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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 cvb@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 Gezondheidsenquête 2014.”  

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: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en) 

GECON 2014V2 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Dit is een gecorrigeerde versie van het eerder beschikbaar gestelde microdatabestand 

van de Gezondheidsenquête 2014.Een nieuwe versie is nodig als gevolg van een fout 

in de weging van de Gezondheidsenquête 2014. Daardoor waren de weegvariabelen 

(GEZGEWCorrectieGewicht en GEZGEWEindGewicht) in het oorspronkelijke 

bestand onjuist. Met ingang van 2014 heeft CBS variabelen over inkomen en 

vermogen toegevoegd aan het weegmodel van de Gezondheidsenquête. Dit omdat 

sommige inkomensgroepen en vermogensgroepen relatief minder goed meedoen aan 

enquêtes dan andere. Het toevoegen van deze variabelen aan het weegmodel is echter 

niet goed uitgevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de antwoorden van sommige 

respondenten een te zwaar gewicht hadden. Andere respondenten werden juist met 

een te laag gewicht meegenomen. Deze fout is in dit bestand hersteld. Ook is een 

aantal variabelen verwijderd, toegevoegd en gewijzigd.  

Toegevoegde variabelen 
 GEZVRGBetaaldWerk GEZPUBAmfetamine30Dagen 

GEZVRGAantalUrenWerk GEZPUBAmfetamine12Mnd 

GEZVRGAantalUrenWerkSchatting GEZPUBAmfetamineOoit 

GEZAFLLeeftijdJongsteKind GEZPUBEcstasy30Dagen 

GEZAFLLeeftijdOudsteKind GEZPUBEcstasy12Mnd 

GEZAFLOverigeDrugs30Dagen GEZPUBEcstasyOoit 

GEZAFLOverigeDrugs12Mnd GEZPUBCocaine30Dagen 

GEZAFLOverigeDrugsOoit GEZPUBCocaine12Mnd 

GEZAFLDrugs30Dagen GEZPUBCocaineOoit 

GEZAFLDrugs12Mnd GEZPUBOverigeDrugs30Dagen 

GEZAFLDrugsOoit GEZPUBOverigeDrugs12Mnd 

GEZPUBGALIBeperkingErnstig GEZPUBOverigeDrugsOoit 

GEZPUBGALIBeperkingNietErnstig GEZPUBDrugs30Dagen 

GEZPUBCannabis12Mnd GEZPUBDrugs12Mnd 

GEZPUBCannabisOoit GEZPUBDrugsOoit 

  Verwijderde variabelen 

 GEZAFLDrugsExCan30Dagen GEZPUBCannabisNooit 

GEZAFLDrugsExCan12MndEx30Dag GEZPUBDrugsExCan30Dagen 

GEZAFLDrugsExCanLanger12Mnd GEZPUBDrugsExCan12MndEx30Dag 

GEZAFLDrugsExCanNooit GEZPUBDrugsExCanLanger12Mnd 

GEZAFLDrugsTotaal30Dagen GEZPUBDrugsExCanNooit 

GEZAFLDrugsTotaal12MndEx30Dag GEZPUBDrugsTotaal30Dagen 

GEZAFLDrugsTotaalLanger12Mnd GEZPUBDrugsTotaal12MndEx30Dag 

GEZAFLDrugsTotaalNooit GEZPUBDrugsTotaalLanger12Mnd 

GEZPUBCannabis12MndEx30Dag GEZPUBDrugsTotaalNooit 

GEZPUBCannabisLanger12Mnd 
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Gewijzigde variabelen 

 GEZVRGXtc =>  GEZVRGEcstasy 

GEZAFLBeperkingGALIErnstNiv =>  GEZAFLGALIBeperkingErnstNiv 

GEZAFLBeperkingGALI =>  GEZAFLGALIBeperking 

GEZBASPositieInHuishouden =>  GEZBASPositieInHuishoudenOP 

GEZPUBBeperkingGALI =>  GEZPUBGALIBeperking 

 

 Het design van de gezondheidsenquête is in 2014 gewijzigd  ten opzichte van de jaren 

2010 t/m 2013, zie Gezondheidsenquête vanaf 2014 en Gezondheidsenquête 2010 t/m 

2013. 

 Sinds 1 januari 1981 wordt door het CBS een doorlopende Gezondheidsenquête 

gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent 

Onderzoek Leef Situatie als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de 

Gezondheidsenquête weer als een op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. 

 Bij de vergelijking van uitkomsten van de Gezondheidsenquête 2014 met voorgaande 

jaren dient als gevolg van methode- en vragenlijstwijzigingen de nodige 

voorzichtigheid in acht genomen te worden. 

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

bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor 

Beleidstatistiek onder de thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het 

aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenquete-vanaf-2014.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenq-vanaf-2010-kob.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenq-vanaf-2010-kob.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek 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 “Gezondheidsenquête 2014”. 

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.  

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm


Documentatierapport GECON 2014 

8 

2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Algemene toelichting 

Voor informatie over Gezondheidsenquête in 2014 zie: 

Gezondheidsenquête 2014 

Vragenlijsten Gezondheidsenquête vanaf 2014 

Weging Gezondheidsenquête 2014 

Analyse methodebreuken Gezondheidsenquête 2014  (Van deze nota verschijnt in het 

voorjaar van 2016 een herziene versie.) 

Voor informatie over de Gezondheidsenquête in de jaren 2010 t/m 2013 zie: 

Gezondheidsenquête  2010 t/m 2013 

Vragenlijsten Gezondheidsenquête 2010 t/m 2013  

Weging Gezondheidsenquête 2010 t/m 2013  

Analyse methodebreuken Gezondheidsenquête bij het Herontwerp Persoonsenquêtes 

2010 

Revisie van de vragen over medische consumptie vanaf 2010  

Voor informatie over de Gezondheidsenquête in de jaren 1981 t/m 2009 zie: 

Gezondheidsenquête 1981-1996 en POLS-Gezondheid 1997-2009 

Revisie POLS Gezondheidsenquête vanaf 2001 

Gegevens op Statline 

Cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de volgende statline tabellen:  

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken (2014) 

Leefstijl en (preventief) onderzoek; persoonskenmerken (2014) 

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; persoonskenmerken (2010-2013) 

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; leeftijd en geslacht (2010-2013) 

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; persoonskenmerken (2010-2013) 

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; leeftijd en geslacht (2010-2013) 

Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken (2010-2013) 

Leefstijl, preventief onderzoek; leeftijd en geslacht (2010-2013) 

  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenquete-vanaf-2014.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/vragenlijsten-gezondheidsenquete-vanaf-2014.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/8596063D-718B-469E-8F0F-02375AB1C6E8/0/2015weginggezondheidsenquete2014D.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/76A75E48-B9B5-447F-82C4-4F6143BE71FC/0/gezondheidsenqueteanalysemethodebreuk2014.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenq-vanaf-2010-kob.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenq-vanaf-2010-kob.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/2011-ge2010-vragenlijsten.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D45A6098-753B-4457-9995-82A42DE85773/0/2012weginggevanaf2010.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/2011-analyse-methodebreuk-ge-herontwerp.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/191CC4DE-C47F-4792-998F-9F83B1E7F2A2/0/2011RevisievandevragenovermedischeconsumptieinPOLSgezondheidvanaf2010art.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/191CC4DE-C47F-4792-998F-9F83B1E7F2A2/0/2011RevisievandevragenovermedischeconsumptieinPOLSgezondheidvanaf2010art.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-gezondheidsenquete-pols.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-gezondheidsenquete-pols.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C3A60CA3-2FAC-4F2E-8A19-39088CFEF552/0/revisiepols1999.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C3A60CA3-2FAC-4F2E-8A19-39088CFEF552/0/revisiepols1999.pdf
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83005NED&D1=a&D2=0-13&D3=0&D4=l&HDR=G2,G3,G1&STB=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81173NED&D1=0,27-30,41,48,50,53,60,66,77&D2=0-13,32-37&D3=0&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81173NED&D1=0,27-30,41,48,50,53,60,66,77&D2=0-13,32-37&D3=0&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81174NED&D1=0,27-30,41,48,50,53,60,66,77&D2=1-2&D3=a&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81174NED&D1=0,27-30,41,48,50,53,60,66,77&D2=1-2&D3=a&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81027NED&D1=0,11,22,37,40-41,48,51-52&D2=0-13,32-37&D3=0&D4=l&HDR=T,G3,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81027NED&D1=0,11,22,37,40-41,48,51-52&D2=0-13,32-37&D3=0&D4=l&HDR=T,G3,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81178NED&D1=0,11,22,37,40-41,48,51-52&D2=1-2&D3=a&D4=0&D5=l&HDR=T,G3,G4&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81178NED&D1=0,11,22,37,40-41,48,51-52&D2=1-2&D3=a&D4=0&D5=l&HDR=T,G3,G4&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81177NED&D1=0-1,5,8-9,38-40,43-46&D2=0-2,5-13,27-28,31,34-38&D3=0&D4=l&HDR=T,G2,G3&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81177NED&D1=0-1,5,8-9,38-40,43-46&D2=0-2,5-13,27-28,31,34-38&D3=0&D4=l&HDR=T,G2,G3&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81175NED&D1=0-2,4-5,8-9,13,25,38-40&D2=1-2&D3=1-9&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81175NED&D1=0-2,4-5,8-9,13,25,38-40&D2=1-2&D3=1-9&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3&STB=G1,G2&VW=T
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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  GEZENQID 

 

F5 

  OnderzoekID   

4  GEZENQVeldwerkperiode 

 

F7 

  Veldwerkperiode   

5  GEZBASMode 

 

F1 

  Mode   

6  GEZENQInterviewDatum 

 

A8 

  Datum interview   

7  GEZGEWCorrectieGewicht 

 

F18 

  CorrectieGewicht   

8  GEZGEWEindGewicht 

 

F18 

  EindGewicht   

9  GEZHHBAantalPersonen 

 

F2 

  Aantal personen in een huishouden   

10  GEZHHBHHKern 

 

F2 

  Samenstelling huishouden vanuit kern   

11  GEZHHBLeeftijdOP 

 

F3 

  Leeftijd onderzoekspersoon op enquetedatum   

12  GEZHHBGeslachtOP 

 

F1 

  Geslacht onderzoekspersoon   

13  GEZHHBRegelnummerOP 

 

F2 

  Regelnummer in de huishoudbox van de onderzoekspersoon   

14  GEZHHBEVP2_A 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

15  GEZHHBKind_A 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

16  GEZHHBAnder_A 

 

F2 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

17  GEZHHBPLHH_A 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

18  GEZHHBGeslacht_A 

 

F1 

  Geslacht   

19  GEZHHBLeeftijd_A 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

20  GEZHHBEVP2_B 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

21  GEZHHBKind_B 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

22  GEZHHBAnder_B 

 

F2 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
23  GEZHHBPLHH_B 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

24  GEZHHBGeslacht_B 

 

F1 

  Geslacht   

25  GEZHHBLeeftijd_B 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

26  GEZHHBEVP2_C 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

27  GEZHHBKind_C 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

28  GEZHHBAnder_C 

 

F2 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

29  GEZHHBPLHH_C 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

30  GEZHHBGeslacht_C 

 

F1 

  Geslacht   

31  GEZHHBLeeftijd_C 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

32  GEZHHBEVP2_D 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

33  GEZHHBKind_D 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

34  GEZHHBAnder_D 

 

F2 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

35  GEZHHBPLHH_D 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

36  GEZHHBGeslacht_D 

 

F1 

  Geslacht   

37  GEZHHBLeeftijd_D 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

38  GEZHHBEVP2_E 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

39  GEZHHBKind_E 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

40  GEZHHBAnder_E 

 

F2 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

41  GEZHHBPLHH_E 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

42  GEZHHBGeslacht_E 

 

F1 

  Geslacht   

43  GEZHHBLeeftijd_E 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

44  GEZHHBEVP2_F 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

45  GEZHHBKind_F 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

46  GEZHHBAnder_F 

 

F2 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

47  GEZHHBPLHH_F 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

48  GEZHHBGeslacht_F 

 

F1 

  Geslacht   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
49  GEZHHBLeeftijd_F 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

50  GEZHHBEVP2_G 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

51  GEZHHBKind_G 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

52  GEZHHBAnder_G 

 

F2 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

53  GEZHHBPLHH_G 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

54  GEZHHBGeslacht_G 

 

F1 

  Geslacht   

55  GEZHHBLeeftijd_G 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

56  GEZHHBEVP2_H 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

57  GEZHHBKind_H 

 

F1 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

58  GEZHHBAnder_H 

 

F2 

  Relatie tot persoon 1 uit de huishoudbox   

59  GEZHHBPLHH_H 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

60  GEZHHBGeslacht_H 

 

F1 

  Geslacht   

61  GEZHHBLeeftijd_H 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

62  GEZVRGBetaaldWerk 

 

F1 

  Afleiding of iemand betaald werk heeft of niet   

63  GEZVRGAantalUrenWerk 

 

F2 

  Hoeveel uren werkt u in totaal gemiddeld per week, overuren en 
onbetaalde uren niet meegerekend? 

  

64  GEZVRGAantalUrenWerkSchatting 

 

F1 

  Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer. Is dat:   

65  GEZBASGelovig 

 

F2 

  Kerkelijke gezindte   

66  GEZBASKerkbez 

 

F1 

  Frequentie kerkbezoek   

67  GEZVRGDuurZwang 

 

F2 

  Zwangerschap: duur zwangerschap   

68  GEZVRGGeboorteGewicht 

 

F4 

  Gewicht: geboortegewicht   

69  GEZVRGGeboorteLengte 

 

F2 

  Lengte: geboortelengte   

70  GEZVRGConsultatiebureau 

 

F2 

  Consultatiebureau: aantal keren het consultatiebureau bezocht   

71  GEZBASBetwerk 

 

F2 

  Betaald werk: aantal personen in huishouden met betaald werk   

72  GEZVRGMaatspositie 

 

F2 

  Maatschappelijke positie   

73  GEZVRGVasteDienst 

 

F1 

  Maatschappelijke positie: vaste dienst   

74  GEZVRGFullPartime 

 

F1 

  Maatschappelijke positie: fulltimer of parttimer   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
75  GEZBASErvarenGezondheid 

 

F1 

  Algemene (ervaren) gezondheid   

76  GEZVRGLangdAandoening 

 

F1 

  Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen   

77  GEZVRGBelemAct 

 

F1 

  Activiteitenbeperking: vanwege gezondheidsproblemen beperkt in 
activiteiten die mensen gewoonlijk doen 

  

78  GEZVRGDuurBeperking 

 

F1 

  Activiteitenbeperking: duur van de beperking; een half jaar of 
langer 

  

79  GEZVRGZwanger 

 

F1 

  Zwangerschap: op dit moment in verwachting   

80  GEZVRGDuurZwangOP 

 

F2 

  Zwangerschap: aantal weken zwanger   

81  GEZVRGBevallen 

 

F1 

  Zwangerschap: bevallen in de afgelopen 2 jaar   

82  GEZVRGWaarGebKnd 

 

F1 

  Zwangerschap: plaats van de geboorte; thuis, in het ziekenhuis of 
ergens anders 

  

83  GEZVRGAndGebKnd 

 

A255 

  Zwangerschap: plaats van de geboorte   

84  GEZVRGPlanGebKnd 

 

F1 

  Ziekenhuisbevalling: gepland dat de geboorte in het ziekenhuis 
zou plaatsvinden 

  

85  GEZVRGComplicatie 

 

F1 

  Ziekenhuisbevalling: waarom ziekenhuisbevalling als dit niet 
gepland was 

  

86  GEZVRGKraamZorg 

 

F1 

  Kraamzorg: gebruik van kraamzorg   

87  GEZVRGTydKraamZorg 

 

F3 

  Kraamzorg: aantal uur kraamzorg   

88  GEZVRGStoel 

 

F1 

  ADL: item stoel; gaan zitten en opstaan uit een stoel   

89  GEZVRGBed 

 

F1 

  ADL: item bed; in en uit bed stappen   

90  GEZVRGTrap 

 

F1 

  ADL: item trap; de trap op- en aflopen   

91  GEZVRGEten 

 

F1 

  ADL: item eten; eten en drinken   

92  GEZVRGKleden 

 

F1 

  ADL: item kleden; aan en uitkleden   

93  GEZVRGHandenWassen 

 

F1 

  ADL: item handen wassen; het gezicht en de handen wassen   

94  GEZVRGVolledigWassen 

 

F1 

  ADL: item volledig wassen; in bad gaan of douchen   

95  GEZVRGToilet 

 

F1 

  ADL: item toilet; van het toilet gebruik maken   

96  GEZVRGKamer 

 

F1 

  ADL: item kamer; zich verplaatsen naar een andere kamer op 
dezelfde verdieping 

  

97  GEZVRGWoning 

 

F1 

  ALD: item woning; de woning verlaten en binnengaan   

98  GEZVRGBuiten 

 

F1 

  ADL: item buiten; zich verplaatsen buitenshuis   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
99  GEZVRGHulpADL 

 

F1 

  ADL hulp: normaal gesproken hulp krijgen bij een of meer ADL-
handelingen 

  

100  GEZVRGMeerHulp 

 

F1 

  ADL hulp: meer hulp willen bij een of meer ADL-handelingen   

101  GEZVRGWelHulp 

 

F1 

  ADL hulp: hulp willen krijgen bij een of meer ADL-handelingen   

102  GEZVRGMaaltijd 

 

F1 

  IADL: item maaltijd; maaltijden bereiden   

103  GEZVRGTelefoon 

 

F1 

  IADL: item telefoon; telefoneren   

104  GEZVRGBoodschap 

 

F1 

  IADL: item boodschappen; boodschappen doen   

105  GEZVRGMedicatie 

 

F1 

  IADL: item medicatie; op tijd de juiste medicijnen innemen   

106  GEZVRGHuishoudenLicht 

 

F1 

  IADL: item huishouden 1; licht huishoudelijk werk   

107  GEZVRGHuishoudenZwaar 

 

F1 

  IADL: item huishouden 2; zwaar huishoudelijk werk   

108  GEZVRGAdministratie 

 

F1 

  IADL: item administratie: het bijhouden van geldzaken en 
dagelijkse administratie 

  

109  GEZVRGHulpHA 

 

F1 

  IADL hulp: normaal gesproken hulp krijgen bij een of meer IADL-
activiteiten 

  

110  GEZVRGMeerHA 

 

F1 

  IADL hulp: meer hulp willen bij een of meer IADL-activiteiten   

111  GEZVRGWelHA 

 

F1 

  IADL hulp: hulp willen krijgen bij een of meer IADL-activiteiten   

112  GEZVRGOesoGesprekDrie 

 

F1 

  OESO: item horen; een gesprek kunnen volgen in een groep van 
3 of meer personen, zo nodig met hoorapparaat 

  

113  GEZVRGOesoGesprekEen 

 

F1 

  OESO: item horen; met één andere persoon een gesprek kunnen 
voeren, zo nodig met hoorapparaat 

  

114  GEZVRGOesoOgen 

 

F1 

  OESO: item zien; de kleine letters in de krant kunnen lezen, zo 
nodig met bril of contactlenzen 

  

115  GEZVRGOesoGezicht 

 

F1 

  OESO: item zien; op een afstand van 4 meter het gezicht van 
iemand herkennen, zo nodig met bril of contactlenzen 

  

116  GEZVRGOesoDragen 

 

F1 

  OESO: item bewegen; een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een 
volle boodschappentas, 10 meter dragen 

  

117  GEZVRGOesoBukken 

 

F1 

  OESO: item bewegen; vanuit staande positie kunnen bukken en 
iets van de grond oppakken 

  

118  GEZVRGOesoLopen 

 

F1 

  OESO: item bewegen; 400 meter aan een stuk kunnen lopen 
zonder stil te staan 

  

119  GEZVRGBril 

 

F1 

  Hulpmiddelen zien: dragen van een bril   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
120  GEZVRGLenzen 

 

F1 

  Hulpmiddelen zien: dragen van contactlenzen   

121  GEZVRGAnderHulpmiddelenZien 

 

F1 

  Hulpmiddelen zien: een ander hulpmiddel hebben voor zien of 
lezen dan een bril of contactlenzen 

  

122  GEZVRGHoorapparaat 

 

F1 

  Hulpmiddelen horen: bezit hoorapparaat   

123  GEZVRGgeluidsversterking 

 

F1 

  Hulpmiddelen horen: bezit een speciaal apparaat voor 
geluidsversterking, bijvoorbeeld voor telefoon of televisie 

  

124  GEZVRGAdhdRusteloos 

 

F1 

  ADHD: item rusteloos; rusteloos gedrag vertonen, bijna nooit stil 
kunnen zitten 

  

125  GEZVRGAdhdFriemelen 

 

F1 

  ADHD: item friemelen; voortdurend zitten friemelen en draaien   

126  GEZVRGAdhdAandachtKort 

 

F1 

  ADHD: item concentratie; zich slechts kort op een bepaalde 
bezigheid richten 

  

127  GEZVRGZindOverdag 

 

F1 

  Zindelijkheid overdag bij kinderen   

128  GEZVRGZindNacht 

 

F1 

  Zindelijkheid  s nachts bij kinderen   

129  GEZVRGDyslexi 

 

F1 

  Woordblindheid of dyslexie bij kinderen   

130  GEZVRGAutisme 

 

F1 

  Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals het 
syndroom van Asperger, of PDD-NOS bij kinderen 

  

131  GEZVRGVerstHand 

 

F1 

  Verstandelijke beperking bij kinderen   

132  GEZVRGsuikerziekte 

 

F1 

  Langdurige aandoening: suikerziekte   

133  GEZVRGBehandelingSuikerziekte 

 

F1 

  Langdurige aandoening: suikerziekte; onder behandeling of 
controle van de huisarts of specialist voor suikerziekte 

  

134  GEZVRGGebruikInsuline 

 

F1 

  Langdurige aandoening: suikerziekte; gebruik insuline   

135  GEZVRGGebruikInsuline6maanden 

 

F1 

  Langdurige aandoening: suikerziekte; insuline gaan gebruiken 
binnen 6 maanden nadat suikerziekte werd vastgesteld 

  

136  GEZVRGBeroerte 

 

F1 

  Langdurige aandoening: ooit een beroerte, hersenbloeding of 
herseninfarct gehad 

  

137  GEZVRGRecentBeroer 

 

F1 

  Langdurige aandoening: in de afgelopen 12 maanden een 
beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad 

  

138  GEZVRGHartinfarct 

 

F1 

  Langdurige aandoening: ooit een hartinfarct gehad   

139  GEZVRGRecentHartinf 

 

F1 

  Langdurige aandoening: in de afgelopen 12 maanden een 
hartinfacrt gehad 

  

140  GEZVRGRcHartaandoening 

 

F1 

  Langdurige aandoening: in de afgelopen 12 maanden een andere 
ernstige hartaandoening gehad, zoals hartfalen of angina pectoris 

  



Documentatierapport GECON 2014 

15 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
141  GEZVRGAangeborenAand 

 

F1 

  Langdurige aandoening: aangeboren aandoening bij kinderen   

142  GEZVRGAangeborenHartaandoening 

 

F1 

  Langdurige aandoening: aangeboren hartaandoening bij kinderen   

143  GEZVRGKankerooit 

 

F1 

  Langdurige aandoening: ooit een vorm van kanker gehad   

144  GEZVRGRecentKanker 

 

F1 

  Langdurige aandoening: afgelopen 12 maanden kanker gehad   

145  GEZVRGKankerSoort1 

 

F2 

  Langdurige aandoening: kanker: 1ste antwoord   

146  GEZVRGKankerSoort2 

 

F2 

  Langdurige aandoening: kanker: 2de antwoord   

147  GEZVRGKankerSoort3 

 

F2 

  Langdurige aandoening: kanker: 3de antwoord   

148  GEZVRGKankerSoort4 

 

F2 

  Langdurige aandoening: kanker: 4de antwoord   

149  GEZVRGKankerSoort5 

 

F2 

  Langdurige aandoening: kanker: 5de antwoord   

150  GEZVRGKankerSoort6 

 

F2 

  Langdurige aandoening: kanker: 6de antwoord   

151  GEZVRGKankerSoort7 

 

F2 

  Langdurige aandoening: kanker: 7de antwoord   

152  GEZVRGAnderSoortKanker 

 

A255 

  Langdurige aandoening: andere soort kanker   

153  GEZVRGMigraine 

 

F1 

  Langdurige aandoening: migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn 
afgelopen 12 maanden 

  

154  GEZVRGAstma 

 

F1 

  Langdurige aandoening: astma afgelopen 12 maanden   

155  GEZVRGCopd 

 

F1 

  Langdurige aandoening: COPD, chronische bronchitis, 
longemfyseem afgelopen 12 maanden 

  

156  GEZVRGPsoriasis 

 

F1 

  Langdurige aandoening: psoriasis afgelopen 12 maanden   

157  GEZVRGEczeem 

 

F1 

  Langdurige aandoening: chronisch eczeem afgelopen 12 
maanden 

  

158  GEZVRGDarmstoornis 

 

F1 

  Langdurige aandoening: ernstige of hardnekkige darmstoornissen 
voor een periode langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 
maanden 

  

159  GEZVRGGewrichtontsteking 

 

F1 

  Langdurige aandoening: chronische gewrichtsontsteking, zoals 
ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis 
afgelopen 12 maanden 

  

160  GEZVRGRugaandoening 

 

F1 

  Langdurige aandoening: ernstige of hardnekkige aandoening van 
de rug, inclusief hernia afgelopen 12 maanden 

  

161  GEZVRGNekSchouder 

 

F1 

  Langdurige aandoening: andere ernstige of hardnekkige 
aandoening van de nek of schouder afgelopen 12 maanden 

  

162  GEZVRGElleboogPolsHand 

 

F1 

  Langdurige aandoening: andere ernstige of hardnekkige 
aandoening van de elleboog, pols of hand afgelopen 12 maanden 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
163  GEZVRGAllergie 

 

F1 

  Langdurige aandoening: allergie afgelopen 12 maanden   

164  GEZVRGHogeBloeddruk 

 

F1 

  Langdurige aandoening: hoge bloeddruk afgelopen 12 maanden   

165  GEZVRGVernauwingBloedvaten 

 

F1 

  Langdurige aandoening: vernauwing van de bloedvaten in de buik 
of de benen, geen spataderen afgelopen 12 maanden 

  

166  GEZVRGDuizeligheid 

 

F1 

  Langdurige aandoening: duizeligheid met vallen afgelopen 12 
maanden 

  

167  GEZVRGOnvrijwilligUrineverlies 

 

F1 

  Langdurige aandoening: onvrijwillig urineverlies of incontinentie 
afgelopen 12 maanden 

  

168  GEZVRGGewrichtsslijtage 

 

F1 

  Langdurige aandoening: gewrichtsslijtage, artrose of slijtagereuma 
van heupen of knieën afgelopen 12 maanden 

  

169  GEZVRGLevercirrose 

 

F1 

  Langdurige aandoening: levercirrose afgelopen 12 maanden   

170  GEZVRGNieraandoening 

 

F1 

  Langdurige aandoening: nieraandoening afgelopen 12 maanden   

171  GEZVRGDepressie 

 

F1 

  Langdurige aandoening: depressie afgelopen 12 maanden   

172  GEZVRGOverigeAandoening 

 

F1 

  Langdurige aandoening: andere langdurige ziekte of aandoening 
afgelopen 12 maanden? 

  

173  GEZVRGWelkeOverigeAandoening 

 

A255 

  Langdurige aandoening: welke andere langdurige ziekte of 
aandoening afgelopen 12 maanden 

  

174  GEZVRGGevZenuw 

 

F1 

  MHI: item zenuwachtig voelen   

175  GEZVRGGevPut 

 

F1 

  MHI: item in de put zitten zodat niets u kon opvrolijken   

176  GEZVRGGevKalm 

 

F1 

  MHI: item kalm en rustig voelen   

177  GEZVRGGevSomber 

 

F1 

  MHI: item neerslachtig of somber voelen   

178  GEZVRGGevGeluk 

 

F1 

  MHI: item gelukkig voelen   

179  GEZVRGVerkoudheid 

 

F1 

  Acute ziekte: verkoudheid, griep, keelontsteking of 
voorhoofdsholteontsteking 

  

180  GEZVRGBronchitis 

 

F1 

  Acute ziekte: acute bronchitis of longontsteking, hier wordt níet 
bedoeld chronische bronchitis 

  

181  GEZVRGOorontsteking 

 

F1 

  Acute ziekte: oorontsteking   

182  GEZVRGNieren 

 

F1 

  Acute ziekte: infectie of ontsteking van de nieren, blaas of 
urinewegen 

  

183  GEZVRGDiarree 

 

F1 

  Acute ziekte: diarree, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal 
dunne ontlasting binnen 24 uur 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
184  GEZVRGBraken 

 

F1 

  Acute ziekte: braken, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal 
braken binnen 24 uur 

  

185  GEZVRGAfwezigWerk 

 

F1 

  Afwezigheid: Werk   

186  GEZVRGAfwezigDagen 

 

F3 

  Afwezigheid: Dagen   

187  GEZVRGPijn 

 

F1 

  Pijn: pijn in de afgelopen 4 weken   

188  GEZVRGPijnBelemmering 

 

F1 

  Pijn: belemmerd door pijn   

189  GEZVRGHuisartsContact 

 

F1 

  Huisarts: contact met de huisarts   

190  GEZVRGHuisartsAantalContact 

 

F2 

  Huisarts: aantal contacten afgelopen 4 weken   

191  GEZVRGZiekenhuisopname 

 

F1 

  Ziekenhuis: een nacht of langer in een ziekenhuis of kliniek 
gelegen in de afgelopen 12 maanden 

  

192  GEZVRGAantalZiekenhuisopname 

 

F2 

  Ziekenhuis: aantal keren in het ziekenhuis of kliniek gelegen in de 
afgelopen 12 maanden 

  

193  GEZVRGAantalNachtenZiekenhuis 

 

F3 

  Ziekenhuis: hoeveel nachten in het ziekenhuis of kliniek gelegen 
bij de laatste opname 

  

194  GEZVRGDagopname 

 

F1 

  Ziekenhuis: in een ziekenhuis of kliniek opgenomen voor een 
dagopname afgelopen 12 maanden 

  

195  GEZVRGAantalDagopname 

 

F2 

  Ziekenhuis: aantal dagopnamen   

196  GEZVRGSpecialist 

 

F1 

  Specialist: contact met de specialist   

197  GEZVRGSpecialistaantalContact 

 

F2 

  Specialist: aantal contacten afgelopen 4 weken   

198  GEZVRGMedicijnVoorgeschreven 

 

F1 

  Medicijnen: gebruik medicijnen die waren voorgeschreven door 
een arts afgelopen 14 dagen 

  

199  GEZVRGMedicijnNietVoorgeschr 

 

F1 

  Medicijnen: gebruik medicijnen, kruidengeneesmiddelen of 
vitamines die niet waren voorgeschreven door een arts afgelopen 
14 dagen 

  

200  GEZVRGPilGebruik 

 

F1 

  Medicijnen: gebruik anticonceptiepil   

201  GEZVRGTandartsContact 

 

F1 

  Tandarts: bezoek aan de tandarts   

202  GEZVRGTandartsAantalContact 

 

F2 

  Tandarts: aantal contacten afgelopen 4 weken   

203  GEZVRGOrthodontistContact 

 

F1 

  Orthodontist: bezoek aan de orthodontist   

204  GEZVRGMondhygienistContact 

 

F1 

  Mondhygiënist: bezoek aan de mondhygiënist   

205  GEZVRGFysiotherapeutContact 

 

F1 

  Fysiotherapeut: gebruik van fysiotherapie of oefentherapie 
afgelopen 12 maanden 
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206  GEZVRGFysiotherapeutAantalCont 

 

F3 

  Fysiotherapeut: aantal keren fysiotherapie afgelopen 12 maanden   

207  GEZVRGPsychischeZorgContact 

 

F1 

  Psycholoog: contact psycholoog, psychiater of psychotherapeut 
afgelopen 12 maanden 

  

208  GEZVRGPsychischeZorgAantalCont 

 

F3 

  Psycholoog: aantal contacten psycholoog, psychiater of 
psychotherapeut afgelopen 12 maanden 

  

209  GEZVRGAlternatiefGenezerCont 

 

F1 

  Alternatief genezer: contact alternatief genezer afgelopen 12 
maanden 

  

210  GEZVRGThuiszorg 

 

F1 

  Thuiszorg: betaalde hulp of zorg ontvangen vanwege problemen 
met gezondheid afgelopen 12 maanden 

  

211  GEZVRGGeenZorgWachttijd 

 

F1 

  Behoefte gezondheidszorg: lang wachten voor afspraak afgelopen 
12 maanden 

  

212  GEZVRGGeenZorgVervoer 

 

F1 

  Behoefte gezondheidszorg: vanwege de afstand of problemen met 
vervoer wel eens later zorg gekregen afgelopen 12 maanden 

  

213  GEZVRGGeenZorgBetalen 

 

F1 

  Behoefte gezondheidszorg: medische zorg nodig, maar niet 
gekregen om financiële redenen afgelopen 12 maanden 

  

214  GEZVRGGeenTandartsBetalen 

 

F1 

  Behoefte gezondheidszorg: tandheelkundige zorg nodig gehad, 
maar niet gekregen om financiële redenen afgelopen 12 maanden 

  

215  GEZVRGGeenMedicijnenBetalen 

 

F1 

  Behoefte gezondheidszorg: voorgeschreven medicijnen nodig 
gehad, maar niet gekregen om financiële redenen afgelopen 12 
maanden 

  

216  GEZVRGGeenZorgPsychischBetalen 

 

F1 

  Behoefte gezondheidszorg: psychische zorg nodig gehad, maar 
niet gekregen om financiële redenen afgelopen 12 maanden 

  

217  GEZVRGSteunPersonen 

 

F1 

  Sociale steun: aantal personen waarop men kan rekenen bij 
ernstige persoonlijke problemen 

  

218  GEZVRGSteunInteresse 

 

F1 

  Sociale steun: mate waarin mensen aandacht of interesse hebben   

219  GEZVRGSteunBuren 

 

F1 

  Sociale steun: hoe gemakkelijk krijgt men praktische hulp van 
buren indien dit nodig is 

  

220  GEZVRGOoitGriepprik 

 

F1 

  Griep: ooit griepprik   

221  GEZVRGJaarGriepprik 

 

F4 

  Griepprik: jaar laatste griepprik   

222  GEZVRGMaandGriepprik 

 

F2 

  Griepprik: maand griepprik   

223  GEZVRGBloeddruk 

 

F1 

  (preventief) onderzoek: Bloeddruk voor de laatste keer gemeten 
door een zorgverlener 

  

224  GEZVRGCholesterol 

 

F1 

  (preventief) onderzoek: Cholesterolgehalte in uw bloed voor het 
laatst gemeten door een zorgverlener 
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225  GEZVRGBloedsuiker 

 

F1 

  (preventief) onderzoek: Bloedsuikerspiegel voor het laatst 
gemeten door een zorgverlener 

  

226  GEZVRGOccultBloedTest 

 

F1 

  (preventief) onderzoek: Occult bloedtest voor het laatst laten 
uitvoeren 

  

227  GEZVRGColonscopie 

 

F1 

  (preventief) onderzoek: Colonscopie ook wel inwendig onderzoek 
van de dikke darm voor het laatst laten uitvoeren 

  

228  GEZVRGMammografie 

 

F1 

  (preventief) onderzoek: Mammografie   

229  GEZVRGUitstrijkje 

 

F1 

  (preventief) onderzoek: Uitstrijkje voor het laatst laten maken   

230  GEZVRGProstaatFrq 

 

F1 

  (preventief) onderzoek: PSA-test: aantal keren een PSA-test laten 
doen in de afgelopen 5 jaar 

  

231  GEZVRGBloeddonor 

 

F1 

  Bloeddonor   

232  GEZVRGHulpGeven 

 

F1 

  Informele hulp: hulp geven: geeft u minstens één keer per week 
dergelijke hulp aan één of meer mensen 

  

233  GEZVRGHulpGevenFamilie 

 

F1 

  Informele hulp: hulp geven: is de persoon aan wie u hulp geeft 
een familielid 

  

234  GEZVRGUurMantelzorg 

 

F3 

  Informele hulp: aantal uren per week hulp geven   

235  GEZVRGHulpGevenDuur 

 

F1 

  Informele hulp: duur hulp geven   

236  GEZVRGWoonWerkDagenWandelen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen wandelen voor woon/werk 
verkeer 

  

237  GEZVRGWoonWerkUrenWandelen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren wandelen voor woon/werk 
verkeer 

  

238  GEZVRGWoonWerkMinutenWandelen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten wandelen voor woon/werk 
verkeer 

  

239  GEZVRGWoonWerkDagenFietsen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen fietsen voor woon/werk 
verkeer 

  

240  GEZVRGWoonWerkUrenFietsen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren fietsen voor woon/werk verkeer   

241  GEZVRGWoonWerkMinutenFietsen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten fietsen voor woon/werk 
verkeer 

  

242  GEZVRGUrenLichtMatigWerk 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren matig en licht werk   

243  GEZVRGUrenZwaarWerk 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren zwaar werk   

244  GEZVRGDagenLichtMatigHuishouden 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen licht en matig inspannende 
huishoudelijke activiteiten 

  

245  GEZVRGUrenLichtMatigHuishouden 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren licht en matig inspannende 
huishoudelijke activiteiten 
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246  GEZVRGMinutenLichtMatigHuishouden 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten licht en matig inspannende 
huishoudelijke activiteiten 

  

247  GEZVRGDagenZwaarhuishouden 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen zwaar inspannende 
huishoudelijke activiteiten 

  

248  GEZVRGUrenZwaarHuishouden 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren zwaar inspannende 
huishoudelijke activiteiten 

  

249  GEZVRGMinutenZwaarHuishouden 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten zwaar inspannende 
huishoudelijke activiteiten 

  

250  GEZVRGDagenWandelen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen wandelen (hobby)   

251  GEZVRGUrenWandelen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren wandelen (hobby)   

252  GEZVRGMinutenWandelen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten wandelen (hobby)   

253  GEZVRGDagenFietsen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen fietsen (hobby)   

254  GEZVRGUrenFietsen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren fietsen (hobby)   

255  GEZVRGMinutenFietsen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten fietsen (hobby)   

256  GEZVRGDagenTuinieren 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen tuinieren (hobby)   

257  GEZVRGUrenTuinieren 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren tuinieren (hobby)   

258  GEZVRGMinutenTuinieren 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten tuinieren (hobby)   

259  GEZVRGDagenKlussen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen klussen of doe-het-zelven   

260  GEZVRGUrenKlussen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren klussen of doe-het-zelven   

261  GEZVRGMinutenKlussen 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten klussen of doe-het-zelven   

262  GEZVRGAantalSporten 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal sporten   

263  GEZVRGEersteSport 

 

A255 

  Lichamelijke activiteit: sportomschrijving eerste sport   

264  GEZVRGDagenEersteSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen beoefenen van eerste sport   

265  GEZVRGUrenEersteSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren beoefenen van eerste sport   

266  GEZVRGMinutenEersteSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten beoefenen van eerste sport   

267  GEZVRGWekenEersteSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal weken per jaar beoefenen van eerste 
sport 

  

268  GEZVRGTweedeSport 

 

A255 

  Lichamelijke activiteit: sportomschrijving tweede sport   

269  GEZVRGDagenTweedeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen beoefenen van tweede sport   
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270  GEZVRGUrenTweedeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren beoefenen van tweede sport   

271  GEZVRGMinutenTweedeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten beoefenen van tweede sport   

272  GEZVRGWekenTweedeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal weken per jaar beoefenen van 
tweede sport 

  

273  GEZVRGDerdeSport 

 

A255 

  Lichamelijke activiteit: sportomschrijving derde sport   

274  GEZVRGDagenDerdeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen beoefenen van derde sport   

275  GEZVRGUrenDerdeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren beoefenen van derde sport   

276  GEZVRGMinutenDerdeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten beoefenen van derde sport   

277  GEZVRGWekenDerdeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal weken per jaar beoefenen van derde 
sport 

  

278  GEZVRGVierdeSport 

 

A255 

  Lichamelijke activiteit: sportomschrijving vierde sport   

279  GEZVRGDagenVierdeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal dagen beoefenen van vierde sport   

280  GEZVRGUrenVierdeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal uren beoefenen van vierde sport   

281  GEZVRGMinutenVierdeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal minuten beoefenen van vierde sport   

282  GEZVRGWekenVierdeSport 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: aantal weken per jaar beoefenen van vierde 
sport 

  

283  GEZVRGDagenGroenten 

 

F2 

  Voeding: aantal dagen in de week gekookte of gebakken groenten   

284  GEZVRGDagenRauwkost 

 

F2 

  Voeding: aantal dagen in de week sla of rauwkost   

285  GEZVRGLepelsGroenten 

 

F2 

  Voeding: aantal opscheplepels gekookte of gebakken groenten   

286  GEZVRGLepelsRauwkost 

 

F2 

  Voeding: aantal opscheplepels sla of rauwkost   

287  GEZVRGDagenFruit 

 

F2 

  Voeding: aantal dagen in de week fruit   

288  GEZVRGStuksFruit 

 

F2 

  Voeding: aantal stuks fruit   

289  GEZVRGDagenVis 

 

F1 

  Voeding: aantal dagen in de week vis   

290  GEZVRGDagenVetteVis 

 

F1 

  Voeding: aantal dagen in de week vette vis   

291  GEZVRGOngevalVerkeer 

 

F1 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
verkeersongeval afgelopen 12 maanden 

  

292  GEZVRGOngevalWerk 

 

F1 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
ongeval op of tijdens het werk afgelopen 12 maanden 

  

293  GEZVRGOngevalHuis 

 

F1 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
ongeluk in en om het huis afgelopen 12 maanden 
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294  GEZVRGOngevalSporten 

 

F1 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
ongeval tijdens het sporten afgelopen 12 maanden 

  

295  GEZVRGOngevalVrijeTijd 

 

F1 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
ongeval tijdens een andere vrijetijdsactiviteit afgelopen 12 
maanden 

  

296  GEZVRGAantalLetselVerkeer 

 

F2 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
verkeersongeval afgelopen 12 maanden 

  

297  GEZVRGMedischeHulpVerkeer 

 

F1 

  Ongevallen: medische hulp als gevolg van verkeersongeval   

298  GEZVRGLichamelijkLetselVerkeer 

 

F2 

  Ongevallen: lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door 
verkeersongeval 

  

299  GEZVRGAnderLichamelijkLetselVerkeer 

 

A50 

  Ongevallen: ander lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door 
verkeersongeval 

  

300  GEZVRGAantalLetselWerk 

 

F2 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
ongeval op of tijdens het werk afgelopen 12 maanden 

  

301  GEZVRGMedischeHulpWerk 

 

F1 

  Ongevallen: medische hulp als gevolg van ongeval op of tijdens 
het werk 

  

302  GEZVRGLichamelijkLetselWerk 

 

F2 

  Ongevallen: lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door ongeval 
op of tijdens het werk 

  

303  GEZVRGAnderLichamelijkLetselWerk 

 

A50 

  Ongevallen: ander lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door 
ongeval op of tijdens het werk 

  

304  GEZVRGAantalLetselHuis 

 

F2 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
ongeluk in en om het huis afgelopen 12 maanden 

  

305  GEZVRGMedischeHulpHuis 

 

F1 

  Ongevallen: medische hulp als gevolg van een ongeluk in en om 
het huis 

  

306  GEZVRGLichamelijkLetselHuis 

 

F2 

  Ongevallen: lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door een 
ongeluk in en om het huis 

  

307  GEZVRGAnderLichamelijkLetselHuis 

 

A50 

  Ongevallen: ander lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door 
een ongeluk in en om het huis 

  

308  GEZVRGAantalLetselSport 

 

F2 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
ongeval tijdens het sporten afgelopen 12 maanden 

  

309  GEZVRGMedischeHulpSport 

 

F1 

  Ongevallen: medische hulp als gevolg van een ongeval tijdens het 
sporten 

  

310  GEZVRGOngevalSportSoort 

 

A255 

  Ongevallen: soort sport waarbij het letsel is ontstaan   

311  GEZVRGLichamelijkLetselSport 

 

F2 

  Ongevallen: lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door een 
ongeval tijdens het sporten 
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312  GEZVRGAnderLichamelijkLetselSport 

 

A50 

  Ongevallen: ander lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door 
een ongeval tijdens het sporten 

  

313  GEZVRGAantalLetselVrijeTijd 

 

F2 

  Ongevallen: aantal keren een lichamelijk letsel opgelopen bij een 
ongeval tijdens een andere vrijetijdsactiviteit afgelopen 12 
maanden 

  

314  GEZVRGMedischeHulpVrijeTijd 

 

F1 

  Ongevallen: medische hulp als gevolg van een ongeval tijdens 
een andere vrijetijdsactiviteit 

  

315  GEZVRGLichamelijkLetseVrijeTijd 

 

F2 

  Ongevallen: lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door een 
ongeval tijdens een andere vrijetijdsactiviteit 

  

316  GEZVRGAnderLichamelijkLetselVrijeTijd 

 

A50 

  Ongevallen: ander lichaamsdeel dat letsel heeft opgelopen door 
een ongeval tijdens een andere vrijetijdsactiviteit 

  

317  GEZVRGRoken 

 

F1 

  Roken: wel eens roken   

318  GEZVRGSigaretten 

 

F1 

  Roken: sigaretten uit een pakje en/of zelfgerolde sigaretten   

319  GEZVRGAantalSigaretten 

 

F3 

  Roken: gemiddeld aantal sigaretten per dag   

320  GEZVRGRokenAndersSigaretten 

 

F1 

  Roken: iets anders dan sigaretten roken   

321  GEZVRGRookwaarMeestal 

 

F1 

  Roken: wat wordt er het meest gerookt; sigaretten, sigaren, pijp of 
iets anders 

  

322  GEZVRGRokenDagelijks 

 

F1 

  Roken: dagelijks roken   

323  GEZVRGStopPoging 

 

F1 

  Roken: stoppoging; geprobeerd om in de afgelopen 12 maanden 
te stoppen met roken 

  

324  GEZVRGStopPoging24u 

 

F1 

  Roken: stoppoging; langer dan 24 uur volgehouden om niet te 
roken 

  

325  GEZVRGRokenVroeger 

 

F1 

  Roken: vroeger gerookt   

326  GEZVRGRokenVroegerSigaretten 

 

F1 

  Roken: vroeger sigaretten uit een pakje en/of zelfgerolde 
sigaretten gerookt 

  

327  GEZVRGExRokenDagelijks 

 

F1 

  Roken: vroeger elke dag sigaretten gerookt   

328  GEZVRGBeginLeeftijdRoken 

 

F3 

  Roken: leeftijd waarop de respondent is begonnen met roken   

329  GEZVRGStopLeeftijdRoken 

 

F3 

  Roken: leeftijd waarop de respondent is gestopt met roken   

330  GEZVRGMeeRoken 

 

F1 

  Roken: hoe vaak word de respondent binnen blootgesteld aan 
tabaksrook van anderen 

  

331  GEZVRGAlcohol 

 

F1 

  Alcohol: wel eens alcoholhoudende drank gedronken afgelopen 
12 maanden 

  

332  GEZVRGAlcoholOoit 

 

F1 

  Alcohol: ooit alcohol gedronken   



Documentatierapport GECON 2014 

24 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
333  GEZVRGAlcoholWeekDagen 

 

F1 

  Alcohol: aantal dagen van de 4 door-de-weekse dagen (maandag 
tot en met donderdag) dat alcoholhoudende drank wordt 
gedronken 

  

334  GEZVRGAlcoholWeekGlazen 

 

F2 

  Alcohol: aantal glazen alcohol op een door-de-weekse dag   

335  GEZVRGAlcoholWeekendDagen 

 

F1 

  Alcohol: aantal dagen van de 3 weekenddagen (vrijdag tot en met 
zondag) dat alcoholhoudende drank wordt gedronken 

  

336  GEZVRGAlcoholWeekendGlazen 

 

F2 

  Alcohol: aantal glazen alcohol op een weekenddag   

337  GEZVRGAlcohol4Glazen 

 

F2 

  Alcohol: aantal keer 4 of meer glazen alcoholhoudende drank op 
één dag gedronken afgelopen 6 maanden 

  

338  GEZVRGAlcohol6Glazen 

 

F2 

  Alcohol: aantal keer 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op 
één dag gedronken afgelopen 6 maanden 

  

339  GEZVRGCannabis 

 

F1 

  Drugs: cannabis (hasj, wiet, marihuana) gebruik   

340  GEZVRGAmfetamine 

 

F1 

  Drugs: amfetamine (zoals pep en speed) gebruik   

341  GEZVRGEcstasy 

 

F1 

  Drugs: XTC (ecstasy, MDMA) gebruik   

342  GEZVRGLsd 

 

F1 

  Drugs: LSD gebruik   

343  GEZVRGPaddos 

 

F1 

  Drugs: paddo’s (hallucinogene paddestoeltjes of magic 
mushrooms) gebruik 

  

344  GEZVRGCocaine 

 

F1 

  Drugs: cocaïne (ook crack, gekookte coke, freebase) gebruik   

345  GEZVRGHeroine 

 

F1 

  Drugs: heroïne (horse, smack of bruin) gebruik   

346  GEZVRGGhb 

 

F1 

  Drugs: GHB gebruik   

347  GEZVRGMethadon 

 

F1 

  Drugs: Methadon gebruik   

348  GEZVRGAndereDrugs 

 

F1 

  Drugs: gebruik van andere drugs   

349  GEZVRGWelkeAndereDrugs 

 

A50 

  Drugs: andere drugs   

350  GEZVRGDagenCannabis 

 

F1 

  Drugs: aantal dagen cannabis (hasj of wiet/marihuana) gebruikt in 
de afgelopen 30 dagen 

  

351  GEZVRGAantalJoints 

 

F2 

  Drugs: aantal joints op een typische blowdag   

352  GEZVRGSoortCannabis 

 

F1 

  Drugs: soort cannabis   

353  GEZVRGSeksueleVoorkeur 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: seksuele voorkeur; seksueel aangetrokken 
tot mannen, tot vrouwen, of tot mannen èn vrouwen 

  

354  GEZVRGSeks 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: seks in de afgelopen 12 maanden   
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355  GEZVRGAantalSeksPartners 

 

F4 

  Seksuele gezondheid: aantal personen met wie de respondent 
seks heeft gehad in de laatste 12 maanden 

  

356  GEZVRGSoortSeksPartners 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: laatste seksuele contact met een vaste of 
een losse partner 

  

357  GEZVRGCondoom 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: condoom gebruikt bij het laatste seksuele 
contact 

  

358  GEZVRGAnticonceptiemethode 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: andere anticonceptiemethode dan de 
anticonceptiepil 

  

359  GEZVRGProberenZwanger 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: poging zwanger te worden   

360  GEZVRGHivTest 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: getest op hiv (het virus dat aids 
veroorzaakt) afgelopen 12 maanden 

  

361  GEZVRGSOA 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: getest op andere seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa) afgelopen 12 maanden 

  

362  GEZVRGRegelEersteVerzorger 

 

F2 

  Verzorger 1: regel   

363  GEZVRGGeslachtEersteVerzorger 

 

F1 

  Verzorger 1: geslacht   

364  GEZVRGLeeftijdEersteVerzorger 

 

F10 

  Verzorger 1: leeftijd verzorger   

365  GEZVRGLengteEersteVerzorger 

 

F3 

  Verzorger 1: lengte verzorger   

366  GEZVRGGewichtEersteVerzorger 

 

F3 

  Verzorger 1: gewicht verzorger   

367  GEZVRGRokenEersteVerzorger 

 

F1 

  Verzorger 1: roken verzorger   

368  GEZVRGDagelijksRokenEersteVerzorger 

 

F1 

  Verzorger 1: dagelijks roken verzorger   

369  GEZVRGMaatschappelijkePositieEersteVerzorger 

 

F2 

  Verzorger 1: maatschappelijke positie   

370  GEZVRGRegelTweedeVerzorger 

 

F2 

  Verzorger 2: regel   

371  GEZVRGGeslachtTweedeVerzorger 

 

F1 

  Verzorger 2: geslacht   

372  GEZVRGLeeftijdTweedeVerzorger 

 

F10 

  Verzorger 2: leeftijd verzorger   

373  GEZVRGLengteTweedeVerzorger 

 

F3 

  Verzorger 2: lengte verzorger   

374  GEZVRGGewichtTweedeVerzorger 

 

F3 

  Verzorger 2: gewicht verzorger   

375  GEZVRGRokenTweedeVerzorger 

 

F1 

  Verzorger 2: roken verzorger   

376  GEZVRGDagelijksRokenTweedeVerzorger 

 

F1 

  Verzorger 2: dagelijks roken verzorger   

377  GEZVRGMaatschappelijkePositieTweedeVerzorger 

 

F2 

  Verzorger 2: maatschappelijke positie   
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378  GEZENQWerving 

 

F1 

  Werving   

379  GEZENQWervingBelem 

 

F1 

  Mate van belemmerd zijn in activiteiten als gevolg van 
gezondheidsproblemen/ouderdom (tbv zorgenquete SCP) 

  

380  GEZREGGemeentecode 

 

F4 

  Gemeentecode [403]   

381  GEZREGGGD 

 

F4 

  GGD-gebied [25]   

382  GEZREGLandsdeel 

 

F1 

  Landsdeel [4]   

383  GEZREGProvincie 

 

F2 

  Provincie [12]   

384  GEZREGStedgem 

 

F1 

  Stedelijkheid [5]   

385  GEZTYPsportcode_A 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: sportcode A   

386  GEZTYPsportcode_B 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: sportcode B   

387  GEZTYPsportcode_C 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: sportcode C   

388  GEZTYPsportcode_D 

 

F2 

  Lichamelijke activiteit: sportcode D   

389  GEZTYPsportcode_E 

 

F2 

  Ongevallen: sportcode   

390  GEZENQEnquêtejaar 

 

F4 

  Enquête jaar   

391  GEZENQEnquêtemaand 

 

F2 

  Enquête maand   

392  GEZAFLLeeftijdsklassenFijn 

 

F2 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 11 klassen   

393  GEZAFLLeeftijdsklassenGrof 

 

F1 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 3 klassen   

394  GEZAFLBurgerlijkeStaatOP 

 

F1 

  Burgerlijke staat OP   

395  GEZBASHHBHHKern 

 

F1 

  Samenstelling huishouden   

396  GEZBASPositieInHuishoudenOP 

 

F2 

  Positie van OP in huishouden   

397  GEZAFLLeeftijdJongsteKind 

 

F2 

  Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (0..96 jaar)   

398  GEZAFLLeeftijdOudsteKind 

 

F2 

  Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (0..96 jaar)   

399  GEZAFLOpleidingsniveauGevolgd 

 

F1 

  Opleiding: gevolgd opleidingsniveau   

400  GEZAFLOpleidingsniveauVoltooid 

 

F1 

  Opleiding: voltooid opleidingsniveau   

401  GEZAFLOplNivVoltooidva25jr 

 

F1 

  Opleiding: voltooid opleidingsniveau, vanaf 25 jaar: afgeleide 
variabele voor statline 

  

402  GEZAFLGvier 

 

F1 

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

 

F1 

  Herkomst: afleiding voor statline   

404  GEZAFLGeneratie 

 

F1 

  Herkomst: afleiding generatie voor statline   

405  GEZAFLInkomensKwintiel 

 

F1 

  Inkomenskwintiel (kwintiel van huishouden waartoe de persoon 
behoort) 

  

406  GEZAFLVermogensKwintiel 

 

F1 

  Vermogenskwintiel (kwintiel van huishouden waartoe de persoon 
behoort) 

  

407  GEZAFLWelvaartsKwintiel 

 

F1 

  Welvaartskwintiel (indeling o.b.v. combinatie van inkomen en 
vermogen) 

  

408  GEZAFLBBInt 

 

F1 

  Beroepsbevolking (internationale definitie)   

409  GEZAFLAantalUrenWerk 

 

F1 

  Aantal uren dat persoon werkzaam is   

410  GEZAFLHuisartsContact 

 

F1 

  Huisarts: contact met de huisarts in de afgelopen 12 maanden   

411  GEZAFLHuisartsContactBevolking 

 

F3 

  Huisarts: aantal contacten per persoon in de bevolking   

412  GEZAFLHuisartsContactPatient 

 

F3 

  Huisarts: aantal contacten per persoon die naar de huisarts is 
geweest in de afgelopen 12 maanden (patiënt) 

  

413  GEZAFLSpecialist 

 

F1 

  Specialist: contact met de specialist in de afgelopen 12 maanden   

414  GEZAFLSpecialistContactBev 

 

F3 

  Specialist: aantal contacten met de specialist per persoon in de 
bevolking 

  

415  GEZAFLSpecialistContactPatient 

 

F3 

  Specialist: aantal contacten per persoon die naar specialist is 
geweest in de afgelopen 12 maanden (patient) 

  

416  GEZAFLTandartsContact 

 

F1 

  Tandarts: contact met de tandarts in de afgelopen 12 maanden   

417  GEZAFLTandartsContactBevolking 

 

F3 

  Tandarts: aantal contacten met de tandarts per persoon in de 
bevolking 

  

418  GEZAFLTandartsContactPatient 

 

F3 

  Tandarts: aantal contacten per persoon die naar tandarts is 
geweest in de afgelopen 12 maanden (patient) 

  

419  GEZAFLFysioContactBevolking 

 

F3 

  Fysiotherapeut: aantal contacten met de fysiotherapeut per 
persoon in de bevolking 

  

420  GEZAFLFysioContactPatient 

 

F3 

  Fysiotherapeut: aantal contacten met de fysiotherapeut per 
persoon die naar de fysiotherapeut is geweest in afgelopen 12 
maanden (patiënt) 

  

421  GEZAFLPsycholoogContactBev 

 

F3 

  Psycholoog: aantal contacten met de psycholoog, psychiater of 
psychotherapeut per persoon in de bevolking 

  

422  GEZAFLPsycholoogContactPatient 

 

F3 

  Psycholoog: aantal contacten met de psycholoog, psychiater of 
psychotherapeut per persoon die afgelopen 12 maanden naar de 
psycholoog, psychiater of psychotherapeut is geweest (patient) 
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423  GEZAFLAantalDagopnamenBev 

 

F4 

  Ziekenhuis: aantal dagopnamen per 100 personen in de bevolking   

424  GEZAFLAantalDagopnamenPatient 

 

F4 

  Ziekenhuis: aantal dagopnamen per 100 patiënten   

425  GEZAFLAantOpnZiekenhBev 

 

F4 

  Ziekenhuis: Aantal opnamen in het ziekenhuis per 100 personen 
in de bevolking 

  

426  GEZAFLAantOpnZiekenhPatient 

 

F4 

  Ziekenhuis: Aantal opnamen in het ziekenhuis per 100 patiënten   

427  GEZAFLAantNachtZiekenhBev 

 

F4 

  Ziekenhuis: aantal nachten in het ziekenhuis per persoon in de 
bevolking 

  

428  GEZAFLAantNachtZiekenhPatient 

 

F4 

  Ziekenhuis: aantal nachten in het ziekenhuis per patient   

429  GEZAFLZiekenhOpnVerblijfsduur 

 

F1 

  Ziekenhuis: ziekenhuisopname naar verblijfsduur   

430  GEZAFLErvarenGezondheid 

 

F1 

  Ervaren gezondheid: afgeleide variabele voor statline   

431  GEZAFLBelemmeringPijn 

 

F1 

  Pijn: wel of niet door pijn belemmerd bij normale werkzaamheden   

432  GEZAFLAangeborenHart 

 

F1 

  Langdurige aandoening: aangeboren hartafwijking   

433  GEZAFLRcBeroerte 

 

F1 

  Langdurige aandoening: afgelopen 12 maanden beroerte, 
hersenbloeding of herseninfarct gehad 

  

434  GEZAFLRcHartinfarct 

 

F1 

  Langdurige aandoening: afgelopen 12 maanden hartinfarct gehad   

435  GEZAFLRcKanker 

 

F1 

  Langdurige aandoening: afgelopen 12 maanden kanker gehad   

436  GEZAFLType1Suikerziekte 

 

F1 

  Langdurige aandoening: suikerziekte type 1   

437  GEZAFLType2Suikerziekte 

 

F1 

  Langdurige aandoening: suikerziekte type 2   

438  GEZAFLGevGeluk 

 

F1 

  MHI: item niet gelukkig voelen   

439  GEZAFLGevKalm 

 

F1 

  MHI: item niet kalm en rustig voelen   

440  GEZAFLGevPut 

 

F1 

  MHI: item in de put zitten zodat niets u kon opvrolijken   

441  GEZAFLGevSomber 

 

F1 

  MHI: item neerslachtig of somber voelen   

442  GEZAFLGevZenuw 

 

F1 

  MHI: item zenuwachtig voelen   

443  GEZAFLPsychischOngezondMHI 

 

F1 

  MHI: psychisch ongezond op basis van somscore MHI-5   

444  GEZAFLAantalOesoBevolking 

 

F2 

  OESO: aantal OESO-beperkingen per persoon   

445  GEZAFLAantalOesoPatient 

 

F2 

  OESO: aantal OESO-beperkingen per patiënt   

446  GEZAFLMinstens1OesoBep 

 

F1 

  OESO: het wel of niet hebben van ten minste 1 OESO-beperking   
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447  GEZAFLBeperkingBewegen 

 

F1 

  OESO bewegen: het wel of niet hebben van tenminste 1 
beperking in het bewegingsapparaat 

  

448  GEZAFLBeperkingHoren 

 

F1 

  OESO horen: het wel of niet hebben van tenminste 1 
gehoorbeperking 

  

449  GEZAFLBeperkingZien 

 

F1 

  OESO zien: het wel of niet hebben van tenminste 1 visuele 
beperking 

  

450  GEZAFLAantalAdlBevolking 

 

F2 

  ADL: aantal ADL-beperkingen per persoon   

451  GEZAFLAantalAdlPatient 

 

F2 

  ADL: aantal ADL-beperkingen per patïent   

452  GEZAFLMinstens1AdlBep 

 

F1 

  ADL: het wel of niet hebben van ten minste 1 ADL-beperking   

453  GEZAFLAantalIAdlBevolking 

 

F2 

  IADL: aantal ‘instrumental’ ADL-beperkingen per persoon   

454  GEZAFLAantalIAdlPatient 

 

F2 

  IADL: aantal ‘instrumental’ ADL-beperkingen per patïent   

455  GEZAFLMinstens1IAdlBep 

 

F1 

  IADL: het wel of niet hebben van ten minste 1 ‘instrumental’ ADL-
beperking 

  

456  GEZAFLGALIBeperkingErnstNiv 

 

F1 

  Beperking volgens de GALI indicator naar ernst   

457  GEZAFLGALIBeperking 

 

F1 

  Wel of geen beperking volgens de GALI indicator   

458  GEZAFLHulpmiddelHoren 

 

F1 

  Hulpmiddelen horen: het wel of niet bezitten van een hulpmiddel 
om te horen 

  

459  GEZAFLHulpmiddelZien 

 

F1 

  Hulpmiddelen zien: het wel of niet gebruiken van een hulpmiddel 
om te zien 

  

460  GEZAFLAdhd 

 

F1 

  ADHD: wel of niet voldoen aan de kenmerken voor ADHD   

461  GEZAFLMeerling 

 

F1 

  Meerling   

462  GEZAFLWaarGeborenKind 

 

F1 

  Bevalling: waar geboorte kind   

463  GEZAFLRedenZiekenhuisBevalling 

 

F1 

  Ziekenhuisbevalling: reden waarom de bevalling in het ziekenhuis 
plaats vond 

  

464  GEZAFLConsultatiebureau 

 

F1 

  Consultatiebureau: bezoek aan het consultatiebureau   

465  GEZAFLMantelzorg 

 

F1 

  Mantelzorg geven   

466  GEZAFLRookStatus 

 

F1 

  Roken: rookstatus   

467  GEZAFLDagelijksRoken 

 

F1 

  Roken: dagelijks roken   

468  GEZAFLDagelijksRokenRokers 

 

F1 

  Roken: roker is wel of niet dagelijks roker   

469  GEZAFLSigarettenRoker 

 

F1 

  Roken: persoon is wel of niet een sigarettenroker   
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470  GEZAFLAantalSigarettenPP 

 

F3 

  Roken: aantal sigaretten per dag per persoon in de bevolking   

471  GEZAFLSigarettenPerSigRoker 

 

F3 

  Roken: aantal sigaretten per dag per sigarettenroker   

472  GEZAFLRookjarenRokers 

 

F3 

  Roken: aantal jaren dat een roker al sigaretten rookt   

473  GEZAFLRookjarenSigRokers 

 

F3 

  Roken: aantal jaren dat een sigarettenroker al sigaretten rookt   

474  GEZAFLExSigarettenRoker 

 

F1 

  Roken: persoon is wel of niet een ex-sigarettenroker   

475  GEZAFLRookjarenExSigRokers 

 

F3 

  Roken: aantal jaren dat een ex-sigarettenroker sigaretten heeft 
gerookt 

  

476  GEZAFLStopJarenExSigRokers 

 

F3 

  Roken: aantal jaren sinds een ex-sigarettenroker is gestopt met 
sigaretten roken 

  

477  GEZAFLStoppogingen 

 

F1 

  Roken: poging gedaan om te stoppen met roken   

478  GEZAFLStoppogingSigRoker 

 

F1 

  Roken: sigarettenroker heeft wel of niet een poging gedaan om te 
stoppen met roken 

  

479  GEZAFLZwareRokerRokers 

 

F1 

  Roken: zware rokers onder de rokers   

480  GEZAFLDrinkStatus 

 

F1 

  Alcohol: drinkstatus   

481  GEZAFLGlazenAlcoholPP 

 

F6.2 

  Alcohol: het aantal glazen alcohol dat een persoon in de bevolking 
per dag drinkt 

  

482  GEZAFLGlazenAlcoholDrinker 

 

F6.2 

  Alcohol: het aantal glazen alcohol dat een persoon die wel eens 
alcohol drinkt per dag drinkt 

  

483  GEZAFLOvermatigDrinker 

 

F1 

  Alcohol: overmatige drinker   

484  GEZAFLOvermatigDrinkerDrinker 

 

F1 

  Alcohol: drinker is wel of niet overmatige drinker   

485  GEZAFLZwareDrinker 

 

F1 

  Alcohol: zware drinker   

486  GEZAFLZwareDrinkerDrinker 

 

F1 

  Alcohol: drinker is wel of niet zware drinker   

487  GEZAFLFruitNorm 

 

F1 

  Voeding: wel of niet voldoen aan de norm van het 
Voedingscentrum over het eten van fruit 

  

488  GEZAFLFruit5Dagen 

 

F1 

  Voeding: minimaal 5 dagen per week voldoende fruit   

489  GEZAFLGroenteNorm 

 

F1 

  Voeding: wel of niet voldoen aan de norm van het 
Voedingscentrum over het eten van groente 

  

490  GEZAFLGroente5Dagen 

 

F1 

  Voeding: minimaal 5 dagen per week voldoende groente   

491  GEZAFLVisNorm 

 

F1 

  Voeding: wel of niet voldoen aan de norm van het 
Voedingscentrum over het eten van vis 

  

492  GEZAFLGewicht 

 

F3 

  Gewicht: lichaamsgewicht   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
493  GEZAFLLengte 

 

F3 

  Lengte: lichaamslengte   

494  GEZAFLGewichtStatline 

 

F3 

  Gewicht: lichaamsgewicht voor statline   

495  GEZAFLLengteStatline 

 

F3 

  Lengte: lichaamslengte voor statline   

496  GEZAFLBMI 

 

F9.5 

  Body Mass Index (BMI)   

497  GEZAFLOvergewicht 

 

F1 

  BMI: Overgewicht   

498  GEZAFLObesitas 

 

F1 

  BMI: Obesitas   

499  GEZAFLMatigOvergewicht 

 

F1 

  BMI: Matig overgewicht   

500  GEZAFLNormaalGewicht 

 

F1 

  BMI: Normaal gewicht   

501  GEZAFLOndergewicht 

 

F1 

  BMI: Ondergewicht   

502  GEZAFLAantalSekspartners 

 

F4 

  Seksuele gezondheid: het aantal sekspartners van de respondent 
in de afgelopen 12 maanden 

  

503  GEZAFLAnticonceptieGebruik 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: gebruik van anticonceptie   

504  GEZAFLRisicoOngeplandZwanger 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: het lopen van risico op een ongeplande 
zwangerschap 

  

505  GEZAFLRisicovolleSeks 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: risicovolle seks (onbeschermd met losse of 
betaalde partner) bij laatste seksuele contact 

  

506  GEZAFLSeksueleVoorkeur 

 

F1 

  Seksuele gezondheid: de seksuele voorkeur van de respondent   

507  GEZAFLGriepprik 

 

F1 

  Griepprik in de afgelopen 12 maanden   

508  GEZAFLOverigeDrugs30Dagen 

 

F1 

  Drugs: wel of geen drugs gebruikt anders dan cannabis, 
amfetamine, xtc of cocaine in de afgelopen 30 dagen 

  

509  GEZAFLOverigeDrugs12Mnd 

 

F1 

  Drugs: wel of geen drugs gebruikt anders dan cannabis, 
amfetamine, xtc of cocaine in de afgelopen 12 maanden 

  

510  GEZAFLOverigeDrugsOoit 

 

F1 

  Drugs: ooit drugs gebruikt anders dan cannabis, amfetamine, xtc 
of cocaine 

  

511  GEZAFLDrugs30Dagen 

 

F1 

  Drugs: wel of geen drugs gebruikt in de afgelopen 30 dagen   

512  GEZAFLDrugs12Mnd 

 

F1 

  Drugs: wel of geen drugs gebruikt in de afgelopen 12 maanden   

513  GEZAFLDrugsOoit 

 

F1 

  Drugs: ooit drugs gebruikt   

514  GEZAFLBMIEersteVerzorger 

 

F9.5 

  Verzorger 1: BMI   

515  GEZAFLBMITweedeVerzorger 

 

F9.5 

  Verzorger 2: BMI   
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516  GEZAFLDagelijksRoken1Verzorger 

 

F1 

  Verzorger 1: Dagelijks roken   

517  GEZAFLDagelijksRoken2Verzorger 

 

F1 

  Verzorger 2: Dagelijks roken   

518  GEZAFLOplNivGevolgd1Verzorger 

 

F1 

  Verzorger 1: gevolgd opleidingsniveau   

519  GEZAFLOplNivGevolgd2Verzorger 

 

F1 

  Verzorger 2: gevolgd opleidingsniveau   

520  GEZAFLOplNivVoltooid1Verzorger 

 

F1 

  Verzorger 1: voltooid opleidingsniveau   

521  GEZAFLOplNivVoltooid2Verzorger 

 

F1 

  Verzorger 2: voltooid opleidingsniveau   

522  GEZPUBHuisartsContact 

 

F3 

  Huisarts: publicatievariabele: contact met de huisarts in de 
afgelopen 12 maanden 

  

523  GEZPUBHuisartsContactBevolking 

 

F3 

  Huisarts: publicatievariabele: aantal contacten per persoon in de 
bevolking 

  

524  GEZPUBHuisartsContactPatient 

 

F3 

  Huisarts: publicatievariabele: aantal contacten per persoon die 
naar de huisarts is geweest in de afgelopen 12 maanden (patiënt) 

  

525  GEZPUBSpecialist 

 

F3 

  Specialist: publicatievariabele: contact met de specialist in de 
afgelopen 12 maanden 

  

526  GEZPUBSpecialistContactBev 

 

F3 

  Specialist: publicatievariabele: aantal contacten met de specialist 
per persoon in de bevolking 

  

527  GEZPUBSpecialistContactPatient 

 

F3 

  Specialist: publicatievariabele: aantal contacten per persoon die 
naar specialist is geweest in de afgelopen 12 maanden (patient) 

  

528  GEZPUBTandartsContact 

 

F3 

  Tandarts: publicatievariabele: contact met de tandarts in de 
afgelopen 12 maanden 

  

529  GEZPUBTandartsContactBevolking 

 

F3 

  Tandarts: publicatievariabele: aantal contacten met de tandarts 
per persoon in de bevolking 

  

530  GEZPUBTandartsContactPatient 

 

F3 

  Tandarts: publicatievariabele: aantal contacten per persoon die 
naar tandarts is geweest in de afgelopen 12 maanden (patient) 

  

531  GEZPUBOrthodontistContact 

 

F3 

  Orthodontist: publicatievariabele: bezoek aan de orthodontist 
afgelopen 12 maanden 

  

532  GEZPUBMondhygienistContact 

 

F3 

  Mondhygiënist: publicatievariabele: bezoek aan de mondhygiënist 
afgelopen 12 maanden 

  

533  GEZPUBFysiotherapeutContact 

 

F3 

  Fysiotherapeut: publicatievariabele: gebruik van fysiotherapie of 
oefentherapie afgelopen 12 maanden 

  

534  GEZPUBFysioContactBevolking 

 

F3 

  Fysiotherapeut: publicatievariabele: aantal contacten met de 
fysiotherapeut per persoon in de bevolking 
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535  GEZPUBFysioContactPatient 

 

F3 

  Fysiotherapeut: publicatievariabele: aantal contacten met de 
fysiotherapeut per persoon die naar de fysiotherapeut is geweest 
in afgelopen 12 maanden (patiënt) 

  

536  GEZPUBPsychischeZorgContact 

 

F3 

  Psycholoog: publicatievariabele: contact psycholoog, psychiater of 
psychotherapeut afgelopen 12 maanden 

  

537  GEZPUBPsycholoogContactBev 

 

F4 

  Psycholoog: publicatievariabele: aantal contacten met de 
psycholoog, psychiater of psychotherapeut per persoon in de 
bevolking 

  

538  GEZPUBPsycholoogContactPatient 

 

F4 

  Psycholoog: publicatievariabele: aantal contacten met de 
psycholoog, psychiater of psychotherapeut per persoon die 
afgelopen 12 maanden naar de psycholoog, psychiater of 
psychotherapeut is geweest (patient) 

  

539  GEZPUBZiekenhuisopname 

 

F3 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: een nacht of langer in een 
ziekenhuis of kliniek gelegen in de afgelopen 12 maanden 

  

540  GEZPUBAantOpnZiekenhBev 

 

F4 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: aantal opnamen in het ziekenhuis 
per 100 personen in de bevolking 

  

541  GEZPUBAantOpnZiekenhPatient 

 

F4 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: aantal opnamen in het ziekenhuis 
per 100 patiënten 

  

542  GEZPUBAantNachtZiekenhBev 

 

F4 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: aantal nachten in het ziekenhuis 
per persoon in de bevolking 

  

543  GEZPUBAantNachtZiekenhPatient 

 

F4 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: aantal nachten in het ziekenhuis 
per patient 

  

544  GEZPUBZiekenhOpn1tm7Nacht 

 

F3 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: ziekenhuisopname 1 tot en met 7 
nachten 

  

545  GEZPUBZiekenhOpn8tm14Nacht 

 

F3 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: ziekenhuisopname 8 tot en met 
14 nachten 

  

546  GEZPUBZiekenhOpn15tm21Nacht 

 

F3 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: ziekenhuisopname 15 tot en met 
21 nachten 

  

547  GEZPUBZiekenhOpn22ofmeerNacht 

 

F3 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: ziekenhuisopname 22 of meer 
nachten 

  

548  GEZPUBDagopname 

 

F3 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: in een ziekenhuis of kliniek 
opgenomen voor een dagopname afgelopen 12 maanden 

  

549  GEZPUBAantalDagopnamenBev 

 

F4 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: aantal dagopnamen per 100 
personen in de bevolking 

  

550  GEZPUBAantalDagopnamenPatient 

 

F4 

  Ziekenhuis: publicatievariabele: aantal dagopnamen per 100 
patiënten 
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551  GEZPUBAlternatiefGenezerCont 

 

F3 

  Alternatief genezer: publicatievariabele: contact alternatief 
genezer afgelopen 12 maanden 

  

552  GEZPUBThuisZorg 

 

F3 

  Thuiszorg: publicatievariabele: thuiszorg gehad in de afgelopen 12 
maanden 

  

553  GEZPUBPijn 

 

F3 

  Pijn: publicatievariabele: wel of geen pijn in de afgelopen 4 weken   

554  GEZPUBBelemmeringPijn 

 

F3 

  Pijn: publicatievariabele: wel of niet door pijn belemmerd bij 
normale werkzaamheden 

  

555  GEZPUBMedicijnVoorgeschreven 

 

F3 

  Medicijnen: publicatievariabele: gebruik medicijnen die waren 
voorgeschreven door een arts afgelopen 14 dagen 

  

556  GEZPUBMedicijnNietVoorgeschr 

 

F3 

  Medicijnen: publicatievariabele: gebruik medicijnen, 
kruidengeneesmiddelen of vitamines die niet waren 
voorgeschreven door een arts afgelopen 14 dagen 

  

557  GEZPUBPilGebruik 

 

F3 

  Medicijnen: publicatievariabele: gebruik anticonceptiepil   

558  GEZPUBErvarenGezondheid 

 

F3 

  Algemene (ervaren) gezondheid, publicatievariabele   

559  GEZPUBLangdAandoening 

 

F3 

  Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen, 
publicatievariabele 

  

560  GEZPUBSuikerziekte 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: suikerziekte   

561  GEZPUBType1Suikerziekte 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: suikerziekte type 1   

562  GEZPUBType2Suikerziekte 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: suikerziekte type 2   

563  GEZPUBBeroerte 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: ooit een beroerte, 
hersenbloeding of herseninfarct gehad 

  

564  GEZPUBRcBeroerte 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: afgelopen 12 
maanden beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad 

  

565  GEZPUBHartinfarct 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: ooit een hartinfarct 
gehad 

  

566  GEZPUBRcHartinfarct 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: afgelopen 12 
maanden hartinfarct gehad 

  

567  GEZPUBRcHartaandoening 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: in de afgelopen 12 
maanden een andere ernstige hartaandoening gehad, zoals 
hartfalen of angina pectoris 

  

568  GEZPUBAangeborenAand 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: aangeboren 
aandoening bij kinderen 

  

569  GEZPUBAangeborenHart 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: aangeboren 
hartafwijking 
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570  GEZPUBKanker 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: ooit een vorm van 
kanker gehad 

  

571  GEZPUBRcKanker 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: afgelopen 12 
maanden kanker gehad 

  

572  GEZPUBMigraine 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: migraine of 
regelmatig ernstige hoofdpijn afgelopen 12 maanden 

  

573  GEZPUBAstma 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: astma afgelopen 12 
maanden 

  

574  GEZPUBCopd 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: COPD, chronische 
bronchitis, longemfyseem afgelopen 12 maanden 

  

575  GEZPUBPsoriasis 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: psoriasis afgelopen 
12 maanden 

  

576  GEZPUBEczeem 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: chronisch eczeem 
afgelopen 12 maanden 

  

577  GEZPUBDarmstoornis 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: ernstige of 
hardnekkige darmstoornissen voor een periode langer dan 3 
maanden in de afgelopen 12 maanden 

  

578  GEZPUBGewrichtontsteking 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: chronische 
gewrichtsontsteking, zoals ontstekingsreuma, chronische reuma, 
reumatoïde artritis afgelopen 12 maanden 

  

579  GEZPUBRugaandoening 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: ernstige of 
hardnekkige aandoening van de rug, inclusief hernia afgelopen 12 
maanden 

  

580  GEZPUBNekSchouder 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: andere ernstige of 
hardnekkige aandoening van de nek of schouder afgelopen 12 
maanden 

  

581  GEZPUBElleboogPolsHand 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: andere ernstige of 
hardnekkige aandoening van de elleboog, pols of hand afgelopen 
12 maanden 

  

582  GEZPUBAllergie 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: allergie afgelopen 12 
maanden 

  

583  GEZPUBHogeBloeddruk 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: hoge bloeddruk 
afgelopen 12 maanden 

  

584  GEZPUBVernauwingBloedvaten 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: vernauwing van de 
bloedvaten in de buik of de benen, geen spataderen afgelopen 12 
maanden 

  

585  GEZPUBDuizeligheid 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: duizeligheid met 
vallen afgelopen 12 maanden 
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586  GEZPUBOnvrijwilligUrineverlies 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: onvrijwillig 
urineverlies of incontinentie afgelopen 12 maanden 

  

587  GEZPUBGewrichtsslijtage 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: gewrichtsslijtage, 
artrose of slijtagereuma van heupen of knieën afgelopen 12 
maanden 

  

588  GEZPUBLevercirrose 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: levercirrose 
afgelopen 12 maanden 

  

589  GEZPUBNieraandoening 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: nieraandoening 
afgelopen 12 maanden 

  

590  GEZPUBDepressie 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: depressie afgelopen 
12 maanden 

  

591  GEZPUBOverigeAandoening 

 

F3 

  Langdurige aandoening: publicatievariabele: welke andere 
langdurige ziekte of aandoening afgelopen 12 maanden 

  

592  GEZPUBPsychischOngezondMHI 

 

F3 

  MHI: publicatievariabele: psychisch ongezond op basis van 
somscore MHI-5 

  

593  GEZPUBVerkoudheid 

 

F3 

  Acute ziekte: publicatievariabele: verkoudheid, griep, 
keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking 

  

594  GEZPUBBronchitis 

 

F3 

  Acute ziekte: publicatievariabele: acute bronchitis of 
longontsteking, hier wordt níet bedoeld chronische bronchitis 

  

595  GEZPUBOorontsteking 

 

F3 

  Acute ziekte: publicatievariabele: oorontsteking   

596  GEZPUBNieren 

 

F3 

  Acute ziekte: publicatievariabele: infectie of ontsteking van de 
nieren, blaas of urinewegen 

  

597  GEZPUBDiarree 

 

F3 

  Acute ziekte: publicatievariabele: diarree, hiermee wordt bedoeld 
tenminste 3 maal dunne ontlasting binnen 24 uur 

  

598  GEZPUBBraken 

 

F3 

  Acute ziekte: publicatievariabele: braken, hiermee wordt bedoeld 
tenminste 3 maal braken binnen 24 uur 

  

599  GEZPUBAantalOesoBevolking 

 

F1 

  OESO: publicatievariabele: aantal OESO-beperkingen per 
persoon 

  

600  GEZPUBAantalOesoPatient 

 

F1 

  OESO: publicatievariabele: aantal OESO-beperkingen per patiënt   

601  GEZPUBMinstens1OesoBep 

 

F3 

  OESO: publicatievariabele: het wel of niet hebben van ten minste 
1 OESO-beperking 

  

602  GEZPUBBeperkingBewegen 

 

F3 

  OESO bewegen: publicatievariabele: het wel of niet hebben van 
tenminste 1 beperking in het bewegingsapparaat 

  

603  GEZPUBBeperkingHoren 

 

F3 

  OESO horen: publicatievariabele: het wel of niet hebben van 
tenminste 1 gehoorbeperking 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
604  GEZPUBBeperkingZien 

 

F3 

  OESO zien: publicatievariabele: het wel of niet hebben van 
tenminste 1 visuele beperking 

  

605  GEZPUBAantalAdlBevolking 

 

F2 

  ADL: publicatievariabele: aantal ADL-beperkingen per persoon   

606  GEZPUBAantalAdlPatient 

 

F2 

  ADL: publicatievariabele: aantal ADL-beperkingen per patïent   

607  GEZPUBMinstens1AdlBep 

 

F3 

  ADL: publicatievariabele: het wel of niet hebben van ten minste 1 
ADL-beperking 

  

608  GEZPUBAantalIAdlBevolking 

 

F1 

  IADL: publicatievariabele: aantal ‘instrumental’ ADL-beperkingen 
per persoon 

  

609  GEZPUBAantalIAdlPatient 

 

F1 

  IADL: publicatievariabele: aantal ‘instrumental’ ADL-beperkingen 
per patïent 

  

610  GEZPUBMinstens1IAdlBep 

 

F3 

  IADL: publicatievariabele: het wel of niet hebben van ten minste 1 
‘instrumental’ ADL-beperking 

  

611  GEZPUBGALIBeperking 

 

F3 

  Wel of geen beperking volgens de GALI indicator, 
publicatievariabele 

  

612  GEZPUBGALIBeperkingErnstig 

 

F3 

  Ernstige beperking volgens de GALI indicator, publicatievariabele   

613  GEZPUBGALIBeperkingNietErnstig 

 

F3 

  Wel beperkt maar niet ernstig volgens de GALI indicator, 
publicatievariabele 

  

614  GEZPUBHulpmiddelHoren 

 

F3 

  Hulpmiddelen horen: publicatievariabele: het wel of niet bezitten 
van een hulpmiddel om te horen 

  

615  GEZPUBHulpmiddelZien 

 

F3 

  Hulpmiddelen zien: publicatievariabele: het wel of niet gebruiken 
van een hulpmiddel om te zien 

  

616  GEZPUBWaarGeborenThuis 

 

F3 

  Bevalling: publicatievariabele: geboorte kind thuis   

617  GEZPUBWaarGeborenZiekenhuis 

 

F3 

  Bevalling: publicatievariabele: geboorte kind in ziekenhuis   

618  GEZPUBWaarGeborenElders 

 

F3 

  Bevalling: publicatievariabele: geboorte kind elders   

619  GEZPUBKraamZorg 

 

F3 

  Kraamzorg: publicatievariabele: gebruik van kraamzorg   

620  GEZPUBTydKraamZorg 

 

F3 

  Kraamzorg: publicatievariabele: aantal uur kraamzorg   

621  GEZPUBConsultatiebureau 

 

F3 

  Consultatiebureau: publicatievariabele: bezoek aan het 
consultatiebureau 

  

622  GEZPUBConsultatiebureauFreq 

 

F2 

  Consultatiebureau: publicatievariabele: aantal keren het 
consultatiebureau bezocht 

  

623  GEZPUBMeerling 

 

F3 

  Meerling, publicatievariabele   

624  GEZPUBZindoverdag 

 

F3 

  Zindelijkheid overdag bij kinderen, publicatievariabele   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
625  GEZPUBZindNacht 

 

F3 

  Zindelijkheid  s nachts bij kinderen, publicatievariabele   

626  GEZPUBDyslexi 

 

F3 

  Woordblindheid of dyslexie bij kinderen, publicatievariabele   

627  GEZPUBAutisme 

 

F3 

  Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals het 
syndroom van Asperger, of PDD-NOS bij kinderen: 
publicatievariabele 

  

628  GEZPUBVerstHand 

 

F3 

  Verstandelijke beperking bij kinderen, publicatievariabele   

629  GEZPUBAdhd 

 

F3 

  ADHD: publicatievariabele: wel of niet voldoen aan de kenmerken 
voor ADHD 

  

630  GEZPUBMantelzorg 

 

F3 

  Mantelzorg geven, publicatievariabele   

631  GEZPUBRookstatusRoker 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: rookstatus roker   

632  GEZPUBRookstatusExRoker 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: rookstatus exroker   

633  GEZPUBRookstatusNooitGerookt 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: rookstatus nooit gerookt   

634  GEZPUBDagelijksRoken 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: dagelijks roken   

635  GEZPUBDagelijksRokenRokers 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: roker is wel of niet dagelijks roker   

636  GEZPUBSigarettenRoker 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: persoon is wel of niet een 
sigarettenroker 

  

637  GEZPUBSigarettenPerSigRoker 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: aantal sigaretten per dag per 
sigarettenroker 

  

638  GEZPUBRookjarenRokers 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: aantal jaren dat een roker al sigaretten 
rookt 

  

639  GEZPUBRookjarenSigRokers 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: aantal jaren dat een sigarettenroker al 
sigaretten rookt 

  

640  GEZPUBRookjarenExSigRokers 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: aantal jaren dat een ex-sigarettenroker 
sigaretten heeft gerookt 

  

641  GEZPUBStopjarenExSigRokers 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: aantal jaren sinds een ex-
sigarettenroker is gestopt met sigaretten roken 

  

642  GEZPUBStoppogingen 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: poging gedaan om te stoppen met 
roken 

  

643  GEZPUBStoppogingSigRoker 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: sigarettenroker heeft wel of niet een 
poging gedaan om te stoppen met roken 

  

644  GEZPUBZwareRokerRokers 

 

F3 

  Roken: publicatievariabele: zware rokers onder de rokers   

645  GEZPUBDrinkStatusDrinker 

 

F3 

  Alcohol: publicatievariabele: drinkstatus drinker   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
646  GEZPUBDrinkStatusExDrinker 

 

F3 

  Alcohol: publicatievariabele: drinkstatus ex-drinker   

647  GEZPUBDrinkStatusNooitDrinker 

 

F3 

  Alcohol: publicatievariabele: drinkstatus nooit-drinker   

648  GEZPUBGlazenAlcoholDrinker 

 

F6.2 

  Alcohol: publicatievariabele: het aantal glazen alcohol dat een 
persoon die wel eens alcohol drinkt per dag drinkt 

  

649  GEZPUBOvermatigDrinkerDrinker 

 

F3 

  Alcohol: publicatievariabele: drinker is wel of niet overmatige 
drinker 

  

650  GEZPUBZwareDrinkerDrinker 

 

F3 

  Alcohol: publicatievariabele: drinker is wel of niet zware drinker   

651  GEZPUBFruitNorm 

 

F3 

  Voeding: publicatievariabele: wel of niet voldoen aan de norm van 
het Voedingscentrum over het eten van fruit 

  

652  GEZPUBFruit5Dagen 

 

F3 

  Voeding: publicatievariabele: minimaal 5 dagen per week 
voldoende fruit 

  

653  GEZPUBGroenteNorm 

 

F3 

  Voeding: publicatievariabele: wel of niet voldoen aan de norm van 
het Voedingscentrum over het eten van groente 

  

654  GEZPUBGroente5Dagen 

 

F3 

  Voeding: publicatievariabele: minimaal 5 dagen per week 
voldoende groente 

  

655  GEZPUBVisNorm 

 

F3 

  Voeding: publicatievariabele: wel of niet voldoen aan de norm van 
het Voedingscentrum over het eten van vis 

  

656  GEZPUBVis1Dag 

 

F3 

  Voeding: publicatievariabele: minimaal 1 keer per week vis   

657  GEZPUBGewichtStatline 

 

F3 

  Gewicht: lichaamsgewicht, publicatievariabele   

658  GEZPUBLengteStatline 

 

F3 

  Lengte: lichaamslengte, publicatievariabele   

659  GEZPUBOvergewicht 

 

F3 

  BMI: publicatievariabele: Overgewicht   

660  GEZPUBObesitas 

 

F3 

  BMI: publicatievariabele: Obesitas   

661  GEZPUBMatigOvergewicht 

 

F3 

  BMI: publicatievariabele: Matig overgewicht   

662  GEZPUBNormaalGewicht 

 

F3 

  BMI: publicatievariabele: Normaal gewicht   

663  GEZPUBOndergewicht 

 

F3 

  BMI: publicatievariabele: Ondergewicht   

664  GEZPUBAnticonceptieGebruik 

 

F3 

  Seksuele gezondheid: publicatievariabele: gebruik van 
anticonceptie 

  

665  GEZPUBRisicoOngeplandZwanger 

 

F3 

  Seksuele gezondheid: publicatievariabele: risico op ongewenste 
zwangerschap 

  

666  GEZPUBRisicoSeksOnbesch 

 

F3 

  Seksuele gezondheid: publicatievariabele: risicovolle seks: 
onbeschermde seks met losse/betaalde partner bij laatste 
seksuele contact 
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667  GEZPUBHivTest 

 

F3 

  Seksuele gezondheid: publicatievariabele: getest op hiv (het virus 
dat aids veroorzaakt) afgelopen 12 maanden 

  

668  GEZPUBSOA 

 

F3 

  Seksuele gezondheid: publicatievariabele: getest op andere 
seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) afgelopen 12 
maanden 

  

669  GEZPUBCannabis30Dagen 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen cannabis gebruikt in de 
afgelopen 30 dagen 

  

670  GEZPUBCannabis12Mnd 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen cannabis gebruikt in de 
afgelopen 12 maanden 

  

671  GEZPUBCannabisOoit 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: ooit cannabis gebruikt   

672  GEZPUBAmfetamine30Dagen 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen amfetamine gebruikt in de 
afgelopen 30 dagen 

  

673  GEZPUBAmfetamine12Mnd 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen amfetamine gebruikt in de 
afgelopen 12 maanden 

  

674  GEZPUBAmfetamineOoit 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: ooit amfetamine gebruikt   

675  GEZPUBEcstasy30Dagen 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen ecstasy gebruikt in de 
afgelopen 30 dagen 

  

676  GEZPUBEcstasy12Mnd 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen ecstasy gebruikt in de 
afgelopen 12 maanden 

  

677  GEZPUBEcstasyOoit 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: ooit ecstasy gebruikt   

678  GEZPUBCocaine30Dagen 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen cocaine gebruikt in de 
afgelopen 30 dagen 

  

679  GEZPUBCocaine12Mnd 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen cocaine gebruikt in de 
afgelopen 12 maanden 

  

680  GEZPUBCocaineOoit 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: ooit cocaine gebruikt   

681  GEZPUBOverigeDrugs30Dagen 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen drugs gebruikt anders dan 
cannabis, amfetamine, xtc of cocaine in de afgelopen 30 dagen 

  

682  GEZPUBOverigeDrugs12Mnd 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen drugs gebruikt anders dan 
cannabis, amfetamine, xtc of cocaine in de afgelopen 12 maanden 

  

683  GEZPUBOverigeDrugsOoit 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: ooit drugs gebruikt anders dan 
cannabis, amfetamine, xtc of cocaine 

  

684  GEZPUBDrugs30Dagen 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen drugs gebruikt in de 
afgelopen 30 dagen 

  

685  GEZPUBDrugs12Mnd 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: wel of geen drugs gebruikt in de 
afgelopen 12 maanden 
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686  GEZPUBDrugsOoit 

 

F3 

  Drugs: publicatievariabele: ooit drugs gebruikt   

687  GEZPUBGriepprik 

 

F3 

  Griepprik in de afgelopen 12 maanden, publicatievariabele   

688  GEZPUBBloeddonor 

 

F3 

  Bloeddonor: publicatievariabele   

689  GEZPUBMammografie2jaar 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: mammografie in de 
afgelopen 2 jaar 

  

690  GEZPUBMammografieOoitEx2Jaar 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Ooit mammografie 
laten maken, excl afgelopen 2 jaar 

  

691  GEZPUBMammografieNooit 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Nooit een 
mammografie laten maken 

  

692  GEZPUBMammografieWeetNiet 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Weet niet of ooit een 
mammografie is gemaakt 

  

693  GEZPUBPSA5jaar 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: PSA test in de 
afgelopen 5 jaar 

  

694  GEZPUBPSANiet5jaar 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Niet in de afgelopen 5 
jaar een PSA test laten doen 

  

695  GEZPUBPSAWeetNiet 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Weet niet of ooit een 
PSA test is gedaan 

  

696  GEZPUBCervix5jaar 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: cervix uitstrijkje in de 
afgelopen 5 jaar 

  

697  GEZPUBCervixOoitEx5Jaar 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Ooit Cervix uitstrijkje 
gemaakt maar niet in de afgelopen 5 jaar 

  

698  GEZPUBCervixNooit 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Nooit Cervix Uitstrijkje 
laten maken 

  

699  GEZPUBCervixWeetNiet 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Weet niet of ooit een 
cervix uitstrijkje is gemaakt 

  

700  GEZPUBBloeddruk12maand 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Bloeddruk in de 
afgelopen 12 maanden laten meten 

  

701  GEZPUBBLoeddrukOoitEx12mnd 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Bloeddruk ooit laten 
meten maar niet in de afgelopen 12 maanden 

  

702  GEZPUBBloeddrukNooit 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Bloeddruk nooit laten 
meten 

  

703  GEZPUBBloeddrukWeetNiet 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Weet niet of bloeddruk 
ooit gemeten is 
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704  GEZPUBCholesterol12maand 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Cholesterolgehalte in 
de afgelopen 12 maanden laten meten 

  

705  GEZPUBCholesterolOoitEx12mnd 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Cholesterolgehalte 
ooit laten meten maar niet in de afgelopen 12 maanden 

  

706  GEZPUBCholesterolNooit 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Cholesterolgehalte 
nooit laten meten 

  

707  GEZPUBCholesterolWeetNiet 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Weet niet of 
cholesterolgehalte ooit gemeten is 

  

708  GEZPUBBloedsuiker12maand 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Bloedsuikergehalte in 
de afgelopen 12 maanden laten meten 

  

709  GEZPUBBloedsuikerOoitEx12mnd 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Bloedsuikergehalte 
ooit laten meten maar niet in de afgelopen 12 maanden 

  

710  GEZPUBBloedsuikerNooit 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Bloedsuikergehalte 
nooit laten meten 

  

711  GEZPUBBloedsuikerWeetNiet 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Weet niet of 
bloedsuikergehalte ooit gemeten is 

  

712  GEZPUBOccultBloedTest2Jaar 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Occult bloedtest in de 
afgelopen 2 jaar laten uitvoeren 

  

713  GEZPUBOccultBloedTestOoitEx2Jr 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Occult bloedtest ooit 
laten uitvoeren maar niet in de afgelopen 2 jaar 

  

714  GEZPUBOccultBloedTestNooit 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Occult bloedtest nooit 
laten uitvoeren 

  

715  GEZPUBOccultBloedTestWeetNiet 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: Weet niet of occult 
bloedtest ooit uitgevoerd is 

  

716  GEZPUBColonscopie12maand 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: in de afgelopen 12 
maanden een colonscopie laten uitvoeren 

  

717  GEZPUBColonscopieOoitEx12mnd 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: ooit een colonscopie 
laten uitvoeren maar niet in de afgelopen 12 maanden 

  

718  GEZPUBColonscopieNooit 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: nooit een colonscopie 
laten uitvoeren 

  

719  GEZPUBColonscopieWeetNiet 

 

F3 

  (preventief) onderzoek: publicatievariabele: weet niet of er ooit 
een colonscopie uitgevoerd is 

  

720  GEZAFLNormGezondBewegen 

 

F1 

  Bewegen: score op de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
(NNGB, driedeling) 

  

721  GEZAFLFitNorm 

 

F1 

  Bewegen: score op de Fitnorm (driedeling)   
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722  GEZAFLCombiNorm 

 

F1 

  Bewegen: voldoet aan (g)een van beide normen (NNGB en 
Fitnorm) 

  

723  GEZAFLSporter 

 

F1 

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

724  GEZPUBNNGBInactief 

 

F3 

  Bewegen: publicatievariabele: score op de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB) is inactief 

  

725  GEZPUBNNGBSemiactief 

 

F3 

  Bewegen: publicatievariabele: score op de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB) is semi-actief 

  

726  GEZPUBNNGBNormactief 

 

F3 

  Bewegen: publicatievariabele: score op de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB) is normactief 

  

727  GEZPUBFitInactief 

 

F3 

  Bewegen: publicatievariabele: score op de Fitnorm is inactief   

728  GEZPUBFitSemiactief 

 

F3 

  Bewegen: publicatievariabele: score op de Fitnorm is semi-actief   

729  GEZPUBFitNormactief 

 

F3 

  Bewegen: publicatievariabele: score op de Fitnorm is normactief   

730  GEZPUBCombinorm 

 

F3 

  Bewegen: publicatievariabele: voldoet aan de Combinorm   

731  GEZPUBWekelijksSporter 

 

F3 

  Bewegen: sport ten minste 1 dag per week   
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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.  

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

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het BSN 

vervangen. Records met een BSN dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een 

geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. 

De combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een persoon.  

Voorkomende waarden van de variabelen 

Vanwege de grote hoeveelheid variabelen wordt verwezen naar Vragenlijsten 

Gezondheidsenquête vanaf 2014.   

Voor de remote access/ on site gebruikers te vinden in de map : \2_Metada\Gecon\2014. 

 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/vragenlijsten-gezondheidsenquete-vanaf-2014.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/vragenlijsten-gezondheidsenquete-vanaf-2014.htm

