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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

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

microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en 

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

wordt als volgt geformuleerd: 

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

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

de Statistiek betreffende Leefstijlmonitor Module Bewegen en Ongevallen 2017, welke 

samen met het RIVM en VeiligheidNL is samengesteld.”  

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

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

 

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

LSM2017V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De vragen over sportblessures in de vragenlijst zijn m.i.v. mei 2017 aangepast, omdat 

de vragen naar ongevallen tijdens het sporten (die t/m april 2017 in de vragenlijst 

waren opgenomen) niet geschikt bleken te zijn om sportblessures goed te schatten. 

Daarom zijn  de vragen naar ongevallen tijdens het sporten vanaf mei 207 vervangen 

door vragen over sportblessures: SprtBles t/m VerzHHNu2. Tevens zijn vragen 

toegevoegd om het aantal uren dat mensen per jaar sporten te schatten: WeekTrain1 

t/m MinComp1, WeekTrain2 t/m MinComp2, WeekTrain3 t/m MinComp3, 

WeekTrain4 t/m MinComp4. Voor deze variabelen is de informatie niet voor alle 

respondenten beschikbaar, maar alleen voor de respondenten die vanaf mei t/m 

december aan het onderzoek hebben meegedaan. 

 De vragen over ongevallen tijdens het sporten (AC1_D, SHoeVaak1 t/m 

FactorAnders2) die alleen aan de respondenten in de maanden januari t/m april zijn 

gesteld zijn niet in dit bestand opgenomen. 

 De onderzoekers van het RIVM en VeiligheidNL hebben aanvullende documentatie 

opgesteld: Documentatie dataverwerking LSM-A Bewegen en Ongevallen 2017. In 

dit document wordt een overzicht gegeven van de variabelen die in het bestand onder 

te verdelen zijn naar ruwe variabelen, zoals CBS deze volgens een standaard 

procedure aanlevert. En, naar variabelen die zijn berekend (afgeleid) door de 

onderzoekers van het RIVM en VeiligheidNL. 

 RIVM en VeiligheidNL hebben ook een syntax opgesteld om het bestand op te 

schonen ten behoeve van het gebruiksgemak: Syntax_bij_RA_bestand_02112018.sps. 

In deze syntax staan een aantal opschoonstappen die gebruikt kunnen worden om 

bijvoorbeeld de variabele labels op te schonen, missende waarden gelijk te trekken of 

te corrigeren en variabelen met introductieteksten te verwijderen. Deze syntax is ook 

beschikbaar gesteld in de Remote Access omgeving. 

 In het bestand zitten voor een deel afgeleide variabelen die RIVM en VeiligheidNL 

hebben gemaakt. Deze variabelen heeft het CBS niet gecontroleerd. Voor vragen over 

de variabelen geldt: 

Variabelen  Bij vragen verwijzen naar 

 

instituut contactpersoon email-adres 

Onderzoek_ID t/m AflAant18pp CBS Christianne Hupkens clh.hupkens@cbs.nl 

Sport1Typ t/m Ind_AantalSportWedstrToernEven RIVM Wanda Vos wanda.vos@rivm.nl 

MedbehA1 t/m KImedbehOV VeiligheidNL Ellen Kemler E.Kemler@veiligheid.nl 
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 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-

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

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

procedure. 

 Zie voor informatie de Onderzoeksomschrijvingen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

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

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

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

van “Leefstijlmonitor Bewegen en Ongevallen 2017”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

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

In de map \\Metadata\GezondheidWelzijn\LSM 

 Vragenlijst Leefstijlmonitor 2017 B-versie 

 Documentatie dataverwerking LSM-A Bewegen en Ongevallen 2017; 

In de map \\Metadata\utilities\Code_Listings\LSM 

 Syntax_RA_bestand_2017.sps; 

 

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

Microdatabestand 

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

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

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

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

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

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

GGD GHOR NL.  

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

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

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

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

Leefstijlmonitor wordt uitgebreider ingegaan op de betreffende thema’s. 

Zie ook de website van de Leefstijlmonitor. 

Populatieafbakening 

De doelpopulatie voor de Leefstijlmonitor 2017 bestaat uit de in Nederland woonachtige 

personen van 0 jaar of ouder die deel uitmaken van particuliere huishoudens. De 

institutionele bevolking, dat zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen, en 

personen die niet zijn geregistreerd als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) 

worden voor dit onderzoek niet benaderd. 

De waarneming van het onderzoek vond plaats gedurende het hele jaar 2017. 

Recordbeschrijving 

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

RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met 

andere bestanden.  

 

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

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1 

  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON  A9 

  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  Onderzoek_ID  F5 

  Onderzoek_ID   

4  Veldwerkperiode  F7 

  Veldwerkperiode   

5  Versie  A1 

  Versie vragenlijst (A of B)   

6  Eindresultaat  F2 

  Eindresultaat: afgeleide variabele   

7  Datum_ref  A8 

  Datum_ref   

8  Analysegewicht  F18.10 

  genormaliseerd eindgewicht weging voor analyse   

9  Eindgewicht  F18.10 

  eindgewicht weging   

10  GemCode  F4 

  Gemeentecode [388]   

11  Corop  F2 

  Corop-gebied [40]   

12  GGD  F4 

  GGD-gebied [25]   

13  Landsdl  F1 

  Landsdeel [4]   

14  Prov  F2 

  Provincie [12]   

15  Zorgkantoor  F2 

  Zorgkantoor regio [31]   

16  GemGro  F1 

  Gemeentegrootte [8]   

17  StedGem  F1 

  Stedelijkheid [5]   

18  StedOad  F5 

  Omgevingsadressendichtheid   

19  INHP100HGEST  F3 

  percentiegroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere huishoudens 
(2016VRL) 

  

20  VEHP100HVERM  F3 

  percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens (2016VRL)   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

21  INHBBIHJ  F2 

  belangrijkste inkomensbron van het huishouden (2016VRL)   

22  INPPOSHHK  F1 

  positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de 
hoofdkostwinner (2016VRL) 

  

23  INPSECJ  F2 

  sociaaleconomische categorie op jaarbasis (2016VRL)   

24  stp_TypeHuishouden  F1 

  Typehuishouden steekproef   

25  stp_PlaatsInHuishouden  F1 

  Plaats in huishouden steekproef   

26  SSB_VRLAANTALKINDHH  F2 

  aantal personen met plaats (positie) in het huishouden  thuiswonend 
kind  (SSB) 

  

27  SSB_VRLAANTALPERSHH  F4 

  aantal personen in het huishouden (SSB)   

28  SSB_LFTJKND  F3 

  leeftijd jongste kind van het huishouden (SSB)   

29  SSB_LFTOKND  F3 

  leeftijd oudste kind van het huishouden (SSB)   

30  SSB_BURKLASSE4  F1 

  burgerlijke staat in 4 klassen (SSB)   

31  BetWerk  F1 

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

  

32  Zelfstan  F1 

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

33  Meewerk  F1 

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

34  BetWrkNu  F1 

  *Afleiding of OP betaald werk heeft of niet   

35  EenMeerW  F1 

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

  

36  UrTot  F2 

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

  

37  UrSchat  F1 

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

38  AFL_UrTot  F1 

  Afleiding arbeidsuren   

39  WrkNemer  F1 

  Werkt onderzoekspersoon als werknemer?   

40  BedrPrak  F1 

  Bent u dan werkzaam in het bedrijf of in de praktijk van uzelf, van uw 
partner of van uw ouders of schoonouders? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

41  AFL_Lft_PA  F18 

  Leeftijd van de partner van de onderzoekspersoon (OP)   

42  AFL_PLHH_PA  F2 

  Plaats in het huishouden van de partner van onderzoekspersoon (OP)   

43  AFL_M_V_PA  F1 

  Geslacht partner van onderzoekspersoon (OP)   

44  SrtBasisOw  F1 

  [De volgende vraag gaat over het onderwijs van uw kind.] Volgt [uw 
kind/u dan] regulier basisonderwijs of speciaal onderwijs? >>ENQ: 
Speciaal onderwijs is bijvoorbeeld lom, blo, (z)mlk of onderwijs voor 
slechthorenden.<< 

  

45  Gelovig  F2 

  >>ENQ: Het gaat hier om de gezindte van de persoon die deze vraag 
beantwoordt.<< Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke 
groepering rekent u zichzelf? 

  

46  KerkBez  F1 

  >>ENQ: Het gaat hier om de persoon die deze vraag beantwoordt.<< 
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of 
naar een godsdienstige bijeenkomst. Is dat : -> 

  

47  BetWrk12Mnd  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel betaald werk gehad of gewerkt 
in een bedrijf of praktijk van uzelf of ander familielid. Ook 1 uur per week 
of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk? 

  

48  Vrijwil  F1 

  Verricht u op dit moment vrijwilligerswerk?   

49  Vrijwil12Mnd  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk verricht?   

50  Maatspos  F2 

  Welke omschrijving past het beste bij [u/uw kind]. Is dat: ->   

51  SchWeek  F1 

  Op hoeveel doordeweekse dagen gaat [u/uw kind] doorgaans naar 
school. Met doordeweekse dagen bedoelen we van maandag tot en met 
vrijdag? 

  

52  SchWknd  F1 

  En op hoeveel weekenddagen gaat [u/uw kind] doorgaans naar school. 
Dus op zaterdag en/of zondag? 

  

53  WrkWeek  F1 

  De volgende twee vragen gaan over betaald werk. Bijbanen en stages 
tellen ook mee. Op hoeveel doordeweekse dagen werkt u doorgaans. 
Met doordeweekse dagen bedoelen we van maandag tot en met vrijdag? 

  

54  WrkWknd  F1 

  En op hoeveel weekenddagen. Dus op zaterdag en/of zondag?   

55  AardBetWerk  F1 

  Welke omschrijving past het beste bij het betaalde werk dat u doet. Is 
dat: -> 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

56  PloegenD  F1 

  Werkt u in ploegendienst of wisseldienst. Is dat: -> >> ENQ: Met 
ploegendienst bedoelen we dat er gewerkt wordt in 2 of meer 
verschillende ploegen.<< 

  

57  Oproep  F1 

  Heeft u weleens diensten waarbij u bereikbaar, beschikbaar of 
oproepbaar moet zijn. Is dat: -> 

  

58  Avond  F1 

  De volgende vragen gaan over uw normale werktijden. Overuren niet 
meerekenen. Werkt u weleens  s avonds, dat wil zeggen tussen 7 uur  s 
avonds en 12 uur  s nachts? 

  

59  Nacht  F1 

  Werkt u weleens  s nachts, dat wil zeggen tussen 12 uur  s nachts en 6 
uur  s morgens? 

  

60  VrijwilWeek  F1 

  De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Op hoeveel 
doordeweekse dagen verricht u doorgaans vrijwilligerswerk. Met 
doordeweekse dagen bedoelen we van maandag tot en met vrijdag? 

  

61  VrijwilWknd  F1 

  En op hoeveel weekenddagen. Dus op zaterdag en/of zondag?   

62  UrTotVrijwil  F3 

  Kunt u aangeven hoeveel uren u gewoonlijk ongeveer besteedt aan 
vrijwilligerswerk. U kunt een schatting geven van het gemiddeld aantal 
uren per week of van het totaal aantal uren per jaar? 

  

63  UrTotVrijwil_Periode  F1 

  STEL VAST: Periode   

64  AardVrijwilWerk  F1 

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

  

65  ALGGEZO  F1 

  Hoe is over het algemeen [uw gezondheid/de gezondheid van uw kind]. 
Is deze:-> 

  

66  LangdA08  F1 

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

  

67  LangdAintro  A1 

  Om welke ziekten of aandoeningen gaat het? >>ENQ: * Meerdere 
antwoorden mogelijk. Gebruik bij meerdere antwoorden een koppelteken 
(-) tussen de antwoorden.<< 

  

68  LangdAGewricht  F1 

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

  

69  LangdAMigraine  F1 

  -> Migraine / ernstige hoofdpijn   

70  LangdAHartVaat  F1 

  -> Hart- of vaatziekten, hartritmestoornissen, hersenbloeding   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

71  LangdALongen  F1 

  -> Bronchitis / astma / cara, chronische longaandoeningen   

72  LangdAmaagdarm  F1 

  -> Maag- en darmstoornissen   

73  LangdASuiker  F1 

  -> Suikerziekte   

74  LangdAHuid  F1 

  -> Ernstige huidziekten, ernstig eczeem   

75  LangdAPsych  F1 

  -> Psychische klachten, burnout, langdurige overspanning   

76  LangdAGehoor  F1 

  -> Gehoorproblemen   

77  LangdAKanker  F1 

  -> Kanker   

78  LangdAAnders  F1 

  -> Anders, namelijk:   

79  LangdAA  A140 

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

80  BelemAct08  F1 

  In welke mate [bent u/ is uw kind] vanwege problemen met [uw/zijn of 
haar] gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt in activiteiten die 
[mensen/kinderen] gewoonlijk doen. Is dat:-> 

  

81  MatigInspan  F1 

  In welke mate [bent u/is uw kind] vanwege problemen met [uw/zijn of 
haar] gezondheid beperkt in het doen van activiteiten die matige 
inspanning kosten, zoals [stofzuigen/buiten spelen] of fietsen. Is dat: -> 

  

82  BepSport  F1 

  In welke mate wordt [u/uw kind] bij het sporten belemmerd door 
problemen met [uw/zijn of haar] gezondheid. Is dat: -> 

  

83  Gesprek3  F1 

  Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen, zo 
nodig met hoorapparaat. Is dat: -> 

  

84  Gesprek1  F1 

  Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren, zo nodig met 
hoorapparaat. Is dat: -> 

  

85  Ogen  F1 

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

  

86  GezHerk  F1 

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

  

87  Dragen  F1 

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

  

88  Bukken  F1 

  Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

89  Lopen  F1 

  Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan? (Zo nodig met 
stok) 

  

90  DraagBril1  F1 

  Draagt [u/uw kind] weleens een bril?   

91  DraagKont1  F1 

  Draagt [u/uw kind] weleens contactlenzen?   

92  AndZien  F1 

  Heeft [u/uw kind] [nog] een ander hulpmiddel voor zien of lezen?   

93  Hoorappa  F1 

  Heeft [u/uw kind] een hoorapparaat?   

94  GeluidV  F1 

  Heeft [u/uw kind] een speciaal apparaat voor geluidsversterking, 
bijvoorbeeld voor telefoon of televisie? 

  

95  Hulpm_a  F1 

  Maakt [u/uw kind] weleens gebruik van een hulpmiddel om [zich] voort te 
bewegen, zoals [een stok, kruk, looprek, rollator, rolstoel of 
scoot(er)mobiel?/een rolstoel?] 

  

96  Hulpm_b  F1 

  Maakt [u/uw kind] weleens gebruik van een anatomisch hulpmiddel, 
zoals orthopedisch schoeisel, een arm- of beenprothese, of een beugel 
of spalk. Een beugel voor het gebit wordt hier niet onder verstaan? 

  

97  Verzuim  F1 

  Onder verzuim wordt verstaan: minder uren of dagen werken dan 
normaal vanwege ziekte, ongeval of een andere gezondheidsreden. 
Normaal zwangerschapsverlof wordt niet als ziekteverzuim opgevat. 
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens verzuimd? 

  

98  HoevaakV  F3 

  Hoeveel keer heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden verzuimd? 
>>ENQ:·Onder verzuim wordt verstaan: minder uren of dagen werken 
dan normaal vanwege ziekte, ongeval of een andere gezondheidsreden. 
Normaal zwangerschapsverlof wordt niet als ziekteverzuim 

  

99  HoevDagV  F3 

  Hoeveel werkdagen heeft u, alles bij elkaar, de afgelopen 12 maanden 
naar schatting verzuimd? >>ENQ: Tel alleen de dagen waarop u 
normaal gesproken zou werken. Ook gedeeltelijk ziekteverzuim en 
therapeutisch werken tellen als verzuim. Onder verzuim wordt 

  

100  WerkKlacht  F1 

  Zijn er in de afgelopen 4 weken dagen geweest waarop u wel [gewerkt 
heeft/vrijwilligerswerk heeft verricht], maar u tijdens uw werk last had van 
lichamelijke of psychische problemen? 

  

101  HoevDagWK  F2 

  Op hoeveel werkdagen in de afgelopen 4 weken heeft u dan tijdens uw 
[werk/vrijwilligerswerk] last gehad van lichamelijke of psychische 
problemen? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

102  HoevWerkWK  F2 

  Het kan zijn dat u door deze lichamelijke of psychische problemen niet 
de hoeveelheid werk kon doen die u normaal doet. Kunt u op een schaal 
van 1 tot 10 aangeven hoeveel werk u op deze dagen gemiddeld kon 
doen. Een 1 betekent dat u op deze dagen niets ko 

  

103  Intro  F1 

  Dan volgen nu enkele vragen over contacten met de huisarts, specialist 
en andere medische zorg. >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

  

104  Huisarts  F3 

  Hoe vaak [heeft u/is er] in de afgelopen 2 maanden, dus sinds 
[AFL_RefMaand_minus_2] voor [uzelf/uw kind] contact [gehad/geweest] 
met de huisarts? >>ENQ: Denkt u hierbij aan bezoeken aan de 
huisartspraktijk, huisbezoeken en telefonische consulten. Contact 

  

105  Specialist  F3 

  Hoe vaak [heeft u/is er] in de afgelopen 2 maanden, dus sinds 
[AFL_RefMaand_minus_2] voor [uzelf/uw kind] contact [gehad/geweest] 
met een specialist? >>ENQ: Denk hierbij aan contacten met specialisten 
op de polikliniek, op een afdeling in het ziekenhuis, 

  

106  Fysio  F3 

  Hoe vaak [heeft u/is er] in de afgelopen 2 maanden, dus sinds 
[AFL_RefMaand_minus_2] voor [uzelf/uw kind] contact [gehad/geweest] 
met een fysiotherapeut? >>ENQ: Telefonische contacten met de 
secretaresse om een afspraak te maken moet u niet meetellen.<< 

  

107  MedGebrVG  F1 

  Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 14 dagen, dus sinds 
[AFL_RefDag_minus_14], medicijnen gebruikt die waren 
voorgeschreven door een arts? 

  

108  MedGebrNVG  F1 

  Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 14 dagen medicijnen, 
kruidengeneesmiddelen of vitamines gebruikt die niet waren 
voorgeschreven door een arts? 

  

109  ZHOpn  F1 

  Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden, dus op of na 
[AFL_RefJaar_minus_1], wel eens een nacht of langer in een ziekenhuis 
of kliniek gelegen? 

  

110  NachtZO1  F3 

  Hoeveel nachten heeft [u/uw kind] in het ziekenhuis gelegen?   

111  DOOpn  F1 

  [Bent u/Is uw kind] in de afgelopen 12 maanden wel eens in een 
ziekenhuis of kliniek opgenomen voor een dagopname? 

  

112  HVDO  F2 

  Hoe vaak was dat?   

113  Lengte  F3 

  Nu iets anders. Hoe lang [bent u/is uw kind]. Het gaat om de lengte in 
centimeters, zonder schoenen? 
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114  Gewicht  F3 

  Hoeveel kilo weegt [u/uw kind]. Het gaat om het gewicht in hele kilo’s, 
zonder kleren[?/Indien u zwanger bent, kunt u uw gewicht van voor de 
zwangerschap invullen?] 

  

115  DagWWaKind  F1 

  Hoeveel dagen per week loopt uw kind van en naar school? >>ENQ: Als 
OP een activiteit niet verricht, vul dan een 0 in. Het gaat om een normale 
week in de afgelopen maanden.<< 

  

116  UurWWaKind  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

117  MinWWaKind  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

118  DagWWbKind  F1 

  Hoeveel dagen per week fietst uw kind van en naar school? >>ENQ: Als 
OP een activiteit niet verricht, vul dan een 0 in. Het gaat hier om zelf 
fietsen. Achterop zitten telt niet mee.<< 

  

119  UurWWbKind  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

120  MinWWbKind  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

121  DagGymles  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft uw kind gymlessen op school? >>ENQ: 
Als OP een activiteit niet verricht, vul dan een 0 in<< 

  

122  UurGymles  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

123  MinGymles  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

124  GymWie  F1 

  Door wie worden deze lessen doorgaans gegeven. Is dat:->   

125  DagSchoolActiv1  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft uw kind schoolzwemmen? >>ENQ: Als 
OP een activiteit niet verricht, vul dan een 0 in. Het gaat hier specifiek 
om zwemlessen die via de school van uw kind worden aangeboden, 
zwemles buiten schooltijd telt hier niet mee.<< 

  

126  UurSchoolActiv1  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

127  MinSchoolActiv1  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

128  DagSchoolActiv2  F1 

  Neem wederom in uw gedachten een normale week in de afgelopen 
maanden. Hoeveel dagen per week speelt uw kind buiten op school? Als 
OP een activiteit niet verricht, vul dan een 0 in. 

  

129  UurSchoolActiv2  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

130  MinSchoolActiv2  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   
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131  DagWandelKind  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft uw kind gewandeld? >>ENQ: Als OP een 
activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in.<< 

  

132  UurWandelKind  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

133  MinWandelKind  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

134  DagFietsKind  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft uw kind gefietst? >>ENQ: Als OP een 
activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. Het gaat hier om zelf 
fietsen. Achterop zitten telt niet mee. Fietsen van en naar school niet 
meetellen.<< 

  

135  UurFietsKind  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

136  MinFietsKind  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

137  DagBuitenSpelen  F1 

  Neem wederom in uw gedachten een normale week in de afgelopen 
maanden. Hoeveel dagen per week heeft uw kind buiten gespeeld? Als 
OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. 

  

138  UurBuitenSpelen  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

139  MinBuitenSpelen  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

140  DagZwemles  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft uw kind zwemles? >>ENQ: Als OP een 
activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. Schoolzwemmen telt hier 
niet mee.<< 

  

141  UurZwemles  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

142  MinZwemles  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

143  DagWWa  F2 

  Het gaat om een normale week in de afgelopen maanden. Hoeveel 
dagen per week heeft u van en naar werk of school gelopen? 

  

144  UurWWa  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld. Het 
gaat hierbij om de heen en terugweg? 

  

145  MinWWa  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld. Het 
gaat hierbij om de heen en terugweg? 

  

146  DagWWb  F1 

  >>ENQ: als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in.<< 
Hoeveel dagen per week heeft u van en naar werk of school gefietst? 

  

147  UurWWb  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld. Het 
gaat hierbij om de heen en terugweg? 
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148  MinWWb  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld. Het 
gaat hierbij om de heen en terugweg? 

  

149  DagGymles2  F1 

  >>ENQ: als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in.<< 
[Hoeveel dagen per week heeft u gymlessen op school gehad?/Hoeveel 
dagen per week heeft u beweeg- of sportactiviteiten gedaan die geregeld 
werden vanuit school?] 

  

150  UurGymles2  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

151  MinGymles2  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

152  GymWie2  F1 

  Door wie worden deze lessen doorgaans gegeven. Is dat: ->   

153  LInspWs  F2 

  Hoeveel uren per week heeft u licht en matig inspannend werk verricht 
op uw werk of school, zoals zittend of staand werk met af en toe lopen of 
bureauwerk of lopend werk met lichte lasten? 

  

154  ZInspWs  F2 

  >>ENQ: als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in.<< 
Hoeveel uren per week heeft u zwaar inspannend werk verricht op uw 
werk of school, zoals lopend werk of werk waarbij regelmatig zware 
dingen moeten worden opgetild? 

  

155  DagHHa  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft u licht en matig inspannend huishoudelijk 
werk verricht. Hiermee wordt bedoeld staand werk, zoals koken, 
afwassen, strijken, kind eten geven/in bad doen en lopend werk, zoals 
stofzuigen of boodschappen doen? 

  

156  UurHHa  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

157  MinHHa  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

158  DagHHb  F1 

  >>ENQ: als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in.<< 
Hoeveel dagen per week heeft u zwaar inspannend huishoudelijk werk 
verricht, zoals vloer schrobben, tapijt uitkloppen of met zware 
boodschappen lopen? 

  

159  UurHHb  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

160  MinHHb  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

161  DagWandel  F1 

  >>ENQ: als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in.<< De 
volgende vragen gaan over activiteiten tijdens uw vrije tijd, in een 
normale week in de afgelopen maanden. Hoeveel dagen per week heeft 
u gewandeld? 
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162  UurWandel  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

163  MinWandel  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

164  DagFiets  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft u gefietst?   

165  UurFiets  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

166  MinFiets  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

167  DagTuin  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft u getuinierd?   

168  UurTuin  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

169  MinTuin  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

170  DagKlus  F1 

  Hoeveel dagen per week heeft u aan klussen/doe-het-zelven besteed?   

171  UurKlus  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

172  MinKlus  F2 

  En om hoeveel uren en minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

173  Sport1  A255 

  STEL VAST: Welke sport is sport 1?   

174  Sport2  A255 

  STEL VAST: Welke sport is sport 2?   

175  Sport3  A255 

  STEL VAST: Welke sport is sport 3?   

176  Sport4  A255 

  STEL VAST: Welke sport is sport 4?   

177  DagSpo1  F1 

  Hoeveel dagen per week doet [u/uw kind] aan [Sport1]?   

178  UurSpo1  F2 

  Hoeveel uren en minuten beoefent [u/uw kind] gemiddeld op zo’n dag 
[Sport1]? 

  

179  MinSpo1  F2 

  Hoeveel uren en minuten beoefent [u/uw kind] gemiddeld op zo’n dag 
[Sport1]? 

  

180  WeekSpo1  F2 

  Hoeveel weken per jaar doet [u/uw kind] aan [Sport1]?   

181  SportLid1intro  A1 

  Voor het beoefenen van een sport kunnen mensen lid zijn van een 
vereniging, een abonnement hebben bij een sportaanbieder of geen van 
beide. Wat is voor [u/uw kind] van toepassing als het gaat om [Sport1]. Is 
dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

182  SportLid1Sport  F1 

  -> lid van een sportvereniging,   



 

 

Microdata Services 

 

documentatie LSM 2017                                      19 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

183  SportLid1Abon  F1 

  -> een abonnement op een sportaanbieder, zoals een fitnesscentrum, 
dansschool of zwembad, 

  

184  SportLid1Geen  F1 

  -> of geen van beide?   

185  Training1intro  A1 

  Neemt [u/uw kind] voor [Sport1] deel aan: -> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

186  Training1Training  F1 

  -> lessen, cursussen of trainingen,   

187  Training1Comp  F1 

  -> wedstrijden tijdens competitie, toernooien of sportevenementen?   

188  Training1Geen  F1 

  -> Geen van bovenstaande   

189  WeekTrain1  F2 

  Hoeveel weken per jaar volgt [u/uw kind] gemiddeld lessen, cursussen of 
trainingen voor [sport]? 

  

190  UurTrain1  F3 

  En hoeveel uren en minuten volgt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deze lessen, cursussen of trainingen voor [sport]? 

  

191  MinTrain1  F2 

  En hoeveel uren en minuten volgt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deze lessen, cursussen of trainingen voor [sport]? 

  

192  WeekComp1  F2 

  Hoeveel weken per jaar neemt [u/uw kind] gemiddeld deel aan 
wedstrijden tijdens competitie, toernooien of sportevenementen voor 
[sport]? 

  

193  UurComp1  F3 

  En hoeveel uren en minuten neemt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deel aan wedstrijden tijdens competitie, toernooien of 
sportevenementen voor [sport]? 

  

194  MinComp1  F2 

  En hoeveel uren en minuten neemt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deel aan wedstrijden tijdens competitie, toernooien of 
sportevenementen voor [sport]? 

  

195  Trainer1intro  A1 

  Door wie worden deze lessen, cursussen of trainingen doorgaans 
gegeven. Is dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

196  Trainer1OuderVrijw  F1 

  -> door een ouder, senior of vrijwilliger,   

197  Trainer1Jeugd  F1 

  -> door een jeugdspeler uit een hoger team,   

198  Trainer1Prof  F1 

  -> door een sport professional, zoals een gymleraar of iemand met een 
CIOS-opleiding, 

  

199  Trainer1Anders  F1 

  -> of door iemand anders?   
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200  Trainer1WeetNiet  F1 

  -> Weet niet   

201  Bevoegd1_a  F1 

  Heeft deze ouder, senior of vrijwilliger een trainingsbevoegdheid?   

202  Bevoegd1_b  F1 

  Heeft deze jeugdspeler uit een hoger team een trainingsbevoegdheid?   

203  Locatie1intro  A1 

  Waar beoefent [u/uw kind] [Sport1] doorgaans. Is dat: -> >>ENQ: 
Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

204  Locatie1Overdek  F1 

  -> in een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, 
zwembad of fitnesscentrum, 

  

205  Locatie1AnderAcc  F1 

  -> in een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, 
wijkgebouw of kantine, 

  

206  Locatie1OpenL  F1 

  -> in of op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een sportveld, 
tennisbaan of openluchtzwembad, 

  

207  Locatie1Natuur  F1 

  -> op een openbare plek in de natuur, zoals een park, bos, strand of 
meer, 

  

208  Locatie1OpenB  F1 

  -> op een andere openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje, hangplek 
of op de openbare weg, 

  

209  Locatie1HuisTuin  F1 

  -> thuis of in de tuin,   

210  Locatie1Anders  F1 

  -> of ergens anders?   

211  Locatie1_A  A140 

  STEL VAST: Om welke andere locatie gaat het dan?   

212  DagSpo2  F1 

  Hoeveel dagen per week doet [u/uw kind] aan [Sport2]?   

213  UurSpo2  F2 

  Hoeveel uren en minuten beoefent [u/uw kind] gemiddeld op zo’n dag 
[Sport2]? 

  

214  MinSpo2  F2 

  Hoeveel uren en minuten beoefent [u/uw kind] gemiddeld op zo’n dag 
[Sport2]? 

  

215  WeekSpo2  F2 

  Hoeveel weken per jaar doet [u/uw kind] aan [Sport2]?   

216  SportLid2intro  A1 

  Voor het beoefenen van een sport kunnen mensen lid zijn van een 
vereniging, een abonnement hebben bij een sportaanbieder of geen van 
beide. Wat is voor [u/uw kind] van toepassing als het gaat om [Sport2]. Is 
dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

217  SportLid2Sport  F1 

  -> lid van een sportvereniging,   
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218  SportLid2Abon  F1 

  -> een abonnement op een sportaanbieder, zoals een fitnesscentrum, 
dansschool of zwembad, 

  

219  SportLid2Geen  F1 

  -> of geen van beide?   

220  Training2intro  A1 

  Neemt [u/uw kind] voor [Sport2] deel aan: -> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

221  Training2Training  F1 

  -> lessen, cursussen of trainingen,   

222  Training2Comp  F1 

  -> wedstrijden tijdens competitie, toernooien of sportevenementen?   

223  Training2Geen  F1 

  -> Geen van bovenstaande   

224  WeekTrain2  F2 

  Hoeveel weken per jaar volgt [u/uw kind] gemiddeld lessen, cursussen of 
trainingen voor [sport]? 

  

225  UurTrain2  F3 

  En hoeveel uren en minuten volgt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deze lessen, cursussen of trainingen voor [sport]? 

  

226  MinTrain2  F2 

  En hoeveel uren en minuten volgt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deze lessen, cursussen of trainingen voor [sport]? 

  

227  WeekComp2  F2 

  Hoeveel weken per jaar neemt [u/uw kind] gemiddeld deel aan 
wedstrijden tijdens competitie, toernooien of sportevenementen voor 
[sport]? 

  

228  UurComp2  F3 

  En hoeveel uren en minuten neemt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deel aan wedstrijden tijdens competitie, toernooien of 
sportevenementen voor [sport]? 

  

229  MinComp2  F2 

  En hoeveel uren en minuten neemt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deel aan wedstrijden tijdens competitie, toernooien of 
sportevenementen voor [sport]? 

  

230  Trainer2intro  A1 

  Door wie worden deze lessen, cursussen of trainingen doorgaans 
gegeven. Is dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

231  Trainer2OuderVrijw  F1 

  -> door een ouder, senior of vrijwilliger,   

232  Trainer2Jeugd  F1 

  -> door een jeugdspeler uit een hoger team,   

233  Trainer2Prof  F1 

  -> door een sport professional, zoals een gymleraar of iemand met een 
CIOS-opleiding, 

  

234  Trainer2Anders  F1 

  -> of door iemand anders?   
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235  Trainer2WeetNiet  F1 

  -> Weet niet   

236  Bevoegd2_a  F1 

  Heeft deze ouder, senior of vrijwilliger een trainingsbevoegdheid?   

237  Bevoegd2_b  F1 

  Heeft deze jeugdspeler uit een hoger team een trainingsbevoegdheid?   

238  Locatie2intro  A1 

  Waar beoefent [u/uw kind] [Sport2] doorgaans. Is dat: -> >>ENQ: 
Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

239  Locatie2Overdek  F1 

  -> in een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, 
zwembad of fitnesscentrum, 

  

240  Locatie2AnderAcc  F1 

  -> in een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, 
wijkgebouw of kantine, 

  

241  Locatie2OpenL  F1 

  -> in of op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een sportveld, 
tennisbaan of openluchtzwembad, 

  

242  Locatie2Natuur  F1 

  -> op een openbare plek in de natuur, zoals een park, bos, strand of 
meer, 

  

243  Locatie2OpenB  F1 

  -> op een andere openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje, hangplek 
of op de openbare weg, 

  

244  Locatie2HuisTuin  F1 

  -> thuis of in de tuin,   

245  Locatie2Anders  F1 

  -> of ergens anders?   

246  Locatie2_A  A140 

  STEL VAST: Om welke andere locatie gaat het dan?   

247  DagSpo3  F1 

  Hoeveel dagen per week doet [u/uw kind] aan [Sport3]?   

248  UurSpo3  F2 

  Hoeveel uren en minuten beoefent [u/uw kind] gemiddeld op zo’n dag 
[Sport3]? 

  

249  MinSpo3  F2 

  Hoeveel uren en minuten beoefent [u/uw kind] gemiddeld op zo’n dag 
[Sport3]? 

  

250  WeekSpo3  F2 

  Hoeveel weken per jaar doet [u/uw kind] aan [Sport3]?   

251  SportLid3intro  A1 

  Voor het beoefenen van een sport kunnen mensen lid zijn van een 
vereniging, een abonnement hebben bij een sportaanbieder of geen van 
beide. Wat is voor [u/uw kind] van toepassing als het gaat om [Sport3]. Is 
dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

252  SportLid3Sport  F1 

  -> lid van een sportvereniging,   
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253  SportLid3Abon  F1 

  -> een abonnement op een sportaanbieder, zoals een fitnesscentrum, 
dansschool of zwembad, 

  

254  SportLid3Geen  F1 

  -> of geen van beide?   

255  Training3intro  A1 

  Neemt [u/uw kind] voor [Sport3] deel aan: -> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

256  Training3Training  F1 

  -> lessen, cursussen of trainingen,   

257  Training3Comp  F1 

  -> wedstrijden tijdens competitie, toernooien of sportevenementen?   

258  Training3Geen  F1 

  -> Geen van bovenstaande   

259  WeekTrain3  F2 

  Hoeveel weken per jaar volgt [u/uw kind] gemiddeld lessen, cursussen of 
trainingen voor [sport]? 

  

260  UurTrain3  F3 

  En hoeveel uren en minuten volgt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deze lessen, cursussen of trainingen voor [sport]? 

  

261  MinTrain3  F2 

  En hoeveel uren en minuten volgt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deze lessen, cursussen of trainingen voor [sport]? 

  

262  WeekComp3  F2 

  Hoeveel weken per jaar neemt [u/uw kind] gemiddeld deel aan 
wedstrijden tijdens competitie, toernooien of sportevenementen voor 
[sport]? 

  

263  UurComp3  F3 

  En hoeveel uren en minuten neemt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deel aan wedstrijden tijdens competitie, toernooien of 
sportevenementen voor [sport]? 

  

264  MinComp3  F2 

  En hoeveel uren en minuten neemt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deel aan wedstrijden tijdens competitie, toernooien of 
sportevenementen voor [sport]? 

  

265  Trainer3intro  A1 

  Door wie worden deze lessen, cursussen of trainingen doorgaans 
gegeven. Is dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

266  Trainer3OuderVrijw  F1 

  -> door een ouder, senior of vrijwilliger,   

267  Trainer3Jeugd  F1 

  -> door een jeugdspeler uit een hoger team,   

268  Trainer3Prof  F1 

  -> door een sport professional, zoals een gymleraar of iemand met een 
CIOS-opleiding, 

  

269  Trainer3Anders  F1 

  -> of door iemand anders?   
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270  Trainer3WeetNiet  F1 

  -> Weet niet   

271  Bevoegd3_a  F1 

  Heeft deze ouder, senior of vrijwilliger een trainingsbevoegdheid?   

272  Bevoegd3_b  F1 

  Heeft deze jeugdspeler uit een hoger team een trainingsbevoegdheid?   

273  Locatie3intro  A1 

  Waar beoefent [u/uw kind] [Sport3] doorgaans. Is dat: -> >>ENQ: 
Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

274  Locatie3Overdek  F1 

  -> in een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, 
zwembad of fitnesscentrum, 

  

275  Locatie3AnderAcc  F1 

  -> in een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, 
wijkgebouw of kantine, 

  

276  Locatie3OpenL  F1 

  -> in of op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een sportveld, 
tennisbaan of openluchtzwembad, 

  

277  Locatie3Natuur  F1 

  -> op een openbare plek in de natuur, zoals een park, bos, strand of 
meer, 

  

278  Locatie3OpenB  F1 

  -> op een andere openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje, hangplek 
of op de openbare weg, 

  

279  Locatie3HuisTuin  F1 

  -> thuis of in de tuin,   

280  Locatie3Anders  F1 

  -> of ergens anders?   

281  Locatie3_A  A140 

  STEL VAST: Om welke andere locatie gaat het dan?   

282  DagSpo4  F1 

  Hoeveel dagen per week doet [u/uw kind] aan [Sport4]?   

283  UurSpo4  F2 

  Hoeveel uren en minuten beoefent [u/uw kind] gemiddeld op zo’n dag 
[Sport4]? 

  

284  MinSpo4  F2 

  Hoeveel uren en minuten beoefent [u/uw kind] gemiddeld op zo’n dag 
[Sport4]? 

  

285  WeekSpo4  F2 

  Hoeveel weken per jaar doet [u/uw kind] aan [Sport4]?   

286  SportLid4intro  A1 

  Voor het beoefenen van een sport kunnen mensen lid zijn van een 
vereniging, een abonnement hebben bij een sportaanbieder of geen van 
beide. Wat is voor [u/uw kind] van toepassing als het gaat om [Sport4]. Is 
dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

287  SportLid4Sport  F1 

  -> lid van een sportvereniging,   
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288  SportLid4Abon  F1 

  -> een abonnement op een sportaanbieder, zoals een fitnesscentrum, 
dansschool of zwembad, 

  

289  SportLid4Geen  F1 

  -> of geen van beide?   

290  Training4intro  A1 

  Neemt [u/uw kind] voor [Sport4] deel aan: -> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

291  Training4Training  F1 

  -> lessen, cursussen of trainingen,   

292  Training4Comp  F1 

  -> wedstrijden tijdens competitie, toernooien of sportevenementen?   

293  Training4Geen  F1 

  -> Geen van bovenstaande   

294  WeekTrain4  F2 

  Hoeveel weken per jaar volgt [u/uw kind] gemiddeld lessen, cursussen of 
trainingen voor [sport]? 

  

295  UurTrain4  F3 

  En hoeveel uren en minuten volgt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deze lessen, cursussen of trainingen voor [sport]? 

  

296  MinTrain4  F2 

  En hoeveel uren en minuten volgt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deze lessen, cursussen of trainingen voor [sport]? 

  

297  WeekComp4  F2 

  Hoeveel weken per jaar neemt [u/uw kind] gemiddeld deel aan 
wedstrijden tijdens competitie, toernooien of sportevenementen voor 
[sport]? 

  

298  UurComp4  F3 

  En hoeveel uren en minuten neemt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deel aan wedstrijden tijdens competitie, toernooien of 
sportevenementen voor [sport]? 

  

299  MinComp4  F2 

  En hoeveel uren en minuten neemt [u/uw kind] dan gemiddeld in zo n 
week deel aan wedstrijden tijdens competitie, toernooien of 
sportevenementen voor [sport]? 

  

300  Trainer4intro  A1 

  Door wie worden deze lessen, cursussen of trainingen doorgaans 
gegeven. Is dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

301  Trainer4OuderVrijw  F1 

  -> door een ouder, senior of vrijwilliger,   

302  Trainer4Jeugd  F1 

  -> door een jeugdspeler uit een hoger team,   

303  Trainer4Prof  F1 

  -> door een sport professional, zoals een gymleraar of iemand met een 
CIOS-opleiding, 

  

304  Trainer4Anders  F1 

  -> of door iemand anders?   
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305  Trainer4WeetNiet  F1 

  -> Weet niet   

306  Bevoegd4_a  F1 

  Heeft deze ouder, senior of vrijwilliger een trainingsbevoegdheid?   

307  Bevoegd4_b  F1 

  Heeft deze jeugdspeler uit een hoger team een trainingsbevoegdheid?   

308  Locatie4intro  A1 

  Waar beoefent [u/uw kind] [Sport4] doorgaans. Is dat: -> >>ENQ: 
Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

309  Locatie4Overdek  F1 

  -> in een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, 
zwembad of fitnesscentrum, 

  

310  Locatie4AnderAcc  F1 

  -> in een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, 
wijkgebouw of kantine, 

  

311  Locatie4OpenL  F1 

  -> in of op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een sportveld, 
tennisbaan of openluchtzwembad, 

  

312  Locatie4Natuur  F1 

  -> op een openbare plek in de natuur, zoals een park, bos, strand of 
meer, 

  

313  Locatie4OpenB  F1 

  -> op een andere openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje, hangplek 
of op de openbare weg, 

  

314  Locatie4HuisTuin  F1 

  -> thuis of in de tuin,   

315  Locatie4Anders  F1 

  -> of ergens anders?   

316  Locatie4_A  A140 

  STEL VAST: Om welke andere locatie gaat het dan?   

317  SportLid_bintro  A1 

  [Bent u/Is uw kind] wel lid van een sportvereniging of [heeft u/heeft uw 
kind] wel een abonnement op een sportaanbieder, zoals een 
fitnesscentrum, dansschool of zwembad? >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

318  SportLid_bSport  F1 

  -> Ja, lid van een sportvereniging   

319  SportLid_bAbon  F1 

  -> Ja, abonnement op een sportaanbieder, zoals een fitnesscentrum, 
dansschool of zwembad 

  

320  SportLid_bNee  F1 

  -> Nee   

321  SportTot  F4 

  Hoeveel keer heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
gesport? >>ENQ: Indien u het niet precies weet, geeft u dan een zo 
nauwkeurig mogelijke schatting.<< 

  

     



 

 

Microdata Services 

 

documentatie LSM 2017                                      27 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

322  SeizSprtintro  A1 

  Ging het hierbij ook om zogenaamde seizoensgebonden sporten, dus 
om sporten die slechts in een bepaald seizoen van het jaar worden 
beoefend? 

  

323  SeizSprtSki  F1 

  -> Ja, skiën   

324  SeizSprtSnowb  F1 

  -> Ja, snowboarden   

325  SeizSprtSchaats  F1 

  -> Ja, schaatsen   

326  SeizSprtZeil  F1 

  -> Ja, zeilen   

327  SeizSprtAnders  F1 

  -> Ja, een andere seizoensgebonden sport   

328  SeizSprtNee  F1 

  -> Nee   

329  UurSki  F4 

  Hoeveel uur heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
geskied? >>ENQ: Als OP het antwoord niet precies weet, mag OP 
schatten. S.v.p. afronden op hele uren.<< 

  

330  UurSnowb  F4 

  Hoeveel uur heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
gesnowboard? >>ENQ: Als OP het antwoord niet precies weet, mag OP 
schatten. S.v.p. afronden op hele uren.<< 

  

331  UurSchaats  F4 

  Hoeveel uur heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
geschaatst? >>ENQ: Als OP het antwoord niet precies weet, mag OP 
schatten. S.v.p. afronden op hele uren.<< 

  

332  UurZeil  F4 

  Hoeveel uur heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
gezeild? >>ENQ: Als OP het antwoord niet precies weet, mag OP 
schatten. S.v.p. afronden op hele uren.<< 

  

333  UurAnderSprt  F4 

  Hoeveel uur heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
andere seizoensgebonden sporten beoefend dan skiën, snowboarden, 
schaatsen of zeilen? >>ENQ: Als OP het antwoord niet precies weet, 
mag OP schatten. S.v.p. afronden op hele uren.<< 

  

334  SprtLeef  F1 

  Welke omschrijving past het beste bij [uw sportieve leven/het sportieve 
leven van uw kind] tot nu toe. Het gaat dus niet om de mate waarin [u/uw 
kind] op dit moment sport, maar over het gehele leven gezien. Is dat: -> 

  

335  SprtBles  F1 

  Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 3 maanden één of meerdere 
sportblessures opgelopen tijdens of als gevolg van het beoefenen van 
[uw/zijn/haar] sport/sporten? 
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336  HoevSprtBles  F2 

  Hoeveel sportblessures heeft [u/uw kind] in de afgelopen 3 maanden 
opgelopen tijdens of als gevolg van het beoefenen van [uw/zijn/haar] 
sport(en)? 

  

337  WelkSport  F1 

  [De volgende vragen gaan over de sportblessure die [u/uw kind] heeft 
opgelopen voor de meest recente blessure.] Bij welke sport heeft [u/uw 
kind] deze blessure opgelopen? 

  

338  WelkSport_A  A255 

  STEL VAST: Welke andere sport is dit dan?   

339  WanneerBles  F1 

  En heeft [u/uw kind] deze blessure dan opgelopen tijdens de les, cursus 
of training of tijdens een wedstrijd van de competitie, een toernooi of 
sportevenement? 

  

340  OudNieuwBles  F1 

  Is er sprake van een blessure waarvan [u/uw kind] nog nooit eerder last 
heeft gehad, of van een oude blessure? 

  

341  Lichaamsdeel  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] deze blessure opgelopen?   

342  SportPlots  F1 

  Is de blessure plotseling of geleidelijk ontstaan?   

343  OorzaakBles  F1 

  Wat was de belangrijkste oorzaak van de blessure. Was dat: ->   

344  AnderOorzaakBles  A100 

  STEL VAST: Wat was dan de oorzaak?   

345  BelSoortLets1  F1 

  Om wat voor soort blessure ging het. Was dat: ->   

346  BelSoortLets2  F1 

  Ging het dan om: ->   

347  AnderLetsel  A50 

  STEL VAST: Om welk soort blessure ging het dan?   

348  WieHulpintro  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor de blessure. Is dat: -> 
>>ENQ:·Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

349  WieHulpNee  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

350  WieHulpJaHui  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

351  WieHulpJaSpe  F1 

  -> ja, door een specialist,   

352  WieHulpJaFysio  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

353  WieHulpJaAnder  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   

354  HoevHui  F2 

  Hoeveel behandelingen heeft [u/uw kind] voor deze blessure gehad bij 
een huisarts? 
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355  HoevSpe  F2 

  Hoeveel behandelingen heeft [u/uw kind] voor deze blessure gehad bij 
een specialist? 

  

356  HoevFysio  F2 

  Hoeveel behandelingen heeft [u/uw kind] voor deze blessure gehad bij 
een fysiotherapeut? 

  

357  HoevAnder  F2 

  Hoeveel behandelingen heeft [u/uw kind] voor deze blessure gehad bij 
een andere hulpverlener, verpleger of arts? 

  

358  Verzuimintro  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[dd-mm-yyyy] ten gevolge van de blessure één of meer dagen niet 
kunnen uitvoeren: -> >>ENQ:·Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

359  VerzuimSchool  F1 

  -> [bent/is] [u/uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

360  VerzuimWerk  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

361  VerzuimSport  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

362  VerzuimThuis  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

363  VerzuimGeen  F1 

  -> of geen van deze?   

364  VerzSchool  F2 

  Hoeveel dagen [bent/is] [u/uw kind] niet naar school gegaan? 
>>ENQ:·Tel alleen de dagen mee waarop [u/uw kind] normaal 
gesproken wel naar school zou gaan.<< 

  

365  VerzSchoolNu  F1 

  [Kunt/Kan] [u/uw kind] op dit moment wel weer naar school gaan?   

366  VerzWerk  F2 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ:·Tel alleen de 
dagen mee waarop u normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

367  VerzWerkNu  F1 

  Kunt u op dit moment wel weer werken?   

368  VerzSport  F2 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? 
>>ENQ:·Tel alle dagen mee waarop [u/uw kind] niet kon sporten, dus 
ook dagen waarop [u/uw kind] normaal gesproken niet sport.<< 

  

369  VerzSportNu  F1 

  [Kunt/Kan] [u/uw kind] op dit moment wel weer aan sport doen?   

370  VerzHH  F2 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   

371  VerzHHNu  F1 

  [Kunt/Kan] [u/uw kind] op dit moment deze bezigheden thuis wel weer 
doen? 
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372  WelkSport2  F1 

  [De volgende vragen gaan over de sportblessure die [u/uw kind] heeft 
opgelopen voor de meest recente blessure.] Bij welke sport heeft [u/uw 
kind] deze blessure opgelopen? 

  

373  WelkSport_A2  A255 

  STEL VAST: Welke andere sport is dit dan?   

374  WanneerBles2  F1 

  En heeft [u/uw kind] deze blessure dan opgelopen tijdens de les, cursus 
of training of tijdens een wedstrijd van de competitie, een toernooi of 
sportevenement? 

  

375  OudNieuwBles2  F1 

  Is er sprake van een blessure waarvan [u/uw kind] nog nooit eerder last 
heeft gehad, of van een oude blessure? 

  

376  Lichaamsdeel2  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] deze blessure opgelopen?   

377  SportPlots2  F1 

  Is de blessure plotseling of geleidelijk ontstaan?   

378  OorzaakBles2  F1 

  Wat was de belangrijkste oorzaak van de blessure. Was dat: ->   

379  AnderOorzaakBles2  A100 

  STEL VAST: Wat was dan de oorzaak?   

380  BelSoortLets3  F1 

  Om wat voor soort blessure ging het. Was dat: ->   

381  BelSoortLets4  F1 

  Ging het dan om: ->   

382  AnderLetsel2  A50 

  STEL VAST: Om welk soort blessure ging het dan?   

383  WieHulpintro2  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor de blessure. Is dat: -> 
>>ENQ:·Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

384  WieHulpNee2  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

385  WieHulpJaHui2  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

386  WieHulpJaSpe2  F1 

  -> ja, door een specialist,   

387  WieHulpJaFysio2  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

388  WieHulpJaAnder2  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   

389  HoevHui2  F2 

  Hoeveel behandelingen heeft [u/uw kind] voor deze blessure gehad bij 
een huisarts? 

  

390  HoevSpe2  F2 

  Hoeveel behandelingen heeft [u/uw kind] voor deze blessure gehad bij 
een specialist? 
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391  HoevFysio2  F2 

  Hoeveel behandelingen heeft [u/uw kind] voor deze blessure gehad bij 
een fysiotherapeut? 

  

392  HoevAnder2  F2 

  Hoeveel behandelingen heeft [u/uw kind] voor deze blessure gehad bij 
een andere hulpverlener, verpleger of arts? 

  

393  Verzuimintro2  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[dd-mm-yyyy] ten gevolge van de blessure één of meer dagen niet 
kunnen uitvoeren: -> >>ENQ:·Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

394  VerzuimSchool2  F1 

  -> [bent/is] [u/uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

395  VerzuimWerk2  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

396  VerzuimSport2  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

397  VerzuimThuis2  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

398  VerzuimGeen2  F1 

  -> of geen van deze?   

399  VerzSchool2  F2 

  Hoeveel dagen [bent/is] [u/uw kind] niet naar school gegaan? 
>>ENQ:·Tel alleen de dagen mee waarop [u/uw kind] normaal 
gesproken wel naar school zou gaan.<< 

  

400  VerzSchoolNu2  F1 

  [Kunt/Kan] [u/uw kind] op dit moment wel weer naar school gaan?   

401  VerzWerk2  F2 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ:·Tel alleen de 
dagen mee waarop u normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

402  VerzWerkNu2  F1 

  Kunt u op dit moment wel weer werken?   

403  VerzSport2  F2 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? 
>>ENQ:·Tel alle dagen mee waarop [u/uw kind] niet kon sporten, dus 
ook dagen waarop [u/uw kind] normaal gesproken niet sport.<< 

  

404  VerzSportNu2  F1 

  [Kunt/Kan] [u/uw kind] op dit moment wel weer aan sport doen?   

405  VerzHH2  F2 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   

406  VerzHHNu2  F1 

  [Kunt/Kan] [u/uw kind] op dit moment deze bezigheden thuis wel weer 
doen? 
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407  UurZitWkVervoer  F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht [u/uw kind] op een doordeweekse dag 
zittend door, tijdens vervoer, zoals zitten in een auto, bus of trein, maar 
niet fietsen. Tel zowel de heen- als de terugreis mee. 

  

408  MinZitWkVervoer  F2 

  Minuten   

409  UurZitWeVervoer  F2 

  Hoeveel uren en minuten waren dat op een weekenddag. Dus op 
zaterdag en/of zondag? >>ENQ: Als OP de activiteit niet verricht, vul dan 
een 0 in.<< 

  

410  MinZitWeVervoer  F2 

  Minuten   

411  UurZitWkWerk  F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht [u/uw kind] op een doordeweekse dag 
zittend door, tijdens werk. Bijvoorbeeld achter een bureau zitten of een 
computer of tablet gebruiken op het werk of thuis? 

  

412  MinZitWkWerk  F2 

  Minuten   

413  UurZitWeWerk  F2 

  Hoeveel uren en minuten waren dat op een weekenddag? >>ENQ: Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een weekenddag 
is op zaterdag of zondag. Als OP de activiteit niet verricht, vul dan een 0 
in.<< 

  

414  MinZitWeWerk  F2 

  Minuten   

415  UurZitWkStudie  F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht [u/uw kind] op een doordeweekse dag 
zittend door, tijdens school of studie. Bijvoorbeeld zitten tijdens de les of 
huiswerk maken op school of thuis? 

  

416  MinZitWkStudie  F2 

  Minuten   

417  UurZitWeStudie  F2 

  Hoeveel uren en minuten waren dat op een weekenddag? >>ENQ: Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een weekenddag 
is op zaterdag of zondag. Als OP de activiteit niet verricht, vul dan een 0 
in.<< 

  

418  MinZitWeStudie  F2 

  Minuten   

419  UurZitWkTV  F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht [u/uw kind] op een doordeweekse dag 
zittend door, met televisie kijken? 

  

420  MinZitWkTV  F2 

  Minuten   
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421  UurZitWeTV  F2 

  Hoeveel uren en minuten waren dat op een weekenddag? >>ENQ: Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een weekenddag 
is op zaterdag of zondag. Als OP de activiteit niet verricht, vul dan een 0 
in.<< 

  

422  MinZitWeTV  F2 

  Minuten   

423  UurZitWkComputer  F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht [u/uw kind] op een doordeweekse dag 
zittend door, terwijl [u/uw kind] thuis een computer, tablet of smartphone 
gebruikte. 

  

424  MinZitWkComputer  F2 

  Minuten   

425  UurZitWeComputer  F2 

  Hoeveel uren en minuten waren dat op een weekenddag? >>ENQ: Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een weekenddag 
is op zaterdag of zondag. Als OP de activiteit niet verricht, vul dan een 0 
in.<< 

  

426  MinZitWeComputer  F2 

  Minuten   

427  UurZitWkAnders  F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht [u/uw kind] op een doordeweekse dag 
zittend door, tijdens andere zittende vrijetijdsbestedingen. 

  

428  MinZitWkAnders  F2 

  Minuten   

429  UurZitWeAnders  F2 

  Hoeveel uren en minuten waren dat op een weekenddag? >>ENQ: Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een weekenddag 
is op zaterdag of zondag. Als OP de activiteit niet verricht, vul dan een 0 
in.<< 

  

430  MinZitWeAnders  F2 

  Minuten   

431  UurLigWkSlaap  F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht [u/uw kind] op een doordeweekse dag 
liggend door slapend voor de nachtrust? 

  

432  MinLigWkSlaap  F2 

  Minuten   

433  UurLigWeSlaap  F2 

  Hoeveel uren en minuten waren dat op een weekenddag?   

434  MinLigWeSlaap  F2 

  Minuten   

435  UurLigWkDut  F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht [u/uw kind] op een doordeweekse dag 
liggend door, terwijl [u/uw kind] liggend een dutje tussendoor deed, 
bijvoorbeeld op de bank of in bed? 

  

436  MinLigWkDut  F2 

  Minuten   
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437  UurLigWeDut  F2 

  Hoeveel uren en minuten waren dat op een weekenddag? >>ENQ: Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een weekenddag 
is op zaterdag of zondag. Als OP de activiteit niet verricht, vul dan een 0 
in.<< 

  

438  MinLigWeDut  F2 

  Minuten   

439  ArbOng  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds [Min12maanden], 
betrokken geweest bij een arbeidsongeval. Dat wil zeggen een voorval 
tijdens het werk waardoor u lichamelijk letsel heeft opgelopen? 

  

440  HoeVaak  F2 

  U heeft aangegeven dat u de afgelopen 12 maanden lichamelijk letsel 
heeft opgelopen bij een arbeidsongeval. De volgende vragen gaan 
hierover. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen 
bij een arbeidsongeval? 

  

441  WelkArbeid  F1 

  Heeft dit ongeval plaatsgevonden tijdens betaald werk of 
vrijwilligerswerk? 

  

442  HoeArbeid  F1 

  Hoe ontstond het letsel van dit arbeidsongeval. Was dat:->   

443  AndersArb  A50 

  STEL VAST: Hoe is het letsel dan ontstaan?   

444  VallenArb  F2 

  En was het dan door:->   

445  VoorwerpArb  F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

446  AndersVoorwerpArb  A50 

  STEL VAST: Om welk incident met voorwerp, obstakel, gereedschap of 
machine gaat het dan? 

  

447  ContactArb  F1 

  Was het dan door:->   

448  AndersContactArb  A50 

  STEL VAST: Om welk incident met personen of dier ging het dan?   

449  OverbelastingArb  F1 

  Was dat dan door:->   

450  AndersOverbelArb  A50 

  STEL VAST: Hoe is de overbelasting dan ontstaan?   

451  WieHulpintro3  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

452  WieHulpNee3  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

453  WieHulpJaHui3  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

454  WieHulpJaSpe3  F1 

  -> ja, door een specialist,   
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455  WieHulpJaFysio3  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

456  WieHulpJaAnder3  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   

457  WaarHulpintro  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

458  WaarHulpWerk  F1 

  -> [op het werk,]   

459  WaarHulpSEH  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

460  WaarHulpZkh  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

461  WaarHulpZkhOpn  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

462  WaarHulpHuisArts  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

463  WaarHulpAnders  F1 

  -> en/of ergens anders?   

464  Verzuimintro3  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

465  VerzuimSchool3  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

466  VerzuimWerk3  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

467  VerzuimSport3  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

468  VerzuimThuis3  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

469  VerzuimGeen3  F1 

  -> of geen van deze?   

470  VerzSchool3  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

471  VerzWerk3  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 
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472  VerzSport3  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

473  VerzHH3  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   

474  Lichaamsdeel3  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

475  BelSoortLets5  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

476  BelSoortLets6  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

477  BelSoortLets7  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

478  Belast  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

479  AnderLetsel3  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

480  Alcohol  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

481  AlcHoev  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

482  WelkArbeid2  F1 

  Heeft dit ongeval plaatsgevonden tijdens betaald werk of 
vrijwilligerswerk? 

  

483  HoeArbeid2  F1 

  Hoe ontstond het letsel van dit arbeidsongeval. Was dat:->   

484  AndersArb2  A50 

  STEL VAST: Hoe is het letsel dan ontstaan?   

485  VallenArb2  F2 

  En was het dan door:->   

486  VoorwerpArb2  F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

487  AndersVoorwerpArb2  A50 

  STEL VAST: Om welk incident met voorwerp, obstakel, gereedschap of 
machine gaat het dan? 

  

488  ContactArb2  F1 

  Was het dan door:->   

489  AndersContactArb2  A50 

  STEL VAST: Om welk incident met personen of dier ging het dan?   

490  OverbelastingArb2  F1 

  Was dat dan door:->   

491  AndersOverbelArb2  A50 

  STEL VAST: Hoe is de overbelasting dan ontstaan?   
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492  WieHulpintro4  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

493  WieHulpNee4  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

494  WieHulpJaHui4  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

495  WieHulpJaSpe4  F1 

  -> ja, door een specialist,   

496  WieHulpJaFysio4  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

497  WieHulpJaAnder4  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   

498  WaarHulpintro2  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

499  WaarHulpWerk2  F1 

  -> [op het werk,]   

500  WaarHulpSEH2  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

501  WaarHulpZkh2  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

502  WaarHulpZkhOpn2  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

503  WaarHulpHuisArts2  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

504  WaarHulpAnders2  F1 

  -> en/of ergens anders?   

505  Verzuimintro4  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

506  VerzuimSchool4  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

507  VerzuimWerk4  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

508  VerzuimSport4  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

509  VerzuimThuis4  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

510  VerzuimGeen4  F1 

  -> of geen van deze?   
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511  VerzSchool4  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

512  VerzWerk4  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

513  VerzSport4  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

514  VerzHH4  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   

515  Lichaamsdeel4  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

516  BelSoortLets8  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

517  BelSoortLets9  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

518  BelSoortLets10  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

519  Belast2  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

520  AnderLetsel4  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

521  Alcohol2  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

522  AlcHoev2  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

523  IntroAC  F1 

  Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden, een verwonding, 
blessure of ander lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval of tijdens 
het sporten. 

  

524  AC1_A  F1 

  Was dit bij een verkeersongeval. Een verkeersongeval tijdens het werk 
telt hier niet mee. Een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer telt 
hier wel mee? 

  

525  AC1_C  F1 

  Was dit bij een ongeval in en om het huis?   

526  AC1_E  F1 

  Was dit bij een ongeval tijdens een andere vrijetijdsactiviteit?   

527  AC1_F  F1 

  Was dit bij een ander niet werk-gerelateerd ongeval?   
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528  VHoeVaak  F2 

  Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen 
bij een verkeersongeval? 

  

529  VervoerMdl1  F2 

  Welk soort vervoermiddel gebruikte [u/uw kind] toen het ongeval 
plaatsvond:-> 

  

530  AnderVervoer  A50 

  STEL VAST: Welk ander vervoermiddel?   

531  Tegenpartij  F1 

  Was er een ander vervoermiddel bij het ongeval betrokken, wat zou u 
zeggen:-> 

  

532  TegenpVerv1  F2 

  Welk soort vervoermiddel gebruikte de tegenpartij? >>ENQ: Als er 
meerdere tegenpartijen waren, geef dan aan [door welk vervoermiddel 
[u/uw kind] het eerst werd geraakt/voor welk vervoermiddel moest 
worden uitgeweken].<< 

  

533  AndTegenpVerv  A50 

  STEL VAST: Welk ander vervoermiddel?   

534  WAAR  F1 

  Op wat voor straat of weg vond het ongeval plaats. Wat dat:->   

535  AndersWaar  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

536  GemWeg  F1 

  Was dat op een gemeentelijke weg binnen of buiten de bebouwde kom?   

537  Fietspad  F1 

  Was dat op een (brom)fietspad binnen of buiten de bebouwde kom?   

538  Welkweg  F1 

  Waar vond het ongeval plaats. Was dat:->   

539  AndersWelk  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

540  Kruising  F1 

  Op wat voor kruising was het.->   

541  Omstandighintro  A1 

  Onder welke omstandigheden vond het ongeval plaats, was dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

542  OmstandighFile  F1 

  -> in een file,   

543  OmstandighWerkzaamh  F1 

  -> bij wegwerkzaamheden,   

544  OmstandighRegelm  F1 

  -> op een weg waar [u/uw kind] regelmatig, dus vaker dan één keer per 
maand, komt, 

  

545  OmstandighDuisternis  F1 

  -> bij duisternis,   

546  OmstandighSchemer  F1 

  -> bij schemering,   
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547  OmstandighZon  F1 

  -> in de verblindende zon,   

548  OmstandighWeerOmst  F1 

  -> bij extreme weersomstandigheden,   

549  OmstandighAnders  F1 

  -> en/of ergens anders?   

550  AnderOmst  A50 

  STEL VAST: Onder welke andere omstandigheden was het dan?   

551  Duister  F1 

  Was er toen wel of geen wegverlichting?   

552  Weer  F1 

  Bij welk soort extreme weersomstandigheden was het dan, was het: ->   

553  Anderfact1intro  A1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval,was dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

554  Anderfact1Grond  F1 

  -> ongelijke ondergrond,   

555  Anderfact1Wegdek  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan het wegdek,   

556  Anderfact1Onderh  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan iets anders,   

557  Anderfact1LagIets  F1 

  -> er lag iets op de weg of het trottoir,   

558  Anderfact1GeenDeze  F1 

  -> geen van deze,   

559  Anderfact1Weetniet  F1 

  -> of weet u het niet?   

560  Anderfact2intro  A1 

  Speelden[ dan/ daarnaast] deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: 
Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

561  Anderfact2Hand  F1 

  -> [u/uw kind] had iets in de handen,   

562  Anderfact2Telefoon  F1 

  -> [u/uw kind] was met een telefoon bezig,   

563  Anderfact2OnoplU  F1 

  -> onoplettendheid van [u/uw kind],   

564  Anderfact2OnoplAnder  F1 

  -> onoplettendheid van een ander,   

565  Anderfact2Moe  F1 

  -> vermoeidheid,   

566  Anderfact2Anders  F1 

  -> iets anders,   

567  Anderfact2GeenDeze  F1 

  -> geen van deze,   

568  Anderfact2Weetniet  F1 

  -> of weet u het niet?   
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569  FactAnders  A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

570  WieHulpintro5  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

571  WieHulpNee5  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

572  WieHulpJaHui5  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

573  WieHulpJaSpe5  F1 

  -> ja, door een specialist,   

574  WieHulpJaFysio5  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

575  WieHulpJaAnder5  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   

576  WaarHulpintro3  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

577  WaarHulpWerk3  F1 

  -> [op het werk,]   

578  WaarHulpSEH3  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

579  WaarHulpZkh3  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

580  WaarHulpZkhOpn3  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

581  WaarHulpHuisArts3  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

582  WaarHulpAnders3  F1 

  -> en/of ergens anders?   

583  Verzuimintro5  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

584  VerzuimSchool5  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

585  VerzuimWerk5  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

586  VerzuimSport5  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

587  VerzuimThuis5  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   
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588  VerzuimGeen5  F1 

  -> of geen van deze?   

589  VerzSchool5  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

590  VerzWerk5  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

591  VerzSport5  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

592  VerzHH5  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   

593  Lichaamsdeel5  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

594  BelSoortLets11  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

595  BelSoortLets12  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

596  BelSoortLets13  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

597  Belast3  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

598  AnderLetsel5  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

599  Alcohol3  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

600  AlcHoev3  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

601  VervoerMdl2  F2 

  Welk soort vervoermiddel gebruikte [u/uw kind] toen het ongeval 
plaatsvond:-> 

  

602  AnderVervoer2  A50 

  STEL VAST: Welk ander vervoermiddel?   

603  Tegenpartij2  F1 

  Was er een ander vervoermiddel bij het ongeval betrokken, wat zou u 
zeggen:-> 

  

604  TegenpVerv2  F2 

  Welk soort vervoermiddel gebruikte de tegenpartij? >>ENQ: Als er 
meerdere tegenpartijen waren, geef dan aan [door welk vervoermiddel 
[u/uw kind] het eerst werd geraakt/voor welk vervoermiddel moest 
worden uitgeweken].<< 
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605  AndTegenpVerv2  A50 

  STEL VAST: Welk ander vervoermiddel?   

606  Waar2  F1 

  Op wat voor straat of weg vond het ongeval plaats. Wat dat:->   

607  AndersWaar2  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

608  GemWeg2  F1 

  Was dat op een gemeentelijke weg binnen of buiten de bebouwde kom?   

609  Fietspad2  F1 

  Was dat op een (brom)fietspad binnen of buiten de bebouwde kom?   

610  Welkweg2  F1 

  Waar vond het ongeval plaats. Was dat:->   

611  AndersWelk2  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

612  Kruising2  F1 

  Op wat voor kruising was het.->   

613  Omstandighintro2  A1 

  Onder welke omstandigheden vond het ongeval plaats, was dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

614  OmstandighFile2  F1 

  -> in een file,   

615  OmstandighWerkzaamh2  F1 

  -> bij wegwerkzaamheden,   

616  OmstandighRegelm2  F1 

  -> op een weg waar [u/uw kind] regelmatig, dus vaker dan één keer per 
maand, komt, 

  

617  OmstandighDuisternis2  F1 

  -> bij duisternis,   

618  OmstandighSchemer2  F1 

  -> bij schemering,   

619  OmstandighZon2  F1 

  -> in de verblindende zon,   

620  OmstandighWeerOmst2  F1 

  -> bij extreme weersomstandigheden,   

621  OmstandighAnders2  F1 

  -> en/of ergens anders?   

622  AnderOmst2  A50 

  STEL VAST: Onder welke andere omstandigheden was het dan?   

623  Duister2  F1 

  Was er toen wel of geen wegverlichting?   

624  Weer2  F1 

  Bij welk soort extreme weersomstandigheden was het dan, was het: ->   

625  Anderfact1intro2  A1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval,was dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
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626  Anderfact1Grond2  F1 

  -> ongelijke ondergrond,   

627  Anderfact1Wegdek2  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan het wegdek,   

628  Anderfact1Onderh2  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan iets anders,   

629  Anderfact1LagIets2  F1 

  -> er lag iets op de weg of het trottoir,   

630  Anderfact1GeenDeze2  F1 

  -> geen van deze,   

631  Anderfact1Weetniet2  F1 

  -> of weet u het niet?   

632  Anderfact2intro2  A1 

  Speelden[ dan/ daarnaast] deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: 
Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

633  Anderfact2Hand2  F1 

  -> [u/uw kind] had iets in de handen,   

634  Anderfact2Telefoon2  F1 

  -> [u/uw kind] was met een telefoon bezig,   

635  Anderfact2OnoplU2  F1 

  -> onoplettendheid van [u/uw kind],   

636  Anderfact2OnoplAnder2  F1 

  -> onoplettendheid van een ander,   

637  Anderfact2Moe2  F1 

  -> vermoeidheid,   

638  Anderfact2Anders2  F1 

  -> iets anders,   

639  Anderfact2GeenDeze2  F1 

  -> geen van deze,   

640  Anderfact2Weetniet2  F1 

  -> of weet u het niet?   

641  FactAnders2  A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

642  WieHulpintro6  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

643  WieHulpNee6  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

644  WieHulpJaHui6  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

645  WieHulpJaSpe6  F1 

  -> ja, door een specialist,   

646  WieHulpJaFysio6  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

647  WieHulpJaAnder6  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   
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648  WaarHulpintro4  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

649  WaarHulpWerk4  F1 

  -> [op het werk,]   

650  WaarHulpSEH4  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

651  WaarHulpZkh4  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

652  WaarHulpZkhOpn4  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

653  WaarHulpHuisArts4  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

654  WaarHulpAnders4  F1 

  -> en/of ergens anders?   

655  Verzuimintro6  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

656  VerzuimSchool6  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

657  VerzuimWerk6  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

658  VerzuimSport6  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

659  VerzuimThuis6  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

660  VerzuimGeen6  F1 

  -> of geen van deze?   

661  VerzSchool6  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

662  VerzWerk6  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

663  VerzSport6  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

664  VerzHH6  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   
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665  Lichaamsdeel6  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

666  BelSoortLets14  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

667  BelSoortLets15  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

668  BelSoortLets16  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

669  Belast4  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

670  AnderLetsel6  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

671  Alcohol4  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

672  AlcHoev4  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

673  HHoeVaak  F2 

   Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden letsel 
opgelopen bij een ongeval in en om het huis? 

  

674  Waar1intro  A1 

  Waar vond het ongeval plaats waarbij [u/uw kind] de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

675  Waar1Straat  F1 

  -> op straat, een rijweg, een trottoir of stoep of op een fietspad,   

676  Waar1Thuis  F1 

  -> in en om het huis of thuis,   

677  Waar1School  F1 

  -> op school of op het schoolplein,   

678  Waar1Opvang  F1 

  -> bij de kinderopvang, de crèche, peuterspeelzaal of de naschoolse 
opvang, 

  

679  Waar1Sportschool  F1 

  -> bij een sportaccommodatie of zwembad,   

680  Waar1Geendeze  F1 

  -> geen van deze,   

681  Waar1Weetniet  F1 

  -> of weet u het niet?   

682  Waar2intro  A1 

  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

683  Waar2Speeltuin  F1 

  -> bij een speelgelegenheid of speeltuin,   

684  Waar2Kermis  F1 

  -> in een pretpark, op een kermis of braderie,   
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685  Waar2Vakantie  F1 

  -> op een vakantie accommodatie,   

686  Waar2Horeca  F1 

  -> in een café, hotel, restaurant of dansgelegenheid,   

687  Waar2Winkel  F1 

  -> in een winkel, winkelcentrum of op een markt,   

688  Waar2Natuur  F1 

  -> in een bos, park, of op het strand, open water of ijs, of bij een 
natuurgebied, 

  

689  Waar2Anders  F1 

  -> ergens anders,   

690  Waar2Weetniet  F1 

  -> of weet u het niet?   

691  AndersWaar3  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

692  HoeLets  F1 

  Hoe ontstond de verwonding, blessure of het letsel:->   

693  AndersLets  A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

694  VallenLets  F2 

  En was het dan:->   

695  VoorwerpLets  F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

696  AndersVoorwerpLets  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

697  ContactLets  F1 

  Was het dan:->   

698  AndersContactLets  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

699  OverbelastingLets  F1 

  Was dat dan door:->   

700  AndersOverbelLets  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

701  Factoren1intro  A1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

702  Factoren1Grond  F1 

  -> ongelijke ondergrond,   

703  Factoren1Glad  F1 

  -> gladde ondergrond,   

704  Factoren1Onderh  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan de omgeving,   

705  Factoren1LosSpul  F1 

  -> los liggend materiaal,   

706  Factoren1TydelWeg  F1 

  -> tijdelijk wegdek,   
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707  Factoren1Obstakel  F1 

  -> slecht zichtbaar obstakel,   

708  Factoren1Donker  F1 

  -> het was donker, waardoor [u/uw kind] het niet goed kon zien,   

709  Factoren1GeenDeze  F1 

  -> geen van deze,   

710  Factoren1Weetniet  F1 

  -> of weet u het niet?   

711  Factoren2intro  A1 

  Speelden [dan/daarnaast] deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 
Meerdere antwoorden mogelijk Gebruik bij meerdere antwoorden een 
koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

712  Factoren2Bril  F1 

  -> [u/uw kind] had geen bril op en kon het niet goed zien,   

713  Factoren2Hand  F1 

  -> [u/uw kind] had iets in de handen,   

714  Factoren2Sokken  F1 

  -> [u/uw kind] had gladde schoenen of sokken aan,   

715  Factoren2Rollator  F1 

  -> [u/uw kind] liep met een rollator,   

716  Factoren2Afgeleid  F1 

  -> [u/uw kind] werd afgeleid,   

717  Factoren2OnoplU  F1 

  -> onoplettendheid van [u/uw kind],   

718  Factoren2OnoplAnder  F1 

  -> onoplettendheid van een ander,   

719  Factoren2Moe  F1 

  -> vermoeidheid,   

720  Factoren2Anders  F1 

  -> iets anders,   

721  Factoren2Weetniet  F1 

  -> of weet u het niet?   

722  FactorenAnd  A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

723  WieHulpintro7  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

724  WieHulpNee7  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

725  WieHulpJaHui7  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

726  WieHulpJaSpe7  F1 

  -> ja, door een specialist,   

727  WieHulpJaFysio7  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

728  WieHulpJaAnder7  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   
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729  WaarHulpintro5  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

730  WaarHulpWerk5  F1 

  -> [op het werk,]   

731  WaarHulpSEH5  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

732  WaarHulpZkh5  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

733  WaarHulpZkhOpn5  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

734  WaarHulpHuisArts5  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

735  WaarHulpAnders5  F1 

  -> en/of ergens anders?   

736  Verzuimintro7  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

737  VerzuimSchool7  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

738  VerzuimWerk7  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

739  VerzuimSport7  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

740  VerzuimThuis7  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

741  VerzuimGeen7  F1 

  -> of geen van deze?   

742  VerzSchool7  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

743  VerzWerk7  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

744  VerzSport7  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

745  VerzHH7  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   



 

 

Microdata Services 

 

documentatie LSM 2017                                      50 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

746  Lichaamsdeel7  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

747  BelSoortLets17  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

748  BelSoortLets18  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

749  BelSoortLets19  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

750  Belast5  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

751  AnderLetsel7  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

752  Alcohol5  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

753  AlcHoev5  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

754  Waar1intro2  A1 

  Waar vond het ongeval plaats waarbij [u/uw kind] de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

755  Waar1Straat2  F1 

  -> op straat, een rijweg, een trottoir of stoep of op een fietspad,   

756  Waar1Thuis2  F1 

  -> in en om het huis of thuis,   

757  Waar1School2  F1 

  -> op school of op het schoolplein,   

758  Waar1Opvang2  F1 

  -> bij de kinderopvang, de crèche, peuterspeelzaal of de naschoolse 
opvang, 

  

759  Waar1Sportschool2  F1 

  -> bij een sportaccommodatie of zwembad,   

760  Waar1Geendeze2  F1 

  -> geen van deze,   

761  Waar1Weetniet2  F1 

  -> of weet u het niet?   

762  Waar2intro2  A1 

  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

763  Waar2Speeltuin2  F1 

  -> bij een speelgelegenheid of speeltuin,   

764  Waar2Kermis2  F1 

  -> in een pretpark, op een kermis of braderie,   

765  Waar2Vakantie2  F1 

  -> op een vakantie accommodatie,   
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766  Waar2Horeca2  F1 

  -> in een café, hotel, restaurant of dansgelegenheid,   

767  Waar2Winkel2  F1 

  -> in een winkel, winkelcentrum of op een markt,   

768  Waar2Natuur2  F1 

  -> in een bos, park, of op het strand, open water of ijs, of bij een 
natuurgebied, 

  

769  Waar2Anders2  F1 

  -> ergens anders,   

770  Waar2Weetniet2  F1 

  -> of weet u het niet?   

771  AndersWaar4  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

772  HoeLets2  F1 

  Hoe ontstond de verwonding, blessure of het letsel:->   

773  AndersLets2  A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

774  VallenLets2  F2 

  En was het dan:->   

775  VoorwerpLets2  F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

776  AndersVoorwerpLets2  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

777  ContactLets2  F1 

  Was het dan:->   

778  AndersContactLets2  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

779  OverbelastingLets2  F1 

  Was dat dan door:->   

780  AndersOverbelLets2  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

781  Factoren1intro2  A1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

782  Factoren1Grond2  F1 

  -> ongelijke ondergrond,   

783  Factoren1Glad2  F1 

  -> gladde ondergrond,   

784  Factoren1Onderh2  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan de omgeving,   

785  Factoren1LosSpul2  F1 

  -> los liggend materiaal,   

786  Factoren1TydelWeg2  F1 

  -> tijdelijk wegdek,   

787  Factoren1Obstakel2  F1 

  -> slecht zichtbaar obstakel,   

     



 

 

Microdata Services 

 

documentatie LSM 2017                                      52 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

788  Factoren1Donker2  F1 

  -> het was donker, waardoor [u/uw kind] het niet goed kon zien,   

789  Factoren1GeenDeze2  F1 

  -> geen van deze,   

790  Factoren1Weetniet2  F1 

  -> of weet u het niet?   

791  Factoren2intro2  A1 

  Speelden [dan/daarnaast] deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 
Meerdere antwoorden mogelijk Gebruik bij meerdere antwoorden een 
koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

792  Factoren2Bril2  F1 

  -> [u/uw kind] had geen bril op en kon het niet goed zien,   

793  Factoren2Hand2  F1 

  -> [u/uw kind] had iets in de handen,   

794  Factoren2Sokken2  F1 

  -> [u/uw kind] had gladde schoenen of sokken aan,   

795  Factoren2Rollator2  F1 

  -> [u/uw kind] liep met een rollator,   

796  Factoren2Afgeleid2  F1 

  -> [u/uw kind] werd afgeleid,   

797  Factoren2OnoplU2  F1 

  -> onoplettendheid van [u/uw kind],   

798  Factoren2OnoplAnder2  F1 

  -> onoplettendheid van een ander,   

799  Factoren2Moe2  F1 

  -> vermoeidheid,   

800  Factoren2Anders2  F1 

  -> iets anders,   

801  Factoren2Weetniet2  F1 

  -> of weet u het niet?   

802  FactorenAnd2  A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

803  WieHulpintro8  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

804  WieHulpNee8  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

805  WieHulpJaHui8  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

806  WieHulpJaSpe8  F1 

  -> ja, door een specialist,   

807  WieHulpJaFysio8  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

808  WieHulpJaAnder8  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   
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809  WaarHulpintro6  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

810  WaarHulpWerk6  F1 

  -> [op het werk,]   

811  WaarHulpSEH6  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

812  WaarHulpZkh6  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

813  WaarHulpZkhOpn6  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

814  WaarHulpHuisArts6  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

815  WaarHulpAnders6  F1 

  -> en/of ergens anders?   

816  Verzuimintro8  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

817  VerzuimSchool8  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

818  VerzuimWerk8  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

819  VerzuimSport8  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

820  VerzuimThuis8  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

821  VerzuimGeen8  F1 

  -> of geen van deze?   

822  VerzSchool8  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

823  VerzWerk8  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

824  VerzSport8  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

825  VerzHH8  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   
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826  Lichaamsdeel8  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

827  BelSoortLets20  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

828  BelSoortLets21  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

829  BelSoortLets22  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

830  Belast6  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

831  AnderLetsel8  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

832  Alcohol6  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

833  AlcHoev6  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

834  VTHoeVaak  F2 

  Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen 
bij een ongeval tijdens een vrijetijdsactiviteit? 

  

835  Waar1intro3  A1 

  Waar vond het ongeval plaats waarbij [u/uw kind] de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

836  Waar1Straat3  F1 

  -> op straat, een rijweg, een trottoir of stoep of op een fietspad,   

837  Waar1Thuis3  F1 

  -> in en om het huis of thuis,   

838  Waar1School3  F1 

  -> op school of op het schoolplein,   

839  Waar1Opvang3  F1 

  -> bij de kinderopvang, de crèche, peuterspeelzaal of de naschoolse 
opvang, 

  

840  Waar1Sportschool3  F1 

  -> bij een sportaccommodatie of zwembad,   

841  Waar1Geendeze3  F1 

  -> geen van deze,   

842  Waar1Weetniet3  F1 

  -> of weet u het niet?   

843  Waar2intro3  A1 

  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

844  Waar2Speeltuin3  F1 

  -> bij een speelgelegenheid of speeltuin,   

845  Waar2Kermis3  F1 

  -> in een pretpark, op een kermis of braderie,   
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846  Waar2Vakantie3  F1 

  -> op een vakantie accommodatie,   

847  Waar2Horeca3  F1 

  -> in een café, hotel, restaurant of dansgelegenheid,   

848  Waar2Winkel3  F1 

  -> in een winkel, winkelcentrum of op een markt,   

849  Waar2Natuur3  F1 

  -> in een bos, park, of op het strand, open water of ijs, of bij een 
natuurgebied, 

  

850  Waar2Anders3  F1 

  -> ergens anders,   

851  Waar2Weetniet3  F1 

  -> of weet u het niet?   

852  AndersWaar5  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

853  HoeLets3  F1 

  Hoe ontstond de verwonding, blessure of het letsel:->   

854  AndersLets3  A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

855  VallenLets3  F2 

  En was het dan:->   

856  VoorwerpLets3  F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

857  AndersVoorwerpLets3  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

858  ContactLets3  F1 

  Was het dan:->   

859  AndersContactLets3  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

860  OverbelastingLets3  F1 

  Was dat dan door:->   

861  AndersOverbelLets3  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

862  Factoren1intro3  A1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

863  Factoren1Grond3  F1 

  -> ongelijke ondergrond,   

864  Factoren1Glad3  F1 

  -> gladde ondergrond,   

865  Factoren1Onderh3  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan de omgeving,   

866  Factoren1LosSpul3  F1 

  -> los liggend materiaal,   

867  Factoren1TydelWeg3  F1 

  -> tijdelijk wegdek,   
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868  Factoren1Obstakel3  F1 

  -> slecht zichtbaar obstakel,   

869  Factoren1Donker3  F1 

  -> het was donker, waardoor [u/uw kind] het niet goed kon zien,   

870  Factoren1GeenDeze3  F1 

  -> geen van deze,   

871  Factoren1Weetniet3  F1 

  -> of weet u het niet?   

872  Factoren2intro3  A1 

  Speelden [dan/daarnaast] deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 
Meerdere antwoorden mogelijk Gebruik bij meerdere antwoorden een 
koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

873  Factoren2Bril3  F1 

  -> [u/uw kind] had geen bril op en kon het niet goed zien,   

874  Factoren2Hand3  F1 

  -> [u/uw kind] had iets in de handen,   

875  Factoren2Sokken3  F1 

  -> [u/uw kind] had gladde schoenen of sokken aan,   

876  Factoren2Rollator3  F1 

  -> [u/uw kind] liep met een rollator,   

877  Factoren2Afgeleid3  F1 

  -> [u/uw kind] werd afgeleid,   

878  Factoren2OnoplU3  F1 

  -> onoplettendheid van [u/uw kind],   

879  Factoren2OnoplAnder3  F1 

  -> onoplettendheid van een ander,   

880  Factoren2Moe3  F1 

  -> vermoeidheid,   

881  Factoren2Anders3  F1 

  -> iets anders,   

882  Factoren2Weetniet3  F1 

  -> of weet u het niet?   

883  FactorenAnd3  A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

884  WieHulpintro11  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

885  WieHulpNee11  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

886  WieHulpJaHui11  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

887  WieHulpJaSpe11  F1 

  -> ja, door een specialist,   

888  WieHulpJaFysio11  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

889  WieHulpJaAnder11  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   
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890  WaarHulpintro9  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

891  WaarHulpWerk9  F1 

  -> [op het werk,]   

892  WaarHulpSEH9  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

893  WaarHulpZkh9  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

894  WaarHulpZkhOpn9  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

895  WaarHulpHuisArts9  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

896  WaarHulpAnders9  F1 

  -> en/of ergens anders?   

897  Verzuimintro11  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

898  VerzuimSchool11  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

899  VerzuimWerk11  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

900  VerzuimSport11  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

901  VerzuimThuis11  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

902  VerzuimGeen11  F1 

  -> of geen van deze?   

903  VerzSchool11  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

904  VerzWerk11  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

905  VerzSport11  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

906  VerzHH11  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   
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907  Lichaamsdeel11  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

908  BelSoortLets29  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

909  BelSoortLets30  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

910  BelSoortLets31  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

911  Belast9  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

912  AnderLetsel11  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

913  Alcohol9  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

914  AlcHoev9  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

915  Waar1intro4  A1 

  Waar vond het ongeval plaats waarbij [u/uw kind] de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

916  Waar1Straat4  F1 

  -> op straat, een rijweg, een trottoir of stoep of op een fietspad,   

917  Waar1Thuis4  F1 

  -> in en om het huis of thuis,   

918  Waar1School4  F1 

  -> op school of op het schoolplein,   

919  Waar1Opvang4  F1 

  -> bij de kinderopvang, de crèche, peuterspeelzaal of de naschoolse 
opvang, 

  

920  Waar1Sportschool4  F1 

  -> bij een sportaccommodatie of zwembad,   

921  Waar1Geendeze4  F1 

  -> geen van deze,   

922  Waar1Weetniet4  F1 

  -> of weet u het niet?   

923  Waar2intro4  A1 

  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

924  Waar2Speeltuin4  F1 

  -> bij een speelgelegenheid of speeltuin,   

925  Waar2Kermis4  F1 

  -> in een pretpark, op een kermis of braderie,   

926  Waar2Vakantie4  F1 

  -> op een vakantie accommodatie,   
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927  Waar2Horeca4  F1 

  -> in een café, hotel, restaurant of dansgelegenheid,   

928  Waar2Winkel4  F1 

  -> in een winkel, winkelcentrum of op een markt,   

929  Waar2Natuur4  F1 

  -> in een bos, park, of op het strand, open water of ijs, of bij een 
natuurgebied, 

  

930  Waar2Anders4  F1 

  -> ergens anders,   

931  Waar2Weetniet4  F1 

  -> of weet u het niet?   

932  AndersWaar6  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

933  HoeLets4  F1 

  Hoe ontstond de verwonding, blessure of het letsel:->   

934  AndersLets4  A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

935  VallenLets4  F2 

  En was het dan:->   

936  VoorwerpLets4  F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

937  AndersVoorwerpLets4  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

938  ContactLets4  F1 

  Was het dan:->   

939  AndersContactLets4  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

940  OverbelastingLets4  F1 

  Was dat dan door:->   

941  AndersOverbelLets4  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

942  Factoren1intro4  A1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

943  Factoren1Grond4  F1 

  -> ongelijke ondergrond,   

944  Factoren1Glad4  F1 

  -> gladde ondergrond,   

945  Factoren1Onderh4  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan de omgeving,   

946  Factoren1LosSpul4  F1 

  -> los liggend materiaal,   

947  Factoren1TydelWeg4  F1 

  -> tijdelijk wegdek,   

948  Factoren1Obstakel4  F1 

  -> slecht zichtbaar obstakel,   
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949  Factoren1Donker4  F1 

  -> het was donker, waardoor [u/uw kind] het niet goed kon zien,   

950  Factoren1GeenDeze4  F1 

  -> geen van deze,   

951  Factoren1Weetniet4  F1 

  -> of weet u het niet?   

952  Factoren2intro4  A1 

  Speelden [dan/daarnaast] deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 
Meerdere antwoorden mogelijk Gebruik bij meerdere antwoorden een 
koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

953  Factoren2Bril4  F1 

  -> [u/uw kind] had geen bril op en kon het niet goed zien,   

954  Factoren2Hand4  F1 

  -> [u/uw kind] had iets in de handen,   

955  Factoren2Sokken4  F1 

  -> [u/uw kind] had gladde schoenen of sokken aan,   

956  Factoren2Rollator4  F1 

  -> [u/uw kind] liep met een rollator,   

957  Factoren2Afgeleid4  F1 

  -> [u/uw kind] werd afgeleid,   

958  Factoren2OnoplU4  F1 

  -> onoplettendheid van [u/uw kind],   

959  Factoren2OnoplAnder4  F1 

  -> onoplettendheid van een ander,   

960  Factoren2Moe4  F1 

  -> vermoeidheid,   

961  Factoren2Anders4  F1 

  -> iets anders,   

962  Factoren2Weetniet4  F1 

  -> of weet u het niet?   

963  FactorenAnd4  A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

964  WieHulpintro12  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

965  WieHulpNee12  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

966  WieHulpJaHui12  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

967  WieHulpJaSpe12  F1 

  -> ja, door een specialist,   

968  WieHulpJaFysio12  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

969  WieHulpJaAnder12  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   
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970  WaarHulpintro10  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

971  WaarHulpWerk10  F1 

  -> [op het werk,]   

972  WaarHulpSEH10  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

973  WaarHulpZkh10  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

974  WaarHulpZkhOpn10  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

975  WaarHulpHuisArts10  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

976  WaarHulpAnders10  F1 

  -> en/of ergens anders?   

977  Verzuimintro12  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

978  VerzuimSchool12  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

979  VerzuimWerk12  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

980  VerzuimSport12  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

981  VerzuimThuis12  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

982  VerzuimGeen12  F1 

  -> of geen van deze?   

983  VerzSchool12  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

984  VerzWerk12  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

985  VerzSport12  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

986  VerzHH12  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   
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987  Lichaamsdeel12  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

988  BelSoortLets32  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

989  BelSoortLets33  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

990  BelSoortLets34  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

991  Belast10  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

992  AnderLetsel12  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

993  Alcohol10  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

994  AlcHoev10  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

995  AOHoeVaak  F2 

  U heeft aangegeven dat [u/uw kind] de afgelopen 12 maanden een 
verwonding, blessure of ander lichamelijk letsel heeft opgelopen bij een 
ander ongeval. De volgende vragen gaan hierover. Hoe vaak heeft [u/uw 
kind] in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen 

  

996  Waar1intro5  A1 

  Waar vond het ongeval plaats waarbij [u/uw kind] de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

997  Waar1Straat5  F1 

  -> op straat, een rijweg, een trottoir of stoep of op een fietspad,   

998  Waar1Thuis5  F1 

  -> in en om het huis of thuis,   

999  Waar1School5  F1 

  -> op school of op het schoolplein,   

1000  Waar1Opvang5  F1 

  -> bij de kinderopvang, de crèche, peuterspeelzaal of de naschoolse 
opvang, 

  

1001  Waar1Sportschool5  F1 

  -> bij een sportaccommodatie of zwembad,   

1002  Waar1Geendeze5  F1 

  -> geen van deze,   

1003  Waar1Weetniet5  F1 

  -> of weet u het niet?   

1004  Waar2intro5  A1 

  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

1005  Waar2Speeltuin5  F1 

  -> bij een speelgelegenheid of speeltuin,   
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1006  Waar2Kermis5  F1 

  -> in een pretpark, op een kermis of braderie,   

1007  Waar2Vakantie5  F1 

  -> op een vakantie accommodatie,   

1008  Waar2Horeca5  F1 

  -> in een café, hotel, restaurant of dansgelegenheid,   

1009  Waar2Winkel5  F1 

  -> in een winkel, winkelcentrum of op een markt,   

1010  Waar2Natuur5  F1 

  -> in een bos, park, of op het strand, open water of ijs, of bij een 
natuurgebied, 

  

1011  Waar2Anders5  F1 

  -> ergens anders,   

1012  Waar2Weetniet5  F1 

  -> of weet u het niet?   

1013  AndersWaar7  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

1014  HoeLets5  F1 

  Hoe ontstond de verwonding, blessure of het letsel:->   

1015  AndersLets5  A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

1016  VallenLets5  F2 

  En was het dan:->   

1017  VoorwerpLets5  F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

1018  AndersVoorwerpLets5  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1019  ContactLets5  F1 

  Was het dan:->   

1020  AndersContactLets5  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1021  OverbelastingLets5  F1 

  Was dat dan door:->   

1022  AndersOverbelLets5  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1023  Factoren1intro5  A1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

1024  Factoren1Grond5  F1 

  -> ongelijke ondergrond,   

1025  Factoren1Glad5  F1 

  -> gladde ondergrond,   

1026  Factoren1Onderh5  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan de omgeving,   

1027  Factoren1LosSpul5  F1 

  -> los liggend materiaal,   
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1028  Factoren1TydelWeg5  F1 

  -> tijdelijk wegdek,   

1029  Factoren1Obstakel5  F1 

  -> slecht zichtbaar obstakel,   

1030  Factoren1Donker5  F1 

  -> het was donker, waardoor [u/uw kind] het niet goed kon zien,   

1031  Factoren1GeenDeze5  F1 

  -> geen van deze,   

1032  Factoren1Weetniet5  F1 

  -> of weet u het niet?   

1033  Factoren2intro5  A1 

  Speelden [dan/daarnaast] deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 
Meerdere antwoorden mogelijk Gebruik bij meerdere antwoorden een 
koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

1034  Factoren2Bril5  F1 

  -> [u/uw kind] had geen bril op en kon het niet goed zien,   

1035  Factoren2Hand5  F1 

  -> [u/uw kind] had iets in de handen,   

1036  Factoren2Sokken5  F1 

  -> [u/uw kind] had gladde schoenen of sokken aan,   

1037  Factoren2Rollator5  F1 

  -> [u/uw kind] liep met een rollator,   

1038  Factoren2Afgeleid5  F1 

  -> [u/uw kind] werd afgeleid,   

1039  Factoren2OnoplU5  F1 

  -> onoplettendheid van [u/uw kind],   

1040  Factoren2OnoplAnder5  F1 

  -> onoplettendheid van een ander,   

1041  Factoren2Moe5  F1 

  -> vermoeidheid,   

1042  Factoren2Anders5  F1 

  -> iets anders,   

1043  Factoren2Weetniet5  F1 

  -> of weet u het niet?   

1044  FactorenAnd5  A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1045  WieHulpintro13  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1046  WieHulpNee13  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

1047  WieHulpJaHui13  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

1048  WieHulpJaSpe13  F1 

  -> ja, door een specialist,   

1049  WieHulpJaFysio13  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   
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1050  WieHulpJaAnder13  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   

1051  WaarHulpintro11  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1052  WaarHulpWerk11  F1 

  -> [op het werk,]   

1053  WaarHulpSEH11  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

1054  WaarHulpZkh11  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

1055  WaarHulpZkhOpn11  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

1056  WaarHulpHuisArts11  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

1057  WaarHulpAnders11  F1 

  -> en/of ergens anders?   

1058  Verzuimintro13  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

1059  VerzuimSchool13  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

1060  VerzuimWerk13  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

1061  VerzuimSport13  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

1062  VerzuimThuis13  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

1063  VerzuimGeen13  F1 

  -> of geen van deze?   

1064  VerzSchool13  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

1065  VerzWerk13  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

1066  VerzSport13  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 
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1067  VerzHH13  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   

1068  Lichaamsdeel13  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

1069  BelSoortLets35  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

1070  BelSoortLets36  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

1071  BelSoortLets37  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

1072  Belast11  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

1073  AnderLetsel13  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

1074  Alcohol11  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

1075  AlcHoev11  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

1076  Waar1intro6  A1 

  Waar vond het ongeval plaats waarbij [u/uw kind] de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

1077  Waar1Straat6  F1 

  -> op straat, een rijweg, een trottoir of stoep of op een fietspad,   

1078  Waar1Thuis6  F1 

  -> in en om het huis of thuis,   

1079  Waar1School6  F1 

  -> op school of op het schoolplein,   

1080  Waar1Opvang6  F1 

  -> bij de kinderopvang, de crèche, peuterspeelzaal of de naschoolse 
opvang, 

  

1081  Waar1Sportschool6  F1 

  -> bij een sportaccommodatie of zwembad,   

1082  Waar1Geendeze6  F1 

  -> geen van deze,   

1083  Waar1Weetniet6  F1 

  -> of weet u het niet?   

1084  Waar2intro6  A1 

  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

1085  Waar2Speeltuin6  F1 

  -> bij een speelgelegenheid of speeltuin,   

1086  Waar2Kermis6  F1 

  -> in een pretpark, op een kermis of braderie,   
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1087  Waar2Vakantie6  F1 

  -> op een vakantie accommodatie,   

1088  Waar2Horeca6  F1 

  -> in een café, hotel, restaurant of dansgelegenheid,   

1089  Waar2Winkel6  F1 

  -> in een winkel, winkelcentrum of op een markt,   

1090  Waar2Natuur6  F1 

  -> in een bos, park, of op het strand, open water of ijs, of bij een 
natuurgebied, 

  

1091  Waar2Anders6  F1 

  -> ergens anders,   

1092  Waar2Weetniet6  F1 

  -> of weet u het niet?   

1093  AndersWaar8  A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

1094  HoeLets6  F1 

  Hoe ontstond de verwonding, blessure of het letsel:->   

1095  AndersLets6  A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

1096  VallenLets6  F2 

  En was het dan:->   

1097  VoorwerpLets6  F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

1098  AndersVoorwerpLets6  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1099  ContactLets6  F1 

  Was het dan:->   

1100  AndersContactLets6  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1101  OverbelastingLets6  F1 

  Was dat dan door:->   

1102  AndersOverbelLets6  A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1103  Factoren1intro6  A1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

1104  Factoren1Grond6  F1 

  -> ongelijke ondergrond,   

1105  Factoren1Glad6  F1 

  -> gladde ondergrond,   

1106  Factoren1Onderh6  F1 

  -> gebrekkig onderhoud aan de omgeving,   

1107  Factoren1LosSpul6  F1 

  -> los liggend materiaal,   

1108  Factoren1TydelWeg6  F1 

  -> tijdelijk wegdek,   

     



 

 

Microdata Services 

 

documentatie LSM 2017                                      68 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1109  Factoren1Obstakel6  F1 

  -> slecht zichtbaar obstakel,   

1110  Factoren1Donker6  F1 

  -> het was donker, waardoor [u/uw kind] het niet goed kon zien,   

1111  Factoren1GeenDeze6  F1 

  -> geen van deze,   

1112  Factoren1Weetniet6  F1 

  -> of weet u het niet?   

1113  Factoren2intro6  A1 

  Speelden [dan/daarnaast] deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 
Meerdere antwoorden mogelijk Gebruik bij meerdere antwoorden een 
koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

1114  Factoren2Bril6  F1 

  -> [u/uw kind] had geen bril op en kon het niet goed zien,   

1115  Factoren2Hand6  F1 

  -> [u/uw kind] had iets in de handen,   

1116  Factoren2Sokken6  F1 

  -> [u/uw kind] had gladde schoenen of sokken aan,   

1117  Factoren2Rollator6  F1 

  -> [u/uw kind] liep met een rollator,   

1118  Factoren2Afgeleid6  F1 

  -> [u/uw kind] werd afgeleid,   

1119  Factoren2OnoplU6  F1 

  -> onoplettendheid van [u/uw kind],   

1120  Factoren2OnoplAnder6  F1 

  -> onoplettendheid van een ander,   

1121  Factoren2Moe6  F1 

  -> vermoeidheid,   

1122  Factoren2Anders6  F1 

  -> iets anders,   

1123  Factoren2Weetniet6  F1 

  -> of weet u het niet?   

1124  FactorenAnd6  A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1125  WieHulpintro14  A1 

  [Bent u/Is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is dat:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1126  WieHulpNee14  F1 

  -> nee, [u/uw kind] heeft geen consult of behandeling gehad,   

1127  WieHulpJaHui14  F1 

  -> ja, door een huisarts,   

1128  WieHulpJaSpe14  F1 

  -> ja, door een specialist,   

1129  WieHulpJaFysio14  F1 

  -> ja, door een fysiotherapeut,   

1130  WieHulpJaAnder14  F1 

  -> en/of ja, door een andere hulpverlener, verpleger of arts?   
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1131  WaarHulpintro12  A1 

  Waar [bent u/is uw kind] medisch behandeld voor dit [letsel/ongeval]. Is 
dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1132  WaarHulpWerk12  F1 

  -> [op het werk,]   

1133  WaarHulpSEH12  F1 

  -> op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis,   

1134  WaarHulpZkh12  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te 
blijven, 

  

1135  WaarHulpZkhOpn12  F1 

  -> in een ziekenhuis of andere kliniek, waar [u/uw kind] minstens één 
nacht verbleef, 

  

1136  WaarHulpHuisArts12  F1 

  -> bij de huisarts of huisartsenpost,   

1137  WaarHulpAnders12  F1 

  -> en/of ergens anders?   

1138  Verzuimintro14  A1 

  Heeft [u/uw kind] één van de volgende bezigheden in de periode sinds 
[Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1] ten gevolge van het letsel een of 
meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

1139  VerzuimSchool14  F1 

  -> [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan op dagen waarop [u/uw 
kind] normaal wel naar school gaat, 

  

1140  VerzuimWerk14  F1 

  -> [heeft u geen betaald werk verricht op dagen waarop u normaal wel 
betaald werk verricht,] 

  

1141  VerzuimSport14  F1 

  -> heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen,   

1142  VerzuimThuis14  F1 

  -> heeft [u/uw kind] geen bezigheden thuis kunnen doen,   

1143  VerzuimGeen14  F1 

  -> of geen van deze?   

1144  VerzSchool14  F3 

  Hoeveel dagen [bent u/is uw kind] niet naar school gegaan? >>ENQ: Tel 
alleen de dagen mee waarop OP normaalgesproken wel naar school zou 
gaan.<< 

  

1145  VerzWerk14  F3 

  Hoeveel dagen heeft u nu niet kunnen werken? >>ENQ: Tel alleen de 
dagen mee waarop OP normaal gesproken wel zou werken.<< 

  

1146  VerzSport14  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] niet aan sport kunnen doen? >>ENQ: 
Tel alle dagen mee waarop OP niet kon sporten, dus ook dagen waarop 
OP normaalgesproken niet sport.<< 

  

1147  VerzHH14  F3 

  Hoeveel dagen heeft [u/uw kind] bezigheden thuis niet kunnen doen?   
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1148  Lichaamsdeel14  F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft [u/uw kind] het meest ernstige [letsel 
opgelopen/letsel opgelopen als gevolg van het ongeval]? 

  

1149  BelSoortLets38  F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat [u/uw 
kind] heeft opgelopen. Was dat:-> 

  

1150  BelSoortLets39  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

1151  BelSoortLets40  F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:->   

1152  Belast12  A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

1153  AnderLetsel14  A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het dan?   

1154  Alcohol12  F1 

  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de verwonding, 
blessure of het letsel opliep? 

  

1155  AlcHoev12  F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

1156  Afl_mode  F1 

  Mode   

1157  AflPeildatum  A8 

  Peildatum verrijking SSB variabelen   

1158  Afl_regelnr_OP  F1 

  Regelnr OP in hhbox   

1159  Afl_regelnr_Verzorger1  F1 

  Regelnr verzorger i in hhbox   

1160  Afl_regelnr_Verzorger2  F1 

  Regelnr verzorger i in hhbox   

1161  Afl_lft_OP  F3 

  Leeftijd OP (hhbox)   

1162  Afl_lft_Verzorger1  F3 

  Leeftijd verzorger i(hhbox)   

1163  Afl_lft_Verzorger2  F3 

  Leeftijd verzorger i(hhbox)   

1164  AflAantkind  F1 

  Aantal kinderen in huishouden (huishoudbox)   

1165  AflLftjkind  F3 

  Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (huishoudbox)   

1166  AflLftokind  F3 

  Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (huishoudbox)   

1167  AflBurgstOP  F1 

  Burgerlijke staat OP (huishoudbox)   

1168  AflGeslachtOP  F1 

  Geslacht OP (huishoudbox)   

1169  AflOpleidingsniveauGevolgd  F1 

  Hoogst gevolgde opleidingsniveau   
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1170  AflOpleidingsniveauVoltooid  F1 

  Hoogst voltooide opleidingsniveau   

1171  AflOpleidingsniveauGevolgdVerzorger1  F1 

  Hoogst gevolgde opleidingsniveau van de verzorger(s) van de OP   

1172  AflOpleidingsniveauGevolgdVerzorger2  F1 

  Hoogst gevolgde opleidingsniveau van de verzorger(s) van de OP   

1173  AflOpleidingsniveauVoltooidVerzorger1  F1 

  Hoogst voltooide opleidingsniveau van de verzorger(s) van de OP   

1174  AflOpleidingsniveauVoltooidVerzorger2  F1 

  Hoogst voltooide opleidingsniveau van de verzorger(s) van de OP   

1175  AflLeeftijd3jongeren  F1 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 3 klassen (jongeren)   

1176  AflLeeftijd3  F1 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 3 klassen   

1177  AflLeeftijd11  F2 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 11 klassen   

1178  AflLeeftijd19  F2 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 19 klassen   

1179  AflHhbHhKern  F1 

  Huishoudenssamenstelling   

1180  AflPositieInHuishouden  F2 

  Positie in het huishouden   

1181  AflGewicht  F3 

  Lichaamsgewicht OP   

1182  AflLengte  F3 

  Lengte OP   

1183  AflBMI  F9.5 

  Body Mass Index (BMI) OP   

1184  AflOndergewicht  F1 

  BMI: Ondergewicht   

1185  AflNormaalGewicht  F1 

  BMI: Normaal gewicht   

1186  AflObesitas  F1 

  BMI: Obesitas   

1187  AflOvergewicht  F1 

  BMI: Overgewicht   

1188  AflMatigOvergewicht  F1 

  BMI: Matig overgewicht   

1189  AflEnquetemaand  F2 

  Enquetemaand   

1190  AflEnquetejaar  F4 

  Enquetejaar   

1191  AflGvier  F1 

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

1192  AflAbonnementSport2017  F1 

  Wel of niet een abonnement hebben op fitnesscentrum, zwembad of 
andere sportaanbieder 
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1193  AflLidmaatschapSport2017  F1 

  Wel of niet lid zijn van een sportvereniging   

1194  AflAantalNachtenZiekenhuisPatient  F4 

  Aantal nachten in het ziekenhuis in de afgelopen 12 maanden per 
patient 

  

1195  AflAantalNachtenZiekenhuisBevolking  F4 

  Aantal nachten in het ziekenhuis in de afgelopen 12 maanden in de 
bevolking 

  

1196  AflAantalDagopnamenPatient  F4 

  Aantal dagopnamen per patient, per 100 personen   

1197  AflAantalDagopnamenBev  F4 

  Aantal dagopnamen in de bevolking, per 100 personen   

1198  AflErvarenGezondheid  F1 

  Ervaren gezondheid OP   

1199  AflWerken  F1 

  Persoon is werkzaam of niet   

1200  AflAantalUrenWerk  F1 

  Aantal uren dat persoon werkzaam is   

1201  AflWelvaartsKwintiel  F1 

  Welvaartskwintiel   

1202  AflWelvaartsKwintiel5  F1 

  Weegvariabele: Welvaartskwintiel   

1203  AflVermogensKwintiel  F1 

  Vermogenskwintiel   

1204  AflVermogensKwintiel5  F1 

  Weegvariabele: Vermogenskwintiel   

1205  AflInkomensKwintiel  F1 

  Inkomenskwintiel   

1206  AflInkomensKwintiel5  F1 

  Inkomenskwintiel (weegvariabele>onbekende wordt geimputeerd)   

1207  AflAantalPersonenHH  F1 

  Aantal personen in het huishouden   

1208  AflProvPlus  F2 

  Provincie met vier grote steden apart   

1209  AflSeizoen4  F1 

  indeling in seizoenen   

1210  AflHerkomst3  F1 

  Afleiding herkomst   

1211  AflHerkgnrt  F1 

  Herkomst en generatie op basis van GBA gegevens   

1212  AflHerkgnrt4  F1 

  Weegvariabele: herkomst en generatie   

1213  AflAant12pp  F1 

  Aantal personen in huishouden van 12 jaar en ouder   

1214  AflAant15pp  F1 

  Aantal personen in huishouden van 15 jaar en ouder   
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1215  AflAant18pp  F1 

  Aantal personen in huishouden van 18 jaar en ouder   

1216  Sport7Typ  A6 

  Afgeleide 6 cijferige sportcode die anders is dan Sport1-4Typ horende bij 
de antwoorden van Welksport en WelksportA (vragenlijst versie B) 

  

1217  Sport8Typ  A6 

  Afgeleide 6 cijferige sportcode die anders is dan Sport1-4Typ horende bij 
de antwoorden van Welksport2 en Welksport_A2 (vragenlijst versie B) 

  

1218  totSGmis  F8.2 

  Alle vragen over zit gedrag missend worden niet meegenomen in 
berekening indicatoren 

  

1219  SGVVWKudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens vervoer op een doordeweekse 
dag; afgeleide variabele 

  

1220  SGVVWEudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens vervoer op een weekend dag; 
afgeleide variabele 

  

1221  SGWerkWKudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens werk op een doordeweekse dag; 
afgeleide variabele 

  

1222  SGWerkWEudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens werk op een weekend dag; 
afgeleide variabele 

  

1223  SGSTWKudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens de studie op een doordeweekse 
dag; afgeleide variabele 

  

1224  SGSTWEudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens de studie op een weekend dag; 
afgeleide variabele 

  

1225  SGTVWKudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens TV kijken op een doordeweekse 
dag; afgeleide variabele 

  

1226  SGTVWEudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens TV kijken op een weekend dag; 
afgeleide variabele 

  

1227  SGCOWKudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten achter de computer op een 
doordeweekse dag; afgeleide variabele 

  

1228  SGCOWEudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten achter de computer op een weekend 
dag; afgeleide variabele 

  

1229  SGANWKudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens andere zit activiteiten op een 
doordeweekse dag; afgeleide variabele 

  

1230  SGANWEudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens andere zit activiteiten op een 
weekend dag; afgeleide variabele 
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1231  SGDUTWKudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag overdag een dutje doen doordeweekse dag; 
afgeleide variabele 

  

1232  SGDUTWEudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag overdag een dutje doen op een weekend 
dag; afgeleide variabele 

  

1233  SGSLAAPWKudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag slapen op een doordeweekse dag; afgeleide 
variabele 

  

1234  SGSLAAPWEudg  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag slapen op een weekend dag; afgeleide 
variabele 

  

1235  SGVVUDGGEM  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag tijdens vervoer op een gemiddelde dag; 
afgeleide variabele 

  

1236  SGWerkUDGGEM  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag tijdens werk op een gemiddelde dag; 
afgeleide variabele 

  

1237  SGSTUDGGEM  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag tijdens de studie op een gemiddelde dag; 
afgeleide variabele 

  

1238  SGTVUDGGEM  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag tijdens TV kijken op een gemiddelde dag; 
afgeleide variabele 

  

1239  SGCOUDGGEM  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag achter de computer op een gemiddelde dag; 
afgeleide variabele 

  

1240  SGANUDGGEM  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag tijdens andere zit activiteiten op een 
gemiddelde dag; afgeleide variabele 

  

1241  SGDUTUDGGEM  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag liggend een dutje doen op een gemiddelde 
dag; afgeleide variabele 

  

1242  SGSLAAPUDGGEM  F8.2 

  Totaal aantal uren per dag liggend slapen op een gemiddelde dag; 
afgeleide variabele 

  

1243  INDSGTOTWKUDG  F8.2 

  Indicator: Totaal aantal uren per dag besteed aan zit gedrag op een 
doordeweekse dag; afgeleide variabele 

  

1244  INDSGTOTWEUDG  F8.2 

  Indicator:Totaal aantal uren per dag besteed aan zit gedrag op een 
weekend dag; afgeleide variabele 

  

1245  KISGTOTUDGGEM  F8.2 

  Kernindicator:Totaal aantal uren per dag besteed aan zit gedrag op een 
gemiddelde dag; afgeleide variabele 
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1246  sport1Subcode  A6 

  bewerkte 6 cijferige subcode voor ingevulde sport1 voor berekening 
Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1247  sport2Subcode  A6 

  bewerkte 6 cijferige subcode voor ingevulde sport2 voor berekening 
Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1248  sport3Subcode  A6 

  bewerkte 6 cijferige subcode voor ingevulde sport3 voor berekening 
Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1249  sport4Subcode  A6 

  bewerkte 6 cijferige subcode voor ingevulde sport4 voor berekening 
Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1250  sport1Hoofdcode  A4 

  bewerkte 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport1 voor berekening 
Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1251  sport2Hoofdcode  A4 

  bewerkte 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport2 voor berekening 
Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1252  sport3Hoofdcode  A4 

  bewerkte 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport3 voor berekening 
Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1253  sport4Hoofdcode  A4 

  bewerkte 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport4 voor berekening 
Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1254  sport1Sportgroep  A2 

  bewerkte 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport1 voor 
berekening Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1255  sport2Sportgroep  A2 

  bewerkte 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport2 voor 
berekening Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1256  sport3Sportgroep  A2 

  bewerkte 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport3 voor 
berekening Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1257  sport4Sportgroep  A2 

  bewerkte 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport4 voor 
berekening Beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporter 

  

1258  AlleSportVarsMis  F5.1 

  alle sportvariabelen missend (dus geen sport/code, dagen, uren en 
minuten ingevuld bij de 4 sporten) 

  

1259  totmis  F8.2 

  Respondent heeft alle vragen over beweeggedrag missend ja (1) of nee 
(0) en wordt daarom uitgesloten in de berekening van (kern)indicatoren 

  

1260  uitsluit  F8.2 

  Respondent heeft 3 of meer onderdelen (bv vervoer, vrije tijd, school) 
missend ja (1) of nee (0) en wordt daarom uitgesloten in de berekening 
van (kern)indicatoren 
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1261  extreemtotmwk  F8.2 

  respondent overschrijdt het maximum aantal minuten lichamelijke 
activiteiten per week dat mogelijk is op een dag en wordt daarom 
uitgesloten van de berekeningen van (kern)indicatoren 

  

1262  wwlmwk  F5 

  Woonwerkverkeer lopen minuten per week; afgeleide variabele   

1263  wwfmwk  F5 

  Woonwerkverkeer fietsen minuten per week; afgeleide variabele   

1264  wanmwk  F5 

  Vrije tijd wandelen minuten per week; afgeleide variabele   

1265  fietmwk  F5 

  Vrije tijd fietsen minuten per week; afgeleide variabele   

1266  spo1mwk  F5 

  Vrije tijd sport 1 minuten per week; afgeleide variabele   

1267  spo2mwk  F5 

  Vrije tijd sport 2 minuten per week; afgeleide variabele   

1268  spo3mwk  F5 

  Vrije tijd sport 3 minuten per week; afgeleide variabele   

1269  spo4mwk  F5 

  Vrije tijd sport 4 minuten per week; afgeleide variabele   

1270  buispelmwk  F5 

  Vrije tijd buiten spelen minuten per week; afgeleide variabele   

1271  zwemmwk  F5 

  Vrije tijd zwemles minuten per week; afgeleide variabele   

1272  schogymmwk  F5 

  School activiteitengymles minuten per week; afgeleide variabele   

1273  schozwemmwk  F5 

  School activiteitenschoolzwemmen minuten per week; afgeleide 
variabele 

  

1274  schobuispelmwk  F5 

  School activiteitenbuiten spelen op school minuten per week; afgeleide 
variabele 

  

1275  tuinmwk  F5 

  Vrije tijd tuinieren minuten per week; afgeleide variabele   

1276  klusmwk  F5 

  Vrije tijd klussen minuten per week; afgeleide variabele   

1277  hhlmwk  F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht minuten per week; afgeleide variabele   

1278  hhzmwk  F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar minuten per week; afgeleide variabele   

1279  werklmwk  F5 

  Activiteiten op werk en school licht minuten per week; afgeleide 
variabele 

  

1280  werkzmwk  F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar minuten per week; afgeleide 
variabele 
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1281  wwmwk  F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) minuten per week; afgeleide variabele   

1282  spmwk  F5 

  Sport (totaal) minuten per week; afgeleide variabele   

1283  vtmwk  F5 

  Vrije tijd (totaal) minuten per week; afgeleide variabele   

1284  schomwk  F5 

  School activiteiten (totaal) minuten per week; afgeleide variabele   

1285  totmwk  F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld minuten per week; afgeleide variabele   

1286  hhmwk  F5 

  Huishoudelijke activiteiten (totaal) minuten per week; afgeleide variabele   

1287  werkmwk  F5 

  Activiteiten op werk en school (totaal) minuten per week; afgeleide 
variabele 

  

1288  l_mwk  F7 

  Licht intensieve activiteiten minuten per week; afgeleide variabele   

1289  m_mwk  F7 

  Matig intensieve activiteiten minuten per week; afgeleide variabele   

1290  z_mwk  F7 

  Zwaar intensieve activiteiten minuten per week; afgeleide variabele   

1291  MZ_MWK  F8.2 

  totaal aantal minuten matig en zware beweegactiviteiten per week; 
afgeleide variabele 

  

1292  BTSPwwl  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten  doet door woonwerkverkeer lopen; afgeleide variabele 

  

1293  BTSPwan  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten doet door vandelen in de vrije tijd; afgeleide variabele 

  

1294  BTSPschogym  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten doet door schoolgym; afgeleide variabele 

  

1295  BTSPschobuispel  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten doet door buitenspelen op school; afgeleide variabele 

  

1296  BTSPbuispel  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten doet door buitenspelen in de vrije tijd; afgeleide variabele 

  

1297  BTSPsport1  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten doet door sport1; afgeleide variabele 

  

1298  BTSPsport2  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten doet door sport2; afgeleide variabele 

  

1299  BTSPsport3  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten doet door sport3; afgeleide variabele 
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1300  BTSPsport4  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en spierversterkende 
activiteiten doet door sport4; afgeleide variabele 

  

1301  totBTSP  F8.2 

  totaal aantal momenten per week dat respondondent bot- en 
spierversterkende activiteiten doet; afgeleide variabele 

  

1302  SPIERwwf  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende activiteiten 
doet door woonwerkverkeer fietsen; afgeleide variabele 

  

1303  SPIERfiet  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende activiteiten 
doet door woonwerkverkeer fietsen; afgeleide variabele 

  

1304  SPIERschozwem  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende activiteiten 
doet door schoolzwemmen; afgeleide variabele 

  

1305  SPIERzwem  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende activiteiten 
doet door zwemles; afgeleide variabele 

  

1306  SPIERsport1  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende activiteiten 
doet door sport1; afgeleide variabele 

  

1307  SPIERsport2  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende activiteiten 
doet door sport2; afgeleide variabele 

  

1308  SPIERsport3  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende activiteiten 
doet door sport3; afgeleide variabele 

  

1309  SPIERsport4  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende activiteiten 
doet door sport4; afgeleide variabele 

  

1310  totspier  F8.2 

  totaal aantal momenten per week dat respondondent spierversterkende 
activiteiten doet; afgeleide variabele 

  

1311  BALANSschogym  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet door 
schoolgym; afgeleide variabele 

  

1312  BALANSsport1  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet door 
sport1; afgeleide variabele 

  

1313  BALANSsport2  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet door 
sport2; afgeleide variabele 

  

1314  BALANSsport3  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet door 
sport3; afgeleide variabele 
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1315  BALANSsport4  F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet door 
sport4; afgeleide variabele 

  

1316  totbalans  F8.2 

  totaal aantal momenten per week dat respondondent balansoefeningen 
doet; afgeleide variabele 

  

1317  Ind_MinWk  F5.1 

  Indicator: Voldoen aan beweegrichtlijn: onderdeel minuten per week 
matig intensieve inspanning 

  

1318  Ind_BotSpier  F5.1 

  Indicator: Voldoen aan beweegrichtlijn: onderdeel bot- en 
spierversterkende activiteiten 

  

1319  Ind_Balans  F5.1 

  Indicator: Voldoen aan beweegrichtlijn: onderdeel  balans oefeningen   

1320  KI_RLBEW2017  F5.1 

  Kernindicator: Voldoen aan de Beweegrichtlijnen 2017 (minuten per 
week matig intensieve inspanning + bot- en spierversterkende 
activiteiten) 

  

1321  Ind_MinWkGym12jr  F5.1 

  Indicator: Voldoen aan beweegrichtlijn: onderdeel minuten per week 
matig intensieve inspanning incl gymles school voor 12 jaar en ouder 

  

1322  Ind_BotSpierGym12jr  F5.1 

  Indicator: Voldoen aan beweegrichtlijn: onderdeel bot- en 
spierversterkende activiteiten incl gymles school voor 12 jaar en ouder 

  

1323  Ind_BalansGym12jr  F5.1 

  Indicator: Voldoen aan beweegrichtlijn: onderdeel balans oefeningen incl 
gymles school voor 12 jaar en ouder 

  

1324  KI_RLBewGym12jr  F5.1 

  Kernindicator: Voldoen aan de Beweegrichtlijnen 2017 (minuten per 
week matig intensieve inspanning + bot- en spierversterkende 
activiteiten) incl gymles school voor 12 jaar en ouder 

  

1325  KIsporter  F5 

  Kernindicator: Wekelijkse sporter   

1326  Ind_AantalLidSportVer  F8.2 

  Indicator: Aantal lidmaatschappen van een sportvereniging (max 4)   

1327  Ind_AantalAboSport  F8.2 

  Indicator: Aantal abonnementen op een sportaanbieder zoals een 
fitnesscentrum, dansschool of zwembad (max 4) 

  

1328  Ind_AantalSportLesCursusTrain  F8.2 

  Indicator: Aantal sporten waarvoor lessen, cursussen of trainingen 
worden gevolgd (max 4) 

  

1329  Ind_AantalSportWedstrToernEven  F8.2 

  Indicator: Aantal sporten waaraan wedstrijden tijdens competitie, 
toernooien of sportevenementen wordt deelgenomen (max 4) 

  

1330  MedbehA1  F8.2 

  medisch behandeld voor eerste arbeidsongeval; afgeleide variabele   
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1331  MedbehA2  F8.2 

  medisch behandeld voor tweede arbeidsongeval; afgeleide variabele   

1332  MedbehV1  F8.2 

  medisch behandeld voor eerste verkeersongeval; afgeleide variabele   

1333  MedbehV2  F8.2 

  medisch behandeld voor tweede verkeersongeval; afgeleide variabele   

1334  MedbehH1  F8.2 

  medisch behandeld voor eerste ongeval in of om huis; afgeleide 
variabele 

  

1335  MedbehH2  F8.2 

  medisch behandeld voor tweede ongeval in of om huis; afgeleide 
variabele 

  

1336  MedbehSP1  F8.2 

  medisch behandeld voor eerste sportblessure; afgeleide variabele   

1337  MedbehSP2  F8.2 

  medisch behandeld voor tweede sportblessure; afgeleide variabele   

1338  MedbehVT1  F8.2 

  medisch behandeld voor eerste ongeval in vrije tijd; afgeleide variabele   

1339  MedbehVT2  F8.2 

  medisch behandeld voor tweede ongeval in vrije tijd; afgeleide variabele   

1340  MedbehOV1  F8.2 

  medisch behandeld voor eerste overige ongeval; afgeleide variabele   

1341  MedbehOV2  F8.2 

  medisch behandeld voor tweede overige ongeval; afgeleide variabele   

1342  KILetselTot  F8.2 

  Kernindicator: Wel of geen letsel in het afgelopen jaar   

1343  KIMedbehTot  F8.2 

  Kernindicator: Medisch behandeld voor enig letsel   

1344  KIArbOng  F8.2 

  Kernindicator: Wel of geen arbeidsletsel   

1345  KImedbehA  F8.2 

  Kernindicator: Medisch behandeld voor een arbeidsongeval   

1346  KIVerkeersletsel  F8.2 

  Kernindicator: Wel of geen verkeersletsel   

1347  KImedbehV  F8.2 

  Kernindicator: Medisch behandeld voor een verkeersongeval   

1348  KIHuisletsel  F8.2 

  Kernindicator: Wel of geen letsel in of om huis   

1349  KImedbehH  F8.2 

  Kernindicator: Medisch behandeld voor een ongeval in of om huis   

1350  KISportBlessure  F8.2 

  Kernindicator: Wel of geen sportblessure   

1351  KImedbehSP  F8.2 

  Kernindicator: medisch behandeld voor een sportblessure   

1352  KIVrijeTijdLetsel  F8.2 

  Kernindicator: Wel of geen letsel in vrije tijd   

1353  KIMedbehVT  F8.2 

  Kernindicator: Medisch behandeld voor een ongeval in vrije tijd   
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1354  KIOverigLetsel  F8.2 

  Kernindicator: Wel of geen overig letsel   

1355  KImedbehOV  F8.2 

  Kernindicator: Medisch behandeld voor een overig privé-ongeval   
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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 (RINPERSOON).  

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

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

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

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

RINPERSOONS gekregen. 


