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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 bewegen en Ongevallen 2015, 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 

LSM2015V2 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Reden voor de nieuwe versie is dat het RIVM  extra variabelen voor het bewegen van 

kinderen heeft toegevoegd en nieuwe sporttypering heeft ontwikkeld. In het nieuwe 

bestand staan daarom 6 variabelen met de oude en 6 variabelen met de nieuwe 

sporttyperingen. 

 Het RIVM heeft een nieuwe syntax opgeleverd voor de jeugd, 2_Syntax 

Jeugd_def_20171011. Deze vervangt 2_Syntax Jeugd correctie gym definitief 

 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 Tijd2 CBS Christianne 

Hupkens 
clh.hupkens@cbs.nl 

sport1_sub1 t/m IndVitaliteit RIVM Wanda Vos wanda.vos@rivm.nl 

lftkl_nngbK t/m combnormKkind RIVM Wanda Vos wanda.vos@rivm.nl 

medibehA1 t/m BelSoortLets2AO VeiligheidNL Ellen Kemler E.Kemler@veiligheid.nl 

 

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

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

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

procedure. 

 Zie voor informatie de Onderzoeksomschrijvingen. 

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


 

 

Microdataservices 

 

Documentatie LSM 2015           4 
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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 Ongevallen2015”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

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

In de map \\2_metadata\LSM 

 LSM15B_cawi_v1 Teksten en schema's LSM15B_cawi_v1; 

 Sportcoderingen rivm documentatie; 

In de map \\8_utilities\Code_Listings\LSM 

 1_Syntax Bewegen 12 jr en ouder definitief; 

 2_Syntax Jeugd_def_20171011; 

 3_Syntax Sportlidmaatschap sportief leven definitief; 

 4_Syntax Spierkracht definitief; 

 5_Syntax Sedentair gedrag definitief; 

 6_Syntax Vitaliteit definitief; 

 Codeboek nieuwe variabelen bewegen LSM-A 2015 

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

Microdatabestand 

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

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

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

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

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

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

GGD GHOR NL.  

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

even jaren worden de thema’s roken en alcohol uitgevraagd. Het thema drugs zal vanaf 

2016 eens in de 4 jaar worden 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 2015 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 2015. 

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  Gemeente_code 

 

F4 

  Gemeente_code   

6  Eindresultaat 

 

F2 

  Eindresultaat: afgeleide variabele. NB: Deze variabele wordt 
direct uitgelezen in de corresponderende variabele in de centrale 
database op het CBS. Waarden moeten dus precies 
corresponderen!! 

  

7  PLHH1 

 

F2 

  Plaats huishouden   

8  M_V1 

 

F1 

  Geslacht   

9  Lft1 

 

F3 

  Leeftijd in jaren   

10  BurgSt1 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

11  PLHH2 

 

F2 

  Plaats huishouden   

12  M_V2 

 

F1 

  Geslacht   

13  Lft2 

 

F3 

  Leeftijd in jaren   

14  BurgSt2 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

15  PLHH3 

 

F2 

  Plaats huishouden   

16  M_V3 

 

F1 

  Geslacht   

17  Lft3 

 

F3 

  Leeftijd in jaren   

18  BurgSt3 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

19  PLHH4 

 

F2 

  Plaats huishouden   

20  M_V4 

 

F1 

  Geslacht   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
21  Lft4 

 

F3 

  Leeftijd in jaren   

22  BurgSt4 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

23  PLHH5 

 

F2 

  Plaats huishouden   

24  M_V5 

 

F1 

  Geslacht   

25  Lft5 

 

F3 

  Leeftijd in jaren   

26  BurgSt5 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

27  PLHH6 

 

F2 

  Plaats huishouden   

28  M_V6 

 

F1 

  Geslacht   

29  Lft6 

 

F3 

  Leeftijd in jaren   

30  BurgSt6 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

31  PLHH7 

 

F2 

  Plaats huishouden   

32  M_V7 

 

F1 

  Geslacht   

33  Lft7 

 

F3 

  Leeftijd in jaren   

34  BurgSt7 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

35  PLHH8 

 

F2 

  Plaats huishouden   

36  M_V8 

 

F1 

  Geslacht   

37  Lft8 

 

F3 

  Leeftijd in jaren   

38  BurgSt8 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

39  AantalPP 

 

F2 

  Huishoudgrootte (hhbox)   

40  HHKern 

 

F1 

  samenstelling huishouden (hhbox)   

41  Datum_ref 

 

A8 

  Datum_ref   

42  BVRPERCGESTINKH 

 

F2 

  Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen 2014VRL 

  

43  BVRBBIHALG1 

 

F2 

  Belangrijkste inkomensbron van het huishouden 2014VRL   

44  BVRSAMHHR 

 

F2 

  Samenstelling huishouden (revisie) 2014VRL   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
45  POSHHK 

 

F1 

  Positie in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner 
2014VRL 

  

46  SECCOAL1 

 

F2 

  Sociaaleconomische categorie van de persoon 2014VRL   

47  percvermogen 

 

F2 

  1% groepen van het vermogen 2014VRL   

48  GemCode 

 

F4 

  Gemeentecode [393] [2015]   

49  Corop 

 

F2 

  Corop-gebied [40] [2015]   

50  GGD 

 

F4 

  GGD-gebied [25] [2015]   

51  Landsdl 

 

F1 

  Landsdeel [4] [2015]   

52  Prov 

 

F2 

  Provincie [12] [2015]   

53  Zorgkantoor 

 

F2 

  Zorgkantoor regio [32] [2015]   

54  GemGro 

 

F1 

  Gemeentegrootte [8] [2015]   

55  StedGem 

 

F1 

  Stedelijkheid [5] [2015]   

56  StedOad 

 

F5 

  Omgevingsadressendichtheid [2015]   

57  SBI2008 

 

A8 

  SBI 2008 code (bedrijven)   

58  ISCOcode 

 

A8 

  ISCO code (beroepen)   

59  Sport1Typ_Oud 

 

F2 

  Typeringen : sport 1 (oude indeling)   

60  Sport2Typ_Oud 

 

F2 

  Typeringen : sport 2 (oude indeling)   

61  Sport3Typ_Oud 

 

F2 

  Typeringen : sport 3 (oude indeling)   

62  Sport4Typ_Oud 

 

F2 

  Typeringen : sport 4 (oude indeling)   

63  SportSoort1Typ_Oud 

 

F2 

  Typeringen : Tijdens de beoefening van welke sport is het letsel 
ontstaan? (ongeval1) (oude indeling) 

  

64  SportSoort2Typ_Oud 

 

F2 

  Typeringen : Tijdens de beoefening van welke sport is het letsel 
ontstaan? (ongeval2) (oude indeling) 

  

65  Sport1Typ 

 

A6 

  Typeringen : sport 1   

66  Sport2Typ 

 

A6 

  Typeringen : sport 2   

67  Sport3Typ 

 

A6 

  Typeringen : sport 3   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
68  Sport4Typ 

 

A6 

  Typeringen : sport 4   

69  SportSoort1Typ 

 

A6 

  Typeringen : Tijdens de beoefening van welke sport is het letsel 
ontstaan? (ongeval1) 

  

70  SportSoort2Typ 

 

A6 

  Typeringen : Tijdens de beoefening van welke sport is het letsel 
ontstaan? (ongeval2) 

  

71  Afl_mode 

 

F1 

  Mode   

72  Afl_regelnr_OP 

 

F1 

  Regelnr OP in hhbox   

73  Afl_regelnr_Verzorger1 

 

F1 

  Regelnr verzorger i in hhbox   

74  Afl_regelnr_Verzorger2 

 

F1 

  Regelnr verzorger i in hhbox   

75  Afl_lft_OP 

 

F3 

  Leeftijd OP (hhbox)   

76  Afl_lft_Verzorger1 

 

F3 

  Leeftijd verzorger i(hhbox)   

77  Afl_lft_Verzorger2 

 

F3 

  Leeftijd verzorger i(hhbox)   

78  AflAantkind 

 

F1 

  Aantal kinderen in huishouden (huishoudbox)   

79  AflLftjkind 

 

F3 

  Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (huishoudbox)   

80  AflLftokind 

 

F3 

  Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (huishoudbox)   

81  AflBurgstOP 

 

F1 

  Burgerlijke staat OP (huishoudbox)   

82  AflBurgstOP4 

 

F1 

  Weegvariabele: burgerlijke staat OP op enquetedatum in 4 
klassen 

  

83  AflGeslachtOP 

 

F1 

  Geslacht OP (huishoudbox)   

84  AflOpleidingsniveauGevolgd 

 

F1 

  Hoogst gevolgde opleidingsniveau   

85  AflOpleidingsniveauVoltooid 

 

F1 

  Hoogst voltooide opleidingsniveau   

86  AflOpleidingsniveauGevolgdVerzorger1 

 

F1 

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

87  AflOpleidingsniveauGevolgdVerzorger2 

 

F1 

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

88  AflOpleidingsniveauVoltooidVerzorger1 

 

F1 

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

89  AflOpleidingsniveauVoltooidVerzorger2 

 

F1 

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

90  AflLeeftijd3jongeren 

 

F1 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 3 klassen 
(jongeren) 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
91  AflLeeftijd3 

 

F1 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 3 klassen   

92  AflLeeftijd11 

 

F2 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 11 klassen   

93  AflLeeftijd19 

 

F2 

  Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 19 klassen   

94  AflHhbHhKern 

 

F1 

  Huishoudenssamenstelling   

95  AflPositieInHuishouden 

 

F2 

  Positie in het huishouden   

96  AflGewicht 

 

F4 

  Lichaamsgewicht OP   

97  AflLengte 

 

F4 

  Lengte OP   

98  AflBMI 

 

F9.5 

  Body Mass Index (BMI) OP   

99  AflOndergewicht 

 

F1 

  BMI: Ondergewicht   

100  AflNormaalGewicht 

 

F1 

  BMI: Normaal gewicht   

101  AflObesitas 

 

F1 

  BMI: Obesitas   

102  AflOvergewicht 

 

F1 

  BMI: Overgewicht   

103  AflMatigOvergewicht 

 

F1 

  BMI: Matig overgewicht   

104  AflRespons 

 

F1 

  Respons   

105  AflEnquetemaand 

 

F2 

  Enquetemaand   

106  AflEnquetejaar 

 

F4 

  Enquetejaar   

107  AflGvier 

 

F1 

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

108  AflAbonnementSport 

 

F1 

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

  

109  AflLidmaatschapSport 

 

F1 

  Wel of niet lid zijn van een sportvereniging   

110  AflAantalNachtenZiekenhuisPatient 

 

F5 

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

  

111  AflAantalNachtenZiekenhuisBevolking 

 

F5 

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

  

112  AflAantalDagopnamenPatient 

 

F5 

  Aantal dagopnamen per patient, per 100 personen   

113  AflAantalDagopnamenBev 

 

F5 

  Aantal dagopnamen in de bevolking, per 100 personen   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
114  AflErvarenGezondheid 

 

F1 

  Ervaren gezondheid OP   

115  AflZoekenBasis 

 

F1 

  Zoeken naar werk   

116  AflZoekEUBasis 

 

F2 

  Zoeken naar werk (voor internationale definitie)   

117  AflWerken 

 

F1 

  Persoon is werkzaam of niet   

118  AflStartWrk 

 

F2 

  Termijn waarop personen beschikbaar zijn   

119  AflStartEU 

 

F2 

  Termijn waarop personen beschikbaar zijn (voor internationale 
definitie) 

  

120  AflAantalUrenWerk 

 

F1 

  Aantal uren dat persoon werkzaam is   

121  AflBeginWrk 

 

F1 

  Personen gaan binnen drie maanden in hun nieuwe werkkring 
beginnen of niet 

  

122  AflBeroepsBevolkingInt 

 

F1 

  Beroepsbevolking (internationale definitie)   

123  AflWelvaartsKwintiel 

 

F1 

  Welvaartskwintiel   

124  AflWelvaartsKwintiel5 

 

F1 

  Weegvariabele: Welvaartskwintiel   

125  AflVermogensKwintiel 

 

F1 

  Vermogenskwintiel   

126  AflVermogensKwintiel5 

 

F1 

  Weegvariabele: Vermogenskwintiel   

127  AflInkomensKwintiel 

 

F1 

  Inkomenskwintiel   

128  AflInkomensKwintiel5 

 

F1 

  Weegvariabele: Inkomenskwintiel   

129  AflAantalPersonenHH 

 

F1 

  Weegvariabele: aantal personen in het huishouden   

130  AflProvPlus 

 

F2 

  Provincie met vier grote steden apart   

131  AflSeizoen4 

 

F1 

  Weegvariabele: indeling in seizoenen   

132  AflHerkomst3 

 

F1 

  Afleiding herkomst   

133  AflHerkgnrt 

 

F1 

  Herkomst en generatie op basis van GBA gegevens   

134  AflHerkgnrt4 

 

F1 

  Weegvariabele: herkomst en generatie   

135  Analysegewicht 

 

F18.10 

  genormaliseerd eindgewicht weging voor analyse   

136  Eindgewicht 

 

F18.10 

  eindgewicht weging   

137  BetWerk 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Heeft [u/hij/zij] op dit moment betaald werk. Ook 1 uur per week of 

een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk? 
  

138  Zelfstan 

 

F1 

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

139  Meewerk 

 

F1 

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

  

140  BetWrkNu 

 

F1 

  *Afleiding of OP betaald werk heeft of niet   

141  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? 

  

142  UrTot 

 

F2 

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

  

143  UrSchat 

 

F1 

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

144  AFL_UrTot 

 

F1 

  Afleiding arbeidsuren   

145  WrkNemer 

 

F1 

  (De volgende vragen gaan over de werkkring waar [u/hij/zij] de 
meeste uren werkt.) Werkt [u/hij/zij] daar als werknemer? 

  

146  BedrPrak 

 

F1 

  [Bent u/Is hij/Is zij] dan werkzaam in [uw/zijn/haar] eigen bedrijf of 
praktijk, van [uw/zijn/haar] partner of van uw ouders of 
schoonouders? 

  

147  Personel 

 

F1 

  [Heeft u/hij/zij] personeel in dienst / [Heeft uw/zijn/haar] partner 
personeel in dienst / [Hebben uw/zijn/haar (schoon)ouders 
personeel in dienst? 

  

148  SrtBedr 

 

F2 

  Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het?   

149  ActProd 

 

A140 

  STEL VAST: Wat voor (half)producten maakt het bedrijf? 
>>ENQ.:·Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn. 
Bijv. metalen bouwmaterialen, elektrische huishoudelijke 
apparaten, kinderkleding.<< 

  

150  ActBouw 

 

A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort bouwbedrijf gaat het? 
>>ENQ.:·Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn. 
Bijv. wegenbouw, projectontwikkelaar bedrijfspanden, 
aannemersbedrijf, stukadoorsbedrijf, dakdekker.<< 

  

151  ActTransp 

 

F1 

  STEL VAST: Om wat voor soort transport of vervoer gaat het?   

152  PersGoed 

 

F1 

  STEL VAST: Vervoert het bedrijf voornamelijk personen of 
goederen? 

  

153  ActWinkel 

 

A140 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  STEL VAST: Om wat voor soort (web)winkel / groothandel / 

marktkraam gaat het en wat wordt er verkocht? >>ENQ.:·Probeer 
in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn. Bijv. winkel in 
mobiele telefonie, webwinkel in kinderkleding, groothandel in 
bouwmate 

  

154  ActHoreca 

 

F1 

  STEL VAST: Om wat voor soort horecagelegenheid gaat het?   

155  ActZorg 

 

A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort gezondheids- of zorginstelling 
gaat het? >>ENQ.:·Bijv. huisartsenpraktijk, academisch 
ziekenhuis, psychiatrische kliniek, verpleegtehuis, 
kinderdagverblijf, thuiszorg, dagopvang ouderen.<< 

  

156  ActOnderw 

 

F1 

  STEL VAST: Om wat voor soort onderwijsinstelling gaat het?   

157  ActFinan 

 

A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort financiële instelling gaat het / wat 
zijn de belangrijkste activiteiten van deze instelling? >>ENQ.: Bijv. 
bank, verzekeringsmaatschappij, verstrekken van 
hypotheekadvies, handel in effecten.<< 

  

158  ActICT 

 

A140 

  STEL VAST: Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf? 
>>ENQ.:·Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn. 
Bijv. maatwerk applicaties ontwikkelen voor bedrijven, 
systeembeheer, advies geven m.b.t. systeem integratie, 
ontwikkelen 

  

159  AndrSrtBedr 

 

A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het dan? 
>>ENQ.:·Bijv. advocatenkantoor, makelaarskantoor, 
reclamebureau, fitnesscentrum, schoonmaakbedrijf, kapperszaak, 
museum.<< 

  

160  ActAndrs 

 

A140 

  STEL VAST: Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit 
bedrijf/deze instelling? >>ENQ.:·Probeer in de omschrijving zo 
specifiek mogelijk te zijn.<< 

  

161  NVTSrtBedr 

 

F1 

  Werkt [u/hij/zij] voornamelijk voor één of meer: ->   

162  NVTEenMr 

 

F1 

  Gaat het om één of meer [particuliere huishoudens/gezondheids- 
of zorginstellingen/onderwijsinstellingen/bedrijven of instellingen] 
? 

  

163  NVTActZorg 

 

A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort gezondheids- of 
zorginstelling(en) gaat het? >>ENQ.:·Bijv. huisartsenpraktijken, 
ziekenhuizen, psychiatrische klinieken, verpleegtehuizen, 
kinderdagverblijven, dagopvang instellingen voor ouderen.<< 

  

164  NVTActOnderw 

 

F1 

  STEL VAST: Om wat voor soort onderwijsinstelling(en)?   

165  NVTAndrSrtBedr 

 

A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort bedrijf(en) of instelling(en) gaat 
het dan? >>ENQ.: Bijv. schoonmaakbedrijven, uitgeverijen, 
fitnesscentra, religieuze organisaties.<< 
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166  NVTActAndrs 

 

A140 

  STEL VAST: Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit 
bedrijf(en)/deze instelling(en)? >>ENQ.:·Bijv. schoonmaken van 
gebouwen, uitgeven van modebladen, fitnessles geven, religieuze 
bijeenkomsten organiseren.<< 

  

167  IntroBeroep 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over [uw/zijn/haar] beroep. >>ENQ.: 
Toets <1> om verder te gaan.<< 

  

168  Beroep 

 

A140 

  Welk beroep of welke functie oefent [u/hij/zij] uit? 
>>ENQ.:·Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn, 
bijvoorbeeld door een specialisme of niveau op te geven. 

  

169  Leiding 

 

F1 

  Geeft [u/hij/zij] in [uw/zijn/haar] beroep of functie leiding aan 
medewerkers of personeel? 

  

170  N_LeidW 

 

F1 

  Aan hoeveel personen?   

171  UitsLeid 

 

F1 

  Geeft [u/hij/zij] uitsluitend leiding of verricht [u/hij/zij] daarnaast 
ook dezelfde werkzaamheden als het personeel of de 
medewerkers waaraan [u/hij/zij] leiding geeft? 

  

172  DeelLeid 

 

F1 

  Waaruit bestaat het grootste deel van [uw/zijn/haar] 
werkzaamheden? 

  

173  PersBeleid 

 

F1 

  Heeft [u/hij/zij] de bevoegdheid om beslissingen te nemen over 
personele zaken zoals het aannemen van personeel of het geven 
van een loonsverhoging? 

  

174  StratBeleid 

 

F1 

  Heeft [u/hij/zij] de bevoegdheid om beslissingen te nemen met 
betrekking tot het financieel of strategisch beleid van de 
organisatie, zoals het budget of het meerjarenplan? 

  

175  VoornWzh 

 

A140 

  Wat zijn (naast leidinggeven) de belangrijkste werkzaamheden die 
[u/hij/zij] verricht? >>ENQ.: Probeer in de omschrijving zo 
specifiek mogelijk te zijn.<< 

  

176  WilWerk 

 

F1 

  Zou [u/hij/zij] op dit moment betaald werk willen hebben (voor 12 
uur of meer per week). [Ook 1 uur per week of een korte periode 
telt al mee/al dan niet in een nieuwe werkkring] 

  

177  DuurHalf 

 

F1 

  Gaat het om een baan voor korter of langer dan een half jaar?   

178  BeginNw 

 

A8 

  Wanneer begint [u/hij/zij]? >>ENQ.: (dd-mm-jjjj)<<   

179  UrenGa 

 

F2 

  Hoeveel uur per week gaat [u/hij/zij] in totaal werken? >>ENQ.: 
Afronden op hele uren.<< 

  

180  AanpWerk 

 

F1 
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  Acht [u/hij/zij] zich eventueel in staat om (12 uur of meer per 

week) te werken met aangepaste werkzaamheden of 
werkomstandigheden? 

  

181  Wil_UrWk 

 

F2 

  (Stel dat [u/hij/zij] de mogelijkheid krijgt om te werken met 
aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden.) Hoeveel 
uren per week zou [u/hij/zij] (dan) in totaal willen werken? 
>>ENQ.: Afronden op hele uren.<< 

  

182  Wil_12Ur 

 

F1 

  Zou [u/hij/zij] 12 uur of meer per week willen werken?   

183  EigenBdf 

 

F1 

  Wil(t) [u/hij/zij] dat doen in een eigen bedrijf of praktijk? @/   

184  KunnStrt 

 

F1 

  (Stel dat [u/hij/zij] vandaag alles rond zou hebben.) Op welke 
termijn zou [u/hij/zij] [12 uur of meer per week kunnen gaan 
werken / kunnen beginnen]? 

  

185  VerwStrt 

 

F1 

  Wanneer verwacht [u/hij/zij] dat [uw/zijn/haar] bedrijf 
daadwerkelijk van start gaat? 

  

186  Afronden1 

 

F2 

  Heeft [u/hij/zij] die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: -> >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

187  Afronden2 

 

F2 

  Heeft [u/hij/zij] die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: -> >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

188  Afronden3 

 

F2 

  Heeft [u/hij/zij] die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: -> >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

189  Afronden4 

 

F2 

  Heeft [u/hij/zij] die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: -> >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

190  Afronden5 

 

F2 

  Heeft [u/hij/zij] die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: -> >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

191  Afronden6 

 

F2 

  Heeft [u/hij/zij] die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: -> >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

192  Afronden7 

 

F2 

  Heeft [u/hij/zij] die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: -> >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

193  Afronden8 

 

F2 

  Heeft [u/hij/zij] die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: -> >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

194  Afgel_4W 

 

F1 

  Heeft [u/hij/zij] de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan werk te 
komen (van 12 uur of meer per week). Advertenties nakijken om 
een baan te vinden telt al mee? 

  

195  Afgel_4W_EU 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Heeft [u/hij/zij] de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan 

werk te komen. Advertenties nakijken om een baan te vinden telt 
al mee? 

  

196  BaanEB_EU 

 

F1 

  Stel [u/hij/zij] krijgt een baan aangeboden of [u/hij/zij] kan/kunt een 
eigen bedrijf starten. Op welke termijn zou [u/hij/zij] kunnen 
beginnen? 

  

197  IntroOnderw 

 

F1 

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

  

198  ActOpl 

 

F1 

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

  

199  ActODuur 

 

F1 

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

  

200  Af4WkO 

 

F1 

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

  

201  Af4WkODuur 

 

F1 

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

  

202  Af4WkOLang 

 

F1 

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

  

203  NivAct 

 

F2 

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

204  SrtVMBO 

 

F1 

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

205  SrtMBO 

 

F1 

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

  

206  BOLBBL 

 

F1 

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

  

207  DuurHBO 

 

F1 

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

208  SrtHBOKort 

 

F1 

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

 

F1 

  Wat voor soort opleiding is/was dit. Gaat/ging het om: ->   

210  OplCursus 

 

F1 

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

  

211  KlasHavoVWO 

 

F1 

  In welke klas zit [u/hij/zij]?   

212  DiplomHavoVWO 

 

F1 

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

  

213  Klas4 

 

F1 

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

  

214  Diplom 

 

F1 

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

  

215  Afrond 

 

F1 

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

216  AFL_RouteOG 

 

F1 

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

  

217  OplNaLO 

 

F1 

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

  

218  BuitLand 

 

F1 

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

  

219  NivGev1 

 

F2 

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

  

220  NivGev2 

 

F2 

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

  

221  NivGev3 

 

F2 

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

  

222  NivGev4 

 

F2 
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  (De volgende vragen gaan over opleidingen of cursussen die 

[u/hij/zij] geheel of gedeeltelijk in Nederland heeft gevolgd.) Welke 
van de volgende opleidingen of cursussen heeft [u/hij/zij] voor 6 
maanden of langer gevolgd. Was dat: -> >>ENQ.: Meerdere antw 

  

223  NivGev5 

 

F2 

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

  

224  NivGev6 

 

F2 

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

  

225  NivGev7 

 

F2 

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

  

226  NivGev8 

 

F2 

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

  

227  NivGev9 

 

F2 

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

  

228  AFL_HgstNivGev 

 

F2 

  *Afleiding hoogst gevolgde opleiding   

229  SrtLBO 

 

F1 

  Om welke opleiding ging het dan. Was dat: ->   

230  SrtVMBO2 

 

F1 

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

  

231  SrtMBOG 

 

F1 

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

  

232  LeerlingW 

 

F1 

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

  

233  BOLBBL2 

 

F1 

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

  

234  DuurHBO2 

 

F1 
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  De volgende vragen gaan over de laatste hbo-opleiding (hts, 

heao, kweekschool, associate degree) die [u/hij/zij] heeft gevolgd. 
Wat was de duur van deze opleiding in jaren. Was dat: -> 

  

235  SrtHBOKort2 

 

F1 

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

  

236  SrtUniv2 

 

F1 

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

  

237  OplCursus2 

 

F1 

  Welke opleiding of cursus heeft [u/hij/zij] als laatste gevolgd. Was 
dit: -> >>ENQ.: Indien combinatie inburgering en werken/leren, 
kies dan voor werkend leren opleiding.<< 

  

238  DiplomHavoVWO2 

 

F1 

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

  

239  Klas5 

 

F1 

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

  

240  Diplom2 

 

F1 

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

  

241  Afrond2 

 

F1 

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

242  NivBeh01 

 

F2 

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

  

243  NivBeh02 

 

F2 

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

  

244  NivBeh03 

 

F2 

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

  

245  NivBeh04 

 

F2 

  Voor welke opleidingen (of cursussen) die [u/hij/zij] [voor 6 
maanden of langer in Nederland heeft gevolgd / in Nederland 
heeft gevolgd / voor 6 maanden of langer heeft gevolgd], heeft 
[u/hij/zij] een diploma behaald. Was dat voor: -> >>ENQ.: 
Meerdere ant 
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246  NivBeh05 

 

F2 

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

  

247  NivBeh06 

 

F2 

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

  

248  NivBeh07 

 

F2 

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

  

249  NivBeh08 

 

F2 

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

  

250  NivBeh09 

 

F2 

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

  

251  NivBeh10 

 

F2 

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

  

252  AFL_HgstNivBeh 

 

F2 

  *Afleiding hoogst behaalde opleiding   

253  DeelCertBeh 

 

F1 

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

  

254  Klas4Beh 

 

F1 

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

  

255  SrtLBOBeh 

 

F1 

  Om welke opleiding ging het dan. Was dat: ->   

256  SrtVMBOBeh 

 

F1 

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

  



 

 

Microdataservices 

 

Documentatie LSM 2015           22 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
257  SrtMBOGBeh 

 

F1 

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

  

258  LeerlingWBeh 

 

F1 

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

  

259  BOLBBLBeh 

 

F1 

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

  

260  DuurHBOBeh 

 

F1 

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

  

261  SrtHBOKortBeh 

 

F1 

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

  

262  SrtUnivBeh 

 

F1 

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

  

263  OplCursusBeh 

 

F1 

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

  

264  DiplomBL 

 

F1 

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

  

265  AfgerondBL 

 

F1 

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

266  NivBehBL 

 

F2 

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

  

267  SrtUnivBL 

 

F1 

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

  

268  BasisOW 

 

F2 

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

  

269  KlasGroep 

 

F1 

  Waren dit klassen of groepen?   
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270  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/hij/zij] zichzelf? 

  

271  KerkBez 

 

F1 

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

  

272  AlgGezo 

 

F1 

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

  

273  IntroOnderw2 

 

F1 

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

  

274  ActOpl2 

 

F1 

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

  

275  ActODuur2 

 

F1 

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

  

276  Af4WkO2 

 

F1 

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

  

277  Af4WkODuur2 

 

F1 

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

  

278  Af4WkOLang2 

 

F1 

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

  

279  NivAct2 

 

F2 

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

280  SrtVMBO3 

 

F1 

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

281  SrtMBO2 

 

F1 

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

  

282  BOLBBL3 

 

F1 

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

  

283  DuurHBO3 

 

F1 



 

 

Microdataservices 

 

Documentatie LSM 2015           24 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Wat is/was de duur van deze opleiding in jaren. Is/was dat: ->   

284  SrtHBOKort3 

 

F1 

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

  

285  SrtUniv3 

 

F1 

  Wat voor soort opleiding is/was dit. Gaat/ging het om: ->   

286  OplCursus3 

 

F1 

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

  

287  KlasHavoVWO2 

 

F1 

  In welke klas zit [u/hij/zij]?   

288  DiplomHavoVWO3 

 

F1 

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

  

289  Klas6 

 

F1 

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

  

290  Diplom3 

 

F1 

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

  

291  Afrond3 

 

F1 

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

292  AFL_RouteOG2 

 

F1 

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

  

293  OplNaLO2 

 

F1 

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

  

294  BuitLand2 

 

F1 

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

  

295  NivGev10 

 

F2 

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

  

296  NivGev11 

 

F2 

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

  

297  NivGev12 

 

F2 
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  (De volgende vragen gaan over opleidingen of cursussen die 

[u/hij/zij] geheel of gedeeltelijk in Nederland heeft gevolgd.) Welke 
van de volgende opleidingen of cursussen heeft [u/hij/zij] voor 6 
maanden of langer gevolgd. Was dat: -> >>ENQ.: Meerdere antw 

  

298  NivGev13 

 

F2 

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

  

299  NivGev14 

 

F2 

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

  

300  NivGev15 

 

F2 

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

  

301  NivGev16 

 

F2 

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

  

302  NivGev17 

 

F2 

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

  

303  NivGev18 

 

F2 

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

  

304  AFL_HgstNivGev2 

 

F2 

  *Afleiding hoogst gevolgde opleiding   

305  SrtLBO2 

 

F1 

  Om welke opleiding ging het dan. Was dat: ->   

306  SrtVMBO4 

 

F1 

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

  

307  SrtMBOG2 

 

F1 

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

  

308  LeerlingW2 

 

F1 

  Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel 
een combinatie van werken en leren? 
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309  BOLBBL4 

 

F1 

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

  

310  DuurHBO4 

 

F1 

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

  

311  SrtHBOKort4 

 

F1 

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

  

312  SrtUniv4 

 

F1 

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

  

313  OplCursus4 

 

F1 

  Welke opleiding of cursus heeft [u/hij/zij] als laatste gevolgd. Was 
dit: -> >>ENQ.: Indien combinatie inburgering en werken/leren, 
kies dan voor werkend leren opleiding.<< 

  

314  DiplomHavoVWO4 

 

F1 

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

  

315  Klas7 

 

F1 

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

  

316  Diplom4 

 

F1 

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

  

317  Afrond4 

 

F1 

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

318  NivBeh11 

 

F2 

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

  

319  NivBeh12 

 

F2 

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

  

320  NivBeh13 

 

F2 

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

  

321  NivBeh14 

 

F2 
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  Voor welke opleidingen (of cursussen) die [u/hij/zij] [voor 6 

maanden of langer in Nederland heeft gevolgd / in Nederland 
heeft gevolgd / voor 6 maanden of langer heeft gevolgd], heeft 
[u/hij/zij] een diploma behaald. Was dat voor: -> >>ENQ.: 
Meerdere ant 

  

322  NivBeh15 

 

F2 

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

  

323  NivBeh16 

 

F2 

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

  

324  NivBeh17 

 

F2 

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

  

325  NivBeh18 

 

F2 

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

  

326  NivBeh19 

 

F2 

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

  

327  NivBeh20 

 

F2 

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

  

328  AFL_HgstNivBeh2 

 

F2 

  *Afleiding hoogst behaalde opleiding   

329  DeelCertBeh2 

 

F1 

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

  

330  Klas4Beh2 

 

F1 

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

  

331  SrtLBOBeh2 

 

F1 

  Om welke opleiding ging het dan. Was dat: ->   
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332  SrtVMBOBeh2 

 

F1 

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

  

333  SrtMBOGBeh2 

 

F1 

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

  

334  LeerlingWBeh2 

 

F1 

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

  

335  BOLBBLBeh2 

 

F1 

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

  

336  DuurHBOBeh2 

 

F1 

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

  

337  SrtHBOKortBeh2 

 

F1 

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

  

338  SrtUnivBeh2 

 

F1 

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

  

339  OplCursusBeh2 

 

F1 

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

  

340  DiplomBL2 

 

F1 

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

  

341  AfgerondBL2 

 

F1 

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

342  NivBehBL2 

 

F2 

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

  

343  SrtUnivBL2 

 

F1 

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

  

344  BasisOW2 

 

F2 
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  Hoeveel klassen of groepen van de lagere school of basisschool 

heeft [u/hij/zij] met goed gevolg doorlopen? >>ENQ.: Het gaat ook 
om speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, onderwijs voor 
slechthorende etc.<< 

  

345  KlasGroep2 

 

F1 

  Waren dit klassen of groepen?   

346  IntroOnderw3 

 

F1 

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

  

347  ActOpl3 

 

F1 

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

  

348  ActODuur3 

 

F1 

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

  

349  Af4WkO3 

 

F1 

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

  

350  Af4WkODuur3 

 

F1 

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

  

351  Af4WkOLang3 

 

F1 

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

  

352  NivAct3 

 

F2 

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

353  SrtVMBO5 

 

F1 

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

354  SrtMBO3 

 

F1 

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

  

355  BOLBBL5 

 

F1 

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

  

356  DuurHBO5 

 

F1 

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

357  SrtHBOKort5 

 

F1 

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

  

358  SrtUniv5 

 

F1 
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  Wat voor soort opleiding is/was dit. Gaat/ging het om: ->   

359  OplCursus5 

 

F1 

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

  

360  KlasHavoVWO3 

 

F1 

  In welke klas zit [u/hij/zij]?   

361  DiplomHavoVWO5 

 

F1 

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

  

362  Klas8 

 

F1 

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

  

363  Diplom5 

 

F1 

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

  

364  Afrond5 

 

F1 

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

365  AFL_RouteOG3 

 

F1 

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

  

366  OplNaLO3 

 

F1 

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

  

367  BuitLand3 

 

F1 

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

  

368  NivGev19 

 

F2 

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

  

369  NivGev20 

 

F2 

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

  

370  NivGev21 

 

F2 

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

  

371  NivGev22 

 

F2 
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  (De volgende vragen gaan over opleidingen of cursussen die 

[u/hij/zij] geheel of gedeeltelijk in Nederland heeft gevolgd.) Welke 
van de volgende opleidingen of cursussen heeft [u/hij/zij] voor 6 
maanden of langer gevolgd. Was dat: -> >>ENQ.: Meerdere antw 

  

372  NivGev23 

 

F2 

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

  

373  NivGev24 

 

F2 

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

  

374  NivGev25 

 

F2 

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

  

375  NivGev26 

 

F2 

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

  

376  NivGev27 

 

F2 

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

  

377  AFL_HgstNivGev3 

 

F2 

  *Afleiding hoogst gevolgde opleiding   

378  SrtLBO3 

 

F1 

  Om welke opleiding ging het dan. Was dat: ->   

379  SrtVMBO6 

 

F1 

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

  

380  SrtMBOG3 

 

F1 

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

  

381  LeerlingW3 

 

F1 

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

  

382  BOLBBL6 

 

F1 

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

  

383  DuurHBO6 

 

F1 
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  De volgende vragen gaan over de laatste hbo-opleiding (hts, 

heao, kweekschool, associate degree) die [u/hij/zij] heeft gevolgd. 
Wat was de duur van deze opleiding in jaren. Was dat: -> 

  

384  SrtHBOKort6 

 

F1 

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

  

385  SrtUniv6 

 

F1 

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

  

386  OplCursus6 

 

F1 

  Welke opleiding of cursus heeft [u/hij/zij] als laatste gevolgd. Was 
dit: -> >>ENQ.: Indien combinatie inburgering en werken/leren, 
kies dan voor werkend leren opleiding.<< 

  

387  DiplomHavoVWO6 

 

F1 

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

  

388  Klas9 

 

F1 

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

  

389  Diplom6 

 

F1 

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

  

390  Afrond6 

 

F1 

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

391  NivBeh21 

 

F2 

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

  

392  NivBeh22 

 

F2 

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

  

393  NivBeh23 

 

F2 

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

  

394  NivBeh24 

 

F2 

  Voor welke opleidingen (of cursussen) die [u/hij/zij] [voor 6 
maanden of langer in Nederland heeft gevolgd / in Nederland 
heeft gevolgd / voor 6 maanden of langer heeft gevolgd], heeft 
[u/hij/zij] een diploma behaald. Was dat voor: -> >>ENQ.: 
Meerdere ant 
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395  NivBeh25 

 

F2 

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

  

396  NivBeh26 

 

F2 

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

  

397  NivBeh27 

 

F2 

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

  

398  NivBeh28 

 

F2 

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

  

399  NivBeh29 

 

F2 

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

  

400  NivBeh30 

 

F2 

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

  

401  AFL_HgstNivBeh3 

 

F2 

  *Afleiding hoogst behaalde opleiding   

402  DeelCertBeh3 

 

F1 

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

  

403  Klas4Beh3 

 

F1 

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

  

404  SrtLBOBeh3 

 

F1 

  Om welke opleiding ging het dan. Was dat: ->   

405  SrtVMBOBeh3 

 

F1 

  De volgende vraag gaat over de vmbo- of lwoo-opleiding 
waarvoor [u/hij/zij] als laatste een diploma heeft behaald. Welke 
leerweg had deze opleiding. Was dat: -> 
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406  SrtMBOGBeh3 

 

F1 

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

  

407  LeerlingWBeh3 

 

F1 

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

  

408  BOLBBLBeh3 

 

F1 

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

  

409  DuurHBOBeh3 

 

F1 

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

  

410  SrtHBOKortBeh3 

 

F1 

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

  

411  SrtUnivBeh3 

 

F1 

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

  

412  OplCursusBeh3 

 

F1 

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

  

413  DiplomBL3 

 

F1 

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

  

414  AfgerondBL3 

 

F1 

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

415  NivBehBL3 

 

F2 

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

  

416  SrtUnivBL3 

 

F1 

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

  

417  BasisOW3 

 

F2 

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

  

418  KlasGroep3 

 

F1 

  Waren dit klassen of groepen?   
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419  AFL_Regelnr_PA 

 

F1 

  AFL_Regelnr_PA   

420  AFL_Lft_PA 

 

F18 

  AFL_Lft_PA   

421  AFL_PLHH_PA 

 

F2 

  AFL_PLHH_PA   

422  AFL_M_V_PA 

 

F1 

  AFL_M_V_PA   

423  AFL_OP_Lid_HHkern 

 

F1 

  AFL_OP_Lid_HHkern   

424  AFL_RefDatum 

 

A8 

  AFL_RefDatum   

425  AFL_RefJaar 

 

F18 

  AFL_RefJaar   

426  AFL_RefMaand 

 

F18 

  AFL_RefMaand   

427  AFL_RefJaar_minus_1 

 

A255 

  AFL_RefJaar_minus_1   

428  AFL_RefJaar_minus_2 

 

A255 

  AFL_RefJaar_minus_2   

429  AFL_RefDag_minus_14 

 

A255 

  AFL_RefDag_minus_14   

430  AFL_RefMaand_minus_2 

 

A255 

  AFL_RefMaand_minus_2   

431  AFL_KindHH12 

 

F18 

  AFL_KindHH12   

432  Maatspos 

 

F2 

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

433  WrkWeek 

 

F1 

  De volgende vraag gaat over werk. Vrijwilligerswerk, stages en 
bijbanen tellen ook mee. Op hoeveel doordeweekse dagen werkt 
u doorgaans. Met doordeweekse dagen bedoelen we van 
maandag tot en met vrijdag? Ga uit van de situatie die het meest 
voorkomt. Het 

  

434  WrkWknd 

 

F1 

  En hoeveel weekenddagen. Dus op zaterdag en/of zondag? Ga 
uit van de situatie die het meest voorkomt. Heeft OP bijvoorbeeld 
1 weekenddienst in de 2 maanden, vul dan een ‘0’ in bij 
weekenddag. Het is niet de bedoeling dat OP een gemiddelde 
gaat uitrekenen. 

  

435  SchWeek 

 

F1 

  Op hoeveel doordeweekse dagen gaat [u/w kind] doorgaans naar 
school. Met doordeweekse dagen bedoelen we van maandag tot 
en met vrijdag? >>ENQ: Eventuele stages tellen niet mee. Ga uit 
van de situatie die het meest voorkomt. Het is niet de bedoeling 
dat OP 

  

436  SchWknd 

 

F1 

  En hoeveel weekenddagen gaat [u/w kind] doorgaans naar 
school. Dus op zaterdag en/of zondag? >>ENQ: Eventuele stages 
tellen niet mee. Ga uit van de situatie die het meest voorkomt. 
Gaat OP bijvoorbeeld 1 keer in de 2 maanden naar school in het 
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weekend, vu 

437  AardWerk 

 

F1 

  Doet u overwegend staand werk of overwegend zittend werk of 
moet u op uw werk veel lopen? 

  

438  Intro 

 

F1 

  De volgende uitspraken gaan over hoe u zich voelde de afgelopen 
maand. Weet u niet zeker wat u moet antwoorden op een vraag, 
geef dan het best mogelijke antwoord. >>ENQ: toets <1> om 
verder te gaan.<< 

  

439  VitA 

 

F1 

  Ik heb genoeg energie om al mijn dagelijkse activiteiten te kunnen 
volbrengen. Is dat:-> 

  

440  VitB 

 

F1 

  Ik bruis van de energie. Is dat:->   

441  VitC 

 

F1 

  Mijn batterij is 100% opgeladen aan het begin van de dag?   

442  VitD 

 

F1 

  Na het avondeten zit ik nog vol energie?   

443  VitE 

 

F1 

  Ik verheug mij op elke nieuwe dag?   

444  VitF 

 

F1 

  Ik maak plannen voor de toekomst?   

445  VitG 

 

F1 

  Als ik een doel heb, maak ik direct plannen om dit doel te 
bereiken? 

  

446  VitH 

 

F1 

  Het behalen van mijn doelen maakt mij gelukkig?   

447  VitI 

 

F1 

  Ik krijg energie van het maken van toekomstplannen. Is dat:->   

448  VitJ 

 

F1 

  Ik vind het heel erg belangrijk om mijn doelen werkelijkheid te 
laten worden? 

  

449  VitK 

 

F1 

  Ik kan heel goed omgaan met tegenslagen?   

450  VitL 

 

F1 

  Ik kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situaties?   

451  VitM 

 

F1 

  Na een moeilijk periode ben ik snel weer de oude?   

452  VitN 

 

F1 

  Ik ga meteen aan de slag met nieuwe uitdagingen?   

453  VitO 

 

F1 

  Door mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijke tijden?   

454  VitP 

 

F1 

  Elke ervaring in het leven maakt mij sterker?   

455  IntroSpier 

 

F1 

  Nu een ander onderwerp. >>ENQ: toets <1> om verder te 
gaan.<< 
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456  Spier 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week [doet u/doet uw kind] spierversterkende 
activiteiten waarbij de spieren binnen een minuut zo vermoeid 
raken dat [u/uw kind] even zou moeten uitrusten? 

  

457  Oefen 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week betreft dat spierversterkende 
oefeningen? 

  

458  HoevOef 

 

F3 

  Hoeveel oefeningen doet [u/uw kind] op deze dagen per keer?   

459  IntroGez 

 

F1 

  Dan volgen nu enkele vragen over [uw gezondheid/de gezondheid 
van uw kind]. >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

  

460  AlgGezo2 

 

F1 

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

  

461  LangdA08 

 

F1 

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

  

462  LangdA01 

 

F2 

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

  

463  LangdA02 

 

F2 

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

  

464  LangdA03 

 

F2 

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

  

465  LangdA04 

 

F2 

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

  

466  LangdA05 

 

F2 

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

  

467  LangdA06 

 

F2 

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

  

468  LangdA07 

 

F2 

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

  

469  LangdA09 

 

F2 
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  Om welke ziekten of aandoeningen gaat het? >>ENQ: Meerdere 

antwoorden mogelijk. Gebruik bij meerdere antwoorden een 
koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

470  LangdA10 

 

F2 

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

  

471  LangdA11 

 

F2 

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

  

472  LangdA12 

 

F2 

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

  

473  LangdAA 

 

A140 

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

474  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:-> 

  

475  MatigInspan 

 

F1 

  In welke mate [bent u/is uw kind] vanwege problemen met [uw/zijn 
of haar] gezondheid beperkt bij matige inspanning, zoals 
[stofzuigen/buiten spelen] of fietsen. Zou u zeggen:-> 

  

476  TrapLoop 

 

F1 

  In welke mate [bent u/is uw kind] vanwege problemen met [uw/zijn 
of haar] gezondheid beperkt bij een paar trappen oplopen. Zou u 
zeggen:-> 

  

477  Intro2 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over ziekteverzuim tijdens het werk in 
de afgelopen 12 maanden. Vrijwilligerswerk, stages en bijbanen 
tellen ook mee. 

  

478  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? 

  

479  HoevaakV 

 

F3 

  Hoeveel keer heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden 
verzuimd? 

  

480  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. 

  

481  OneigVerz 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden ziek gemeld terwijl u 

eigenlijk niet ziek, of niet ziek genoeg was? 
  

482  OneigVerzA 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft u zich dan in de afgelopen 12 maanden ziek 
gemeld terwijl u eigenlijk niet ziek of niet ziek genoeg was? 

  

483  Present 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden ooit gewerkt terwijl u 
eigenlijk te ziek was? 

  

484  PresentA 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft u dan in de afgelopen 12 maanden gewerkt 
terwijl u eigenlijk te ziek was? 

  

485  Intro3 

 

F1 

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

  

486  Huisarts 

 

F3 

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

  

487  Specialist 

 

F3 

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

  

488  Fysio 

 

F3 

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

  

489  MedGebrVG 

 

F1 

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

  

490  MedGebrNVG 

 

F1 

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

  

491  ZHOpn 

 

F1 

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

  

492  NachtZO1 

 

F3 

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

493  DOOpn 

 

F1 

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

  

494  HVDO 

 

F2 

  Hoe vaak was dat?   

495  Lengte 

 

F3 
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  Nu iets anders. Hoe lang [bent u/is uw kind]. Het gaat om de 

lengte in centimeters, zonder schoenen? 
  

496  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)? 

  

497  Intro1 

 

F1 

  Nu volgt een aantal activiteiten. Neem in uw gedachten een 
normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel 
dagen per week uw kind deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd 
uw kind daar gemiddeld op zo n dag mee bezig was? >>ENQ: 
toets <1> 

  

498  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.<< 

  

499  UurWWaKind 

 

F2 

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

500  MinWWaKind 

 

F2 

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

501  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.<< 

  

502  UurWWbKind 

 

F2 

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

503  MinWWbKind 

 

F2 

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

504  DagGymles 

 

F1 

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

  

505  UurGymles 

 

F2 

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

506  MinGymles 

 

F2 

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

507  GymWie 

 

F1 

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

508  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 schoolt 

  

509  UurSchoolActiv1 

 

F2 

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

510  MinSchoolActiv1 

 

F2 

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

511  DagSchoolActiv2 

 

F1 
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  Hoeveel dagen per week speelt uw kind buiten op school? 

>>ENQ:····· * Als OP een activiteit niet verricht, vul dan een 0 in. 
············* Het gaat om activiteiten zoals touwtje springen, 
skateboarden, ··············renspelletjes en klimmen op het klimrek 

  

512  UurSchoolActiv2 

 

F2 

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

513  MinSchoolActiv2 

 

F2 

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

514  DagWandelKind 

 

F1 

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

  

515  UurWandelKind 

 

F2 

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

516  MinWandelKind 

 

F2 

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

517  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.< 

  

518  UurFietsKind 

 

F2 

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

519  MinFietsKind 

 

F2 

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

520  DagBuitenSpelen 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week heeft uw kind buiten gespeeld? 
>>ENQ:·····* Als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 
0 in. ···········* Het gaat om activiteiten zoals touwtje springen, 
skateboarden, renspelletjes en klimmen ·············op het klimre 

  

521  UurBuitenSpelen 

 

F2 

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

522  MinBuitenSpelen 

 

F2 

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

523  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.<< 

  

524  UurZwemles 

 

F2 

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

525  MinZwemles 

 

F2 

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

526  Intro4 

 

F1 

  Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen 
maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week u de 
volgende activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld 
op zo’n dag mee bezig was? >>ENQ: toets <1> om verder te 
gaan.<< 

  

527  DagWWa 

 

F2 
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  >>ENQ:······* Als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 

0 in. ············* Als OP geen (vrijwilligers-)werk heeft en niet naar 
school gaat, vul dan 8 in<< Hoeveel dagen per week heeft u van 
en naar werk of school gelopen? 

  

528  UurWWa 

 

F2 

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

  

529  MinWWa 

 

F2 

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

  

530  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? 

  

531  UurWWb 

 

F2 

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

  

532  MinWWb 

 

F2 

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

  

533  LInspWs 

 

F2 

  >>ENQ: als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 
in.<< 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 last 

  

534  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? 

  

535  DagHHa 

 

F1 

  >>ENQ: als OP een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 
in.<< 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 

  

536  UurHHa 

 

F2 

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

537  MinHHa 

 

F2 

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

538  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? 

  

539  UurHHb 

 

F2 

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

540  MinHHb 

 

F2 

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

541  DagWandel 

 

F1 
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  >>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? 

  

542  UurWandel 

 

F2 

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

543  MinWandel 

 

F2 

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

544  DagFiets 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week heeft u gefietst?   

545  UurFiets 

 

F2 

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

546  MinFiets 

 

F2 

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

547  DagTuin 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week heeft u getuinierd?   

548  UurTuin 

 

F2 

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

549  MinTuin 

 

F2 

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

550  DagKlus 

 

F1 

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

  

551  UurKlus 

 

F2 

  En om hoeveel minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

552  MinKlus 

 

F2 

  En om hoeveel minuten per dag ging het dan gemiddeld?   

553  AantSport 

 

F2 

  Hoeveel sporten beoefent (u/uw kind), bijvoorbeeld 
fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, of voetbal? >>ENQ: 
Schoolgym, schoolzwemmen en zwemles niet meetellen.<< 

  

554  IntroActivit4 

 

F1 

  We willen graag (van vier sporten) weten welke (sport dat 
is/sporten dat zijn) en hoeveel tijd (u/uw kind) er aan besteedt. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

  

555  Sport1 

 

A255 

  STEL VAST: Welke sport is sport 1?   

556  Sport2 

 

A255 

  STEL VAST: Welke sport is sport 2?   

557  Sport3 

 

A255 

  STEL VAST: Welke sport is sport 3?   

558  Sport4 

 

A255 

  STEL VAST: Welke sport is sport 4?   

559  DagSpo1 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week doet (u/uw kind) aan <Sport1>?   

560  UurSpo1 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten (bent u/is uw kind) gemiddeld op zo’n 
dag met <Sport1> bezig? 

  

561  MinSpo1 

 

F2 
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  Hoeveel uren en minuten (bent u/is uw kind) gemiddeld op zo’n 

dag met <Sport1> bezig? 
  

562  WeekSpo1 

 

F2 

  Hoeveel weken per jaar doet (u/uw kind) aan <Sport1>?   

563  DagSpo2 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week doet (u/uw kind) aan <Sport2>?   

564  UurSpo2 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten (bent u/is uw kind) gemiddeld op zo’n 
dag met <Sport2> bezig? 

  

565  MinSpo2 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten (bent u/is uw kind) gemiddeld op zo’n 
dag met <Sport2> bezig? 

  

566  WeekSpo2 

 

F2 

  Hoeveel weken per jaar doet (u/uw kind) aan <Sport2>?   

567  DagSpo3 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week doet (u/uw kind) aan <Sport3>?   

568  UurSpo3 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten (bent u/is uw kind) gemiddeld op zo’n 
dag met <Sport3> bezig? 

  

569  MinSpo3 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten (bent u/is uw kind) gemiddeld op zo’n 
dag met <Sport3> bezig? 

  

570  WeekSpo3 

 

F2 

  Hoeveel weken per jaar doet (u/uw kind) aan <Sport3>?   

571  DagSpo4 

 

F1 

  Hoeveel dagen per week doet (u/uw kind) aan <Sport4>?   

572  UurSpo4 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten (bent u/is uw kind) gemiddeld op zo’n 
dag met <Sport4> bezig? 

  

573  MinSpo4 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten (bent u/is uw kind) gemiddeld op zo’n 
dag met <Sport4> bezig? 

  

574  WeekSpo4 

 

F2 

  Hoeveel weken per jaar doet (u/uw kind) aan <Sport4>?   

575  SportLid1 

 

F1 

  (Bent u/Is uw kind) lid van een sportvereniging of (heeft u/heeft uw 
kind) een abonnement op een fitnesscentrum, zwembad of een 
andere sportaanbieder? >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

576  SportLid2 

 

F1 

  (Bent u/Is uw kind) lid van een sportvereniging of (heeft u/heeft uw 
kind) een abonnement op een fitnesscentrum, zwembad of een 
andere sportaanbieder? >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

577  SportLid3 

 

F1 

  (Bent u/Is uw kind) lid van een sportvereniging of (heeft u/heeft uw 
kind) een abonnement op een fitnesscentrum, zwembad of een 
andere sportaanbieder? >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

578  SportTot 

 

F4 
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  Hoeveel keer heeft (u/uw kind) in de afgelopen twaalf maanden in 

totaal gesport? >>ENQ: Indien OP het niet precies weet, geeft u 
dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.<< 

  

579  SprtLeef 

 

F1 

  Welk kenmerk past het beste bij het sportieve leven (van u/van uw 
kind) tot nu toe. De huidige sportdeelname is niet van belang, het 
gaat om de kenmerken die bij (uw hele leven/het hele leven van 
uw kind) passen. Zou u zeggen dat (u/uw kind):-> 

  

580  IntroZittend 

 

F1 

  Nu volgen enkele vragen over hoeveel tijd (u/uw kind) per dag 
zittend of liggend doorbrengt tijdens verschillende activiteiten. 
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen 
maanden. Wilt u aangeven hoeveel tijd (u/uw kind) zittend 
doorbracht in d 

  

581  UurZitVervoer 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht (u/uw kind) op een weekdag 
zittend door, tijdens vervoer, zoals zitten in een auto, bus of trein, 
maar niet fietsen. Tel zowel de heen- als de terugreis mee? 
>>ENQ:·····* Een doordeweekse dag is op maandag tot en met 
vrijdag 

  

582  MinZitWkVervoer 

 

F2 

  Minuten   

583  UurZitWeVervoer 

 

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.<< 

  

584  MinZitWeVervoer 

 

F2 

  Minuten   

585  UurZitWerk 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht (u/uw kind) op een weekdag 
zittend door, tijdens werk. Bijvoorbeeld achter een bureau zitten of 
een computer of tablet gebruiken op het werk of thuis? 
>>ENQ:·····* Een doordeweekse dag is op maandag tot en met 
vrijdag. Een w 

  

586  MinZitWkWerk 

 

F2 

  Minuten   

587  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.<< 

  

588  MinZitWeWerk 

 

F2 

  Minuten   

589  UurZitStudie 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht (u/uw kind) op een weekdag 
zittend door, tijdens school of studie. Bijvoorbeeld zitten tijdens de 
les of huiswerk maken op school of thuis? >>ENQ:·····* Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een 
weekenddag i 

  

590  MinZitWkStudie 

 

F2 
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  Minuten   

591  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.<< 

  

592  MinZitWeStudie 

 

F2 

  Minuten   

593  UurZitTV 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht (u/uw kind) op een weekdag 
zittend door, met televisie kijken? >>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 

  

594  MinZitWkTV 

 

F2 

  Minuten   

595  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.<< 

  

596  MinZitWeTV 

 

F2 

  Minuten   

597  UurZitComputer 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht (u/uw kind) op een weekdag 
zittend door, terwijl (u/uw kind) thuis een computer of tablet 
gebruikte. Voor e-mail, computerspelletjes, informatie opzoeken of 
chatten, maar niet voor school of werk? >>ENQ:·····* Een 
doordeweek 

  

598  MinZitWkComputer 

 

F2 

  Minuten   

599  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.<< 

  

600  MinZitWeComputer 

 

F2 

  Minuten   

601  UurZitAnders 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht (u/uw kind) op een weekdag 
zittend door, tijdens andere zittende vrijetijdsbestedingen. 
Bijvoorbeeld kletsen, eten, muziek instrument bespelen, 
bioscoopbezoek et cetera. We bedoelen hier niet tv kijken of een 
computer/tablet 

  

602  MinZitWkAnders 

 

F2 

  Minuten   

603  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.<< 
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604  MinZitWeAnders 

 

F2 

  Minuten   

605  IntroLiggend 

 

F1 

  Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen 
maanden. Wilt u aangeven hoeveel tijd (u/uw kind) liggend 
doorbracht in de volgende situaties op een gemiddelde 
doordeweekse dag en op een gemiddelde weekenddag? >>ENQ: 
toets <1> om verder te gaan.<< 

  

606  UurLigDut 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht (u/uw kind) op een weekdag 
liggend door, terwijl (u/uw kind) een dutje tussendoor deed, 
bijvoorbeeld liggend op de bank of in bed? >>ENQ:·····* Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een 
weekenddag is op zate 

  

607  MinLigWkDut 

 

F2 

  Minuten   

608  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.<< 

  

609  MinLigWeDut 

 

F2 

  Minuten   

610  UurLigSlaap 

 

F2 

  Hoeveel uren en minuten bracht (u/uw kind) op een weekdag 
liggend door slapend voor de nachtrust? >>ENQ:·····* Een 
doordeweekse dag is op maandag tot en met vrijdag. Een 
weekenddag is op zaterdag of zondag. ···········* Als OP de 
activiteit niet verricht, 

  

611  MinLigWkSlaap 

 

F2 

  Minuten   

612  UurLigWeSlaap 

 

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.<< 

  

613  MinLigWeSlaap 

 

F2 

  Minuten   

614  Intro5 

 

F1 

  Nu volgt een aantal vragen over ongevallen die mensen kunnen 
overkomen. We beginnen met ongevallen die tijdens het werk 
gebeurd kunnen zijn. Vrijwilligerswerk, stages en bijbanen tellen 
ook mee. Vervolgens vragen we naar andere, niet werk-
gerelateerde ong 

  

615  ArbOng 

 

F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds referentiedatum 
minus 12 maanden{loc_Min12maanden}, betrokken geweest bij 
een arbeidsongeval. Dat wil zeggen een voorval tijdens het werk 
waardoor u lichamelijk letsel heeft opgelopen? >> ENQ:·····* 
Arbeidsonge 

  

616  HoeVaak 

 

F2 
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  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? 

  

617  HoeArbeid 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente arbeidsongeval 
waarbij [u/uw kind] letsel (,verwonding of blessure) heeft 
opgelopen. Hoe ontstond het letsel van dit arbeidsongeval. Was 
dat:-> 

  

618  AndersArb 

 

A50 

  STEL VAST: Hoe is het letsel dan ontstaan?   

619  VallenArb 

 

F2 

  En was het dan door:->   

620  VoorwerpArb 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

621  AndersVoorwerpArb 

 

A50 

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

  

622  ContactArb 

 

F1 

  Was het dan door:->   

623  AndersContactArb 

 

A50 

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

624  OverbelastingArb 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

625  AndersOverbelArb 

 

A50 

  STEL VAST: Hoe is de overbelasting dan ontstaan?   

626  WieHulp1 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

627  WieHulp2 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

628  WieHulp3 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

629  WieHulp4 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

630  WieHulp5 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

631  WaarHulp1 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

632  WaarHulp2 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

633  WaarHulp3 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
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634  WaarHulp4 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

635  WaarHulp5 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

636  Verzuim1 

 

F1 

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

  

637  Verzuim2 

 

F1 

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

  

638  Verzuim3 

 

F1 

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

  

639  Verzuim4 

 

F1 

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

  

640  Verzuim5 

 

F1 

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

  

641  VerzSchool 

 

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.<< 

  

642  VerzWerk 

 

F3 

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

  

643  VerzSport 

 

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.<< 

  

644  VerzHH 

 

F3 
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  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 

doen? 
  

645  Lichaamsdeel 

 

F2 

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

  

646  BelSoortLets1 

 

F1 

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

  

647  BelSoortLets2 

 

F1 

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

  

648  BelSoortLets3 

 

F1 

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

  

649  Belast 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

650  AnderLetsel 

 

A100 

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

  

651  Alcohol 

 

F1 

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

  

652  AlcHoev 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

653  HoeArbeid2 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente arbeidsongeval 
waarbij [u/uw kind] letsel (,verwonding of blessure) heeft 
opgelopen. Hoe ontstond het letsel van dit arbeidsongeval. Was 
dat:-> 

  

654  AndersArb2 

 

A50 

  STEL VAST: Hoe is het letsel dan ontstaan?   

655  VallenArb2 

 

F2 

  En was het dan door:->   

656  VoorwerpArb2 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

657  AndersVoorwerpArb2 

 

A50 

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

  

658  ContactArb2 

 

F1 

  Was het dan door:->   

659  AndersContactArb2 

 

A50 

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

660  OverbelastingArb2 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

661  AndersOverbelArb2 

 

A50 

  STEL VAST: Hoe is de overbelasting dan ontstaan?   

662  WieHulp6 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

663  WieHulp7 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 

ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  

664  WieHulp8 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

665  WieHulp9 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

666  WieHulp10 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

667  WaarHulp6 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

668  WaarHulp7 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

669  WaarHulp8 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

670  WaarHulp9 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

671  WaarHulp10 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

672  Verzuim6 

 

F1 

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

  

673  Verzuim7 

 

F1 

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

  

674  Verzuim8 

 

F1 

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

  

675  Verzuim9 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) één van de volgende bezigheden in de periode 

sinds referentiejaar minus één jaar 
<Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1> ten gevolge van het letsel 
een of meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

676  Verzuim10 

 

F1 

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

  

677  VerzSchool2 

 

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.<< 

  

678  VerzWerk2 

 

F3 

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

  

679  VerzSport2 

 

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.<< 

  

680  VerzHH2 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

681  Lichaamsdeel2 

 

F2 

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

  

682  BelSoortLets4 

 

F1 

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

  

683  BelSoortLets5 

 

F1 

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

  

684  BelSoortLets6 

 

F1 

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

  

685  Belast2 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

686  AnderLetsel2 

 

A100 

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

  

687  Alcohol2 

 

F1 

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

  

688  AlcHoev2 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

689  Intro6 

 

F1 
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  De volgende vragen gaan over (andere) ongevallen die 

(mensen/kinderen) kunnen overkomen. Het gaat hierbij (nu dus) 
om ongevallen die niet werk-gerelateerd zijn. >>ENQ: toets <1> 
om verder te gaan.<< 

  

690  IntroAC 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) in de afgelopen 12 maanden, dus sinds 
(referentiedatum minus 12 maanden), een verwonding, blessure 
of ander lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval? 
>>ENQ:·····* Denkt u daarbij ook aan letsel en blessures die 
geleidelijk zijn ontst 

  

691  AC1_A 

 

F1 

  Was dit bij een verkeersongeval. Een verkeersongeval tijdens het 
werk telt hier niet mee? 

  

692  AC1_C 

 

F1 

  Was dit bij een ongeval in en om het huis?   

693  AC1_D 

 

F1 

  Was dit bij een ongeval tijdens het sporten. Denkt u daarbij ook 
aan letsel en blessures die geleidelijk zijn ontstaan? 

  

694  AC1_E 

 

F1 

  Was dit bij een ongeval tijdens een andere vrijetijdsactiviteit?   

695  AC1_F 

 

F1 

  Was dit bij een ander niet werk-gerelateerd ongeval?   

696  VHoeVaak 

 

F2 

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

  

697  VervoerMdl1 

 

F2 

  De volgende vragen gaan over het meest recente 
verkeersongeval waarbij [u/uw kind] letsel(, verwonding of 
blessure) heeft opgelopen. Welk soort vervoermiddel gebruikte 
(u/uw kind) toen het ongeval plaatsvond:-> 

  

698  AnderVervoer 

 

A50 

  STEL VAST: Welk ander vervoermiddel?   

699  Tegenpartij 

 

F1 

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

  

700  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).<< 

  

701  AndTegenpVerv 

 

A50 

  STEL VAST: Welk ander vervoermiddel?   

702  WAAR 

 

F1 

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

703  AndersWaar 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

704  GemWeg 

 

F1 
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  Was dat op een gemeentelijke weg binnen of buiten de bebouwde 

kom? 
  

705  Fietspad 

 

F1 

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

  

706  Welkweg 

 

F1 

  Waar vond het ongeval plaats. Was dat:->   

707  AndersWelk 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

708  Kruising 

 

F1 

  Op wat voor kruising was het.->   

709  Omstandigh1 

 

F2 

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

  

710  Omstandigh2 

 

F2 

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

  

711  Omstandigh3 

 

F2 

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

  

712  Omstandigh4 

 

F2 

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

  

713  Omstandigh5 

 

F2 

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

  

714  Omstandigh6 

 

F2 

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

  

715  Omstandigh7 

 

F2 

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

  

716  Omstandigh8 

 

F2 

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

  

717  AnderOmst 

 

A50 

  STEL VAST: Onder welke andere omstandigheden was het dan?   

718  Duister 

 

F1 

  Was er toen wel of geen wegverlichting?   

719  Weer 

 

F1 

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

  

720  Anderfact11 

 

F1 

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

  

721  Anderfact12 

 

F1 

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

  

722  Anderfact13 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval,was 

dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
  

723  Anderfact14 

 

F1 

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

  

724  Anderfact15 

 

F1 

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

  

725  Anderfact16 

 

F1 

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

  

726  Anderfact21 

 

F2 

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

  

727  Anderfact22 

 

F2 

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

  

728  Anderfact23 

 

F2 

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

  

729  Anderfact24 

 

F2 

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

  

730  Anderfact25 

 

F2 

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

  

731  Anderfact26 

 

F2 

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

  

732  Anderfact27 

 

F2 

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

  

733  Anderfact28 

 

F2 

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

  

734  FactAnders 

 

A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

735  WieHulp11 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

736  WieHulp12 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

737  WieHulp13 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

738  WieHulp14 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
739  WieHulp15 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

740  WaarHulp11 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

741  WaarHulp12 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

742  WaarHulp13 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

743  WaarHulp14 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

744  WaarHulp15 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

745  Verzuim11 

 

F1 

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

  

746  Verzuim12 

 

F1 

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

  

747  Verzuim13 

 

F1 

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

  

748  Verzuim14 

 

F1 

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

  

749  Verzuim15 

 

F1 

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

  

750  VerzSchool3 

 

F3 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  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.<< 

  

751  VerzWerk3 

 

F3 

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

  

752  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.<< 

  

753  VerzHH3 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

754  Lichaamsdeel3 

 

F2 

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

  

755  BelSoortLets7 

 

F1 

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

  

756  BelSoortLets8 

 

F1 

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

  

757  BelSoortLets9 

 

F1 

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

  

758  Belast3 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

759  AnderLetsel3 

 

A100 

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

  

760  Alcohol3 

 

F1 

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

  

761  AlcHoev3 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

762  VervoerMdl2 

 

F2 

  De volgende vragen gaan over het meest recente 
verkeersongeval waarbij [u/uw kind] letsel(, verwonding of 
blessure) heeft opgelopen. Welk soort vervoermiddel gebruikte 
(u/uw kind) toen het ongeval plaatsvond:-> 

  

763  AnderVervoer2 

 

A50 

  STEL VAST: Welk ander vervoermiddel?   

764  Tegenpartij2 

 

F1 

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

  

765  TegenpVerv2 

 

F2 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  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).<< 

  

766  AndTegenpVerv2 

 

A50 

  STEL VAST: Welk ander vervoermiddel?   

767  Waar2 

 

F1 

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

768  AndersWaar2 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

769  GemWeg2 

 

F1 

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

  

770  Fietspad2 

 

F1 

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

  

771  Welkweg2 

 

F1 

  Waar vond het ongeval plaats. Was dat:->   

772  AndersWelk2 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

773  Kruising2 

 

F1 

  Op wat voor kruising was het.->   

774  Omstandigh9 

 

F2 

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

  

775  Omstandigh10 

 

F2 

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

  

776  Omstandigh11 

 

F2 

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

  

777  Omstandigh12 

 

F2 

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

  

778  Omstandigh13 

 

F2 

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

  

779  Omstandigh14 

 

F2 

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

  

780  Omstandigh15 

 

F2 

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

  

781  Omstandigh16 

 

F2 

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

  

782  AnderOmst2 

 

A50 

  STEL VAST: Onder welke andere omstandigheden was het dan?   

783  Duister2 

 

F1 
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  Was er toen wel of geen wegverlichting?   

784  Weer2 

 

F1 

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

  

785  Anderfact17 

 

F1 

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

  

786  Anderfact18 

 

F1 

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

  

787  Anderfact19 

 

F1 

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

  

788  Anderfact20 

 

F1 

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

  

789  Anderfact29 

 

F1 

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

  

790  Anderfact30 

 

F1 

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

  

791  Anderfact31 

 

F2 

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

  

792  Anderfact32 

 

F2 

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

  

793  Anderfact33 

 

F2 

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

  

794  Anderfact34 

 

F2 

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

  

795  Anderfact35 

 

F2 

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

  

796  Anderfact36 

 

F2 

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

  

797  Anderfact37 

 

F2 

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

  

798  Anderfact38 

 

F2 

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

  

799  FactAnders2 

 

A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

800  WieHulp16 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 

ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  

801  WieHulp17 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

802  WieHulp18 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

803  WieHulp19 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

804  WieHulp20 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

805  WaarHulp16 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

806  WaarHulp17 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

807  WaarHulp18 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

808  WaarHulp19 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

809  WaarHulp20 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

810  Verzuim16 

 

F1 

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

  

811  Verzuim17 

 

F1 

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

  

812  Verzuim18 

 

F1 

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

  

813  Verzuim19 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) één van de volgende bezigheden in de periode 

sinds referentiejaar minus één jaar 
<Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1> ten gevolge van het letsel 
een of meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

814  Verzuim20 

 

F1 

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

  

815  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.<< 

  

816  VerzWerk4 

 

F3 

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

  

817  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.<< 

  

818  VerzHH4 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

819  Lichaamsdeel4 

 

F2 

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

  

820  BelSoortLets10 

 

F1 

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

  

821  BelSoortLets11 

 

F1 

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

  

822  BelSoortLets12 

 

F1 

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

  

823  Belast4 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

824  AnderLetsel4 

 

A100 

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

  

825  Alcohol4 

 

F1 

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

  

826  AlcHoev4 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

827  HHoeVaak 

 

F2 
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  U heeft aangegeven dat (u/uw kind) de afgelopen 12 maanden 

een verwonding, blessure of ander lichamelijk letsel heeft 
opgelopen bij een ongeval in en om het huis. De volgende vragen 
gaan hierover. Hoe vaak heeft (u/uw kind) in de afgelopen 12 
maanden lets 

  

828  Waar11 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

829  Waar12 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

830  Waar13 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

831  Waar14 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

832  Waar15 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

833  Waar16 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

834  Waar17 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

835  Waar21 

 

F2 

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

  

836  Waar22 

 

F2 

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

  



 

 

Microdataservices 

 

Documentatie LSM 2015           63 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
837  Waar23 

 

F2 

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

  

838  Waar24 

 

F2 

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

  

839  Waar25 

 

F2 

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

  

840  Waar26 

 

F2 

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

  

841  Waar27 

 

F2 

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

  

842  Waar28 

 

F2 

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

  

843  AndersWaar3 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

844  HoeLets 

 

F1 

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

845  AndersLets 

 

A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

846  VallenLets 

 

F2 

  En was het dan:->   

847  VoorwerpLets 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

848  AndersVoorwerpLets 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

849  ContactLets 

 

F1 

  Was het dan:->   

850  AndersContactLets 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

851  OverbelastingLets 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

852  AndersOverbelLets 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

853  Factoren11 

 

F2 

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

  

854  Factoren12 

 

F2 

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

  

855  Factoren13 

 

F2 

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

  

856  Factoren14 

 

F2 
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  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-

> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
  

857  Factoren15 

 

F2 

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

  

858  Factoren16 

 

F2 

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

  

859  Factoren17 

 

F2 

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

  

860  Factoren18 

 

F2 

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

  

861  Factoren19 

 

F2 

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

  

862  Factoren201 

 

F2 

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

  

863  Factoren202 

 

F2 

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

  

864  Factoren203 

 

F2 

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

  

865  Factoren204 

 

F2 

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

  

866  Factoren205 

 

F2 

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

  

867  Factoren206 

 

F2 

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

  

868  Factoren207 

 

F2 

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

  

869  Factoren208 

 

F2 

  Speelden (dan/daarnaast) deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 
Meerdere antwoorden mogelijk ·······* Gebruik bij meerdere 
antwoorden een koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 
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870  Factoren209 

 

F2 

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

  

871  Factoren210 

 

F2 

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

  

872  FactorenAnd 

 

A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

873  WieHulp21 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

874  WieHulp22 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

875  WieHulp23 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

876  WieHulp24 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

877  WieHulp25 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

878  WaarHulp21 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

879  WaarHulp22 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

880  WaarHulp23 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

881  WaarHulp24 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

882  WaarHulp25 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

883  Verzuim21 

 

F1 

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

  

884  Verzuim22 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) één van de volgende bezigheden in de periode 

sinds referentiejaar minus één jaar 
<Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1> ten gevolge van het letsel 
een of meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

885  Verzuim23 

 

F1 

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

  

886  Verzuim24 

 

F1 

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

  

887  Verzuim25 

 

F1 

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

  

888  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.<< 

  

889  VerzWerk5 

 

F3 

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

  

890  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.<< 

  

891  VerzHH5 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

892  Lichaamsdeel5 

 

F2 

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

  

893  BelSoortLets13 

 

F1 

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

  

894  BelSoortLets14 

 

F1 

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

  

895  BelSoortLets15 

 

F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:-
> 
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896  Belast5 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

897  AnderLetsel5 

 

A100 

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

  

898  Alcohol5 

 

F1 

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

  

899  AlcHoev5 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

900  Waar18 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

901  Waar19 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

902  Waar20 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

903  Waar29 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

904  Waar30 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

905  Waar31 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

906  Waar32 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

907  Waar33 

 

F2 
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  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 

mogelijk.<< 
  

908  Waar34 

 

F2 

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

  

909  Waar35 

 

F2 

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

  

910  Waar36 

 

F2 

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

  

911  Waar37 

 

F2 

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

  

912  Waar38 

 

F2 

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

  

913  Waar39 

 

F2 

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

  

914  Waar40 

 

F2 

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

  

915  AndersWaar4 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

916  HoeLets2 

 

F1 

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

917  AndersLets2 

 

A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

918  VallenLets2 

 

F2 

  En was het dan:->   

919  VoorwerpLets2 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

920  AndersVoorwerpLets2 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

921  ContactLets2 

 

F1 

  Was het dan:->   

922  AndersContactLets2 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

923  OverbelastingLets2 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

924  AndersOverbelLets2 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

925  Factoren20 

 

F2 

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

  

926  Factoren21 

 

F2 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-
> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
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927  Factoren22 

 

F2 

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

  

928  Factoren23 

 

F2 

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

  

929  Factoren24 

 

F2 

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

  

930  Factoren25 

 

F2 

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

  

931  Factoren26 

 

F2 

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

  

932  Factoren27 

 

F2 

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

  

933  Factoren28 

 

F2 

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

  

934  Factoren211 

 

F2 

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

  

935  Factoren212 

 

F2 

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

  

936  Factoren213 

 

F2 

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

  

937  Factoren214 

 

F2 

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

  

938  Factoren215 

 

F2 

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

  

939  Factoren216 

 

F2 

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

  

940  Factoren217 

 

F2 

  Speelden (dan/daarnaast) deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 
Meerdere antwoorden mogelijk ·······* Gebruik bij meerdere 
antwoorden een koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 
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941  Factoren218 

 

F2 

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

  

942  Factoren219 

 

F2 

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

  

943  Factoren220 

 

F2 

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

  

944  FactorenAnd2 

 

A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

945  WieHulp26 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

946  WieHulp27 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

947  WieHulp28 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

948  WieHulp29 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

949  WieHulp30 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

950  WaarHulp26 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

951  WaarHulp27 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

952  WaarHulp28 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

953  WaarHulp29 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

954  WaarHulp30 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

955  Verzuim26 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) één van de volgende bezigheden in de periode 

sinds referentiejaar minus één jaar 
<Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1> ten gevolge van het letsel 
een of meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

956  Verzuim27 

 

F1 

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

  

957  Verzuim28 

 

F1 

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

  

958  Verzuim29 

 

F1 

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

  

959  Verzuim30 

 

F1 

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

  

960  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.<< 

  

961  VerzWerk6 

 

F3 

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

  

962  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.<< 

  

963  VerzHH6 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

964  Lichaamsdeel6 

 

F2 

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

  

965  BelSoortLets16 

 

F1 

  Wat is het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dat 
(u/uw kind) heeft opgelopen. Was dat:-> 
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966  BelSoortLets17 

 

F1 

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

  

967  BelSoortLets18 

 

F1 

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

  

968  Belast6 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

969  AnderLetsel6 

 

A100 

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

  

970  Alcohol6 

 

F1 

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

  

971  AlcHoev6 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

972  SHoeVaak 

 

F2 

  U heeft aangegeven dat (u/uw kind) de afgelopen 12 maanden 
een verwonding, blessure of lichamelijk letsel heeft opgelopen 
tijdens het sporten. De volgende vragen gaan hierover. Hoe vaak 
heeft (u/uw kind) in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen bij 
een 

  

973  HoeSportOngv 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente ongeval tijdens 
het sporten waarbij [u/uw kind] een verwonding, blessure of letsel 
heeft opgelopen. Hoe is de verwonding, blessure of het letsel 
ontstaan. Was dat:-> 

  

974  SportSoort 

 

A255 

  Tijdens de beoefening van welke sport is het letsel ontstaan?   

975  SportJaar 

 

F1 

  Beoefende (u/uw kind) die sport langer of korter dan 1 jaar toen 
(u/uw kind) de verwonding, blessure of het letsel opliep? 

  

976  SportPlots 

 

F1 

  Is de verwonding, blessure of het letsel plotseling of geleidelijk 
ontstaan? 

  

977  OudNieuwBles 

 

F1 

  Is er sprake van een nieuwe verwonding, blessure of letsel 
waarvan (u/uw kind) nog nooit eerder last heeft gehad, of van een 
oude blessure? 

  

978  SportTijdens 

 

F1 

  Wanneer is de verwonding, blessure of het letsel ontstaan. Was 
dat:-> 

  

979  HoeLetsSport 

 

F1 

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

980  Anders 

 

A50 

  STEL VAST: Waardoor dan?   

981  VallenSport 

 

F2 

  En was het dan:->   

982  VoorwerpSport 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen:->   
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983  AndersVoorwerpSport 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

984  ContactSport 

 

F1 

  Was het dan:->   

985  AndersContactSport 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

986  OverbelastingSport 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

987  AndersOverbelSport 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

988  GeweldSport 

 

F1 

  Was er bij het ontstaan van de verwonding, blessure of het letsel 
sprake van opzet of opzettelijk geweld? 

  

989  AndFactSport1 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

990  AndFactSport2 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

991  AndFactSport3 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

992  AndFactSport4 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

993  AndFactSport5 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

994  AndFactSport6 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

995  VloerFact1 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

996  VloerFact2 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

997  VloerFact3 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

998  VloerFact4 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
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999  VloerFact5 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1000  AndersVloerFact 

 

A50 

  STELVAST: Welke andere factoren waren dat?   

1001  SchoenFact1 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met schoeisel waren het:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1002  SchoenFact2 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met schoeisel waren het:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1003  SchoenFact3 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met schoeisel waren het:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1004  AndersSchoenFact 

 

A50 

  STELVAST: Welke andere factoren waren dat?   

1005  FitFact1 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1006  FitFact2 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1007  FitFact3 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1008  FitFact4 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1009  FitFact5 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1010  FitFact6 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1011  FitFact7 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1012  AndersFitFact 

 

A50 

  STELVAST: Welke andere factoren waren dat?   

1013  AnderFactor1 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1014  AnderFactor2 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1015  AnderFactor3 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1016  AnderFactor4 

 

F1 
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  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 

antwoorden mogelijk.<< 
  

1017  AnderFactor5 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1018  FactorAnders 

 

A100 

  STELVAST: Welke andere factoren waren dat?   

1019  WieHulp31 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1020  WieHulp32 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1021  WieHulp33 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1022  WieHulp34 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1023  WieHulp35 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1024  WaarHulp31 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1025  WaarHulp32 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1026  WaarHulp33 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1027  WaarHulp34 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1028  WaarHulp35 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1029  Verzuim31 

 

F1 

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

  

1030  Verzuim32 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) één van de volgende bezigheden in de periode 
sinds referentiejaar minus één jaar 
<Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1> ten gevolge van het letsel 
een of meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 
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1031  Verzuim33 

 

F1 

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

  

1032  Verzuim34 

 

F1 

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

  

1033  Verzuim35 

 

F1 

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

  

1034  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.<< 

  

1035  VerzWerk7 

 

F3 

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

  

1036  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.<< 

  

1037  VerzHH7 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

1038  Lichaamsdeel7 

 

F2 

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

  

1039  BelSoortLets19 

 

F1 

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

  

1040  BelSoortLets20 

 

F1 

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

  

1041  BelSoortLets21 

 

F1 

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

  

1042  Belast7 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

1043  AnderLetsel7 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort verwonding, blessure of letsel was het 
dan? 
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1044  Alcohol7 

 

F1 

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

  

1045  AlcHoev7 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

1046  HoeSportOngv2 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente ongeval tijdens 
het sporten waarbij [u/uw kind] een verwonding, blessure of letsel 
heeft opgelopen. Hoe is de verwonding, blessure of het letsel 
ontstaan. Was dat:-> 

  

1047  SportSoort2 

 

A255 

  Tijdens de beoefening van welke sport is het letsel ontstaan?   

1048  SportJaar2 

 

F1 

  Beoefende (u/uw kind) die sport langer of korter dan 1 jaar toen 
(u/uw kind) de verwonding, blessure of het letsel opliep? 

  

1049  SportPlots2 

 

F1 

  Is de verwonding, blessure of het letsel plotseling of geleidelijk 
ontstaan? 

  

1050  OudNieuwBles2 

 

F1 

  Is er sprake van een nieuwe verwonding, blessure of letsel 
waarvan (u/uw kind) nog nooit eerder last heeft gehad, of van een 
oude blessure? 

  

1051  SportTijdens2 

 

F1 

  Wanneer is de verwonding, blessure of het letsel ontstaan. Was 
dat:-> 

  

1052  HoeLetsSport2 

 

F1 

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

1053  Anders2 

 

A50 

  STEL VAST: Waardoor dan?   

1054  VallenSport2 

 

F2 

  En was het dan:->   

1055  VoorwerpSport2 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen:->   

1056  AndersVoorwerpSport2 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1057  ContactSport2 

 

F1 

  Was het dan:->   

1058  AndersContactSport2 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1059  OverbelastingSport2 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

1060  AndersOverbelSport2 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1061  GeweldSport2 

 

F1 

  Was er bij het ontstaan van de verwonding, blessure of het letsel 
sprake van opzet of opzettelijk geweld? 

  

1062  AndFactSport7 

 

F1 
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  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 

verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1063  AndFactSport8 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1064  AndFactSport9 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1065  AndFactSport10 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1066  AndFactSport11 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1067  AndFactSport12 

 

F1 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ontstaan van de 
verwonding, blessure of het letsel:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1068  VloerFact6 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1069  VloerFact7 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1070  VloerFact8 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1071  VloerFact9 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1072  VloerFact10 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met de vloer of ondergrond 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1073  AndersVloerFact2 

 

A50 

  STELVAST: Welke andere factoren waren dat?   

1074  SchoenFact4 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met schoeisel waren het:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1075  SchoenFact5 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met schoeisel waren het:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1076  SchoenFact6 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met schoeisel waren het:-> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
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1077  AndersSchoenFact2 

 

A50 

  STELVAST: Welke andere factoren waren dat?   

1078  FitFact8 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1079  FitFact9 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1080  FitFact10 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1081  FitFact11 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1082  FitFact12 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1083  FitFact13 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1084  FitFact14 

 

F1 

  Welke factoren die te maken hebben met gezondheid of fitheid 
waren het:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1085  AndersFitFact2 

 

A50 

  STELVAST: Welke andere factoren waren dat?   

1086  AnderFactor6 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1087  AnderFactor7 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1088  AnderFactor8 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1089  AnderFactor9 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1090  AnderFactor10 

 

F1 

  Welke andere factoren waren er. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1091  FactorAnders2 

 

A100 

  STELVAST: Welke andere factoren waren dat?   

1092  WieHulp36 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1093  WieHulp37 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1094  WieHulp38 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 

ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  

1095  WieHulp39 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1096  WieHulp40 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1097  WaarHulp36 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1098  WaarHulp37 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1099  WaarHulp38 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1100  WaarHulp39 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1101  WaarHulp40 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1102  Verzuim36 

 

F1 

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

  

1103  Verzuim37 

 

F1 

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

  

1104  Verzuim38 

 

F1 

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

  

1105  Verzuim39 

 

F1 

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

  

1106  Verzuim40 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) één van de volgende bezigheden in de periode 

sinds referentiejaar minus één jaar 
<Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1> ten gevolge van het letsel 
een of meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1107  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.<< 

  

1108  VerzWerk8 

 

F3 

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

  

1109  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.<< 

  

1110  VerzHH8 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

1111  Lichaamsdeel8 

 

F2 

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

  

1112  BelSoortLets22 

 

F1 

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

  

1113  BelSoortLets23 

 

F1 

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

  

1114  BelSoortLets24 

 

F1 

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

  

1115  Belast8 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

1116  AnderLetsel8 

 

A100 

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

  

1117  Alcohol8 

 

F1 

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

  

1118  AlcHoev8 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

1119  VTHoeVaak 

 

F2 

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

  

1120  Waar41 

 

F1 
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  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 

ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1121  Waar42 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1122  Waar43 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1123  Waar44 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1124  Waar45 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1125  Waar46 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1126  Waar47 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1127  Waar48 

 

F2 

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

  

1128  Waar49 

 

F2 

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

  

1129  Waar50 

 

F2 

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

  

1130  Waar51 

 

F2 

  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 
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1131  Waar52 

 

F2 

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

  

1132  Waar53 

 

F2 

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

  

1133  Waar54 

 

F2 

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

  

1134  Waar55 

 

F2 

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

  

1135  AndersWaar5 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

1136  HoeLets3 

 

F1 

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

1137  AndersLets3 

 

A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

1138  VallenLets3 

 

F2 

  En was het dan:->   

1139  VoorwerpLets3 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

1140  AndersVoorwerpLets3 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1141  ContactLets3 

 

F1 

  Was het dan:->   

1142  AndersContactLets3 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1143  OverbelastingLets3 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

1144  AndersOverbelLets3 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1145  Factoren29 

 

F2 

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

  

1146  Factoren30 

 

F2 

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

  

1147  Factoren31 

 

F2 

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

  

1148  Factoren32 

 

F2 

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

  

1149  Factoren33 

 

F2 

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

  

1150  Factoren34 

 

F2 
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  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-

> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
  

1151  Factoren35 

 

F2 

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

  

1152  Factoren36 

 

F2 

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

  

1153  Factoren37 

 

F2 

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

  

1154  Factoren221 

 

F2 

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

  

1155  Factoren222 

 

F2 

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

  

1156  Factoren223 

 

F2 

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

  

1157  Factoren224 

 

F2 

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

  

1158  Factoren225 

 

F2 

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

  

1159  Factoren226 

 

F2 

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

  

1160  Factoren227 

 

F2 

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

  

1161  Factoren228 

 

F2 

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

  

1162  Factoren229 

 

F2 

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

  

1163  Factoren230 

 

F2 
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  Speelden (dan/daarnaast) deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 

Meerdere antwoorden mogelijk ·······* Gebruik bij meerdere 
antwoorden een koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

1164  FactorenAnd3 

 

A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1165  WieHulp41 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1166  WieHulp42 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1167  WieHulp43 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1168  WieHulp44 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1169  WieHulp45 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1170  WaarHulp41 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1171  WaarHulp42 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1172  WaarHulp43 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1173  WaarHulp44 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1174  WaarHulp45 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1175  Verzuim41 

 

F1 

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

  

1176  Verzuim42 

 

F1 

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

  

1177  Verzuim43 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) één van de volgende bezigheden in de periode 

sinds referentiejaar minus één jaar 
<Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1> ten gevolge van het letsel 
een of meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1178  Verzuim44 

 

F1 

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

  

1179  Verzuim45 

 

F1 

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

  

1180  VerzSchool9 

 

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.<< 

  

1181  VerzWerk9 

 

F3 

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

  

1182  VerzSport9 

 

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.<< 

  

1183  VerzHH9 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

1184  Lichaamsdeel9 

 

F2 

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

  

1185  BelSoortLets25 

 

F1 

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

  

1186  BelSoortLets26 

 

F1 

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

  

1187  BelSoortLets27 

 

F1 

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

  

1188  Belast9 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

1189  AnderLetsel9 

 

A100 

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

  

1190  Alcohol9 

 

F1 
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  Had u alcohol gedronken in de laatste 6 uur voordat u de 

verwonding, blessure of het letsel opliep? 
  

1191  AlcHoev9 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

1192  Waar56 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1193  Waar57 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1194  Waar58 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1195  Waar59 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1196  Waar60 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1197  Waar61 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1198  Waar62 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1199  Waar63 

 

F2 

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

  

1200  Waar64 

 

F2 

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

  

1201  Waar65 

 

F2 
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  Of vond het ongeval plaats:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden 

mogelijk.<< 
  

1202  Waar66 

 

F2 

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

  

1203  Waar67 

 

F2 

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

  

1204  Waar68 

 

F2 

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

  

1205  Waar69 

 

F2 

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

  

1206  Waar70 

 

F2 

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

  

1207  AndersWaar6 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

1208  HoeLets4 

 

F1 

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

1209  AndersLets4 

 

A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

1210  VallenLets4 

 

F2 

  En was het dan:->   

1211  VoorwerpLets4 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

1212  AndersVoorwerpLets4 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1213  ContactLets4 

 

F1 

  Was het dan:->   

1214  AndersContactLets4 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1215  OverbelastingLets4 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

1216  AndersOverbelLets4 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1217  Factoren38 

 

F2 

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

  

1218  Factoren39 

 

F2 

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

  

1219  Factoren40 

 

F2 

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

  

1220  Factoren41 

 

F2 

  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-
> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
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1221  Factoren42 

 

F2 

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

  

1222  Factoren43 

 

F2 

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

  

1223  Factoren44 

 

F2 

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

  

1224  Factoren45 

 

F2 

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

  

1225  Factoren46 

 

F2 

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

  

1226  Factoren231 

 

F2 

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

  

1227  Factoren232 

 

F2 

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

  

1228  Factoren233 

 

F2 

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

  

1229  Factoren234 

 

F2 

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

  

1230  Factoren235 

 

F2 

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

  

1231  Factoren236 

 

F2 

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

  

1232  Factoren237 

 

F2 

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

  

1233  Factoren238 

 

F2 

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

  

1234  Factoren239 

 

F2 
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  Speelden (dan/daarnaast) deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 

Meerdere antwoorden mogelijk ·······* Gebruik bij meerdere 
antwoorden een koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

1235  Factoren240 

 

F2 

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

  

1236  FactorenAnd4 

 

A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1237  WieHulp46 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1238  WieHulp47 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1239  WieHulp48 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1240  WieHulp49 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1241  WieHulp50 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1242  WaarHulp46 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1243  WaarHulp47 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1244  WaarHulp48 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1245  WaarHulp49 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1246  WaarHulp50 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1247  Verzuim46 

 

F1 

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

  

1248  Verzuim47 

 

F1 
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  Heeft (u/uw kind) één van de volgende bezigheden in de periode 

sinds referentiejaar minus één jaar 
<Afleidingen.AFL_RefJaar_minus_1> ten gevolge van het letsel 
een of meer dagen niet kunnen uitvoeren:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

1249  Verzuim48 

 

F1 

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

  

1250  Verzuim49 

 

F1 

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

  

1251  Verzuim50 

 

F1 

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

  

1252  VerzSchool10 

 

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.<< 

  

1253  VerzWerk10 

 

F3 

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

  

1254  VerzSport10 

 

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.<< 

  

1255  VerzHH10 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

1256  Lichaamsdeel10 

 

F2 

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

  

1257  BelSoortLets28 

 

F1 

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

  

1258  BelSoortLets29 

 

F1 

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

  

1259  BelSoortLets30 

 

F1 

  Of was het belangrijkste soort verwonding, blessure of letsel dan:-
> 
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1260  Belast10 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

1261  AnderLetsel10 

 

A100 

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

  

1262  Alcohol10 

 

F1 

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

  

1263  AlcHoev10 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

1264  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 

  

1265  Waar71 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1266  Waar72 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1267  Waar73 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1268  Waar74 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1269  Waar75 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1270  Waar76 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1271  Waar77 

 

F1 
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  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 

ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1272  Waar78 

 

F2 

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

  

1273  Waar79 

 

F2 

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

  

1274  Waar80 

 

F2 

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

  

1275  Waar81 

 

F2 

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

  

1276  Waar82 

 

F2 

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

  

1277  Waar83 

 

F2 

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

  

1278  Waar84 

 

F2 

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

  

1279  Waar85 

 

F2 

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

  

1280  AndersWaar7 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

1281  HoeLets5 

 

F1 

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

1282  AndersLets5 

 

A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

1283  VallenLets5 

 

F2 

  En was het dan:->   

1284  VoorwerpLets5 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

1285  AndersVoorwerpLets5 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1286  ContactLets5 

 

F1 

  Was het dan:->   

1287  AndersContactLets5 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1288  OverbelastingLets5 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

1289  AndersOverbelLets5 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1290  Factoren47 

 

F2 
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  Waren er nog andere factoren die leidden tot het ongeval, zoals:-

> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
  

1291  Factoren48 

 

F2 

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

  

1292  Factoren49 

 

F2 

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

  

1293  Factoren50 

 

F2 

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

  

1294  Factoren51 

 

F2 

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

  

1295  Factoren52 

 

F2 

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

  

1296  Factoren53 

 

F2 

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

  

1297  Factoren54 

 

F2 

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

  

1298  Factoren55 

 

F2 

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

  

1299  Factoren241 

 

F2 

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

  

1300  Factoren242 

 

F2 

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

  

1301  Factoren243 

 

F2 

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

  

1302  Factoren244 

 

F2 

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

  

1303  Factoren245 

 

F2 

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

  

1304  Factoren246 

 

F2 
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  Speelden (dan/daarnaast) deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 

Meerdere antwoorden mogelijk ·······* Gebruik bij meerdere 
antwoorden een koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

1305  Factoren247 

 

F2 

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

  

1306  Factoren248 

 

F2 

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

  

1307  Factoren249 

 

F2 

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

  

1308  Factoren250 

 

F2 

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

  

1309  FactorenAnd5 

 

A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1310  WieHulp51 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1311  WieHulp52 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1312  WieHulp53 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1313  WieHulp54 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1314  WieHulp55 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1315  WaarHulp51 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1316  WaarHulp52 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1317  WaarHulp53 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1318  WaarHulp54 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1319  WaarHulp55 

 

F1 
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  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 

ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  

1320  Verzuim51 

 

F1 

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

  

1321  Verzuim52 

 

F1 

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

  

1322  Verzuim53 

 

F1 

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

  

1323  Verzuim54 

 

F1 

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

  

1324  Verzuim55 

 

F1 

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

  

1325  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.<< 

  

1326  VerzWerk11 

 

F3 

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

  

1327  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.<< 

  

1328  VerzHH11 

 

F3 

  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 
doen? 

  

1329  Lichaamsdeel11 

 

F2 

  Aan welk lichaamsdeel heeft (u/uw kind) het meest ernstige letsel 
opgelopen als gevolg van het ongeval? 
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1330  BelSoortLets31 

 

F1 

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

  

1331  BelSoortLets32 

 

F1 

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

  

1332  BelSoortLets33 

 

F1 

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

  

1333  Belast11 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

1334  AnderLetsel11 

 

A100 

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

  

1335  Alcohol11 

 

F1 

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

  

1336  AlcHoev11 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

1337  Waar86 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1338  Waar87 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1339  Waar88 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1340  Waar89 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1341  Waar90 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1342  Waar91 

 

F1 
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  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 

ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1343  Waar92 

 

F1 

  De volgende vragen gaan over het meest recente (andere) 
ongeval [in en om het huis/tijdens een vrijetijdsactiviteit]. Waar 
vond het ongeval plaats waarbij (u/uw kind) de verwonding, 
blessure of het letsel opliep. Was dat:-> >>ENQ: Meerdere 
antwoorden moge 

  

1344  Waar93 

 

F2 

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

  

1345  Waar94 

 

F2 

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

  

1346  Waar95 

 

F2 

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

  

1347  Waar96 

 

F2 

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

  

1348  Waar97 

 

F2 

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

  

1349  Waar98 

 

F2 

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

  

1350  Waar99 

 

F2 

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

  

1351  Waar100 

 

F2 

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

  

1352  AndersWaar8 

 

A100 

  STEL VAST: Waar vond het dan plaats?   

1353  HoeLets6 

 

F1 

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

1354  AndersLets6 

 

A50 

  STEL VAST: Welke andere factoren speelden dan een rol?   

1355  VallenLets6 

 

F2 

  En was het dan:->   

1356  VoorwerpLets6 

 

F1 

  Kunt u daar iets meer over vertellen.->   

1357  AndersVoorwerpLets6 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1358  ContactLets6 

 

F1 

  Was het dan:->   

1359  AndersContactLets6 

 

A50 
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  STEL VAST: Wat was het dan?   

1360  OverbelastingLets6 

 

F1 

  Was dat dan door:->   

1361  AndersOverbelLets6 

 

A50 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1362  Factoren56 

 

F2 

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

  

1363  Factoren57 

 

F2 

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

  

1364  Factoren58 

 

F2 

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

  

1365  Factoren59 

 

F2 

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

  

1366  Factoren60 

 

F2 

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

  

1367  Factoren61 

 

F2 

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

  

1368  Factoren62 

 

F2 

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

  

1369  Factoren63 

 

F2 

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

  

1370  Factoren64 

 

F2 

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

  

1371  Factoren251 

 

F2 

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

  

1372  Factoren252 

 

F2 

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

  

1373  Factoren253 

 

F2 

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

  

1374  Factoren254 

 

F2 

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

  

1375  Factoren255 

 

F2 
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  Speelden (dan/daarnaast) deze factoren nog een rol:-> >>ENQ: * 

Meerdere antwoorden mogelijk ·······* Gebruik bij meerdere 
antwoorden een koppelteken (-) tussen de antwoorden.<< 

  

1376  Factoren256 

 

F2 

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

  

1377  Factoren257 

 

F2 

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

  

1378  Factoren258 

 

F2 

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

  

1379  Factoren259 

 

F2 

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

  

1380  Factoren260 

 

F2 

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

  

1381  FactorenAnd6 

 

A100 

  STEL VAST: Wat was het dan?   

1382  WieHulp56 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1383  WieHulp57 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1384  WieHulp58 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1385  WieHulp59 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1386  WieHulp60 

 

F1 

  Heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1387  WaarHulp56 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1388  WaarHulp57 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1389  WaarHulp58 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
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1390  WaarHulp59 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1391  WaarHulp60 

 

F1 

  Waar heeft (u/uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het 
ongeval. Is dat:-> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

1392  Verzuim56 

 

F1 

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

  

1393  Verzuim57 

 

F1 

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

  

1394  Verzuim58 

 

F1 

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

  

1395  Verzuim59 

 

F1 

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

  

1396  Verzuim60 

 

F1 

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

  

1397  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.<< 

  

1398  VerzWerk12 

 

F3 

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

  

1399  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.<< 

  

1400  VerzHH12 

 

F3 
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  Hoeveel dagen heeft (u/uw kind) bezigheden thuis niet kunnen 

doen? 
  

1401  Lichaamsdeel12 

 

F2 

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

  

1402  BelSoortLets34 

 

F1 

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

  

1403  BelSoortLets35 

 

F1 

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

  

1404  BelSoortLets36 

 

F1 

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

  

1405  Belast12 

 

A100 

  STELVAST: Wat voor soort overbelasting was het?   

1406  AnderLetsel12 

 

A100 

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

  

1407  Alcohol12 

 

F1 

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

  

1408  AlcHoev12 

 

F1 

  Hoeveel glazen waren dit?   

1409  Werving 

 

F1 

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

  

1410  RAS 

 

F1 

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

  

1411  WGTelNr 

 

F1 

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

  

1412  Aanwezig 

 

F1 

  >>ENQ.: Heeft OP de vragen zelf beantwoord of met behulp van 
iemand anders?<< 

  

1413  Datum 

 

A8 

  Datum   

1414  Tijd 

 

A8 

  Tijd   

1415  Datum2 

 

A8 

  Datum   

1416  Tijd2 

 

A8 

  Tijd   

1417  sport1_sub1 

 

A34 

  subcategorie onder sport1c   

1418  sport1_sub2 

 

A47 

  subcategorie onder sport1_sub1   
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1419  sport1c_RIVM 

 

F12.1 

  sport 1 code door het RIVM gecontroleerd en gehercodeerd waar 
nodig 

  

1420  sport2_sub1 

 

A26 

  subcategorie onder sport2c   

1421  sport2_sub2 

 

A47 

  subcategorie onder sport2_sub1   

1422  sport2c_RIVM 

 

F12 

  sport 2 code door het RIVM gecontroleerd en gehercodeerd waar 
nodig 

  

1423  sport3_sub1 

 

A29 

  subcategorie onder sport3c   

1424  sport3_sub2 

 

A47 

  subcategorie onder sport3_sub1   

1425  sport3c_RIVM 

 

F12 

  sport 3 code door het RIVM gecontroleerd en gehercodeerd waar 
nodig 

  

1426  sport4_sub1 

 

A24 

  subcategorie onder sport4c   

1427  sport4_sub2 

 

A47 

  subcategorie onder sport4_sub1   

1428  sport4c_RIVM 

 

F12 

  sport 4 code door het RIVM gecontroleerd en gehercodeerd waar 
nodig 

  

1429  wwldw 

 

F5 

  woonwerk lopen dagen per week   

1430  wwlud 

 

F5 

  woonwerk uren per dag   

1431  wwlmd 

 

F5 

  woonwerk minuten per dag   

1432  wwfdw 

 

F5 

  woonwerk fietsen dagen per week   

1433  wwfud 

 

F5 

  woonwerk fietsen uren per dag   

1434  wwfmd 

 

F5 

  woonwerk fietsen minuten per dag   

1435  wandw 

 

F5 

  wandelen dagen per week   

1436  wanud 

 

F5 

  wandelen uren per dag   

1437  wanmd 

 

F5 

  wandelen minuten per dag   

1438  fietdw 

 

F5 

  fietsen dagen per week   

1439  fietud 

 

F5 

   fietsen uren per dag   

1440  fietmd 

 

F5 

  fietsen minuten per dag   

1441  tuindw 

 

F5 
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  tuinieren dagen per week   

1442  tuinud 

 

F5 

  tuinieren uren per dag   

1443  tuinmd 

 

F5 

  tuinieren minuten per dag   

1444  klusdw 

 

F5 

  klussen dagen per week   

1445  klusud 

 

F5 

  klussen uren per dag   

1446  klusmd 

 

F5 

  klussen minuten per dag   

1447  sport1c 

 

F5 

  sport1 code   

1448  spo1dw 

 

F5 

  sport1 dagen per week   

1449  spo1ud 

 

F5 

  sport1 uren per dag   

1450  spo1md 

 

F5 

  sport1 minuten per dag   

1451  sport2c 

 

F5 

  sport2 code   

1452  spo2dw 

 

F5 

  sport2 dagen per week   

1453  spo2ud 

 

F5 

  sport2 uren per dag   

1454  spo2md 

 

F5 

  sport2 minuten per dag   

1455  sport3c 

 

F5 

  sport3 code   

1456  spo3dw 

 

F5 

  sport3 dagen per week   

1457  spo3ud 

 

F5 

  sport3 uren per dag   

1458  spo3md 

 

F5 

  sport3 minuten per dag   

1459  sport4c 

 

F5 

  sport4 code   

1460  spo4dw 

 

F5 

  sport4 dagen per week   

1461  spo4ud 

 

F5 

  sport4 uren per dag   

1462  spo4md 

 

F5 

  sport4 minuten per dag   

1463  hhldw 

 

F5 

  huishoudelijk licht dagen per week   

1464  hhlud 

 

F5 

  huishoudelijk licht uren per dag   

1465  hhlmd 

 

F5 

  huishoudelijk licht minuten per dag   
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1466  hhzdw 

 

F5 

  huishoudelijk zwaar dagen per week   

1467  hhzud 

 

F5 

  huishoudelijk zwaar uren per dag   

1468  hhzmd 

 

F5 

  huishoudelijk zwaar minuten per dag   

1469  werkluw 

 

F5 

  werk licht uren per week   

1470  werkzuw 

 

F5 

  werk zwaar uren per week   

1471  wwlmdg 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen minuten per dag   

1472  wwfmdg 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen minuten per dag   

1473  wanmdg 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen minuten per dag   

1474  fietmdg 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen minuten per dag   

1475  tuinmdg 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren minuten per dag   

1476  klusmdg 

 

F5 

  Vrije tijd klussen minuten per dag   

1477  spo1mdg 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 minuten per dag   

1478  spo2mdg 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 minuten per dag   

1479  spo3mdg 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 minuten per dag   

1480  spo4mdg 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 minuten per dag   

1481  hhlmdg 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht minuten per dag   

1482  hhzmdg 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar minuten per dag   

1483  wwlmwk 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen minuten per week   

1484  wwfmwk 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen minuten per week   

1485  wanmwk 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen minuten per week   

1486  fietmwk 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen minuten per week   

1487  tuinmwk 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren minuten per week   

1488  klusmwk 

 

F5 

  Vrije tijd klussen minuten per week   

1489  spo1mwk 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 minuten per week   

1490  spo2mwk 

 

F5 
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  Vrije tijd sport 2 minuten per week   

1491  spo3mwk 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 minuten per week   

1492  spo4mwk 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 minuten per week   

1493  hhlmwk 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht minuten per week   

1494  hhzmwk 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar minuten per week   

1495  werkldw 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht dagen per week   

1496  werkzdw 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar dagen per week   

1497  werklmwk 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht minuten per week   

1498  werklmdg 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht minuten per dag   

1499  werkzmwk 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar minuten per week   

1500  werkzmdg 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar minuten per dag   

1501  wwmwk 

 

F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) minuten per week   

1502  spmwk 

 

F5 

  Sport (totaal) minuten per week   

1503  vtmwk 

 

F5 

  Vrije tijd (totaal) minuten per week   

1504  hhmwk 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten (totaal) minuten per week   

1505  werkmwk 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school (totaal) minuten per week   

1506  totmwk 

 

F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld minuten per week   

1507  AinsworthCodeSport1 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport1   

1508  AinsworthCodeSport2 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport2   

1509  AinsworthCodeSport3 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport3   

1510  AinsworthCodeSport4 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport4   

1511  wwlmet 

 

F5.1 

  Woonwerkverkeer lopen toegekende MET-waarde   

1512  wwfmet 

 

F5.1 

  Woonwerkverkeer fietsen toegekende MET-waarde   

1513  wanmet 

 

F5.1 

  Vrije tijd wandelen toegekende MET-waarde   

1514  fietmet 

 

F5.1 

  Vrije tijd fietsen toegekende MET-waarde   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1515  tuinmet 

 

F5.1 

  Vrije tijd tuinieren toegekende MET-waarde   

1516  klusmet 

 

F5.1 

  Vrije tijd klussen toegekende MET-waarde   

1517  hhlmet 

 

F5.1 

  Huishoudelijke activiteiten licht toegekende MET-waarde   

1518  hhzmet 

 

F5.1 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar toegekende MET-waarde   

1519  werklmet 

 

F5.1 

  Activiteiten op werk en school licht toegekende MET-waarde   

1520  werkzmet 

 

F5.1 

  Activiteiten op werk en school zwaar toegekende MET-waarde   

1521  spo1met 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 1 toegekende MET-waarde   

1522  spo2met 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 2 toegekende MET-waarde   

1523  spo3met 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 3 toegekende MET-waarde   

1524  spo4met 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 4 toegekende MET-waarde   

1525  wwl_i 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen inspanning (intensiteitfactor)   

1526  wwf_i 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen inspanning (intensiteitfactor)   

1527  wan_i 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen inspanning (intensiteitfactor)   

1528  fiet_i 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen inspanning (intensiteitfactor)   

1529  tuin_i 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren inspanning (intensiteitfactor)   

1530  klus_i 

 

F5 

  Vrije tijd klussen inspanning (intensiteitfactor)   

1531  spo1_i 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 inspanning (intensiteitfactor)   

1532  spo2_i 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 inspanning (intensiteitfactor)   

1533  spo3_i 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 inspanning (intensiteitfactor)   

1534  spo4_i 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 inspanning (intensiteitfactor)   

1535  hhl_i 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht inspanning (intensiteitfactor)   

1536  hhz_i 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar inspanning (intensiteitfactor)   

1537  werkl_i 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht inspanning (intensiteitfactor)   

1538  werkz_i 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar inspanning (intensiteitfactor)   

1539  l_mwk 

 

F7 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Licht intensieve activiteiten minuten per week   

1540  m_mwk 

 

F7 

  Matig intensieve activiteiten minuten per week   

1541  z_mwk 

 

F7 

  Zwaar intensieve activiteiten minuten per week   

1542  wwlmod 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen dagen per week minimaal 30/60 minuten 
ten minste matig intensief 

  

1543  wwfmod 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

1544  wanmod 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

1545  fietmod 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

1546  tuinmod 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

1547  klusmod 

 

F5 

  Vrije tijd klussen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

1548  spo1mod 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 dagen per week minimaal 30/60 minuten 
tenminste matig intensief 

  

1549  spo2mod 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

1550  spo3mod 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

1551  spo4mod 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

1552  hhlmod 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

1553  hhzmod 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

1554  werklmod 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht dagen per week minimaal 
30/60 minuten ten minste matig intensief 

  

1555  werkzmod 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar dagen per week minimaal 
30/60 minuten ten minste matig intensief 

  

1556  wwmod 

 

F5 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Woonwerkverkeer (totaal) dagen per week minimaal 30/60 

minuten ten minste matig intensief 
  

1557  spmod 

 

F5 

  Sport (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste 
matig intensief 

  

1558  vtmod 

 

F5 

  Vrije tijd (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

1559  hhmod 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten (totaal) dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

1560  werkmod 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school (totaal) dagen per week minimaal 
30/60 minuten ten minste matig intensief 

  

1561  totmod 

 

F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld dagen per week minimaal 
30/60 minuten ten minste matig intensief 

  

1562  rlbew 

 

F5 

  Deelnemer voldoet wel (1) of niet (0) aan de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB) (tweedeling) 

  

1563  rlbew4_jeugd 

 

F5 

  Score op de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 
(vierdeling) alleen voor jeugd (12-17 jaar) 

  

1564  rlbew3 

 

F5 

  Score op de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 
(driedeling) volgens de definitie van TNO 

  

1565  wwlfit 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen dagen per week minimaal 20 minuten ten 
minste zwaar intensief 

  

1566  wwffit 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen dagen per week minimaal 20 minuten 
ten minste zwaar intensief 

  

1567  wanfit 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen dagen per week minimaal 20 minuten ten 
minste zwaar intensief 

  

1568  fietfit 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief 

  

1569  tuinfit 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren dagen per week minimaal 20 minuten ten 
minste zwaar intensief 

  

1570  klusfit 

 

F5 

  Vrije tijd klussen dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief 

  

1571  spo1fit 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 dagen per week minimaal 20 minuten tenminste 
zwaar intensief 

  

1572  spo2fit 

 

F5 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Vrije tijd sport 2 dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 

zwaar intensief 
  

1573  spo3fit 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief 

  

1574  spo4fit 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief 

  

1575  hhlfit 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht dagen per week minimaal 20 
minuten ten minste zwaar intensief 

  

1576  hhzfit 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar dagen per week minimaal 20 
minuten ten minste zwaar intensief 

  

1577  werklfit 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht dagen per week minimaal 20 
minuten ten minste zwaar intensief 

  

1578  werkzfit 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar dagen per week minimaal 20 
minuten ten minste zwaar intensief 

  

1579  wwfit 

 

F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) dagen per week minimaal 20 minuten 
ten minste zwaar intensief 

  

1580  spfit 

 

F5 

  Sport (totaal) dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief 

  

1581  vtfit 

 

F5 

  Vrije tijd (totaal) dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief 

  

1582  hhfit 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten (totaal) dagen per week minimaal 20 
minuten ten minste zwaar intensief 

  

1583  werkfit 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school (totaal) dagen per week minimaal 
20 minuten ten minste zwaar intensief 

  

1584  totfit 

 

F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld dagen per week minimaal 20 
minuten ten minste zwaar intensief 

  

1585  fitnorm 

 

F5 

  Deelnemer voldoet wel (1) of niet (0) aan de Fitnorm (tweedeling)   

1586  fitnorm3 

 

F5 

  Score op de Fitnorm (driedeling)   

1587  combnorm 

 

F5 

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

  

1588  sporter 

 

F5 

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

1589  sporterKKind 

 

F5 

  Deelnemer sport wel (1) of niet (0) ten minste 1 dag per week 
Kind 
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1590  AflAbonnementSportK 

 

F8.2 

  Wel of niet een abonnement hebben op fitnesscentrum, zwembad 
of andere sportaanbieder, Kopie 

  

1591  AflLidmaatschapSportK 

 

F8.2 

  Wel of niet lid zijn van een sportvereniging, Kopie   

1592  SportLid1K 

 

F8.2 

  Wel of niet lid zijn van een sportvereniging of het hebben van een 
abonnement op fitnesscentrum, zwembad of andere 
sportaanbieders, Kopie 

  

1593  SportLid2K 

 

F8.2 

  Wel of niet lid zijn van een sportvereniging of het hebben van een 
abonnement op fitnesscentrum, zwembad of andere 
sportaanbieders, Kopie 

  

1594  SportLid3K 

 

F8.2 

  Wel of niet lid zijn van een sportvereniging of het hebben van een 
abonnement op fitnesscentrum, zwembad of andere 
sportaanbieders, Kopie 

  

1595  SportTotK 

 

F8.2 

  Aantal keer dat iemand gesport heeft in de afgelopen 12 
maanden, Kopie 

  

1596  SprtLeefK 

 

F8.2 

  Kenmerk van sportieve leven, Kopie   

1597  SpierK 

 

F8.2 

  Dagen per week besteed aan spierversterkende activiteiten 
waarbij de spieren binnen een minuut vermoeid raken, Kopie 

  

1598  OefenK 

 

F8.2 

  Dagen per week besteed aan spierversterkende oefeningen, 
Kopie 

  

1599  HoevOefK 

 

F8.2 

  Aantal oefeningen op deze dagen per keer, Kopie   

1600  WHO_spier 

 

F8.2 

  Voldoen aan de WHO richtlijn spierversterkende activiteiten (4-17: 
minimaal 3 d/wk;18+: minimaal 2 d/wk) 

  

1601  UurZitWkVervoerK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens vervoer op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1602  MinZitWkVervoerK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens vervoer op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1603  UurZitWeVervoerK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens vervoer op een weekend dag Kopie   

1604  MinZitWeVervoerK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens vervoer op een weekend dag Kopie   

1605  UurZitWkWerkK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens werk op een doordeweekse dag Kopie   

1606  MinZitWkWerkK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens werk op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1607  UurZitWeWerkK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens werk op een weekend dag Kopie   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1608  MinZitWeWerkK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens werk op een weekend dag Kopie   

1609  UurZitWkStudieK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens de studie op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1610  MinZitWkStudieK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens de studie op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1611  UurZitWeStudieK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens de studie op een weekend dag Kopie   

1612  MinZitWeStudieK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens de studie op een weekend dag Kopie   

1613  UurZitWkTVK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens TV kijken op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1614  MinZitWkTVK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens TV kijken op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1615  UurZitWeTVK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens TV kijken op een weekend dag Kopie   

1616  MinZitWeTVK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens TV kijken op een weekend dag Kopie   

1617  UurZitWkComputerK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten achter de computer op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1618  MinZitWkComputerK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten achter de computer op een doordeweekse 
dag Kopie 

  

1619  UurZitWeComputerK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten achter de computer op een weekend dag Kopie   

1620  MinZitWeComputerK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten achter de computer op een weekend dag 
Kopie 

  

1621  UurZitWkAndersK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens andere sedentaire activiteiten op een 
doordeweekse dag Kopie 

  

1622  MinZitWkAndersK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens andere sedentaire activiteiten op een 
doordeweekse dag Kopie 

  

1623  UurZitWeAndersK 

 

F8.2 

  Aantal uren zitten tijdens andere sedentaire activiteiten op een 
weekend dag Kopie 

  

1624  MinZitWeAndersK 

 

F8.2 

  Aantal minuten zitten tijdens andere sedentaire activiteiten op een 
weekend dag Kopie 

  

1625  UurLigWkDutK 

 

F8.2 

  Aantal uren liggend een dutje doen op een doordeweekse dag 
Kopie 

  

1626  MinLigWkDutK 

 

F8.2 
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  Aantal minuten liggend een dutje doen op een doordeweekse dag 

Kopie 
  

1627  UurLigWeDutK 

 

F8.2 

  Aantal uren liggend een dutje doen op een weekenddag Kopie   

1628  MinLigWeDutK 

 

F8.2 

  Aantal minuten liggend een dutje doen op een weekenddag Kopie   

1629  UurLigWkSlaapK 

 

F8.2 

  Aantal uren slapen op een doordeweekse dag Kopie   

1630  MinLigWkSlaapK 

 

F8.2 

  Aantal minuten slapen op een doordeweekse dag Kopie   

1631  UurLigWeSlaapK 

 

F8.2 

  Aantal uren slapen op een weekenddag Kopie   

1632  MinLigWeSlaapK 

 

F8.2 

  Aantal minuten slapen op een weekenddag Kopie   

1633  totSG 

 

F8.2 

  Aantal missende waarden op de vragen over sedentair gedrag   

1634  totSGmis 

 

F8.2 

  Alle vragen over sedentair gedrag missend ja (1) of nee (0)   

1635  totvervoermis 

 

F8.2 

  Aantal missende waarden op de vragen over zitten tijdens vervoer   

1636  totwerkmis 

 

F8.2 

  Aantal missende waarden op de vragen over zitten tijdens werk   

1637  totstudiemis 

 

F8.2 

  Aantal missende waarden op de vragen over zitten tijdens de 
studie 

  

1638  tottvmis 

 

F8.2 

  Aantal missende waarden op de vragen over zitten tijdens TV 
kijken 

  

1639  totcomputermis 

 

F8.2 

  Aantal missende waarden op de vragen over zitten achter de 
computer 

  

1640  totandersmis 

 

F8.2 

  Aantal missende waarden op de vragen over zitten tijdens andere 
sedentaire activiteiten 

  

1641  SGVVWKmdg 

 

F8.2 

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

  

1642  SGVVWEmdg 

 

F8.2 

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

  

1643  SGWerkWKmdg 

 

F8.2 

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

  

1644  SGWerkWEmdg 

 

F8.2 

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

  

1645  SGSTWKmdg 

 

F8.2 

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

  

1646  SGSTWEmdg 

 

F8.2 
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  Totaal aantal minuten per dag zitten tijdens de studie op een 

weekend dag; afgeleide variabele 
  

1647  SGTVWKmdg 

 

F8.2 

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

  

1648  SGTVWEmdg 

 

F8.2 

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

  

1649  SGCOWKmdg 

 

F8.2 

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

  

1650  SGCOWEmdg 

 

F8.2 

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

  

1651  SGANWKmdg 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag zitten tijdens andere sedentaire 
activiteiten op een doordeweekse dag; afgeleide variabele 

  

1652  SGANWEmdg 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag zitten tijdens andere sedentaire 
activiteiten op een weekend dag; afgeleide variabele 

  

1653  SGDUTWKmdg 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag liggend een dutje doen op een 
doordeweekse dag; afgeleide variabele 

  

1654  SGDUTWEmdg 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag liggend een dutje doen op een 
weekend dag; afgeleide variabele 

  

1655  SGSLAAPWKmdg 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag liggend slapen op een 
doordeweekse dag; afgeleide variabele 

  

1656  SGSLAAPWEmdg 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag liggend slapen op een weekend 
dag; afgeleide variabele 

  

1657  SGSLAAPMDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1658  SGVVWKudg 

 

F8.2 

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

  

1659  SGVVWEudg 

 

F8.2 

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

  

1660  SGWerkWKudg 

 

F8.2 

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

  

1661  SGWerkWEudg 

 

F8.2 

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

  

1662  SGSTWKudg 

 

F8.2 



 

 

Microdataservices 

 

Documentatie LSM 2015           115 
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  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens de studie op een 

doordeweekse dag; afgeleide variabele 
  

1663  SGSTWEudg 

 

F8.2 

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

  

1664  SGTVWKudg 

 

F8.2 

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

  

1665  SGTVWEudg 

 

F8.2 

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

  

1666  SGCOWKudg 

 

F8.2 

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

  

1667  SGCOWEudg 

 

F8.2 

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

  

1668  SGANWKudg 

 

F8.2 

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

  

1669  SGANWEudg 

 

F8.2 

  Totaal aantal uren per dag zitten tijdens andere sedentaire 
activiteiten op een weekend dag; afgeleide variabele 

  

1670  SGVVMDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1671  SGWerkMDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1672  SGSTMDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1673  SGTVMDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1674  SGCOMDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1675  SGANMDGGEM 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag tijdens andere sedentaire 
activiteiten op een gemiddelde dag; afgeleide variabele 

  

1676  SGDUTMDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1677  SGVVUDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1678  SGWerkUDGGEM 

 

F8.2 
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  Totaal aantal uren per dag tijdens werk op een gemiddelde dag; 

afgeleide variabele 
  

1679  SGSTUDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1680  SGTVUDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1681  SGCOUDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1682  SGANUDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1683  SGDUTUDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1684  SGSLAAPUDGGEM 

 

F8.2 

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

  

1685  SGTOTWKmdg 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag besteed aan sedentair gedrag op 
een doordeweekse dag; afgeleide variabele 

  

1686  SGTOTWEmdg 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag besteed aan sedentair gedrag op 
een weekend dag; afgeleide variabele 

  

1687  SGTOTMDGGEM 

 

F8.2 

  Totaal aantal minuten per dag besteed aan sedentair gedrag op 
een gemiddelde dag; afgeleide variabele 

  

1688  SGTOTWKUDG 

 

F8.2 

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

  

1689  SGTOTWEUDG 

 

F8.2 

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

  

1690  SGTOTUDGGEM 

 

F8.2 

  Indicator:Totaal aantal uren per dag besteed aan sedentair 
gedrag op een gemiddelde dag; afgeleide variabele 

  

1691  VitAK 

 

F8.2 

  Ik heb genoeg energie om al mijn dagelijkse activiteiten te kunnen 
volbrengen. Is dat:->, Kopie 

  

1692  VitBK 

 

F8.2 

  Ik bruis van de energie. Is dat:->, Kopie   

1693  VitCK 

 

F8.2 

  Mijn batterij is 100% opgeladen aan het begin van de dag?, Kopie   

1694  VitDK 

 

F8.2 

  Na het avondeten zit ik nog vol energie?, Kopie   

1695  VitEK 

 

F8.2 

  Ik verheug mij op elke nieuwe dag?, Kopie   
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1696  VitFK 

 

F8.2 

  Ik maak plannen voor de toekomst?, Kopie   

1697  VitGK 

 

F8.2 

  Als ik een doel heb, maak ik direct plannen om dit doel te 
bereiken?, Kopie 

  

1698  VitHK 

 

F8.2 

  Het behalen van mijn doelen maakt mij gelukkig?, Kopie   

1699  VitIK 

 

F8.2 

  Ik krijg energie van het maken van toekomstplannen. Is dat:->, 
Kopie 

  

1700  VitJK 

 

F8.2 

  Ik vind het heel erg belangrijk om mijn doelen werkelijkheid te 
laten worden?, Kopie 

  

1701  VitKK 

 

F8.2 

  Ik kan heel goed omgaan met tegenslagen?, Kopie   

1702  VitLK 

 

F8.2 

  Ik kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situaties?, Kopie   

1703  VitmK 

 

F8.2 

  Na een moeilijk periode ben ik snel weer de oude?, Kopie   

1704  VitNK 

 

F8.2 

  Ik ga meteen aan de slag met nieuwe uitdagingen?, Kopie   

1705  VitOK 

 

F8.2 

  Door mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijke tijden?, Kopie   

1706  VitPK 

 

F8.2 

  Elke ervaring in het leven maakt mij sterker?, Kopie   

1707  IndEnergie 

 

F8.2 

  Indicator: Score op het domein Energie van Vitaliteit obv een 5-
punts schaal ipv een 7-punts schaal zoals bij de Vita-16 

  

1708  IndMotivatie 

 

F8.2 

  Indicator: Score op het domein Motivatie van Vitaliteit obv een 5-
punts schaal ipv een 7-punts schaal zoals bij TNO zoals bij de 
Vita-16 

  

1709  IndVeerkracht 

 

F8.2 

  Indicator: Score op het domein Veerkracht van Vitaliteit obv een 
5-punts schaal ipv een 7-punts schaal zoals bij TNO zoals bij de 
Vita-16 

  

1710  IndVitaliteit 

 

F8.2 

  Indicator: Vitaliteitsscore obv  5-punts schalen  ipv een 7-punts 
schalen  zoals bij TNO zoals bij de Vita-16 

  

1711  medibehA1 

 

F8.2 

  Medisch behandeld arbeidsletsel 1   

1712  huisartsAlet1 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts arbeidsletsel 1   

1713  fysioALet1 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut arbeidsletsel 1   

1714  specialistALet1 

 

F8.2 

  Behandeling specialist arbeidsletsel 1   

1715  anderehulpvAlet1 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener arbeidsletsel 1   
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1716  werkAlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk arbeidsletsel 1   

1717  SEHALet1 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH arbeidsletsel 1   

1718  ZHdagbehALet1 

 

F8.2 

  Dagbehandeling arbeidsletsel 1   

1719  ZHopnameAlet1 

 

F8.2 

  ZH opname arbeidsletsel 1   

1720  AbehlocAlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie arbeidsletsel 1   

1721  schoolverzuimA1 

 

F8.2 

  Schoolverzuim arbeidsletsel 1   

1722  arbeidsverzuimA1 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim arbeidsletsel 1   

1723  sportverzuimA1 

 

F8.2 

  Sportverzuim arbeidsletsel 1   

1724  verzuimADLA1 

 

F8.2 

  Verzuim ADL arbeidsletsel 1   

1725  geenverzuimA1 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij Arbeidsletsel 1   

1726  BelSoortLets1A 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel Arbeidsletsel 1   

1727  medibehA2 

 

F8.2 

  Medisch behandeld arbeidsletsel 2   

1728  huisartsAlet2 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts arbeidsletsel 2   

1729  fysioALet2 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut arbeidsletsel 2   

1730  specialistALet2 

 

F8.2 

  Behandeling specialist arbeidsletsel 2   

1731  anderehulpvAlet2 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener arbeidsletsel 2   

1732  werkAlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk arbeidsletsel 2   

1733  SEHALet2 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH arbeidsletsel 2   

1734  ZHdagbehALet2 

 

F8.2 

  Dagbehandeling arbeidsletsel 2   

1735  ZHopnameAlet2 

 

F8.2 

  ZH opname arbeidsletsel 2   

1736  AbehlocAlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie arbeidsletsel 2   

1737  schoolverzuimA2 

 

F8.2 

  Schoolverzuim arbeidsletsel 2   

1738  arbeidsverzuimA2 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim arbeidsletsel 2   

1739  sportverzuimA2 

 

F8.2 

  Sportverzuim arbeidsletsel 2   

1740  verzuimADLA2 

 

F8.2 
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  Verzuim ADL arbeidsletsel 2   

1741  geenverzuimA2 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij Arbeidsletsel 2   

1742  BelSoortLetsA2 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel Arbeidsletsel 2   

1743  medibehV1 

 

F8.2 

  Medisch behandeld verkeersletsel 1   

1744  Filelet1 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 1 ontstaan in file   

1745  wegwerklet1 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 1 ontstaan tijdens wegwerkzaamheden   

1746  bekendeweglet1 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 1 ontstaan op bekende weg   

1747  duisternislet1 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 1 ontstaan bij duisternis   

1748  schemeringlet1 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 1 ontstaan bij schemering   

1749  verblindzonlet1 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 1 ontstaan door verblindende zon   

1750  extreemweerlet1 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 1 ontstaan door extreem weer   

1751  omstandighandlet1 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 1 ontstaan bij overige omstandigheden   

1752  huisartsVlet1 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts verkeersletsel 1   

1753  fysioVLet1 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut verkeersletsel 1   

1754  specialistVLet1 

 

F8.2 

  Behandeling specialist verkeersletsel 1   

1755  anderehulpvVlet1 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener verkeersletsel 1   

1756  werkVlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk verkeersletsel 1   

1757  SEHVLet1 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH verkeersletsel 1   

1758  ZHdagbehVLet1 

 

F8.2 

  Dagbehandeling verkeersletsel 1   

1759  ZHopnameVlet1 

 

F8.2 

  ZH opname verkeersletsel 1   

1760  AbehlocVlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie verkeersletsel 1   

1761  schoolverzuimV1 

 

F8.2 

  Schoolverzuim verkeersletsel 1   

1762  arbeidsverzuimV1 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim verkeersletsel 1   

1763  sportverzuimV1 

 

F8.2 

  Sportverzuim verkeersletsel 1   

1764  verzuimADLV1 

 

F8.2 

  Verzuim ADL verkeersletsel 1   
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1765  geenverzuimV1 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij verkeersletsel 1   

1766  BelSoortLets1V 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel verkeersletsel 1   

1767  medibehV2 

 

F8.2 

  Medisch behandeld verkeersletsel 2   

1768  Filelet2 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 2 ontstaan in file   

1769  wegwerklet2 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 2 ontstaan tijdens wegwerkzaamheden   

1770  bekendeweglet2 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 2 ontstaan op bekende weg   

1771  duisternislet2 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 2 ontstaan bij duisternis   

1772  schemeringlet2 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 2 ontstaan bij schemering   

1773  verblindzonlet2 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 2 ontstaan door verblindende zon   

1774  extreemweerlet2 

 

F8.2 

  verkeersletsel 2 ontstaan door extreem weer   

1775  omstandighandlet2 

 

F8.2 

  Verkeersletsel 2 ontstaan bij overige omstandigheden   

1776  huisartsVlet2 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts verkeersletsel 2   

1777  fysioVLet2 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut verkeersletsel 2   

1778  specialistVLet2 

 

F8.2 

  Behandeling specialist verkeersletsel 2   

1779  anderehulpvVlet2 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener verkeersletsel 2   

1780  werkVlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk verkeersletsel 2   

1781  SEHVLet2 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH verkeersletsel 2   

1782  ZHdagbehVLet2 

 

F8.2 

  Dagbehandeling verkeersletsel 2   

1783  ZHopnameVlet2 

 

F8.2 

  ZH opname verkeersletsel 2   

1784  AbehlocVlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie verkeersletsel 2   

1785  schoolverzuimV2 

 

F8.2 

  Schoolverzuim verkeersletsel 2   

1786  arbeidsverzuimV2 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim verkeersletsel 2   

1787  sportverzuimV2 

 

F8.2 

  Sportverzuim verkeersletsel 2   

1788  verzuimADLV2 

 

F8.2 

  Verzuim ADL verkeersletsel 2   

1789  geenverzuimV2 

 

F8.2 
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  Geen verzuim bij verkeersletsel 2   

1790  BelSoortLets2V 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel verkeersletsel 2   

1791  medibehH1 

 

F8.2 

  Medisch behandeld letselinomhuis 1   

1792  straatstoepHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan op straat/stoep   

1793  inenomhuisHLet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan in en om huis   

1794  schoolHLet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan op school   

1795  kinderopvangHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan bij kinderopvang   

1796  sportaccomzwembHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan bij sportacc of zwembad   

1797  speelplaatsHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan op speelplaats   

1798  pretparkkermisHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan in pretpark of kermis   

1799  horeacagelegenheidHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan in horeacagelegenheid   

1800  winkelHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan in winkel   

1801  natuurHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan in natuur   

1802  andereplekHlet1 

 

F8.2 

  Letselinomhuis1 ontstaan op andere plek   

1803  ongevalsplekonbHlet1 

 

F8.2 

  Locatie letselinomhuis1 onbekend   

1804  huisartsHlet1 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts letselinomhuis 1   

1805  fysioHLet1 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut letselinomhuis 1   

1806  specialistHLet1 

 

F8.2 

  Behandeling specialist letselinomhuis 1   

1807  anderehulpvHlet1 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener letselinomhuis 1   

1808  werkHlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk letselinomhuis 1   

1809  SEHHlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH letselinomhuis1   

1810  ZHdagbehHLet1 

 

F8.2 

  Dagbehandeling letselinomhuis 1   

1811  ZHopnameHlet1 

 

F8.2 

  ZH opname letselinomhuis 1   

1812  AbehlocHlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie letselinomhuis 1   

1813  schoolverzuimH1 

 

F8.2 

  Schoolverzuim letselinomhuis 1   
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1814  arbeidsverzuimH1 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim letselinomhuis 1   

1815  sportverzuimH1 

 

F8.2 

  Sportverzuim letselinomhuis 1   

1816  verzuimADLH1 

 

F8.2 

  Verzuim ADL letselinomhuis 1   

1817  geenverzuimH1 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij letselinomhuis 1   

1818  BelSoortLets1H 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letselinenomhuis1   

1819  medibehH2 

 

F8.2 

  Medisch behandeld letselinomhuis 2   

1820  straatstoepHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan op straat/stoep   

1821  inenomhuisHLet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan in en om huis   

1822  schoolHLet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan op school   

1823  kinderopvangHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan bij kinderopvang   

1824  sportaccomzwembHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan bij sportacc of zwembad   

1825  speelplaatsHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan op speelplaats   

1826  pretparkkermisHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan in pretpark of kermis   

1827  horeacagelegenheidHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan in horeacagelegenheid   

1828  winkelHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan in winkel   

1829  natuurHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan in natuur   

1830  andereplekHlet2 

 

F8.2 

  Letselinomhuis2 ontstaan op andere plek   

1831  ongevalsplekonbHlet2 

 

F8.2 

  Locatie letselinomhuis2 onbekend   

1832  huisartsHlet2 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts letselinomhuis 2   

1833  fysioHLet2 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut letselinomhuis 2   

1834  specialistHLet2 

 

F8.2 

  Behandeling specialist letselinomhuis 2   

1835  anderehulpvHlet2 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener letselinomhuis 2   

1836  werkHlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk letselinomhuis 2   

1837  SEHHLet2 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH letselinomhuis 2   

1838  ZHdagbehHLet2 

 

F8.2 
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  Dagbehandeling letselinomhuis 2   

1839  ZHopnameHlet2 

 

F8.2 

  ZH opname letselinomhuis 2   

1840  AbehlocHlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie letselinomhuis 2   

1841  schoolverzuimH2 

 

F8.2 

  Schoolverzuim letselinomhuis 2   

1842  arbeidsverzuimH2 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim letselinomhuis 2   

1843  sportverzuimH2 

 

F8.2 

  Sportverzuim letselinomhuis 2   

1844  verzuimADLH2 

 

F8.2 

  Verzuim ADL letselinomhuis 2   

1845  geenverzuimH2 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij letselinomhuis 2   

1846  BelSoortLets2H 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letselinenomhuis2   

1847  medibehS1 

 

F8.2 

  Medisch behandeld sportletsel1   

1848  huisartsSlet1 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts sportletsel 1   

1849  fysioSLet1 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut sportletsel1   

1850  specialistSLet1 

 

F8.2 

  Behandeling specialist sportletsel 1   

1851  anderehulpvSlet1 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener sportletsel1   

1852  werkSlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk sportletsel1   

1853  SEHSLet1 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH sportletsel1   

1854  ZHdagbehSLet1 

 

F8.2 

  Dagbehandeling sportletsel1   

1855  ZHopnameSlet1 

 

F8.2 

  ZH opname sportletsel1   

1856  AbehlocSlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie sportletsel1   

1857  schoolverzuimS1 

 

F8.2 

  Schoolverzuim sportletsel1   

1858  arbeidsverzuimS1 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim sportletsel1   

1859  sportverzuimS1 

 

F8.2 

  Sportverzuim sportletsel1   

1860  verzuimADLS1 

 

F8.2 

  Verzuim ADL sportletsel1   

1861  geenverzuimS1 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij sportletsel1   

1862  BelSoortLets1S 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel bij sportletsel 1   
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1863  medibehS2 

 

F8.2 

  Medisch behandeld sportletsel2   

1864  huisartsSlet2 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts sportletsel2   

1865  fysioSLet2 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut sportletsel2   

1866  specialistSLet2 

 

F8.2 

  Behandeling specialist sportletsel2   

1867  anderehulpvSlet2 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener sportletsel2   

1868  werkSlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk sportletsel2   

1869  SEHSLet2 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH sportletsel2   

1870  ZHdagbehSLet2 

 

F8.2 

  Dagbehandeling sportletsel2   

1871  ZHopnameSlet2 

 

F8.2 

  ZH opname sportletsel2   

1872  AbehlocSlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie sportletsel2   

1873  schoolverzuimS2 

 

F8.2 

  Schoolverzuim sportletsel2   

1874  arbeidsverzuimS2 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim sportletsel2   

1875  sportverzuimS2 

 

F8.2 

  Sportverzuim sportletsel2   

1876  verzuimADLS2 

 

F8.2 

  Verzuim ADL sportletsel2   

1877  geenverzuimS2 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij sportletsel2   

1878  BelSoortLets2S 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel bij sportletsel 2   

1879  medibehVT1 

 

F8.2 

  Medisch behandeld letsel 1 vrije tijd   

1880  straatstoepVTlet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan op straat/stoep   

1881  inenomhuisVTLet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan in en om huis   

1882  schoolVTLet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan op school   

1883  kinderopvangVTlet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan bij kinderopvang   

1884  sportaccomzwembVTlet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan bij sportacc of zwembad   

1885  speelplaatsVTlet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan op speelplaats   

1886  pretparkkermisVTlet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan in pretpark of kermis   

1887  horeacagelegenheidVTlet1 

 

F8.2 
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  Letsel 1 vrije tijd ontstaan in horeacagelegenheid   

1888  winkelVTlet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan in winkel   

1889  natuurVTlet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan in natuur   

1890  andereplekVTlet1 

 

F8.2 

  Letsel 1 vrije tijd ontstaan op andere plek   

1891  ongevalsplekonbVTlet1 

 

F8.2 

  Locatie letsel 1 vrije tijd onbekend   

1892  huisartsVTlet1 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts letsel 1 vrije tijd   

1893  fysioVTLet1 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut letsel 1 vrije tijd   

1894  specialistVTLet1 

 

F8.2 

  Behandeling specialist letsel 1 vrije tijd   

1895  anderehulpvVTlet1 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener letsel 1 vrije tijd   

1896  werkVTlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk letsel 1 vrije tijd   

1897  SEHVTlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH letsel 1 vrije tijd   

1898  ZHdagbehVTLet1 

 

F8.2 

  Dagbehandeling letsel 1 vrije tijd   

1899  ZHopnameVTlet1 

 

F8.2 

  ZH opname letsel 1 vrije tijd   

1900  AbehlocVTlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie letsel 1 vrije tijd   

1901  schoolverzuimVT1 

 

F8.2 

  Schoolverzuim letsel 1 vrije tijd   

1902  arbeidsverzuimVT1 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim letsel 1 vrije tijd   

1903  sportverzuimVT1 

 

F8.2 

  Sportverzuim letsel 1 vrije tijd   

1904  verzuimADLVT1 

 

F8.2 

  Verzuim ADL letsel 1 vrije tijd   

1905  geenverzuimVT1 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij letsel 1 vrije tijd   

1906  BelSoortLets1VT 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel 1 vrije tijd   

1907  medibehVT2 

 

F8.2 

  Medisch behandeld letsel 2 vrije tijd   

1908  straatstoepVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan op straat/stoep   

1909  inenomhuisVTLet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan in en om huis   

1910  schoolVTLet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan op school   

1911  kinderopvangVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan bij kinderopvang   
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1912  sportaccomzwembVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan bij sportacc of zwembad   

1913  speelplaatsVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan op speelplaats   

1914  pretparkkermisVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan in pretpark of kermis   

1915  horeacagelegenheidVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan in horeacagelegenheid   

1916  winkelVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan in winkel   

1917  natuurVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan in natuur   

1918  andereplekVTlet2 

 

F8.2 

  Letsel 2 vrije tijd ontstaan op andere plek   

1919  ongevalsplekonbVTlet2 

 

F8.2 

  Locatie letsel 2 vrije tijd onbekend   

1920  huisartsVTlet2 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts letsel 2 vrije tijd   

1921  fysioVTLet2 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut letsel 2 vrije tijd   

1922  specialistVTLet2 

 

F8.2 

  Behandeling specialist letsel 2 vrije tijd   

1923  anderehulpvVTlet2 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener letsel 2 vrije tijd   

1924  werkVTlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk letsel 2 vrije tijd   

1925  SEHVTLet2 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH letsel 2 vrije tijd   

1926  ZHdagbehVTLet2 

 

F8.2 

  Dagbehandeling letsel 2 vrije tijd   

1927  ZHopnameVTlet2 

 

F8.2 

  ZH opname letsel 2 vrije tijd   

1928  AbehlocVTlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie letsel 2 vrije tijd   

1929  schoolverzuimVT2 

 

F8.2 

  Schoolverzuim letsel 2 vrije tijd   

1930  arbeidsverzuimVT2 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim letsel 2 vrije tijd   

1931  sportverzuimVT2 

 

F8.2 

  Sportverzuim letsel 2 vrije tijd   

1932  verzuimADLVT2 

 

F8.2 

  Verzuim ADL letsel 2 vrije tijd   

1933  geenverzuimVT2 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij letsel 2 vrije tijd   

1934  BelSoortLets2VT 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel 2 vrije tijd   

1935  medibehAO1 

 

F8.2 

  Medisch behandeld overig letsel 1   

1936  straatstoepAOlet1 

 

F8.2 
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  Overig letsel 1 ontstaan op straat/stoep   

1937  inenomhuisAOLet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan in en om huis   

1938  schoolAOLet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan op school   

1939  kinderopvangAOlet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan bij kinderopvang   

1940  sportaccomzwembAOlet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan bij sportacc of zwembad   

1941  speelplaatsAOlet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan op speelplaats   

1942  pretparkkermisAOlet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan in pretpark of kermis   

1943  horeacagelegenheidAOlet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan in horeacagelegenheid   

1944  winkelAOlet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan in winkel   

1945  natuurAOlet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan in natuur   

1946  andereplekAOlet1 

 

F8.2 

  Overig letsel 1 ontstaan op andere plek   

1947  ongevalsplekonbAOlet1 

 

F8.2 

  Locatie overig letsel 1 onbekend   

1948  huisartsAOlet1 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts overig letsel 1   

1949  fysioAOLet1 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut overig letsel 1   

1950  specialistAOLet1 

 

F8.2 

  Behandeling specialist overig letsel 1   

1951  anderehulpvAOlet1 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener overig letsel 1   

1952  werkAOlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk overig letsel 1   

1953  SEHAOlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH overig letsel 1   

1954  ZHdagbehAOLet1 

 

F8.2 

  Dagbehandeling overig letsel 1   

1955  ZHopnameAOlet1 

 

F8.2 

  ZH opname overig letsel 1   

1956  AbehlocAOlet1 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie overig letsel 1   

1957  schoolverzuimAO1 

 

F8.2 

  Schoolverzuim overig letsel 1   

1958  arbeidsverzuimAO1 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim overig letsel 1   

1959  sportverzuimAO1 

 

F8.2 

  Sportverzuim overig letsel 1   

1960  verzuimADLAO1 

 

F8.2 

  Verzuim ADL Overig letsel 1   
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1961  geenverzuimAO1 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij overig letsel 1   

1962  BelSoortLets1AO 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel bij overig letsel 1   

1963  medibehAO2 

 

F8.2 

  Medisch behandeld overig letsel 2   

1964  straatstoepAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan op straat/stoep   

1965  inenomhuisAOLet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan in en om huis   

1966  schoolAOLet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan op school   

1967  kinderopvangAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan bij kinderopvang   

1968  sportaccomzwembAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan bij sportacc of zwembad   

1969  speelplaatsAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan op speelplaats   

1970  pretparkkermisAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan in pretpark of kermis   

1971  horeacagelegenheidAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan in horeacagelegenheid   

1972  winkelAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan in winkel   

1973  natuurAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan in natuur   

1974  andereplekAOlet2 

 

F8.2 

  Overig letsel 2 ontstaan op andere plek   

1975  ongevalsplekonbAOlet2 

 

F8.2 

  Locatie overig letsel 2 onbekend   

1976  huisartsAOlet2 

 

F8.2 

  Behandeling huisarts overig letsel 2   

1977  fysioAOLet2 

 

F8.2 

  Behandeling fysiotherapeut overig letsel 2   

1978  specialistAOLet2 

 

F8.2 

  Behandeling specialist overig letsel 2   

1979  anderehulpvAOlet2 

 

F8.2 

  Behandeling andere hulpverlener overig letsel 2   

1980  werkAOlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op het werk overig letsel 2   

1981  SEHAOLet2 

 

F8.2 

  Behandeld op SEH overig letsel 2   

1982  ZHdagbehAOLet2 

 

F8.2 

  Dagbehandeling overig letsel 2   

1983  ZHopnameAOlet2 

 

F8.2 

  ZH opname overig letsel 2   

1984  AbehlocAOlet2 

 

F8.2 

  Behandeld op andere locatie overig letsel 2   

1985  schoolverzuimAO2 

 

F8.2 
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  Schoolverzuim overig letsel 2   

1986  arbeidsverzuimAO2 

 

F8.2 

  Arbeidsverzuim overig letsel 2   

1987  sportverzuimAO2 

 

F8.2 

  Sportverzuim overig letsel 2   

1988  verzuimADLAO2 

 

F8.2 

  Verzuim ADL Overig letsel 2   

1989  geenverzuimAO2 

 

F8.2 

  Geen verzuim bij overig letsel 2   

1990  BelSoortLets2AO 

 

F8.2 

  Belangrijkste soort letsel overig letsel 2   

1991  Lftkl_nngbK 

 

F8.2 

  <none>   

1992  wwldwKKind 

 

F5 

  woonwerk lopen dagen per week Kopie Kind   

1993  wwludKKind 

 

F5 

  woonwerk uren per dag Kopie Kind   

1994  wwlmdKKind 

 

F5 

  woonwerk minuten per dag Kopie Kind   

1995  wwfdwKKind 

 

F5 

  woonwerk fietsen dagen per week Kopie Kind   

1996  wwfudKKind 

 

F5 

  woonwerk fietsen uren per dag Kopie Kind   

1997  wwfmdKKind 

 

F5 

  woonwerk fietsen minuten per dag Kopie Kind   

1998  wandwKKind 

 

F5 

  wandelen dagen per week Kopie Kind   

1999  wanudKKind 

 

F5 

  wandelen uren per dag Kopie Kind   

2000  wanmdKKind 

 

F5 

  wandelen minuten per dag Kopie Kind   

2001  fietdwKKind 

 

F5 

  fietsen dagen per week Kopie Kind   

2002  fietudKKind 

 

F5 

   fietsen uren per dag Kopie Kind   

2003  fietmdKKind 

 

F5 

  fietsen minuten per dag Kopie Kind   

2004  sport1cKKind 

 

F5 

  sport1 code Kopie Kind   

2005  spo1dwKKind 

 

F5 

  sport1 dagen per week Kopie Kind   

2006  spo1udKKind 

 

F5 

  sport1 uren per dag Kopie Kind   

2007  spo1mdKKind 

 

F5 

  sport1 minuten per dag Kopie Kind   

2008  sport2cKKind 

 

F5 

  sport2 code Kopie Kind   

2009  spo2dwKKind 

 

F5 

  sport2 dagen per week Kopie Kind   
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2010  spo2udKKind 

 

F5 

  sport2 uren per dag Kopie Kind   

2011  spo2mdKKind 

 

F5 

  sport2 minuten per dag Kopie Kind   

2012  sport3cKKind 

 

F5 

  sport3 code Kopie Kind   

2013  spo3dwKKind 

 

F5 

  sport3 dagen per week Kopie Kind   

2014  spo3udKKind 

 

F5 

  sport3 uren per dag Kopie Kind   

2015  spo3mdKKind 

 

F5 

  sport3 minuten per dag Kopie Kind   

2016  sport4cKKind 

 

F5 

  sport4 code Kopie Kind   

2017  spo4dwKKind 

 

F5 

  sport4 dagen per week Kopie Kind   

2018  spo4udKKind 

 

F5 

  sport4 uren per dag Kopie Kind   

2019  spo4mdKKind 

 

F5 

  sport4 minuten per dag Kopie Kind   

2020  buispeldwKKind 

 

F5 

  buitenspelen dagen per week Kopie Kind   

2021  buispeludKKind 

 

F5 

  buitenspelen uren per dag Kopie Kind   

2022  buispelmdKKind 

 

F5 

  buitenspelen minuten per dag Kopie Kind   

2023  zwemdwKKind 

 

F5 

  zwemles dagen per week Kopie Kind   

2024  zwemudKKind 

 

F5 

  zwemles uren per dag Kopie Kind   

2025  zwemmdKKind 

 

F5 

  zwemles minuten per dag Kopie Kind   

2026  gymdwKKind 

 

F5 

  gymles dagen per week Kopie Kind   

2027  gymudKKind 

 

F5 

  gymles uren per dag Kopie Kind   

2028  gymmdKKind 

 

F5 

  gymles minuten per dag Kopie Kind   

2029  schoact1dwKKind 

 

F5 

  schoolactiviteit 1 dagen per week Kopie Kind   

2030  schoact1udKKind 

 

F5 

  schoolactiviteit 1 uren per dag Kopie Kind   

2031  schoact1mdKKind 

 

F5 

  schoolactiviteit 1 minuten per dag Kopie Kind   

2032  schoact2dwKKind 

 

F5 

  schoolactiviteit 2 dagen per week Kopie Kind   

2033  schoact2udKKind 

 

F5 

  schoolactiviteit 2 uren per dag Kopie Kind   

2034  schoact2mdKKind 

 

F5 
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  schoolactiviteit 2 minuten per dag Kopie Kind   

2035  totKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2036  totmisKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2037  wwKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2038  wwmisKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2039  vtKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2040  vtmisKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2041  schKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2042  schmisKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2043  telmisKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2044  totvarKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2045  wwlmdgKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen minuten per dag Kind   

2046  wwfmdgKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen minuten per dag Kind   

2047  wanmdgKKind 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen minuten per dag Kind   

2048  fietmdgKKind 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen minuten per dag Kind   

2049  spo1mdgKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 minuten per dag Kind   

2050  spo2mdgKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 minuten per dag Kind   

2051  spo3mdgKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 minuten per dag Kind   

2052  spo4mdgKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 minuten per dag Kind   

2053  buispelmdgKKind 

 

F5 

  Vrije tijd buiten spelen minuten per dag Kind   

2054  zwemmdgKKind 

 

F5 

  Vrije tijd zwemles minuten per dag Kind   

2055  gymmdgKKind 

 

F5 

  School activiteiten gymles minuten per dag Kind   

2056  schoact1mdgKKind 

 

F5 

  School activiteiten schoolactiviteit 1 (schoolzwemmen) minuten 
per dag Kind 

  

2057  schoact2mdgKKind 

 

F5 

  School activiteiten schoolactiviteit 2 (buitenspelen op school) 
minuten per dag Kind 
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2058  wwlmwkKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen minuten per week Kind   

2059  wwfmwkKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen minuten per week Kind   

2060  wanmwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen minuten per week Kind   

2061  fietmwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen minuten per week Kind   

2062  spo1mwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 minuten per week Kind   

2063  spo2mwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 minuten per week Kind   

2064  spo3mwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 minuten per week Kind   

2065  spo4mwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 minuten per week Kind   

2066  buispelmwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd buiten spelen minuten per week Kind   

2067  zwemmwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd zwemles minuten per week Kind   

2068  gymmwkKKind 

 

F5 

  School activiteiten gymles minuten per week Kind   

2069  schoact1mwkKKind 

 

F5 

  School activiteiten schoolactiviteit 1 (schoolzwemmen) minuten 
per week Kind 

  

2070  schoact2mwkKKind 

 

F5 

  School activiteiten schoolactiviteit 2 (buiten spelen op school) 
minuten per week Kind 

  

2071  wwmwkKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) minuten per week Kind   

2072  spmwkKKind 

 

F5 

  Sport (totaal) minuten per week Kind   

2073  vtmwkKKind 

 

F5 

  Vrije tijd (totaal) minuten per week Kind   

2074  schoactmwkKKind 

 

F5 

  School activiteiten (totaal) minuten per week Kind   

2075  totmwkKKind 

 

F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld minuten per week Kind   

2076  extreemtotmwkKKind 

 

F8.2 

  <none>   

2077  AinsworthCodeSport1K 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport1 kind   

2078  AinsworthCodesport2K 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport2 kind   

2079  AinsworthCodesport3K 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport3 kind   

2080  AinsworthCodesport4K 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport4 kind   

2081  wwlmetKKind 

 

F5.1 
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  Woonwerkverkeer lopen toegekende MET-waarde Kind   

2082  wwfmetKKind 

 

F5.1 

  Woonwerkverkeer fietsen toegekende MET-waarde Kind   

2083  wanmetKKind 

 

F5.1 

  Vrije tijd wandelen toegekende MET-waarde Kind   

2084  fietmetKKind 

 

F5.1 

  Vrije tijd fietsen toegekende MET-waarde Kind   

2085  buispelmetKKind 

 

F5.1 

  Vrije tijd buiten spelen toegekende MET-waarde Kind   

2086  zwemmetKKind 

 

F5.1 

  Vrije tijd zwemles toegekende MET-waarde Kind   

2087  gymmetKKind 

 

F5.1 

  School activiteiten gymles toegekende MET-waarde Kind   

2088  schoact1metKKind 

 

F5.1 

  School activiteiten schoolactiviteit 1 (schoolzemmen) toegekende 
MET-waarde Kind 

  

2089  schoact2metKKind 

 

F5.1 

  School activiteiten schoolactiviteit 2 (buiten spelen op school) 
toegekende MET-waarde Kind 

  

2090  spo1metKKind 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 1 toegekende MET-waarde Kind   

2091  spo2metKKind 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 2 toegekende MET-waarde Kind   

2092  spo3metKKind 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 3 toegekende MET-waarde Kind   

2093  spo4metKKind 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 4 toegekende MET-waarde Kind   

2094  wwl_iKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2095  wwf_iKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2096  wan_iKKind 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2097  fiet_iKKind 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2098  spo1_iKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2099  spo2_iKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2100  spo3_iKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2101  spo4_iKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2102  buispel_iKKind 

 

F5 

  Vrije tijd buiten spelen inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2103  zwem_iKKind 

 

F5 

  Vrije tijd zwemles inspanning (intensiteitfactor) Kind   

2104  gym_iKKind 

 

F5 

  Schoolactiviteiten gymles inspanning (intensiteitfactor) Kind   
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2105  schoact1_iKKind 

 

F5 

  Schoolactiviteiten schoolactiviteit 1 (schoolzwemmen) inspanning 
(intensiteitfactor) Kind 

  

2106  schoact2_iKKind 

 

F5 

  Schoolactiviteiten schoolactiviteit 2 (buiten spelen) inspanning 
(intensiteitfactor) Kind 

  

2107  l_mwkKKind 

 

F7 

  Licht intensieve activiteiten minuten per week Kind   

2108  m_mwkKKind 

 

F7 

  Matig intensieve activiteiten minuten per week Kind   

2109  z_mwkKKind 

 

F7 

  Zwaar intensieve activiteiten minuten per week Kind   

2110  wwlmodKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen dagen per week minimaal 60 minuten ten 
minste matig intensief Kind 

  

2111  wwfmodKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen dagen per week minimaal 60 minuten 
ten minste matig intensief Kind 

  

2112  wanmodKKind 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen dagen per week minimaal 60 minuten ten 
minste matig intensief Kind 

  

2113  fietmodKKind 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen dagen per week minimaal 60 minuten ten minste 
matig intensief Kind 

  

2114  spo1modKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 dagen per week minimaal 60 minuten tenminste 
matig intensief Kind 

  

2115  spo2modKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 dagen per week minimaal 60 minuten ten minste 
matig intensief Kind 

  

2116  spo3modKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 dagen per week minimaal 60 minuten ten minste 
matig intensief Kind 

  

2117  spo4modKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 dagen per week minimaal 60 minuten ten minste 
matig intensief Kind 

  

2118  buispelmodKKind 

 

F5 

  Vrije tijd buiten spelen dagen per week minimaal 60 minuten ten 
minste matig intensief Kind 

  

2119  zwemmodKKind 

 

F5 

  Vrije tijd zwemles dagen per week minimaal 60 minuten ten 
minste matig intensief Kind 

  

2120  gymmodKKind 

 

F5 

  School activiteiten gymles dagen per week minimaal 60 minuten 
ten minste matig intensief Kind 

  

2121  schoact1modKKind 

 

F5 

  School activiteiten schoolactiviteit 1 (schoolzwemmen) dagen per 
week minimaal 60 minuten ten minste matig intensief Kind 

  

2122  schoact2modKKind 

 

F5 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  School activiteiten schoolactiviteit 2 (buitenspelen) dagen per 

week minimaal 60 minuten ten minste matig intensief Kind 
  

2123  wwmodKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) dagen per week minimaal 60 minuten 
ten minste matig intensief Kind 

  

2124  spmodKKind 

 

F5 

  Sport (totaal) dagen per week minimaal 60 minuten ten minste 
matig intensief Kind 

  

2125  vtmodKKind 

 

F5 

  Vrije tijd (totaal) dagen per week minimaal 60 minuten ten minste 
matig intensief Kind 

  

2126  schoactmodKKind 

 

F5 

  School activiteiten (totaal) dagen per week minimaal 60 minuten 
ten minste matig intensief Kind 

  

2127  totmodKKind 

 

F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld dagen per week minimaal 60 
minuten ten minste matig intensief Kind 

  

2128  rlbewKKind 

 

F5 

  Deelnemer voldoet wel (1) of niet (0) aan de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB) (tweedeling) Kind 

  

2129  rlbew4KKind 

 

F5 

  Score op de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 
(vierdeling) Kind 

  

2130  wwlfitKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen dagen per week minimaal 20 minuten ten 
minste zwaar intensief Kind 

  

2131  wwffitKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen dagen per week minimaal 20 minuten 
ten minste zwaar intensief Kind 

  

2132  wanfitKKind 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen dagen per week minimaal 20 minuten ten 
minste zwaar intensief Kind 

  

2133  fietfitKKind 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief Kind 

  

2134  spo1fitKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 dagen per week minimaal 60 minuten tenminste 
matig intensief Kind 

  

2135  spo2fitKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief Kind 

  

2136  spo3fitKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief Kind 

  

2137  spo4fitKKind 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief Kind 

  

2138  buispelfitKKind 

 

F5 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Vrije tijd buiten spelen dagen per week minimaal 20 minuten ten 

minste zwaar intensief Kind 
  

2139  zwemfitKKind 

 

F5 

  Vrije tijd zwemles dagen per week minimaal 20 minuten ten 
minste zwaar intensief Kind 

  

2140  gymfitKKind 

 

F5 

  School activiteiten gymles dagen per week minimaal 20 minuten 
ten minste zwaar intensief Kind 

  

2141  schoact1fitKKind 

 

F5 

  School activiteiten schoolactiviteit 1 (schoolzwemmen) dagen per 
week minimaal 20 minuten ten minste zwaar intensief Kind 

  

2142  schoact2fitKKind 

 

F5 

  School activiteiten schoolactiviteit 2 (buitenspelen) dagen per 
week minimaal 20 minuten ten minste zwaar intensief Kind 

  

2143  wwfitKKind 

 

F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) dagen per week minimaal 20 minuten 
ten minste zwaar intensief Kind 

  

2144  spfitKKind 

 

F5 

  Sport (totaal) dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief Kind 

  

2145  vtfitKKind 

 

F5 

  Vrije tijd (totaal) dagen per week minimaal 20 minuten ten minste 
zwaar intensief Kind 

  

2146  schoactfitKKind 

 

F5 

  School activiteiten (totaal) dagen per week minimaal 20 minuten 
ten minste zwaar intensief Kind 

  

2147  totfitKKind 

 

F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld dagen per week minimaal 20 
minuten ten minste zwaar intensief Kind 

  

2148  fitnormKKind 

 

F5 

  Deelnemer voldoet wel (1) of niet (0) aan de Fitnorm (tweedeling) 
Kind 

  

2149  fitnorm3KKind 

 

F5 

  Score op de Fitnorm (driedeling) Kind   

2150  combnormKKind 

 

F5 

  Deelnemer voldoet aan (g)een van beide normen (NNGB en 
Fitnorm) Kind 

  

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 
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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. 


