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Versiebeheer 

Versie Datum Beschrijving 

1.0 22-04-2022 Aanpassing nodig. Ongewenst is belangrijke tekst weggevallen bij LInspWs en 

ZInspWs. Wijziging in rood. 
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Vragenlijstinstellingen 

*Algemeen 

 

Onderzoekscode Gezo 

Naam datamodel Gezo22 

Vragenlijsttitel Gezondheidsenquête 

Modes CAWI, CAPI 

Smartphone blokkade Nee 

Attributen Voor cawi: NODK, NORF, NO EMPTY 

Voor capi: DK, RF, NO EMPTY 

Knoppen CAWI <vorige><volgende> 

Bibliotheken GenTypes (Opzoekbestanden) 

 

*PeilStart (Main) 

Als PeilStart = [Ja] dan is het interview gestart en wordt de referentiedatum vastgelegd (kan dan niet meer 

wijzigen). Bij non-respons is vanaf dit punt spraken van een afgebroken interview. 

 

PeilStart CtrlPG  Als CtrlPG.CtrlGBA = response en ([Geslacht] of [Gebdatum] niet in 

CtrlPG.CtrlGBA) 

PeilStart CheckPG Als Geboren = response en = NAW.Geb_datum 

PeilStart Huishoudbox Als (HH_Overzicht.Overzicht_Kern of HH_Overzicht.Overzicht_InwOud of 

HH_Overzicht.Overzicht_Overig = [Ja]) of NAW_NEW.AantalPP = 1 

PeilStart 

Panelhuishoudbox 

(PH_Eruit.Klopt_Kern of PH_Eruit.Klopt_InwOud of PH_Eruit.Overig of  

PH_PersGeg.Klopt_PG_Kern of PH_PersGeg.Klopt_PG_InwOud of 

PH_PersGeg.Klopt_PG_Overig of PH_PersGeg.Klopt_PG_Alleen of 

PH_PersGeg.Klopt2_PG_Kern of PH_PersGeg.Klopt2_PG_InwOud of 

PH_PersGeg.Klopt2_PG_Overig of PH_PersGeg.Klopt2_PG_Alleen = [Ja]) 

 

*Tijdmeting [Main.Tijdmeting] 

 

Start.Tijd / Start.Datum Bij beantwoorden variabele HH_Resp.ControTP 

Eind.Tijd / Eind.Datum Bij beantwoorden variabele IncentK.MeeLoten 

 

*Tekstimputaties en instellingen 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 Voorbeeld:  
(1) aan het 
onderzoek x 
(2) aan een 
onderzoek over x. 

NVT 

Controle 
Persoonsgegevens 
/ Check 
Persoonsgegevens 

<IntroCtrlPG> Voorbeeld: 
Bedankt dat u 
mee wilt werken 
aan het onderzoek 
x. 

Voorbeeld: 
Bedankt dat u 
mee wilt werken 
aan het onderzoek 
x. 

Voorbeeld: 
Bedankt dat u 
mee wilt werken 
aan het onderzoek 
x. 
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 PARAM_ctrlpg_BurgSt1 0/1 0/1 0/1 

Maatschappelijke 
positie 

<Param_Maatspos> Nu volgen een  
aantal algemene 
vragen. 
 

Voorbeeld: 

Allereerst willen 

we een aantal 

algemene 

gegevens van ($A: 

u $B: hem $C: 

haar) weten. 

Nu volgen een  
aantal algemene 
vragen. 

 

Incentive <IncentiveIntro> Dit waren alle 
vragen. 

Voorbeeld: 
1) Dit waren alle 
vragen.  
2) (leeg) 

Dit waren alle 
vragen. 

 <Prijs1> 
 

Voorbeeld: 
1) een iPad  
2) VVV-bonnen ter 
waarde van 250 
euro 

Voorbeeld: 
1) een iPad  
2) VVV-bonnen ter 
waarde van 250 
euro 

Voorbeeld: 
1) een iPad 
2) VVV-bonnen ter 
waarde van 250 
euro 

 <Prijs2> Voorbeeld: 
1) een iPad  
2) de VVV-bonnen 

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

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

 <Prijs3> Voorbeeld: 
1) de iPad  
2) de VVV-bonnen 

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

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

 <Prijs4> Voorbeeld: 
1) iPad  
2) VVV-bonnen 

Voorbeeld: 
1) iPad  
2) VVV-bonnen 

Voorbeeld: 
1) iPad  
2) VVV-bonnen 

Keuze Incentive <IncentiveIntro> Voorbeeld: 
Dit waren alle 
vragen.  

Dit waren alle 

vragen.  

Dit waren alle 

vragen.  

 <WaardeVVV>  Voorbeeld:  
400 

Voorbeeld: 
400 

Voorbeeld: 
400 

                                                                 
1 Wel / niet burgerlijke staat laten zien bij controleren persoonsgegevens: 0 = niet, 1 = wel.  



Stuurinformatie  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 8 

Stuurinformatie 

 

Kenmerk

Onderzoekcode Onderzoekscode zonder jaartal Zie: Naamgevingsconventies

Enquête(code)

Laatst gewijzigd op

Vragenlijstontwerper

Kenmerk

Productsjabloon

Naam_vragenlijst

ToonWervingsblok Ja - verplicht INTEGER OND Tonen Wervingsblok 1 = Blok tonen

2 = Blok niet tonen ivm Experiment Gezo

Kenmerk Geldt voor enquête(s) Opmerking

OmschrijvingReferentiePeriode Bijv. 2019, 1e kwartaal 2019, 2018-2019

ReferentiePeriodeJaar Bijv. 2019

Uit bron Variabele

Main.NAW.SteekproefEenheidID Ja - verplicht STRING CASE CollectieEenheid.EenheidId

Main.NAW.SteekproefEenheidType Ja - verplicht STRING CASE CollectieEenheid.EenheidType

Main.NAW.Naam_vragenlijst Ja - verplicht STRING OND Naam_vragenlijst

Main.NAW.OmschrijvingReferentieperiode Nee STRING ENQ OmschrijvingReferentieperiode

Main.NAW.ReferentiePeriodeJaar Nee STRING ENQ CodeReferentieperiode.Jaar 

Main.NAW.Voorletters Ja - optioneel STRING EAB Persoon.Voorletters

Main.NAW.Naam Ja - verplicht STRING EAB Persoon.Achternaam

Main.NAW.Geb_datum Ja - verplicht STRING EAB Persoon.GeboorteDatum

Main.NAW.Geslacht Ja - verplicht STRING EAB Persoon.Geslacht

Main.NAW.SE_BurgStaat Ja - verplicht STRING STP Burgerlijke staat 1 = NooitGeh 

2 = Gehuwd

3 = WeduwSt 

4 = Gescheid

5 = Partnerschap 

6 = Partner v.u. Weduw 

7 = Partner v.u. scheiding

Main.NAW.Straatnaam Ja - verplicht STRING EAB Straatnaam

Main.NAW.Huisnr Ja - verplicht STRING EAB Huisnummer

Main.NAW.Huisnr_toev Ja - optioneel STRING EAB HuisnummerToevoeging

Main.NAW.Postcode Ja - verplicht STRING EAB Postcode

Main.NAW.Gemeente_code Ja - verplicht STRING EAB Gemeente_code

Main.NAW.Plaatsnaam Ja - verplicht STRING EAB Plaatsnaam

Main.NAW.Telefoonnummer1 Ja - optioneel STRING EAB Telefoonnummer

Main.NAW.Telefoonnummer2 Ja - optioneel STRING EAB Telefoonnummer

Main.NAW.URL_specifiekesite Ja - verplicht STRING OND URL_specifiekesite Zie brievensjabloon

Main.NAW.Correspondentienummer Ja - verplicht STRING CASE Correspondentienummer nieuw toegevoegd t.b.v. welkomstscherm

Main.Phoenix.Herkomst Ja - verplicht STRING EAB Herkomst Alleen CAPI!

Main.Stuur.SE_Peiling Nee INTEGER STP Peiling 1 = Peiling 1

2 = Peiling 2

3 = Peiling 3

4 = Peiling 4

Main.Stuur.SE_Winnaar Ja - verplicht INTEGER STP Winnaar 0 = Nee

1 = Ja

Uit bron Variabele

Main.Stuur.SE_Groep Ja - verplicht INTEGER OND ToonWervingsblok 1 = Blok tonen

2 = Blok niet tonen ivm Experiment Gezo

GEZO22 Onderzoekscode of beschrijvend (1e enquête 2017)

Phoenix variabelen vragenlijst personenonderzoek

Waarde Opmerking

GEZO

Waarde

1-11-2021 Datum oplevering sjabloon

RVCS PID of naam

Vaste kenmerken onderzoek t..b.v. vragenlijst

Waarde Opmerking

GEZO22 Naam van de vragenlijst bestaande uit onderzoekcode en jaartal

Gezondheidsenquête Titel van de vragenlijst

Vaste kenmerken enquête t..b.v. vragenlijst

Vragenlijstvariabelen

Variabele in vragenlijst Aanwezig Format Toekenning Opmerkingen/

Mogelijke waarden in vragenlijst

Vragenlijstspecifieke variabelen Aanwezig Format Toekenning Opmerkingen/

Mogelijke waarden in vragenlijst
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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  Mode = CAWI 

$T  Mode = CATI 

$P  Mode = CAPI 

 

$A   Persoon beantwoordt zelf de vragen 

$B   Proxy beantwoording, OP is een man 

$C   Proxy beantwoording, OP is een vrouw 

 

$V    HHBox.Lft_OP ≥ 12 jaar  

$K   HHBox.Lft_OP < 12 jaar 

 

2. Types 

 

TVoorlett 

String[10] 

 

TAchterNa 

String[40] 

 

TStraat 

String[55] 

  

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  [Ja] 

2. Nee [Nee] 
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TJaar   

[1900..2030] 

 

TMaand 

1. Januari [Jan] 

2. Februari [Febr]   

3. Maart [Maart] 

4. April  [April] 

5. Mei [Mei] 

6. Juni [Juni] 

7. Juli [Juli] 

8. Augustus [Aug] 

9. September [Sept] 

10. Oktober [Okt] 

11. November [Nov] 

12. December [Dec] 
 

TUur  

[0..95] 

 

TGoed 

1. Uitstekend  [Uitstk] 

2. Heel goed  [Zgoed] 

3. Goed  [Goed] 

4. Matig  [Matig] 

5. Slecht  [Slecht] 

 

TBeperkt 

1. Ja, zeer beperkt [Zeerbepe] 

2. Ja, beperkt [Beperkt] 

3. Ja, een beetje beperkt [Beetbepe] 

4. Nee, niet beperkt [Nietbepe] 

 

TMoeite5 

1. Zonder moeite  [ZonMoei] 

2. Met enige moeite  [MetMoei] 

3. Met grote moeite [GrotMoei] 

4. Alleen met hulp van anderen  [MetHulp] 

5. Zelfs niet met hulp van anderen  [Nvt] 

 

TMoeite4 

1. Zonder moeite  [ZonMoei] 

2. Met enige moeite  [MetMoei] 

3. Met grote moeite  [GrotMoei] 

4. Alleen met hulp van anderen  [MetHulp] 
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TMoeiteNVT 

1. Zonder moeite  [ZonMoei] 

2. Met enige moeite  [MetMoei] 

3. Met grote moeite  [GrotMoei] 

4. Helemaal niet  [Niet] 

5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen  [Nvt] 

 

TMoeiteNee 

1. Ja, zonder moeite [ZonMoei] 

2. Ja, met enige moeite  [MetMoei] 

3. Ja, met grote moeite  [GrotMoei] 

4. Nee, dat kan ik niet  [KanNiet] 

 

THoeVaak 

1. Heel vaak  [Heelvaak] 

2. Vaak  [Vaak] 

3. Soms  [Soms] 

4. Bijna nooit  [Bijnnooi] 

5. Nooit  [Nooit] 

 

TAltyd 

1. Altijd  [Altijd] 

2. Meestal  [Meest] 

3. Soms  [Soms] 

4. Bijna nooit  [Bijnnooi] 

5. Nooit [Nooit] 

 

TTevr 

1. Heel tevreden  [Heeltevr] 

2. Tevreden  [Tevreden] 

3. Niet tevreden en niet ontevreden  [TevrOntvr] 

4. Ontevreden  [Ontevre] 

5. Heel ontevreden  [HeelOnte] 

 

TWaar 

1. Waar  [Waar] 

2. Meestal waar  [MeestWar] 

3. Weet ik niet  [WeetN] 

4. Meestal niet waar  [MeesNwr] 

5. Niet waar  [Nietwaar] 

 

TBeetje 

1. Nee, helemaal niet  [Neeniet] 

2. Ja, een klein beetje  [Beetje] 

3. Ja, enigszins  [Enigsz] 

4. Ja, erg  [Erg] 

5. Ja, heel erg  [Heelerg] 

 

TMinder 

1. Ja, veel minder  [VeelMind] 
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2. Ja, minder  [JaMinder] 

3. Ja, een beetje minder  [JaBeetje] 

4. Nee, niet minder  [NeeNMin] 

 

 

3. Special Attributes 

 

GeenDeze 

Geen van deze ($T/$P: (Ctrl + 3)) [SA_GeenDeze] 

 

Nee 

Nee ($T/$P: (Ctrl + 4))        [SA_Nee] 

 

Geen 

Nee, geen van beide ($T/$P: (Ctrl + 6))      [SA_Geen] 

 

GeenAntw 

Geen antwoord  [SA_GeenAntw] 

 

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. 

 

Datum_Ref 

*Referentiedatum. Wordt 1x gevuld op het moment dat PeilStart = [Ja]. 

 [Datetype] 

EMPTY 

 

Code_mode 

*Mode waarin de vragenlijst is ingevuld 

1. CAWI [M_CAWI] 

2. CAPI [M_CAPI] 

3. CATI [M_CATI] 

NORF 

 

Regel[1..8].M_V 

*Geslacht 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [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 [Gehuwd] 

2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 

3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 

4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF, EMPTY 

  
  



NAW_NEW  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 14 

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 

 

Regel[1..8].PLHH  

*Plek in het Huishouden (t.o.v. de huishoudkern op regel 1). 

1. Alleen [Alleen] 

2. Kern bestaat uit 1 persoon, niet alleen [K1_noAll] 

3. Echtgeno(o)t(e) [Echtgen] 

4. Partner [Partner] 

5. Kind [Kind] 

6. Vader / moeder [PaMa] 

7. Schoonvader / schoonmoeder [SchoonPM] 

8. Broer / zus [BroerZus] 

9. Schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchBrZus] 

10. Schoonzoon / schoondochter [SchZoDoc] 

11. Kleinkind [KleinKnd] 

12. Opa / oma [OpaOma] 

13. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 

14. Andere relatie [Overig] 

NORF, EMPTY 

 

Regel[1..8].PersID 

*Uniek kenmerk persoon in huishouden (t.b.v. panelonderzoeken). 

*PersID is opgebouwd uit het EenheidID (10 cijfers) + peilingnummer (1 cijfer) +  oplopend cijfer (1 cijfer).  

String[12] 

NORF, 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 [PartnAll] 

2. Partners met kind(eren)  [PartKind] 

3. Partners met kind(eren) en ander(en)  [PKindAnd] 

4. Partners met ander(en) [PartnAnd] 

5. Eenouder met kind(eren)  [EOudKind] 

6. Eenouder met kind(eren) en ander(en)  [EOKndAnd] 

7. Overige huishoudsamenstelling  [Overig] 

NORF, EMPTY 
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Voorlett 

*Voorletters 

String[10] 

 

Achterna 

*AchterNa 

String[40] 

 

Straat 

*Straat 

String[55] 

 

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 

$3 Er is een onderzoekspecifieke website 

beschikbaar. 

Main.NAW.URL_specifiekesite <> EMPTY 

$4 Er is geen onderzoekspecifieke website 

beschikbaar. 

<>$3 

$5 Er is een correspondentienummer beschikbaar. Main.NAW.Correspondentienummer <> EMPTY 

 

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? 

($3: Kijk op <Main.NAW.URL_specifiekesite> voor veelgestelde vragen over dit onderzoek. Staat het antwoord 

op uw vraag hier niet bij, bel $4: Bel) ons gerust op (045) 570 6400 of mail naar contactcenter@cbs.nl ($5: 

onder vermelding van het correspondentienummer: <Main.NAW.Correspondentienummer>). 

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.  

 

 

 

http://www.cbs.nl/
mailto:contactcenter@cbs.nl
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Blok Opening CAPI (SB) [ControCAPI] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Personensteekproef NAW.Geb_datum <> empty  

$2 Adressen- of huishoudenssteekproef NAW.Geb_datum = empty 

$4 OP = man NAW.Geslacht = [M] 

$5 OP = vrouw NAW.Geslacht = [V] 

$6 OP = overig NAW.Geslacht <> [M]/[V] 

 

*Vraagteksten 

 

IntroA 

U gaat nu beginnen met de vragenlijst voor: 

 

($1: Naam: <NAW.Voorletters> <NAW.Naam> (($4: Man $5: Vrouw $6: Geslacht = overig): 

<NAW.Geb_Datum>) 

Adres:  <NAW.Straatnaam> <NAW.HuisNr> <NAW.HuisNr_toev> 

Postcode: <NAW.Postcode> 

Woonplaats: <NAW.Plaatsnaam> 
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Blok Huishoudbox (SB) (Versie 1.10) 

*In de huishoudbox (HHB) wordt de samenstelling van het huishouden vastgesteld.  

Het gaat daarbij om het aantal personen, de samenstelling en de persoonsgegevens (geslacht & 

geboortedatum) van de huishoudleden. De antwoorden uit de HHB worden weggeschreven naar het blok 

NAW_NEW (AantalPP, HHKern, M_V, Geboren, Lft, OP, PLHH). Naar dit blok wordt dan ook in de vragenlijst 

naar verwezen.  
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Blok: Opening [HH_Resp] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Personensteekproef en OP is jonger dan 12  Lft_NAW <> empty en < 12 en ControTP = empty 

$2 Personensteekproef en (OP is 12 jaar of ouder of 

lft onbekend) 

Lft_NAW <> empty en ≥ 12 en VariantPersGeg <> 

[Terugk] 

$3 Man NAW.Geslacht = M 

$4 Vrouw NAW.Geslacht = V 

$5 Overig NAW.Geslacht = O 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

 VariantPersGeg 

*Deze variabele staat standaard op ‘Terugk’. Als de persoonsgegevens niet mogen worden teruggekoppeld, dan 

moet deze handmatig op ‘NietTerugk’ worden gezet.  

1. Persoonsgegevens CAWI terugkoppelen [Terugk] 

2. Persoonsgevoelige CAWI niet terugkoppelen / checkvraag [NietTerugk] 
 

ControTP 

<Flexibel intro: te definiëren per onderzoek> 

($T/$P: STEL VAST: )De vragenlijst is bedoeld voor:  

 

<NAW.Voorletters> < NAW.Naam> (($3: Man $4: Vrouw $5: Geslacht = overig), <AGE(NAW.Geboren)> jaar oud 

(<NAW.Geboren>)) 

 

Kloppen deze gegevens? 

SET[] 

1. Ja, gegevens kloppen [Ja] 

2. Nee, geslacht klopt niet [Geslacht] 

3. Nee, geboortedatum klopt niet [GebDatum] 

4. Nee, de voorletter(s) / achternaam klopt niet [Naam] 

NORF 

 
Harde Controle 3 

Het antwoord ‘Ja, gegevens kloppen’ mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden. 

 
Harde Controle 4 

Kloppen geslacht én geboortedatum niet? Dan heeft u de verkeerde OP. Boek af als ‘gegevens onjuist’. 

 

MV 

<Flexibel intro: eventueel te definiëren per onderzoek.> 

($1: De eerste vragen gaan over uzelf en uw huishouden. Daarna gaan we verder met de vragen over uw kind.  

$2-W: Het is heel belangrijk dat de persoon die voor dit onderzoek uitgenodigd is zelf de vragen invult.) 

</Flexibel intro> 
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($T/$P: STEL VAST: )Wat is uw geslacht? 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

Geboren  

Wat is uw geboortedatum? 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datumtype[] 

NORF 

 
Harde Controle 1 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  
 
Harde Controle 2 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. 

 
Harde Controle 5 

De ingevulde geboortedatum komt niet overeen met de geboortedatum van de persoon die voor dit onderzoek 

is uitgenodigd. Controleer a.u.b. uw antwoord.  

Als u niet de persoon bent die voor dit onderzoek is uitgenodigd, willen we u vriendelijk vragen om de vragenlijst 

af te sluiten met de knop ‘Opslaan en sluiten’.  

 
Zachte Controle 1 

Als u geboren bent op <Geboren>, bent u  jonger dan 12 jaar. Klopt de geboortedatum die u heeft ingevuld? 

Zo niet, pas dan de datum aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 

AFL_LFT 
*Afleiding Leeftijd 
[0..125]  

 

Voorlett 

Wat is/zijn dan uw voorletter(s) en achternaam? 

 

Voorletter(s): 

[TVoorlett] 

NORF 

 

AchterNa 

Achternaam: 

[TAchterNa] 

NORF 
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Blok: Hoofdroute [HH_Kern] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Personensteekproef en OP is jonger dan 12  Lft_NAW <> empty en < 12 

$3 OP is 15 jaar of ouder en jonger dan 18 HH_Resp.AFL_LFT ≥ 15 en < 18  

$4 OP heeft een partner in het huishouden Partner = [Ja] 

$5 1 kind AantKind = 1 

$6 Meer dan 1 kind AantKind > 1 

$7 Meer dan 6 kinderen en huishouden = echtpaar AantKind > 6 en AFL_Huishouden = [PartKind] 

$8 Meer dan 7 kinderen en huishouden = eenouder AantKind > 7 en AFL_Huishouden = [AlOudKind] 

$9 Huishouden = echtpaar en respondent is jonger 

dan 70 

AFL_Huishouden = [Partner]/[PartKind] en 

HH_Resp.AFL_LFT < 70 

$10 Huishouden = eenouder en respondent is jonger 

dan 70 

AFL_Huishouden = [AlOudKind] en 

HH_Resp.AFL_LFT < 70 

$11 Respondent is 50 jaar of ouder HH_Resp.AFL_LFT ≥ 50 

$12 Aantal andere personen = 1 AantAnd = 1 

$13 Aantal andere personen > 1 AantAnd > 1 

$14 Meer anderen dan er regels zijn AFL_AantalPP > 8 

$15 Er zijn nog 2 of meer regels over voor andere 

personen 

AFL_RegelAnd > 1 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

Alleen 

Woont u alleen of samen met anderen? 

1. Alleen [Alln] 

2. Samen met anderen [Samen] 

NORF 

 

Ouders 

Woont u bij uw (stief- of pleeg) ouder(s)? 

1. Ja [InwOud] 

2. ($3: Nee, ik woon samen met andere studenten) [Stud] 

3. ($3: Nee, ik woon alleen)  [Alleen] 

4. Nee, andere woonsituatie [Anders] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

Partner 

Woont u samen met een partner / echtgeno(o)t(e)? 

[TJaNee] 

NORF 
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{NewPage} 

 

Getrouwd 

Zijn u en uw partner getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?  

1. Ja, getrouwd [Gehuwd] 

2. Ja, geregistreerd partnerschap [RegPartn] 

3. Nee [Ongehuwd] 

NORF 

 

MV_PA 

Wat is het geslacht van uw partner? 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

Geboren_PA 

Wat is de geboortedatum van uw partner? 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datetype[] 

 
Harde Controle 1 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  
 
Harde Controle 2 

De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  
 
Zachte Controle 1 

Uw partner is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 

LFT_PA 

Wat is de leeftijd van uw partner? 

[0..125] jaar 

NORF 

 
Zachte Controle 2 

Uw partner is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 

AFL_LFT_PA 

*Afleiding leeftijd. 

Integer[] 
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Kinderen  

Heeft u ($4: en/of uw partner) kinderen die bij u in huis wonen? 

>>Wisselt dit? Bijv. door co-ouderschap of studerende kinderen? 

Antwoord dan ‘ja’ als de kinderen het grootste deel van de tijd bij u in huis wonen.<< 

[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

SamAnders 

($T/$P: STEL VAST: )Welke omschrijving past het beste bij uw woonsituatie? 

1. Ik woon bij mijn (stief- of pleeg) ouder(s) [InwOud] 

2. Ik woon samen met andere studenten [Stud] 

3. Andere woonsituatie [Anders] 

NORF 

 

AFL_Huishouden 

*Afleiding huishoudsamenstelling 

1. Alleen / student [Alleen]  

2. Echtpaar alleen [Partner] 

3. Echtpaar + kind(eren) [PartKind] 

4. Alleenstaand ouder + kind(eren) [AlOudKind] 

5. Inwonend ouders [InwOud] 

6. Andere situatie [Anders] 
 
{NewPage} 

 

AantKind 

Hoeveel kinderen heeft u ($4: en/of uw partner) die bij u in huis wonen? 

>>Wisselt dit aantal, bijv. door co-ouderschap of studerende kinderen? 

Ga dan uit van de situatie die het vaakst voorkomt.<< 

[1..50] 

NORF 

 

AFL_RegelKind 

* Afleiding aantal regels voor kinderen. 

Integer[] 
 
{NewPage} 

 

Intro_Kind 

($T/$P: STEL VAST:) 

($5: Wat is het geslacht en de geboortedatum van dit kind? 

$6: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze kinderen?) 

($7: >>U hoeft niet de gegevens voor alle kinderen op te geven; 6 is voldoende.  

Geef bij voorkeur de gegevens van het oudste en het jongste kind op. << 

$8:>>U hoeft niet de gegevens voor alle kinderen op te geven; 7 is voldoende.  

Geef bij voorkeur de gegevens van het oudste en het jongste kind op. <<) 



Blok: Hoofdroute [HH_Kern]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 24 

($1: Let op: we hebben de gegevens ($6: van het kind over wie deze vragenlijst gaat) al ingevuld ($6: onder kind 

1). U hoeft deze gegevens alleen nog maar te controleren.) 
 

Array Kind[i] = AantKind.  

Indien personensteekproef en OP < 12 jaar, dan gegevens van OP als eerste voor invullen (uit NAW/BRP) 

 

($6: *HEADER*: Kind [i]) 

 

Kind[i].MV 

Geslacht ($6: kind [i]): 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

Kind[i].Geboren 

Geboortedatum ($6: kind [i]): 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datetype[] 

 
Harde Controle 3 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  
 
Harde Controle 4 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. 

 

Kind[i].LFT 

<Rood>Wat is dan de leeftijd ($6: van kind [i])?</Rood> 

[0..125] jaar 

NORF 

 

Kind[i].AFL_LFT  

[0..125] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

Anderen 

Wonen er ook nog andere personen bij u ($4: en uw partner) in huis, bijvoorbeeld ($9: uw (schoon)ouder(s) 

$10: uw ouder(s),)($11: kleinkinderen,) broers of zussen of andere bekenden? 

>>Het gaat alleen om personen:  

* die langer dan een jaar bij u ($4: en uw partner) in huis (blijven) wonen, en 

* die meebetalen aan of gebruik maken van de huishoudelijke uitgaven (bijv. huur/hypotheek, energie, 

boodschappen, kleding of inboedel).<< 

[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 



Blok: Hoofdroute [HH_Kern]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 25 

 

AantAnd 

Om hoeveel andere personen gaat het? 

[1..20] 

NORF 

 

AFL_AantalPP 

*Afleiding aantal personen in huishouden. 

Integer[] 

 

AFL_RegelAnd 

*Afleiding resterend aantal regels voor andere personen 

[-44..7] 
 
{NewPage} 

 

Intro_Ander 

($T/$P: STEL VAST:) 

($12: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze persoon en wat is zijn/haar relatie tot u? 

$13: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze personen en wat is hun relatie tot u?) 

($14: >>U hoeft niet de gegevens voor alle personen op te geven; <AFL_RegelAnd> is voldoende.   

Geef bij voorkeur de gegevens van de oudste ($15: en de jongste) persoon op.<<) 

 

Array Ander[i] = AFL_RegelAnd 

 

($13: *HEADER*: Persoon [i]) 

 

Ander[i].MV 

Geslacht ($13: persoon [i]): 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

Ander[i].Geboren 

Geboortedatum ($13: persoon [i]): 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datetype[] 

 
Harde Controle 5 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  
 
Harde Controle 6 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  

 

Ander[i].LFT 

<Rood>Wat is dan de leeftijd ($13: van persoon [i])?</Rood> 

[0..125] jaar 
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NORF 

 

Ander[i].AFL_LFT 

[0..125] 

NORF 

 

Ander[i].PLHH 

($T/$P: STEL VAST: Relatie tot OP:) 

 

($12: Deze persoon $13: Persoon [i]) is mijn: 

[TPLHH] 

1. Vader / moeder  [PaMa] 

2. Schoonvader / schoonmoeder [SchoonPM] 

3. Broer / zus [BroerZus] 

4. Schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchBrZus] 

5. Schoonzoon / schoondochter [SchZoDoc] 

6. Kleinkind [KleinKnd] 

7. Opa / oma [OpaOma] 

8. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 

9. Andere relatie [Overig] 

NORF 
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Blok: Inwonend Ouders [HH_InwOud] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Vader en moeder Ouder = [VadMoed] 

$2 Twee vaders of alleenstaande vader = $2a/$2b 

$2a Twee vaders  Ouder = [BeidVad] 

$2b Alleenstaande vader Ouder = [AlVad] 

$3 Twee moeders of alleenstaande moeder = $3a/$3b 

$3a Twee moeders Ouder = [BeidMoed] 

$3b Alleenstaande moeder Ouder = [AlMoed] 

$4 1 broer / zus AantBroerZus = 1 

$5 Meer dan 1 broer/zus AantBroerZus > 1 

$6 Huishouden heeft meer dan 8 personen (alleen 

met OP / ouders / broers/zussen) 

AantBroerZus > AFL_RegelBZ 

$8 1 andere persoon AantAnd = 1 

$9 Meer dan 1 andere persoon AantAnd > 1 

$10 HH bestaat uit meer dan 8 personen AFL_AantalPP > 8 

$11 HH bestaat uit meer dan 8 personen en er hoeft 

maar over één andere persoon nog 

gerapporteerd te worden. 

AFL_AantalPP > 8 en AFL_RegelAnd > 1 

$12 Twee vaders of twee moeders: geboortedatum 

persoon regel 1 bekend.  

Ouder = [BeidVad]/[BeidMoed] en 

Kern1.Geboren = response 

$13 Twee vaders of twee moeders: geboortedatum 

persoon regel 1 onbekend. 

Ouder = [BeidVad]/[BeidMoed] en 

Kern1.Geboren = RF 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

WieKern 

Wie regelt het meeste bij u thuis?  

Wie betaalt bijvoorbeeld meestal de huur/hypotheek, de boodschappen of doet de belastingaangifte? 

1. Mijn ouder(s)  [Ouder] 

2. Ikzelf [OP] 

3. Iemand anders [Ander] 

NORF 

 
{NewPage} 
 

Ouder_1 

($T/$P: STEL VAST:) 

Bij wie woont u (het grootste deel van de tijd)? 

1. Bij beide ouders samen [Samen] 

2. Alleen bij uw vader [AlVad] 

3. Alleen bij uw moeder [AlMoed] 

4. Anders [Anders] 
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NORF 

 
{NewPage} 
 

Ouder_2 

($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om uw: 

1. Vader en moeder [VadMoed] 

2. Vader en vader [BeidVad] 

3. Moeder en moeder [BeidMoed] 

4. Anders [Anders] 

NORF 

 

Ouder 

*Afleiding bij wie OP woont 

1. Vader en moeder [VadMoed] 

2. Vader en vader [BeidVad] 

3. Moeder en moeder [BeidMoed] 

4. Alleen vader [AlVad] 

5. Alleen moeder [AlMoed] 

6. Anders [Anders] 

NORF 

 

AFL_AantKern 

*Afleiding aantal personen waaruit de huishoudkern bestaat. 

Integer[] 

 

Partner 

Heeft uw ($2b: vader $3b: moeder) een partner die ook bij u in huis woont? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Getrouwd 

Zijn uw ($1/2a/$3a: ouders $2b: vader en zijn partner $3b: moeder en haar partner) getrouwd of hebben zij 

een geregistreerd partnerschap?  

1. Ja, getrouwd [Gehuwd] 

2. Ja, geregistreerd partnerschap [RegPartn] 

3. Nee [Ongehuwd] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

Kern[1].Geboren 

Wat is de geboortedatum van uw ($2a/$3a: oudste) ($1/$2: vader $3: moeder)? 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datetype[] 

 
Harde Controle 1 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  
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Harde Controle 2 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  
 
Zachte Controle 1 

($1/$2: Uw vader $3: Uw moeder) is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 

Kern[1].LFT 

Wat is ($1/$2: zijn $3: haar) leeftijd? 

[15..125] jaar 

NORF 

 

Kern[1].AFL_LFT 

*Afleiding leeftijd ouder 1 

[0..125] 

 
{NewPage} 

 

Kern[2].Geslacht 

Is de partner van ($2b: uw vader $3b: uw moeder) een man of een vrouw? 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

Kern[2].Geboren 

Wat is de geboortedatum van ($2b/$3b: de partner van) uw ($2a/$3a: andere) ($1/$3: moeder $2: vader)? 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datetype[] 
 
Harde Controle 3 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  

 
Harde Controle 4 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  

 
Zachte Controle 3 

Deze persoon is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 

Kern[2].LFT 

Wat is ($1/$3a: haar $2a: zijn $2b/$3b: zijn/haar) leeftijd? 

[15..125] jaar 

NORF 
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Kern[2].AFL_LFT 

*Afleiding leeftijd ouder 2 

[0..125] 
 
{NewPage} 

 

BroerZus 

Heeft u broers of zussen die ook bij u in huis wonen? 

>>* Ook half-, stief- of pleegbroers of -zussen tellen mee. 

* Wisselt dit? Bijv. omdat uw broer/zus op kamers zit of op sommige dagen bij een andere ouder woont.   

Antwoord dan alleen ‘ja’ wanneer hij/zij het grootste deel van de tijd bij u in huis woont.<< 

[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

AantBroerZus 
Hoeveel broers en/of zussen wonen bij u in huis? 
[1..50] 

NORF 

 

AFL_RegelBZ 

*Max. aantal regels broers/zussen die in de hhbox passen. 

Integer[] 

 
{NewPage} 
 

Intro_BrZus 

($T/$P: STEL VAST:) 

($4: Wat is zijn/haar geslacht en geboortedatum? 

$5: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze broers/zussen?) 

($6: >>U hoeft niet de gegevens voor al uw broers/zussen op te geven; <AFL_RegelBZ> is voldoende.  

Geef bij voorkeur de gegevens van uw oudste en jongste broer/zus op.<<) 
 

Array BZ[i] = AFL_RegelBZ 

 

($5: *HEADER*: Broer / zus [i]) 

 

BZ[i].MV 

Geslacht ($5: broer / zus [i]): 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

BZ[i].Geboren 

Geboortedatum ($5: broer / zus [i]): 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datetype[] 
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Harde Controle 5 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  

 
Harde Controle 6 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  

 

BZ[i].LFT 

<Rood>Wat is dan de leeftijd ($5: van broer / zus [i])?</Rood> 

[0..125] jaar 

NORF 

 

BZ[i].AFL_LFT  

[0..125] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

Anderen 

Wonen er nog andere personen bij u in huis, bijvoorbeeld uw opa, oma of andere bekenden? 

>>Het gaat alleen om personen:  

* die langer dan een jaar bij u in huis (blijven) wonen, en 

* die meebetalen aan of gebruik maken van de huishoudelijke uitgaven (bijv. huur/hypotheek, energie, 

boodschappen, kleding of inboedel).<< 

 [TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

AantAnd 

Om hoeveel andere personen gaat het? 

[1..20] 

NORF 

 

AFL_AantalPP 

*Afleiding aantal personen in huishouden. 

Integer[] 
 

AFL_RegelAnd 

*Resterend aantal andere personen waar nog vragen over moeten worden beantwoord. 

[-44..7] 
 
{NewPage} 

 

Intro_Ander 

($T/$P: STEL VAST:) 

($8: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze persoon en wat is zijn/haar relatie tot uw ($1/$2: vader 

$3: moeder) ($12: (<Kern1.Geboren>) $13: (<Kern1.AFL_LFT> jaar))?  

$9: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze personen en wat is hun relatie tot uw ($1/$2: vader $3: 

moeder) ($12: (<Kern1.Geboren>) $13: (<Kern1.AFL_LFT> jaar))? 
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($10: >>U hoeft niet de gegevens voor alle personen op te geven; <AFL_RegelAnd> is voldoende.   

Geef bij voorkeur de gegevens van de oudste ($11: en de jongste) persoon op.<<) 

 

Array Ander[i] = AFL_RegelAnd 

 

($9: *HEADER*: Persoon [i]) 

Ander[i].MV 

Geslacht ($9: persoon [i]): 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

Ander[i].Geboren 

Geboortedatum ($9: persoon [i]): 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datetype[] 

 
Harde Controle 7 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  
 
Harde Controle 8 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  

 

Ander[i].LFT 

<Rood>Wat is dan de leeftijd ($9: van persoon [i])?</Rood> 

[0..125] jaar 

NORF 

 

Ander[i].AFL_LFT 

[0..125] 

NORF 

 

Ander[i].PLHH 

($T/$P: STEL VAST: Relatie tot ($1/$2: vader $3: moeder:) 

 

($8: Deze persoon $9: Persoon [i]) is mijn ($1/$2: vaders $3: moeders): 

[TPLHH] 

1. Vader / moeder  [PaMa] 

2. Schoonvader / schoonmoeder [SchoonPM] 

3. Broer / zus [BroerZus] 

4. Schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchBrZus] 

5. Schoonzoon / schoondochter [SchZoDoc] 

6. Kleinkind [KleinKnd] 

7. Opa / oma [OpaOma] 

8. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 

9. Andere relatie [Overig] 

NORF 
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Blok: Overig [HH_Overig] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Iemand anders regelt het meeste.  WieKern1 = [Ander] of (WieKern1 = empty en 

AFL_Kern = [Ander]) 

$2 Onbekend wie het meeste regelt, iemand anders 

is hoofdkostwinnaar.  

WieKern2 = [Ander] 

$3 Onbekend wie hoofdkostwinnaar is, iemand 

anders is het oudste.  

WieKern3 = [Ander] 

$4a Kern <> OP en Kern = Man Kern[1].MV = [Man] 

$4b Kern <> OP en Kern = Vrouw Kern[1].MV = [Vrouw] 

$5 Kern <> OP en Kern = Overig Kern[1].MV = [Overig] 

$6a Respondent (OP) = man HH_Resp.MV = [Man] 

$6b Respondent (OP) = vrouw HH_Resp.MV = [vrouw] 

$7 Respondent (OP) = overig HH_Resp.MV = [Overig] 

$8 OP = kern AFL_Kern = [OP] 

$9 OP is jonger dan 15 WieKern1 = empty 

$10 OP is de kern en er is nog een andere persoon in 

het huishouden 

AFL_Kern = [OP] en AFL_RegelAnd = 1 

$11 OP is de kern en er zijn 2 of meer andere 

personen in het huishouden. 

AFL_Kern = [OP] en AFL_RegelAnd > 1 

$12 OP is niet kern. Naast de OP en de hhkern is er 

nog een derde persoon in het huishouden.  

AFL_Kern = [Ander] en AFL_RegelAnd = 1 

$13 OP is niet de kern. HH bestaat uit de OP, 2 

partners (kern) + nog één andere persoon in het 

huishouden 

AFL_Kern = [Ander] en AFL_RegelAnd > 1 

$14 HH bestaat uit meer dan 8 personen. AantalPP > 8  

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

AantalPP 

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 

Tel uzelf ook mee. 

>>We bedoelen alle personen waarmee u samenwoont en die: 

* meebetalen aan de huishoudelijke uitgaven, of 

* gebruik maken van de huishoudelijke uitgaven  

Denk bijv. aan de huur/hypotheek, energie, boodschappen, kleding of inboedel.<< 

[1..49] personen 

NORF 

 
Harde Controle 0 

Omdat u jonger bent dan 15 kunt u niet aangeven dat u alleen woont. 

Pas a.u.b. uw antwoord aan. 
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AFL_AantalPP 

*Afleiding aantal personen in huishouden. 

Integer[] 
 
{NewPage} 

 

WieKern1 

Wie regelt het meeste in uw huishouden?  

Wie betaalt bijvoorbeeld meestal de huur/hypotheek, de boodschappen of doet de belastingaangifte? 

($T/$P: Bent u dat zelf of is dat iemand anders?) 

1. Ikzelf [OP] 

2. Iemand anders [Ander] 

3. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

WieKern2 

Wie verdient het meeste of is de hoofdkostwinner?  

1. Ikzelf [OP] 

2. Iemand anders [Ander] 

3. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

WieKern3 

Wie is de oudste in het huishouden?  

1. Ikzelf [OP] 

2. Iemand anders [Ander] 

NORF 

 

AFL_Kern 

*Afleiding wie de huishoudkern is, OP of iemand anders. 

1. OP [OP] 

2. Ander [Ander] 

 
{NewPage} 

 

Kern[1].MV 

Wat is het geslacht van ($1: de persoon die het meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in 

het huishouden) ($9: in huis)? 

($9: Denk bijvoorbeeld aan het betalen van de huur/hypotheek, de boodschappen of het doen van de 

belastingaangifte.) 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 



Blok: Overig [HH_Overig]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 35 

 

Kern[1].Geboren 

Wat is de geboortedatum van deze persoon? 

Datetype[] 

 
Harde Controle 1 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  

 
Harde Controle 2 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  

 
Zachte Controle 1 

Deze persoon is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 

Kern[1].LFT 

Wat is de leeftijd van deze persoon? 

[0..125] jaar 

NORF 

 

Kern[1].AFL_LFT 

*Afleiding leeftijd kern 

[0..125] 

 
Zachte Controle 2 

Deze persoon is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 
{NewPage} 
 

PLHH 

($T/$P: STEL VAST: Relatie OP tot kern:) 

 

Wat is uw relatie tot ($1: de persoon die het meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in 

het huishouden)? 

Ik ben ($4a: zijn $4b: haar $5: van deze persoon de): 

1. Partner [Partner] 

2. Kind [Kind] 

3. ($6a: Vader $6b: Moeder $7: Ouder) [PaMa] 

4. ($6a: Schoonvader $6b: Schoonmoeder $7: Schoonouder) [SchoonPM] 

5. ($6a: Broer $6b: Zus $7: Broer / zus) [BroerZus] 

6. ($6a: Schoonbroer (zwager) $6b: Schoonzus $7: Schoonbroer / schoonzus) [SchBrZus] 

7. ($6a: Schoonzoon $6b: Schoondochter $7: Schoonzoon / schoondochter) [SchZoDoc] 

8. Kleinkind [KleinKnd] 

9. ($6a: Opa $6b: Oma $7: Opa / oma) [OpaOma] 

10. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 
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11. Andere relatie [Overig] 

NORF 

 
{NewPage} 
 

GetrouwdOP 

Zijn u en uw partner getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?  

1. Ja, getrouwd [Gehuwd] 

2. Ja, geregistreerd partnerschap [RegPartn] 

3. Nee [Ongehuwd] 

NORF 

 

Partner 

Heeft ($8: u $1: de persoon die het meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in het 

huishouden) een partner/echtgeno(o)t(e) die ook bij u in huis woont? 

[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

Getrouwd 

Zijn ($8: u en uw partner $1/$2:/$3: zij) getrouwd of ($8: heeft u $1/$2/$3: hebben zij) een geregistreerd 

partnerschap?  

1. Ja, getrouwd [Gehuwd] 

2. Ja, geregistreerd partnerschap [RegPartn] 

3. Nee [Ongehuwd] 

NORF 

 

Kern[2].MV 

Wat is het geslacht van ($8: uw $1/$2/$3: de) partner ($1: van de persoon die het meeste regelt $2: van de 

hoofdkostwinner $3: van de oudste persoon in het huishouden)? 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

Kern[2].Geboren 

Wat is de geboortedatum van ($8: uw $4a: zijn $4b: haar $5: de) partner? 

Datetype[] 

 
Harde Controle 3 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  

 
Harde Controle 4 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  

 
Zachte Controle 3 
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($8: Uw partner $4a: Zijn partner $4b: Haar partner $5: De partner van deze persoon) is jonger dan 15 jaar. 

Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 

Kern[2].LFT 

Wat is de leeftijd? 

[0..125] jaar 

NORF 

 

Kern[2].AFL_LFT 

*Afleiding leeftijd. 

Integer[] 
 
Zachte Controle 4 

($8: Uw partner $4a: Zijn partner $4b: Haar partner $5: De partner van deze persoon) is jonger dan 15 jaar. 

Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’. 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

AFL_RegelAnd 

*Resterend aantal andere personen waar nog vragen over moeten worden beantwoord. 

[0..7] 
 

Intro_Ander 

($T/$P: STEL VAST:) 

($10: Wat is het geslacht en de geboortedatum van de andere persoon in uw huishouden en wat is zijn/haar 

relatie tot u? 

$11: Wat is het geslacht en de geboortedatum van de andere personen in uw huishouden en wat is hun relatie 

tot u? 

$12: Wat is het geslacht en de geboortedatum van de andere persoon in uw huishouden en wat is zijn/haar 

relatie tot ($1: de persoon die het meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in het 

huishouden)?) 

$13: De volgende vragen gaan over de andere personen in het huishouden die nog niet eerder aan bod zijn 

geweest.  

 

Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze personen en wat is hun relatie tot ($1: de persoon die het 

meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in het huishouden)?) 

($14: >> U hoeft niet de gegevens voor alle personen op te geven; <AFL_RegelAnd> is voldoende.   

Geef bij voorkeur de gegevens van de oudste en de jongste persoon op.<<) 

 

Array Ander[i] = AFL_RegelAnd 

 

($11/$13: *HEADER*: Persoon [i]) 
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Ander[i].MV 

Geslacht ($11/$13: persoon [i]): 

[TMV] 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF 

 

Ander[i].Geboren 

Geboortedatum ($11/$13: persoon [i]): 

>>(DD-MM-JJJJ)<< 

Datetype[] 

 
Harde Controle 5 

De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  
 
Harde Controle 6 

De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.  

 

Ander[i].LFT 

<Rood>Wat is dan de leeftijd ($11/$13: van persoon [i])?</Rood> 

[0..125] jaar 

NORF 

 

Ander[i].AFL_LFT 

[0..125] 

NORF 

 

Ander[i].PLHH 

($T/$P: STEL VAST: ($10/$11: Relatie tot OP)) 

 

($10: Deze persoon is mijn: $11: Persoon [i] is mijn:) 

($12: Relatie van deze persoon tot $1: de persoon die het meeste regelt: $2: de hoofdkostwinner: $3: de 

oudste persoon in het huishouden:) 

($13: Relatie van persoon [i] tot $1: de persoon die het meeste regelt: $2: de hoofdkostwinner: $3: de oudste 

persoon in het huishouden:) 

[TPLHHOverig] 

1. Zoon / dochter [Kind] 

2. Vader / moeder  [PaMa] 

3. Schoonvader / schoonmoeder [SchoonPM] 

4. Broer / zus [BroerZus] 

5. Schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchBrZus] 

6. Schoonzoon / schoondochter [SchZoDoc] 

7. Kleinkind [KleinKnd] 

8. Opa / oma [OpaOma] 

9. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 

10. Andere relatie [Overig] 

NORF 
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Blok: Overzicht [HH_Overzicht] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$M Persoon = man M_V = [Man] 

$F Persoon = vrouw M_V = [Vrouw] 

$O Persoon = overig M_V = [Overig] 

$1 Relatie tot kern: Partner (reg. Partnerschap of 

ongehuwd) 

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Partner]/[Echtgen] 

$3 Relatie tot kern: Kind NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind] 

$4 Relatie tot kern: Vader / Moeder NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [PaMA] 

$5 Relatie tot kern: Schoonvader / schoonmoeder NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [SchoonPM] 

$6 Relatie tot kern: Broer / zus NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [BroerZus] 

$7 Relatie tot kern: Schoonbroer / schoonzus NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [SchBrZus] 

$8 Relatie tot kern: Schoonzoon / schoondochter NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [SchZoDoc] 

$9 Relatie tot kern: Kleinkind NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [KleinKnd] 

$10 Relatie tot kern: Opa / oma NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [OpaOma] 

$11 Relatie tot kern: Ander (schoon)familielid NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Over_Fam] 

$12 Relatie tot kern: Andere relatie NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Overig] 

$13 Geboortedatum is ingevuld NAW_NEW.Regel[i].Geboren <> empty 

$14 OP heeft één of twee vaders.  ([i] = 1 en HH_InwOud.Ouder = [VadMoed] / 

[BeidVad] / [AlVad]) of ([i] = 2 en 

HH_InwOud.Ouder = [BeidVad]) 

$15 OP heeft één of twee moeders. ([i] = 1 en HH_InwOud.Ouder = [BeidMoed] / 

[AlMoed]) of ([i] = 2 en HH_InwOud.Ouder = 

[VadMoed] / [BeidMoed]) 

$16 Vader van OP heeft nieuwe partner (die OP niet 

als vader / moeder ziet) 

[i] = 2 en HH_InwOud.Ouder = [AlVad] 

HH_InwOud.Partner = [Ja] 

$17 Moeder van OP heeft nieuwe partner (die OP 

niet als vader / moeder ziet) 

[i] = 2 en HH_InwOud.Ouder = [AlMoed] 

HH_InwOud.Partner = [Ja] 

$18 OP zelf! [i] = NAW_NEW.Regel[i].OP = [HierOP] 

$19 Broer van OP [i] = NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind] en 

NAW_NEW.Regel[i].OP <> [HierOP] en 

NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] 

$20 Zus van OP [i] = NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind] en 

NAW_NEW.Regel[i].OP <> [HierOP] en 

NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] 

$21 Broer / zus (geslacht onbekend) van OP [i] = NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind] en 

NAW_NEW.Regel[i].OP <> [HierOP] en 

NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Overig] 

$22 Andere relatie [i] = NAW_NEW.Regel[i].PLHH > [Kind]  

$23 Andere persoon dan OP <> ($18) 

$24 Huishouden bestaat uit meer dan 8 personen NAW_NEW.AantalPP > 8 
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*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Toon bij onderstaande vragen het aantal gevulde regels in NAW_NEW. Daarbij is [i] = gelijk aan het 

regelnummer in NAW_NEW.  

Relatie (uzelf en imputatieteksten relaties) = standaard CBS fuchsia.  

 

Voorbeeld (Overzicht_Kern / Overzicht_InwOud): 

Uw gezin / huishouden bestaat uit 4 personen: 

 

Uzelf 

Vrouw, 30 jaar (02-10-1988) 

Partner  

Man, 32 jaar (04-06-1986) 

Dochter  

Vrouw, 4 jaar 

Broer  

Man, 35 jaar (09-01-1984) 

 

Teksten die geïmputeerd moeten worden bij Overzicht_Kern  

 $M (Man) $F (Vrouw) $O (Overig) 

$1 Partner Partner Partner 

$3 Zoon Dochter Kind 

$4 Vader Moeder Ouder 

$5 Schoonvader Schoonmoeder Schoonouder 

$6 Broer Zus Broer / zus 

$7 Schoonbroer (zwager) Schoonzus Schoonbroer / schoonzus 

$8 Schoonzoon Schoondochter Schoonzoon / schoondochter 

$9 Kleinzoon Kleindochter Kleinkind 

$10 Opa Oma Grootouder 

$11 Ander (schoon)familielid Ander (schoon)familielid Ander (schoon)familielid 

$12 Andere relatie Andere relatie Andere relatie 

 

Overzicht_Kern 

Uw gezin / huishouden bestaat uit <NAW_NEW.AantalPP> personen($24:.  

Van 8 personen hebben we de volgende gegevens): 

 

Uzelf  

<NAW_NEW.Regel[1].M_V>, <NAW_NEW.Regel[1].Lft> jaar (<NAW_NEW.Regel[1].Geboren>) 

($1/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$9/$10/$11/$12: ‘Relatie tot OP (zie tabel)’)  

<NAW_NEW.Regel[2..8].M_V>, <NAW_NEW.Regel[2..8].Lft> jaar ($13: (<NAW_NEW.Regel[2..8].Geboren>)) 

 

Klopt dit? 

[TJaNee] 

NORF 
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Overzicht_InwOud 

Uw gezin / huishouden bestaat uit <NAW_NEW.AantalPP> personen($24:.  

Van 8 personen hebben we de volgende gegevens): 

 

($14: Uw vader $15: Uw moeder $16: Partner van uw vader $17: Partner van uw moeder $18: Uzelf $19: Uw 

broer $20: Uw zus $21: Uw broer / zus $22: Andere persoon)  

<NAW_NEW.Regel[1..8].M_V>, <NAW_NEW.Regel[1..8].Lft> jaar ($13: (<NAW_NEW.Regel[1..8].Geboren>)) 

 

Klopt dit? 

[TJaNee] 

NORF 

 

Voorbeeld (Overzicht_Overig): 

Uw huishouden bestaat uit 10 personen.  

Van 8 personen hebben we de volgende gegevens: 

 

Persoon 1 

Vrouw, 30 jaar (02-10-1988) 

Persoon 2: uzelf 

Man, 32 jaar (04-06-1986) 

Persoon 3  

Overig, 4 jaar 

Persoon 4  

Man, 35 jaar (09-01-1984) 

 

Overzicht_Overig 

Uw huishouden bestaat uit <NAW_NEW.AantalPP> personen($24:.  

Van 8 personen hebben we de volgende gegevens): 

 

Persoon [i]($18:: uzelf)  

<NAW_NEW.Regel[i].M_V>, <NAW_NEW.Regel[i].Lft> jaar ($13:(<NAW_NEW.Regel[i].Geboren>))  

 

Klopt dit? 

[TJaNee] 

NORF 

 
Harde Controle 1 

($W: Ga met behulp van de knop ‘vorige’ onderaan het scherm terug om uw antwoorden aan te passen. 

$T/$P: Pas de vorige vragen aan.) 
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Blok: Afsluit HH [HH_Afsluit] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 HHBox: OP (of ouder OP) is jonger dan 12 HH_Resp.AFL_LFT < 12 

$2 HHBox: Kern is jonger dan 15 HH_Kern.AFL_LFT_PA < 15 of  

HH_InwOud.Kern[1].AFL_LFT < 15 of 

HH_InwOud.Kern[2].AFL_LFT < 15 of 

HH_Overig.Kern[1].AFL_LFT < 15 of 

HH_Overig.Kern[2].AFL_LFT < 15 

$3 HHBox: geslacht + geboortedatum fout CAWI [Geslacht] en [Gebdatum] in HH_Resp.ControTP 

 

*Vraagteksten 

 

Einde 

($1: Als u jonger bent dan 12 jaar, kunt u helaas niet meedoen met dit onderzoek. 

$2: Helaas kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. 

$3: U heeft aangegeven dat geslacht én geboortedatum niet kloppen. In dat geval zijn dit alle vragen voor u.) 

Gebruik de knop ‘Verzenden’ onderaan het scherm om de vragenlijst terug te sturen. 

String[1] 

NORF, EMPTY 

 

Einde_TP 

>>($1: Let op: deze persoon mag niet jonger zijn dan 12 jaar. 

$2: Let op: de kern mag niet jonger zijn dan 15 jaar.) 

Pas uw antwoord op de vorige vragen aan of boek af als non-respons.)<< 

 
Harde Controle 1 

Pas uw antwoord aan of boek af als non-respons. 
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Blok Maatschappelijke Positie [Maatspos] (SB) 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP = werkloos / werkzoekend Maatspos = [Werkloos]  

$2 OP = Gepensioneerd / vervroegd pensioen  Maatspos = [PensVut] 

$3 OP = Arbeidsongeschikt  Maatspos = [ArbOng] 

$4 OP = Scholier of studerende  Maatspos = [ScholStu] 

$5 OP = Huisman / huisvrouw  Maatspos = [HuisMV] 

$6 OP = Anders Maatspos = [Anders] 

$7 OP is man NAW_NEW.regel[i].M_V = [Man]  

$8 OP is vrouw NAW_NEW.regel[i].M_V = [Vrouw]  

$9 Geslacht OP = overig NAW_NEW.regel[i].M_V = [Overig] 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

Maatspos 

<Param_Maatspos>2  

Welke van de volgende omschrijvingen past het beste bij ($A: u $B: hem $C: haar)? 

{Voorlees} 

1. Werkende met betaald werk / eigen bedrijf [Werkend] 

2. Werkloos / werkzoekend [Werkloos] 

3. Gepensioneerd of met vervroegd pensioen  [PensVut] 

4. Arbeidsongeschikt  [ArbOng] 

5. Scholier of studerende  [ScholStu] 

6. Huisman / huisvrouw  [HuisMV] 

7. Anders [Anders] 

{/Voorlees} 

NORF 

 

  

                                                                 
2Zie vragenlijstinstellingen voor tekst. Aan het einde van de geïmputeerde tekst een lege regel toevoegen. 
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{NewPage} 

 

TochWerk (Indien niet werkend) 

($1: U heeft aangegeven dat ($A: u $B: hij $C: zij) werkloos / werkzoekend ($A: bent $B/$C: is). 

Soms zijn mensen werkloos / werkzoekend terwijl ze toch werk hebben. Bijv. als ze meer uren willen werken of 

ander werk willen doen.  

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) betaald werk? 1 uur per week telt al mee, ook bijbaantjes en betaalde stages.)  

$2: U heeft aangegeven dat ($A: u $B: hij $C: zij) gepensioneerd of met vervroegd pensioen ($A: bent $B/$C: 

is). 

Soms zijn mensen met pensioen maar werken zij toch nog af en toe.  

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) betaald werk? 1 uur per week telt al mee.  

$3: U heeft aangegeven dat ($A: u $B: hij $C: zij) arbeidsongeschikt ($A: bent $B/$C: is). 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) misschien toch (aangepast) betaald werk? 1 uur per week telt al mee. 

$4: U heeft aangegeven dat ($A: u $B: hij $C: zij) scholier ($A: bent $B/$C: is) of studeert. 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) betaald werk naast ($A: uw $B: zijn $C: haar) opleiding / studie?  

1 uur per week telt al mee, ook bijbaantjes en betaalde stages.)  

$5: U heeft aangegeven dat ($A: u $B: hij $C: zij) ($7: huisman $8: huisvrouw $9: huisman / huisvrouw) ($A: 

bent $B/$C: is). 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) daarnaast betaald werk? 1 uur per week telt al mee.  

$6: Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) betaald werk? 1 uur per week telt al mee, ook bijbaantjes en betaalde stages.)  

[TJaNee] 

NORF  
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Blok Afleiding Betaald Werk [BetWerk]  

AFL_BetWerk 

*Afleiding of OP betaald werk heeft of niet 
[TJaNee] 

NORF 
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Blok Arbeidsuren [ArbUren]  

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

GemUrenGezo 

Hoeveel uur werkt u meestal per week?  

We bedoelen een week waarin u geen vakantie heeft of ziek bent. 

>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 40 of 37,5 uur).<< 

[0,0..168,0] uur per week 

 

ZC_GemUren 

($T/$P: >>)Het antwoord dat u gegeven heeft is meer dan gebruikelijk.  

Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 

1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 

GlobGemUren 

Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer? 

{Voorlees} 

1. Minder dan 12 uur [Tot12] 

2. 12 tot 20 uur [Tot20] 

3. 20 tot 35 uur [Tot35] 

4. 35 uur of meer [Fulltime] 

{/Voorlees} 

NORF  
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Module Onderwijs 

De module onderwijs moet als geheel worden afgenomen. De module bestaat uit de volgende blokken: 

 

- Blok Onderwijs 

- Blok Actueel 

- Blok Gevolgd en Behaald 

- Blok Buitenland  
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Onderwijs: Blok Onderwijs (SB) 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP heeft betaald werk AFL_BetWerk = [Ja] 

$4 OP is jonger dan 27 en onderzoek vindt in de 

zomermaanden plaats 

HH_Resp.AFL_LFT < 27 en Refmaand = 

[Juni]/[Juli]/[Aug]/[Sept] 

$5 OP volgt één opleiding  Hlp_ActOpl = [JaEen]/empty  

$6 Op volgt meerdere opleidingen Hlp_ActOpl = [JaMeer] 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

Hlp_ActOpl 

De volgende vragen gaan over onderwijs. 

 

Volgt ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment een opleiding of cursus? 

Ook workshops, seminars, trainingen of vakbeurzen tellen mee ($1:, zowel voor ($A: uw $B: zijn $C: haar) werk 

als privé). 

1. Ja, één [JaEen] 

2. Ja, meerdere [JaMeer] 

3. Nee [Nee] 

4. ($4: Opleiding recent afgerond/beëindigd, ($A: begin $B/$C: begint) na de vakantie met nieuwe  

opleiding) [Tuss] 

  
{NewPage} 

 

ActODuur  

Duurt ($5: deze opleiding of cursus $6: ten minste één van deze opleidingen of cursussen) 6 maanden of 

langer? 

1. Ja [Lang6mnd]  

2. Nee [Kort6mnd] 

NORF 

 

ActOpl 

* Afleiding of OP op dit moment een opleiding volgt. 

1. Ja [Ja] 

2. Nee [Nee] 

3. Begin na de vakantie met een nieuwe opleiding [Tuss] 

NORF 
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Onderwijs: Blok Actueel (SB) 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Op volgt meerdere actuele opleidingen Onderw_Act_T.Hlp_ActOpl = [JaMeer] 

$2 OP is jonger dan 17 jaar HH_Resp.AFL_LFT < 17 

$3 OP is jonger dan 14 jaar HH_Resp.AFL_LFT < 14 

$4 OP heeft betaald werk / onbekend AFL_BetWerk = [Ja] 

$6 OP volgt VWO NivAct = [VWO] 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

NivAct 

Wat voor soort opleiding of cursus is dit? 

($1: >>Kies bij meerdere opleidingen voor de opleiding waaraan ($A: u $B: hij $C: zij) de meeste tijd 

besteedt.<<) 

($2:>>Als u in een gecombineerde (brug)klas zit, kies dan voor de opleiding die u denkt te gaan volgen.<<) 

1.  ($3: Basisonderwijs (ook speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, onderwijs voor 

 slechthorenden etc.)) [Basis] 

2. Praktijkonderwijs [Praktijk] 

3. Vmbo, lwoo, vso [VMBO] 

4. Havo  [Havo] 

5. Vwo, gymnasium, atheneum [VWO] 

6. Mbo (pdb, mba) [MBO] 

7. Hbo (associate degree) [HBO] 

8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 

9. Andere (bedrijfs)opleiding of cursus [Cursus] 

 
{NewPage} 

 

SrtVMBO 

Welke leerweg volgt ($A: u $B: hij $C: zij)? 

{Voorlees} 

1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg [Basis] 

2. De theoretische of gemengde leerweg [Theo] 

{/Voorlees} 
 

SrtMBO 

Op welk niveau volgt ($A: u $B: hij $C: zij) deze opleiding? 

1. Niveau 1 [MBO1]  

2. Niveau 2  [MBO2] 

3. Niveau 3  [MBO3] 

4. Niveau 4  [MBO4]  

5. Anders [GeenDeze] 
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BOLBBL 

Volgt ($A: u $B: hij $C: zij) de: 

>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 

{Voorlees} 

1. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) [BBL] 

2. Beroepsopleidende leerweg (bol) [BOL] 

{/Voorlees} 

3. Geen van deze [GeenDeze] 

 

DuurHBO 

Wat is de duur van deze opleiding in jaren? 

{Voorlees} 

1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 

2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 

3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 

4. 3 jaar of langer [lang3jr] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

SrtHBOKort 

Wat voor soort hbo-opleiding is dit? 

{Voorlees} 

1. Hbo-master [Master] 

2. Associate degree [AD] 

3. Post-hbo-opleiding [PostHBO] 

4. Andere verkorte hbo-opleiding [Anders] 

{/Voorlees} 

 

SrtUniver 

In welke fase van de opleiding zit ($A: u $B: hij $C: zij) nu? 

{Voorlees} 

1. Bachelor [Bachelor] 

2. Pre-master [PreMaster] 

3. Master [Master]  

4. Post-master / post-doctoraal [PostBer] 

5. Promotieonderzoek [Promov] 

6. Anders [Overig] 

{/Voorlees} 
 

KlasHavoVWO 

In welke klas zit ($A: u $B: hij $C: zij)? 

1. 1ste klas [Klas1] 

2. 2de klas [Klas2] 

3. 3de klas [Klas3] 

4. 4de klas [Klas4] 

5. 5de klas [Klas5] 

6. ($6: 6de klas) [Klas6] 

7. Anders, bijv. volwassenenonderwijs  [NVT] 
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OplCursus  

Welke opleiding of cursus volgt ($A: u $B: hij $C: zij) dan? 

>>Indien het gaat om een combinatie tussen inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren 

opleiding.<< 

{Voorlees} 

1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal [Inburger] 

2. Een werkend leren opleiding [BBL] 

3. ($4: Een opleiding of cursus voor ($A: uw $B: zijn $C: haar) werk) [BdryfOpl] 

4. Anders [Andrs] 

{/Voorlees} 
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Onderwijs: Blok Gevolgd en Behaald (SB) 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP volgt nu een opleiding van +6 maanden Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6Mnd] 

$3 OP is jonger dan 75 HH_Resp.AFL_LFT < 75 

$4 Hoogst gevolgde opleiding = cursus AFL_HgstNivGev = [Cursus] 

$5 Hoogst gevolgde opleiding  = havo AFL_HgstNivGev = [Havo] 

$6 Hoogst gevolgde opleiding  = vwo AFL_HgstNivGev = [VWO] 

$7 Hoogst gevolgde opleiding = mavo AFL_HgstNivGev = [Mavo] 

$8 Hoogst gevolgde opleiding anders dan mavo <> ($7) 

$9 OP heeft lagere school gevolgd [Basis] in NivGev en = ($23) 

$10 OP heeft basisschool gevolgd [Basis] in NivGev en <> ($23) 

$11 OP heeft lbo gevolgd [lbo] in NivGev 

$12 OP heeft vmbo gevolgd [vmbo] in NivGev 

$13 OP heeft mavo gevolgd [mavo] in NivGev 

$14 OP heeft havo gevolgd [havo] in NivGev 

$15 OP heeft vwo gevolgd [vwo] in NivGev 

$16 OP heeft mbo gevolgd [mbo] in NivGev 

$17 OP heeft hbo gevolgd [hbo] in NivGev 

$18 OP heeft universiteit gevolgd [univ] in NivGev 

$19 OP heeft cursus gevolgd [cursus] in NivGev 

$20 OP heeft vwo gevolgd, maar dit is niet de hoogst 

gevolgde en niet de hoogst behaalde opleiding 

[vwo] in NivGev en AFL_HgstNivGev <> [vwo] en 

(AFL_HgstNivBeh < [vwo] of AFL_HgstNivBeh = 

[Cursus]/[GeenDeze]) 

$21 OP heeft havo gevolgd, maar dit is niet de hoogst 

gevolgde en niet de hoogst behaalde opleiding 

(en $20 geldt niet) 

([havo] in NivGev en AFL_HgstNivGev <> [havo] 

en (AFL_HgstNivBeh < [havo] of AFL_HgstNivBeh 

= [Cursus]/[GeenDeze])) en <> ($20) 

$22 OP heeft middelbaar beroepsonderwijs gevolgd 

(geen actueel MBO) 

Afl_HgstNivGev = [MBO] of OplCursus = [BBL] en 

Onderw_Act_Lang.SrtMBO <> [MBO3]/[MBO4] 

$23 OP is voor 1973 geboren (toen was er nog sprake 

van lagere school) 

(Referentiejaar –HH_Resp.AFL_LFT) < 1973 

$24 OP is in of na 1973 geboren (basisschool) <> ($23) 

$25 OP is voor 1984 geboren (leerlingwezen in MBO) (Referentiejaar – HH_Resp.AFL_LFT) < 1984 

$26 OP volgt nu MBO op niveau 3 (($1) en Onderw_Act_Lang.SrtMBO = [MBO3]) of 

(($22) en SrtMboG = [MBO3]) 

$27 OP volgt nu MBO op niveau 4 (($1) en Onderw_Act_Lang.SrtMBO = [MBO4]) of 

(($22) en SrtMboG = [MBO4]) 
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*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

Intro 

De volgende vragen gaan over ($1: andere) opleidingen en cursussen die ($A: u $B: hij $C: zij) ($3: eerder) heeft 

gevolgd. Alle opleidingen tellen mee, ook opleidingen waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) geen diploma heeft 

behaald. We beginnen met opleidingen in Nederland, daarna volgen er vragen over opleidingen in het 

buitenland.  

 
{NewPage} 

 

NivGev 

Welk onderwijs heeft ($A: u $B: hij $C: zij) geheel of gedeeltelijk in Nederland gevolgd van de ($23: lagere 

school $24: basisschool) tot nu?  

($T/$P: >>)Vink alle gevolgde opleidingen aan($1:, behalve de opleiding die ($A: u $B: hij $C: zij) nu 

volgt).($T/$P: <<) 

SET[] 

{Voorlees} 

0. ($23: Lagere school $24: Basisschool)      [Basis] 

1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 

2. Vmbo, lwoo  [VMBO] 

3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  

4. Havo (mms) [Havo] 

5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO] 

6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) [MBO] 

7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 

8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 

9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus (van 6 maanden of langer) [Cursus] 

{/Voorlees} 

10. Geen onderwijs in Nederland gevolgd ($T/$P: (Ctrl + 7))                 [SA_GeenOWNL] 

 

Afl_HgstNivGev 

*Afleiding hoogst gevolgde opleiding 

0. Basisonderwijs [Basis] 

1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 

2. Vmbo, lwoo [VMBO] 

3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  

4. Havo (mms) [Havo] 

5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO] 

6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 

7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 

8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 

9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus [Cursus] 

NORF 

  



Onderwijs: Blok Gevolgd en Behaald (SB)  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 54 

{NewPage} 

 

SrtLBO 

Om welke opleiding ging het dan? 

{Voorlees} 

1. Lbo, lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool [LBO] 

2. Praktijkonderwijs, avmb  [Praktijk] 

3. Vso (voortgezet speciaal onderwijs) [VSO] 

4. Een andere opleiding [Andrs] 

{/Voorlees} 

 

SrtVMBO 

De volgende vragen gaan over de laatste vmbo- of lwoo-opleiding die ($A: u $B: hij $C: zij) heeft gevolgd.  

 

Welke leerweg had deze opleiding? 

{Voorlees} 

1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg [Basis] 

2. De theoretische of gemengde leerweg [Theo] 

{/Voorlees} 

 

SrtMBOG 

De volgende vragen gaan over de laatste mbo-opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) die ($A: 

u $B: hij $C: zij) heeft gevolgd.  

 

Wat was het niveau van deze opleiding? 

{Voorlees} 

1. ($25: Mbo oude structuur (tot 1998)) [oudMBO] 

2. Niveau 1 [MBO1]  

3. Niveau 2  [MBO2] 

4. Niveau 3 [MBO3] 

5. Niveau 4  [MBO4]  

{/Voorlees} 

6. Geen van deze [GeenDeze] 
 
{NewPage} 

 

LeerlingW 

Ging het om een opleiding in het leerlingwezen?  

Dit was een combinatie van werken en naar school gaan.  

[TJaNee] 

 

BOLBBL 

Volgde ($A: u $B: hij $C: zij) de:  

>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 

{Voorlees} 

1. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) [BBL] 

2. Beroepsopleidende leerweg (bol) [BOL] 

{/Voorlees} 

3. Geen van deze  [GeenDeze] 
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DuurHBO 

De volgende vragen gaan over de laatste hbo-opleiding (hts, heao, kweekschool, associate degree) die ($A: u 

$B: hij $C: zij) heeft gevolgd. 

 

Wat was de duur van deze opleiding in jaren? 

{Voorlees} 

1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 

2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 

3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 

4. 3 jaar of langer [lang3jr] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

SrtHBOKort 

Wat voor hbo-opleiding was dit? 

{Voorlees} 

1. Hbo-master [Master] 

2. Associate degree [AD] 

3. Post-hbo-opleiding [PostHBO] 

4. Andere verkorte hbo-opleiding [Anders] 

{/Voorlees} 
 

SrtUniver  

De volgende vragen gaan over ($A: uw $B: zijn $C: haar) laatste universitaire opleiding. 

 

Welke fase heeft ($A: u $B: hij $C: zij) als laatst gevolgd? 

{Voorlees} 

1. Propedeuse [Propod] 

2. Bachelor (of kandidaats) [Bachelor] 

3. Pre-master [PreMaster] 

4. Master / doctoraal [Master]  

5. Post-master / post-doctoraal [PostBer] 

6. Promotieonderzoek [Promov] 

7. Anders [Overig] 

{/Voorlees} 
 

OplCursus  

Welke opleiding of cursus heeft ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste gevolgd? 

>> Indien het gaat om een combinatie tussen inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren 

opleiding. << 

{Voorlees} 

1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal [Inburger] 

2. Een werkend leren opleiding [BBL] 

3. Een opleiding of cursus voor ($A: uw $B: zijn $C: haar) werk [BdryfOpl] 

4. Anders [Andrs] 

{/Voorlees} 
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{NewPage} 

 

DiplomHavoVWO 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) ($5: voor de havo (mms) $6: voor het vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)) het 

diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten?  

1. Ja [JaDiplom] 

2. Geen diploma, wel deelcertificaten [JaDeelCer] 

3. Nee [Nee] 

 
{NewPage} 

 

Klas4 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) in klas 4 of hoger gezeten? 

[TJaNee] 

 

Diplom 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor ($7: de mavo (ulo, mulo) $8: deze opleiding) ($4: of cursus) het diploma 

behaald? 

>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 

1. Ja [Ja] 

2. Nee [Nee] 

3. ($4: N.v.t., werd niet afgesloten met een diploma) [NVT] 

 
{NewPage} 

 

Afrond 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de opleiding of cursus wel afgerond? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

NivBeh 

Voor welke opleidingen ($19: of cursussen) heeft ($A: u $B: hij $C: zij) in Nederland een diploma behaald? 

($T/$P: >>)Vink alle behaalde opleidingen aan.($T/$P: <<) 

>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 

SET[] 

{Voorlees} 

0. ($9: Lagere school (afgerond) $10: Basisschool (afgerond))    [Basis] 

1. ($11: Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)) [LBO] 

2. ($12: Vmbo, lwoo) [VMBO] 

3. ($13: Mavo (ulo, mulo)) [Mavo]  

4. ($14: Havo (mms)) [Havo] 

5. ($15: Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)) [VWO] 

6. ($16: Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)) [MBO] 

7. ($17: Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)) [HBO] 

8. ($18: Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek)) [Univ] 

9. ($19: Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus (van 6 maanden of langer)) [Cursus] 

10. Geen van deze ($T/$P: (Ctrl + 3)) [SA_GeenDeze] 

{/Voorlees} 
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Afl_HgstNivBeh 

*Afleiding hoogst behaalde opleiding 

0. Basisonderwijs [Basis] 

1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 

2. Vmbo, lwoo  [VMBO] 

3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  

4. Havo (mms) [Havo] 

5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO] 

6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 

7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 

8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 

9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus [Cursus] 

10. Geen van deze [GeenDeze] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

MBOAct 

($1: ($A: U $B: Hij $C: Zij) volgt nu $22: ($A: U $B: Hij $C: Zij) heeft) een mbo-opleiding op niveau ($26: 3 $27: 4) 

($22: gevolgd).  

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) misschien eerder al een mbo-diploma behaald op een ander niveau? 

[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 

DeelCertBeh 

($A: U $B: Hij $C: Zij) heeft ($20: het vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) $21: de havo (mms)) gevolgd 

maar hiervoor geen diploma behaald. Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) misschien wel één of meerdere 

deelcertificaten behaald?  

[TJaNee] 
 

Klas4Beh 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) in klas 4 of hoger gezeten? 

[TJaNee] 
 
{NewPage} 

 

SrtLBOBeh 

($T/$P:>>)($A: U $B: Hij $C: Zij) heeft het diploma behaald voor lbo, praktijkonderwijs of vso.($T/$P: <<) 

Om welke opleiding ging het precies? 

{Voorlees} 

1. Lbo, lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool [LBO] 

2. Praktijkonderwijs, avmb  [Praktijk] 

3. Vso (voortgezet speciaal onderwijs) [VSO] 

4. Een andere opleiding [Andrs] 

{/Voorlees} 

 

SrtVMBOBeh 
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De volgende vraag gaat over de vmbo- of lwoo-opleiding waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma 

heeft behaald. 

 

Welke leerweg had deze opleiding? 

{Voorlees} 

1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg [Basis] 

2. De theoretische of gemengde leerweg [Theo] 

{/Voorlees} 

 

SrtMBOGBeh 

De volgende vragen gaan over de mbo-opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) waarvoor ($A: 

u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma heeft behaald.  

 

Wat was het niveau van deze opleiding? 

{Voorlees} 

1. ($25: Mbo oude structuur (tot 1998)) [oudMBO] 

2. Niveau 1 [MBO1]  

3. Niveau 2  [MBO2] 

4. Niveau 3 [MBO3] 

5. Niveau 4  [MBO4]  

{/Voorlees} 

6. Geen van deze [GeenDeze] 

 
{NewPage} 

 

LeerlingWBeh 

Ging het om een opleiding in het leerlingwezen?  

Dit was een combinatie van werken en naar school gaan.  

[TJaNee] 
 

BOLBBLBeh 

Volgde ($A: u $B: hij $C: zij) de: 

>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 

{Voorlees} 

1. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) [BBL] 

2. Beroepsopleidende leerweg (bol) [BOL]  

{/Voorlees} 

3. Geen van deze [GeenDeze] 
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DuurHBOBeh 

De volgende vragen gaan over de hbo-opleiding (hts, heao, kweekschool, associate degree) waarvoor ($A: u $B: 

hij $C: zij) als laatste een diploma heeft behaald.  

 

Wat was de duur van deze opleiding in jaren? 

{Voorlees} 

1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 

2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 

3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 

4. 3 jaar of langer [lang3jr] 

{/Voorlees} 
 
{NewPage} 

 

SrtHBOKortBeh 

Wat voor hbo-opleiding was dit? 

{Voorlees} 

1. Hbo-master [Master] 

2. Associate degree [AD] 

3. Post-hbo-opleiding [PostHBO] 

4. Andere verkorte hbo-opleiding [Anders] 

{/Voorlees} 

 

SrtUniverBeh 

De volgende vragen gaan over de universitaire opleiding waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma 

heeft behaald. 

 

Om welk fase ging het? 

{Voorlees} 

1. Propedeuse [Propod] 

2. Bachelor (of kandidaats) [Bachelor] 

3. Pre-master [PreMaster] 

4. Master / doctoraal [Master]  

5. Post-master / post-doctoraal [PostBer] 

6. Promotieonderzoek [Promov] 

7. Anders [Overig] 

{/Voorlees} 
 

OplCursusBeh  

Voor welke opleiding of cursus heeft ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma behaald? 

>>Indien het gaat om een combinatie inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren opleiding.<< 

{Voorlees} 

1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal [Inburger] 

2. Een werkend leren opleiding [BBL] 

3. Een opleiding of cursus voor ($A: uw $B: zijn $C: haar) werk [BdryfOpl] 

4. Anders [Andrs] 

{/Voorlees} 
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Onderwijs: Blok Buitenland (SB) 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP heeft onderwijs in Nederland gevolgd Onderw_Gevolgd.NivGev <> [GeenDeze]/RF en 

Onderw_Gevolgd.AFL_HgstNivGev <> [Basis]  

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

BuitOnderw 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) ($1: misschien ook nog) in het buitenland een opleiding of cursus gevolgd van 6 

maanden of langer? 

[TJaNee] 
 
{NewPage} 

 

DiplomBL 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor tenminste één opleiding of cursus in het buitenland het diploma behaald? 

>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 

1. Ja [Ja] 

2. Nee [Nee] 

3. N.v.t., opleiding(en) werd(en) niet afgesloten met een diploma [NVT] 

 
{NewPage} 

 

AfgerondBL 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de opleiding of cursus wel afgerond? 

[TJaNee] 
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{NewPage} 

 

NivBehBL 

Als u de laatste buitenlandse opleiding/cursus waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) een diploma heeft behaald zou 

vergelijken met een Nederlandse opleiding. Welke opleiding lijkt er dan het meeste op? 

{Voorlees} 

1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 

2. Vmbo, lwoo [VMBO] 

3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  

4. Havo, vwo, gymnasium, atheneum (mms, hbs, lyceum) [HavoVWO] 

5. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 

6. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 

7. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 

{/Voorlees} 

8. Geen van deze [Cursus] 

 
{NewPage} 

 

SrtUnivBL 

Ging het om een bachelor opleiding, een master opleiding of geen van deze? 

1. Bachelor [Bachelor] 

2. Master [Master] 

3. Geen van deze [GeenDeze] 
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Blok Bevalling 1 [Beval1] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP/Kind is jonger dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT < 1 

$2 OP/Kind is ouder dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT ≥ 1 

$3 Er is meer dan 1 kind in het huishouden AFL_RegelKind >1 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

DuurZwang  

De volgende vragen gaan over de geboorte van uw kind ($3: met geboortedatum: <NAW.Geb_Datum>). 

  

Gemiddeld duurt een zwangerschap 40 weken. Hoeveel weken duurde de zwangerschap van uw kind?  

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoeveel het ongeveer was.  

[1..50] weken 

 

WaarGebKnd1 

Waar heeft de geboorte van uw kind plaatsgevonden? 

1. Thuis  [Thuis] 

2. In het ziekenhuis  [ZiekHuis] 

3. Ergens anders  [Andrs] 

 

AndGebKnd 

Waar heeft de geboorte dan plaatsgevonden? 

STRING[255] 

 
{NewPage} 

 

Gewicht 

Hoeveel gram woog uw kind bij de geboorte? 

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoeveel uw kind ongeveer woog.  

[100..7996] gram 

 

Lengte 

Hoe lang, in centimeters, was uw kind bij de geboorte?  

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe groot uw kind ongeveer was.  

[20..70] cm 

 
{NewPage} 

 

KraamZrg1 

Is er in de tijd na de geboorte van uw kind gebruik gemaakt van kraamzorg? 

[TJaNee] 
 

TydKraamZrg1 
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Hoeveel uur kraamzorg was dit in totaal?  

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoeveel het ongeveer was.  

[1..996] uur 
 
{NewPage} 

 

FreqConsBur 

Hoe vaak is uw kind ($1: sinds zijn of haar geboorte $2: in de afgelopen 12 maanden, dus sinds 

<NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>,) naar het consultatiebureau geweest? 

[0..96] keer 
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Blok Gezondheid algemeen [GezAlg] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

AlgGezo 

Dan gaan we nu wat dieper in op ($V: uw gezondheid $K: de gezondheid van uw kind).  

 

Hoe is in het algemeen ($V: uw gezondheid $K: de gezondheid van uw kind)? 

{Voorlees}  

1. Zeer goed  [ZeerGoed] 

2. Goed  [Goed] 

3. Gaat wel  [GaatWel] 

4. Slecht  [Slecht] 

5. Zeer slecht  [ZrSlecht] 

{/Voorlees} 

 

LangdA08 

Heeft ($V: u $K: uw kind) één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?  

>>Langdurig is (naar verwachting) een half jaar of langer.<< 

 [TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

BelemEHIS 

In welke mate ($V: bent u  $K: is uw kind) door problemen met ($V: uw $K: zijn of haar) gezondheid beperkt in 

activiteiten die ($V: mensen $K: kinderen) gewoonlijk doen? 

{Voorlees} 

1. Ernstig beperkt  [ErnBep] 

2. Wel beperkt maar niet ernstig  [NErnBep] 

3. Helemaal niet beperkt  [Nbep] 

{/Voorlees} 

 

BepDuur 

Duurt deze beperking al een half jaar of langer? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

MatigIns {SF-12_2a} 

In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij dagelijkse bezigheden die een matige 

inspanning vereisen, bijvoorbeeld het verplaatsen van een tafel, stofzuigen of fietsen? 

{Voorlees} 
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1. Ernstig beperkt  [Ernstig] 

2. Een beetje beperkt  [Beetje] 

3. Helemaal niet beperkt  [Niet] 

{/Voorlees} 

 

Trappen {SF-12_2b} 

In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij het oplopen van een paar trappen? 

{Voorlees} 

1. Ernstig beperkt  [Ernstig] 

2. Een beetje beperkt  [Beetje] 

3. Helemaal niet beperkt  [Niet] 

{Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

HuidZwang 

De volgende vraag gaat over zwangerschap. 

 

Bent u op dit moment in verwachting? 

[TJaNee] 

RF 
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Blok ADL [ADL] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP heeft moeite met meer dan 1 handeling AFL_TelADL > 1  

$2 Precies 1 handeling waar OP moeite mee heeft AFL_TelADL = 1  

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Stoel 

Nu volgt een aantal dagelijkse handelingen waar sommige mensen moeite mee hebben. Wilt u telkens 

aangeven hoeveel moeite het u kost om deze handelingen uit te voeren. We bedoelen hiermee zonder gebruik 

te maken van technische hulpmiddelen.  

 

Gaan zitten en opstaan uit een stoel?  

{Voorlees} 

[TMoeite5] 

1. Zonder moeite  [ZonMoei] 

2. Met enige moeite  [MetMoei] 

3. Met grote moeite  [GrotMoei] 

4. Alleen met hulp van anderen  [MetHulp] 

5. Zelfs niet met hulp van anderen  [Nvt] 

{/Voorlees}  

 
{NewPage} 

 

Bed 

In en uit bed stappen? 

{Voorlees} 

[TMoeite5] 

{/Voorlees}  

 

Trap 

De trap op- en aflopen? 

{Voorlees} 

[TMoeite5] 

{/Voorlees}  

 
{NewPage} 

 

Eten 

Eten en drinken? 

{Voorlees}  

[TMoeite4]  

1. Zonder moeite  [ZonMoei] 

2. Met enige moeite  [MetMoei] 
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3. Met grote moeite  [GrotMoei] 

4. Alleen met hulp van anderen  [MetHulp] 

{/Voorlees} 
 

Kleden 

Aan- en uitkleden? 

{Voorlees} 

[TMoeite4] 

{/Voorlees}  

 
{NewPage} 

 

HandWas 

Het gezicht en de handen wassen? 

{Voorlees} 

[TMoeite4] 

{/Voorlees}  

 

VolWas 

In bad gaan of douchen? 

[TMoeite4] 

 
{NewPage} 

 

Toilet 

Van het toilet gebruik maken? 

[TMoeite4] 

 

Kamer 

Zich verplaatsen naar een andere kamer op dezelfde verdieping?  

{Voorlees} 

[TMoeite4] 

{/Voorlees}  

 
{NewPage} 

 

Woning 

De woning verlaten en binnengaan?  

[TMoeite4] 
 

Buiten 

Zich verplaatsen buitenshuis?  

[TMoeite4] 
 
{NewPage} 
 
AFL_TelADL = 0 
Als Stoel = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als Bed = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als Trap = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als Eten = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
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Als Kleden = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als Handwas = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als VolWas = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als Toilet = [ [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als Kamer = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als Woning = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 
Als Buiten = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1 

 

HulpADL 

U heeft aangegeven moeite te hebben met een of meer verschillende handelingen.  

Krijgt u ($2: hier) normaal gesproken hulp bij ($1: een of meer van deze handelingen)? 

[TJaNee] 

 

MeerHulp 

Zou u ($2: daar) meer hulp ($2:bij) willen hebben ($1: bij een of meer van deze handelingen)? 

[TJaNee] 

 

WelHulp 

Zou u ($2: daar) wel hulp ($2: bij) willen hebben ($1: bij een of meer van deze handelingen)? 

[TJaNee] 
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Blok Huishoudelijke activiteiten [HuisAct] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP heeft moeite met meer dan 1 handeling AFL_TelHA > 1 

$2 Precies 1 handeling waar OP moeite mee heeft AFL_TelHA = 1 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

   

Maaltijd 

Nu volgt een aantal huishoudelijke activiteiten waar sommige mensen moeite mee hebben, als gevolg van 

gezondheidsproblemen. Wilt u telkens aangeven hoeveel moeite het u kost om deze activiteiten uit te voeren. 

Het gaat hierbij niet om tijdelijke gezondheidsproblemen. 

 

Maaltijden bereiden?  

{Voorlees} 

[TMoeiteNVT] 

1. Zonder moeite  [ZonMoei] 

2. Met enige moeite  [MetMoei] 

3. Met grote moeite  [GrotMoei] 

4. Helemaal niet  [Niet] 

5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen  [Nvt] 

{/Voorlees} 

 

Telefoon 

Telefoneren?  

{Voorlees} 

[TMoeiteNVT] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

Boodschap 

Boodschappen doen?  

[TMoeiteNVT] 

 

Medica 

Op tijd de juiste medicijnen innemen?  

[TMoeiteNVT] 

 
{NewPage} 

 

Huish1 

Licht huishoudelijk werk?  

[TMoeiteNVT] 

 



Blok Huishoudelijke activiteiten [HuisAct]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 70 

Huish2 

Zwaar huishoudelijk werk?  

[TMoeiteNVT] 

 
{NewPage} 

 

Admin 

Het bijhouden van geldzaken en dagelijkse administratie?  

[TMoeiteNVT] 

 
{NewPage} 

 
AFL_TelHA = 0 
Als Maaltijd = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet]  dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1 
Als Telefoon = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1 
Als Boodschap = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1 
Als Medica = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1 
Als Huish1 = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1 
Als Huish2 = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1 
Als Admin = [ [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1 

 

HulpHA 

U heeft aangegeven moeite te hebben met een of meer verschillende activiteiten.  

Krijgt u ($2: hier) normaal gesproken hulp bij ($1: een of meer van deze activiteiten)? 

[TJaNee] 

 

MeerHA 

Zou u ($2: daar) meer hulp ($2: bij) willen hebben ($1: bij een of meer van deze activiteiten)? 

[TJaNee] 

 

WelHA 

Zou u ($2: daar) wel hulp ($2: bij) willen hebben ($1: bij een of meer van deze activiteiten)? 

[TJaNee] 

 
  



Blok Beperkingen [Beperk]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 71 

Blok Beperkingen [Beperk] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

Gesprek3 

Bij de volgende vragen gaat het erom wat u normaal kunt doen. Het gaat niet om tijdelijke problemen.  

 

Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen, zo nodig met hoorapparaat? 

{Voorlees} 

[TMoeiteNee] 

1. Ja, zonder moeite  [ZonMoei] 

2. Ja, met enige moeite  [MetMoei] 

3. Ja, met grote moeite  [GrotMoei] 

4. Nee, dat kan ik niet  [KanNiet] 

{/Voorlees} 

 

Gesprek1  

Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren, zo nodig met hoorapparaat? 

{Voorlees} 

[TMoeiteNee] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

Ogen 

Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen, zo nodig met bril of contactlenzen? 

[TMoeiteNee] 

 

GezHerk 

Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen, zo nodig met bril of contactlenzen? 

[TMoeiteNee] 

 
{NewPage} 

 

Dragen 

Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?  

[TMoeiteNee] 

 

Bukken 

Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?  

[TMoeiteNee] 
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Lopen 

Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan, zo nodig met stok? 

[TMoeiteNee] 
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Blok BrilHoor [BrilHoor] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP heeft een bril en/ of contactlenzen DraagBril1 = [Ja] of DraagKont1 = [Ja]  

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

DraagBril1 

Draagt ($V: u $K: uw kind) weleens een bril? 

[TJaNee] 

 

DraagKont1 

Draagt ($V: u $K: uw kind) weleens contactlenzen? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

AndZien 

Gebruikt ($V: u $K: uw kind) ($1: ook) weleens een ander hulpmiddel voor zien of lezen? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Hoorappa 

Gebruikt ($V: u $K: uw kind) weleens een hoorapparaat? 

[TJaNee] 

 

GeluidV 

Gebruikt ($V: u $K: uw kind) weleens een speciaal apparaat voor geluidsversterking, bijvoorbeeld voor telefoon 

of televisie? 

[TJaNee] 
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Blok Gezondheid Kind [GezKnd] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 
Verwijderd vanwege copyright 
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Blok ADHD [ADHD] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

RustLoos 

Kunt u aangeven in welke mate de volgende uitspraken van toepassing zijn op uw kind? 

 

Mijn kind vertoont rusteloos gedrag, kan bijna nooit stilzitten. 

{Voorlees} 

1. Niet van toepassing  [Niet] 

2. Enigszins of soms van toepassing  [Enigszins] 

3. Duidelijk van toepassing  [Duidelijk] 

{/Voorlees} 

 

FriemDra 

Mijn kind zit voortdurend te friemelen en te draaien. 

{Voorlees} 

1. Niet van toepassing  [Niet] 

2. Enigszins of soms van toepassing  [Enigszins] 

3. Duidelijk van toepassing  [Duidelijk] 

{/Voorlees} 

 

RichKort 

Mijn kind kan zich slechts kort op een bepaalde bezigheid richten. 

{Voorlees} 

1. Niet van toepassing  [Niet] 

2. Enigszins of soms van toepassing  [Enigszins] 

3. Duidelijk van toepassing  [Duidelijk] 

{/Voorlees} 
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Blok Ziekten en Aandoeningen [ZiekAand] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP/Kind is jonger dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT < 1 

$2 OP/Kind is ouder dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT ≥ 1 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

Dyslexi 

($V: Heeft u $K: Heeft uw kind) last van dyslexie, ook wel woordblindheid genoemd? 

[TJaNee] 

 

Autisme 

($V: Heeft u $K: Heeft uw kind) een Autisme Spectrum Stoornis, ofwel ASS, zoals het syndroom van Asperger of 

PDD-NOS? 

[TJaNee] 

 

ADHDKind 

($V: Heeft u $K: Heeft uw kind) ADHD of ADD? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Gezond {SF-12_1} 

Wat vindt u, in het algemeen, van uw gezondheid? 

{Voorlees} 

1. Uitstekend  [Uitsteknd] 

2. Zeer goed  [ZeerGoed] 

3. Goed  [Goed] 

4. Matig  [Matig] 

5. Slecht  [Slecht] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

SuikZk 

De volgende vragen gaan over ziekten en aandoeningen. 

 

Heeft ($V: u $K: uw kind) diabetes, ook wel suikerziekte genoemd? 

[TJaNee] 

 

BhSuikZk 

($V: Bent u $K: Is uw kind) hiervoor ($1: sinds zijn of haar geboorte $2: in de afgelopen 12 maanden, dus sinds 

<NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>,) onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest?  

[TJaNee] 
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{NewPage} 

 

GebrIns 

Gebruikt ($V: u $K: uw kind) hiervoor op dit moment insuline? 

[TJaNee] 

 

GebrIns6 

($V: Bent u $K: Is uw kind) insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij ($V: u $K: uw kind) diabetes 

was vastgesteld? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Beroerte 

Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad? 

[TJaNee] 

 

RcBeroer 

Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?  

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Hartinf 

Heeft u ooit een hartinfarct gehad? 

[TJaNee] 

 

RcHartinf 

Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?  

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Hartfal 

Heeft u op dit moment een andere ernstige hartaandoening, zoals hartfalen of angina pectoris, of heeft u dit in 

de afgelopen 12 maanden gehad?  

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Kank12m 

Heeft ($V: u $K: uw kind) op dit moment een vorm van kanker of heeft ($V: u $K: uw kind) dit in de afgelopen 

12 maanden gehad?  

[TJaNee] 

 

KankOoit 

Heeft ($V: u $K: uw kind) ooit een vorm van kanker gehad? 

[TJaNee] 
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{NewPage} 

 

KankSrt 

Welke soort of soorten kanker heeft ($V: u $K: uw kind) op dit moment of heeft ($V: u $K: uw kind) gehad? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 

SET[] 

1. Leukemie of bloedkanker  [Leukemie] 

2. Longkanker  [Long] 

3. Darmkanker  [Darm] 

4. Borstkanker  [Borst] 

5. Prostaatkanker  [Prostaat] 

6. Huidkanker  [Huid] 

7. Anders  [Ander] 

  

AnderSrt  

Welke soort kanker is of was dat dan?  

STRING[255] 

 
{NewPage} 

 

AandZiek_Group 

Heeft ($V: u $K: uw kind) de volgende langdurige ziekten of aandoeningen of heeft ($V: u $K: uw kind) die in de 

afgelopen 12 maanden gehad? 

 

Grouping: AandZiek_a t/m AandZiek_k 

CAWI: in een tabel weergeven. 

Mobiel: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst als stamfix.  

CAPI: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst vanaf 2e item weergegeven als hinttekst. 

 

AandZiek_a 

Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn 

AandZiek_b 

Astma 

AandZiek_c 

COPD, chronische bronchitis, longemfyseem 

AandZiek_f 

Ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan 3 maanden 

AandZiek_g 

Chronische gewrichtsontsteking, zoals ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis 

AandZiek_h 

Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug, inclusief hernia 

AandZiek_i 

Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder 

AandZiek_k 

Allergie 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

LgZiek_Group 



Blok Ziekten en Aandoeningen [ZiekAand]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 79 

Heeft u de volgende langdurige ziekten of aandoeningen, of heeft u die in de afgelopen 12 maanden gehad? 

 

Grouping: LgZiek_a t/m LgZiek_h 

CAWI: in een tabel weergeven. 

Mobiel: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst als stamfix.  

CAPI: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst vanaf 2e item weergegeven als hinttekst. 

 

LgZiek_a 

Hoge bloeddruk 

LgZiek_d 

Onvrijwillig urineverlies, ook wel incontinentie genoemd 

LgZiek_e 

Gewrichtsslijtage, artrose of slijtagereuma van heupen of knieën 

LgZiek_h 

Depressie 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

AndLZiek 

Heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden nog een andere langdurige ziekte of aandoening gehad 

die nog niet is genoemd? 

[TJaNee] 

  

AndAand  

Welke langdurige ziekte of aandoening is dat dan? 

STRING [255] 
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Blok Psychische gezondheid [PsychGez] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP is tussen 12 en 15 jaar oud HH_Resp.AFL_LFT ≥ 12 jaar AND <=15 

$2 OP is tussen 16 en 24 jaar oud HH_Resp.AFL_LFT ≥ 16 jaar AND <=24 

$3 OP is 25 jaar of ouder HH_Resp.AFL_LFT ≥ 25 jaar 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

LichMin {SF-12_3a} 

Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 4 weken>, heeft 

gevoeld.  

 

($1: Als u denkt aan school of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door uw lichamelijke gezondheid 

minder bereikt dan u zou willen?) 

($2: Als u denkt aan uw opleiding, werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door uw lichamelijke 

gezondheid minder bereikt dan u zou willen?) 

($3: Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door uw lichamelijke gezondheid 

minder bereikt dan u zou willen?) 

[TJaNee] 

 

LichWrk {SF-12_3b} 

($1: Als u denkt aan school of andere dagelijkse bezigheden, was u dan door uw lichamelijke gezondheid in de 

afgelopen 4 weken beperkt in het soort werk of het soort bezigheden?) 

($2: Als u denkt aan uw opleiding, werk of andere dagelijkse bezigheden, was u dan door uw lichamelijke 

gezondheid in de afgelopen 4 weken beperkt in het soort werk of het soort bezigheden?) 

($3: Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, was u dan door uw lichamelijke gezondheid in 

de afgelopen 4 weken beperkt in het soort werk of het soort bezigheden?) 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

EmoMin {SF-12_4a} 

($1: Als u denkt aan school of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel probleem 

(bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou 

willen?) 

($2: Als u denkt aan uw opleiding, werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel 

probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken minder bereikt 

dan u zou willen?) 

($3: Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel probleem 

(bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou 

willen?) 

[TJaNee] 

 

EmoZorgv {SF-12_4b} 



Blok Psychische gezondheid [PsychGez]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 81 

($1: Als u denkt aan school of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel probleem 

(bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken het werk of andere 

bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent?) 

($2: Als u denkt aan uw opleiding, werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel 

probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken het werk of 

andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent?) 

($3: Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel probleem 

(bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken het werk of andere 

bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent?) 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Gevoel_Group 

Geef bij elke vraag het antwoord dat het beste aansluit bij hoe u zich de afgelopen 4 weken, dus sinds 

<NAW_NEW.Datum_ref – 4 weken>, heeft gevoeld. 

 

Grouping: GevZenuw t/m GevEner 

CAWI: in een tabel weergeven. 

Mobiel: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst als stamfix.  

CAPI: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst vanaf 2e item (=GevPut) weergegeven als hinttekst. En 

antwoordopties alleen bij de eerste twee items (=GevZenuw en GevPut) voorlezen. 

 

GevZenuw 

Voelde u zich erg zenuwachtig? 

GevPut 

Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken? 

GevKalm {SF-12_6a} 

Voelde u zich kalm en rustig? 

GevSomb {SF-12_6c} 

Voelde u zich neerslachtig en somber? 

GevGeluk 

Voelde u zich gelukkig? 

GevEner {SF-12_6b} 

Had u veel energie? 

1. Voortdurend  [Voortdur] 

2. Meestal  [Meestal] 

3. Vaak  [Vaak] 

4. Soms  [Soms] 

5. Zelden  [Zelden] 

6. Nooit  [Nooit]  

 
{NewPage} 

 

SocActiv {SF-12_7} 

Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u in de afgelopen 4 weken gehinderd 

bij uw sociale activiteiten (zoals vrienden of familie bezoeken)? 

{Voorlees} 

1. Voortdurend  [Voortdur] 

2. Meestal  [Meestal] 
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3. Soms  [Soms] 

4. Zelden  [Zelden] 

5. Nooit  [Nooit]  

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

Angst 

Heeft u ooit een periode gehad waarin u erg angstig of bezorgd was, minstens 2 weken achter elkaar? 

[TJaNee] 

 

Angst12M 

Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad? 

[TJaNee] 
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Blok Acute Ziekten [AcutZiek] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Acutziek_Group 

Heeft ($V: u $K: uw kind) de volgende acute ziekten of klachten of heeft ($V: u $K: uw kind) die in de afgelopen 

2 maanden, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 2 maanden>, gehad? 

 

Grouping: AcutZiek_a t/m AcutZiek_f 

CAWI: in een tabel weergeven. 

Mobiel: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst als stamfix.  

CAPI: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst vanaf 2e item weergegeven als hinttekst. 

 

AcutZiek_a 

Verkoudheid, griep, keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking 

AcutZiek_covid 

Corona 

AcutZiek_b 

Acute bronchitis of longontsteking, hier wordt niet bedoeld chronische bronchitis 

AcutZiek_c 

Oorontsteking 

AcutZiek_d 

Infectie of ontsteking van de nieren, blaas of urinewegen 

AcutZiek_e 

Diarree, hiermee wordt bedoeld ten minste 3 maal dunne ontlasting binnen 24 uur 

AcutZiek_f 

Braken, hiermee wordt bedoeld ten minste 3 maal braken binnen 24 uur 

[TJaNee] 
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Blok Pijn  [Pijn] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Pijn 

Dan nu iets over lichamelijke pijn in de afgelopen 4 weken. 

 

Hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref - 4 weken>, gehad? 

{Voorlees} 

1. Geen  [Geen] 

2. Heel weinig  [HWeinig] 

3. Weinig  [Weinig] 

4. Niet veel maar ook niet weinig  [VeelWein] 

5. Veel  [Veel] 

6. Heel veel  [HeelVeel] 

{/Voorlees} 

 

PynBelem {SF-12_5} 

In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn gehinderd bij uw normale werkzaamheden, zowel werk 

buitenshuis als huishoudelijk werk? 

{Voorlees} 

1. Helemaal niet  [Niet] 

2. Een klein beetje  [Beetje] 

3. Nogal  [Nogal] 

4. Veel  [Veel] 

5. Heel erg veel    [HeelVeel] 

{/Voorlees} 
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Blok Slaap  [Slaap] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Insom 

In welke mate heeft u in de afgelopen 2 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 2 weken>, last gehad van 

problemen met slapen? 

Denkt u hierbij aan moeite met in slaap vallen, moeite om door te slapen, of te vroeg wakker worden. 

{Voorlees} 

1. Helemaal niet  [Niet] 

2. Een beetje  [Beetje] 

3. Nogal  [Nogal] 

4. Veel  [Veel] 

5. Heel veel    [HeelVeel] 

{/Voorlees} 

 

InsomBelem 

In welke mate hebben uw slaapprobleem u de afgelopen 2 weken belemmerd bij uw dagelijks functioneren? 

U kunt hierbij denken aan: vermoeidheid overdag, functioneren op het werk, uitvoeren van dagelijkse taken, 

concentratie, geheugen, stemming. 

{Voorlees} 

1. Helemaal niet  [Niet] 

2. Een beetje  [Beetje] 

3. Nogal  [Nogal] 

4. Veel  [Veel] 

5. Heel veel    [HeelVeel] 

{/Voorlees} 
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Blok Huisarts [Huisarts] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

HACont 

Nu iets over contacten met de huisarts. Denkt u hierbij aan bezoeken aan de huisartspraktijk, huisbezoeken,  

telefonische consulten, beeldbellen, contacten via e-mail of andere e-consulten. Contacten met een 

vervangende huisarts of met de huisartsenpost moet u ook meetellen. Contacten met de praktijkondersteuner 

en de praktijkverpleegkundige moet u niet meetellen. 

 

($V: Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met de huisarts?  

$K: Wanneer is er voor het laatst voor uw kind contact geweest met de huisarts?) 

{Voorlees} 

1. Minder dan 12 maanden geleden  [Mind12mnd] 

2. 12 maanden of langer geleden  [Meer12mnd] 

3. Nog nooit  [Nooit] 

{/Voorlees} 

 
Harde controle 

Uw kind is nog geen jaar oud. Pas a.u.b. uw antwoord aan. 

 

BzkHA 

($V: Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 4 weken>, voor uzelf 

contact gehad met de huisarts?  

$K: Hoe vaak is er in de afgelopen 4 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 4 weken>, voor uw kind 

contact geweest met de huisarts?) 

[0..28] keer 
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Blok Ziekenhuis en dagopname [ZiekHuis] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP/Kind is jonger dan 1 jaar of OP is 

vrouw en tussen de 15 en 50 jaar. 

HH_Resp.AFL_LFT < 1 or (HH_Resp.MV = [Vrouw] en 

HH_Resp.AFL_LFT ≥ 15 en HH_Resp.AFL_LFT < 50) 

$2 OP/Kind is jonger dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT < 1 

$3 OP/Kind is ouder dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT ≥ 1 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

ZHOpn 

Nu iets over ziekenhuisopnamen. Dit kunnen allerlei soorten ziekenhuizen zijn. ($1: Het gaat hierbij niet om 

opname in verband met bevalling of geboorte.) 

 

Heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden, dus sinds 

<NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>,) weleens een nacht of langer in een ziekenhuis of kliniek gelegen? 

[TJaNee] 

 

DOOpn 

($V: Bent u $K: Is uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) weleens in een 

ziekenhuis of kliniek opgenomen voor een dagopname? 

[TJaNee] 

 

  
  



Blok Specialist [Spec]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 88 

Blok Specialist [Spec] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP is in het ziekenhuis opgenomen geweest. ZiekHuis.ZhOpn = [Ja] of ZiekHuis.DOOpn = [Ja] 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

LtstSP 

Nu iets over contacten met specialisten. 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. 

Denk ook aan telefonische consulten, beeldbellen, contacten via e-mail of andere e-consulten. ($1: Contacten 

met specialisten tijdens een ziekenhuis- of dagopname moet u hier niet meetellen.)  

 

Wanneer ($V: heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een specialist? $K: is er voor het laatst voor 

uw kind contact geweest met een specialist?) 

{Voorlees} 

1. Minder dan 12 maanden geleden  [Mind12mnd] 

2. 12 maanden of langer geleden  [Meer12mnd] 

3. Nog nooit  [Nooit] 

{/Voorlees} 

 
Harde controle 

Uw kind is nog geen jaar oud. Pas a.u.b. uw antwoord aan. 

 

BezkSP 

($V: Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 4 weken>, voor uzelf 

contact gehad met een specialist?  

$K: Hoe vaak is er in de afgelopen 4 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 4 weken>, voor uw kind 

contact geweest met een specialist?) 

[0..28] keer 
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Blok Medicijngebruik [Medicyn] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP is vrouw en tussen de 14 en 50 jaar. HH_Resp.MV = [Vrouw] en HH_Resp.AFL_LFT ≥ 14 en 

HH_Resp.AFL_LFT < 50 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

MedGebrVG 

Heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 14 dagen, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 14 dagen>, medicijnen 

gebruikt die waren voorgeschreven door een arts? ($1: De pil telt niet mee.) 

[TJaNee] 

 

MedGebrNVG 

Heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 14 dagen medicijnen, kruidengeneesmiddelen of vitamines gebruikt 

die niet waren voorgeschreven door een arts? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

GriepPrik 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>, een griepprik 

gekregen? 

[TJaNee] 

 

CoronaVac 

Heeft u een coronavaccinatie gekregen? 

[TJaNee] 
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Blok Tandarts [Tand] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

LtBezkTA 

Nu iets over bezoeken aan de tandarts. Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg moet u 

niet meetellen. 

Wanneer ($V: bent u voor het laatst voor uzelf $K: is uw kind voor het laatst) naar de tandarts geweest?  

{Voorlees} 

1. Minder dan 6 maanden geleden  [Mind6] 

2. 6 tot 12 maanden geleden  [Mind12] 

3. 12 maanden of langer geleden  [Meer12] 

4. Nog nooit  [Nooit] 

{/Voorlees} 

 

BezkTA 

($V: Hoe vaak bent u in de afgelopen 4 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 4 weken>, voor uzelf naar 

de tandarts geweest?  

$K: Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 4 weken, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 4 weken>, naar de 

tandarts geweest?) 

[0..28] keer 

 
{NewPage} 

 

LtBezkOr 

Wanneer ($V: bent u voor het laatst voor uzelf $K: is uw kind voor het laatst) naar de orthodontist geweest?  

{Voorlees} 

1. Minder dan 6 maanden geleden  [Mind6] 

2. 6 tot 12 maanden geleden  [Mind12] 

3. 12 maanden of langer geleden  [Meer12] 

4. Nog nooit  [Nooit] 

{/Voorlees} 

 

MHBezk 

Wanneer bent u voor het laatst voor uzelf bij de mondhygiënist geweest? 

{Voorlees} 

1. Minder dan 6 maanden geleden  [Mind6] 

2. 6 tot 12 maanden geleden  [Mind12] 

3. 12 maanden of langer geleden  [Meer12] 

4. Nog nooit  [Nooit] 

{/Voorlees} 
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{NewPage} 

 

TandEHIS 

Hoe zou u in het algemeen de gezondheid van uw tanden en tandvlees omschrijven? 

{Voorlees} 

1. Zeer goed  [ZeerGoed] 

2. Goed  [Goed] 

3. Gaat wel  [GaatWel] 

4. Slecht  [Slecht] 

5. Zeer slecht  [ZrSlecht] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

BovenKaakGebit 

Heeft u in uw bovenkaak een geheel of gedeeltelijk kunstgebit? 

[TJaNee] 

RF 

 

BovenEchtKies 

Hoeveel echte tanden en kiezen telt u in de bovenkaak? 

Een volwassene heeft in een complete bovenkaak 16 echte tanden, kiezen en verstandskiezen. 

[0..16] 

 

OnderKaakGebit 

Heeft u in uw onderkaak een geheel of gedeeltelijk kunstgebit? 

[TJaNee] 

RF 

 

OnderEchtKies 

Hoeveel echte tanden en kiezen telt u in de onderkaak? 

Een volwassene heeft in een complete onderkaak 16 echte tanden, kiezen en verstandskiezen. 

[0..16] 
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Blok Overige gezondheidsvoorzieningen [OverGez] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP is in het ziekenhuis opgenomen geweest. ZiekHuis.ZHOpn = [Ja] OF ZiekHuis.DOOpn = [Ja] 

$2 OP/Kind is jonger dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT < 1 

$3 OP/Kind is ouder dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT ≥ 1 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Fysioth 

Heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden, dus sinds 

<NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>,) gebruik gemaakt van fysiotherapie of oefentherapie? ($1: 

Fysiotherapie of oefentherapie tijdens ziekenhuis- of dagopname telt niet mee.) 

[TJaNee] 

 

HVFysio 

Hoeveel keer heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) 

fysiotherapie of oefentherapie gehad? Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe vaak het ongeveer was. 

[1..365] keer 

 
{NewPage} 

 

PsychZorg 

Heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden ($V: voor uzelf) contact gehad met een psycholoog, 

psychiater of psychotherapeut? 

>>Denk ook aan telefonische consulten, beeldbellen, contacten via e-mail of andere e-consulten.<< 

[TJaNee] 

 

HVPsych 

Hoe vaak heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden contact gehad met een psycholoog, psychiater 

of psychotherapeut? Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe vaak het ongeveer was. 

[1..365] keer 

 
{NewPage} 

 

AltGen 

($V: Bent u $K: Is uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) onder behandeling 

geweest bij een alternatieve genezer? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

KrijgThZ 

De volgende vraag gaat over het thuis ontvangen van betaalde hulp of zorg vanwege problemen met ($V: uw 

gezondheid $K: de gezondheid van uw kind). Het gaat bijvoorbeeld om hulp in het huishouden, hulp bij 
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persoonlijke verzorging, verpleging, kraamzorg of een maaltijdservice zoals ‘tafeltje-dek-je’. Bij betaalde hulp 

gaat het om hulp betaald door u zelf of door een instantie. 

 

Heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden, dus sinds 

<NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>,) vanwege ($V: uw gezondheid $K: zijn/haar gezondheid) dergelijke 

betaalde hulp of zorg ontvangen? 

[TJaNee] 
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Blok Verzekeringsgedrag [Verzeker] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

HuidVerzeker 

Nu een vraag over uw zorgverzekering. 

 

Welke zorgverzekering heeft u op dit moment? 

{Voorlees} 

1. Alleen een basisverzekering [Basis] 

2. Een basisverzekering en een aanvullende verzekering met aanvullende tandartsverzekering  

  [BasisPlusTand] 

3. Een basisverzekering en een aanvullende verzekering zonder aanvullende tandartsverzekering 

  [BasisPlus] 

4. Een basisverzekering en alleen een aanvullende tandartsverzekering  [BasisTand] 

5. Geen zorgverzekering [Niet] 

{/Voorlees} 

RF 
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Blok Mantelzorg [MantZrg] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

MantZrg1 

De volgende vragen gaan over het geven van mantelzorg. 

 

Mantelzorg is de zorg die u geeft aan een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, kind, buren of 

vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bestaan uit 

het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. 

Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger. 

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gegeven? 

[TJaNee] 

  

MantZrg2 

Geeft u deze mantelzorg nu nog? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

UurMant 

Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week, de reistijd meegerekend? 

>>Afronden op hele uren. << 

[1..168] uur per week 

 

DuurMant 

Hoe lang geeft u al mantelzorg? 

{Voorlees} 

1. Korter dan drie maanden [Kort3Mnd] 

2. Drie maanden of langer                                                                                          [Lng3Mnd] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

BelastZrg 

Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzorging van een ander. Zij vinden de zorg zwaar en moeilijk 

vol te houden. Voor andere mensen geldt dat minder. Alles bij elkaar genomen, hoe belast voelt u zich op dit 

moment? 

{Voorlees} 

1. Niet of nauwelijks belast  [NietBel] 

2. Enigszins belast  [Enigz] 
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3. Tamelijk zwaar belast [Tamel] 

4. Zeer zwaar belast  [ZwaarBel] 

5. Overbelast  [OverBel] 

{/Voorlees} 

 

HulpFam 

Is deze persoon aan wie u mantelzorg geeft een familielid? 

>>Indien u mantelzorg geeft aan meerdere mensen, beantwoord deze vraag dan voor de persoon aan wie u de 

meeste mantelzorg geeft.<< 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

MantKrg1 

De volgende vragen gaan over het krijgen van mantelzorg. 

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gekregen? 

>>Mantelzorg is de zorg die u ontvangt van een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, kind, 

buren of vrienden, als u voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt bent. Deze zorg kan bestaan uit 

het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. 

Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.<< 

[TJaNee] 

 

MantKrg2 

Krijgt u deze mantelzorg nu nog? 

[TJaNee] 

 

UurMant2 

Hoeveel uur mantelzorg krijgt u momenteel gemiddeld per week? 

>>Afronden op hele uren. << 

[1..168] uur per week 

 
{NewPage} 

 

WelkeZrg 

Waaruit bestaat deze zorg? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<  

SET[] 

{Voorlees} 

1. Hulp in de huishouding  [HuisHoud] 

2. Klaarmaken van de warme maaltijden  [Maaltyd] 

3. Hulp bij de persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden [PersVerz] 

4. Hulp bij medische verzorging  [MedVerz] 

5. Gezelschap, troost of afleiding  [Gezel] 

6. Begeleiding en/of vervoer zoals bij bezoek aan arts of kapper  [Begel] 

7. Regeling geldzaken en/of andere administratie  [Regel] 

8. Andere zaken  [Anders] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 
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WieZrg 

Van wie krijgt u momenteel deze zorg? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<  

SET[] 

{Voorlees} 

1. Echtgenoot/Echtgenote of partner [Partner] 

2. Kinderen, schoondochter of schoonzoon  [Kind] 

3. Ouders of schoonouders [Ouder] 

4. Overige familieleden  [FamOver] 

5. Buren, vrienden of kennissen  [Buur] 

6. Iemand anders  [Anders] 

{/Voorlees} 

 

HulpHuis 

Is deze persoon van wie u momenteel zorg krijgt een huisgenoot? 

>>Indien u mantelzorg krijgt van meerdere mensen, beantwoord deze vraag dan voor de persoon van wie u de 

meeste mantelzorg krijgt.<< 

[TJaNee] 
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Blok Lengte en gewicht OP [LenGew] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP is nu zwanger AlgGezo.HuidZwang = [Ja]  

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

Lengte 

De volgende vragen gaan over ($V: uw lengte en gewicht $K: de lengte en het gewicht van uw kind). 

 

Hoe lang ($V: bent u $K: is uw kind)? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen. 

[40..220] cm 

 

Gewicht 

Hoeveel kilo weegt ($V: u $K: uw kind) zonder kleren? Het gaat om het gewicht in hele kilo’s. 

($1: Als u zwanger bent, gaat het om uw gewicht voordat u zwanger was.) 

[1..250] kilo 
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Blok Beweeggedrag kinderen [BeweKnd] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

DagWWaKind  

De volgende vragen gaan over bewegen. Elke vraag gaat over een andere activiteit. 

Denk bij de vragen aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in. 

 

Hoeveel dagen per week gaat uw kind lopend naar school? 

[0...7] dagen 

 

TydWoonWerkaKind_Group  

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping 

CAWI: weergeven naast elkaar. 

Mobiel: weergeven naast elkaar. 

CAPI: als losse vragen weergeven.  

 

TydWoonWerkaKind_Group.Uur  

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

[0..24] uur 

EMPTY 

TydWoonWerkaKind_Group.Min  

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle 1 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 1b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagWWbKind 

Hoeveel dagen per week gaat uw kind op de fiets naar school? 

Het gaat om zelf fietsen. Achterop zitten telt dus niet mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 
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[0...7] dagen 

 

TydWoonWerkbKind_Group 

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld  op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydWoonWerkbKind_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydWoonWerkbKind_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle 2 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 2b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagGymlesKind 

Hoeveel dagen per week heeft uw kind gymles op school? 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0...7] dagen 

 

TydGymlesKind_Group 

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld  op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydGymlesKind_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydGymlesKind_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

  
Harde controle 3 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 3b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 
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{NewPage} 

 

DagSchoolActiv2 

Hoeveel dagen per week speelt uw kind buiten op school?  

Denk aan touwtje springen, skateboarden, tikkertje spelen of klimmen op het klimrek. 

Buiten spelen op de buitenschoolse opvang (BSO) telt niet mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0...7] dagen 

 

TydSchoolActiv2_Group 

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld  op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydSchoolActiv2_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydSchoolActiv2_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle 4 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 4b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagSchoolActiv1 

Hoeveel dagen per week heeft uw kind schoolzwemmen?  

Het gaat hier alleen om zwemlessen die via school worden aangeboden. Zwemles buiten schooltijd telt dus niet 

mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0...7] dagen 

 

TydSchoolActiv1_Group 

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydSchoolActiv1_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 
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EMPTY 

TydSchoolActiv1_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle 5 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 5b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagWandelKind 

Hoeveel dagen per week gaat uw kind wandelen?  

Lopen naar school telt niet mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0...7] dagen 

 

TydWandelKind_Group 

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld  op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydWandelKind_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydWandelKind_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle 6 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 6b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagFietsKind 

Hoeveel dagen per week gaat uw kind fietsen?  

Het gaat om zelf fietsen. Achterop zitten telt dus niet mee. 

Fietsen naar school telt ook niet mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 
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[0...7] dagen 

 

TydFietsKind_Group 

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld  op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydFietsKind_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydFietsKind_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle 7 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 7b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagBuitenSpelen 

Hoeveel dagen per week speelt uw kind buiten?  

Denk aan voetballen op straat, touwtje springen, tikkertje spelen of klimmen op een klimrek.   

Buiten spelen op de buitenschoolse opvang (BSO) telt wel mee. 

Buiten spelen op school telt niet mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0...7] dagen 

 

TydBuitenSpelen_Group 

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld  op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydBuitenSpelen_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydBuitenSpelen_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle 8 

Vul a.u.b. een antwoord in. 



Blok Beweeggedrag kinderen [BeweKnd]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 104 

 
Harde Controle 8b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagZwemles 

Hoeveel dagen per week gaat uw kind naar zwemles?  

Schoolzwemmen telt niet mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als uw kind een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0...7] dagen 

 

TydZwemles_Group 

Hoeveel tijd is uw kind daar gemiddeld  op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydZwemles_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydZwemles_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle 9 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 9b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 
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Blok Bewegen [Activit] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP volgt deze opleiding Onderw_Act_Lang.NivAct = 

[Basis]/[Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO] 

$2 OP volgt deze opleiding Onderw_Act_Lang.NivAct = [MBO] 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

DagWWa 

De volgende vragen gaan over bewegen. Elke vraag gaat over een andere activiteit. 

Denk bij de vragen aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in. 

 

Hoeveel dagen per week gaat u lopend naar uw werk of school? 

[0...7] dagen 

 

TydWoonWerka_Group 

Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping: 

CAWI: weergeven naast elkaar. 

Mobiel: weergeven naast elkaar. 

CAPI: als losse vragen weergeven. 

 

TydWoonWerka_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydWoonWerka_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle1 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 1b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagWWb  

Hoeveel dagen per week gaat u op de fiets naar uw werk of school? 
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>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0...7] dagen 

 

TydWoonWerkb_Group 

Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydWoonWerkb_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydWoonWerkb_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle2 

Vul a.u.b. een antwoord in. 

 
Harde Controle 2b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagGymles 

($1: Hoeveel dagen per week heeft u gymles op school?) 

($2: Hoeveel dagen per week volgt u beweeg- en sportactiviteiten die geregeld zijn door school?) 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0...7] dagen 

 

TydGymles_Group 

Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydGymles_Group 

TydGymles_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydGymles_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle3 
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Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle3b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

LInspWs  

Hoeveel uur gemiddeld per week doet u licht of matig inspannend werk op uw werk of school?  

Denk aan zittend of staand werk, zoals werk op een kantoor, waarbij u soms loopt en af en toe iets moet tillen. 

($1: >>Gymlessen op school tellen niet mee.<<) 

($2: >>Beweeg- en sportactiviteiten die geregeld zijn door school tellen niet mee.<<)  

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0..95] uur 

  

ZInspWs  

Hoeveel uur gemiddeld per week doet u zwaar inspannend werk op uw werk of school?  

Denk aan werk waarbij u veel moet lopen of werk waarbij u vaak zware dingen moet tillen. 

($1: >>Gymlessen op school tellen niet mee.<<) 

($2: >>Beweeg- en sportactiviteiten die geregeld zijn door school tellen niet mee.<<)  

[0..95] uur 

 
{NewPage} 

 

DagHHa 

Hoeveel dagen per week doet u licht of matig inspannend huishoudelijk werk?  

Denk aan koken, strijken, stofzuigen of opruimen.  

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0..7] dagen 

 

TydHuisHouda_Group 

Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydHuisHouda_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydHuisHouda_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle4 

Vul a.u.b. een antwoord in. 

 
Harde Controle4b 
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Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagHHb  

Hoeveel dagen per week doet u zwaar inspannend huishoudelijk werk?  

Denk aan zware boodschappen de trap op tillen, meubels verplaatsen of op uw knieën de vloer schoonmaken. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0..7] dagen 

 

TydHuisHoudb_Group 

Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydHuisHoudb_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydHuisHoudb_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle5 

Vul a.u.b. een antwoord in. 

 
Harde Controle5b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagWandel 

Hoeveel dagen per week gaat u wandelen? 

Lopen naar het werk of school telt niet mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0..7] dagen 

 

TydWandel_Group 

Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydWandel_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 
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TydWandel_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle6 

Vul a.u.b. een antwoord in. 

 
Harde Controle6b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage}  

 

DagFiets 

Hoeveel dagen per week gaat u fietsen? 

Fietsen naar het werk of school telt niet mee. 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0..7] dagen 

 

TydFiets_Group 

Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydFiets_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydFiets_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle7 

Vul a.u.b. een antwoord in. 

 
Harde Controle7b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagTuin 

Hoeveel dagen per week werkt u in de tuin? 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0..7] dagen 

 

TydTuin_Group 
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Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydTuin_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydTuin_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle8 

Vul a.u.b. een antwoord in. 

 
Harde Controle8b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 
{NewPage} 

 

DagKlus 

Hoeveel dagen per week klust u in uw vrije tijd? 

>>Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

Als u een activiteit niet heeft gedaan, vul dan een ‘0’ in.<< 

[0..7] dagen 

 

TydKlus_Group 

Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

TydKlus_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

TydKlus_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle9 

Vul a.u.b. een antwoord in. 

 
Harde Controle9b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 
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Blok Sport [Sport] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Tonen indien Sport1 = repons 

$2 Tonen indien Sport2 = repons 

$3 Tonen indien Sport3 = repons 

$4 Tonen indien Sport4 = repons 

$5 Tonen indien SeizSprt = [Ski] 

$6 Tonen indien SeizSprt = [Snowb] 

$7 Tonen indien SeizSprt = [Schaats] 

$8 Tonen indien SeizSprt = [Zeil] 

$9 Tonen indien HoevSprtBles > 1 

$10 OP is 15 jaar of ouder HH_Resp.AFL_LFT >= 15 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Sport_Group 

Welke sporten doet ($V: u $K: uw kind)? Denk aan fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, of voetbal. 

($K:Schoolgym, schoolzwemmen en zwemles tellen niet mee.) 

>>U kunt 4 sporten opgeven.  

Als ($V: u $K: uw kind) niet aan sport doet, kunt u de vraag overslaan door op Volgende te klikken<< 

[] 

 

Grouping: Sport1 t/m Sport4 

CAWI: in een tabel weergeven. 

Mobiel: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst als stamfix.  

CAPI: als losse vragen weergeven. 

 

Sport1 

Sport 1: String[20]  

Sport2 

($P: Welke sporten doet ($V: u $K: uw kind)? Denk aan fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, of voetbal. 

($K:Schoolgym, schoolzwemmen en zwemles tellen niet mee.)) 

($P:>>U kunt de vraag overslaan door naar de volgende pagina te gaan.<<) 

Sport 2: String[20]  

Sport3 

($P: Welke sporten doet ($V: u $K: uw kind)? Denk aan fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, of voetbal. 

($K:Schoolgym, schoolzwemmen en zwemles tellen niet mee.)) 

($P:>>U kunt de vraag overslaan door naar de volgende pagina te gaan.<<) 

Sport 3: String[20]  

Sport4 

($P: Welke sporten doet ($V: u $K: uw kind)? Denk aan fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, of voetbal. 

($K:Schoolgym, schoolzwemmen en zwemles tellen niet mee.)) 

($P:>>U kunt de vraag overslaan door naar de volgende pagina te gaan.<<) 
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Sport 4: String[20]  

EMPTY 

 
{NewPage} 

 

DagSpo1 

Hoeveel dagen per week doet ($V: u $K: uw kind) aan [Sport1]? 

[0..7] dagen 

 

GrpTydSpo1_Group 

Hoeveel tijd doet ($V: u $K: uw kind) gemiddeld op zo’n dag aan [Sport1]? 

[] 

Grouping:  

CAWI: weergeven naast elkaar. 

Mobiel: weergeven naast elkaar. 

CAPI: als losse vragen weergeven. 

 

GrpTydSpo1_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

GrpTydSpo1_Group.Uur.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle1 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 1b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

  

WeekSpo1 

Hoeveel weken per jaar doet ($V: u $K: uw kind) aan [Sport1]? 

[0..52] weken 

 
{NewPage} 

 

DagSpo2 

Hoeveel dagen per week doet ($V: u $K: uw kind) aan [Sport2]? 

[0..7] dagen 

 

GrpTydSpo2_Group 

Hoeveel tijd doet ($V: u $K: uw kind) gemiddeld op zo’n dag aan [Sport2]? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

GrpTydSpo2_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 
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 [0..24] uur 

EMPTY 

GrpTydSpo2_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle2 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 2b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

 

WeekSpo2 

Hoeveel weken per jaar doet ($V: u $K: uw kind) aan [Sport2]? 

[0..52] weken 

 
{NewPage} 

  

DagSpo3 

Hoeveel dagen per week doet ($V: u $K: uw kind) aan [Sport3]? 

[0..7] dagen 

 

GrpTydSpo3_Group 

Hoeveel tijd doet ($V: u $K: uw kind) gemiddeld op zo’n dag aan [Sport3]? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

GrpTydSpo3_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

GrpTydSpo3_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

 [0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle3 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 3b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

  

WeekSpo3 

Hoeveel weken per jaar doet ($V: u $K: uw kind) aan [Sport3]? 

[0..52] weken 

 
{NewPage} 
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DagSpo4 

Hoeveel dagen per week doet ($V: u $K: uw kind) aan [Sport4]? 

[0..7] dagen 

 

GrpTydSpo4_Group 

Hoeveel tijd doet ($V: u $K: uw kind) gemiddeld op zo’n dag aan [Sport4]? 

[] 

Grouping als hiervoor. 

 

GrpTydSpo4_Group.Uur 

($P:>>STELVAST: hoeveel uur?<<) 

 [0..24] uur 

EMPTY 

GrpTydSpo4_Group.Min 

($P:>>STELVAST: hoeveel minuten?<<) 

[0..59] minuten 

EMPTY 

 
Harde controle4 

Vul a.u.b. een antwoord in. 
 
Harde Controle 4b 

Vul a.u.b. het gemiddeld aantal uren en/of minuten per dag in (0 uur én 0 minuten is niet toegestaan). 

  

WeekSpo4 

Hoeveel weken per jaar doet ($V: u $K: uw kind) aan [Sport4]? 

[0..52] weken 

 
{NewPage} 

 

SportLid 

($V: Bent u $K: Is uw kind) lid van een sportvereniging of ($V: heeft u $K: heeft uw kind) een abonnement om 

te sporten, bij bijvoorbeeld een sportschool, dansschool of zwembad? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 

SET[] 

{Voorlees} 

1. Ja, lid van een sportvereniging   [Sport] 

2. Ja, abonnement om te sporten [Abon] 

SA_Geen 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

SeizSprt 

Heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden ook seizoensgebonden sporten gedaan, dus sporten die 

vooral in een bepaald seizoen van het jaar worden beoefend, zoals skiën, snowboarden, schaatsen of zeilen?   

>>Als ($V: u $K: uw kind) deze sport het hele jaar door doet, telt deze niet als seizoensgebonden sport. 

U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 

SET[] 
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1. Ja, skiën  [Ski] 

2. Ja, snowboarden  [Snowb] 

3. Ja, schaatsen  [Schaats] 

4. Ja, zeilen  [Zeil] 

5. Ja, een andere seizoensgebonden sport  [Anders] 

SA_Nee 

 
{NewPage} 

 

UurSki 

Hoeveel uur heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden in totaal geskied?  

>>Vul hele uren in. Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoeveel het ongeveer was.<< 

[1..9995] uur 

DK 

 

UurSnowb 

Hoeveel uur heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden in totaal gesnowboard?  

>>Vul hele uren in. Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoeveel het ongeveer was.<< 

[1..9995] uur 

DK 

 

UurSchaats 

Hoeveel uur heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden in totaal geschaatst?  

>>Vul hele uren in. Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoeveel het ongeveer was.<< 

[1..9995] uur 

DK 

 

UurZeil 

Hoeveel uur heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden in totaal gezeild?  

>>Vul hele uren in. Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoeveel het ongeveer was.<< 

[1..9995] uur 

DK 

 

UurAnderSprt 

Hoeveel uur heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 12 maanden in totaal andere seizoensgebonden  

sporten beoefend dan skiën, snowboarden, schaatsen of zeilen?  

>>Vul hele uren in. Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoeveel het ongeveer was.<< 

[1..9995] uur 

DK 

 
{NewPage} 

 

SprtBles 

Een sportblessure is een blessure die is ontstaan door een sportactiviteit. De blessure zorgde ervoor dat ($V: u 

$K: uw kind) meteen moest stoppen met sporten of dat ($V: u $K: uw kind) de keer erna niet kon gaan sporten. 

Heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 3 maanden één of meer sportblessures opgelopen door het 

beoefenen van ($V: uw $K: zijn/haar) sport(en) of door sporten op school of op het werk? 

[TJaNee] 
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HoevSprtBles 

Hoeveel sportblessures heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 3 maanden opgelopen? 

[1..20] 

 
{NewPage} 

 

HoeSportBles 

($9: De volgende vragen gaan over de laatste sportblessure die ($V: u $K: uw kind) heeft opgelopen.) 

 

Waarbij heeft ($V: u $K: uw kind) deze blessure opgelopen? 

{Voorlees} 

1. Bij gymles [Gymles] 

2. Bij sporten bij een sportvereniging, een sportschool of sportgroep onder leiding van een trainer

 [Sportschool] 

3. Bij sporten op eigen gelegenheid [ZelfSport] 

4. Bij sporten op het werk [BedrijfSport] 

5. Bij beroepssport [Beroepsport] 

{/Voorlees} 

SA_GeenDeze 
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WelkSport 

Bij welke sport heeft ($V: u $K: uw kind) deze blessure opgelopen? 

1. ($1: [Sport1]  [Sport1] ) 

2. ($2: [Sport2]  [Sport2] ) 

3. ($3: [Sport3]  [Sport3] ) 

4. ($4: [Sport4]  [Sport4] ) 

5. ($5: Skiën  [Ski] ) 

6. ($6: Snowboarden  [Snowb] ) 

7. ($7: Schaatsen  [Schaats] ) 

8. ($8: Zeilen  [Zeil] ) 

9. Een andere sport  [Anders]  

     

WelkSport_A 

Welke andere sport is dit dan?  

STRING [255] 

 
{NewPage} 

 

Lichaamsdeel  

Aan welk lichaamsdeel heeft ($V: u $K: uw kind) deze blessure opgelopen? 

CAPI: Antwoorden weergeven in 2 kolommen. 

1. Hoofd of gezicht   [Hoofd] 

2. Hersenen   [Hersen] 

3. Hals of nekwervels   [Hals] 

4. Rug of rugwervels   [Rug] 

5. Arm of elleboog   [Arm] 

6. Schouder   [Schouder] 
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7. Pols   [Pols] 

8. Sleutelbeen   [Sleutel] 

9. Hand   [Hand] 

10. Een vinger of meerdere vingers   [Vinger] 

11. Romp, ribben, buik  of organen   [Romp] 

12. Been   [Been] 

13. Knie   [Knie] 

14. Enkel   [Enkel] 

15. Voet   [Voet] 

16. Een teen of meerdere tenen   [Teen] 

17. Heup of bekken   [Heup] 

18. Het hele lichaam of aan meer delen van het lichaam   [Lichaam] 

19. Anders   [Anders] 

  
{NewPage} 

 

SportPlots 

Is de blessure plotseling of geleidelijk ontstaan? 

1. Plotseling ontstaan   [Plots] 

2. Geleidelijk ontstaan   [Geleid] 

 

WieHulp  

($V: Bent u $K: Is uw kind) medisch behandeld voor de blessure? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 

SET[] 

{Voorlees} 

1. Nee, ($V: u $K: uw kind) heeft geen afspraak of behandeling gehad [Nee] 

2. Ja, door een huisarts  [JaHui] 

3. Ja, door een specialist  [JaSpe] 

4. Ja, door een fysiotherapeut  [JaFysio] 

5. Ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts  [JaAnder] 

{/Voorlees} 

 
Harde Controle 5 

Het antwoord ‘Nee, geen afspraak of behandeling gehad’ kan niet samen met een ander antwoord gekozen 

worden. Pas a.u.b. uw antwoord aan. 

 
{NewPage} 

 

Verzuim  

Welke bezigheden heeft ($V: u $K: uw kind) in de afgelopen 3 maanden, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 3 

maanden>, één of meer dagen niet kunnen doen door de blessure? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 

SET[] 

{Voorlees} 

1. Naar school gaan op een dag waarop ($V: u $K: uw kind) normaal gesproken naar school gaat 

 [School] 

2. ($10: Naar het werk gaan op een dag waarop u normaal gesproken werkt  [Werk] ) 

3. Sporten  [Sport] 

4. De bezigheden thuis doen die ($V: u $K: uw kind) normaal gesproken doet  [Thuis] 
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SA_GeenDeze 

{/Voorlees} 
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Blok Voeding [Voeding] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Tonen indien Vis = [Min1]/[Dag1]/[Dag2]/[Meer3]  

$2 Tonen indien Vis = [Dag1]/[Dag2]/[Meer3] 

$3 Tonen indien Vis = [Dag2]/[Meer3]  

$4 Tonen indien Vis = [Meer3]   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Groenten1 

De volgende vragen gaan over eten. Denk aan een normale week in de afgelopen maanden. 

 

Hoeveel dagen in de week ($V: eet u $K: eet uw kind) gekookte of gebakken groenten?  

Alle groenten tellen mee, dus ook als het gemengd is met ander eten. Aardappels tellen niet mee als groenten. 

{Voorlees} 

1. Nooit  [Nooit] 

2. Minder dan 1 dag  [Min1] 

3. 1 dag  [Dag1] 

4. 2 dagen  [Dag2] 

5. 3 dagen  [Dag3] 

6. 4 dagen  [Dag4] 

7. 5 dagen  [Dag5] 

8. 6 dagen  [Dag6] 

9. 7 dagen  [Dag7] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

Groenten2 

Hoeveel dagen in de week ($V: eet u $K: eet uw kind) sla of rauwkost? 

Een blaadje sla op bijvoorbeeld een broodje gezond telt niet mee.  

{Voorlees} 

1. Nooit  [Nooit] 

2. Minder dan 1 dag  [Min1] 

3. 1 dag  [Dag1] 

4. 2 dagen  [Dag2] 

5. 3 dagen  [Dag3] 

6. 4 dagen  [Dag4] 

7. 5 dagen  [Dag5] 

8. 6 dagen  [Dag6] 

9. 7 dagen  [Dag7] 

{/Voorlees} 
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OpGroen1 

Op de dagen dat ($V: u $K: uw kind) gekookte of gebakken groenten eet, hoeveel opscheplepels ($V: eet u $K: 

eet uw kind dan? 

Een opscheplepel is ongeveer 50 gram. 

{Voorlees} 

1. Minder dan 1 opscheplepel  [Min1] 

2. 1 opscheplepel  [Op1] 

3. 2 opscheplepels  [Op2] 

4. 3 opscheplepels  [Op3] 

5. 4 opscheplepels  [Op4] 

6. 5 opscheplepels  [Op5] 

7. Meer dan 5 opscheplepels  [Meer5] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

OpGroen2 

Op de dagen dat ($V: u $K: uw kind) sla of rauwkost eet, hoeveel opscheplepels ($V: eet u $K: eet uw kind) 

dan? 

Een opscheplepel is ongeveer 50 gram. 

{Voorlees} 

1. Minder dan 1 opscheplepel  [Min1] 

2. 1 opscheplepel  [Op1] 

3. 2 opscheplepels  [Op2] 

4. 3 opscheplepels  [Op3] 

5. 4 opscheplepels  [Op4] 

6. 5 opscheplepels  [Op5] 

7. Meer dan 5 opscheplepels  [Meer5] 

{/Voorlees} 
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Frui 

Hoeveel dagen in de week ($V: eet u $K: eet uw kind) fruit? 

Vruchtensap telt niet mee. 

{Voorlees} 

1. Nooit  [Nooit] 

2. Minder dan 1 dag  [Min1] 

3. 1 dag  [Dag1] 

4. 2 dagen  [Dag2] 

5. 3 dagen  [Dag3] 

6. 4 dagen  [Dag4] 

7. 5 dagen  [Dag5] 

8. 6 dagen  [Dag6] 

9. 7 dagen  [Dag7] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 
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StukFrui 

Op de dagen dat ($V: u $K: uw kind) fruit eet, hoeveel stuks fruit ($V: eet u $K: eet uw kind) dan? 

Eén stuk fruit is bijvoorbeeld een middelgrote appel, of twee mandarijntjes, of een handje vol kersen of 

aardbeien.  

{Voorlees} 

1. Een half stuk fruit  [StukH] 

2. 1 stuk fruit  [Stuk1] 

3. Anderhalf stuk fruit  [Stuk1h] 

4. 2 stuks fruit  [Stuk2] 

5. 2 en een half stuks fruit  [Stuk2h] 

6. 3 stuks fruit  [Stuk3] 

7. 4 stuks fruit  [Stuk4] 

8. 5 stuks fruit  [Stuk5] 

9. Meer dan 5 stuks fruit  [Meer5] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

Vis 

Hoeveel dagen in de week ($V: eet u $K: eet uw kind) gewoonlijk vis? 

{Voorlees} 

1. Nooit  [Nooit] 

2. Minder dan 1 dag  [Min1] 

3. 1 dag  [Dag1] 

4. 2 dagen  [Dag2] 

5. 3 of meer dagen  [Meer3] 

{/Voorlees} 

 

HoevVis 

Hoeveel dagen in de week ($V: eet u $K: eet uw kind) dan vette vis? 

Vette vis is bijvoorbeeld zalm, haring en makreel.  

Vissticks en kibbeling tellen niet mee als vette vis. 

1. ($1:Nooit  [Nooit] ) 

2. ($1:Minder dan 1 dag  [Min1] ) 

3. ($2:1 dag  [Dag1] ) 

4. ($3:2 dagen  [Dag2] ) 

5. ($4:3 of meer dagen  [Meer3] ) 
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Blok Ongevallen Nieuw [Ongevallen] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP is 15 jaar of ouder HHBox.AFL_Lft_OP >= 15 

$2 OP/Kind is jonger dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT < 1 

$3 OP/Kind is ouder dan 1 jaar HH_Resp.AFL_LFT ≥ 1 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Intro1 

De volgende vragen gaan over ongevallen waarbij mensen gewond kunnen raken of ander lichamelijk letsel 

kunnen oplopen. Denk hierbij aan ernstig letsel, bijvoorbeeld een gebroken been. Of aan lichte verwondingen, 

zoals schaaf- en snijwonden. 

>>Letsel opgelopen door vergiftiging of veroorzaakt door dieren telt wel mee.  

Letsel opgelopen door opzettelijk geweld van andere mensen telt niet mee. 

Ongevallen met een natuurlijke oorzaak, zoals een hartaanval of beroerte, tellen ook niet mee. 

 

Klik op Volgende om verder te gaan.<< 

[] 

 
{NewPage} 

 

ArbOng 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>, een verwonding of 

ander lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval tijdens uw werk, vrijwilligerswerk, stage of bijbaan? 

>>Ongevallen onderweg naar het werk tellen niet mee.<< 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee [Nee] 

3. Niet van toepassing, ik heb geen werk [NVT] 

 

AC1_A 

Heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden, dus sinds 

<NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>,) een verwonding of ander lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval 

in het verkeer? 

($1: >>Een verkeersongeval tijdens het werk telt hier niet mee. 

Een verkeersongeval onderweg naar het werk telt hier wel mee.<<) 

[TJaNee] 

 

AC1_C 

Heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) een verwonding of 

ander lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval in en om het huis? 

[TJaNee] 

 

AC1_E 
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Heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) een verwonding of 

ander lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval tijdens een vrijetijdsactiviteit? 

[TJaNee] 
 

AC1_F 

Heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) een verwonding of 

ander lichamelijk letsel opgelopen bij een ander ongeval? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

HoeVaak 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen bij een ongeval tijdens uw werk, 

vrijwilligerswerk, stage of bijbaan? 

[1..96] keer 

 

VHoeVaak 

Hoe vaak heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) letsel 

opgelopen bij een ongeval in het verkeer? 

[1..96] keer 

 

HHoeVaak 

Hoe vaak heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) letsel 

opgelopen bij een ongeval in en om het huis? 

[1..96] keer 

 

VTHoeVaak 

Hoe vaak heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) letsel 

opgelopen bij een ongeval tijdens een vrijetijdsactiviteit? 

[1..96] keer 

 

AOHoeVaak 

Hoe vaak heeft ($V: u $K: uw kind) ($2: sinds zijn of haar geboorte $3: in de afgelopen 12 maanden) letsel 

opgelopen bij een ander ongeval? 

[1..96] keer 
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Blok Roken [Roken] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Tonen indien SigPak = [Ja] 

$2  Rook = [Ja] 

$3  RookVroeg = [Ja] 

$4  SigPak = [Nee]/wn/wg 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Rook 

Nu volgt een aantal vragen over roken. Het gaat om alle soorten tabaksproducten. Elektronische sigaretten 

tellen niet mee. Ook het verhitten van tabak of heatsticks met een apparaat zoals de IQOS telt niet mee. 

 

Rookt u weleens? 

[TJaNee] 

 

Sigpak 

Rookt u weleens sigaretten uit een pakje of sigaretten die u zelf rolt? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

FreqSig 

Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag? 

[0..200] sigaretten 

 

RookAnd 

Rookt u weleens iets anders dan sigaretten? 

[TJaNee] 

 

RookMeest 

Wat rookt u het meest? 

{Voorlees} 

1. ($1: Sigaretten uit een pakje of sigaretten die u zelf rolt  [Sigaret] ) 

2. Sigaren  [Sigaar] 

3. Pijp  [Pijp] 

4. Iets anders  [Anders] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

RookSoms 

Rookt u elke dag? 

[TJaNee] 
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{NewPage} 

 

StopPog 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>, weleens geprobeerd 

om te stoppen met roken? 

[TJaNee] 

 

EtmStop 

Heeft u het bij zo’n poging om te stoppen weleens 24 uur of langer volgehouden om niet te roken? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

RookVroeg 

Heeft u vroeger wel gerookt? 

[TJaNee] 

 

Rook12mnd 

Rookte u een jaar geleden ($2: ook)? 

{Voorlees} 

1. Ja, elke dag [JaDag] 

2. Ja, maar niet elke dag [NietDag] 

3. Nee [Nee] 

{/Voorlees} 

 

VrgRook 

($3: Rookte u vroeger sigaretten uit een pakje of sigaretten die u zelf rolde?  

$4: Heeft u eerder weleens sigaretten uit een pakje of sigaretten die u zelf rolde gerookt?) 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

BeginLft 

Hoe oud was u toen u begon met sigaretten roken? 

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe oud u ongeveer was. 

[0..125] jaar 

 
Harde Controle1 

De leeftijd waarop u begon met roken is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.  

 

StopLft 

Hoe oud was u toen u stopte met sigaretten roken? 

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe oud u ongeveer was. 

[0..125] jaar 

 
Harde Controle2 

De leeftijd waarop u stopte met roken is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.  

 
Harde Controle 3 



Blok Roken [Roken]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 126 

De leeftijd waarop u begon met roken is hoger dan de leeftijd waarop u stopte met roken. Pas a.u.b. uw 

antwoord aan.  

 
{NewPage} 

 

MeeRookEHIS 

Nu een vraag over meeroken. 

($V: Meeroken betekent dat u op dat moment zelf niet rookt en de tabaksrook van iemand anders inademt. U 

wordt dan dus blootgesteld aan tabaksrook van anderen.) 

Hoe vaak wordt ($V: u $K: uw kind) binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? 

{Voorlees} 

1. Nooit of bijna nooit  [Nooit] 

2. Minder dan één keer per week  [MindWeek] 

3. Minstens één keer per week, maar niet elke dag  [UurWeek] 

4. Elke dag, minder dan één uur per dag  [MindUur] 

5. Elke dag, één uur of meer per dag  [MeerUur] 

{/Voorlees} 

 
{NewPage} 

 

ESig_Nieuw 

Nu een paar vragen over andere producten die u kunt roken of gebruiken.  

 

Gebruikt u weleens een elektronische sigaret? Dat heet ook wel e-sigaret, e-smoker of shisha-pen.  

We bedoelen niet het verhitten van tabak of heatsticks met een apparaat zoals de IQOS. 

{Voorlees} 

1. Ja, elke dag  [JaDag] 

2. Ja, maar niet elke dag  [JaRegelm] 

3. Nee, maar ik heb het vroeger gebruikt  [Vroeger] 

4. Nee, nooit  [Nee] 

{/Voorlees} 

 

VerhitTabak_Nieuw 

Gebruikt u weleens een apparaat waarin tabak of heatsticks worden verhit, zoals de IQOS? 

{Voorlees} 

1. Ja, elke dag  [JaDag] 

2. Ja, maar niet elke dag  [JaRegelm] 

3. Nee, maar ik heb het vroeger gebruikt  [Vroeger] 

4. Nee, nooit  [Nee] 

{/Voorlees} 
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Blok Intro Casi [InCasi] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

IntroCASI 

Er volgt nu een aantal vragen over alcohol, drugsgebruik en seksuele gezondheid. 

 

Omdat sommige van deze vragen persoonlijk van aard kunnen zijn, kunt u deze zelf invullen op de computer. 

Ik zal uitleggen hoe u dat kunt doen. 

>>Geef de laptop aan O.P. en leg uit hoe het invullen van de vragen gaat.  

Leg uit hoe een antwoord ingetoetst kan worden. Noem de knop om naar de volgende pagina te gaan. Leg uit 

of laat zien hoe meerdere antwoorden gekozen kunnen worden (bijv. 1-2-3). 

 

Druk op Volgende om verder te gaan.<< 

[] 

 

Oefen1 

>>Oefenvraag 1.<< 

Wat is uw leeftijd? 

[0..125] jaar 

NODK, NORF 

 

Oefen2 

>>Oefenvraag 2.<< 

Met welke vervoersmiddelen heeft u weleens gereisd? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 

SET[] 

Weergeven in 2 kolommen 

1. Auto [Auto] 

2. (Elektrische) fiets [Fiets] 

3. Brommer, scooter of bromfiets [Bromfiets] 

4. Motor [Motor] 

5. Bus [Bus] 

6. Trein [Trein] 

7. Tram of metro [Tram] 

8. Boot, schip of veerpont [Boot] 

9. Vliegtuig [Vliegtuig] 

NODK, NORF 

 

Oefen3 

>>Oefenvraag 3.<< 
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Dit is de laatste oefenvraag. Hierna beginnen de echte vragen voor het onderzoek.  

Lukt het om zelf de vragen verder te beantwoorden? 

1. Ja, het lukt verder zelf [Ja] 

2. Nee, ik heb hulp nodig [Nee] 

NODK, NORF 

 
Harde Controle 1 

Vraag de interviewer om meer uitleg. 
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Blok Alcohol [Alcohol] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Tonen indien AlcMeer4= [Dagelyks] 

$2 Tonen indien AlcMeer4= [Week5_6] 

$3 Tonen indien AlcMeer4= [Week3_4] 

$4 Tonen indien AlcMeer4= [Week1_2] 

$5 Tonen indien AlcMeer4= [Maand1_3] 

$6 Tonen indien AlcMeer4= [Halfj3_5] 

$7 Tonen indien AlcMeer4= [Halfj1_2] 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

Alcohol 

De volgende vragen gaan over alcohol drinken. 

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 12 maanden>, weleens alcohol 

gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn, sterke drank, mixdrankjes of cocktails?  

Bier en wijn met weinig alcohol tellen wel mee. Bier en wijn zonder alcohol (0,0%) tellen niet mee. 

[TJaNee] 

 

AlcOoit 

Heeft u ooit alcohol gedronken?  

[TJaNee] 

  
{NewPage} 

 

DdwkDag 

Op hoeveel van de 4 door-de-weekse dagen, dus maandag tot en met donderdag, drinkt u gemiddeld genomen 

alcohol?  

1. 4 dagen  [Vier] 

2. 3 dagen  [Drie] 

3. 2 dagen   [Twee] 

4. 1 dag   [Een] 

5. Minder dan 1 dag  [MindEen] 

6. Ik drink nooit op door-de-weekse dagen  [Nooit] 

 

DdwkGlas 

Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo’n door-de-weekse dag?  

1. 16 of meer glazen  [Glas16] 

2. 11 tot en met 15 glazen  [Glas11_15] 

3. 7 tot en met 10 glazen  [Glas7_10] 

4. 6 glazen  [Glas6] 

5. 5 glazen  [Glas5] 

6. 4 glazen  [Glas4] 
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7. 3 glazen  [Glas3] 

8. 2 glazen  [Glas2] 

9. 1 glas  [Glas1] 

 
{NewPage} 

 

WEndDag 

Op hoeveel van de 3 weekenddagen, dus vrijdag tot en met zondag, drinkt u gemiddeld genomen alcohol?  

1. 3 dagen  [Drie] 

2. 2 dagen   [Twee] 

3. 1 dag   [Een] 

4. Minder dan 1 dag  [MindEen] 

5. Ik drink nooit in het weekend  [Nooit] 

 

WEndGlas 

Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo’n weekenddag? 

1. 16 of meer glazen  [Glas16] 

2. 11 tot en met 15 glazen  [Glas11_15] 

3. 7 tot en met 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] 

 
{NewPage} 

 

AlcMeer4 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden, dus sinds <NAW_NEW.Datum_ref – 6 maanden>, 4 of meer 

glazen alcohol op één dag gedronken? 

1. Elke dag [Dagelyks] 

2. 5 of 6 keer per week [Week5_6] 

3. 3 of 4 keer per week [Week3_4] 

4. 1 of 2 keer per week [Week1_2] 

5. 1 tot en met 3 keer per maand [Maand1_3] 

6. 3 tot en met 5 keer in de afgelopen 6 maanden [Halfj3_5] 

7. 1 of 2 keer in de afgelopen 6 maanden [Halfj1_2] 

8. Nooit [Nooit] 

 
AlcMeer6 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden, 6 of meer glazen alcohol op één dag gedronken? 

1. ($1: Elke dag  [Dagelyks] ) 

2. ($1,$2: 5 of 6 keer per week  [Week5_6] ) 

3. ($1,$2,$3: 3 of 4 keer per week  [Week3_4] ) 

4. ($1,$2,$3,$4: 1 of 2 keer per week  [Week1_2] ) 

5. ($1,$2,$3,$4,$5: 1 tot en met 3 keer per maand  [Maand1_3] ) 

6. ($1,$2,$3,$4,$5,$6: 3 tot en met 5 keer in de afgelopen 6 maanden  [Halfj3_5] ) 

7. ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7: 1 of 2 keer in de afgelopen 6 maanden  Halfj1_2] ) 

8. ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7: Nooit  [Nooit] ) 
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Blok Drugsgebruik [Drugs] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Drug_Group 

De volgende vragen gaan over het gebruik van drugs.  

Heeft u de volgende middelen weleens gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst? 

 

Grouping: Drug_Can t/m DrugAndrs 

CAWI: in een tabel weergeven. 

Mobiel: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst als stamfix.  

CAPI: als losse vragen weergeven, waarbij vraagtekst vanaf 2e item (=Drug_Amf) weergegeven als hinttekst.  

 

Drug_Can 

Cannabis (hasj, wiet, marihuana) 

Drug_Amf 

Amfetamine (zoals pep en speed) 

Drug_XTC 

XTC (ecstasy, MDMA) 

Drug_LSD 

LSD 

Drug_Paddo 

Paddo’s (hallucinogene paddenstoeltjes of magic mushrooms) 

Drug_CocCrack 

Cocaïne (ook crack, gekookte coke, freebase) 

Drug_Hero 

Heroïne (horse, smack of bruin) 

GHBGBL 

GHB of GBL 

Drug_Meth 

Methadon 

Drug_4FA 

4-Fluoramfetamine (4-FA, 4-FMP of Flux)  

Drug_Lach 

Lachgas 

Drug_Andrs 

Andere drug 

1. Ja, in de afgelopen 30 dagen  [Ja30dgn]  

2. Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen [Ja12mnd] 

3. Ja, langer dan 12 maanden geleden  [JaMeer12] 

4. Nee, nooit gebruikt  [Nee] 
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AndDrugs 

Welke andere drug is dat dan? 

STRING[50] 

 
{NewPage} 

 

CanDag 

U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt. Op hoeveel dagen heeft u in de 

afgelopen 30 dagen cannabis, dus hasj, wiet of marihuana gebruikt? 

1. 20 dagen of meer  [Meer20] 

2. 10 tot en met 19 dagen  [Meer10] 

3. 4 tot en met 9 dagen  [Meer4] 

4. 1 tot en met 3 dagen  [Meer1] 

 
{NewPage} 

 

AantJoin 

Als u blowt, hoeveel joints rookt u dan op een typische blowdag? 

CAPI: Weergeven in 2 kolommen. 

1. Ik gebruik cannabis nooit in een joint  [Nooit] 

2. Minder dan 1 joint  [Min1Join] 

3. 1 joint  [Joint1] 

4. 2 joints  [Joint2]  

5. 3 joints  [Joint3] 

6. 4 joints  [Joint4] 

7. 5 joints  [Joint5] 

8. 6 joints  [Joint6] 

9. 7 joints  [Joint7] 

10. 8 joints  [Joint8] 

11. 9 joints  [Joint9] 

12. 10 tot en met 14 joints  [Joint1014] 

13. 15 tot en met 19 joints  [Joint1519] 

14. 20 joints of meer  [Meer20Join] 

 
{NewPage} 

 

SoortCan 

Welk soort cannabis gebruikt u meestal? 

1. Hasj  [Hasj] 

2. Wiet  of marihuana  [Wiet] 

3. Allebei even vaak  [Beide] 
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Blok Seksuele Gezondheid [SeksGez] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 item tonen indien PilGebr =[Ja] 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

ToestSeks 

De volgende vragen gaan over uw seksuele gezondheid. 

Bijvoorbeeld over anticonceptie zoals de pil en condooms. En over het testen op hiv of een andere soa. We 

snappen dat deze vragen persoonlijk zijn. We hopen dat u deze vragen toch wilt beantwoorden.  

Als u een vraag liever niet wilt beantwoorden, kunt u kiezen voor “Geen antwoord”. 

 

($P:Toets ‘1’, en ga naar de volgende pagina  

$W: Klik op ‘Ga verder’ en op Volgende om verder te gaan.) 

1. Ga verder  [Verder] 

NODK, NORF 

 
{NewPage} 

 

SeksVoork22 

Tot wie voelt u zich seksueel aangetrokken? 

1. Mannen  [Man] 

2. Vrouwen  [Vrouw] 

3. Mannen en vrouwen  [ManVrouw] 

4. Personen die zich geen man of vrouw voelen [NonBinair] 

5. Personen, geslacht maakt me niet uit [Pan] 

6. Ik voel helemaal geen seksuele aantrekking [Aseksueel]  

7. Anders dan bovenstaand [Anders] 

8. Weet ik niet [WeetNiet] 

9. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 

 
{NewPage} 

 

SH1 

Heeft u de afgelopen 12 maanden seks gehad? 

Onder ‘seks’ verstaan we geslachtsgemeenschap of anale seks. 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee [Nee] 

3. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 

 
{NewPage} 
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SH2 

Met hoeveel personen heeft u in de afgelopen 12 maanden seks gehad? 

[1..1000] persoon / personen 

1. Geen antwoord  [SA_GeenAntw] 

NODK, NORF 

 
{NewPage} 

 

GeslachtSeksPEen22 

Met wie heeft u in de laatste afgelopen 12 maanden seks gehad? 

1. Een man [Man] 

2. Een vrouw [Vrouw] 

3. Iemand die zich geen man of vrouw voelt [NonBinair] 

4. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 

 

GeslachtSeksPMeer22 

Met wie heeft u in de afgelopen 12 maanden seks gehad? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 

SET[] 

1. Mannen  [Man] 

2. Vrouwen  [Vrouw] 

3. Personen die zich geen man of vrouw voelen [NonBinair] 

4. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 

 
Harde Controle 1 

‘Geen antwoord’ mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden. 

 
{NewPage} 

 

SH3 

Heeft u de laatste keer seks gehad met een vaste of een losse partner? 

>>Een ‘losse partner’ is iemand met wie u geen vaste relatie had, toen u seks had.<< 

1. Met een vaste partner  [Vast] 

2. Met een losse partner  [Los] 

3. Betaalde partner  [Betaald] 

4. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 

 
{NewPage} 

 

SH4 

Heeft u of uw partner een condoom gebruikt de laatste keer dat jullie seks hebben gehad? 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee [Nee] 

3. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 



Blok Seksuele Gezondheid [SeksGez]  Gezondheidsenquête Omnimode 2022B 
 

 135 

 
{NewPage} 

 

PilGebr 

Gebruikt u de pil? 

[TJaNee] 

NODK, NORF 

 

OZ1_Nieuw  

Gebruikt u op dit moment ($1: nog) andere anticonceptie? 

1. Nee  [Nee] 

2. Ja, condooms [Condoom] 

3. Ja, een koperspiraal [KoperSpiraal] 

4. Ja, een hormoonspiraal [HormoonSpiraal] 

5. Ja, ik ben gesteriliseerd [Sterilisatie] 

6. Ja, mijn partner is gesteriliseerd [PSterilisatie] 

7. Ja, een andere methode  [Anders] 

8. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 

 
{NewPage} 

 

OZ2_22 

U heeft ingevuld dat u geen anticonceptie gebruikt. Wat is daarvan de reden? 

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 

SET[] 

1. Ik heb de afgelopen tijd geen seks gehad met mannen [GSeks] 

2. Ik probeer zwanger te worden [Zwanger] 

3. Ik kan niet zwanger worden (bijvoorbeeld overgang, geen baarmoeder, gesteriliseerd)  

 [Onvr] 

4. Mijn partner is onvruchtbaar of gesteriliseerd [POnvr] 

5. Ik wil geen anticonceptie gebruiken [WilNiet] 

6. Een andere reden [Anders] 

7. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 

 
Harde Controle 2 

‘Geen antwoord’ mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden. 

 
{NewPage} 

 

SH5 

Bent u de afgelopen 12 maanden getest op hiv, het virus waardoor mensen aids kunnen krijgen? 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee [Nee] 

3. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 

 

SH6 
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Bent u de afgelopen 12 maanden getest op andere soa’s? 

Een soa is een seksueel overdraagbare aandoening. 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee [Nee] 

3. Geen antwoord  [GeenAntw] 

NODK, NORF 
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Blok Uitro CASI [UitCasi] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Afsluit  

Dit was de laatste vraag om zelf in te vullen.  

Als u nu ‘1’ intoetst en naar de volgende pagina gaat, worden de gegevens opgeslagen en kunnen de 

antwoorden op de vragen niet meer op het beeldscherm verschijnen.  

1. Ga verder  [Verder] 

NODK, NORF 

@Bouwer: als deze vraag beantwoord is, worden de vragen in het CASI deel “afgesloten”. De vragen worden 
opgeslagen, maar uit de route gehaald, zodat ze niet meer bekeken kunnen worden. 

 

Overdracht  

Geef de laptop nu weer terug aan de interviewer.  

 

>>Interviewer: Toets de code in om verder te gaan.<< 

String[6] 

 
De interviewer moet “verder” typen, dat is de enige juiste code. 
Harde Controle1 

U heeft niet de juiste code ingevoerd. De juiste code staat in de handleiding. 

NODK, NORF 
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Blok Ouders/Verzorgers OP [OudersOP] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Er zijn twee ouders in het huishouden.  [PartKind]/[PKindand] in NAW_NEW.HHKern 

$2 Vragen voor ouder1 loop i=1 

$3 Vragen voor ouder2, ouders 2 is man loop i=2 AND NAW_NEW.Regel[1].M_V = [Man] 

$4 Vragen voor ouder2, ouders 2 is vrouw loop i=2 AND NAW_NEW.Regel[2].M_V = [Vrouw] 

$5 Ouder 1 is vrouw loop i=1 AND NAW_NEW.Regel[1].M_V = [Vrouw] 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

Intro 

Voor een onderzoek als dit is het belangrijk dat we van de ouders of verzorgers van het kind ook enkele 

gegevens verzamelen. We beginnen met een aantal vragen over u. ($1: Daarna volgen nog de vragen over uw 

partner.) 

[] 

 
Begin loop: Loop max twee keer doorlopen. Eerste keer voor regel 1 uit hhbox (ouder1). De tweede keer voor 
regel 2 in hhbox (ouder2). 

LengteVZ[i] 

 ($1: Dan nu enkele vragen over de gezondheid en opleiding van uw partner.) 

 

Hoe lang ($2: bent u $3: is hij $4: is zij)? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen. 

[40..220] cm 

 

GewichtVZ 

Hoeveel kilo weegt ($2: u $3: hij $4: zij) zonder kleren? 

Het gaat om het gewicht in hele kilo’s. 

($5: Als u zwanger bent $4: Als zij zwanger is) ($4/$5:, gaat het om het gewicht voor de zwangerschap.) 

[1..250] kilo 

 
{NewPage} 
 

RookVZ 

Rookt ($2: u $3: hij $4: zij) weleens? 

Het gaat om alle soorten tabaksproducten. Elektronische sigaretten tellen niet mee. Ook het verhitten van 

tabak of heatsticks met een apparaat zoals de IQOS telt niet mee. 

[TJaNee] 

 

RookSomsVZ 

Rookt ($2: u $3: hij $4: zij) elke dag? 

[TJaNee] 

 
Nu voor beide ouders de Module Onderwijs doorlopen. 
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Blok Werving & RAS [WervRAS] (SB) 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP zegt nee op werving Werving = [Nee] 

$2 OP zegt ja op werving Werving = [Ja] 

$3 2de Telefoonnummer beschikbaar  NAW.Telefoonnummer2 <> empty  

$4 Er is een afspraaknummer beschikbaar AppointmentPhone = response 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

Werving  

Dit waren de vragen voor dit onderzoek. Bedankt voor uw medewerking! 

 

De mogelijkheid bestaat dat wij u in de toekomst nog eens willen uitnodigen voor een onderzoek.  

Het kan gaan om een algemeen vervolg of om dieper in te gaan op de vragen die u zojuist heeft beantwoord.  

Zou u dat goed vinden? 

[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

RAS 

Zou het CBS u eventueel ($1: wel) mogen bellen om te vragen hoe dit gesprek is gegaan? 

>>Kies ‘Nee’ als de respondent telefonisch niet bereikbaar is.<< 

[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

CATI_TelNr 

STEL VAST:  

Op welk telefoonnummer zouden we u dan eventueel kunnen bereiken? 

Is dat ook weer: <DialedNumber>? 

 

(1) Telefoonnummer 1: <NAW.Telefoonnummer1> 

($3: (2) Telefoonnummer 2: <NAW.Telefoonnummer2>) 

($4: (3) Telefoonnummer afspraak: <AppointmentPhone>) 

(4) Ander telefoonnummer 

 

1. Telefoonnummer 1  [Tel1] 

2. ($3: Telefoonnummer 2)  [Tel2] 

3. ($4: Telefoonnummer afspraak) [TelA] 

4. Ander telefoonnummer  [Anders] 
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TelNr 

($T: STEL VAST:) Op welk telefoonnummer zouden we u dan ($2: eventueel) kunnen bereiken? 

>>Telefoonnummer invullen zonder streepje (-).<< 

[TTelnr] 

NORF 

 
Harde controle 1 

Het telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers). 

 
Harde controle 2 

Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn.  

 
Harde controle 3 

Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan.  

 

Email  

Wat is uw e-mailadres? 

String[60] 

EMPTY 

 
Harde controles 4-12 

4. Spaties zijn niet toegestaan. 

5. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan. 

6. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan. 

7. Het @-teken ontbreekt. 

8. Er mag maar één @-teken voorkomen. 

9. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen. 

10. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken. 

11. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt. 

12. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.). 

 

AFL_RAS 

*OP mag wel/niet uitgenodigd worden voor RAS. 

[TJaNee] 

EMPTY 
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Blok Keuze Incentive (SB) [IncentK] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP wil meeloten en is winnaar loterij Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 1 

$2 OP wil meeloten en is geen winnaar Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 0 

$3 OP wil niet meeloten Meeloten = [NietLoten] 

$4 iPad gekozen Winnaar = [iPad] 

$5 VVV gekozen Winnaar = [VVV] 

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Meeloten 

<IncentiveIntro>3 

 

Als dank voor het meedoen maakt u kans op een prijs!  

Als u één van de winnaars bent kunt u kiezen tussen een iPad of VVV-bonnen ter waarde van <waardeVVV> 

euro. 

  

($W: Sommige mensen ontvangen liever geen prijs. Als dit voor u het geval is, kunt u dat hieronder aangeven. 

$T/$P: STEL VAST: Wil OP kans maken op de prijs?)  

1. Ik wil wel kans maken op een prijs [Loten] 

2. Ik wil geen kans maken op een prijs [NietLoten] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

Spannend4 

($1: Wilt u weten of u een prijs heeft gewonnen?  

Druk dan op Volgende. U ziet dan direct of u één van de winnaars bent. 

$2: Wilt u weten of u een prijs heeft gewonnen?  

Druk dan op Verzenden. U ziet dan direct of u één van de winnaars bent. 

$3: Dan is dit het einde van de vragenlijst. 

                 

We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden door op ‘Verzenden’ te drukken.  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!) 

 

  

                                                                 
3 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.  
4 Indien de OP mee wil loten en de winnaar is, dan verschijnt de ‘volgende’ knop en wordt de vragenlijst nog niet verzonden. 

Indien de OP geen winnaar is of niet mee wil loten, dan verschijnt de ‘verzenden’ knop en wordt de vragenlijst naar het CBS verzonden.  
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Uitslag 

($P: >>Indien mogelijk, draai de laptop naar OP toe en laat OP op ‘Volgende’ drukken.  

OP krijgt dan meteen te zien of OP een prijs heeft gewonnen of niet.<< 

$T: STEL VAST: Dan ga ik nu kijken of u een prijs heeft gewonnen.) 

 

>>Toets <1> om verder te gaan.<< 

1. Verder  [Verder] 

NORF 

 

SpannendP 

Wilt u weten of u een prijs heeft gewonnen?  

 

Druk dan op ‘Volgende’. Er verschijnt direct op het scherm of u één van de winnaars bent.  

 
{NewPage} 

 

Winnaar 

GEFELICITEERD!  

 

U bent de winnaar van een prijs! 

 

Welke prijs zullen we naar u opsturen? 

1. iPad  [iPad] 

2. VVV-bonnen ter waarde van <waardeVVV> euro  [VVV] 

NORF 

 

UittroP 

Draai de laptop weer terug, dan kan de interviewer uw contactgegevens met u doornemen. 

 
{NewPage} 
 

Contro_Adres 

STEL VAST: Controleer het adres: 

 

<NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnr> <NAW.Huisnr_toev>  

<NAW.Postcode> <NAW.Plaatsnaam> 

 

Prijs naar dit adres versturen? 

1. Ja, verstuur naar dit adres [Ja] 

2. Nee, verstuur naar ander adres [Nee] 

NORF 

 

Straat 

($W: We zullen de door u gekozen prijs ($4: (iPad) $5: (VVV-bonnen)) zo spoedig mogelijk naar u opsturen.  

Naar welk adres kunnen we de prijs sturen?) 

 

Straat: [TStraat] 

NORF 
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HuisNr 

Huisnummer: [THuisnr] 

NORF 
 

Huisnr_toev 

Huisnummer toevoeging (bijv. A of bis): [THuisnrTv] 

NORF, EMPTY  

 

Postcode 

Postcode: [TPostcode] 

NORF 

 
Harde controle 1 

De postcode moet uit vier cijfers en 2 letters bestaan. 

 

WoonPlts 

Woonplaats: [TWoonPlts] 

NORF 

 
{NewPage} 

 

E_adres 

Op welk e-mailadres kunnen we u het beste bereiken? 

String[60] 
 

Harde controle 2  

Dit is geen geldig e-mailadres.  

 

NietWin 

($T: STEL VAST:) Helaas. U heeft geen prijs gewonnen. 

 

($P: De medewerker van het CBS zal dit gesprek nu afronden.) 

1. Verder [Verder] 

NORF 

 

ContrlTel1 

STEL VAST: Is het onderstaande telefoonnummer correct? 

 

Telnr: <NAW.Telefoonnummer1> 

[TJaNee] 

NORF 

 

TelNr1 

Op welk telefoonnummer kunnen we u het beste bereiken?  

[TTelnr] 

NORF 

 

Harde controle 3 

Het telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers). 
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Harde controle 4 

Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn. 

 

Harde controle 5 

Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan. 
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Blok Soort interview [SrtInterv] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

   

 

*Vraagteksten 

 

FTFTel 

>>Heeft u de vragenlijst face-to-face of telefonisch afgenomen?<< 

1. Face-to-face [FtF] 

2. Telefonisch [Tel] 
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Blok Sluit CATI / CAPI (SB) 

*Vraagteksten 

 

PeilAf 

>>Dit is het einde van de vragenlijst. 

Toets <1> om de vragenlijst af te sluiten.<< 

1. Afsluiten [Ja] 

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 prijs gewonnen.)   

 

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 

 

 

http://www.cbs.nl/
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Afleiding Status  

AFL_Status 

* NB: Deze variabele geeft het eindresultaat weer.  

De variabele is vooral van belang voor CAWI. In CATI/CAPI wordt een eindresultaat (anders dan ‘respons’) 

afgeboekt in het non-responsblok.  

1. Respons [Resp] 

2. Afgebroken interview [Onvolledig] 

3. Adres onvindbaar / bestaat niet [Onvindb] 

4. In aanbouw / afgebroken / sloopwoning [AanbAfbr] 

5. Geen woonadres [NwWoonAdr] 

6. Leegstand / tijdelijk onbewoond [Leegst] 

7. Verhuisd binnen Nederland [VerhuisNL] 

8. Verhuisd naar buitenland [VerhuisBTL] 

9. Verhuisd naar een instelling [Instelling] 

10. OP overleden [Overl] 

11. OP behoort niet tot doelgroep onderzoek  [NietDoel] 

12. Benadergegevens om andere reden onjuist [GegOnj] 

13. Weigering [Weiger] 

14. Taalbarrière [Taal] 

15. OP ziek / niet in staat [NietStaat] 

16. Geen gelegenheid binnen waarneemperiode [GeenTijd] 

17. Mode problemen [Mode] 

18. Afgesloten nummer5  [TelAfsl] 

19. Geen contact met OP/huishouden6 [GeenCont] 

20. Antwoordapparaat [Antwoord] 

21. Onveilige situatie [Onveilig] 

22. Telefoonnummer hoort bij adres maar niet OP (bijv. huisgenoot) [Huisgenoot] 

23. HHBox fout (kern < 15) [HHBFout]  

24. Anders [Anders] 

 

  

                                                                 
5 Resultaat laatste belpoging is ‘afgesloten nummer’ of ‘mogelijk afgesloten nummer’ 
6 Resultaat laatste belpoging is ‘neemt niet op’/’in gesprek’ 


