i]
Het gaat om het volgende voorval:
($1: Iemand maakte seksueel kwetsende opmerkingen en/of grapjes.)
($2: Iemand bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Iemand bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.)
($4: Iemand staarde naar u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.)
($5: Iemand liet u naaktfoto’s of seksfilmpjes zien van zichzelf of van iemand anders, terwijl u dat niet wilde.)
($6: Iemand maakte seksuele bewegingen naar u, terwijl u dat niet wilde. Bijvoorbeeld alsof hij/zij
masturbeerde (zichzelf bevredigde) of orale seks (seks met de mond) had.)
($7: Iemand keek naar u terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf bevredigde) of seks had met iemand
anders, terwijl u dat niet wilde.)
($8: Iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van u, terwijl u dat niet wilde.)
($9: Iemand liet een naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen zien, terwijl u dat niet wilde.)
($10: Iemand liet zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten aan u zien, terwijl u dat niet wilde.)
($11: Iemand liet u zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde, terwijl u dat niet wilde.)
[]
*Bouw: de tekst niet bold maken.
WieBuitenOffline[i]
U heeft aangegeven dat iemand buiten de huiselijke kring dit deed. Was deze persoon een man of een vrouw?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TBuiten]
WieRelatieOffline[i]
Wie deed of deden dit?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TRelatie]
{NewPage}
GevolgOffline
U heeft aangeven dat u in de afgelopen 12 maanden één of meerdere ongewenste seksuele ervaringen heeft
meegemaakt waarbij u niet werd aangeraakt, maar u de ander wel in het echt kon zien. We willen nu graag een
aantal vragen stellen over de gevolgen hiervan, of u hier met anderen over heeft gepraat en of u de politie op
de hoogte heeft gesteld van wat u is overkomen.
Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u gehad?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TGevolg]
{NewPage}
PraatOffline
Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TMetWie2]
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{NewPage}
VTOffline
U heeft contact gehad met een medewerker van Veilig Thuis. Was dit een adviesgesprek en/of heeft u een
melding gemaakt?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Een adviesgesprek
[Advies]
2. Een melding
[Melding]
DK
PolitieOffline
U heeft contact gehad met de politie. Heeft u toen van één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12
maanden aangifte gedaan bij de politie?
[TJaNee]
{NewPage}
Voor12Offline
Dan nu nog een laatste vraag over ongewenste seksuele ervaringen waarbij u niet werd aangeraakt, maar u de
ander wel kon zien.
Heeft u voordat u 12 jaar was weleens één of meer van de eerder genoemde ongewenste seksuele ervaringen
waarbij u niet werd aangeraakt, maar u de ander wel kon zien, meegemaakt?
($12: >> Het gaat om alle eerder genoemde voorvallen:
- Iemand maakte seksueel kwetsende opmerkingen, grapjes of seksuele bewegingen naar u.
- Iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van u.
- Iemand bleef aandringen op een date of seks met hem/haar of staarde naar u op een seksuele manier.
- Iemand liet u naaktfoto’s of seksfilmpjes zien van zichzelf of van iemand anders of liet een naaktfoto of
seksfilmpje van u aan anderen zien.
- Iemand keek naar u terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde of seks had met iemand anders.
- Iemand liet zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten aan u zien of liet u zien dat hij/zij masturbeerde.<<)
[TJaNee]
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Blok: Hands-on
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand raakte u op een seksuele manier aan

HandsOn1 = [Ja]

$2

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand zoende u

HandsOn2 = [Ja]

$3

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Aftrekken of vingeren (seks met de hand)

HandsOn3 = [Ja]

$4

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Orale seks (seks met de mond)

HandsOn4 = [Ja]

$5

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in
vagina)

HandsOn5 = [Ja]

$6

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Anale seks (penis of voorwerp in de anus)

HandsOn6 = [Ja]

$7

OP heeft in de afgelopen 5 jaar de volgende
gebeurtenis meegemaakt:
Iemand dwong u om seks met iemand anders te
hebben voor geld en/of goederen

HandsOn7 = [Ja]

$8

OP heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 van
de genoemde voorvallen meegemaakt

Minimaal 1 keer [Ja] bij HandsOn[1] t/m
HandsOn[7]

*Vraagteksten
{NewPage}
HandsOn_Group
Het laatste deel van de vragenlijst gaat over gebeurtenissen waarbij ongewenst lichamelijk contact is geweest.
De plegers kunnen bekenden zijn, maar ook onbekenden. De volgende vragen gaan dus niet alleen over
gebeurtenissen in de huiselijke kring.
Heeft u in de afgelopen 5 jaar één of meerdere van de volgende gebeurtenissen meegemaakt?
[TJaNee]
HandsOn[1]
Iemand raakte u op een seksuele manier aan, terwijl u dat niet wilde
HandsOn[2]
Iemand zoende u, terwijl u dat niet wilde
HandsOn[3]

50

Blok: Hands-on

PHSG- 2020

Aftrekken of vingeren (seks met de hand), terwijl u dat niet wilde
>>Het kan zowel zijn dat iemand dit bij u deed of dat u dit bij een ander moest doen.<<
HandsOn[4]
Orale seks (seks met de mond), terwijl u dat niet wilde
>>Het kan zowel zijn dat iemand dit bij u deed of dat u dit bij een ander moest doen.<<
HandsOn[5]
Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina), terwijl u dat niet wilde
>>Het kan zowel zijn dat iemand dit bij u deed of dat u dit bij een ander moest doen.<<
HandsOn[6]
Anale seks (penis of voorwerp in de anus), terwijl u dat niet wilde
>>Het kan zowel zijn dat iemand dit bij u deed of dat u dit bij een ander moest doen.<<
HandOn[7]
Iemand dwong u om seks met iemand anders te hebben voor geld en/of goederen
{NewPage}
FreqHandsOn[i]
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 5 jaar weleens de volgende gebeurtenis heeft meegemaakt:
($1: Iemand raakte u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.)
($2: Iemand zoende u, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Aftrekken of vingeren (seks met de hand) , terwijl u dat niet wilde.)
($4: Orale seks (seks met de mond), terwijl u dat niet wilde.)
($5: Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina), terwijl u dat niet wilde.)
($6: Anale seks (penis of voorwerp in de anus), terwijl u dat niet wilde.)
($7: Iemand dwong u om seks met iemand anders te hebben voor geld en/of goederen.)
Heeft u dit ook in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?
[TFreq]
NORF
PressieHandsOn[i]
Wat deed de ander voordat dit gebeurde?
>>Staat uw antwoord er niet bij, kies dan het antwoord dat hier het meest op lijkt.
Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Aandringen / zeuren
2. Chanteren (dreigen iets vervelends te doen)
3. Boos worden / agressief worden
4. Dreigen met geweld
5. Geweld gebruiken (bijvoorbeeld vasthouden, slaan of een wapen gebruiken)
6. Er misbruik van maken dat u alcohol of drugs gebruikt had
7. U alcohol of drugs geven
8. De ander zette me op een andere manier onder druk
9. De ander deed niks
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{NewPage}
IntroWieHandsOn[i]
Het gaat om het volgende voorval:
($1: Iemand raakte u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.)
($2: Iemand zoende u, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Aftrekken of vingeren (seks met de hand), terwijl u dat niet wilde.)
($4: Orale seks (seks met de mond), terwijl u dat niet wilde.)
($5: Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina), terwijl u dat niet wilde.)
($6: Anale seks (penis of voorwerp in de anus), terwijl u dat niet wilde.)
($7: Iemand dwong u om seks met iemand anders te hebben voor geld en/of goederen.)
[]
*Bouw: de tekst niet bold maken.
WieHandsOn[i]
Deed iemand in de huiselijke kring of buiten de huiselijke kring dit?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TWie]
{NewPage}
IntroWieBinnenHandsOn[i]
Het gaat om het volgende voorval:
($1: Iemand raakte u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.)
($2: Iemand zoende u, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Aftrekken of vingeren (seks met de hand), terwijl u dat niet wilde.)
($4: Orale seks (seks met de mond), terwijl u dat niet wilde.)
($5: Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina), terwijl u dat niet wilde.)
($6: Anale seks (penis of voorwerp in de anus), terwijl u dat niet wilde.)
($7: Iemand dwong u om seks met iemand anders te hebben voor geld en/of goederen.)
[]
*Bouw: de tekst niet bold maken.
WieBinnenHandsOn[i]
U heeft aangeven dat iemand in de huiselijke kring dit deed. Wie deed of deden dit?
>>Het gaat om de relatie die u met deze persoon had op het moment van het voorval.
Met familieleden bedoelen we zowel biologische familie, als ook schoonfamilie, stief-, pleeg-, of adoptiefamilie,
of halfbroers of halfzussen.
Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TDoorWie]
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{NewPage}
IntroWieBuitenHandsOn[i]
Het gaat om het volgende voorval:
($1: Iemand raakte u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.)
($2: Iemand zoende u, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Aftrekken of vingeren (seks met de hand), terwijl u dat niet wilde.)
($4: Orale seks (seks met de mond), terwijl u dat niet wilde.)
($5: Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina), terwijl u dat niet wilde.)
($6: Anale seks (penis of voorwerp in de anus), terwijl u dat niet wilde.)
($7: Iemand dwong u om seks met iemand anders te hebben voor geld en/of goederen.)
[]
*Bouw: de tekst niet bold maken.
WieBuitenHandsOn[i]
U heeft aangegeven dat iemand buiten de huiselijke kring dit deed. Was deze persoon een man of een vrouw?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TBuiten]
WieRelatieHandsOn[i]
Wie deed of deden dit?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TRelatie]
{NewPage}
IntroReactieHandsOn[i]
Het gaat om het volgende voorval:
($1: Iemand raakte u op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.)
($2: Iemand zoende u, terwijl u dat niet wilde.)
($3: Aftrekken of vingeren (seks met de hand), terwijl u dat niet wilde.)
($4: Orale seks (seks met de mond), terwijl u dat niet wilde.)
($5: Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina), terwijl u dat niet wilde.)
($6: Anale seks (penis of voorwerp in de anus), terwijl u dat niet wilde.)
($7: Iemand dwong u om seks met iemand anders te hebben voor geld en/of goederen.)
[]
*Bouw: de tekst niet bold maken.
ReactieHandsOn[i]
Wat deed u toen dit gebeurde?
>>Staat uw antwoord er niet bij, kies dan het antwoord dat hier het meest op lijkt.
Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET []
1. Ik bevroor (verstijfde)
2. Ik wachtte tot het voorbij was
3. Ik probeerde de ander over te halen om te stoppen
4. Ik draaide mijn hoofd of lichaam weg
5. Ik huilde
6. Ik zei duidelijk ´nee´ of schreeuwde
7. Ik duwde of vocht
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8. Ik probeerde te vluchten
9. Ik deed iets anders

[Vluchten]
[Andrs]

{NewPage}
GevolgHandsOn
U heeft aangeven dat u in de afgelopen 12 maanden één of meerdere ervaringen heeft meegemaakt waarbij
ongewenst lichamelijk contact is geweest. We willen nu graag een aantal vragen stellen over de gevolgen
hiervan, of u hier met anderen over heeft gepraat en of u de politie op de hoogte heeft gesteld van wat u is
overkomen.
Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u gehad?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TGevolg2]
{NewPage}
PraatHandsOn
Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
[TMetWie2]
{NewPage}
VTHandsOn
U heeft contact gehad met een medewerker van Veilig Thuis. Was dit een adviesgesprek en/of heeft u een
melding gemaakt?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Een adviesgesprek
[Advies]
2. Een melding
[Melding]
DK
PolitieHandsOn
U heeft contact gehad met de politie. Heeft u toen van één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12
maanden aangifte gedaan bij de politie?
[TJaNee]
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{NewPage}
Voor12HandsOn
Dan nu nog een laatste vraag over ongewenste seksuele ervaringen waarbij lichamelijk contact is geweest.
Heeft u voordat u 12 jaar was weleens één of meer van de eerder genoemde ongewenste seksuele ervaringen
waarbij lichamelijk contact is geweest meegemaakt?
($8: >>Het gaat om alle eerder genoemde voorvallen:
- Iemand raakte u op een seksuele manier of zoende u.
- Aftrekken, vingeren (seks met de hand) of orale seks (seks met de mond).
- Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) of anale seks (penis of voorwerp in de anus).
- Iemand dwong u om seks met iemand anders te hebben voor geld en/of goederen.<<)
[TJaNee]
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Blok: Slot
*Vraagteksten
{NewPage}
ZelfDader
Tot slot willen we nog een laatste vraag stellen over ongewenste ervaringen (geestelijk, lichamelijk en seksueel)
binnen de huiselijke kring.
Is het in de afgelopen 12 maanden weleens voorgekomen dat u zelf tegen iemand uit uw huiselijke kring
lichamelijk agressief, controlerend en/of intimiderend was, ongewenst seksueel gedrag liet zien of een expartner heeft gestalkt?
>>Met huiselijke kring bedoelen we partners (uw echtgenoot/echtgenote, uw geregistreerd partner, de
persoon met wie u een relatie heeft), ex-partners, andere gezinsleden (ouders, broer/zus, kinderen) en andere
familieleden (o.a. opa/oma, oom/tante, neef/nicht).<<
[TJaNee]
{NewPage}
OpmAlg
Dit is het einde van de van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u nog iets kwijt over het onderwerp of over de vragenlijst?
MEMO[]
EMPTY, NORF
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Ontvangstbevestiging
*Dit scherm krijgen respondenten te zien nadat de vragenlijst naar het CBS verstuurd is.
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP wil meeloten en is geen winnaar

Incent.Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar =
0

*Vraagteksten
Receipttxt
($1: Helaas. U heeft geen <prijs43> gewonnen.)
Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst willen napraten over dit onderwerp, dan kunt u hiervoor bij de
volgende instanties terecht:
Voor advies of melding voor hulpverlening (voor slachtoffers en plegers):
VEILIG THUIS www.veiligthuis.nl / 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Voor hulp en advies na aanranding of verkrachting:
Centrum Seksueel Geweld www.centrumseksueelgeweld.nl 0800-0188 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Hulpverlening voor slachtoffers:
SLACHTOFFERHULP NEDERLAND WWW.SLACHTOFFERHULP.NL / 0900-0101 (LOKAAL TARIEF)
Voor melding en aangifte:
POLITIE WWW.POLITIE.NL / 0900-8844 (LOKAAL TARIEF)
Napraten over het onderwerp:
KORRELATIE WWW.KORRELATIE.NL / 0900-1450 (15 CENT P/M)
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Kijk op www.cbs.nl als u geïnteresseerd bent in informatie of nieuws over ons.
U kunt ons ook volgen op:
[Logo Twitter] @statistiekcbs met dagelijks nieuwe cijfers over Nederland
[Logo Facebook]http://www.facebook.nl/statistiekcbs
U kunt dit venster sluiten.

3

Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst die geïmputeerd moet worden.
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