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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet–openbare 

microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat 

wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016, welke 

samen met het RIVM en Trimbos-instituut is samengesteld.”  

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbaar bestand 

LSM2016V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 In het bestand zitten voor een deel afgeleide variabelen die medewerkers van het 

RIVM en het Trimbos-instituut hebben gemaakt. Deze variabelen heeft het CBS niet 

gecontroleerd. Voor vragen over de variabelen geldt: 

Variabelenaam     Bij vragen verwijzen naar  

      Instituut contactpersoon email-adres 

Onderzoek_ID t/m Tijd2 CBS Christianne Hupkens clh.hupkens@cbs.nl 

INDroken12Mnd t/m INDopleiding_drugs Trimbos-instituut Saskia van Dorsselaer sdorsselaer@trimbos.nl 

INDLftPresMidOoit t/m INDToernooi RIVM Wanda Vos wanda.vos@rivm.nl 

  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-

bestanden te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder 

het thema Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke 

procedure. 

 Zie voor informatie de Onderzoeksomschrijvingen. 

mailto:clh.hupkens@cbs.nl
file://cbsp.nl/Productie/Primair/SOS_LSM/Werk/Documentatie/Vragenlijst/2016/sdorsselaer@trimbos.nl
mailto:wanda.vos@rivm.nl
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata 

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur 

van “Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale 

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

In de map \\2_metadata\LSM 

 Teksten en schema's LSM2016B CAWI_zwart; 

In de map \\8_utilities\Code_Listings\LSM\2016 

 0  Algemene cleaning.sps; 

 1._Roken_data_LSM-A.sps; 

 2._Alcohol_data_LSM-A.sps; 

 3  Drugs_data LSM-A.sps; 

 4  Doping_data LSM-A.sps. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

Het CBS heeft vanaf 2015 een nieuw onderzoek naar leefstijl opgezet met jaarlijks 

wisselende leefstijlthema’s: de Leefstijlmonitor. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op 

verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 

samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere 

instituten die deel uitmaken van het Consortium Leefstijlmonitor: Trimbos-instituut, 

VeiligheidNL, Voedingscentrum Nederland, Rutgers, Soa Aids Nederland, Pharos en 

GGD GHOR NL.  

In de oneven jaren worden de thema’s bewegen/sport en ongevallen uitgevraagd. In de 

even jaren worden de thema’s roken, alcohol en drugs uitgevraagd.  

In de Leefstijlmonitor worden voor een deel dezelfde kernvragen gesteld als in de 

Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête levert de kerncijfers over leefstijl. In de 

Leefstijlmonitor wordt uitgebreider ingegaan op de betreffende thema’s. 

Zie ook de website van de Leefstijlmonitor. 

Populatieafbakening 

De doelpopulatie voor de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016 bestaat 

uit de in Nederland woonachtige personen van 15 jaar of ouder die deel uitmaken van 

particuliere huishoudens. De institutionele bevolking, dat zijn personen in inrichtingen, 

instellingen of tehuizen, en personen die niet zijn geregistreerd als ingezetene in de 

Basisregistratie Personen (BRP) worden voor dit onderzoek niet benaderd. 

De waarneming van het onderzoek vond plaats gedurende het hele jaar 2016. 

Recordbeschrijving 

Een record in het microdatabestand bevat informatie over persoon. Het bestand bevat 

RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met 

andere bestanden.  

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Leefstijlmonitor
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  RINPERSOONS  A1 

  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON  A9 

  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  Onderzoek_ID  F5 

  Onderzoek_ID   

4  Veldwerkperiode  F7 

  Veldwerkperiode   

5  VeiligNr  A10 

  Veilignummer (persoonsidentificatie)   

6  Versie  A1 

  Versie vragenlijst (A of B)   

7  PLHH1  F2 

  Plaats huishouden   

8  M_V1  F1 

  Geslacht   

9  Lft1  F3 

  Leeftijd in jaren   

10  BurgSt1  F1 

  Burgerlijke staat   

11  PLHH2  F2 

  Plaats huishouden   

12  M_V2  F1 

  Geslacht   

13  Lft2  F3 

  Leeftijd in jaren   

14  BurgSt2  F1 

  Burgerlijke staat   

15  PLHH3  F2 

  Plaats huishouden   

16  M_V3  F1 

  Geslacht   

17  Lft3  F3 

  Leeftijd in jaren   

18  BurgSt3  F1 

  Burgerlijke staat   

19  PLHH4  F2 

  Plaats huishouden   

20  M_V4  F1 

  Geslacht   

21  Lft4  F3 

  Leeftijd in jaren   

22  BurgSt4  F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Burgerlijke staat   

23  PLHH5  F2 

  Plaats huishouden   

24  M_V5  F1 

  Geslacht   

25  Lft5  F3 

  Leeftijd in jaren   

26  BurgSt5  F1 

  Burgerlijke staat   

27  PLHH6  F2 

  Plaats huishouden   

28  M_V6  F1 

  Geslacht   

29  Lft6  F3 

  Leeftijd in jaren   

30  BurgSt6  F1 

  Burgerlijke staat   

31  PLHH7  F2 

  Plaats huishouden   

32  M_V7  F1 

  Geslacht   

33  Lft7  F3 

  Leeftijd in jaren   

34  BurgSt7  F1 

  Burgerlijke staat   

35  PLHH8  F2 

  Plaats huishouden   

36  M_V8  F1 

  Geslacht   

37  Lft8  F3 

  Leeftijd in jaren   

38  BurgSt8  F1 

  Burgerlijke staat   

39  AantalPP  F2 

  Huishoudgrootte (hhbox)   

40  HHKern  F1 

  samenstelling huishouden (hhbox)   

41  Datum_ref  A8 

  Datum_ref   

42  BVRPERCGESTINKH  F2 

  Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen (ENQUETE JAAR - 1 VRL) 

  

43  BVRBBIHALG1  F2 

  Belangrijkste inkomensbron van het huishouden (ENQUETE 
JAAR - 1 VRL) 

  

44  BVRSAMHHR  F2 

  Samenstelling huishouden (revisie) (ENQUETE JAAR - 1 VRL)   

45  POSHHK  F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Positie in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner 

(ENQUETE JAAR - 1 VRL) 
  

46  SECCOAL1  F2 

  Sociaaleconomische categorie van de persoon (ENQUETE JAAR 
- 1 VRL) 

  

47  percvermogen  F2 

  1% groepen van het vermogen (ENQUETE JAAR - 1 VRL)   

48  GemCode  F4 

  Gemeentecode [390]   

49  Corop  F2 

  Corop-gebied [40]   

50  GGD  F4 

  GGD-gebied [25]   

51  Landsdl  F1 

  Landsdeel [4]   

52  Prov  F2 

  Provincie [12]   

53  Zorgkantoor  F2 

  Zorgkantoor regio [32]   

54  GemGro  F1 

  Gemeentegrootte [8]   

55  StedGem  F1 

  Stedelijkheid [5]   

56  StedOad  F5 

  Omgevingsadressendichtheid   

57  Sport1Typ  A6 

  Typeringen : sport 1   

58  Sport2Typ  A6 

  Typeringen : sport 2   

59  Sport3Typ  A6 

  Typeringen : sport 3   

60  Sport4Typ  A6 

  Typeringen : sport 4   

61  Afl_mode  F1 

  Mode   

62  Afl_regelnr_OP  F1 

  Regelnr OP in hhbox   

63  Afl_lft_OP  F3 

  Leeftijd OP (hhbox)   

64  AflAantkind  F1 

  Aantal kinderen in huishouden (huishoudbox)   

65  AflLftjkind  F3 

  Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (huishoudbox)   

66  AflLftokind  F3 

  Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (huishoudbox)   

67  AflBurgstOP  F1 

  Burgerlijke staat OP (huishoudbox)   

68  AflGeslachtOP  F1 

  Geslacht OP (huishoudbox)   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
69  AflOpleidingsniveauGevolgd  F1 

  Hoogst gevolgde opleidingsniveau   

70  AflOpleidingsniveauVoltooid  F1 

  Hoogst voltooide opleidingsniveau   

71  AflLeeftijd16va15jr  F2 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd vanaf 15 jaar in 16 
klassen 

  

72  AflLeeftijd8va15jr  F1 

  Onderverdeling van de bevolking vanaf 15 jaar naar leeftijd in 8 
klassen 

  

73  AflLeeftijd3va15jr  F1 

  Onderverdeling van de bevolking vanaf 15 jaar naar leeftijd in 3 
klassen 

  

74  AflHhbHhKern  F1 

  Huishoudenssamenstelling   

75  AflPositieInHuishouden  F2 

  Positie in het huishouden   

76  AflGewicht  F3 

  Lichaamsgewicht OP   

77  AflLengte  F3 

  Lengte OP   

78  AflBMI  F9.5 

  Body Mass Index (BMI) OP   

79  AflOndergewicht  F1 

  BMI: Ondergewicht   

80  AflNormaalGewicht  F1 

  BMI: Normaal gewicht   

81  AflObesitas  F1 

  BMI: Obesitas   

82  AflOvergewicht  F1 

  BMI: Overgewicht   

83  AflMatigOvergewicht  F1 

  BMI: Matig overgewicht   

84  AflRespons  F1 

  Respons   

85  AflEnquetemaand  F2 

  Enquetemaand   

86  AflEnquetejaar  F4 

  Enquetejaar   

87  AflGvier  F1 

  Respondent woont wel of niet in een van de vier grote steden   

88  AflLidmaatschapSport  F1 

  Wel of niet lid zijn van een sportvereniging   

89  AflErvarenGezondheid  F1 

  Ervaren gezondheid OP   

90  AflWerken  F1 

  Persoon is werkzaam of niet   

91  AflAantalUrenWerk  F1 

  Aantal uren dat persoon werkzaam is   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
92  AflWelvaartsKwintiel  F1 

  Welvaartskwintiel   

93  AflWelvaartsKwintiel5  F1 

  Welvaartskwintiel (indikking)   

94  AflVermogensKwintiel  F1 

  Vermogenskwintiel   

95  AflVermogensKwintiel5  F1 

  Vermogenskwintiel (indikking)   

96  AflInkomensKwintiel  F1 

  Inkomenskwintiel   

97  AflInkomensKwintiel5  F1 

  Inkomenskwintiel (indikking)   

98  AflProvPlus  F2 

  Provincie met vier grote steden apart   

99  AflSeizoen4  F1 

  Indeling in seizoenen   

100  AflHerkomst3  F1 

  Afleiding herkomst   

101  AflHerkgnrt  F1 

  Herkomst en generatie op basis van GBA gegevens   

102  AflHerkgnrt4  F1 

  Herkomst en generatie   

103  AflAantalPersonenHH  F1 

  Aantal personen in het huishouden   

104  AflGevGeluk  F1 

  Niet gelukkig voelen   

105  AflGevKalm  F1 

  Niet kalm en rustig voelen   

106  AflGevPut  F1 

  Wel of niet in de put zitten waarbij niets u kon opvrolijken   

107  AflGevSomber  F1 

  Neerslachtig of somber   

108  AflGevZenuw  F1 

  Wel of niet zenuwachtig   

109  AflRookStatus  F1 

  onderverdeling van de bevolking in rokers, ex-rokers en nooit 
rokers 

  

110  AflDagelijksRoken  F1 

  Dagelijkse roker   

111  AflDagelijksRokenRokers  F1 

  Dagelijkse rokers onder de rokers   

112  AflStoppogingen  F1 

  Poging gedaan om te stoppen met roken   

113  AflDrugsminCannabis30Dagen  F1 

  Persoon gebruikte in de afgelopen 30 dagen een drug, anders dan 
cannabis 

  

114  AflDrugsminCannabis12Mnd  F1 

  Persoon gebruikte in de afgelopen 12 maanden een drug, anders 
dan cannabis 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
115  AflDrugsminCannabisOoit  F1 

  Persoon gebruikte ooit een drug, anders dan cannabis   

116  AflOverigeDrugs30Dagen  F1 

  Persoon gebruikte in de afgelopen 30 dagen een drug, anders dan 
cannabis, amfetamine, xtc of cocaïne 

  

117  AflOverigeDrugs12Mnd  F1 

  Persoon gebruikte in de afgelopen 12 maanden een drug, anders 
dan cannabis, amfetamine, xtc of cocaïne 

  

118  AflOverigeDrugsOoit  F1 

  Persoon gebruikte ooit een drug, anders dan cannabis, 
amfetamine, xtc of cocaïne 

  

119  AflDrugs30Dagen  F1 

  Persoon gebruikte in de afgelopen 30 dagen een drug   

120  AflDrugs12Mnd  F1 

  Persoon gebruikte in de afgelopen 12 maanden een drug   

121  AflDrugsOoit  F1 

  Persoon gebruikte ooit een drug   

122  AflDrinkStatus  F1 

  Deze variabele geeft aan of de persoon alcohol drinkt, ooit alcohol 
heeft gedronken of nooit alcohol heeft gedronken 

  

123  AflGALIBeperking  F1 

  Beperking volgens de GALI (global activity limitation indicator)   

124  AflPsychischOngezondMHI  F1 

  Wel of niet psychisch ongezond op basis van somscore MHI-5   

125  Analysegewicht  F18.10 

  genormaliseerd eindgewicht weging voor analyse   

126  Eindgewicht  F18.10 

  eindgewicht weging   

127  BetWerk  F1 

  Heeft [u/hij/zij] op dit moment betaald werk. Ook 1 uur per week of 
een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk? 

  

128  Zelfstan  F1 

  [Bent u/Is hij/Is zij] werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk?   

129  Meewerk  F1 

  Of in een bedrijf of praktijk van [uw/zijn/haar] partner of een 
familielid? 

  

130  BetWrkNu  F1 

  *Afleiding of OP betaald werk heeft of niet   

131  EenMeerW1  F1 

  Hebben [uw/zijn/haar] betaalde werkzaamheden betrekking op 
één werkkring, of op meer dan één. Ook werkkringen met een 
klein aantal uren tellen mee? 

  

132  EenMeerW  F1 

  EenMeerW   

133  UrTot  F2 

  Hoeveel uren werkt [u/hij/zij] in totaal gemiddeld per week, 
overuren en onbetaalde uren niet meegerekend? 

  

134  UrSchat  F1 

  Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer. Is dat:   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
135  AFL_UrTot  F1 

  Afleiding arbeidsuren   

136  WrkNemer1  F1 

  Werkt [u/hij/zij] als werknemer (bij meerdere werkkringen de 
werkkring waar men de meeste uren werkzaam is) 

  

137  WrkNemer  F1 

  WrkNemer   

138  BedrPrak1  F1 

  STEL VAST: Eigen (ook wanneer [u/hij/zij] firmant, maat of 
beherend vennoot bent/is), partner, ouders/schoonouders, N.v.t. 
(geen van deze) 

  

139  BedrPrak  F1 

  BedrPrak   

140  IntroOnderw  F1 

  De volgende vragen gaan over onderwijs. We beginnen met 
opleidingen die [u/hij/zij] op dit moment volgt en gaan daarna 
verder met opleidingen die [u/hij/zij] in het verleden (d.w.z. na de 
lagere school/basisschool) heeft gevolgd. >>ENQ.: toets <1> om 
verd 

  

141  ActOpl  F1 

  Volgt [u/hij/zij] op dit moment een opleiding of cursus? (Ook 
opleidingen of cursussen op [uw/zijn/haar] werk tellen mee) 

  

142  ActODuur  F1 

  Is de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer? 
>>ENQ.:·Indien OP meerdere opleidingen/cursussen volgt en 
tenminste één duurt 6 maanden of langer, kies dan voor optie 1  
Ja, 6 maanden of langer .<< 

  

143  Af4WkO  F1 

  Heeft [u/hij/zij] in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus 
gevolgd of beëindigd? 

  

144  Af4WkODuur  F1 

  Was de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer? 
>>ENQ.:·Indien OP meerdere opleidingen/cursussen in de 
afgelopen 4 weken heeft gevolgd of beëindigd en tenminste één 
duurde 6 maanden of langer, kies dan voor optie 1  Ja, 6 
maanden of langer . 

  

145  Af4WkOLang  F1 

  Heeft [u/hij/zij] in de afgelopen 4 weken misschien ook nog een 
opleiding of cursus beëindigd waarvan de duur 6 maanden of 
langer was? 

  

146  NivAct  F2 

  Wat voor soort opleiding of cursus is/was dit. Gaat/ging het om:   

147  SrtVMBO  F1 

  Welke leerweg volgt/volgde [u/hij/zij]. Is/was dat:   

148  SrtMBO  F1 

  Op welk niveau volgt/volgde [u/hij/zij] deze opleiding. Is/Was dat 
een opleiding: 

  

149  BOLBBL  F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Volgt/Volgde [u/hij/zij] de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de 

beroepsopleidende leerweg (bol) of geen van deze? >>ENQ.: Bbl 
is een combinatie van werken en leren.<< 

  

150  DuurHBO  F1 

  Wat is/was de duur van deze opleiding in jaren. Is/Was dat:   

151  SrtHBOKort  F1 

  Is/Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-
opleiding of een andere verkorte hbo-opleiding? 

  

152  SrtUniv  F1 

  Wat voor soort opleiding is/was dit. Gaat/Ging het om:   

153  OplCursus  F1 

  Welke opleiding of cursus volgt/volgde [u/hij/zij] dan. Is/Was dit 
misschien: >>ENQ.: Indien combinatie inburgering en 
werken/leren, kies dan voor werkend leren opleiding.<< 

  

154  KlasHavoVWO  F1 

  In welke klas zit [u/hij/zij?   

155  DiplomHavoVWO  F1 

  Heeft [u/hij/zij] het diploma behaald of één of meerdere 
deelcertificaten? 

  

156  Klas4  F1 

  Heeft [u/hij/zij] de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen 
[bent u/is hij/is zij] overgegaan naar de 4de klas? 

  

157  Diplom  F1 

  Heeft [u/hij/zij] voor deze opleiding (of cursus) het diploma 
behaald? >>ENQ.: diploma kan ook zijn akte, graad of 
getuigschrift.<< 

  

158  Afrond  F1 

  Heeft [u/hij/zij] de opleiding of cursus wel afgerond?   

159  AFL_RouteOG  F1 

  *Moet OP nog vragen beantwoorden over de hoogste gevolgde of 
de hoogst behaalde opleiding 

  

160  OplNaLO  F1 

  (U heeft zojuist vragen beantwoord over de opleiding/cursus die 
[u/hij/zij] [op dit moment volgt / in de afgelopen 4 weken heeft 
gevolgd]) Heeft [u/hij/zij] na de [lagere school/basisschool] één of 
meer opleidingen gevolgd of heeft [u/hij/zij] in het verl 

  

161  BuitLand  F1 

  >>ENQ.:·Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse 
gebieden, zoals Suriname of de Nederlandse Antillen, gelden als 
opleidingen gevolgd in Nederland.<< Was dit in Nederland, in het 
buitenland of beide? 

  

162  NivGevintro  A1 

  (De volgende vragen gaan over opleidingen of cursussen die 
[u/hij/zij] geheel of gedeeltelijk in Nederland heeft gevolgd.) Welke 
van de volgende opleidingen of cursussen heeft [u/hij/zij] voor 6 
maanden of langer gevolgd. Was dat: >>ENQ.: Meerdere antwoor 

  

163  NivGevLBO  F1 

  -> lbo of vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool),   

164  NivGevVMBO  F1 
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  -> vmbo of lwoo (inclusief theoretische leerweg),   

165  NivGevMavo  F1 

  -> mavo (ulo, mulo),   

166  NivGevHavo  F1 

  -> havo (mms),   

167  NivGevVWO  F1 

  -> vwo, gymnasium of atheneum (hbs, lyceum),   

168  NivGevMBO  F1 

  -> mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba),   

169  NivGevHBO  F1 

  -> hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree),   

170  NivGevUniv  F1 

  -> een universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen 
en promotieonderzoek, 

  

171  NivGevCursus  F1 

  -> of een andere (bedrijfs)opleiding of cursus?   

172  AFL_HgstNivGev  F2 

  *Afleiding hoogst gevolgde opleiding   

173  SrtLBO  F1 

  Om welke opleiding ging het dan. Was dat:   

174  SrtVMBO2  F1 

  De volgende vragen gaan over de laatste vmbo- of lwoo-opleiding 
die [u/hij/zij] heeft gevolgd.Welke leerweg had deze opleiding. 
Was dat: 

  

175  SrtMBOG  F1 

  De volgende vragen gaan over de laatste mbo-opleiding (mts, 
meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) die [u/hij/zij] heeft 
gevolgd. Was dit: 

  

176  LeerlingW  F1 

  Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel 
een combinatie van werken en leren? 

  

177  BOLBBL2  F1 

  Volgde [u/hij/zij] de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de 
beroepsopleidende leerweg (bol) of geen van deze? >>ENQ.: Bbl 
is een combinatie van werken en leren.<< 

  

178  DuurHBO2  F1 

  De volgende vragen gaan over de laatste hbo-opleiding (hts, 
heao, kweekschool, associate degree) die [u/hij/zij] heeft gevolgd. 
Wat was de duur van deze opleiding in jaren. Was dat: 

  

179  SrtHBOKort2  F1 

  Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-
opleiding of een andere verkorte hbo-opleiding? 

  

180  SrtUniv2  F1 

  De volgende vragen gaan over de laatste universitaire opleiding 
die [u/hij/zij] heeft gevolgd. Wat voor soort opleiding was dit. Ging 
het om: 

  

181  OplCursus2  F1 
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  Welke opleiding of cursus heeft [u/hij/zij] als laatste gevolgd. Was 

dit: >>ENQ.: Indien combinatie inburgering en werken/leren, kies 
dan voor werkend leren opleiding.<< 

  

182  DiplomHavoVWO2  F1 

  Heeft [u/hij/zij] [voor de havo (mms) / voor het vwo, gymnasium of 
atheneum (hbs, lyceum)] het diploma behaald of één of meerdere 
deelcertificaten? 

  

183  Klas5  F1 

  Heeft [u/hij/zij] de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen 
[bent u/is hij/is zij] overgegaan naar de 4de klas? 

  

184  Diplom2  F1 

  Heeft [u/hij/zij] voor [de mavo (ulo, mulo) / deze opleiding] (of 
cursus) het diploma behaald? >>ENQ.: diploma kan ook zijn akte, 
graad of getuigschrift.<< 

  

185  Afrond2  F1 

  Heeft [u/hij/zij] de opleiding of cursus wel afgerond?   

186  NivBehintro  A1 

  Voor welke opleidingen (of cursussen) die [u/hij/zij] [voor 6 
maanden of langer in Nederland heeft gevolgd / in Nederland 
heeft gevolgd / voor 6 maanden of langer heeft gevolgd], heeft 
[u/hij/zij] een diploma behaald. Was dat voor: >>ENQ.:·*·Meerdere 
antw 

  

187  NivBehLBO  F1 

  -> lbo of vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool),   

188  NivBehVMBO  F1 

  -> vmbo of lwoo (inclusief theoretische leerweg),   

189  NivBehMavo  F1 

  -> mavo (ulo, mulo),   

190  NivBehHavo  F1 

  -> havo (mms),   

191  NivBehVWO  F1 

  -> vwo, gymnasium of atheneum (hbs, lyceum),   

192  NivBehMBO  F1 

  -> mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba),   

193  NivBehHBO  F1 

  -> hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree),   

194  NivBehUniv  F1 

  -> een universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen 
en promotieonderzoek, 

  

195  NivBehCursus  F1 

  -> een andere (bedrijfs)opleiding of cursus,   

196  NivBehGeenDeze  F1 

  -> of geen van deze?   

197  AFL_HgstNivBeh  F2 

  *Afleiding hoogst behaalde opleiding   

198  DeelCertBeh  F1 

  [U/Hij/Zij] heeft [het vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)/de 
havo (mms)] gevolgd maar hiervoor geen diploma behaald. Heeft 
[u/hij/zij] misschien wel één of meerdere deelcertificaten behaald? 

  

199  Klas4Beh  F1 
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  Heeft [u/hij/zij] de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen 

[bent u/is hij/is zij] overgegaan naar de 4de klas? 
  

200  SrtLBOBeh  F1 

  Om welke opleiding ging het dan. Was dat:   

201  SrtVMBOBeh  F1 

  De volgende vraag gaat over de vmbo- of lwoo-opleiding waarvoor 
[u/hij/zij] als laatste een diploma heeft behaald. Welke leerweg 
had deze opleiding. Was dat: 

  

202  SrtMBOGBeh  F1 

  De volgende vragen gaan over de mbo-opleiding (mts, meao, 
middenstandsdiploma, pdb, mba) waarvoor [u/hij/zij] als laatste 
een diploma heeft behaald. Was dit: 

  

203  LeerlingWBeh  F1 

  Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel 
een combinatie van werken en leren? 

  

204  BOLBBLBeh  F1 

  Volgde [u/hij/zij] de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de 
beroepsopleidende leerweg (bol) of geen van deze? >>ENQ.: Bbl 
is een combinatie van werken en leren.<< 

  

205  DuurHBOBeh  F1 

  De volgende vragen gaan over de hbo-opleiding (hts, heao, 
kweekschool, associate degree) waarvoor [u/hij/zij] als laatste een 
diploma heeft behaald. Wat was de duur van deze opleiding in 
jaren. Was dat: 

  

206  SrtHBOKortBeh  F1 

  Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-
opleiding of een andere verkorte hbo-opleiding? 

  

207  SrtUnivBeh  F1 

  De volgende vragen gaan over de universitaire opleiding waarvoor 
[u/hij/zij] als laatste een diploma heeft behaald. Wat voor soort 
opleiding was dit. Ging het om: 

  

208  OplCursusBeh  F1 

  Voor welke opleiding of cursus heeft [u/hij/zij] als laatste een 
diploma behaald. Was dit: >>ENQ.: Indien combinatie inburgering 
en werken/leren, kies dan voor werkend leren opleiding.<< 

  

209  DiplomBL  F1 

  Heeft [u/hij/zij] voor ten minste één van de opleidingen of 
cursussen die [u/hij/zij] in het buitenland heeft gevolgd het diploma 
behaald? >>ENQ.: diploma kan ook zijn akte, graad of 
getuigschrift.<< 

  

210  AfgerondBL  F1 

  Heeft [u/hij/zij] de opleiding of cursus wel afgerond?   

211  NivBehBL  F2 

  De volgende vragen gaan over de laatste opleiding of cursus 
waarvoor [u/hij/zij] in het buitenland een diploma heeft behaald. 
Als u deze opleiding of cursus zou vergelijken met Nederlandse 
opleidingen, welke Nederlandse opleiding lijkt er dan het meeste o 

  

212  SrtUnivBL  F1 

  Ging het om een bachelor opleiding, een master opleiding of geen 
van deze? 
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213  BasisOW  F2 

  Hoeveel klassen of groepen van de lagere school of basisschool 
heeft [u/hij/zij] met goed gevolg doorlopen? >>ENQ.: Het gaat ook 
om speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, onderwijs voor 
slechthorende etc.<< 

  

214  KlasGroep  F1 

  Waren dit klassen of groepen?   

215  AFL_Regelnr_PA  F1 

  Regelnr partner van OP in hhbox   

216  AFL_Lft_PA  F18 

  Leeftijd partner van OP (hhbox)   

217  AFL_PLHH_PA  F2 

  Plaats huishouden partner van OP   

218  AFL_M_V_PA  F1 

  Geslacht partner van OP (hhbox)   

219  MaatsPos  F1 

  Welke omschrijving past het beste bij u. Is dat: ->   

220  Gelovig  F2 

  Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering 
rekent u zichzelf? 

  

221  KerkBez  F1 

  Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee 
of naar een godsdienstige bijeenkomst. Is dat: 

  

222  AlgGezo  F1 

  Dan volgen nu enkele vragen over uw gezondheid. Hoe is over 
het algemeen uw gezondheid. Is deze: 

  

223  LangdA08  F1 

  >>ENQ: Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.<< 
Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? 

  

224  LangdAintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Om welke ziekten of 
aandoeningen gaat het? 

  

225  LangdAGewricht  F1 

  -> Rug- en gewrichtsklachten, artrose, langdurige aandoeningen 
aan been, knie e.d., reuma 

  

226  LangdAMigraine  F1 

  -> Migraine / ernstige hoofdpijn   

227  LangdAHartVaat  F1 

  -> Hart- of vaatziekten, hartritmestoornissen, hersenbloeding   

228  LangdAAstma  F1 

  -> Astma   

229  LangdACOPD  F1 

  -> COPD/ chronische longaandoeningen   

230  LangdAmaagdarm  F1 

  -> Maag- en darmstoornissen   

231  LangdASuiker  F1 

  -> Suikerziekte   

232  LangdAHuid  F1 

  -> Ernstige huidziekten, ernstig eczeem   
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233  LangdAPsych  F1 

  -> Psychische klachten, burnout, langdurige overspanning   

234  LangdAGehoor  F1 

  -> Gehoorproblemen   

235  LangdAKanker  F1 

  -> Kanker   

236  LangdAAnders  F1 

  -> Anders, namelijk:   

237  LangdAA  A140 

  STEL VAST: Welke andere ziekte of aandoening is dat dan?   

238  BelemAct08  F1 

  In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid 
sinds 6 maanden of langer beperkt in activiteiten die mensen 
gewoonlijk doen. Is dat: 

  

239  IntroGev  F1 

  Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken, dus 
sinds [referentiemaand min 1], heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag 
het antwoord aangeven dat het beste aansluit bij hoe u zich heeft 
gevoeld? >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

  

240  GevZenuw  F1 

  Voelde u zich erg zenuwachtig. Was dit:   

241  GevPut  F1 

  Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken. Was dit:   

242  GevKalm  F1 

  Voelde u zich kalm en rustig?   

243  GevSomb  F1 

  Voelde u zich neerslachtig en somber?   

244  GevGeluk  F1 

  Voelde u zich gelukkig?   

245  HACont  F1 

  >>ENQ:····Denkt u hierbij aan bezoeken aan de huisartspraktijk, 
huisbezoeken en telefonische consulten. Contacten met een 
vervangende huisarts of met de huisartsenpost moet u ook 
meetellen. Contacten met de praktijkondersteuner en de 
praktijkverpleegkundi 

  

246  LtstSP  F1 

  >>ENQ:····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.<< 
Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad m 

  

247  LtBezkTA  F1 

  >>ENQ: Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en 
kaakchirurg moet u niet meetellen.<< Wanneer bent u voor het 
laatst voor uzelf naar de tandarts geweest. Is dat: 

  

248  PsychZorg  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad met 
een psycholoog, psychiater of psychotherapeut? 

  

249  Verlosk  F1 
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  Heeft u in de afgelopen 12 maanden [voor uzelf/voor uw partner] 

contact gehad met een verloskundige? 
  

250  ADHD  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden behandeld voor ADHD. Het 
gaat hierbij om een behandeling met medicijnen of een 
behandeling door een hulpverlener? 

  

251  Lengte  F3 

  Hoe lang bent u. Het gaat om de lengte in centimeters, zonder 
schoenen? 

  

252  Gewicht  F3 

  Hoeveel kilo weegt u. Het gaat om het gewicht in hele kilo’s, 
zonder kleren? 

  

253  ADHDMedi  F1 

  Dan volgen nu vragen over het gebruik van medicijnen. Heeft u 
wel eens ADHD medicijnen, zoals Ritalin, Concerta, Equasym XL, 
Medikinet of Medikinet CR gebruikt en zo ja, wanneer voor het 
laatst. Is dat: 

  

254  SlaapMedi  F1 

  >>ENQ: Middelen die bij de drogist of reformwinkel verkrijgbaar 
zijn worden hier niet bedoeld.<< Heeft u ooit slaap- of kalmerende 
middelen gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst. Dit zijn 
medicijnen die mensen soms gebruiken om kalm en ontspannen 
te 

  

255  ADHDMedi_HoeOud  F3 

  >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 
Hoe oud was u toen u voor het eerst [ADHD medicijnen] 
gebruikte? 

  

256  ADHDMedi_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [ADHD medicijnen] 
gebruikt. Was dat: 

  

257  ADHDMedi_Voorschrift  F1 

  Heeft u deze [ADHD medicijnen] gebruikt op voorschrift van de 
dokter of op eigen initiatief. Is dat: 

  

258  ADHDMedi_ViaInternet  F1 

  >>ENQ: Het via internet bestellen van herhaalrecepten bij de 
huisarts wordt hier niet bedoeld.<< Heeft u deze [ADHD 
medicijnen/slaap of kalmeringsmiddelen] wel eens via internet 
gekocht. Is dat: 

  

259  SlaapMedi_HoeOud  F3 

  >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 
Hoe oud was u toen u voor het eerst [slaap- of kalmerende 
middelen] gebruikte? 

  

260  SlaapMedi_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [slaap- of 
kalmerende middelen] gebruikt. Was dat: 

  

261  SlaapMedi_Voorschrift  F1 

  Heeft u deze [slaap- of kalmerende middelen] gebruikt op 
voorschrift van de dokter of op eigen initiatief. Is dat: 

  

262  SlaapMedi_ViaInternet  F1 
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  >>ENQ: Het via internet bestellen van herhaalrecepten bij de 

huisarts wordt hier niet bedoeld.<< Heeft u deze [slaap- of 
kalmerende middelen] wel eens via internet gekocht. Is dat: 

  

263  Rook  F1 

  Nu volgen vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle 
soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een 
elektronische sigaret. Rookt u wel eens? 

  

264  RookSoms  F1 

  Rookt u elke dag?   

265  RookVroeg  F1 

  Heeft u vroeger wel gerookt?   

266  RglmRook  F1 

  Rookte u toen elke dag?   

267  BeginLft  F3 

  >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 
Hoe oud was u toen u begon met roken? 

  

268  StopLft  F3 

  >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 
Hoe oud was u toen u stopte met roken? 

  

269  WelkRook_a  F1 

  Nu volgt een aantal tabaksproducten. Kunt u voor elk product 
aangeven of u dit wel eens [rookt/gerookt heeft]. [Rookt/Rookte] u 
wel eens sigaretten uit pakjes? 

  

270  WelkRook_b  F1 

  [Rookt/Rookte] u wel eens shag?   

271  WelkRook_c  F1 

  [Rookt/Rookte] u wel eens andere zelfgemaakte sigaretten?   

272  WelkRook_d  F1 

  [Rookt/Rookte] u wel eens sigaren?   

273  WelkRook_e  F1 

  [Rookt/Rookte] u wel eens cigarillo’s?   

274  WelkRook_f  F1 

  [Rookt/Rookte] u wel eens pijp?   

275  WelkRook_g  F1 

  [Rookt/Rookte] u wel eens iets anders?   

276  WelkRook_ga  A50 

  Wat [rookt/rookte] u dan?   

277  FreqRook_a  F1 

  Hoe vaak [rookt/rookte] u sigaretten uit pakjes. Zou u zeggen:   

278  HoevRook_a  F3 

  Op een dag dat u [rookt/rookte], hoeveel sigaretten uit pakjes 
[rookt/rookte] u gemiddeld? 

  

279  FreqRook_b  F1 

  Hoe vaak [rookt/rookte] u shag. Zou u zeggen:   

280  HoevRook_b  F3 

  Op een dag dat u [rookt/rookte], hoeveel shagjes [rookt/rookte] u 
gemiddeld? 

  

281  FreqRook_c  F1 

  Hoe vaak [rookt/rookte] u zelfgemaakte sigaretten. Zou u zeggen:   
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282  HoevRook_c  F3 

  Op een dag dat u [rookt/rookte], hoeveel zelfgemaakte sigaretten 
[rookt/rookte] u gemiddeld? 

  

283  FreqRook_d  F1 

  Hoe vaak [rookt/rookte] u sigaren. Zou u zeggen:   

284  HoevRook_d  F3 

  Op een dag dat u [rookt/rookte], hoeveel sigaren [rookt/rookte] u 
gemiddeld? 

  

285  FreqRook_e  F1 

  Hoe vaak [rookt/rookte] u cigarillo’s. Zou u zeggen:   

286  HoevRook_e  F3 

  Op een dag dat u [rookt/rookte], hoeveel cigarillo’s [rookt/rookte] u 
gemiddeld? 

  

287  FreqRook_f  F1 

  Hoe vaak [rookt/rookte] u pijp. Zou u zeggen:   

288  HoevRook_f  F3 

  Op een dag dat u [rookt/rookte], hoeveel pijpen [rookt/rookte] u 
gemiddeld? 

  

289  TabakKopenintro  A1 

  >>ENQ: OP kan maximaal 3 antwoorden geven.<< Waar koopt u 
meestal uw sigaretten of andere tabaksproducten? 

  

290  TabakKopenTabak  F1 

  -> Bij een tabaksspeciaalzaak   

291  TabakKopenSuper  F1 

  -> In een supermarkt   

292  TabakKopenTijdsch  F1 

  -> In een tijdschriftenwinkel of gemakswinkel   

293  TabakKopenAutom  F1 

  -> Uit een automaat, in een horecagelegenheden zoals een café, 
discotheek of snackbar 

  

294  TabakKopenSnack  F1 

  -> In een snackbar aan de kassa, maar niet uit een automaat   

295  TabakKopenDisco  F1 

  -> In een discotheek aan de bar, maar niet uit een automaat   

296  TabakKopenCafe  F1 

  -> In een café aan de bar, maar niet uit een automaat   

297  TabakKopenIntrnet  F1 

  -> Via Internet   

298  TabakKopenPomp  F1 

  -> In een pompstation of benzinestation   

299  TabakKopenStation  F1 

  -> In een stationskiosk   

300  TabakKopenNietZelf  F1 

  -> Ik koop het nooit zelf   

301  TabakKopenAndrs  F1 

  -> Anders, namelijk   

302  TabakKopen_Andrs  A200 

  STEL VAST: Waar koopt u dan uw tabaksproducten?   

303  Wakker  F1 
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  Hoe lang na het wakker worden begint u met roken. Zou u 

zeggen: 
  

304  Moeilijk  F1 

  Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar het 
verboden is. Bijvoorbeeld in een bioscoop, bibliotheek, kerk, 
school, ziekenhuis? 

  

305  Opgeven  F1 

  Welk rookmoment zou u het moeilijkst kunnen opgeven. Zou u 
zeggen: 

  

306  WanneerRook  F1 

  Rookt u in de eerste uren na het opstaan gemiddeld per uur meer, 
dan gedurende de rest van de dag? 

  

307  RookZiek  F1 

  Rookt u ook als u zo ziek bent dat u het grootste deel van de dag 
in bed moet blijven? 

  

308  StopPog  F1 

  Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens geprobeerd om te 
stoppen met roken? 

  

309  EtmStop  F1 

  Heeft u het bij zo n poging om te stoppen wel eens 24 uur of 
langer volgehouden om niet te roken? 

  

310  RecentPog  F1 

  Hoe lang geleden was uw meest recente poging om met roken te 
stoppen. Was dat: 

  

311  HlpMidStopintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Heeft u bij uw meest 
recente stoppoging gebruik gemaakt van één of meer van de 
volgende hulpmiddelen: 

  

312  HlpMidStopNicVer  F1 

  -> nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom,   

313  HlpMidStopAndrMed  F1 

  -> andere medicijnen of geneesmiddelen,   

314  HlpMidStopElekSig  F1 

  -> de elektronische sigaret,   

315  HlpMidStopProf  F1 

  -> professionele begeleiding, individueel of in een groep,   

316  HlpMidStopOnlineHlp  F1 

  -> online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app,   

317  HlpMidStopAndrs  F1 

  -> of iets anders?   

318  HlpMidStopGeendeze  F1 

  -> Geen van deze   

319  HlpMidStop_Andrs  A200 

  STEL VAST: Van welk hulpmiddel heeft u dan gebruik gemaakt?   

320  ToekPog  F1 

  Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken?   

321  WanStop  F1 

  Wanneer denkt u dan te gaan stoppen. Zou u zeggen:   

322  ZlfStopPog  F1 
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  Stelt u zich eens voor dat u op eigen houtje een stoppoging doet. 

Verwacht u dat het u lukt om ook in moeilijke situaties niet te 
roken. Zou u zeggen: 

  

323  HulpHuisarts  F1 

  U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij 
de huisarts bent geweest. Heeft de huisarts u geadviseerd te 
stoppen met roken? 

  

324  HA_HlpMiddelintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Heeft de huisarts u 
gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te 
stoppen met roken: 

  

325  HA_HlpMiddelNicVer  F1 

  -> nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom,   

326  HA_HlpMiddelAndrMed  F1 

  -> andere medicijnen of geneesmiddelen,   

327  HA_HlpMiddelElekSig  F1 

  -> de elektronische sigaret,   

328  HA_HlpMiddelProf  F1 

  -> professionele begeleiding, individueel of in een groep,   

329  HA_HlpMiddelOnlineHlp  F1 

  -> online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app,   

330  HA_HlpMiddelAndrs  F1 

  -> of iets anders?   

331  HA_HlpMiddelGeendeze  F1 

  -> Geen van deze   

332  HA_HlpMiddel_Andrs  A200 

  STEL VAST: Op welk hulpmiddel heeft de huisarts u dan 
gewezen? 

  

333  HulpSpecialist  F1 

  U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij 
de specialist bent geweest. Heeft de specialist u geadviseerd te 
stoppen met roken? 

  

334  SP_HlpMiddelintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Heeft de specialist u 
gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te 
stoppen met roken: 

  

335  SP_HlpMiddelNicVer  F1 

  -> nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom,   

336  SP_HlpMiddelAndrMed  F1 

  -> andere medicijnen of geneesmiddelen,   

337  SP_HlpMiddelElekSig  F1 

  -> de elektronische sigaret,   

338  SP_HlpMiddelProf  F1 

  -> professionele begeleiding, individueel of in een groep,   

339  SP_HlpMiddelOnlineHlp  F1 

  -> online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app,   

340  SP_HlpMiddelAndrs  F1 

  -> of iets anders?   

341  SP_HlpMiddelGeendeze  F1 
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  -> Geen van deze   

342  SP_HlpMiddel_Andrs  A200 

  STEL VAST: Op welk hulpmiddel heeft de specialist u dan 
gewezen? 

  

343  HulpTandArts  F1 

  U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij 
de tandarts bent geweest. Heeft de tandarts u geadviseerd te 
stoppen met roken? 

  

344  TA_HlpMiddelintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Heeft de tandarts u 
gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te 
stoppen met roken: 

  

345  TA_HlpMiddelNicVer  F1 

  -> nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom,   

346  TA_HlpMiddelAndrMed  F1 

  -> andere medicijnen of geneesmiddelen,   

347  TA_HlpMiddelElekSig  F1 

  -> de elektronische sigaret,   

348  TA_HlpMiddelProf  F1 

  -> professionele begeleiding, individueel of in een groep,   

349  TA_HlpMiddelOnlineHlp  F1 

  -> online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app,   

350  TA_HlpMiddelAndrs  F1 

  -> of iets anders?   

351  TA_HlpMiddelGeendeze  F1 

  -> Geen van deze   

352  TA_HlpMiddel_Andrs  A200 

  STEL VAST: Op welk hulpmiddel heeft de tandarts u dan 
gewezen? 

  

353  HulpPsych  F1 

  U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij 
een psycholoog, psychiater of psychotherapeut bent geweest. 
Heeft deze hulpverlener u geadviseerd te stoppen met roken? 

  

354  PSY_HlpMiddelintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Heeft de psycholoog, 
psychiater of psychotherapeut u gewezen op één of meer van de 
volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken: 

  

355  PSY_HlpMiddelNicVer  F1 

  -> nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom,   

356  PSY_HlpMiddelAndrMed  F1 

  -> andere medicijnen of geneesmiddelen,   

357  PSY_HlpMiddelElekSig  F1 

  -> de elektronische sigaret,   

358  PSY_HlpMiddelProf  F1 

  -> professionele begeleiding, individueel of in een groep,   

359  PSY_HlpMiddelOnlineHlp  F1 

  -> online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app,   

360  PSY_HlpMiddelAndrs  F1 

  -> of iets anders?   
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361  PSY_HlpMiddelGeendeze  F1 

  -> Geen van deze   

362  PSY_HlpMiddel_Andrs  A200 

  STEL VAST: Op welk hulpmiddel heeft de tandarts u dan 
gewezen? 

  

363  HulpVerlos  F1 

  U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden 
[voor uzelf/voor uw partner] bij de verloskundige bent geweest. 
Heeft de verloskundige u geadviseerd te stoppen met roken? 

  

364  VL_HlpMiddelintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Heeft de 
verloskundige u gewezen op één of meer van de volgende 
hulpmiddelen om te stoppen met roken: 

  

365  VL_HlpMiddelNicVer  F1 

  -> nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom,   

366  VL_HlpMiddelAndrMed  F1 

  -> andere medicijnen of geneesmiddelen,   

367  VL_HlpMiddelElekSig  F1 

  -> de elektronische sigaret,   

368  VL_HlpMiddelProf  F1 

  -> professionele begeleiding, individueel of in een groep,   

369  VL_HlpMiddelOnlineHlp  F1 

  -> online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app,   

370  VL_HlpMiddelAndrs  F1 

  -> of iets anders?   

371  VL_HlpMiddelGeendeze  F1 

  -> Geen van deze   

372  VL_HlpMiddel_Andrs  A200 

  STEL VAST: Op welk hulpmiddel heeft de verloskundige u dan 
gewezen? 

  

373  MotivStop_a  F1 

  Nu volgt een aantal redenen waarom mensen stoppen met roken. 
Zou u telkens willen aangeven in welke mate deze redenen u 
[zouden kunnen motiveren/hebben gemotiveerd] om te stoppen 
met roken. Zorgen over uw gezondheid. [Zou dat u/Heeft dat u]: 

  

374  MotivStop_b  F1 

  Prijsverhogingen van tabaksproducten. [Zou dat u/Heeft dat u]:   

375  MotivStop_c  F1 

  Onaantrekkelijke verpakkingen. [Zou dat u/Heeft dat u]:   

376  MotivStop_d  F1 

  Advies of ondersteuning van familie, partner, vrienden of kinderen. 
[Zou dat u/Heeft dat u]: 

  

377  MotivStop_e  F1 

  Zorgen over de gezondheid van uw kinderen. [Zou dat u/Heeft dat 
u]: 

  

378  MotivStop_f  F1 

  Advies van een dokter of andere deskundige. [Zou dat u/Heeft dat 
u]: 

  

379  MotivStop_g  F1 

  De maatschappelijke afkeuring van roken. [Zou dat u/Heeft dat u]:   
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380  MotivStop_h  F1 

  Gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen. [Zou dat u/Heeft 
dat u]: 

  

381  MotivStop_i  F1 

  Media-campagnes. [Zou dat u/Heeft dat u]:   

382  MotivStop_j  F1 

  Beschikbaarheid van gratis of goedkope medicatie om te stoppen 
met roken. [Zou dat u/Heeft dat u]: 

  

383  MotivStop_k  F1 

  Ondersteuning via een telefonische of internet hulplijn. [Zou dat 
u/Heeft dat u]: 

  

384  MeeRook  F1 

  De volgende vragen gaan over hinder van tabaksrook van 
anderen. Hoe vaak wordt u binnen blootgesteld aan tabaksrook 
van anderen. Zou u zeggen: 

  

385  WaarPasintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Op welke van de 
volgende plaatsen ondervindt u wel eens hinder van de rook van 
anderen: 

  

386  WaarPasThuis  F1 

  -> thuis,   

387  WaarPasWerk  F1 

  -> op het werk,   

388  WaarPasAuto  F1 

  -> in de auto,   

389  WaarPasOV  F1 

  -> in het openbaar vervoer,   

390  WaarPasCafe  F1 

  -> in een café,   

391  WaarPasRest  F1 

  -> in een restaurant,   

392  WaarPasStraat  F1 

  -> in de buitenlucht of op straat,   

393  WaarPasKantine  F1 

  -> in een sportkantine,   

394  WaarPasKinderen  F1 

  -> of op een plek waar kinderen spelen?   

395  WaarPasGeenDeze  F1 

  -> Geen van deze   

396  Huisregels  F1 

  Welke van de volgende omschrijvingen geeft het beste de regels 
weer die er momenteel bij u thuis zijn over waar er gerookt mag 
worden: 

  

397  RookBin  F1 

  Rookt u zelf wel eens binnen, bijvoorbeeld thuis, op visite of in de 
auto? 

  

398  BinAanwKind  F1 

  Is dat wel eens in de aanwezigheid van personen jonger dan 18 
jaar? 
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399  LftAanwKindintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Van welke leeftijd zijn 
deze personen dan ongeveer? 

  

400  LftAanwKindTot2Jaar  F1 

  -> 0 tot 2 jaar   

401  LftAanwKindTot4Jaar  F1 

  -> 2 tot 4 jaar   

402  LftAanwKindTot10Jaar  F1 

  -> 4 tot 10 jaar   

403  LftAanwKindTot16Jaar  F1 

  -> 10 tot 16 jaar   

404  LftAanwKindTot18Jaar  F1 

  -> 16 tot 18 jaar   

405  LftAanwKindWeetNiet  F1 

  -> Weet ik niet   

406  Schadelijk_a  F1 

  In welke mate is het volgens u schadelijk, lichamelijk of anders, 
om af en toe sigaretten te roken. Zou u zeggen: 

  

407  Schadelijk_b  F1 

  In welke mate is het volgens u schadelijk, lichamelijk of anders, 
om één of meer pakjes sigaretten per dag te roken. Zou u zeggen: 

  

408  Schadelijk_c  F1 

  In welke mate is meeroken volgens u schadelijk voor de 
gezondheid van kinderen? 

  

409  ESig  F1 

  Nu volgen enkele vragen over producten die u kunt roken of 
gebruiken, anders dan tabaksproducten. Gebruikt u wel eens een 
elektronische sigaret, ofwel e-sigaret? >>ENQ: Andere 
benamingen hiervoor zijn e-smoker, shisha-pen of FlavorVape.<< 

  

410  ESigVroeg  F1 

  Heeft u vroeger wel eens een e-sigaret gebruikt?   

411  BeginLftESig  F3 

  >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 
Hoe oud was u toen u voor het eerst een e-sigaret gebruikte? 

  

412  ESigVLaatst  F1 

  Wanneer heeft u voor het laatst een e-sigaret gebruikt. Was dat:   

413  FreqESig  F1 

  Hoe vaak [gebruikt/gebruikte] u de e-sigaret. Zou u zeggen:   

414  DosESig  F1 

  Hoeveel milligram nicotine [gebruikt/gebruikte] u meestal voor de 
e-sigaret. Zou u zeggen: 

  

415  WatEerst  F1 

  Wat gebruikte u eerder; de e-sigaret of gewone tabaksproducten 
zoals sigaretten, shag, sigaren of pijp? 

  

416  MeerMinRook  F1 

  Bent u, sinds u de e-sigaret gebruikt, meer of minder gewone 
tabaksproducten zoals sigaretten, shag, sigaren of pijp gaan 
roken? 

  

417  BelRedESigintro  A1 
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  >>ENQ: OP kan maximaal 3 antwoorden kiezen.<< Wat 

[zijn/waren] voor u de belangrijkste redenen om een e-sigaret te 
gebruiken. Is dat: 

  

418  BelRedESigMind  F1 

  -> ik [wil/wilde] minder gewone tabaksproducten roken,   

419  BelRedESigStop  F1 

  -> ik [wil/wilde] helemaal stoppen met het roken van gewone 
tabaksproducten, 

  

420  BelRedESigGoedkoop  F1 

  -> het [is/was] goedkoper dan gewone tabaksproducten,   

421  BelRedESigLekker  F1 

  -> het is lekkerder dan gewone tabaksproducten,   

422  BelRedESigGemak  F1 

  -> vanwege het gemak, geen as of brandgevaar,   

423  BelRedESigAndrs  F1 

  -> of een andere reden?   

424  BelRedESig_Andrs  A200 

  STEL VAST: Wat [is/was] deze andere reden dan?   

425  MindStopRookintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< [Wilt/Wilde] u [minder 
roken/stoppen met roken] vanwege uw eigen gezondheid, 
vanwege de gezondheid van de mensen in uw omgeving of om 
een andere reden? 

  

426  MindStopRookEigGez  F1 

  -> Vanwege mijn eigen gezondheid   

427  MindStopRookGezOmg  F1 

  -> Vanwege de gezondheid van de mensen in mijn omgeving   

428  MindStopRookAndrRed  F1 

  -> Andere reden   

429  UitStopESig  F1 

  Wilt u uiteindelijk ook stoppen met het gebruiken van de e-sigaret. 
Zou u zeggen: 

  

430  Waterpijp  F1 

  Gebruikt u wel eens een waterpijp, ook al is het maar af en toe?   

431  WpijpVroeg  F1 

  Heeft u vroeger wel eens een waterpijp gebruikt?   

432  BeginLftWpijp  F3 

  >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 
Hoe oud was u toen u voor het eerst een waterpijp gebruikte? 

  

433  WpijpVLaatst  F1 

  Wanneer heeft u voor het laatst een waterpijp gebruikt. Was dat:   

434  FreqWpijp  F1 

  Hoe vaak [gebruikt/gebruikte] u de waterpijp. Zou u zeggen:   

435  BelRedWPijpintro  A1 

  >>ENQ: OP kan maximaal 3 antwoorden kiezen.<< Wat 
[zijn/waren] voor u de belangrijkste redenen om waterpijp te 
gebruiken. Zou u zeggen: 

  

436  BelRedWPijpHip  F1 

  -> het is hip en aantrekkelijk,   
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437  BelRedWPijpLekker  F1 

  -> het is lekker,   

438  BelRedWPijpGezonder  F1 

  -> het is minder schadelijk voor de gezondheid dan gewone 
tabaksproducten, 

  

439  BelRedWPijpOntspan  F1 

  -> het is ontspannend,   

440  BelRedWPijpSociaal  F1 

  -> het is gezellig samen zijn met vrienden,   

441  BelRedWPijpAndrs  F1 

  -> of een andere reden?   

442  BelRedWPijp_Andrs  A200 

  STEL VAST: Wat [is/was] deze andere reden dan?   

443  Alcohol  F1 

  De volgende vragen gaan over het gebruik van alcohol. Heeft u in 
de afgelopen 12 maanden wel eens alcoholhoudende drank 
gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn, likeur, jenever of 
alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank, zoals breezers. 
Alcoholarm bier tel 

  

444  AlcOoit  F1 

  Heeft u ooit alcohol gedronken?   

445  BeginLftAlc  F3 

  >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 
Hoe oud was u toen u voor het eerst alcohol dronk? 

  

446  AlcVLaatst  F1 

  Wanneer heeft u voor het laatst alcohol gedronken. Was dat:   

447  Audit1A  F1 

  Hoe vaak drinkt u alcoholhoudende drank. Is dat:   

448  Audit1B  F1 

  Hoe vaak drinkt u alcoholhoudende drank. Is dat:   

449  Audit2  F1 

  Hoeveel glazen alcohol drinkt u op een typische dag wanneer u 
drinkt? 

  

450  Audit3  F1 

  Hoe vaak drinkt u 6 glazen of meer per gelegenheid. Is dat:   

451  Audit4  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gemerkt dat u niet 
kon stoppen met drinken als u eenmaal begonnen was. Is dat: 

  

452  Audit5  F1 

  Hoe vaak was u in de afgelopen 12 maanden vanwege 
drankgebruik niet in staat om de dingen te doen die normaal van u 
verwacht worden? 

  

453  Audit6  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden ’s ochtends alcohol 
nodig gehad om weer op gang te komen nadat u veel had 
gedronken? 

  

454  Audit7  F1 

  Hoe vaak heeft u zich in de afgelopen 12 maanden schuldig 
gevoeld of heeft u spijt gehad nadat u gedronken had? 

  

455  Audit8  F1 
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  Hoe vaak kon u zich in de afgelopen 12 maanden niet herinneren 

wat de vorige avond gebeurd was doordat u gedronken had? 
  

456  Audit9  F1 

  Bent u zelf, of is iemand anders ooit gewond geraakt doordat u 
gedronken had. Zou u zeggen: 

  

457  Audit10  F1 

  Heeft een familielid, een vriend, een dokter of een andere 
hulpverlener u ooit aangeraden om minder te drinken. Zou u 
zeggen: 

  

458  AlcMeer4  F2 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 4 of meer glazen 
alcoholhoudende drank op één dag gedronken. Is dat: 

  

459  AlcMeer6  F2 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 6 of meer glazen 
alcoholhoudende drank op één dag gedronken? 

  

460  ArmBier  F1 

  Kunt u van de volgende alcoholhoudende dranken aangeven hoe 
vaak u dit drinkt. Hoe vaak drinkt u bier met weinig alcohol, dat is 
minder dan 2,5%, zoals Radler 2.0. Is dat: 

  

461  Bier  F1 

  Hoe vaak drinkt u ‘gewoon’ bier. Is dat: >>ENQ: Dat is bier met 
2,5% alcohol of meer.<< 

  

462  Wijn  F1 

  Hoe vaak drinkt u wijn, rosé of champagne?   

463  MixDrank  F1 

  Hoe vaak drinkt u mixdranken, kant-en-klaar of zelfgemixt, zoals 
bacardi-breezer, wodka-jus of whisky-cola? 

  

464  Likeur  F1 

  Hoe vaak drinkt u likeur, zoals amaretto, pisang ambon of 
passoã? 

  

465  SterkeDr  F1 

  Hoe vaak drinkt u sterke drank, zoals rum, whisky of jenever?   

466  Feestje  F1 

  Kunt u van de keren dat u in de afgelopen 12 maanden alcohol 
heeft gedronken aangeven hoe vaak u dronk om de volgende 
redenen. Hoe vaak dronk u omdat het u helpt om van een feestje 
te genieten. Was dat: 

  

467  Depri  F1 

  Hoe vaak dronk u omdat het u helpt als u zich depressief of 
nerveus voelt. Was dat: 

  

468  Vrolijk  F1 

  Hoe vaak dronk u om vrolijk te worden als u in een slecht bui 
bent? 

  

469  Gevoel  F1 

  Hoe vaak dronk u omdat u het gevoel lekker vindt?   

470  Dronken  F1 

  Hoe vaak dronk u om aangeschoten of dronken te worden?   

471  SocBij  F1 

  Hoe vaak dronk u omdat het sociale bijeenkomsten leuker maakt?   

472  Aansluit  F1 
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  Hoe vaak dronk u om aan te sluiten bij een groep die u leuk vindt?   

473  Feest  F1 

  Hoe vaak dronk u omdat het feestjes en verjaardagen leuker 
maakt? 

  

474  Probleem  F1 

  Hoe vaak dronk u om uw problemen te vergeten?   

475  Leuk  F1 

  Hoe vaak dronk u omdat het leuk is?   

476  Aardig  F1 

  Hoe vaak dronk u om aardig gevonden te worden?   

477  Buiten  F1 

  Hoe vaak dronk u om u niet buitengesloten te voelen?   

478  AlcVerz  F1 

  Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens verzuimd als gevolg 
van uw alcoholgebruik of een kater. Onder verzuim wordt 
verstaan: totaal niet in staat om te werken of om uw normale 
bezigheden, zoals studie of huishouden, uit te voeren? 

  

479  HoevaakV  F3 

  Hoeveel keer heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden 
verzuimd als gevolg van uw alcoholgebruik of een kater? 

  

480  HoevDagV  F3 

  Hoeveel werkdagen heeft u, alles bij elkaar, de afgelopen 12 
maanden naar schatting verzuimd als gevolg van uw 
alcoholgebruik of een kater? >>ENQ: Tel alleen de dagen waarop 
OP normaal gesproken zou werken of naar school gaat. Ook 
gedeeltelijk ziekteverzu 

  

481  Intrnet  F1 

  Heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege problemen door uw 
alcoholgebruik een behandeling gevolgd via het internet. Is dat: 

  

482  ProfHulp  F1 

  Heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege problemen door uw 
alcoholgebruik een professionele hulpverlener bezocht, 
bijvoorbeeld een huisarts, psycholoog of verslavingszorg? 

  

483  WaarProfHulpintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<<. Waar bent u 
behandeld. Het gaat hierbij om een behandeling met medicijnen of 
deskundige gesprekken over uw alcoholgebruik. Was dat: 

  

484  WaarProfHulpHuisArts  F1 

  -> bij een huisartsenpraktijk,   

485  WaarProfHulpInstVersl  F1 

  -> bij een instelling voor verslavingszorg,   

486  WaarProfHulpInstGees  F1 

  -> bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg,   

487  WaarProfHulpAnders  F1 

  -> ergens anders,   

488  WaarProfHulpWeetNiet  F1 

  -> weet u het niet,   

489  WaarProfHulpWeigert  F1 

  -> of wilt u het liever niet zeggen?   
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490  AlcStuur  F1 

  Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden met meer dan 2 
glazen alcohol op, achter het stuur van een auto of motor 
gezeten? 

  

491  AnderAlcStuur  F1 

  Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden bij iemand in de auto 
of op de motor gestapt, die meer dan 2 glazen alcohol had 
gedronken? 

  

492  AlcSituatieintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<<. Heeft u in de 
afgelopen 12 maanden door uw alcoholgebruik wel eens de 
volgende situaties meegemaakt: 

  

493  AlcSituatieBlackout  F1 

  -> geheugenverlies gehad, ook wel ‘black-out’ genoemd,   

494  AlcSituatieBewust  F1 

  -> het bewustzijn verloren, ook wel ‘out gaan’ genoemd,   

495  AlcSituatieAgres  F1 

  -> agressief of opgefokt worden,   

496  AlcSituatieBuiten  F1 

  -> buiten dingen vernield, bijvoorbeeld een bushokje of auto,   

497  AlcSituatieThuis  F1 

  -> thuis dingen vernield,   

498  AlcSituatieVecht  F1 

  -> bij een vechtpartij betrokken geweest,   

499  AlcSituatieOngeval  F1 

  -> een ongeval gehad, bijvoorbeeld in het verkeer of van een trap 
gevallen, 

  

500  AlcSituatieDronk  F1 

  -> dronken worden,   

501  AlcSituatieGezond  F1 

  -> of een ander gezondheidsprobleem?   

502  AlcSituatieGeen  F1 

  -> Geen van deze   

503  AlcSituatieWeetNiet  F1 

  -> Weet ik niet   

504  AlcSituatieWeigert  F1 

  -> Wil ik liever niet zeggen   

505  MedHulpintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<<. De volgende vragen 
gaan over de meest recente gebeurtenis. Heeft u medische hulp 
gehad als gevolg van deze gebeurtenis. Was dat: 

  

506  MedHulpJaEven  F1 

  -> ja, bij de spoedeisende hulp op een evenement,   

507  MedHulpJaZiek  F1 

  -> ja, bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis,   

508  MedHulpOpgZiek  F1 

  -> ja, ik ben opgenomen in een ziekenhuis,   

509  MedHulpJaHui  F1 

  -> ja, van een huisarts,   

510  MedHulpJaAnder  F1 
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  -> ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts,   

511  MedHulpNee  F1 

  -> of nee, ik heb geen consult of behandeling gehad?   

512  Politie  F1 

  Bent u door uw alcoholgebruik wel eens in aanraking geweest met 
de politie. Is dat: 

  

513  IntroDrug1  F1 

  De volgende vragen gaan over het gebruik van drugs. We kunnen 
ons voorstellen dat vragen over dit onderwerp nogal persoonlijk 
van aard zijn. We hopen dat u deze vragen toch wilt 
beantwoorden. Als u liever geen antwoord wilt geven, kunt u dit 
ook aangeven. 

  

514  Drug_A  F1 

  Heeft u wel eens cannabis, waaronder hasj, wiet of marihuana 
gebruikt, en zo ja wanneer voor het laatst. Is dat: 

  

515  Drug_B  F1 

  Heeft u wel eens amfetamine, zoals pep en speed gebruikt, en zo 
ja wanneer voor het laatst. Is dat: 

  

516  Drug_C  F1 

  XTC of MDMA?   

517  Drug_D  F1 

  LSD?   

518  Drug_EA  F1 

  Truffels, sclerotia of tripknollen?   

519  Drug_EB  F1 

  Paddo s zoals hallucinogene paddestoeltjes of magic 
mushrooms? 

  

520  Drug_FA  F1 

  Cocaïne waaronder poeder of snuifcoke?   

521  Drug_FB  F1 

  Heeft u wel eens crack waaronder gekookte coke of freebase 
gebruikt, en zo ja wanneer voor het laatst. Is dat: 

  

522  Drug_G  F1 

  Heeft u wel eens heroïne waaronder horse, smack of bruin 
gebruikt, en zo ja wanneer voor het laatst. Is dat: 

  

523  Drug_HA  F1 

  GHB?   

524  Drug_HB  F1 

  GBL?   

525  Drug_I  F1 

  Methadon?   

526  Drug_J  F1 

  Ketamine?   

527  Drug_K  F1 

  Lachgas?   

528  Drug_L  F1 

  Andere drugs?   

529  AndDrugs  A50 

  Welke drug is dat dan?   

530  Drug_A_HoeOud  F3 
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  Hoe oud was u toen u voor het eerst [cannabis, waaronder hasj, 

wiet of marihuana] gebruikte? >>ENQ: Als OP het niet precies 
weet mag hij of zij schatten.<< 

  

531  Drug_A_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [cannabis, 
waaronder hasj, wiet of marihuana] gebruikt. Was dat: 

  

532  Drug_A_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [cannabis, waaronder hasj, wiet of marihuana] 
gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat: 

  

533  Drug_B_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [amfetamine, zoals pep en 
speed] gebruikte? >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of 
zij schatten.<< 

  

534  Drug_B_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [amfetamine, zoals 
pep en speed] gebruikt. Was dat: 

  

535  Drug_B_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [amfetamine, zoals pep en speed] gebruikt, op 
welke dagen is dat dan meestal.Is dat: 

  

536  Drug_C_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [XTC of MDMA] gebruikte? 
>>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

537  Drug_C_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [XTC of MDMA] 
gebruikt. Was dat: 

  

538  Drug_C_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [XTC of MDMA] gebruikt, op welke dagen is dat 
dan meestal.Is dat: 

  

539  Drug_D_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [LSD] gebruikte? >>ENQ: Als 
OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

540  Drug_D_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [LSD] gebruikt. 
Was dat: 

  

541  Drug_D_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [LSD] gebruikt, op welke dagen is dat dan 
meestal.Is dat: 

  

542  Drug_EA_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [truffels, sclerotia of 
tripknollen] gebruikte? >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag 
hij of zij schatten.<< 

  

543  Drug_EA_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [truffels, sclerotia of 
tripknollen] gebruikt. Was dat: 

  

544  Drug_EA_WelkeDag  F1 
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  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 

zondag.<< Als u [truffels, sclerotia of tripknollen] gebruikt, op 
welke dagen is dat dan meestal.Is dat: 

  

545  Drug_EB_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [paddo s zoals hallucinogene 
paddestoeltjes of magic mushrooms] gebruikte? >>ENQ: Als OP 
het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

546  Drug_EB_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [paddo s zoals 
hallucinogene paddestoeltjes of magic mushrooms] gebruikt. Was 
dat: 

  

547  Drug_EB_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [paddo s zoals hallucinogene paddestoeltjes of 
magic mushrooms] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is 
dat: 

  

548  Drug_FA_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [cocaïne waaronder poeder 
of snuifcoke] gebruikte? >>ENQ: Als OP het niet precies weet 
mag hij of zij schatten.<< 

  

549  Drug_FA_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [cocaïne 
waaronder poeder of snuifcoke] gebruikt. Was dat: 

  

550  Drug_FA_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [cocaïne waaronder poeder of snuifcoke] 
gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat: 

  

551  Drug_FB_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [crack waaronder gekookte 
coke of freebase] gebruikte? >>ENQ: Als OP het niet precies weet 
mag hij of zij schatten.<< 

  

552  Drug_FB_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [crack waaronder 
gekookte coke of freebase] gebruikt. Was dat: 

  

553  Drug_FB_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [crack waaronder gekookte coke of freebase] 
gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat: 

  

554  Drug_G_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [heroïne waaronder horse, 
smack of bruin] gebruikte? >>ENQ: Als OP het niet precies weet 
mag hij of zij schatten.<< 

  

555  Drug_G_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [heroïne waaronder 
horse, smack of bruin] gebruikt. Was dat: 

  

556  Drug_G_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [heroïne waaronder horse, smack of bruin] 
gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat: 
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557  Drug_HA_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [GHB] gebruikte? >>ENQ: 
Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

558  Drug_HA_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [GHB] gebruikt. 
Was dat: 

  

559  Drug_HA_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [GHB] gebruikt, op welke dagen is dat dan 
meestal.Is dat: 

  

560  Drug_HB_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [GBL] gebruikte? >>ENQ: Als 
OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

561  Drug_HB_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [GBL] gebruikt. 
Was dat: 

  

562  Drug_HB_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [GBL] gebruikt, op welke dagen is dat dan 
meestal.Is dat: 

  

563  Drug_I_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [methadon] gebruikte? 
>>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

564  Drug_I_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [methadon] 
gebruikt. Was dat: 

  

565  Drug_I_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [methadon] gebruikt, op welke dagen is dat dan 
meestal.Is dat: 

  

566  Drug_J_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [ketamine] gebruikte? 
>>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

567  Drug_J_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [ketamine] 
gebruikt. Was dat: 

  

568  Drug_J_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [ketamine] gebruikt, op welke dagen is dat dan 
meestal.Is dat: 

  

569  Drug_K_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [lachgas] gebruikte? >>ENQ: 
Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

570  Drug_K_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [lachgas] gebruikt. 
Was dat: 

  

571  Drug_K_WelkeDag  F1 
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  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 

zondag.<< Als u [lachgas] gebruikt, op welke dagen is dat dan 
meestal.Is dat: 

  

572  Drug_L_HoeOud  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst [andere drugs] gebruikte? 
>>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 

  

573  Drug_L_HoeVaak  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [andere drugs] 
gebruikt. Was dat: 

  

574  Drug_L_WelkeDag  F1 

  >>ENQ: Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met 
zondag.<< Als u [andere drugs] gebruikt, op welke dagen is dat 
dan meestal.Is dat: 

  

575  Drug_C_Drug5  F2 

  Hoeveel XTC pillen gebruikt u meestal per gelegenheid. Is dat:   

576  Drug_C_DrugVer  F2 

  >>ENQ: Graag in hele pillen aangeven.<< U gebruikt meestal 
meer dan 2 XTC pillen per gelegenheid. Hoeveel zijn dit er dan? 

  

577  CanDag  F1 

  U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 30 dagen cannabis 
heeft gebruikt. Op hoeveel dagen heeft u in de afgelopen 30 
dagen cannabis (hasj, wiet, marihuana) gebruikt. Was dat: 

  

578  Joint  F1 

  Cannabis wordt gebruikt op verschillende manieren. Wilt u 
aangeven hoe vaak u cannabis, ofwel hasj, wiet of marihuana, 
heeft gebruikt op de volgende manieren in de afgelopen 12 
maanden. Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u 
cannabis in een joint 

  

579  Sigaret  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis puur 
als sigaret. Was dat: 

  

580  Water  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis in 
een waterpijp? 

  

581  Pijpje  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis puur 
in een pijpje, chillum of bong? 

  

582  Vaporizer  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis in 
een vaporizer? 

  

583  Esiga  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis in 
een e-sigaret of shisha-pen? 

  

584  Voedsel  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis in 
voedsel, drank of anders? 

  

585  AantJoin  F2 

  Als u blowt, hoeveel joints rookt u dan op een typische blowdag?   

586  SoortCan  F1 

  Welk soort cannabis gebruikt u meestal. Is dat:   
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587  Drug7  F1 

  Koopt u of krijgt u meestal uw cannabis. Zou u zeggen:   

588  Shop  F1 

  Cannabis is te koop op verschillende plaatsten. Wilt u bij de 
volgende mogelijkheden aangeven hoe vaak in de afgelopen 12 
maanden u daar cannabis (hasj, wiet, marihuana) heeft gekocht. 
Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis in een 
coffeeshop 

  

589  Deal1  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis bij een 
dealer thuis. Was dat: 

  

590  Thuis  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis bij 
iemand anders thuis? 

  

591  Uitgaan  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis in een 
uitgaansgelegenheid zoals een café, disco of op een festival? 

  

592  Straat  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis op straat 
of in een park? 

  

593  Deal2  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis via een 
06-dealer? 

  

594  Intrnet2  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis via 
internet? 

  

595  Anders  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis op een 
andere manier dan genoemd? 

  

596  Drug9  F1 

  Gebruikt u cannabis voor medicinale doeleinden, bijvoorbeeld als 
pijnstillend middel. Is dat: 

  

597  Middag  F1 

  Wilt u bij de volgende voorvallen aangeven hoe vaak u hiermee te 
maken heeft gehad in de afgelopen 12 maanden? Hoe vaak in de 
afgelopen 12 maanden heeft u cannabis gebruikt voor de middag. 
Is dat: 

  

598  Alleen  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u cannabis gebruikt 
terwijl u alleen was. Is dat: 

  

599  Geheugen  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u 
geheugenproblemen gehad als u cannabis gebruikt? 

  

600  Minder  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden hebben uw vrienden of 
familie u verteld dat u minder cannabis zou moeten gebruiken of 
dat u zou moeten stoppen? 

  

601  Stoppen  F1 
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  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u geprobeerd om te 

stoppen met cannabis zonder dat het lukte? 
  

602  Probleem2  F1 

  Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u problemen gehad 
door uw cannabisgebruik. Met problemen wordt bijvoorbeeld een 
ruzie, een gevecht, een ongeluk of slechte schoolresultaten 
bedoeld? 

  

603  DrugVerz  F1 

  Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens verzuimd als gevolg 
van uw drugsgebruik. Onder verzuim wordt verstaan: totaal niet in 
staat om te werken of om uw normale bezigheden, zoals studie of 
huishouden, uit te voeren? 

  

604  HoevaakV2  F3 

  Hoeveel keer heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden 
verzuimd als gevolg van uw drugsgebruik? 

  

605  HoevDagV2  F3 

  >>ENQ: Tel alleen de dagen waarop OP normaal gesproken zou 
werken of naar school gaat. Ook gedeeltelijk ziekteverzuim en 
therapeutisch werken tellen als verzuim.<< Hoeveel werkdagen 
heeft u, alles bij elkaar, de afgelopen 12 maanden naar schatting 
verzuim 

  

606  Drug12intro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Welke situaties heeft u 
door uw drugsgebruik wel eens meegemaakt in de afgelopen 12 
maanden: 

  

607  Drug12Blackout  F1 

  -> geheugenverlies gehad, ook wel ‘black-out’ genoemd,   

608  Drug12Bewust  F1 

  -> het bewustzijn verloren, ook wel ‘out gaan’ genoemd,   

609  Drug12Agres  F1 

  -> agressief of opgefokt worden,   

610  Drug12Buiten  F1 

  -> buiten dingen vernield, bijvoorbeeld een bushokje of auto,   

611  Drug12Thuis  F1 

  -> thuis dingen vernield,   

612  Drug12Vecht  F1 

  -> bij een vechtpartij betrokken geweest,   

613  Drug12Ongeval  F1 

  -> een ongeval gehad, bijvoorbeeld in het verkeer of van een trap 
gevallen, 

  

614  Drug12BadTri  F1 

  -> een bad trip gehad,   

615  Drug12Angst  F1 

  -> een angst of paniekaanval gehad,   

616  Drug12Gezond  F1 

  -> of een ander gezondheidsprobleem?   

617  Drug12Geen  F1 

  -> Geen van deze   

618  Drug12WeetNiet  F1 

  -> OP weet het niet   
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619  Drug12Weigert  F1 

  -> OP wilt het liever niet zeggen   

620  Drug13intro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< De volgende vragen 
gaan over de meest recente gebeurtenis. Heeft u medische hulp 
gehad als gevolg van deze gebeurtenis. Is dat: 

  

621  Drug13JaEven  F1 

  -> ja, bij de spoedeisende hulp op een evenement,   

622  Drug13JaZiek  F1 

  -> ja, bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis,   

623  Drug13OpgZiek  F1 

  -> ja, ik ben opgenomen in een ziekenhuis,   

624  Drug13JaHui  F1 

  -> ja, van een huisarts,   

625  Drug13JaAnder  F1 

  -> ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts,   

626  Drug13Nee  F1 

  -> of nee, ik heb geen consult of behandeling gehad?   

627  AlgIntroPsy  F1 

  Sommige stoffen bootsen de werking na van drugs zoals ecstasy, 
cocaïne of amfetamine. Deze stoffen worden ook wel nieuwe 
psychoactieve stoffen of ‘legal highs’ genoemd. Heeft u een van 
de volgende stoffen in de afgelopen 12 maanden wel eens 
gebruikt. Als 

  

628  PsyAct_A  F1 

  Heeft u wel eens in de afgelopen 12 maanden mefedron, ook wel 
meow meow of 4-MMC genoemd, gebruikt? 

  

629  PsyAct_B  F1 

  Heeft u wel eens in de afgelopen 12 maanden synthetische 
cannabis, bijvoorbeeld Spice, gebruikt? 

  

630  PsyAct_C  F1 

  4-Fluoramfetamine, ook wel 4-FA, 4-FMP of Flux genoemd?   

631  PsyAct_D  F1 

  Methoxetamine, ook wel MXE of Mexxy genoemd?   

632  PsyAct_E  F1 

  6-APB, ook wel Benzo Fury genoemd?   

633  PsyAct_F  F1 

  Een ander middel?   

634  AndPsyAct  A50 

  Welke drug is dat dan?   

635  Drug15A  F1 

  Heeft u [mefedron/spice/flux/mexxy/6-APB/andere psychoactieve 
stoffen] wel eens via internet gekocht? 

  

636  Drug15Bintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< Welk middel heeft u 
wel eens via internet gekocht? 

  

637  Drug15BMefe  F1 

  -> Mefedron   

638  Drug15BSpice  F1 

  -> Spice   
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639  Drug15BFlux  F1 

  -> Flux   

640  Drug15BMexxy  F1 

  -> Mexxy   

641  Drug15BAPB  F1 

  -> 6-APB   

642  Drug15BAnder  F1 

  -> Andere psychoactieve stoffen   

643  Drug15BGeen  F1 

  -> Geen   

644  Drug15BWeetNiet  F1 

  -> Weet OP niet   

645  Drug15BWeigert  F1 

  -> Wil OP liever niet zeggen   

646  ProbeerC  F1 

  Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om de 
volgende dingen te doen? Eén of twee keer wiet of hasj proberen. 
Is dat: 

  

647  AfToeC  F1 

  Af en toe wiet of hasj roken. Is dat:   

648  RegelC  F1 

  Regelmatig wiet of hasj roken?   

649  ProbeerX  F1 

  Eén of twee keer ecstasy (XTC) proberen?   

650  RegelX  F1 

  Regelmatig ecstasy gebruiken?   

651  ProbeerA  F1 

  Eén of twee keer amfetamine ofwel pep, uppers of speed 
proberen? 

  

652  RegelA  F1 

  Regelmatig amfetamine gebruiken?   

653  SportLidintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Dan nu iets anders. 
Bent u lid van een sportvereniging of heeft u een abonnement op 
een fitnesscentrum, sportschool, zwembad of een andere 
sportaanbieder? 

  

654  SportLidSport  F1 

  -> Lid van een sportvereniging   

655  SportLidSchool  F1 

  -> Abonnement op fitnesscentrum of sportschool   

656  SportLidAbon  F1 

  -> Abonnement op een zwembad of andere sportaanbieder   

657  SportLidGeen  F1 

  -> Geen van deze   

658  DagSport  F1 

  Hoeveel dagen per week doet u in totaal aan sport?   

659  Sport  F1 
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  >>ENQ: Maximaal 4 sporten opschrijven. Als OP niet aan sport 

doet kan de vraag overgeslagen worden.<< Welke sport(en) 
beoefent u, bijvoorbeeld fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, 
voetbal? >>Toets <1> om verder te gaan.<< 

  

660  Sport1  A255 

     

661  Sport2  A255 

     

662  Sport3  A255 

     

663  Sport4  A255 

     

664  Trainingintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Heeft u in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen aan lessen, cursussen, 
trainingen, competitie, toernooien of sportevenementen? 

  

665  TrainingTraining  F1 

  -> Lessen, cursussen of trainingen   

666  TrainingComp  F1 

  -> Competitie   

667  TrainingToernooi  F1 

  -> Toernooien of sportevenementen   

668  TrainingGeen  F1 

  -> Geen van deze   

669  MiddelOoit  F1 

  De volgende vragen gaan over prestatie-verhogende middelen in 
de sport. Deze middelen worden gebruikt om een slank of 
gespierd lichaam te krijgen, of om de duurprestatie te verbeteren. 
Voorbeelden hiervan zijn anabole steroïden, groeihormonen, 
EPO, amfeta 

  

670  HoeOud  F3 

  >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<< 
Hoe oud was u toen u de eerste keer middelen gebruikte om een 
slank of gespierd lichaam te krijgen,of om de sportprestatie te 
verbeteren? 

  

671  MidAfgJr  F1 

  Heeft u dit soort middelen in de afgelopen 12 maanden gebruikt?   

672  WlkMiddel_A  F1 

  Nu volgt een aantal sportprestatie-verhogende middelen. Kunt u 
van elk middel aangeven of u het in de afgelopen 12 maanden 
gebruikt heeft? Als u liever geen antwoord wilt geven, kunt u dit 
ook aangeven. Heeft u in de afgelopen 12 maanden anabole-
androgene 

  

673  WlkMiddel_B  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden prohormonen van anabolen, 
zoals DHEA of androsteendion gebruikt? 

  

674  WlkMiddel_C  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden groeihormonen of insuline 
gebruikt? 

  

675  WlkMiddel_D  F1 
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  Heeft u in de afgelopen 12 maanden schildklierpreparaten, zoals 

levothyroxine of t3 gebruikt? 
  

676  WlkMiddel_E  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden amfetamine, cocaïne, of 
efedrine gebruikt om uw sportprestatie te verhogen? 

  

677  WlkMiddel_F  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden EPO gebruikt?   

678  WlkMiddel_G  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden een ander sportprestatie-
verhogend middel gebruikt? 

  

679  WlkMiddel_GA  A140 

  Welk middel was dat?   

680  WaarMiddlintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Hoe bent u aan [dit 
middel/deze middelen] gekomen. Was dat: 

  

681  WaarMiddlArts  F1 

  -> via een arts,   

682  WaarMiddlTrainer  F1 

  -> Via trainer, sportvereniging, fitnesscentrum of sportschool,   

683  WaarMiddlFamilie  F1 

  -> via familie, vrienden of kennissen,   

684  WaarMiddlIntrnet  F1 

  -> via internet,   

685  WaarMiddlWinkel  F1 

  -> zelf gekocht in een winkel in Nederland,   

686  WaarMiddlBuitenland  F1 

  -> zelf gehaald in het buitenland,   

687  WaarMiddlAndrs  F1 

  -> of anders, namelijk?   

688  WaarMiddlWeetNiet  F1 

  -> Weet OP niet   

689  WaarMiddlWeigert  F1 

  -> OP wil het liever niet zeggen   

690  WaarMiddlA  A140 

  Hoe bent u aan [dit middel/deze middelen] gekomen?   

691  DoelMiddelintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Met welk doel heeft u 
[dit middel/deze middelen] wel eens genomen. Was dat: 

  

692  DoelMiddelWedstryd  F1 

  -> om beter te presteren tijdens wedstrijden,   

693  DoelMiddelTraining  F1 

  -> om beter te presteren tijdens trainingen,   

694  DoelMiddelStudie  F1 

  -> om beter te presteren tijdens werk of studie,   

695  DoelMiddelHerstel  F1 

  -> voor een sneller herstel na training of wedstrijd,   

696  DoelMiddelBlessure  F1 

  -> om sneller terug te keren na een blessure,   

697  DoelMiddelSlanker  F1 
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  -> om een slanker uiterlijk te krijgen,   

698  DoelMiddelGespierd  F1 

  -> om een gespierder uiterlijk te krijgen,   

699  DoelMiddelDuurprest  F1 

  -> om uw duurprestatie te verbeteren,   

700  DoelMiddelVeilig  F1 

  -> om u veiliger te voelen in het socialeleven,   

701  DoelMiddelAndrs  F1 

  -> of anders, namelijk?   

702  DoelMiddelGeenDeze  F1 

  -> Geen van deze.   

703  DoelMiddel_A  A140 

  Welke reden was dat?   

704  KlachtMiddel  F1 

  Heeft u als gevolg van het gebruik [dit middel/deze middelen] 
gezondheidsklachten ervaren? 

  

705  HulpMiddelintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Heeft u medische hulp 
ingeroepen als gevolg van deze gezondheidsklachten. Was dat: 

  

706  HulpMiddelHuisArts  F1 

  -> ja, bij mijn huisarts,   

707  HulpMiddelSpoed  F1 

  -> ja, bij de Spoedeisende Hulp Afdeling in een ziekenhuis,   

708  HulpMiddelSpec  F1 

  -> ja, bij een specialistische arts in een ziekenhuis,   

709  HulpMiddelAndPers  F1 

  -> ja, bij een ander persoon, namelijk,   

710  HulpMiddelNee  F1 

  -> of nee?   

711  HulpMiddelA  A140 

  Bij wie heeft u medische hulp ingeroepen?   

712  MidToek  F1 

  Bent u van plan om in de toekomst nogmaals sportprestatie-
verbeterende middelen te gebruiken? 

  

713  MidToekNietintro  A1 

  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< Welke redenen spelen 
hierbij een rol. Is dat: 

  

714  MidToekNietSportGestopt  F1 

  -> u sport niet meer,   

715  MidToekNietUiterlijk  F1 

  -> u geef minder om mijn uiterlijk,   

716  MidToekNietKlachtenZelf  F1 

  -> u heb zelf gezondheidsklachten gekregen door het gebruik,   

717  MidToekNietKlachtenAnder  F1 

  -> u heb gezien dat anderen gezondheidsklachten hebben 
gekregen door het gebruik, 

  

718  MidToekNietKosten  F1 

  -> u kan het niet meer betalen,   

719  MidToekNietGeenToegang  F1 
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  -> u kan niet meer aan de middelen komen,   

720  MidToekNietAndrs  F1 

  -> of anders, namelijk?   

721  MidToekNietWeetNiet  F1 

  -> Weet OP niet   

722  MidToekNietWeigert  F1 

  -> Wil OP liever niet zeggen   

723  MidToekNietA  A140 

  Welke reden was dat?   

724  IntroCasi  F1 

  >>ENQ.:·Geef de laptop aan OP en leg uit hoe het invullen van 
vragen in zijn werk gaat. Laat OP zelf de oefenvraag invullen. 
Toets <1> om verder te gaan.<< Er volgt nu een aantal vragen 
over onderwerpen als alcohol en drugsgebruik. Omdat sommige 
van deze 

  

725  Oefen1  F3 

  >>Oefenvraag<< Wat is uw leeftijd?   

726  Oefen2  F1 

  Lukt het om de vragen op de computer te beantwoorden?   

727  UitroCasi  F1 

  Dit was de laatste vraag om zelf in te vullen. Als u nu een 1 
intoetst worden de gegevens opgeslagen en kunnen de 
antwoorden op de vragen niet meer op het beeldscherm 
verschijnen. Toets s.v.p. 1 en geef de computer weer terug aan de 
interviewer. 

  

728  Overgang  F1 

  >>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<   

729  Werving  F1 

  Dit waren de vragen voor dit onderzoek. De mogelijkheid bestaat 
dat wij [u/uw kind] in de toekomst nog eens willen benaderen voor 
een vergelijkbaar onderzoek. Zou u dat goed vinden? 

  

730  RAS  F1 

  Het CBS zou graag de mogelijkheid hebben om bij een aantal 
mensen na te gaan hoe de gesprekken voor dit onderzoek zijn 
verlopen. Mogen wij u daar eventueel voor bellen? 

  

731  WGTelNr  F1 

  Bij vervolgonderzoek willen wij ook eventueel telefonisch contact 
opnemen. Mag ik uw telefoonnummer noteren? 

  

732  Aanwezig  F1 

  STEL VAST: Heeft OP de vragen zelf beantwoord of met behulp 
van iemand anders? 

  

733  Datum  A8 

  Datum   

734  Tijd  A8 

  Tijd   

735  Datum2  A8 

  Datum   

736  Tijd2  A8 

  Tijd   

737  INDroken12Mnd  F8.2 
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  Indicator: Roker (rookt wel eens)   

738  INDrokenOoit  F8.2 

  Indicator: Lifetime prevalentie roken   

739  INDSigRook  F8 

  Indicator: Rookt of rookte u sigaretten uit een pakje of zelfgerold   

740  INDStopJaren  F8 

  Indicator: Aantal jaren gestopt met roken   

741  INDRookJaren  F8 

  Indicator: Aantal jaren gerookt (Roker en ex-roker)   

742  INDRookJarenRokers  F8 

  Indicator: Aantal jaren gerookt (Roker)   

743  INDRookJarenExRokers  F8 

  Indicator: Aantal jaren gerookt (Ex-roker)   

744  INDTotaalRook_a  F8 

  Indicator: Gemiddeld aantal sigaretten uit pakjes per dag   

745  INDTotaalRook_b  F8 

  Indicator: Gemiddeld aantal shag per dag   

746  INDTotaalRook_c  F8 

  Indicator: Gemiddeld aantal zelfgemaakte sigaretten per dag   

747  INDTotaalRook_d  F8 

  Indicator: Gemiddeld aantal sigaren per dag   

748  INDTotaalRook_e  F8 

  Indicator: Gemiddeld aantal cigarillos per dag   

749  INDTotaalRook_f  F8 

  Indicator: Gemiddeld aantal pijp per dag   

750  INDTotaalRook  F8 

  Indicator: Aantal tabaksproducten gerookt per dag   

751  INDTotaalRook_cats  F8 

  Indicator: Aantal tabaksproducten ingedeeld in categorie 
Fagerstrom 

  

752  INDFagerstrom  F8 

  Indicator: Score Fagerstrom - continu   

753  INDFagerstrom_cats  F8 

  Indicator: Score Fagerstrom - categorieen   

754  INDStopadviesProfessional  F8 

  Indicator: Stopadvies ontvangen van een of meerdere 
professionals in de afgelopen 12 maanden 

  

755  INDWelkRook_a  F8 

  Indicator: Rook(te) u wel eens sigaretten uit een pakje?   

756  INDWelkRook_b  F8 

  Indicator: Rook(te) u wel eens shag?   

757  INDWelkRook_c  F8 

  Indicator: Rook(te) u wel eens andere zelfgemaakte sigaretten?   

758  INDWelkRook_d  F8 

  Indicator: Rook(te) u wel eens sigaren?   

759  INDWelkRook_e  F8 

  Indicator: Rook(te) u wel eens cigarillops?   

760  INDWelkRook_f  F8 

  Indicator: Rook(te) u wel eens pijp?   
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761  INDTotaalSoorten  F8 

  Indicator: Aantal verschillende typen tabaksproducten dat wordt 
gerookt 

  

762  INDESigNicotine  F8 

  Indicator: E-sigaret met of zonder nicotine   

763  INDESigRookJaren  F8 

  Indicator: Aantal jaren e-sigaret gerookt   

764  INDWpijpRookJaren  F8 

  Indicator: Aantal jaren waterpijp gerookt   

765  INDAUDIT_TOT  F8 

  Indicator: Totale score Audit Versie A en B   

766  INDAUDIT_TOTB  F8 

  Indicator: Totale score Audit alleen Versie B   

767  INDAUDIT_D  F8 

  Indicator: Schadelijk alcoholgebruik volgens Audit score (versie 
A+B) 

  

768  INDAUDIT_CAT  F8 

  Indicator: Mate van alcoholgebruik volgens Audit score (versie 
A+B) 

  

769  INDalcohol12Mnd  F8.2 

  Indicator: Jaarprevalentie Alcohol   

770  INDalcoholOoit  F8.2 

  Indicator: Lifetime prevalentie alcohol   

771  INDalcohol30dagen  F8.2 

  Indicator: Maandprevalentie Alcohol   

772  INDZwareDrinker  F8 

  Indicator: Zware Drinker: Elke week 4/6 glazen op een dag (niet 
vergelijkbaar met GE) 

  

773  INDDM_soc  F8 

  Indicator: Drinking Motives: Sociaal motief   

774  INDDM_cop  F8 

  Indicator: Drinking Motives: Coping   

775  INDDM_enh  F8 

  Indicator: Drinking Motives: Positieve gevoelens   

776  INDDM_con  F8 

  Indicator: Drinking Motives: Conformisme   

777  INDadhdMedi30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie ADHD medicijnen   

778  INDadhdMedi12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie ADHD medicijnen   

779  INDadhdMediOoit  F8 

  Indicator: Ooitprevalentie ADHD medicijnen   

780  INDslaapMedi30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie slaap/kalmeringsmiddelen   

781  INDslaapMedi12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie slaap/kalmeringsmiddelen   

782  INDslaapMediOoit  F8 

  Indicator: Ooitprevalentie slaap/kalmeringsmiddelen   

783  INDadhdMediZonder30Dagen  F8 
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  Indicator: Maandprevalentie ADHD medicijnen (ook) zonder 

voorschrift 12Mnd 
  

784  INDadhdMediZonder12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie ADHD medicijnen (ook) zonder 
voorschrift 12Mnd 

  

785  INDcannabis30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie cannabis   

786  INDcannabis12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie cannabis   

787  INDcannabisOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie cannabis   

788  INDamfetamine30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie amfetamine   

789  INDamfetamine12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie amfetamine   

790  INDamfetamineOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie amfetamine   

791  INDxtc30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie xtc   

792  INDxtc12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie xtc   

793  INDxtcOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie xtc   

794  INDlsd30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie lsd   

795  INDlsd12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie lsd   

796  INDlsdOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie lsd   

797  INDtruffels30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie truffels   

798  INDtruffels12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie truffels   

799  INDtruffelsOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie truffels   

800  INDpaddos30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie paddos   

801  INDpaddos12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie paddos   

802  INDpaddosOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie paddos   

803  INDsnuifcocaine30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie snuifcocaine   

804  INDsnuifcocaine12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie snuifcocaine   

805  INDsnuifcocaineOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie snuifcocaine   

806  INDbasecocaine30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie basecocaine   
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807  INDbasecocaine12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie basecocaine   

808  INDbasecocaineOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie basecocaine   

809  INDheroine30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie heroine   

810  INDheroine12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie heroine   

811  INDheroineOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie heroine   

812  INDghb30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie ghb   

813  INDghb12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie ghb   

814  INDghbOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie ghb   

815  INDgbl30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie gbl   

816  INDgbl12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie gbl   

817  INDgblOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie gbl   

818  INDmethadon30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie methadon   

819  INDmethadon12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie methadon   

820  INDmethadonOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie methadon   

821  INDketamine30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie ketamine   

822  INDketamine12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie ketamine   

823  INDketamineOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie ketamine   

824  INDlachgas30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie lachgas   

825  INDlachgas12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie lachgas   

826  INDlachgasOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie lachgas   

827  INDanderedrug30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie andere drug   

828  INDanderedrug12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie andere drug   

829  INDanderedrugOoit  F8 

  Indicator: Lifetime prevalentie andere drug   

830  INDcocaine30Dagen  F8 

  Indicator: Maandprevalentie cocaine (snuif of base)   

831  INDcocaine12Mnd  F8 
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  Indicator: Jaarprevalentie cocaine (snuif of base)   

832  INDcocaineOoit  F8 

  Indicator: Lifetimeprevalentie cocaine (snuif of base)   

833  INDDrugNPS12Mnd  F8 

  Indicator: Jaarprevalentie Nieuwe Psychoactieve Stoffen 
(mefedron, spice, 4-FA, MXE, 6-APB, anders) 

  

834  INDxtcpillen  F8 

  Indicator: Aantal XTC tabletten onder laatste jaars gebruikers   

835  INDBijnaDagelijksBlowen  F8.2 

  Indicator: (Bijna) dagelijks blowen (onder LMP)   

836  INDonlineNPS  F8 

  Indicator: Online aankoop een of meerdere nieuwe psychoactieve 
stoffen 

  

837  INDCAST_tot  F8 

  Indicator: totaal score Cannabis Abuse Screening Test (Binary)   

838  INDCAST_cat  F8 

  Indicator: Probleemgebruik Cannabis Abuse Screening Test 
(Binary)>=2 

  

839  INDRisicoperceptie1  F8 

  Indicator: Af en toe sigaretten roken (zeer) schadelijk   

840  INDRisicoperceptie2  F8 

  Indicator: Een of meer pakjes sigaretten per dag te roken (zeer) 
schadelijk 

  

841  INDRisicoperceptie3  F8 

  Indicator: Meeroken voor kinderen (zeer) schadelijk   

842  INDRisicoperceptie4  F8 

  Indicator: Een of twee keer wiet of hasj proberen (zeer) schadelijk   

843  INDRisicoperceptie5  F8 

  Indicator: Af en toe wiet of hasj roken (zeer) schadelijk   

844  INDRisicoperceptie6  F8 

  Indicator: Regelmatig wiet of hasj roken (zeer) schadelijk   

845  INDRisicoperceptie7  F8 

  Indicator: Een of twee keer XTC (zeer) schadelijk   

846  INDRisicoperceptie8  F8 

  Indicator: Regelmatig XTC (zeer) schadelijk   

847  INDRisicoperceptie9  F8 

  Indicator: Een of twee keer amfetamine (zeer) schadelijk   

848  INDRisicoperceptie10  F8 

  Indicator: Regelmatig amfetamine (zeer) schadelijk   

849  IND_lftOP_drugs  F8 

  Indicator: Leefstijdscategorieen voor drugs NDM standaard   

850  IND_lftOP_licit  F8 

  Indicator: Leefstijdscategorieen voor legale middelen NDM 
standaard 

  

851  INDopleiding_drugs  F8 

  Indicator: Hoogst voltooide (>25j) of hoogst gevolgde (<25j) 
opleiding_ NDM standaard 

  

852  INDLftPresMidOoit  F5 



 

 

Microdataservices 

 

Documentatie LSM 2016           52 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Indicator: leeftijd waarop respondent voor de eerst keer een 

prestatie-verhogende middel gebruikte 
  

853  INDPresVerMidOoit  F5 

  Indicator: Prestatie-verhogende middelen gebruik ooit door 
mensen van 15 jaar en ouder 

  

854  INDPresVerMidAfgJr  F5 

  Indicator: Prestatie-verhogende middelen gebruik in het afgelopen 
jaar door mensen van 15 jaar en ouder 

  

855  INDDagSport  F5 

  Indicator: Aantal dagen per week dat deelnemer aan sport doet.   

856  INDSporter  F5 

  Indicator: Deelnemer sport wel (1) of niet (0) ten minste 1 dag per 
week 

  

857  KI_PresVerMid  F5 

  Kernindicator: Aandeel van de wekelijkse sporters dat het 
afgelopen jaar prestatieverhogende middelen heeft gebruikt 

  

858  INDLidmaatschapSport  F8.2 

  Indicator: Lid van een sportvereniging   

859  INDAbonnementSport  F8.2 

  Indicator: Abonnement op een fitnesscentrum, zwembad of 
andere sportaanbieder 

  

860  INDTraining  F8.2 

  Indicator: Deelname aan lessen, cursussen of, trainingen in de 
afgelopen 12 maanden onder mensen die 2 dagen per week of 
vaker sporten 

  

861  INDCompetitie  F8.2 

  Indicator: Deelname aan competitie in de afgelopen 12 maanden 
onder mensen die 2 dagen per week of vaker sporten 

  

862  INDToernooi  F8.2 

  Indicator: Deelname aan toernooien of sportevenementen in de 
afgelopen 12 maanden onder mensen die 2 dagen per week of 
vaker sporten 

  

 

  



 

 

Microdataservices 

 

Documentatie LSM 2016           53 

Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS en RINPERSOON  

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-

identificator het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend 

beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer (RINPERSOON).  

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort 

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RINPERSOON), die samen 

het BSN vervangen. Records met een BSN die zijn teruggevonden in de GBA zijn 

voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op 

RINPERSOONS gekregen. 


