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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

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

microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie cvb@cbs.nl. Dat wordt 

als volgt geformuleerd: 

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

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

de Statistiek betreffende de Gezondheidsenquête 2013”. 

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

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

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

GECON 2013V2. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De reden van versie 2 is wijziging in enkele inhoudelijke variabelen (de variabelen 

m.b.t. bewegen). 

 Dit onderwerp is de opvolger van POLS_GEZOND. 

 Van de ondervraagde persoon (OP) en alle overige leden van de huishoudbox is een 

Rinpersoonnummer (RINPERSOONOP en RINPERSOON 1 t/m 8) in het bestand 

opgenomen. Uitsluitend de combinatie van RINPERSOONOP, RINPERSOON 1 t/m 

8 met RINPERSOONSOP, RINPERSOONS 1 t/m 8 ‘R’ of ‘S’ identificeert een 

persoon. 

 Sinds 1 januari 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête 

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

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

Gezondheidsenquête weer als een op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. 

 Bij de vergelijking van uitkomsten vanaf 2010 met voorgaande jaren dient als gevolg 

van methode- en vragenlijstwijzigingen de nodige voorzichtigheid in acht genomen te 

worden. 

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

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

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

aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/62711787-9444-46B7-969B-23E76956474A/0/polsgezondmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

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

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

structuur van “de Gezondheidsenquête 2013”. 

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.  

Bij dit rapport zijn de vragenlijsten beschikbaar.  

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

Microdatabestand 

Een record in het microdatabestand betreft een antwoord van een persoon op vragen uit 

de gezondheidsenquête van het CBS. Een record wordt geïdentificeerd door de 

combinatie van RINPERSOON(OP, 1t/m8) en RINPERSOONS(OP, 1t/m8). De 

combinatie van deze variabelen is uniek voor een record in het microdatabestand. 

Algemene toelichting 

Voor informatie over Gezondheidsenquête zie: 

Gezondheidsenquête 1981-1996 en POLS-Gezondheid 1997-2009 

Revisie POLS Gezondheidsenquête vanaf 2001 

Gezondheidsenquête vanaf 2010 

Weging Gezondheidsenquête, vanaf 2010  

Revisie van de vragen over medische consumptie in POLS-Gezondheid vanaf 2010  

Gegevens op Statline 

Cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de volgende statlinetabellen:  

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; persoonskenmerken (vanaf 2010) 

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; leeftijd en geslacht (vanaf 2010) 

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; persoonskenmerken (vanaf 2010) 

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

Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken (vanaf 2010) 

Leefstijl, preventief onderzoek; leeftijd en geslacht (vanaf 2010) 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-gezondheidsenquete-pols.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-gezondheidsenquete-pols.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C3A60CA3-2FAC-4F2E-8A19-39088CFEF552/0/revisiepols1999.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C3A60CA3-2FAC-4F2E-8A19-39088CFEF552/0/revisiepols1999.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenq-vanaf-2010-kob.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenq-vanaf-2010-kob.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D45A6098-753B-4457-9995-82A42DE85773/0/2012weginggevanaf2010.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/191CC4DE-C47F-4792-998F-9F83B1E7F2A2/0/2011RevisievandevragenovermedischeconsumptieinPOLSgezondheidvanaf2010art.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/191CC4DE-C47F-4792-998F-9F83B1E7F2A2/0/2011RevisievandevragenovermedischeconsumptieinPOLSgezondheidvanaf2010art.pdf
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81173NED&D1=0,27-30,41,48,50,53,60,66,77&D2=0-13,32-37&D3=0&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81173NED&D1=0,27-30,41,48,50,53,60,66,77&D2=0-13,32-37&D3=0&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81174NED&D1=0,27-30,41,48,50,53,60,66,77&D2=1-2&D3=a&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81174NED&D1=0,27-30,41,48,50,53,60,66,77&D2=1-2&D3=a&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81027NED&D1=0,11,22,37,40-41,48,51-52&D2=0-13,32-37&D3=0&D4=l&HDR=T,G3,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81027NED&D1=0,11,22,37,40-41,48,51-52&D2=0-13,32-37&D3=0&D4=l&HDR=T,G3,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81178NED&D1=0,11,22,37,40-41,48,51-52&D2=1-2&D3=a&D4=0&D5=l&HDR=T,G3,G4&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81178NED&D1=0,11,22,37,40-41,48,51-52&D2=1-2&D3=a&D4=0&D5=l&HDR=T,G3,G4&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81177NED&D1=0-1,5,8-9,38-40,43-46&D2=0-2,5-13,27-28,31,34-38&D3=0&D4=l&HDR=T,G2,G3&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81177NED&D1=0-1,5,8-9,38-40,43-46&D2=0-2,5-13,27-28,31,34-38&D3=0&D4=l&HDR=T,G2,G3&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81175NED&D1=0-2,4-5,8-9,13,25,38-40&D2=1-2&D3=1-9&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81175NED&D1=0-2,4-5,8-9,13,25,38-40&D2=1-2&D3=1-9&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3&STB=G1,G2&VW=T
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  RINPERSOONSOP  A1 

  Soort indentificatiecode ondervraagd persoon   

2  RINPERSOONOP  A9 

  Indentificatienummer ondervraagd persoon   

3  rinpersoons1  A1 

  Soort indentificatiecode persoon 1   

4  rinpersoon1  A9 

  Indentificatienummer persoon 1   

5  rinpersoons2  A1 

  Soort indentificatiecode persoon 2   

6  rinpersoon2  A9 

  Indentificatienummer persoon 2   

7  rinpersoons3  A1 

  Soort indentificatiecode persoon 3   

8  rinpersoon3  A9 

  Indentificatienummer persoon 3   

9  rinpersoons4  A1 

  Soort indentificatiecode persoon 4   

10  rinpersoon4  A9 

  Indentificatienummer persoon 4   

11  rinpersoons5  A1 

  Soort indentificatiecode persoon 5   

12  rinpersoon5  A9 

  Indentificatienummer persoon 5   

13  rinpersoons6  A1 

  Soort indentificatiecode persoon 6   

14  rinpersoon6  A9 

  Indentificatienummer persoon 6   

15  rinpersoons7  A1 

  Soort indentificatiecode persoon 7   

16  rinpersoon7  A9 

  Indentificatienummer persoon 7   

17  rinpersoons8  A1 

  Soort indentificatiecode persoon 8   

18  rinpersoon8  A9 

  Indentificatienummer persoon 8   

19  We_id_crypt  A32 

  <none>   

20  ophoging_ge1  F19 

  Ophoogfactor om te komen tot populatie-aantallen, voor variabelen 
uit onderzoeksdeel 1 

  

21  ophoging_ge2  F19 

  Ophoogfactor om te komen tot populatie-aantallen, voor variabelen 
uit onderzoeksdeel 2 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
22  weging_ge1  F19 

  Weegfactor voor variabelen uit onderzoeksdeel 1   

23  weging_ge2  F19 

  Weegfactor voor variabelen uit onderzoeksdeel 2   

24  weegcombi  F8.2 

  weging chron. aandoeningen (zie weegdocument)   

25  VRGL  F1 

  Blaise-inputmodel (Blaise-veldvrgl)   

26  Mode_BasGezo  F1 

  Interviewmethode initiële vragenlijst BasGezo   

27  Type_BasGezo  F1 

  Type initiële vragenlijst BasGezo   

28  STPGSL  A1 

  Naw geslacht (volgens steekproef uitzet)   

29  STPDAT  F8 

  Naw geboortedatum (JJJJMMDD)   

30  STPBGS  F3 

  Naw burgerlijke staat (volgens steekproef uitzet)   

31  ag_GebJaar  F4 

  Geboortejaar   

32  ag_GebMnd  F2 

  Geboortemaand   

33  ag_Periode  F6 

  Jaar en maand veldwerk   

34  ag_AflGeneratie  F1 

  Herkomstgroepering (indeling volgens etnische generatie)   

35  ag_AflHerkomst  F1 

  Herkomstgroepering (indeling volgens etnische groep)   

36  ag_AflHerkomstWetSAMEN  F1 

  Herkomstgroepering (indeling volgens Wet SAMEN)   

37  ag_GBAGeboorteLand  F4 

  Code geboorteland stkprfpers   

38  ag_GLANDOP  F10 

  Geboorteland stkprfpers   

39  ag_GBAGeboortelandMoeder  F4 

  Code Geboorteland moeder van stkprfpers   

40  ag_GLANDMO  F10 

  Geboorteland moeder van stkprfpers   

41  ag_GBAGeboortelandVader  F4 

  Code Geboorteland vader van stkprfpers   

42  ag_GLANDVA  F10 

  Geboorteland vader van stkprfpers   

43  ag_GBAGemeentecode  F4 

  Gemeentecode   

44  ag_AantalKinderen  F2 

  Aantal kinderen in huishouden   

45  ag_AantalPersonenInHuishouden  F4 

  Aantal personen in huishouden   

46  ag_ImputatieCode  F1 

  Imputatiecode   

47  ag_LeeftijdJongsteKind  F2 

  Leeftijd jongste kind   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
48  ag_LeeftijdOudsteKind  F2 

  Leeftijd oudste kind   

49  ag_PlaatsInHuishouden  F2 

  Plaats in huishouden (GBAregistratie)   

50  ag_TypeHuishouden  F1 

  Type huishouden (GBAregistratie)   

51  ag_GBABurgerlijkeStaat  F1 

  Burgerlijke staat   

52  ag_GBAGeboorteJaar  F4 

  GBA Geboortejaar   

53  ag_GBAGeboorteMaand  F2 

  GBA Geboortemaand   

54  ag_GBAGeslacht  F1 

  GBA Geslacht   

55  ag_GBALandVanHerkomst  F4 

  Land van herkomst/bestemming bij immigratie/emigratie   

56  ag_GBANationaliteit1  F4 

  Code nationaliteit stkprfpers   

57  ag_NEDNATOP  F10 

  Nationaliteit stkprfpers   

58  ag_GBANationaliteit2  F4 

  Tweede Nationaliteit   

59  GemCode  F4 

  Gemeentecode [408]   

60  Arron  F2 

  Arrondissement (rechtsgebied) [19]   

61  Corop  F2 

  Corop-gebied [40]   

62  CoropS  F3 

  Corop-subgebied [43]   

63  CoropP  F4 

  Corop-plusgebied [52]   

64  GGD  F4 

  GGD-gebied [28]   

65  Landsdl  F1 

  Landsdeel [4]   

66  Nuts1  A5 

  NUTS1-gebied : landsdeel [4]   

67  Nuts2  A6 

  NUTS2-gebied : provincie [13]   

68  Nuts3  A7 

  NUTS3-gebied : COROP-gebied   

69  Prov  F2 

  Provincie [12]   

70  RPA  F2 

  Regionaal Platform voor de Arbeidsmarkt [34]   

71  Toer  F2 

  Toeristengebied [17]   

72  WGR  F2 

  Wet Gemeenschappelijke Regelingen-gebied [42]   

73  StedAgg  F2 

  Grootstedelijke agglomeratie [22]   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
74  StedGem  F1 

  Stedelijkheid [5]   

75  StedOad  F5 

  Omgevingsadressendichtheid   

76  Gr25  F2 

  25 grootste gemeenten in 2012   

77  AantalPP  F2 

  Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf meegerekend)?   

78  HHKern  F1 

  Bestaat uw huishouden uit:   

79  RESPOHHK  F1 

  Behoort O.P. tot de huishoudkern? (Capi/Cati)   

80  RESPOHHK2  F1 

  Afleiding positie van O.P. in huishouden (Cawi)   

81  REGOP1  F1 

  HHBox Regelnummer OP = 1   

82  GSL1  F1 

  HHBox Geslacht-1   

83  PLHH1  F2 

  HHBox Plaats huishouden-1   

84  GEBOREN1  F8 

  HHBox  Geboortedatum-1   

85  LFT1  F3 

  HHBox Leeftijd-1   

86  BURGST1  F1 

  HHBox Burgerlijke Staat-1   

87  EVP2  F1 

  HHBox Echtgen(o)t(e) Vaste Partner-2   

88  KIND2  F1 

  HHBox Kind-2   

89  ANDER2  F1 

  HHBox Overige Relaties-2   

90  REGOP2  F1 

  HHBox Regelnummer OP = 2   

91  GSL2  F1 

  HHBox Geslacht-2   

92  PLHH2  F2 

  HHBox Plaats huishouden-2   

93  GEBOREN2  F8 

  HHBox  Geboortedatum-2   

94  LFT2  F3 

  HHBox Leeftijd-2   

95  BURGST2  F1 

  HHBox Burgerlijke Staat-2   

96  KIND3  F1 

  HHBox Kind-3   

97  ANDER3  F1 

  HHBox Overige Relaties-3   

98  REGOP3  F1 

  HHBox Regelnummer OP = 3   

99  GSL3  F1 

  HHBox Geslacht-3   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
100  PLHH3  F2 

  HHBox Plaats huishouden-3   

101  GEBOREN3  F8 

  HHBox  Geboortedatum-3   

102  LFT3  F3 

  HHBox Leeftijd-3   

103  BURGST3  F1 

  HHBox Burgerlijke Staat-3   

104  KIND4  F1 

  HHBox Kind-4   

105  ANDER4  F1 

  HHBox Overige Relaties-4   

106  REGOP4  F1 

  HHBox Regelnummer OP = 4   

107  GSL4  F1 

  HHBox Geslacht-4   

108  PLHH4  F2 

  HHBox Plaats huishouden-4   

109  GEBOREN4  F8 

  HHBox  Geboortedatum-4   

110  LFT4  F3 

  HHBox Leeftijd-4   

111  BURGST4  F1 

  HHBox Burgerlijke Staat-4   

112  KIND5  F1 

  HHBox Kind-5   

113  ANDER5  F1 

  HHBox Overige Relaties-5   

114  REGOP5  F1 

  HHBox Regelnummer OP = 5   

115  GSL5  F1 

  HHBox Geslacht-5   

116  PLHH5  F2 

  HHBox Plaats huishouden-5   

117  GEBOREN5  F8 

  HHBox  Geboortedatum-5   

118  LFT5  F3 

  HHBox Leeftijd-5   

119  BURGST5  F1 

  HHBox Burgerlijke Staat-5   

120  KIND6  F1 

  HHBox Kind-6   

121  ANDER6  F1 

  HHBox Overige Relaties-6   

122  REGOP6  F1 

  HHBox Regelnummer OP = 6   

123  GSL6  F1 

  HHBox Geslacht-6   

124  PLHH6  F2 

  HHBox Plaats huishouden-6   

125  GEBOREN6  F8 

  HHBox  Geboortedatum-6   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
126  LFT6  F3 

  HHBox Leeftijd-6   

127  BURGST6  F1 

  HHBox Burgerlijke Staat-6   

128  KIND7  F1 

  HHBox Kind-7   

129  ANDER7  F1 

  HHBox Overige Relaties-7   

130  REGOP7  F1 

  HHBox Regelnummer OP = 7   

131  GSL7  F1 

  HHBox Geslacht-7   

132  PLHH7  F2 

  HHBox Plaats huishouden-7   

133  GEBOREN7  F8 

  HHBox  Geboortedatum-7   

134  LFT7  F3 

  HHBox Leeftijd-7   

135  BURGST7  F1 

  HHBox Burgerlijke Staat-7   

136  KIND8  F1 

  HHBox Kind-8   

137  ANDER8  F1 

  HHBox Overige Relaties-8   

138  REGOP8  F1 

  HHBox Regelnummer OP = 8   

139  GSL8  F1 

  HHBox Geslacht-8   

140  PLHH8  F2 

  HHBox Plaats huishouden-8   

141  GEBOREN8  F8 

  HHBox  Geboortedatum-8   

142  LFT8  F3 

  HHBox Leeftijd-8   

143  BURGST8  F1 

  HHBox Burgerlijke Staat-8   

144  LFTOP  F3 

  Leeftijd respondent-datum interview   

145  GSLOP  F1 

  Geslacht respondent   

146  REGOP  F10 

  Regelnummer huishoudbox respondent   

147  REF_DAT  F8 

  Referentiedatum leeftijdsberekening OP   

148  OG_ActOpl  F1 

  Volgt u op dit moment misschien een (andere) opleiding of cursus op 
een school, opleidingsinstituut of op uw werk 

  

149  OG_ActODuur  F1 

  Duurt deze opleiding of cursus 6 maanden of langer   

150  OG_Af4WkO  F1 

  Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of 
beëindigd 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
151  OG_Af4WkODuur  F1 

  Duurde deze opleiding of cursus 6 maanden of langer   

152  OG_Af4WkOLang  F1 

  Heeft u in de afgelopen 4 weken misschien ook nog een opleiding of 
cursus beëindigd die 6 maanden of langer duuurde 

  

153  OAL_NivAct  F2 

  Wat voor soort lange actuele opleiding of cursus is dit. Gaat het om:   

154  OAL_SrtVMBO  F1 

  Welke leerweg VMBO volgt u. Is dat:   

155  OAL_SrtMBO  F1 

  Op welk niveau volgt u deze MBO opleiding. Is dat een opleiding:   

156  OAL_BOLBBL  F1 

  Volgt u de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), de 
beroepsopleidende leerweg (BOL) of geen van deze 

  

157  OAL_DuurHBO  F1 

  Wat is de (officiële) duur van deze HBO opleiding in jaren   

158  OAL_SrtHBOKort  F1 

  Is dit een HBO-master, een associate degree, een post-HBO 
opleiding of een andere verkorte HBO opleiding 

  

159  OAL_SrtUniv  F1 

  Wat voor soort universitaire opleiding is dit. Gaat het om:   

160  OAL_OplCursus  F1 

  Welke cursus volgt u dan. Is dit misschien:   

161  OAL_KlasHavoVWO  F1 

  In welke klas zit u   

162  OAL_DiplomHavoVWO  F1 

  Heeft u het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten   

163  OAL_Klas4  F1 

  Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u 
overgegaan naar de 4e klas 

  

164  OAL_Diplom  F1 

  Heeft u voor deze opleiding het diploma behaald   

165  OAL_Afrond  F1 

  Heeft u de opleiding of cursus wel afgerond   

166  OG_OplNaLO  F1 

  Heeft u na de lagere school of basisschool één of meerdere 
opleidingen of cursussen gevolgd waarmee u 6 maanden of langer 
bezig bent geweest 

  

167  OG_BuitLand  F1 

  Was dit in Nederland, in het buitenland of beide   

168  OG_NivGev1  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 

  

169  OG_NivGev2  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 

  

170  OG_NivGev3  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 

  

171  OG_NivGev4  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 
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172  OG_NivGev5  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 

  

173  OG_NivGev6  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 

  

174  OG_NivGev7  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 

  

175  OG_NivGev8  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 

  

176  OG_NivGev9  F2 

  Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft u voor 6 
maanden of langer gevolgd: 

  

177  Afl_HgstNivGev  F2 

  Afleiding niveau hoogst gevolgde opleiding   

178  OG_SrtLBO  F1 

  Welke type lager beroepsonderwijs heeft u als laatste gevolgd   

179  OG_SrtVMBO  F1 

  Welke leerweg had de laatste VMBO opleiding   

180  OG_SrtMBO  F1 

  Was de laatste middelbare beroepsopleiding een opleiding   

181  OG_LeerlingW  F1 

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

  

182  OG_BOLBBL  F1 

  Volgde u de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), de 
beroepsopleidende leerweg (BOL) of geen van deze 

  

183  OG_DuurHBO  F1 

  Wat was de officële duur van de laatste HBO opleiding in jaren   

184  OG_SrtHBOKort  F1 

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

  

185  OG_SrtUniv  F1 

  Wat voor soort universitaire opleiding is dit   

186  OG_OplCursus  F1 

  Welke opleiding of cursus heeft u als laatste gevolgd   

187  OG_DiplomHavoVWO  F1 

  Heeft u het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten   

188  OG_Klas4  F1 

  Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u 
overgegaan naar de 4e klas 

  

189  OG_Diplom  F1 

  Heeft u voor deze opleiding het diploma behaald   

190  OG_Afrond  F1 

  Heeft u de opleiding of cursus wel afgerond   

191  OG_NivBeh01  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

192  OG_NivBeh02  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 
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193  OG_NivBeh03  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

194  OG_NivBeh04  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

195  OG_NivBeh05  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

196  OG_NivBeh06  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

197  OG_NivBeh07  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

198  OG_NivBeh08  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

199  OG_NivBeh09  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

200  OG_NivBeh10  F2 

  Heeft u voor één of meer van deze opleidingen of cursussen het 
diploma behaald 

  

201  Afl_HgstNivBeh  F2 

  Afleiding niveau hoogst behaalde opleiding   

202  OG_DeelCertBeh  F1 

  Heeft u misschien wel één of meerdere deelcertificaten behaald   

203  OG_Klas4Beh  F1 

  Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u 
overgegaan naar de 4e klas 

  

204  OG_SrtLBOBeh  F1 

  Voor welk type lager beroepsonderwijs heeft u als laatste het 
diploma behaald 

  

205  OG_SrtVMBOBeh  F1 

  Welke leerweg had de laatst behaalde VMBO opleiding   

206  OG_SrtMBOBeh  F1 

  Was de laatst behaalde middelbare beroepsopleiding   

207  OG_LeerlingWBeh  F1 

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

  

208  OG_BOLBBLBeh  F1 

  Volgde u de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), de 
beroepsopleidende leerweg (BOL) of geen van deze 

  

209  OG_DuurHBOBeh  F1 

  Wat was de officiële duur van de laatst behaalde HBO opleiding in 
jaren 

  

210  OG_SrtHBOKortBeh  F1 

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

  

211  OG_SrtUnivBeh  F1 

  Wat voor soort opleiding was de laatst behaalde universitaire 
opleiding 
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212  OG_OplCursusBeh  F1 

  Voor welke opleiding of cursus heeft u als laatste een diploma 
behaald 

  

213  OG_DiplomBL  F1 

  Heeft u voor ten minste één van de opleidingen of cursussen die u in 
het buitenland heeft gevolgd het diploma behaald 

  

214  OG_AfgerondBL  F1 

  Heeft u de opleiding of cursus wel afgerond   

215  OG_NivBehBL  F2 

  Als u de laatst behaalde buitenlandse opleiding of cursus zou 
vergelijken met Nederlandse opleidingen, welke Nederlandse 
opleiding lijkt er dan het meeste op 

  

216  OG_SrtUnivBL  F1 

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

  

217  OG_BasisOW  F2 

  Hoeveel klassen of groepen van de lagere school heeftumet goed 
gevolg doorlopen 

  

218  OG_KlasGroep  F1 

  Waren dit klassen of groepen   

219  W_AflBetWrkNu  F1 

  Afleiding of iemand betaald werk heeft of niet   

220  W_Betwerk  F1 

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

  

221  W_AflUrenWeek  F1 

  Afleiding werk van 12 uur of meer per week   

222  W_UrTot  F2 

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

  

223  W_UrenWeek  F1 

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

224  W1_WrkNemer  F1 

  Werkt u als werknemer?   

225  W1_BedrPrak  F1 

  Bent u dan werkzaam in het bedrijf of in de praktijk: (firmant, maat of 
beherend vennoot = code 1) 

  

226  W_Zelfstan  F1 

  Bent u werkzaam in een eigen bedrijf?   

227  W_Meewerk  F1 

  Werkzaam in een bedrijf van uw partner of een familielid?   

228  W_EenMeerW  F1 

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

  

229  W_Personel  F1 

  Heeft u / uw partner personeel in dienst   

230  W_SrtBedr  F2 

  Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het   

231  W_ActProd  A140 

  STEL VAST: Wat voor (half)producten maakt het bedrijf   

232  W_ActBouw  A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort bouwbedrijf gaat het   
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233  W_ActTransp  F1 

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

234  W_PersGoed  F1 

  STEL VAST: Vervoert het bedrijf voornamelijk personen of goederen   

235  W_ActWinkel  A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort (web)winkel / groothandel / 
marktkraam gaat het en wat wordt er verkocht 

  

236  W_ActHoreca  F1 

  STEL VAST: Om wat voor soort horecagelegenheid gaat het   

237  W_ActZorg  A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort gezondheid- of zorginstelling gaat 
het 

  

238  W_ActOnderw  F1 

  STEL VAST: Om wat voor soort onderwijsinstelling gaat het   

239  W_ActFinan  A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort financiële instelling gaat het / wat 
zijn de belangrijkste activiteiten van deze instelling 

  

240  W_ActICT  A140 

  STEL VAST: Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf   

241  W_AndrSrtBedr  A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het dan   

242  W_ActAndrs  A140 

  STEL VAST: Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf/deze 
instelling 

  

243  W_NVTSrtBedr  F1 

  Werkt u voornamelijk voor één of meer:   

244  W_NVTEenMr  F1 

  Gaat het om één of meer bedrijven of instellingen   

245  W_NVTActZorg  A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort gezondheid- of zorginstelling gaat 
het 

  

246  W_NVTActOnderw  F1 

  STEL VAST: Om wat voor soort onderwijsinstelling gaat het   

247  W_NVTAndrSrtBedr  A140 

  STEL VAST: Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het dan   

248  W_NVTActAndrs  A140 

  STEL VAST: Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf / 
deze instelling 

  

249  W_Beroep  A140 

  Welk beroep of welke functie oefent u uit   

250  W_Leiding  F1 

  Geeft u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers of 
personeel 

  

251  W_N_LeidW  F1 

  Aan hoeveel personen   

252  W_UitsLeid  F1 

  Geeft u uitsluitend leiding, of verricht u daarnaast ook dezelfde 
werkzaamheden als het personeel of de medewerkers waaraan u 
leiding geeft 

  

253  W_DeelLeid  F1 

  Waaruit bestaat het grootste deel van uw werkzaamheden   
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254  W_PersBeleid  F1 

  Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele 
zaken zoals het aannemen van personeel of het geven van een 
loonsverhoging 

  

255  W_StratBeleid  F1 

  Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking 
tot het financieel- of strategisch beleid van de organisatie, zoals het 
budget of het meerjarenplan 

  

256  W_VoornWzh  A140 

  Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden die u verricht   

257  Z_WilWerk  F1 

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

  

258  Z_DuurHalf  F1 

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

259  Z_BeginNw  F8 

  Datum aanvang nieuwe baan   

260  Z_UrenGa  F2 

  Hoeveel uur per week gaat u in totaal werken?   

261  Z_AanpWerk  F1 

  Acht u zich eventueel in staat om (12 uur of meer per week) te 
werken met aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden? 

  

262  Z_Wil_UrWk  F2 

  Hoeveel uren per week zou u in totaal willen werken?   

263  Z_Wil_12Ur  F1 

  Wilt u 12 uur of meer per week werken?   

264  Z_EigenBdf  F1 

   Wilt u dat doen in een eigen bedrijf of praktijk?   

265  Z_KunnStrt  F1 

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

  

266  Z_VerwStrt  F1 

  Wanneer verwacht u dat uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat?   

267  Z_AfrondOP1  F10 

  Reden afrondingsperiode: huidig werk   

268  Z_AfrondOP2  F10 

  Reden afrondingsperiode: vrijwilligerswerk   

269  Z_AfrondOP3  F10 

  Reden afrondingsperiode: opleiding of studie   

270  Z_AfrondOP4  F10 

  Reden afrondingsperiode: of kinderopvang   

271  Z_AfrondOP5  F10 

  Reden afrondingsperiode: ziekte   

272  Z_AfrondOP6  F10 

  Reden afrondingsperiode: vakantie   

273  Z_AfrondOP7  F10 

  Reden afrondingsperiode: persoonlijke omstandigheden   

274  Z_Afgel_4W  F1 

  Heeft u 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? 
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275  ZEU_Afgel_4W  F1 

  Heeft u de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan werk te 
komen? Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee. 

  

276  ZEU_BaanEB  F1 

  Stel u krijgt een baan aangeboden of u kunt een eigen bedrijf 
starten. Op welke termijn zou u kunnen beginnen? 

  

277  Gelovig  F2 

  Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering 
rekent u zichzelf? (Als leeftijd OP < 12 jaar dan gaat het hier om de 
gezindte van de persoon die deze vraag beantwoordt.) 

  

278  KerkBez  F1 

  Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee 
of naar een godsdienstige bijeenkomst? (Als leeftijd OP < 12 jaar 
dan gaat het hier om de persoon die deze vraag beantwoordt.) 

  

279  plhhop  F10 

  Plaats in huishouden O.P.   

280  Totpp18  F10 

  Tot.aant.pers. > 17 jr (excl. lft onbek.)   

281  Lft01  F10 

  Leeftijd O.P. op 1 januari   

282  Lft1jan  F10 

  Leeftijdsklasse O.P. op 1 januari   

283  Burgstop  F10 

  Burgerlijke staat OP op datum vraaggesprek   

284  hht  F10 

  Huishoudenssamenstelling   

285  Samhhuit  F10 

  Samenstelling huishouden (uitgebreid)   

286  LftJong  F10 

  Leeftijd jongste kind   

287  GslJong  F10 

  Geslacht jongste kind   

288  LftOud  F10 

  Leeftijd oudste kind   

289  GslOud  F10 

  Geslacht oudste kind   

290  lftovr1  F10 

  Leeftijdscat. 1e niet HH/partner HH/kind   

291  gslovr1  F10 

  Geslacht 1e niet HH/partner HH/kind   

292  lftovr2  F10 

  Leeftijdscat. 2e niet HH/partner HH/kind   

293  gslovr2  F10 

  Geslacht 2e niet HH/partner HH/kind   

294  lftovr3  F10 

  Leeftijdscat. 3e niet HH/partner HH/kind   

295  gslovr3  F10 

  Geslacht 3e niet HH/partner HH/kind   

296  lftovr4  F10 

  Leeftijdscat. 4e niet HH/partner HH/kind   

297  gslovr4  F10 

  Geslacht 4e niet HH/partner HH/kind   
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298  lftovr5  F10 

  Leeftijdscat. 5e niet HH/partner HH/kind   

299  gslovr5  F10 

  Geslacht 5e niet HH/partner HH/kind   

300  lftovr6  F10 

  Leeftijdscat. 6e niet HH/partner HH/kind   

301  gslovr6  F10 

  Geslacht 6e niet HH/partner HH/kind   

302  lftovr7  F10 

  Leeftijdscat. 7e niet HH/partner HH/kind   

303  gslovr7  F10 

  Geslacht 7e niet HH/partner HH/kind   

304  Lftknd3  F10 

  Leeftijdscat. 3e kind   

305  Gslknd3  F10 

  Geslacht 3e kind   

306  Lftknd4  F10 

  Leeftijdscat. 4e kind   

307  Gslknd4  F10 

  Geslacht 4e kind   

308  Lftknd5  F10 

  Leeftijdscat. 5e kind   

309  Gslknd5  F10 

  Geslacht 5e kind   

310  Lftknd6  F10 

  Leeftijdscat. 6e kind   

311  Gslknd6  F10 

  Geslacht 6e kind   

312  Lftknd7  F10 

  Leeftijdscat. 7e kind   

313  Gslknd7  F10 

  Geslacht 7e kind   

314  SamStHH1  F10 

  Samenstelling huishouden (echtpaar/partner)   

315  GezinHH  F10 

  Samenstelling gezin (echtpaar/partner)   

316  Samhh00  F10 

  Samenstelling huishouden '2000   

317  Poshh1  F10 

  Positie in huishh. hbox persoon 1   

318  Poshh2  F10 

  Positie in huishh. hbox persoon 2   

319  Poshh3  F10 

  Positie in huishh. hbox persoon 3   

320  Poshh4  F10 

  Positie in huishh. hbox persoon 4   

321  Poshh5  F10 

  Positie in huishh. hbox persoon 5   

322  Poshh6  F10 

  Positie in huishh. hbox persoon 6   

323  Poshh7  F10 

  Positie in huishh. hbox persoon 7   
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324  Poshh8  F10 

  Positie in huishh. hbox persoon 8   

325  SBI2008_1  A5 

  Door typeerproces CASCOT bepaalde SBI van de 1e werkkring   

326  ISCOcode_1  A4 

  ISCOcode_1   

327  oplniveau  F10 

  Hoogst behaald opleidingsniveau   

328  oplniv5  F10 

  Hoogst behaald opleidingsniveau, in 5 niveaus   

329  oplniv_hg5  F10 

  Hoogst gevolgd opleidingsniveau, in 5 niveaus   

330  WerkzOP  F10 

  aantal uren werkzaam per week   

331  WensOP  F10 

  Wil werken op   

332  BeschkOP  F10 

  Beschikbaar voor arbeidsmarkt-OP   

333  ZoekCT2OP  F10 

  Zoekactiviteiten werk OP   

334  berbev2op  F10 

  Beroepsbevolking OP   

335  mapartop  F10 

  Maatschappelijke participatie OP   

336  arbposop  F10 

  Arbeidspositie OP   

337  poswrkop  F10 

  positie in werkkring OP   

338  WieAntw  F1 

  De volgende vragen gaan over de geboorte van uw kind. Kunt en 
wilt u deze vragen beantwoorden? 

  

339  DuurZwang  F2 

  Gemiddeld duurt een zwangerschap 40 weken. Hoeveel weken 
duurde de zwangerschap van uw kind. Als u het niet precies weet 
mag u schatten? 

  

340  GeboorteGewicht  F4 

  Hoeveel gram woog uw kind bij de geboorte. Als u het niet precies 
weet mag u schatten? 

  

341  GeboorteLengte  F2 

  Hoe lang, in centimeters, was uw kind bij de geboorte. Als u het niet 
precies weet mag u schatten? 

  

342  BorstVoe  F1 

  Heeft uw kind borstvoeding gehad?   

343  DuurBVoe  F1 

  Kreeg uw kind nog borstvoeding op de leeftijd van:   

344  FreqConsBur  F2 

  Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., naar 
het consultatiebureau geweest? 

  

345  CyferConsBur  F2 

  Als u het consultatiebureau een rapportcijfer zou mogen geven van 
1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 
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346  TydBestO  F1 

  Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?   

347  Uitkeer  F1 

  Heeft u ook inkomsten uit een uitkering? Studiefinanciering moet u 
hierbij niet meetellen. 

  

348  ArbOngs  F1 

  Is dat geheel of gedeeltelijk uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering?   

349  AlgGezo  F1 

  Hoe is over het algemeen uw gezondheid {de gezondheid van uw 
kind}? 

  

350  LangdA08  F1 

  Heeft u {uw kind} één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? 
Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. 

  

351  BelemAct08  F1 

  In welke mate bent u {uw kind} vanwege uw {zijn of haar} 
gezondheid beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen? 

  

352  BepDuur  F1 

  Duurt deze beperking reeds een half jaar of langer?   

353  RustAan  F1 

  Heeft u {uw kind} gedurende de laatste 14 dagen, dus sinds ..., als 
gevolg van ziekte of verwonding rustiger aan moeten doen of dingen 
achterwege moeten laten, die u {uw kind} gewoonlijk wel doet? 

  

354  HoevDag  F2 

  Hoeveel dagen van de afgelopen 14 dagen was dit?   

355  VolBed  F1 

  Waren daar dagen bij, waarop u {uw kind} volledig of voor het 
grootste gedeelte van de dag het bed heeft gehouden? 

  

356  DagBed  F2 

  Hoeveel dagen van de afgelopen 14 dagen was dit?   

357  LastVHfd  F1 

  Heeft u {uw kind} gedurende de laatste 14 dagen, dus sinds ..., last 
gehad van hoofdpijn? 

  

358  LastVMoe  F1 

  Heeft u {uw kind} gedurende de laatste 14 dagen, dus sinds ..., last 
gehad van moeheid? 

  

359  LastVSlp  F1 

  Heeft u {uw kind} gedurende de laatste 14 dagen, dus sinds ..., last 
gehad van slapeloosheid? 

  

360  LastVRug  F1 

  Heeft u {uw kind} gedurende de laatste 14 dagen, dus sinds ..., last 
gehad van pijn in de rug? 

  

361  LastVSpi  F1 

  Heeft u {uw kind} gedurende de laatste 14 dagen, dus sinds ..., last 
gehad van pijn in spieren of gewrichten? 

  

362  HuidZwang  F1 

  Bent u op dit moment in verwachting?   

363  DuurZwangOP  F2 

  Hoeveel weken bent u in verwachting?   

364  Bevallen  F1 

  Bent u in de afgelopen 2 jaar, dus sinds ..., van één of meer 
kinderen bevallen? 

  

365  NBeval  F1 

  Hoeveel keer bent u in deze periode bevallen?   
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366  WaarGebKnd1  F1 

  Waar heeft de geboorte van dit kind/deze kinderen plaatsgevonden?   

367  PlanGebKnd1  F1 

  Was het van te voren gepland dat de geboorte in het ziekenhuis zou 
plaatsvinden? 

  

368  Complicatie1  F1 

  Was dit vanwege complicaties tijdens de zwangerschap, 
complicaties tijdens de bevalling of om een andere reden? 

  

369  KraamZrg1  F1 

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

370  TydKraamZrg1  F3 

  Hoeveel uur kraamzorg was dit in totaal. Als u het niet precies weet 
mag u schatten? 

  

371  CyferKraamZrg1  F2 

  Als u de kraamzorg een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 

  

372  WaarGebKnd2  F1 

  Waar heeft de geboorte van dit kind/deze kinderen plaatsgevonden?   

373  PlanGebKnd2  F1 

  Was het van te voren gepland dat de geboorte in het ziekenhuis zou 
plaatsvinden? 

  

374  Complicatie2  F1 

  Was dit vanwege complicaties tijdens de zwangerschap, 
complicaties tijdens de bevalling of om een andere reden? 

  

375  KraamZrg2  F1 

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

376  TydKraamZrg2  F3 

  Hoeveel uur kraamzorg was dit in totaal. Als u het niet precies weet 
mag u schatten? 

  

377  CyferKraamZrg2  F2 

  Als u de kraamzorg een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 

  

378  WaarGebKnd3  F1 

  Waar heeft de geboorte van dit kind/deze kinderen plaatsgevonden?   

379  PlanGebKnd3  F1 

  Was het van te voren gepland dat de geboorte in het ziekenhuis zou 
plaatsvinden? 

  

380  Complicatie3  F1 

  Was dit vanwege complicaties tijdens de zwangerschap, 
complicaties tijdens de bevalling of om een andere reden? 

  

381  KraamZrg3  F1 

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

382  TydKraamZrg3  F3 

  Hoeveel uur kraamzorg was dit in totaal. Als u het niet precies weet 
mag u schatten? 

  

383  CyferKraamZrg3  F2 

  Als u de kraamzorg een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 

  

384  BezkHA  F2 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken, dus sinds ..., voor uzelf 
{uw kind} contact gehad met de huisarts? 
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385  LastHA  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., voor uzelf {uw 
kind} contact gehad met de huisarts? 

  

386  DagMndHA1  F8 

  Wat was de datum van het laatste contact met de huisarts. Als u de 
datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

387  WaarHA1  F1 

  Waar of hoe vond dat contact plaats?   

388  InitHA1  F1 

  Was dit contact op eigen initiatief, op initiatief van de huisarts, was 
het een herhalingsconsult of oproep, of was u {uw kind} 
doorverwezen? 

  

389  DagMndHA2  F8 

  Wat was de datum van het één-na-laatste contact met de huisarts. 
Als u de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

390  WaarHA2  F1 

  Waar of hoe vond dat contact plaats?   

391  InitHA2  F1 

  Was dit contact op eigen initiatief, op initiatief van de huisarts, was 
het een herhalingsconsult of oproep, of was u {uw kind} 
doorverwezen? 

  

392  CntHA3  F1 

  De laatste 2 contacten met de huisarts vonden beide plaats in de 
afgelopen 2 weken. Heeft u in de afgelopen 2 weken, dus sinds ..., 
voor uzelf {uw kind} nog vaker contact gehad met de huisarts? 

  

393  HoeVkHA  F2 

  Hoe vaak was dat dan, de laatste twee contacten niet 
meegerekend? 

  

394  TydNodigHA  F1 

  Is het voor uzelf {uw kind} in de afgelopen 12 maanden, dus sinds 
..., wel eens nodig geweest om binnen 24 uur terecht te kunnen op 
het spreekuur van de eigen huisarts? 

  

395  TydBereikHA  F1 

  Kon u {uw kind} de laatste keer dat dit nodig was ook binnen 24 uur 
terecht? 

  

396  AanwzPO  F1 

  Heeft uw huisarts naast de doktersassistent(e), een 
praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in de huisartspraktijk 
of weet u dat niet? 

  

397  BezkPO  F2 

  Hoe vaak heeft u voor uzelf {uw kind} gedurende de afgelopen 4 
weken, dus sinds ..., contact gehad met een praktijkondersteuner of 
praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk? 

  

398  LastPO  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., voor uzelf {uw 
kind} contact gehad met een praktijkondersteuner of 
praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk? 

  

399  DagMndPO1  F8 

  Wat was de datum van het laatste contact met een 
praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Als u de datum niet 
precies weet, mag u schatten? 
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400  DagMndPO2  F8 

  Wat was de datum van het één-na-laatste contact met een 
praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Als u de datum niet 
precies weet, mag u schatten? 

  

401  CntPO3  F1 

  De laatste 2 contacten met een praktijkondersteuner of 
praktijkverpleegkundige vonden beide plaats in de afgelopen 2 
weken. Heeft u in de afgelopen 2 weken, dus sinds ..., voor uzelf {uw 
kind} nog vak 

  

402  HoeVkPO  F2 

  Hoe vaak was dat dan, de laatste twee contacten niet 
meegerekend? 

  

403  LeefStylAdv  F1 

  Heeft de huisarts, praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in 
de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., adviezen of begeleiding 
gegeven met betrekking tot uw leefstijl {de leefstijl van uw kind} 

  

404  CyferHAP  F2 

  Als u uw huisartsenpraktijk een rapportcijfer zou mogen geven van 1 
tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

405  BezkBA  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad met 
de bedrijfsarts? 

  

406  HVBA  F3 

  Hoeveel keer was dat. Als u het niet precies weet mag u schatten?   

407  ZHOpn  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden, dus op of na ..., wel 
eens een nacht of langer in een ziekenhuis of kliniek gelegen? (Het 
gaat hierbij niet om opname in verband met bevalling of geboorte 

  

408  HVZO  F2 

  Hoe vaak was dat?   

409  DgMndZO1  F8 

  Op welke datum bent U {Uw kind} de laatste keer opgenomen in het 
ziekenhuis. Als u de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

410  NachtZO1  F3 

  Hoeveel nachten heeft u {uw kind} toen in het ziekenhuis gelegen?   

411  WTydZO1  F1 

  Wat vond u van de wachttijd tussen het besluit tot opname en de 
daadwerkelijke opname? 

  

412  DgMndZO2  F8 

  Op welke datum bent U {Uw kind} één-na-laatste keer opgenomen in 
het ziekenhuis. Als u de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

413  NachtZO2  F3 

  Hoeveel nachten heeft u {uw kind} toen in het ziekenhuis gelegen?   

414  WTydZO2  F1 

  Wat vond u van de wachttijd tussen het besluit tot opname en de 
daadwerkelijke opname? 

  

415  DOOpn  F1 

  Bent u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden, dus op of na ..., wel 
eens in een ziekenhuis of kliniek opgenomen voor een dagopname? 
(Het gaat hierbij niet om dagopname in verband met bevalling of 
geboo 

  

416  HVDO  F2 

  Hoe vaak was dat?   
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417  DgMndDO1  F8 

  Wat was de datum van de laatste dagopname. Als u de datum niet 
precies weet, mag u schatten? 

  

418  WTydDO1  F1 

  Wat vond u van de wachttijd tussen het besluit tot opname en de 
daadwerkelijke opname? 

  

419  DgMndDO2  F8 

  Wat was de datum van de één-na-laatste dagopname. Als u de 
datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

420  WTydDO2  F1 

  Wat vond u van de wachttijd tussen het besluit tot opname en de 
daadwerkelijke opname? 

  

421  CyferZH  F2 

  Als u het ziekenhuis dat u {uw kind} het laatst bezocht heeft een 
rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat 
voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan g 

  

422  BezkSP  F2 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken, dus sinds ..., voor uzelf 
{uw kind} contact gehad met een specialist? 

  

423  LastSP  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., voor uzelf {uw 
kind} contact gehad met een specialist? 

  

424  DagMndSP1  F8 

  Wat was de datum van het laatste contact met de specialist. Als u de 
datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

425  TypeSpec1  F10 

  Met wat voor soort specialist had u { uw kind} toen contact?   

426  WaarSP1  F1 

  Waar of hoe vond dit contact plaats?   

427  HerhaalSP1  F1 

  Was dit een herhalingsbezoek?   

428  InitSP1  F1 

  Was dit contact op eigen verzoek of initiatief, was u {uw kind} 
doorverwezen op initiatief van de huisarts, was u {uw kind} 
opgeroepen door de specialist of anders? 

  

429  TydSP1  F2 

  Hoeveel weken na (verzoek,doorverwijzing,de oproep) kon u {uw 
kind} bij de specialist terecht? 

  

430  WTydSP1  F1 

  Was deze wachttijd volgens u:   

431  DagMndSP2  F8 

  Wat was de datum van het één-na-laatste contact met de specialist. 
Als u de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

432  TypeSpec2  F10 

  Met wat voor soort specialist had u { uw kind} toen contact?   

433  WaarSP2  F1 

  Waar of hoe vond dit contact plaats?   

434  HerhaalSP2  F1 

  Was dit een herhalingsbezoek?   

435  InitSP2  F1 

  Was dit contact op eigen verzoek of initiatief, was u {uw kind} 
doorverwezen op initiatief van de huisarts, was u {uw kind} 
opgeroepen door de specialist of anders? 
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436  TydSP2  F2 

  Hoeveel weken na (verzoek,doorverwijzing,de oproep) kon u {uw 
kind} bij de specialist terecht? 

  

437  WTydSP2  F1 

  Was deze wachttijd volgens u:   

438  CntSP3  F1 

  De laatste 2 contacten met een specialist vonden beide plaats in de 
afgelopen 2 weken. Heeft u in de afgelopen 2 weken, dus sinds ..., 
voor uzelf {het kind} nog vaker contact gehad met een specialist? 

  

439  HoeVkSP  F2 

  Hoe vaak was dat dan, de laatste twee contacten niet 
meegerekend? 

  

440  CyferSP  F2 

  Als u de specialist die u {uw kind} het laatst bezocht heeft een 
rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat 
voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan ge 

  

441  BezkPoli  F2 

  Hoe vaak heeft u {uw kind} in de afgelopen 4 weken, dus sinds ..., 
een bezoek gebracht aan de polikliniek? 

  

442  LastPoli  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds...., voor uzelf {uw 
kind} een bezoek gebracht aan de polikliniek? 

  

443  VGMedGebr  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 14 dagen, dus sinds ..., medicijnen 
of voedingssupplementen gebruikt die waren voorgeschreven door 
een arts. Medicijnen tijdens een ziekenhuis- of dagopname (en de pi 

  

444  NVGMedGebr  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 14 dagen medicijnen of 
voedingssupplementen gebruikt die niet waren voorgeschreven door 
een arts? 

  

445  PilGebr  F1 

  Gebruikt u de pil?   

446  ProthSrt1  F1 

  Heeft u een kunstgebit?   

447  ProthWr1  F1 

  Heeft u deze:   

448  ProthSrt2  F1 

  Heeft u een plaatje?   

449  ProthSrt3  F1 

  Heeft u een frame-prothese?   

450  ProthSrt4  F1 

  Heeft u een brug?   

451  ProthSrt5  F1 

  Heeft u een implantaat?   

452  ProthWr5  F1 

  Heeft u deze:   

453  ProthSrt6  F1 

  Heeft u een kroon?   

454  BezkTA  F2 

  Hoe vaak bent u {uw kind} in de afgelopen 4 weken, dus sinds..., 
naar de tandarts geweest? 

  

455  LastTA  F1 

  Bent u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden, dus sinds...., naar de 
tandarts geweest? 
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456  DgMndTA1  F8 

  Wat was de datum van het laatste bezoek aan de tandarts. Als u de 
datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

457  RedenTA1  F1 

  Wat was de reden van het tandartsbezoek?   

458  SoortHan1_a  F1 

  Wat is er toen aan het gebit gedaan? Controle?   

459  SoortHan1_b  F1 

  Verwijderen van tandsteen?   

460  SoortHan1_c  F1 

  Fluorbehandeling?   

461  SoortHan1_d  F1 

  Vullen van tand of kies?   

462  SoortHan1_e  F1 

  Trekken van tand of kies?   

463  SoortHan1_f  F1 

  Maken van een kroon of brug?   

464  SoortHan1_g  F1 

  Wortelkanaalbehandeling?   

465  SoortHan1_h  F1 

  Rechtzetten van tanden?   

466  SoortHan1_i  F1 

  En/of iets anders?   

467  Gevuld1  F2 

  Hoeveel tanden of kiezen zijn toen gevuld?   

468  Getrok1  F2 

  Hoeveel tanden of kiezen zijn toen getrokken?   

469  DgMndTA2  F8 

  Wat was de datum van het één-na-laatste bezoek aan de tandarts. 
Als u de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

470  RedenTA2  F1 

  Wat was de reden voor het tandartsbezoek?   

471  SoortHan2_a  F1 

  Wat is er toen aan het gebit gedaan? Controle?   

472  SoortHan2_b  F1 

  Verwijderen van tandsteen?   

473  SoortHan2_c  F1 

  Fluorbehandeling?   

474  SoortHan2_d  F1 

  Vullen van tand of kies?   

475  SoortHan2_e  F1 

  Trekken van tand of kies?   

476  SoortHan2_f  F1 

  Maken van een kroon of brug?   

477  SoortHan2_g  F1 

  Wortelkanaalbehandeling?   

478  SoortHan2_h  F1 

  Rechtzetten van tanden?   

479  SoortHan2_i  F1 

  En/of iets anders?   

480  Gevuld2  F2 

  Hoeveel tanden of kiezen zijn toen gevuld?   
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481  Getrok2  F2 

  Hoeveel tanden of kiezen zijn toen getrokken?   

482  CntTA3  F1 

  De laatste 2 contacten met de tandarts vonden beide plaats in de 
afgelopen 2 weken. Heeft u in de afgelopen 2 weken, dus sinds...., 
voor uzelf {uw kind} nog vaker contact gehad met de tandarts? 

  

483  HoeVkTA  F2 

  Hoe vaak was dat dan, de laatste twee bezoeken niet 
meegerekend? 

  

484  CyferTA  F2 

  Als u de tandarts een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 

  

485  BezkMH  F2 

  Hoe vaak bent u {uw kind} in de afgelopen 4 weken, dus sinds ..., 
voor uzelf {uw kind} bij de mondhygiënist geweest? 

  

486  LastMH  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., voor uzelf {uw 
kind} bij de mondhygiënist geweest? 

  

487  DgMndMH1  F8 

  Wat was de datum van het laatste bezoek aan de mondhygiënist. 
Als u de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

488  DgMndMH2  F8 

  Wat was de datum van het één-na-laatste bezoek aan de 
mondhygiënist. Als u de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

489  CntMH3  F1 

  De laatste 2 bezoeken aan de mondhygiënist vonden beide plaats in 
de afgelopen 2 weken. Bent u {uw kind} in de afgelopen 2 weken, 
dus sinds ..., nog een keer bij de mondhygiënist geweest? 

  

490  HoeVkMH  F2 

  Hoe vaak was dat dan, de laatste twee contacten niet 
meegerekend? 

  

491  BezkOD  F2 

  Hoe vaak bent u {uw kind} in de afgelopen 4 weken, dus sinds ..., 
voor uzelf {uw kind} bij de orthodontist geweest? 

  

492  LastOD  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., voor uzelf {uw 
kind} bij de orthodontist geweest? 

  

493  DgMndOD1  F8 

  Wat was de datum van het laatste bezoek aan de orthodontist. Als u 
de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

494  DgMndOD2  F8 

  Wat was de datum van het één-na-laatste bezoek aan de 
orthodontist. Als u de datum niet precies weet, mag u schatten? 

  

495  CntOD3  F1 

  De laatste 2 bezoeken aan de orthodontist vonden beide plaats in de 
afgelopen 2 weken. Bent u {uw kind} in de afgelopen 2 weken, dus 
sinds ..., nog een keer bij de orthodontist geweest? 

  

496  HoeVkOD  F2 

  Hoe vaak was dat dan, de laatste twee contacten niet 
meegerekend? 
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497  Fysioth  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., gebruik 
gemaakt van fysiotherapie of oefentherapie? (Fysiotherapie tijdens 
ziekenhuis- of dagopname moet u niet meetellen) 

  

498  TypFysio_a  F1 

  Was het Mensendieck-therapie?   

499  TypFysio_b  F1 

  Was het Cesar-therapie?   

500  TypFysio_c  F1 

  Was het manuele therapie?   

501  TypFysio_d  F1 

  Was het gewone fysiotherapie?   

502  TypFysio_e  F1 

  En/of een ander soort fysiotherapie of oefentherapie?   

503  HVFysio_a  F3 

  Hoeveel keer heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden 
mensendieck-therapie gehad. Als u het niet precies weet mag u 
schatten? 

  

504  CyferFysio_a  F2 

  Als u de Mensendieck therapeut een rapportcijfer zou mogen geven 
van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

505  HVFysio_b  F3 

  Hoeveel keer heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden cesar-
therapie gehad. Als u het niet precies weet mag u schatten? 

  

506  CyferFysio_b  F2 

  Als u de Cesar therapeut een rapportcijfer zou mogen geven van 1 
tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

507  HVFysio_c  F3 

  Hoeveel keer heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden 
manuele therapie gehad. Als u het niet precies weet mag u 
schatten? 

  

508  CyferFysio_c  F2 

  Als u de manueel therapeut een rapportcijfer zou mogen geven van 
1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

509  HVFysio_d  F3 

  Hoeveel keer heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden gewone 
fysiotherapie gehad. Als u het niet precies weet mag u schatten? 

  

510  CyferFysio_d  F2 

  Als u de fysiotherapeut een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot 
en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

511  HVFysio_e  F3 

  Hoeveel keer heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden een 
andere soort fysiotherapie of oefentherapie gehad. Als u het niet 
precies weet mag u schatten? 

  

512  CyferFysio_e  F2 

  Als u deze therapeut een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 
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513  AltHuis  F1 

  Sommige huisartsen passen zelf alternatieve geneeswijzen toe, bijv. 
homeopathie, antroposofie, acupunctuur of chiropractie. Doet uw 
huisarts dat ook of weet u dat niet? 

  

514  AltHA  F1 

  Heeft uw huisarts in de afgelopen 12 maanden bij u {uw kind} 
gebruik gemaakt van alternatieve geneeswijzen? 

  

515  TypAltHA_a  F1 

  Was dat homeopathie?   

516  TypAltHA_b  F1 

  Was dat antroposofie?   

517  TypAltHA_c  F1 

  Was dat acupunctuur?   

518  TypAltHA_d  F1 

  Was dat chiropractie?   

519  TypAltHA_e  F1 

  Was dat osteopathie?   

520  TypAltHA_f  F1 

  Was dat fytotherapie of kruidengeneeswijze?   

521  TypAltHA_g  F1 

  Was dat natuurgeneeswijze?   

522  TypAltHA_h  F1 

  Was dat magnetisme of paranormale geneeswijze?   

523  TypAltHA_i  F1 

  En/of iets anders?   

524  AltGen  F1 

  Bent u {is uw kind} in de afgelopen 12 maanden onder behandeling 
geweest bij een alternatieve genezer anders dan de huisarts? 

  

525  TypAltGen_a  F1 

  Was dat een homeopaat?   

526  TypAltGen_b  F1 

  Was dat een antroposoof?   

527  TypAltGen_c  F1 

  Was dat een acupuncturist?   

528  TypAltGen_d  F1 

  Was dat een chiropractor?   

529  TypAltGen_e  F1 

  Was dat een osteopaat?   

530  TypAltGen_f  F1 

  Was dat een fytotherapeut of kruidengenezer?   

531  TypAltGen_g  F1 

  Was dat een natuurgenezer?   

532  TypAltGen_h  F1 

  Was dat een magnetiseur of paranormale genezer?   

533  TypAltGen_i  F1 

  Was dat een gebedsgenezer of religieus genezer?   

534  TypAltGen_j  F1 

  Was dat een andere alternatieve genezer?   

535  CyferAltGen_a  F2 

  Als u de homeopaat een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 
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536  CyferAltGen_b  F2 

  Als u de antroposoof een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 

  

537  CyferAltGen_c  F2 

  Als u de acupuncturist een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot 
en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

538  CyferAltGen_d  F2 

  Als u de chiropractor een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 

  

539  CyferAltGen_e  F2 

  Als u de osteopaat een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, 
welk cijfer zou u dan geven? 

  

540  CyferAltGen_f  F2 

  Als u de fytotherapeut of kruidengenezer een rapportcijfer zou 
mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg 
slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

541  CyferAltGen_g  F2 

  Als u de natuurgenezer een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot 
en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

542  CyferAltGen_h  F2 

  Als u de magnetiseur of paranormaal genezer een rapportcijfer zou 
mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg 
slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

543  CyferAltGen_i  F2 

  Als u de gebedsgenezer of religieus genezer een rapportcijfer zou 
mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg 
slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

544  CyferAltGen_j  F2 

  Als u deze andere alternatieve genezer een rapportcijfer zou mogen 
geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 
voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

545  OverGez_a  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden contact gehad met 
een diëtist? 

  

546  OverGez_b  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden contact gehad met 
een logopedist? 

  

547  OverGez_c  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden contact gehad met 
een ergotherapeut? 

  

548  OverGez_d  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden contact gehad met 
een gespecialiseerd verpleegkundige, bijv. i.v.m. een chronische 
aandoening? 

  

549  OverGez_e  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met een 
verloskundige of vroedvrouw? 

  

     



Documentatierapport GECON 2013 

35 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
550  MaatsWerk  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., gebruik 
gemaakt van het maatschappelijk werk? 

  

551  CyferMaatsWerk  F2 

  Als u het maatschappelijk werk een rapportcijfer zou mogen geven 
van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor 
uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

552  Verslaaf  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van een 
instelling voor verslavingszorg, bijv. het Consultatiebureau voor 
Alcohol en Drugs (CAD)? 

  

553  CyferVerslaaf  F2 

  Als u deze instelling voor verslavingszorg een rapportcijfer zou 
mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg 
slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

554  GGZ  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van 
een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, bijv. een GGZ-
instelling, RIAGG of crisiscentrum? 

  

555  CyferGGZ  F2 

  Als u deze instelling voor geestelijke gezondheidszorg een 
rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat 
voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan 
geven? 

  

556  PsychZorg  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden contact gehad met 
een psycholoog, psychiater of psychotherapeut? 

  

557  WaarPsychZorg1  F1 

  Waar vond dit contact plaats?   

558  WaarPsychZorg2  F1 

  Waar vond dit contact plaats?   

559  WaarPsychZorg3  F1 

  Waar vond dit contact plaats?   

560  WaarPsychZorg4  F1 

  Waar vond dit contact plaats?   

561  WaarPsychZorg5  F1 

  Waar vond dit contact plaats?   

562  CyferPsychZorg  F2 

  Als u de psycholoog, psychiater of psychotherapeut waarmee u {uw 
kind} de laatste keer contact heeft gehad een rapportcijfer zou 
mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg 
slecht e 

  

563  HulpHH  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., vanwege uw 
gezondheid betaalde hulp gehad in het huishouden, bijv. bij het 
schoonmaken, koken of de was doen? 

  

564  HHCIZ  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor huishoudelijke hulp een 
WMO indicatie gehad van de gemeente, eventueel uitgevoerd door 
het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ? 

  

565  HHPGB_VorJaar  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden een Persoonsgebonden 
Budget (PGB) of financiële vergoeding ontvangen voor 
huishoudelijke hulp? 
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566  CyferHH  F2 

  Als u de hulp die u krijgt in het huishouden een rapportcijfer zou 
mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg 
slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

567  HulpVZ  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., 
vanwege gezondheid betaalde hulp gehad bij de persoonlijke 
verzorging, bijv. bij het douchen, wassen, aankleden of het innemen 
van pillen? 

  

568  VZCIZ  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden voor persoonlijke 
verzorging een AWBZ indicatie gehad van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (het CIZ) of Bureau Jeugdzorg? 

  

569  CyferVZ  F2 

  Als u de hulp die u {uw kind} krijgt bij de persoonlijke verzorging een 
rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat 
voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u 

  

570  HulpVP  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden thuis verpleging 
gehad, bijv. voor wondverzorging, het krijgen van injecties of het zelf 
leren injecteren? 

  

571  VPCIZ  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden voor verpleging een 
AWBZ indicatie gehad van het Centrum Indicatiestelling Zorg (het 
CIZ) of Bureau Jeugdzorg? 

  

572  CyferVP  F2 

  Als u de verpleging die u {uw kind} krijgt een rapportcijfer zou mogen 
geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 
voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven? 

  

573  HulpBG  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden betaalde begeleiding 
of ondersteuning gekregen, bijv. persoonlijke begeleiding bij 
activiteiten, dagbesteding, de organisatie van het huishouden of het 
ler 

  

574  BGCIZ  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden voor begeleiding een 
AWBZ en/of WMO indicatie gehad van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (het CIZ), van Bureau Jeugdzorg of van de gemeente? 

  

575  CyferBG  F2 

  Als u de begeleiding of ondersteuning die u {uw kind} krijgt een 
rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat 
voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan ge 

  

576  VerzPGB  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden een 
Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen voor (persoonlijke 
verzorging, verpleging, begeleiding)? 

  

577  VerzType1  F1 

  Was dit voor:   

578  VerzType2  F1 

  Was dit voor:   

579  VerzType3  F1 

  Was dit voor:   
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580  ZorgBuitenl1  F1 

  Heeft u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ..., gebruik 
gemaakt van de gezondheidszorg in het buitenland, zoals een 
huisarts, specialist, ziekenhuis of tandarts? 

  

581  WelkZorg1  F1 

  Om welke gezondheidszorg in het buitenland ging het?   

582  WelkZorg2  F1 

  Om welke gezondheidszorg in het buitenland ging het?   

583  WelkZorg3  F1 

  Om welke gezondheidszorg in het buitenland ging het?   

584  WelkZorg4  F1 

  Om welke gezondheidszorg in het buitenland ging het?   

585  WelkZorg5  F1 

  Om welke gezondheidszorg in het buitenland ging het?   

586  ContactH  F2 

  U heeft aangegeven dat u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden 
contact heeft gehad met een huisarts in het buitenland. Hoe vaak 
was dat? 

  

587  CodLndH  F10 

  In welk land was dat huisartscontact? Indien meerdere landen, 
laatste land noemen. 

  

588  RedenZorgH1  F1 

  Wat was de reden voor contact met een huisarts in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

589  RedenZorgH2  F1 

  Wat was de reden voor contact met een huisarts in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

590  RedenZorgH3  F1 

  Wat was de reden voor contact met een huisarts in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

591  RedenZorgH4  F1 

  Wat was de reden voor contact met een huisarts in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

592  RedenZorgH5  F1 

  Wat was de reden voor contact met een huisarts in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

593  ContactZ  F2 

  U heeft aangegeven dat u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden in 
het buitenland in het ziekenhuis bent opgenomen. Hoe vaak was 
dat? 

  

594  CodLndZ  F10 

  In welk land was die ziekenhuisopname? Indien meerdere landen, 
laatste land noemen. 

  

595  RedenZorgZ1  F1 

  Wat was de reden dat u {uw kind} in het buitenland in het ziekenhuis 
bent/is opgenomen? Was dat omdat: 

  

596  RedenZorgZ2  F1 

  Wat was de reden dat u {uw kind} in het buitenland in het ziekenhuis 
bent/is opgenomen? Was dat omdat: 

  

597  RedenZorgZ3  F1 

  Wat was de reden dat u {uw kind} in het buitenland in het ziekenhuis 
bent/is opgenomen? Was dat omdat: 
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598  RedenZorgZ4  F1 

  Wat was de reden dat u {uw kind} in het buitenland in het ziekenhuis 
bent/is opgenomen? Was dat omdat: 

  

599  RedenZorgZ5  F1 

  Wat was de reden dat u {uw kind} in het buitenland in het ziekenhuis 
bent/is opgenomen? Was dat omdat: 

  

600  ContactS  F2 

  U heeft aangegeven dat U {uw kind} in de afgelopen 12 maanden 
contact heeft gehad met een specialist in het buitenland. Hoe vaak 
was dat? 

  

601  CodLndS  F10 

  In welk land was dat specialistcontact? Indien meerdere landen, 
laatste land noemen. 

  

602  RedenZorgS1  F1 

  Wat was de reden voor contact met een specialist in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

603  RedenZorgS2  F1 

  Wat was de reden voor contact met een specialist in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

604  RedenZorgS3  F1 

  Wat was de reden voor contact met een specialist in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

605  RedenZorgS4  F1 

  Wat was de reden voor contact met een specialist in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

606  RedenZorgS5  F1 

  Wat was de reden voor contact met een specialist in het buitenland? 
Was dat omdat: 

  

607  ContactT  F2 

  U heeft aangegeven dat u {uw kind} in de afgelopen 12 maanden 
een tandarts heeft bezocht in het buitenland. Hoe vaak was dat? 

  

608  CodLndT  F10 

  In welk land was dat tandartscontact? Indien meerdere landen, 
laatste land noemen. 

  

609  RedenZorgT1  F1 

  Wat was de reden voor contact met een tandarts in het buitenland? 
Wat dat omdat: 

  

610  RedenZorgT2  F1 

  Wat was de reden voor contact met een tandarts in het buitenland? 
Wat dat omdat: 

  

611  RedenZorgT3  F1 

  Wat was de reden voor contact met een tandarts in het buitenland? 
Wat dat omdat: 

  

612  RedenZorgT4  F1 

  Wat was de reden voor contact met een tandarts in het buitenland? 
Wat dat omdat: 

  

613  RedenZorgT5  F1 

  Wat was de reden voor contact met een tandarts in het buitenland? 
Wat dat omdat: 

  

614  Stoel  F1 

  Kunt u gaan zitten en opstaan uit een stoel?   

615  Bed  F1 

  Kunt u in en uit bed stappen?   
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616  Trap  F1 

  Kunt u de trap op- en aflopen?   

617  Eten  F1 

  Kunt u eten en drinken?   

618  Kleden  F1 

  Kunt u aan en uitkleden?   

619  HandWas  F1 

  Kunt u het gezicht en de handen wassen?   

620  VolWas  F1 

  Kunt u zich volledig wassen?   

621  Kamer  F1 

  Kunt u zich verplaatsen naar een andere kamer op dezelfde 
verdieping? 

  

622  Woning  F1 

  Kunt u de woning verlaten en binnengaan?   

623  Buiten  F1 

  Kunt u zich verplaatsen buitenshuis?   

624  IntrGezKnd  F1 

  Hoe zou u in het algemeen de gezondheid van uw kind 
omschrijven? 

  

625  BepVoet  F1 

  Werd uw kind de afgelopen 4 weken, dus sinds ..., door 
gezondheidsproblemen beperkt bij bezigheden die veel inspanning 
vragen, zoals voetballen of rennen? 

  

626  Bepfiets  F1 

  Werd uw kind de afgelopen 4 weken door gezondheidsproblemen 
beperkt bij bezigheden die een beetje inspanning vragen, zoals 
fietsen of rolschaatsen? 

  

627  Bepbuig  F1 

  Werd uw kind de afgelopen 4 weken door gezondheidsproblemen 
beperkt bij buigen, tillen of bukken? 

  

628  BepEmoti  F1 

  Werd uw kind de afgelopen 4 weken door emotionele problemen of 
door problemen met zijn/haar gedrag beperkt in de hoeveelheid tijd 
die hij/zij kon besteden aan schoolwerk of activiteiten met vrienden? 

  

629  BepGezon  F1 

  Werd uw kind de afgelopen 4 weken door problemen met zijn/haar 
lichamelijke gezondheid beperkt in bepaalde soorten schoolwerk of 
activiteiten met vrienden? 

  

630  KlachtKd  F1 

  Hoe vaak heeft uw kind de afgelopen 4 weken lichamelijke pijn of 
klachten gehad? 

  

631  RuzieKd  F1 

  Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 4 weken tegen gesproken of 
ruzie gemaakt? 

  

632  AandacKD  F1 

  Hoe vaak kon uw kind zich in de afgelopen 4 weken niet lang 
concentreren of de aandacht bij iets houden? 

  

633  GelogeKd  F1 

  Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 4 weken gelogen of 
bedrogen? 

  

634  GedragKd  F1 

  Hoe zou u in het algemeen het gedrag van uw kind omschrijven 
vergeleken met andere kinderen van zijn/haar leeftijd? 
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635  EenzamKd  F1 

  Hoe vaak was uw kind in de afgelopen 4 weken eenzaam?   

636  FrzenuwKd  F1 

  Hoe vaak was uw kind in de afgelopen 4 weken zenuwachtig?   

637  StreekKd  F1 

  Hoe vaak was uw kind in de afgelopen 4 weken van streek of 
overstuur? 

  

638  TevredKd  F1 

  Hoe tevreden denkt u dat uw kind de afgelopen 4 weken is geweest 
over hoe het gaat op school? 

  

639  TVriendKd  F1 

  En hoe tevreden denkt u dat uw kind de afgelopen 4 weken is 
geweest over zijn/haar vriendschappen? 

  

640  LevenKd  F1 

  En hoe tevreden over zijn/haar totale leven?   

641  GezKdJrGkd  F1 

  Mijn kind lijkt minder gezond dan andere kinderen?   

642  NZiekKd  F1 

  Mijn kind is nooit ernstig ziek geweest?   

643  ZorgenKd  F1 

  Ik maak me meer zorgen over de gezondheid van mijn kind dan 
andere mensen over hun kind doen? 

  

644  OmschrKd  F1 

  Hoe zou u op dit moment de gezondheid van uw kind omschrijven 
vergeleken met de situatie van een jaar geleden? 

  

645  BezLchKd  F1 

  Bent u de afgelopen 4 weken, dus sinds ..., bezorgd geweest om de 
lichamelijke gezondheid van uw kind? 

  

646  WelzynKd  F1 

  Bent u de afgelopen 4 weken bezorgd geweest om het emotionele 
welzijn of gedrag van uw kind? 

  

647  MinTydO  F1 

  Had u de afgelopen 4 weken minder tijd voor uzelf door de 
lichamelijke gezondheid van uw kind? 

  

648  MinTyd1  F1 

  Had u de afgelopen 4 weken minder tijd voor uzelf door het 
emotionele welzijn of gedrag van uw kind? 

  

649  BepActGz  F1 

  Hoe vaak, in de afgelopen 4 weken, heeft de gezondheid of het 
gedrag van uw kind: Het soort activiteiten beperkt die u als een 
gezin kon ondernemen? 

  

650  VerstoGz  F1 

  Hoe vaak, in de afgelopen 4 weken, heeft de gezondheid of het 
gedrag van uw kind: Alledaagse gezinsactiviteiten verstoord, zoals 
eten of tv kijken? 

  

651  OmgangGz  F1 

  Hoe zou u de omgang van uw gezinsleden met elkaar omschrijven?   

652  ZindOverd  F1 

  Is uw kind overdag zindelijk?   

653  ZindNach  F1 

  Is uw kind  s nachts zindelijk?   

654  OoitKank  F1 

  Heeft uw kind ooit een vorm van kanker gehad?   
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655  AfgJaarKank  F1 

  Was dit in de afgelopen 12 maanden?   

656  AfgMndKank  F1 

  Is uw kind hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling 
of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

657  AangAand  F1 

  Heeft uw kind een aangeboren aandoening?   

658  AandHart  F1 

  Gaat het om een hartaandoening?   

659  AfgMndHart  F1 

  Is uw kind hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling 
of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

660  OperatieHart  F1 

  Is uw kind in verband met deze aandoening een of meerdere keren 
geopereerd? 

  

661  SuikerZ  F1 

  Heeft uw kind suikerziekte?   

662  Migrain  F1 

  Heeft uw kind migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn?   

663  Astma  F1 

  Heeft uw kind astma, COPD, chronische bronchitis, longemfyseem?   

664  Psorias  F1 

  Heeft uw kind psoriasis?   

665  Eczeem  F1 

  Heeft uw kind chronische eczeem?   

666  DarmSto  F1 

  Heeft uw kind ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan 
3 maanden? 

  

667  RugAand  F1 

  Heeft uw kind ernstige of hardnekkige aandoening van de rug, 
inclusief hernia? 

  

668  GewrOnt  F1 

  Heeft uw kind chronische gewrichtsontsteking, zoals chronische 
reuma, reumatoïde artritis? 

  

669  NekSch  F1 

  Heeft uw kind andere ernstige of hardnekkige aandoening van de 
nek of schouder? 

  

670  PolsHand  F1 

  Heeft uw kind andere ernstige of hardnekkige aandoening van de 
elleboog, pols of hand? 

  

671  Dyslexi  F1 

  Heeft uw kind woordblindheid of dyslexie?   

672  Autisme  F1 

  Heeft uw kind autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals 
het syndroom van Asperger, of PDD-NOS? 

  

673  VerstHand  F1 

  Heeft uw kind verstandelijke beperking?   

674  LastA  F1 

  Heeft uw kind een andere langdurige ziekte of aandoening, die nog 
niet genoemd is? 
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675  VSuikerZ  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind suikerziekte heeft of heeft gehad. Is 
uw kind hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of 
controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

676  VMigrain  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind migraine of regelmatig ernstige 
hoofdpijn heeft of heeft gehad. Is uw kind hiervoor in de afgelopen 
12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of 
specialis 

  

677  VAstma  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind astma, chronische bronchitis, 
longemfyseem of CARA heeft of heeft gehad. Is uw kind hiervoor in 
de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de 
huisarts of 

  

678  VPsorias  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind psoriasis heeft of heeft gehad. Is 
uw kind hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of 
controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

679  VEczeem  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind chronisch eczeem heeft of heeft 
gehad. Is uw kind hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder 
behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

680  VDarmSto  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind ernstige of hardnekkige 
darmstoornissen heeft of heeft gehad. Is uw kind hiervoor in de 
afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de 
huisarts of specialist 

  

681  VRugAand  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind een ernstige of hardnekkige 
aandoening van de rug heeft of heeft gehad. Is uw kind hiervoor in 
de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de 
huisarts of s 

  

682  NRugAand  F1 

  Heeft uw kind dit nog steeds? {rugaandoening}   

683  VGewrOnt  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind een chronische 
gewrichtsontsteking, zoals chronische reuma of reumatoïde artritis, 
heeft of heeft gehad. Is uw kind hiervoor in de afgelopen 12 
maanden onder behandeling 

  

684  VNekSch  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind een ernstige of hardnekkige 
aandoening van de nek of schouder heeft of heeft gehad. Is uw kind 
hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle 
van de h 

  

685  NNekSch  F1 

  Heeft uw kind dit nog steeds? (nek-schouderklachten)   

686  VPolsHand  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind een ernstige of hardnekkige 
aandoening van de elleboog, pols of hand heeft of heeft gehad. Is 
uw kind hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of 
controle v 

  

687  NPolsHand  F1 

  Heeft uw kind dit nog steeds? {elleboog-pols-hand}   
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688  VDyslexi  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind woordblind of dyslectisch is. Is uw 
kind hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of 
controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

689  VAutisme  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind autisme of een aan autisme 
verwante stoornis heeft. Is uw kind hiervoor in de afgelopen 12 
maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist 
geweest? 

  

690  VVerstHand  F1 

  U heeft aangegeven dat uw kind een verstandelijke beperking heeft. 
Is uw kind hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling 
of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

691  RustLoos  F1 

  Mijn kind vertoont rusteloos gedrag, kan bijna nooit stil zitten. Is dit:   

692  FriemDra  F1 

  Mijn kind zit voortdurend te friemelen en te draaien. Is dit:   

693  RichKort  F1 

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

  

694  Lengte  F3 

  Hoe lang bent u {is uw kind}? Het gaat om de lengte in centimeters, 
zonder schoenen. 

  

695  Gewicht  F3 

  Hoeveel kilo weegt u {uw kind}? Het gaat om het gewicht in hele kilo 
s, zonder kleren. {bij zwangere vrouwen: We bedoelen het gewicht 
van voor de zwangerschap} 

  

696  DraagBril1  F1 

  Draagt u {uw kind} wel eens een bril?   

697  DraagBril2  F1 

  Draagt u {uw kind} deze af en toe of vrijwel altijd?   

698  DraagKont1  F1 

  Draagt u {uw kind} wel eens contactlenzen?   

699  DraagKont2  F1 

  Draagt u {uw kind} deze af en toe of vrijwel altijd?   

700  Gezichts  F1 

  Draagt u {uw kind} (een bril/contactlenzen/een bril en contactlenzen) 
voor veraf, dichtbij of beide? 

  

701  AndZien  F1 

  Heeft u {uw kind} nog een ander hulpmiddel voor zien of lezen?   

702  HoeVZien  F1 

  Hoe vaak maakt u {uw kind} gebruik van dat andere hulpmiddel voor 
zien of lezen? 

  

703  Hoorappa  F1 

  Heeft u {uw kind} een hoorapparaat?   

704  HoeVHoor  F1 

  Hoe vaak gebruikt u {uw kind} dit hoorapparaat?   

705  GeluidV  F1 

  Heeft u {uw kind} een speciaal apparaat voor geluidsversterking, 
bijvoorbeeld voor telefoon of televisie? 

  

706  HoeVGelu  F1 

  Hoe vaak maakt u {uw kind} gebruik van een speciaal apparaat voor 
geluidsversterking, bijvoorbeeld voor telefoon of televisie? 
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707  AanvVerz  F1 

  Bent u {Is uw kind} naast de basisverzekering, nog aanvullend 
verzekerd voor bijvoorbeeld tandarts of fysiotherapie? 

  

708  VerzTand  F1 

  Bent u {Is uw kind} aanvullend verzekerd voor de tandarts?   

709  VerzFys  F1 

  Bent u {Is uw kind} aanvullend verzekerd voor fysiotherapie?   

710  EigRisico  F1 

  Voor 2013 bedraagt het verplicht eigen risico € 350,- per jaar. 
Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig 
eigen risico. Heeft u zo n vrijwillig eigen risico? 

  

711  Rook  F1 

  Rookt u wel eens?   

712  SigPak  F1 

  Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje of zelfgerolde sigaretten?   

713  FreqSig  F3 

  Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag?   

714  RookSoms  F1 

  Rookt u elke dag?   

715  Sigaar  F1 

  Rookt u wel eens sigaren?   

716  Pijp  F1 

  Rookt u wel eens pijp?   

717  RookVroeg  F1 

  Heeft u vroeger wel gerookt?   

718  VrgRook  F1 

  Rookte u toen sigaretten uit een pakje of zelfgerolde sigaretten?/ 
Heeft u eerder wel eens sigaretten gerookt? 

  

719  RglmRook  F1 

  Rookte u toen elke dag sigaretten?   

720  BeginLft  F2 

  Hoe oud was u toen u begon met sigaretten roken. Als u het niet 
precies weet mag u schatten? 

  

721  StopLft  F2 

  Hoe oud was u toen u stopte met sigaretten roken. Als u het niet 
precies weet mag u schatten? 

  

722  Geluk  F2 

  Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u 
zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 0 staat voor erg ongelukkig en 
10 voor erg gelukkig? 

  

723  Tevreden  F2 

  Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u 
tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 0 staat voor volledig 
ontevreden en 10 voor volledig tevreden? 

  

724  Gsl_VZ1  F1 

  Geslacht verzorger 1   

725  Lft_VZ1  F10 

  Leeftijd verzorger 1   

726  Plhh_VZ1  F2 

  Plaats in het huishouden, verzorger 1   

727  Lengte_VZ1  F3 

  Hoe lang bent u. Het gaat om de lengte in centimeters, zonder 
schoenen? 
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728  Gewicht_VZ1  F3 

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

  

729  Rook_VZ1  F1 

  Rookt u wel eens?   

730  RookSoms_VZ1  F1 

  Rookt u elke dag?   

731  TydBestO_VZ1  F1 

  Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen:   

732  Uitkeer_VZ1  F1 

  Heeft u (ook) inkomsten uit een uitkering. Studiefinanciering moet u 
hierbij niet meetellen? 

  

733  ArbOngs_VZ1  F1 

  Is dat geheel of gedeeltelijk uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering?   

734  Gsl_VZ2  F1 

  Geslacht verzorger 2   

735  Lft_VZ2  F10 

  Leeftijd verzorger 2   

736  Plhh_VZ2  F2 

  Plaats in het huishouden, verzorger 2   

737  Lengte_VZ2  F3 

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

  

738  Gewicht_VZ2  F3 

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

  

739  Rook_VZ2  F1 

  Rookt u wel eens?   

740  RookSoms_VZ2  F1 

  Rookt u elke dag?   

741  TydBestO_VZ2  F1 

  Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen:   

742  Uitkeer_VZ2  F1 

  Heeft u (ook) inkomsten uit een uitkering. Studiefinanciering moet u 
hierbij niet meetellen? 

  

743  ArbOngs_VZ2  F1 

  Is dat geheel of gedeeltelijk uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering?   

744  ENQJAAR  F8.2 

  ENQÛETEJAAR OP BASIS VAN DE VARIABELE REF_DAT   

745  ENQMND  F8.2 

  ENQÛETEMAAND OP BASIS VAN DE VARIABELES REF_DAT   

746  ENQDAG  F8.2 

  ENQÛETEDAG OP BASIS VAN DE VARIABELE REF_DAT   

747  GEBJAAR  F10 

  Geboortejaar ondervraagd persoon   

748  GEBMND  F10 

  Geboortemaand ondervraagd persoon   

749  GEBDAG  F10 

  Geboortedag ondervraagd persoon   

750  lftklasse  F10 

  Leeftijdsklasse   

751  poshhop  F10 

  Positie huishouden ondervraagd persoon   
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752  herkomst3  F10 

  Herkomstgroepering 3 deling   

753  generatie  F10 

  Herkomstgroepering&generatie   

754  her22  F10 

  % met huisartscontact in 1 jaar   

755  HER5  F10 

  AANTAL HUISARTSCONTACTEN IN 14 DAGEN OP BASIS VAN 
LAATSTE 2 CONTACTEN 

  

756  hacpp  F10 

  aantal contacten pp in 1 jaar   

757  hacpg  F10 

  aantal contacten per persoon met contact in 1 jaar   

758  her23  F10 

  % met specialistcontact in 1 jaar   

759  HER6  F10 

  AANTAL SPECIALISTCONTACTEN IN 14 DAGEN OP BASIS VAN 
LAATSTE 2 CONTACTEN 

  

760  spcpp  F10 

  aantal contacten pp in 1 jaar   

761  spcpg  F10 

  aantal contacten p gebruiker in 1 jaar   

762  her24  F10 

  % met tandartscontact in 1 jaar   

763  HER7  F10 

  AANTAL TANDARTSCONTACTEN IN 14 DAGEN OP BASIS VAN 
LAATSTE 2 CONTACTEN 

  

764  tacpp  F10 

  aantal contacten pp in 1 jaar   

765  tacpg  F10 

  aantal contacten p gebruiker in 1 jaar   

766  zi  F10 

  % met afgelopen jaar ziekenhuisopname   

767  ziopp  F10 

  aantal ziekenhuisopnamen per 100 personen   

768  ziopg  F10 

  aantal ziekenhuisopnamen per 100 opgenomen personen   

769  dagopn1  F10 

  % met dagopname afgelopen jaar   

770  dagopn2  F10 

  aantal dagopnames afgelopen jaar per 100 personen   

771  dagopn3  F10 

  aantal dagopnames afgelopen jaar per 100 opgenomen personen   

772  fy  F8.2 

  % met fysio- of oefentherapie afgelopen jaar   

773  fycpp  F8.2 

  aantal contacten fysio-/oefentherapie per persoon per jaar   

774  fycpg  F8.2 

  aantal contacten fysio-/oefentherapie per gebruiker per jaar   

775  ervgezo  F10 

  ervaren gezondheid (variabele AlgGez0), dichotoom   

776  hoofdpijn  F10 

  laatste 14 dagen last van hoofdpijn   
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777  moeheid  F10 

  laatste 14 dagen last van moeheid   

778  slapeloosheid  F10 

  laatste 14 dagen last van slapeloosheid   

779  rugpijn  F10 

  laatste 14 dagen last van pijn in de rug   

780  spier_gewricht  F10 

  laatste 14 dagen last van pijn in spieren of gewrichten   

781  telmalai  F10 

  laatste 14 dagen malaiseklachten   

782  adl  F10 

  % 1 of meer adl beperkingen   

783  teladl  F10 

  gem aantal adl beperkingen per persoon   

784  xadl  F10 

  gem aantal adl beperkingen per beperkte persoon   

785  oorhulp  F10 

  auditieve hulpmiddelen   

786  ooghulp  F10 

  visuele hulpmiddelen   

787  pcs12  F8.2 

  normscore fysieke gezondheid   

788  mcs12  F8.2 

  normscore psychische gezondheid   

789  dagbez  F10 

  Beperkt bij dagelijkse bezigheden die een matige inspanning 
vereisen 

  

790  traploop  F10 

  Beperkt bij het oplopen van een paar trappen   

791  lichbereik  F10 

  Ten gevolge van de lichamelijke gezondheid minder bereikt dan 
gewild de afgelopen 4 weken 

  

792  lichbep  F10 

  Ten gevolge van de lichamelijke gezondheid beperkt in het soort 
werk of soort bezigheden de afgelopen 4 weken 

  

793  emobereik  F10 

  Ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld zich 
depressief of angstig voelen) minder bereikt dan gewild de 
afgelopen 4 weken 

  

794  emozorg  F10 

  Ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld zich 
depressief of angstig voelen) minder zorgvuldig werk of bezigheden 
gedaan als gewend de afgelopen 4 weken 

  

795  belempyn  F10 

  Belemmerd door pijn bij normale werkzaamheden (zowel werk 
buitenshuis als huishoudelijk werk) de afgelopen 4 weken 

  

796  nietenerg  F10 

  Zich soms, zelden of nooit erg energiek (=niet energiek) voelen de 
afgelopen 4 weken 

  

797  mhi_dichotoom  F10 

  somscore over de psychische gezondheid in de afgelopen 4 weken 
(psychisch ongezond= som MHI-5; waarde kleiner dan 60) 
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798  zenuwachtig  F10 

  Heeft zich de afgelopen 4 weken voortdurend, meestal of vaak erg 
zenuwachtig gevoeld 

  

799  in_de_put  F10 

  Heeft de afgelopen 4 weken voortdurend, meestal of vaak erg in de 
put gezeten 

  

800  niet_kalm  F10 

  Heeft zich de afgelopen 4 weken nooit, zelden of soms kalm en 
rustig gevoeld 

  

801  somber  F10 

  Heeft zich de afgelopen 4 weken voortdurend, meestal of vaak 
neerslachtig en somber gevoeld 

  

802  niet_gelukkig  F10 

  Heeft zich de afgelopen 4 weken nooit, zelden of soms gelukkig 
gevoeld 

  

803  ooitangst  F10 

  Heeft zich ooit erg angstig of bezorgd gevoeld, minstens 2 weken 
achter elkaar 

  

804  jaarangst  F10 

  Heeft zich in de afgelopen 12 maanden erg angstig of bezorgd 
gevoeld, minstens 2 weken achter elkaar 

  

805  ooitdepr  F10 

  Heeft zich ooit erg somber of depressief gevoeld, minstens 2 weken 
achter elkaar 

  

806  jaardepr  F10 

  Heeft zich in de afgelopen 12 maanden erg somber of depressief 
gevoeld, minstens 2 weken achter elkaar 

  

807  ooitdeprangst  F10 

  Heeft zich ooit erg angstig, bezorgd, somber of depressief gevoeld, 
minstens 2 weken achter elkaar 

  

808  jaardeprangst  F10 

  Heeft zich in de afgelopen 12 maanden erg angstig, somber of 
depressief gevoeld, minstens 2 weken achter elkaar 

  

809  verkoudheid_griep  F10 

  Klacht in afgelopen 2 maanden; verkoudheid, griep, keelonsteking of 
voorhoofdsholteonsteking 

  

810  bronchitis_long  F10 

  Klacht in afgelopen 2 maanden; acute bronchitis of longontsteking   

811  oorontsteking  F10 

  Klacht in afgelopen 2 maanden; oorontsteking   

812  nier_blaas  F10 

  Klacht in afgelopen 2 maanden; infectie of onsteking nieren, blaas of 
urinewegen 

  

813  diarree  F10 

  Klacht in afgelopen 2 maanden; diarree, tenminste 3x binnen 24 uur   

814  braken  F10 

  Klacht in afgelopen 2 maanden; braken, tenminste 3x binnen 24 uur   

815  maagzweer  F10 

  Klacht in afgelopen 2 maanden; maagzweer   

816  hoor  F10 

  hoorproblemen op oecd1 of oecd2 {3 of 4}   

817  zien  F10 

  gezichtsproblemen op oecd4 of oecd5 { 3 of 4}   
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818  beweeg  F10 

  mobiliteitsproblemen op oecd9 ,oecd10 of oecd12 { 3 of 4}   

819  verstaan  F10 

  verstaanbaarheidsprobleem op oecd3 { 3 of 4}   

820  oecd  F10 

  oecd-indicator ja_nee{ 7 items}   

821  teloecd  F1 

  aantal bep per persoon   

822  noecd  F10 

  aantal beperkingen per beperkte persoon   

823  loophulp  F10 

  hulp bij bewegen   

824  anathulp  F10 

  anatomische hulp   

825  incohulp  F10 

  incontinentiehulp   

826  activiteitenbeperking  F3 

  Rustig aan moeten doen door ziekte of verwonding   

827  aantaldagenactiviteitenbeperking  F2 

  Aantal dagen in 1 jaar dat o.p.rustig aan deed   

828  beddagen  F3 

  Het bed moeten houden door ziekte of verwonding   

829  aantalbeddagen  F2 

  Aantal dagen in 1 jaar dat o.p.in bed bleef   

830  la01  F10 

  hartaandoening   

831  la03  F10 

  hoge bloeddruk   

832  la04  F10 

  vernauwing bloedvaten   

833  la08  F10 

  duizeligheid met vallen   

834  la10  F10 

  urineverlies   

835  la12  F10 

  gewrichtsstlijtage   

836  la18  F10 

  beroerte afgelopen jaar   

837  la18_ooit  F10 

  ooit beroerte gehad   

838  la19  F10 

  hartinfarct afgelopen jaar   

839  la19_ooit  F10 

  ooit hartinfarct gehad   

840  la02  F10 

  migraine   

841  la05  F10 

  astma   

842  la06  F10 

  psoriasis   

843  la07  F10 

  eczeem   
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844  la09  F10 

  darmstoornis   

845  la11  F10 

  rugaandoening   

846  la13  F10 

  gewrichtsontsteking   

847  la14  F10 

  nek-shouder   

848  la15  F10 

  elleboog-pols-hand   

849  la16  F10 

  overig langd aand   

850  la17  F10 

  suikerziekte totaal   

851  la17_1  F10 

  suikerziekte type 1   

852  la17_2  F10 

  suikerziekte type 2   

853  la20  F10 

  kanker afgelopen jaar   

854  la20_ooit  F10 

  ooit kanker gehad   

855  morbiditeit  F10 

  Geen/wel langdurige aandoening   

856  geenaandoening  F10 

  Heeft geen langdurige aandoening   

857  aand_1  F10 

  % personen met 1 aandoening   

858  aand_2  F10 

  % personen met 2 aandoeningen   

859  aand_3  F10 

  % personen met 3 of meer aandoeningen   

860  afl_onderbehandelingarts  F1 

  Minimaal voor 1 chronische aandoening onder behandeling van een 
arts 

  

861  roken  F10 

  Rookt u wel eens   

862  ex_roker  F8.2 

  Heeft vroeger gerookt   

863  nooit_roker  F8.2 

  Heeft nooit gerookt   

864  freqsigdag  F10 

  aantal sigaretten per roker   

865  sigpdag1  F10 

  aantal sigaretten pppd   

866  zwroker  F3 

  zware rokers onder de rokers {12+}   

867  zwroker1  F3 

  zware rokers in de bevolking {12+}   

868  yrrook1  F10 

  rokers :aantal jaren dat de roker sigaretten rookt   

869  yrrook3  F10 

  ex-rokers: aantal jaren dat de ex-roker sigaretten heeft gerookt   
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870  stop  F10 

  ex-rokers aantal jaren dat de ex-roker geen sigaretten meer rookt   

871  dagrook  F10 

  Rookt dagelijks   

872  typedrinker  F10 

  Nooit drinker, ex-drinker of huidig drinker   

873  niet_drinker  F8.2 

  % personen dat niet drinkt   

874  zwdrinker  F10 

  zware drinkers   

875  overmatigdrinker  F10 

  % personen dat gem meer dan 3(m) of 2 (v) glazen p dag drinkt   

876  glazenalc_per_persoon  F8.2 

  gem aantal glazen ppp dag in de bevolking   

877  glazenalc_per_drinker  F8.2 

  gem aantal glazen per drinker per dag   

878  hg1  F10 

  lengte 40-152 cm   

879  hg2  F10 

  lengte 153-157 cm   

880  hg3  F10 

  lengte 158-162 cm   

881  hg4  F10 

  lengte 163-167 cm   

882  hg5  F10 

  lengte 168-172 cm   

883  hg6  F10 

  lengte 173-177 cm   

884  hg7  F10 

  lengte 178-182 cm   

885  hg8  F10 

  lengte 183-187 cm   

886  hg9  F10 

  lengte 188-192 cm   

887  hg10  F10 

  lengte 193-197 cm   

888  hg11  F10 

  lengte 198 cm en langer   

889  kg1  F10 

  gewicht 01-42 kg   

890  kg2  F10 

  gewicht 48-52 kg   

891  kg3  F10 

  gewicht 53-57 kg   

892  kg4  F10 

  gewicht 58-62 kg   

893  kg5  F10 

  gewicht 63-67 kg   

894  kg6  F10 

  gewicht 68-72 kg   

895  kg7  F10 

  gewicht 73-77 kg   
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896  kg8  F10 

  gewicht 78-82 kg   

897  kg9  F10 

  gewicht 83-87 kg   

898  kg10  F10 

  gewicht 88-92 kg   

899  kg11  F10 

  gewicht 93-97 kg   

900  kg12  F10 

  gewicht 98 kg en meer   

901  BMI  F8.2 

  Body Mass Index, berekend   

902  ondergw1  F10 

  ondergewicht 20 jaar of ouder  14,0 <=  bmi  < 18,5   

903  normgw1  F10 

  normaal gewicht 20 jaar of ouder 18,5 <=  bmi  < 25,0   

904  overgw1  F10 

  overgewicht 4 jaar of ouder bmi >= 25,0   

905  matigovergw1  F10 

  matig overgewicht 4 jaar of ouder 25,0 >=  bmi  < 30,0   

906  obesitas1  F10 

  ernstig overgewicht 4 jaar of ouder 30,0 >=  bmi  < 45,0   

907  ondergwkind1  F10 

  Ondergewicht kind   

908  normaalgwkind1  F10 

  Normaal gewicht kind   

909  var258  F8.2 

  Kunstgebit   

910  cervix  F10 

  Vrouwen die minstens 1 keer in de afgelopen 5 jaar een uitstrijkje 
hebben laten maken 

  

911  mammo  F10 

  Vrouwen die minstens 1 keer in de afgelopen 2 jaar een 
mammografie hebben laten maken 

  

912  prostaat  F10 

  Mannen die minstens 1 keer in de afgelopen 5 jaar een prostaat 
antigeen test (PSA-test) hebben laten doen 

  

913  fwowerk  F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) minuten per week   

914  werk  F5 

  Activiteiten op werk en school (totaal) minuten per week   

915  fhuwerk  F5 

  Huishoudelijke activiteiten (totaal) minuten per week   

916  fvrijt1  F5 

  Vrije tijd (totaal) minuten per week   

917  fvrijt2  F5 

  Sport (totaal) minuten per week   

918  vrijetijd  F8.2 

  Vrije tijd (excl.sport) minuten per week (fvrijt1 - fvrijt2)   

919  fsum  F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld minuten per week   

920  licht  F7 

  Licht intensieve activiteiten minuten per week   
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921  matig  F7 

  Matig intensieve activiteiten minuten per week   

922  zwaar  F7 

  Zwaar intensieve activiteiten minuten per week   

923  richtl  F5 

  wel(100)niet(0)voldoen aan norm gezond bewegen   

924  fitnorm  F5 

  Deelnemer voldoet wel (1) of niet (0) aan de Fitnorm (tweedeling)   

925  combnorm  F5 

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

  

926  voetbal  F8.2 

  Minuten voetbal per week   

927  tennis  F8.2 

  Minuten tennis per week   

928  zwemmen  F8.2 

  Minuten zwemmen per week   

929  fitness  F8.2 

  Minuten fitness per week   

930  overigesport  F8.2 

  Minuten overige sport per week   

931  Dgbzgv1  F10 

  Dagelijkse bezigheden V1   

932  Dgbzgv2  F10 

  Dagelijkse bezigheden V2   

933  oplniveau_vz1  F10 

  Hoogst behaald opleidingsniveau verzorger1   

934  oplniveau_vz2  F10 

  Hoogst behaald opleidingsniveau verzorger2   

935  oplniv5_vz1  F10 

  Hoogst behaald opleidingsniveau verzorger1, in 5 niveaus   

936  oplniv5_vz2  F10 

  Hoogst behaald opleidingsniveau verzorger2, in 5 niveaus   

937  oplniv_hg5_vz1  F10 

  Hoogst gevolgd opleidingsniveau verzorger1, in 5 niveaus   

938  oplniv_hg5_vz2  F10 

  Hoogst gevolgd opleidingsniveau verzorger2, in 5 niveaus   

939  SrtPapi  F1 

  Soort papi vragenlijst   

940  oecd1  F1 

  Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer 
personen?(Zo nodig met hoorapparaat) 

  

941  oecd2  F1 

  Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren?(Zo nodig met 
hoorapparaat) 

  

942  oecd4  F1 

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

  

943  oecd5  F1 

  Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand 
herkennen?(Zo nodig met bril of contactlenzen) 

  

944  oecd6  F1 

  Kunt u hard voedsel bijten en kauwen zoals bijvoorbeeld een harde 
appel? 
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945  oecd9  F1 

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

  

946  oecd10  F1 

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

947  oecd12  F1 

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

  

948  oecd3  F1 

  Kunt u normaal verstaanbaar praten?   

949  Gezond  F1 

  Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?   

950  MatigIns  F1 

  In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt 
bij dagelijkse bezigheden die een matige inspanning vereisen, zoals 
bijvoorbeeld het verplaatsen van een tafel, stofzuigen of fietsen? 

  

951  Trappen  F1 

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

  

952  LichMin  F1 

  Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u 
dan ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 
weken:- minder bereikt dan u zou willen? 

  

953  LichWrk  F1 

  Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, was u 
dan ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 
weken:- beperkt in het soort werk of het soort bezigheden? 

  

954  EmoMin  F1 

  Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u 
dan ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat 
u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken:- 
minder 

  

955  EmoZorgv  F1 

  Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u 
dan ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat 
u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken:- het 
we 

  

956  PynBelem  F1 

  In welke mate heeft pijn u de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw 
normale werkzaamheden (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk 
werk)? 

  

957  GroupGevoel_a  F1 

  Afgelopen 4 weken: Voelde u zich erg zenuwachtig?   

958  GroupGevoel_b  F1 

  Afgelopen 4 weken: Zat u zo erg in de put dat niets u kon 
opvrolijken? 

  

959  GroupGevoel_c  F1 

  Afgelopen 4 weken: Voelde u zich kalm en rustig?   

960  GroupGevoel_d  F1 

  Afgelopen 4 weken: Voelde u zich erg energiek?   

961  GroupGevoel_e  F1 

  Afgelopen 4 weken: Voelde u zich neerslachtig en somber?   

962  GroupGevoel_f  F1 

  Afgelopen 4 weken: Voelde u zich gelukkig?   
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963  SocActiv  F1 

  Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele 
problemen gedurende de afgelopen 4 weken uw sociale activiteiten 
(zoals bezoek aan vrienden of naaste familieleden) belemmerd? 

  

964  Hulpmid_a  F1 

  Heeft u een stok, kruk, looprek of rollator?   

965  HulpmGeb_a  F1 

  Hoe vaak maakt u gebruik van stok, kruk, looprek of rollator?   

966  Hulpmid_b  F1 

  Heeft u een rolstoel, (elektrisch of handbewogen) of scoot(er)-
mobiel? 

  

967  HulpmGeb_b  F1 

  Hoe vaak maakt u gebruik van rolstoel of scoot(er)-mobiel?   

968  Hulpmid_c  F1 

  Heeft u orthopedisch schoeisel?   

969  HulpmGeb_c  F1 

  Hoe vaak maakt u gebruik van orthopedisch schoeisel?   

970  Hulpmid_d  F1 

  Heeft u een (arm- of been-)prothese?   

971  HulpmGeb_d  F1 

  Hoe vaak maakt u gebruik van (arm- of been-)prothese?   

972  Hulpmid_e  F1 

  Heeft u een orthese (beugel of spalk)?   

973  HulpmGeb_e  F1 

  Hoe vaak maakt u gebruik van de orthese?   

974  Hulpmid_f  F1 

  Heeft u incontinentiemateriaal?   

975  HulpmGeb_f  F1 

  Hoe vaak maakt u gebruik van het incontinentiemateriaal?   

976  Hulpmid_g  F1 

  Heeft u een katheter, urinaal?   

977  HulpmGeb_g  F1 

  Hoe vaak maakt u gebruik van de katheter, urinaal?   

978  Hulpmid_h  F1 

  Heeft u stoma en stomamateriaal voor urine of ontlasting?   

979  HulpmGeb_h  F1 

  Hoe vaak maakt u gebruik van stoma en stomamateriaal?   

980  Suiker  F1 

  Heeft u suikerziekte?   

981  BhSuiker  F1 

  Bent u voor suikerziekte in de afgelopen 12 maanden onder 
behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

982  Insuline  F1 

  Gebruikt u hiervoor op dit moment insuline?   

983  Insul6mn  F1 

  Bent u insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u 
suikerziekte was vastgesteld? 

  

984  Beroerte  F1 

  Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad?   

985  RcBeroer  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden een beroerte, hersenbloeding 
of herseninfarct gehad? 
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986  BhBeroer  F1 

  Bent u voor een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct in de 
afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de 
huisarts of specialist geweest? 

  

987  BpBeroer  F1 

  Ondervindt u als gevolg van een beroerte, hersenbloeding of 
herseninfarct nu nog steeds gezondheidsproblemen of beperkingen? 

  

988  Hartinf  F1 

  Heeft u ooit een hartinfarct gehad?   

989  RcHartinf  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden een hartinfarct gehad?   

990  BhHartinf  F1 

  Bent u voor een hartinfarct in de afgelopen 12 maanden onder 
behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

991  Hartfal  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige 
hartaandoening gehad (zoals hartfalen of angina pectoris)? 

  

992  BhHartfal  F1 

  Bent u hiervoor onder behandeling of controle van de huisarts of 
specialist? 

  

993  Kanker  F1 

  Heeft u ooit een vorm van kanker gehad?   

994  RcKanker  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden een vorm van kanker gehad?   

995  BhKanker  F1 

  Bent u voor kanker in de afgelopen 12 maanden onder behandeling 
of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

996  GroupSrKanker_a1  F1 

  Welke soort(en) kanker heeft u gehad?   

997  GroupSrKanker_a2  F1 

  Welke soort(en) kanker heeft u gehad?   

998  GroupSrKanker_a3  F1 

  Welke soort(en) kanker heeft u gehad?   

999  GroupSrKanker_a4  F1 

  Welke soort(en) kanker heeft u gehad?   

1000  GroupSrKanker_a5  F1 

  Welke soort(en) kanker heeft u gehad?   

1001  GroupSrKanker_a6  F1 

  Welke soort(en) kanker heeft u gehad?   

1002  GroupSrKanker_a7  F1 

  Welke soort(en) kanker heeft u gehad?   

1003  GroupSrKanker_b  A255 

  Omschrijving andere kanker   

1004  GroupLangziek_a  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn   

1005  BhLangzk_a  F1 

  Bent u voor migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn in de 
afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de 
huisarts of specialist geweest? 

  

1006  GroupLangziek_b  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Hoge bloeddruk   
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1007  BhLangzk_b  F1 

  Bent u voor hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden onder 
behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1008  GroupLangziek_c  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Vernauwing van de bloedvaten in de buik of 
de benen (geen spataderen) 

  

1009  BhLangzk_c  F1 

  Bent u voor vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen 
(geen spataderen) in de afgelopen 12 maanden onder behandeling 
of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1010  GroupLangziek_d  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Astma of COPD (chronische bronchitis, 
longemfyseem) 

  

1011  BhLangzk_d  F1 

  Bent u voor astma of COPD (chronische bronchitis, longemfyseem) 
in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de 
huisarts of specialist geweest? 

  

1012  GroupLangziek_e  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Psoriasis   

1013  BhLangzk_e  F1 

  Bent u voor psoriasis in de afgelopen 12 maanden onder 
behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1014  GroupLangziek_f  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Chronisch eczeem   

1015  BhLangzk_f  F1 

  Bent u voor chronisch eczeem in de afgelopen 12 maanden onder 
behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1016  GroupLangziek_g  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Duizeligheid met vallen   

1017  BhLangzk_g  F1 

  Bent u voor duizeligheid met vallen in de afgelopen 12 maanden 
onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1018  GroupLangziek_h  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Ernstige of hardnekkige darmstoornissen, 
langer dan 3 maanden 

  

1019  BhLangzk_h  F1 

  Bent u voor ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan 3 
maanden in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of 
controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1020  GroupLangziek_i  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Onvrijwillig urineverlies (incontinentie)   

1021  BhLangzk_i  F1 

  Bent u voor onvrijwillig urineverlies (incontinentie) in de afgelopen 12 
maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist 
geweest? 

  

1022  GroupLangziek_j  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma 
van heupen of knieën) 

  

1023  BhLangzk_j  F1 

  Bent u voor gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of 
knieën in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle 
van de huisarts of specialist geweest? 
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1024  GroupLangziek_k  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Chronische gewrichtsontsteking 
(ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis) 

  

1025  BhLangzk_k  F1 

  Bent u voor chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, 
chronische reuma, reumatoïde artritis) in de afgelopen 12 maanden 
onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1026  GroupLangziek_l  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Ernstige of hardnekkige aandoening van de 
rug (incl. hernia) 

  

1027  BhLangzk_l  F1 

  Bent u voor ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. 
hernia) in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle 
van de huisarts of specialist geweest? 

  

1028  GroupLangziek_m  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Andere ernstige of hardnekkige aandoening 
van nek of schouder 

  

1029  BhLangzk_m  F1 

  Bent u voor andere ernstige of hardnekkige aandoening van nek of 
schouder in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of 
controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1030  GroupLangziek_n  F1 

  Afgelopen 12 maanden: Andere ernstige of hardnekkige aandoening 
van elleboog, pols of hand 

  

1031  BhLangzk_n  F1 

  Bent u voor andere ernstige of hardnekkige aandoening van 
elleboog, pols of hand in de afgelopen 12 maanden onder 
behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? 

  

1032  GroupAndLangz_a  F1 

  Heeft u nog een andere langdurige ziekte of aandoening gehad in de 
afgelopen 12 maanden? 

  

1033  GroupAndLangz_b  A255 

  Omschrijving andere langdurige ziekte of aandoening   

1034  AlcoholSr1  F1 

  Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de 
afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? 

  

1035  AlcoholSr2  F1 

  Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de 
afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? 

  

1036  AlcoholSr3  F1 

  Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de 
afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? 

  

1037  AlcoholSr4  F1 

  Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de 
afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? 

  

1038  AlcoholSr5  F1 

  Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de 
afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? 

  

1039  AlcoholSr6  F1 

  Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de 
afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? 
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1040  AlcoholSr7  F1 

  Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de 
afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? 

  

1041  AlcoholSr8  F1 

  Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de 
afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? 

  

1042  DdwkDag  F1 

  Op hoeveel van de 4 door-de-weekse dagen drinkt u gemiddeld 
genomen alcoholhoudende drank? 

  

1043  DdwkGlas  F1 

  Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo n door-de-weekse 
dag? 

  

1044  WEndDag  F1 

  Op hoeveel van de 3 weekenddagen drinkt u gemiddeld genomen 
alcoholhoudende drank? 

  

1045  WEndGlas  F1 

  Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo n weekenddag?   

1046  WannrAlc  F1 

  Wanneer heeft u voor het laatst alcohol gedronken?   

1047  Hoev30Al  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 30 dagen alcohol gedronken?   

1048  AlcMeer4  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 4 of meer glazen 
alcoholhoudende drank op één dag gedronken? 

  

1049  AlcMeer6  F1 

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

  

1050  LftAlc  F3 

  Hoe oud was u toen u voor het eerst alcohol dronk?   

1051  Angst  F1 

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

  

1052  RcAngst  F1 

  Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?   

1053  BhAngst  F1 

  Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of 
controle van huisarts, specialist of psycholoog geweest? 

  

1054  Depres  F1 

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

  

1055  RcDepres  F1 

  Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?   

1056  BhDepres  F1 

  Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of 
controle van huisarts, specialist of psycholoog geweest? 

  

1057  GroupAcutziek_a  F1 

  Afgelopen 2 maanden: Verkoudheid, griep, keelontsteking of 
voorhoofdsholteontsteking 

  

1058  HaAcutziek_a  F1 

  Heeft u voor verkoudheid, griep, keelontsteking of 
voorhoofdsholteontsteking de huisarts geraadpleegd? 

  

1059  VzAcutziek_a  F1 

  Moest u hiervoor uw dagelijkse bezigheden verzuimen (bijv. werk, 
school, huishoudelijk werk)? 
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1060  LaAcutziek_a  F1 

  Heeft u hiervan vaak last (3 keer per jaar of vaker)?   

1061  GroupAcutziek_b  F1 

  Afgelopen 2 maanden: Acute bronchitis of longontsteking (hier wordt 
níet bedoeld chronische bronchitis) 

  

1062  HaAcutziek_b  F1 

  Heeft u voor acute bronchitis of longontsteking de huisarts 
geraadpleegd? Hier wordt niet bedoeld chronische bronchitis. 

  

1063  VzAcutziek_b  F1 

  Moest u hiervoor uw dagelijkse bezigheden verzuimen (bijv. werk, 
school, huishoudelijk werk)? 

  

1064  LaAcutziek_b  F1 

  Heeft u hiervan vaak last (3 keer per jaar of vaker)?   

1065  GroupAcutziek_c  F1 

  Afgelopen 2 maanden: Oorontsteking   

1066  HaAcutziek_c  F1 

  Heeft u voor oorontsteking de huisarts geraadpleegd?   

1067  VzAcutziek_c  F1 

  Moest u hiervoor uw dagelijkse bezigheden verzuimen (bijv. werk, 
school, huishoudelijk werk)? 

  

1068  LaAcutziek_c  F1 

  Heeft u hiervan vaak last (3 keer per jaar of vaker)?   

1069  GroupAcutziek_d  F1 

  Afgelopen 2 maanden: Infectie of ontsteking van de nieren, blaas of 
urinewegen 

  

1070  HaAcutziek_d  F1 

  Heeft u voor infectie of ontsteking van de nieren, blaas of 
urinewegen de huisarts geraadpleegd? 

  

1071  VzAcutziek_d  F1 

  Moest u hiervoor uw dagelijkse bezigheden verzuimen (bijv. werk, 
school, huishoudelijk werk)? 

  

1072  LaAcutziek_d  F1 

  Heeft u hiervan vaak last (3 keer per jaar of vaker)?   

1073  GroupAcutziek_e  F1 

  Afgelopen 2 maanden: Diarree (= tenminste 3 maal dunne ontlasting 
binnen 24 uur) 

  

1074  HaAcutziek_e  F1 

  Heeft u voor diarree de huisarts geraadpleegd? Bedoeld wordt 
tenminste 3 maal dunne ontlasting binnen 24 uur. 

  

1075  VzAcutziek_e  F1 

  Moest u hiervoor uw dagelijkse bezigheden verzuimen (bijv. werk, 
school, huishoudelijk werk)? 

  

1076  LaAcutziek_e  F1 

  Heeft u hiervan vaak last (3 keer per jaar of vaker)?   

1077  GroupAcutziek_f  F1 

  Afgelopen 2 maanden: Braken (= tenminste 3 maal braken binnen 
24 uur) 

  

1078  HaAcutziek_f  F1 

  Heeft u voor braken de huisarts geraadpleegd? Bedoeld wordt 
tenminste 3 maal braken binnen 24 uur. 

  

1079  VzAcutziek_f  F1 

  Moest u hiervoor uw dagelijkse bezigheden verzuimen (bijv. werk, 
school, huishoudelijk werk)? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1080  LaAcutziek_f  F1 

  Heeft u hiervan vaak last (3 keer per jaar of vaker)?   

1081  GroupAcutziek_g  F1 

  Afgelopen 2 maanden: Maagzweer   

1082  HaAcutziek_g  F1 

  Heeft u voor maagzweer de huisarts geraadpleegd?   

1083  VzAcutziek_g  F1 

  Moest u hiervoor uw dagelijkse bezigheden verzuimen (bijv. werk, 
school, huishoudelijk werk)? 

  

1084  LaAcutziek_g  F1 

  Heeft u hiervan vaak last (3 keer per jaar of vaker)?   

1085  PrikOoit11  F1 

  Heeft u ooit een griepprik gekregen?   

1086  PrikJaar  F4 

  Wanneer heeft u voor het laatst een griepprik gekregen?   

1087  PrikMnd  F2 

  In welke maand heeft u voor het laatst een griepprik gekregen?   

1088  PrikVerz  F1 

  Kreeg u die laatste griepprik:   

1089  DonorJn  F1 

  Bent u bloeddonor? Hier wordt niet bedoeld het doneren van 
plasma. 

  

1090  DonorRec  F1 

  Wanneer heeft u voor het laatst bloed als bloeddonor laten 
afnemen? 

  

1091  DonorFrq  F2 

  Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 jaar bij de bloedbank bloed laten 
afnemen? 

  

1092  BaarFreq  F1 

  Hoe vaak is er in de afgelopen 5 jaar een uitstrijkje bij u gemaakt?   

1093  BaarUitn  F1 

  Bent u in de laatste 5 jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek 
naar baarmoederhalskanker? 

  

1094  BaarOnd  F1 

  Heeft u zich op grond van deze uitnodiging laten onderzoeken?   

1095  GroupBaarOndN_a  F1 

  Waarom niet?   

1096  GroupBaarOndN_b  A255 

  Andere reden om geen uitstrijkje te maken   

1097  BorstFrq  F1 

  Hoe vaak is er in de afgelopen 2 jaar röntgenfoto s van één of beide 
borsten bij u gemaakt? 

  

1098  BorstRdn1  F1 

  Naar aanleiding waarvan werden de laatste foto s gemaakt? (Ook 
als de foto s langer dan 2 jaar geleden gemaakt zijn) 

  

1099  BorstRdn2  F1 

  Naar aanleiding waarvan werden de laatste foto s gemaakt? (Ook 
als de foto s langer dan 2 jaar geleden gemaakt zijn) 

  

1100  BorstRdn3  F1 

  Naar aanleiding waarvan werden de laatste foto s gemaakt? (Ook 
als de foto s langer dan 2 jaar geleden gemaakt zijn) 

  

1101  BorstRdn4  F1 

  Naar aanleiding waarvan werden de laatste foto s gemaakt? (Ook 
als de foto s langer dan 2 jaar geleden gemaakt zijn) 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1102  BorstRdn5  F1 

  Naar aanleiding waarvan werden de laatste foto s gemaakt? (Ook 
als de foto s langer dan 2 jaar geleden gemaakt zijn) 

  

1103  BorstRdn6  F1 

  Naar aanleiding waarvan werden de laatste foto s gemaakt? (Ook 
als de foto s langer dan 2 jaar geleden gemaakt zijn) 

  

1104  BorstUit  F1 

  Bent u in de laatste 2 jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker? 

  

1105  BorstOnd  F1 

  Heeft u zich op grond van deze uitnodiging laten onderzoeken?   

1106  GroupBorstOndN_a  F1 

  Waarom niet?   

1107  GroupBorstOndN_b  A255 

  Andere reden om geen borstfoto te laten maken   

1108  ProstFrq  F1 

  Hoe vaak is er in de afgelopen 5 jaar bij u bloed afgenomen, 
speciaal voor prostaatonderzoek (PSA-test)? 

  

1109  ProstRdn1  F1 

  Naar aanleiding waarvan werd de laatste bloedtest gedaan?   

1110  ProstRdn2  F1 

  Naar aanleiding waarvan werd de laatste bloedtest gedaan?   

1111  ProstRdn3  F1 

  Naar aanleiding waarvan werd de laatste bloedtest gedaan?   

1112  ProstRdn4  F1 

  Naar aanleiding waarvan werd de laatste bloedtest gedaan?   

1113  ProstRdn5  F1 

  Naar aanleiding waarvan werd de laatste bloedtest gedaan?   

1114  ProstRdn6  F1 

  Naar aanleiding waarvan werd de laatste bloedtest gedaan?   

1115  WoonWerka_a  F1 

  Woonwerkverkeer lopen werk of school dagen per week   

1116  WoonWerka_c  F2 

  Woonwerkverkeer lopen werk of school uren per dag   

1117  WoonWerka_e  F2 

  Woonwerkverkeer lopen werk of school minuten per dag   

1118  WoonWerkb_a  F1 

  Woonwerkverkeer fietsen werk of school dagen per week   

1119  WoonWerkb_c  F2 

  Woonwerkverkeer fietsen werk of school uren per dag   

1120  WoonWerkb_e  F2 

  Woonwerkverkeer fietsen werk of school minuten per dag   

1121  LInspWs_a  F2 

  Lichamelijke activiteit op werk of school licht en matig uren per week   

1122  ZInspWs_a  F2 

  Lichamelijke activiteit op werk of school zwaar uren per week   

1123  HuisHouda_a  F1 

  Licht huishoudelijke activiteiten dagen per week   

1124  HuisHouda_c  F2 

  Licht huishoudelijke activiteiten uren per dag   

1125  HuisHouda_e  F2 

  Licht huishoudelijke activiteiten minuten per dag   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1126  HuisHoudb_a  F1 

  Zwaar huishoudelijke activiteiten dagen per week   

1127  HuisHoudb_c  F2 

  Zwaar huishoudelijke activiteiten uren per dag   

1128  HuisHoudb_e  F2 

  Zwaar huishoudelijke activiteiten minuten per dag   

1129  Wandel_a  F1 

  Vrije tijd Wandelen dagen per week   

1130  Wandel_c  F2 

  Vrije tijd Wandelen uren per dag   

1131  Wandel_e  F2 

  Vrije tijd Wandelen minuten per dag   

1132  Fiets_a  F1 

  Vrije tijd Fietsen dagen per week   

1133  Fiets_c  F2 

  Vrije tijd Fietsen uren per dag   

1134  Fiets_e  F2 

  Vrije tijd Fietsen minuten per dag   

1135  Tuin_a  F1 

  Vrije tijd Tuinieren dagen per week   

1136  Tuin_c  F2 

  Vrije tijd Tuinieren uren per dag   

1137  Tuin_e  F2 

  Vrije tijd Tuinieren minuten per dag   

1138  Klus_a  F1 

  Vrije tijd Klussen dagen per week   

1139  Klus_c  F2 

  Vrije tijd Klussen uren per dag   

1140  Klus_e  F2 

  Vrije tijd Klussen minuten per dag   

1141  Sport1_Code  F11 

  CODE SPORT   

1142  DagSpo1  F1 

  Sport A Aantal dagen per week   

1143  GroupTydSpo1_a  F2 

  Sport A Aantal uren per dag   

1144  GroupTydSpo1_c  F2 

  Sport A Aantal minuten per dag   

1145  Sport2_Code  F11 

  CODE SPORT   

1146  DagSpo2  F1 

  Sport B Aantal dagen per week   

1147  GroupTydSpo2_a  F2 

  Sport B Aantal uren per dag   

1148  GroupTydSpo2_c  F2 

  Sport B Aantal minuten per dag   

1149  Sport3_Code  F11 

  CODE SPORT   

1150  DagSpo3  F1 

  Sport C Aantal dagen per week   

1151  GroupTydSpo3_a  F2 

  Sport C Aantal uren per dag   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1152  GroupTydSpo3_c  F2 

  Sport C Aantal minuten per dag   

1153  Sport4_Code  F11 

  CODE SPORT   

1154  DagSpo4  F1 

  Sport D Aantal dagen per week   

1155  GroupTydSpo4_a  F2 

  Sport D Aantal uren per dag   

1156  GroupTydSpo4_c  F2 

  Sport D Aantal minuten per dag   

1157  NVTSport1  F1 

  Sport, niet van toepassing (pawi)   

1158  NVTSport2  F1 

  Sport, niet van toepassing (pawi)   
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Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONSOP(1-8) en RINPERSOONOP (1-8) 

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.  Met dit RIN-nummer kan 

het bestand worden gekoppeld aan andere bestanden bij het CBS. 

Het bronbestand van dit microdatabestand bevatte geen burgerservicenummer. Via andere 

identificerende gegevens dan het burgerservicenummer kon het RIN-nummer ook aan dit 

bestand worden toegevoegd. Dit is gebeurd door van ieder record in het bronbestand de 

combinatie van geslacht, geboortedatum en adres op te zoeken in de GBA. Het CBS heeft 

namelijk iedere persoon in de GBA voorzien van een RIN-nummer. Als de specifieke 

combinatie voorkomt in de GBA, dan is het RIN-nummer van die persoon toegevoegd 

aan het record in het bronbestand. Op deze manier kon het RIN-nummer van personen in 

het bronbestand worden achterhaald.  

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

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RINPERSOON). Records in 

het microdatabestand die konden worden voorzien van een RIN-nummer hebben de 

waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. De overige records zijn niet teruggevonden in 

de GBA. Deze records hebben de waarde ‘G’ op RINPERSOONS gekregen, met een lege 

score in het veld RIN. 

Uitsluitend de combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een 

uniek persoon. Koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau moet 

daarom alleen worden uitgevoerd op records met RINPERSOONS ‘R’.  
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Voorkomende waarden van de variabelen 

Vanwege de grote hoeveelheid variabelen wordt verwezen naar Vragenlijsten 

Gezondheidsenquête.  Voor de remote access/ on site gebruikers te vinden in de map : 

\2_Metada\Gecon\2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/2011-ge2010-vragenlijsten.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/2011-ge2010-vragenlijsten.htm
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

141024 GECON 2013V1 Eerste plaatsing 

GECON 2013V2 Wijziging in enkele inhoudelijke variabelen  m.b.t. bewegen. 

 

 


