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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

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

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

de Statistiek betreffende Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 welke 

afkomstig zijn van de GGD-en, CBS en RIVM.”  

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

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

. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbaar bestand 

GEZOMONITOR2016V2 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Reden van de nieuwe versie het toevoegen van opleidingsgegevens voor 1 regio en 

de nieuwe beweegnorm 2017. 

 De GGD-en en RIVM zijn mede-eigenaar van dit bestand. Mogelijke gebruikers 

dienen zelf toestemming per jaargang aan te vragen bij het 'Loket' bij PGVN, via 

monitorgezondheid@ggdghor.nl. Het CBS ontvangt graag de toestemmingsmail, via 

microdata@cbs.nl, en dan kan het gebruik geregeld worden.  

 De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar 

uitgevoerd. De editie van 2016 was de tweede editie die in samenwerking tussen 

CBS, RIVM en de GGD-en tot stand is gekomen. 

 De koppelsleutel voor personen is RINPERSOONS en RINPERSOON.  

 Voor persoonskenmerken en/of achtergronden, die niet in dit bestand zijn 

opgenomen, dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij  

Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema Bevolking. Voor het aanvragen 

van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS raadpleeg de  

Onderzoeksomschrijvingen. 

http://www.ggdghorkennisnet.nl/loket-monitors-gezondheid
mailto:monitorgezondheid@ggdghor.nl
file://cbsp.nl/Profiel/Productie/csen/AppData/Roaming/Microsoft/Word/microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services 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 “Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Voor Remote Access gebruikers is de volgende bijlage beschikbaar: 

 Gemon2016waardenvariabelen.pdf 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Doel van het onderzoek 

Het doel van de Gezondheidsmonitor 2016 is het verkrijgen van landelijk, regionaal en 

lokaal vergelijkbare cijfers over (determinanten van) gezondheid, de sociale situatie en de 

leefstijl van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder. 

Opbouw van het onderzoek  

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 is een samenwerkingsverband 

tussen GGD’en, RIVM en CBS. Het is een steekproef van personen. De 

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 is een samenvoeging van gegevens 

over personen van 19 jaar of ouder uit de CBS Gezondheidsenquête en van de gegevens 

uit de Volwassenmonitor (VGZ) en de Ouderenmonitor (GZO) van alle 25 GGD’en. De 

data uit de CBS Gezondheidsenquête en die uit de onderzoeken van de GGD-en zijn 

samengebracht in één dataset en samen gewogen. 

Binnen deze onderzoeken waren de vraagstellingen over de volgende onderwerpen gelijk: 

ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen, beperkingen als gevolg van 

gezondheidsproblemen, functiebeperkingen, mantelzorg geven, mantelzorg ontvangen, 

lengte en gewicht en lichamelijke activiteit. Over deze onderwerpen publiceert CBS de 

uitkomsten op StatLine. Daarnaast hebben de GGD-en over de volgende onderwerpen 

onderling gecoördineerd informatie verzameld: angst en depressie, regie over het eigen 

leven, roken, alcoholgebruik, eenzaamheid, vrijwilligerswerk, ouderenmishandeling en 

geluidshinder. Over deze onderwerpen publiceert CBS de uitkomsten niet op StatLine. De 

gegevens over deze onderwerpen zijn echter wel opgenomen in het microdatabestand. De 

resultaten van zowel de CBS-GGD vragenset als de GGD-vragenset zijn (ook) 

gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. 

Waarnemingsmethode 

De CBS-Gezondheidsenquête werd in een “mixed-mode” design uitgevoerd: eerst werden 

de steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer 

Assisted Web Interviewing). Non-respondenten werden herbenaderd voor een interview 

aan huis (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing).  

De CBS-Gezondheidsenquête werd verspreid over het hele jaar 2016 afgenomen. De 

enquête was enkel in het Nederlands. 

Voor de GGD-enquêtes werden personen altijd eerst benaderd om via internet deel te 

nemen. Bij sommige GGD’en werd een papieren versie (PAPI – Paper and Pencil 

Interviewing) van de vragenlijst gelijk bij de aanschrijfbrief ingesloten, bij andere 

GGD’en ontvingen steekproefpersonen de papieren vragenlijst pas als zij niet reageerden 

op het verzoek mee te doen via internet. Bij een heel klein deel van de GGD’en en alleen 

http://www.volksgezondheidenzorg.info/
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in de grote steden zijn ook GGD-enquêtes mondeling of per telefoon afgenomen (in totaal 

0.1 procent). De GGD’en enquêteerden tussen september en december 2016.  

Berichtgevers 

Personen van 19 jaar of ouder in particuliere huishoudens. 

Steekproefomvang 

De netto steekproefomvang (het aantal respondenten) bedraagt bijna 460.000 personen. 

De respons bedroeg ongeveer 40 procent, maar verschilde sterk naar regio en naar 

leeftijdsgroep. De steekproefomvang verschilde sterk tussen de GGD’en en ook binnen 

GGD-regio’s zijn soms per deelgebied (bijvoorbeeld wijken of buurten) verschillende 

steekproeffracties gebruikt. Dit is gedaan om ook uitspraken te kunnen doen op 

bijvoorbeeld wijkniveau en om ook onder moeilijk bereikbare groepen voldoende 

aantallen respondenten te behalen. 

Controle- en correctiemethoden 

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie 

en volledigheid is uitgevoerd. 

Weging 

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt 

een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op persoons- en 

regiokenmerken.  

In het microdatabestand zijn 2 weegvariabelen opgenomen.  

Weegvariabele ‘ewCBSGGD’ is van toepassing op de onderwerpen die tussen het CBS 

en de GGD-en waren geharmoniseerd. Dat zijn de onderwerpen: ervaren gezondheid, 

langdurige aandoeningen, beperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen, 

functiebeperkingen, mantelzorg geven, mantelzorg ontvangen, lengte en gewicht en 

lichamelijke activiteit.   

Weegvariabele ‘ewGGD’ is van toepassing op de onderwerpen die alleen tussen de GGD-

en onderling waren geharmoniseerd. Dat zijn de onderwerpen: angst en depressie, regie 

over het eigen leven, roken, alcoholgebruik, eenzaamheid, vrijwilligerswerk, 

ouderenmishandeling en geluidshinder. 

Nauwkeurigheid 

Omdat de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 een steekproef betreft, 

zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarges 

(asymmetrische bij percentages en symmetrische bij gemiddelden) worden in de 

StatLinetabellen bij de cijfers gegeven. Indien een cijfer is gebaseerd op minder dan 100 
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waarnemingen, wordt het cijfer op StatLine niet getoond in de tabel vanwege te grote 

marges. 

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2016 zijn ten dele vergelijkbaar met de 

uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2012. De onderzoeksopzet van beide edities was 

in grote lijnen gelijk. De vraagstellingen over de volgende onderwerpen was zowel in 

2012 als 2016 afgestemd tussen CBS enerzijds en de GGD-en anderzijds en werd tussen 

beide jaren ook niet gewijzigd: ervaren gezondheid, lengte en gewicht (overgewicht), 

lichamelijke activiteit, functionele beperkingen, mantelzorg geven.  

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2016 zijn niet zomaar te vergelijken met de 

uitkomsten van de jaarlijkse CBS-Gezondheidsenquête. Het CBS-onderzoek is veel 

kleiner van omvang, richt zich op de bevolking van alle leeftijden en kent een afwijkende 

onderzoeksopzet.  

Gegevens op Statline 

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2016 zijn gepubliceerd in de statlinetabel: 

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016  

 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83674NED&D1=0-3,9,12,16,19&D2=a&D3=0&D4=0,5-16,32,35-36,136-137,142,166,201,206,221,229,342,406&D5=l&HD=171102-1443&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  RINPERSOONS 

 

A1 

  Soort indentificatiecode persoon   

2  RINPERSOON 

 

A9 

  Indentificatienummer persoon   

3  AGOJB201 

 

F4 

  Onderzoeksjaar   

4  geslacht 

 

F1 

  Geslacht   

5  geboortejaar 

 

F4 

  Geboortejaar   

6  LeeftijdCBS 

 

F3 

  Leeftijd van de CBS deelnemer op 01-09-2016   

7  Surveynummer 

 

F1 

  Deelname aan GGD-enquete of CBS-gezondheidsenquete   

8  MIDGV201 

 

F1 

  Doelgroep VGZ of GZO   

9  MIREB201 

 

F2 

  GGD-regio   

10  MIBNV201 

 

F1 

  Manier van invullen   

11  MITLV201 

 

F1 

  Taal van de vragenlijst   

12  AGHHB201 

 

F1 

  Wat is uw burgerlijke staat?   

13  AGHHB203 

 

F1 

  Ik woon met een partner   

14  AGHHB212 

 

F1 

  Ik woon met kind(eren) jonger dan 18 jaar   

15  AGHHB207 

 

F1 

  Ik woon met kind(eren) van 18 jaar en ouder   

16  AGHHB208 

 

F1 

  Ik woon met ouder(s)   

17  AGHHB209 

 

F1 

  Ik woon met andere volwassene(n)   

18  AGHHB210 

 

F1 

  Ik woon niet samen maar heb duurzame relatie   

19  AGHHB211 

 

F1 

  Ik woon alleen   

20  huishoudsamenstellingCBS 

 

F2 

  Huishoudsamenstelling van CBS deelnemers   

21  KLGGB201 

 

F1 

  Hoe is over het algemeen uw gezondheid?   

22  CALGB260 

 

F1 

  Heeft u een of meer langdurige ziekten?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
23  CALGB261 

 

F1 

  In welke mate vanwege gezondheid beperkt in activiteiten?   

24  LGBPB201 

 

F1 

  Kunt u gesprek volgen met 3 of meer personen?   

25  LGBPB202 

 

F1 

  Kunt u gesprek voeren met 1 persoon?   

26  LGBPB203 

 

F1 

  Kunt u kleine letters lezen?   

27  LGBPB204 

 

F1 

  Kunt u gezicht herkennen?   

28  LGBPB205 

 

F1 

  Kunt u 5 kg dragen?   

29  LGBPB206 

 

F1 

  Kunt u bukken en oppakken?   

30  LGBPB207 

 

F1 

  Kunt u 400 meter lopen?   

31  GGADB201 

 

F1 

  Hoe vaak vermoeid zonder duidelijke reden?   

32  GGADB202 

 

F1 

  Hoe vaak zenuwachtig?   

33  GGADB203 

 

F1 

  Hoe vaak zo zenuwachtig dat niet tot rust kon komen?   

34  GGADB204 

 

F1 

  Hoe vaak hopeloos?   

35  GGADB205 

 

F1 

  Hoe vaak rusteloos of ongedurig?   

36  GGADB206 

 

F1 

  Hoe vaak zo rusteloos dat niet meer stil kon zitten?   

37  GGADB207 

 

F1 

  Hoe vaak somber of depressief?   

38  GGADB208 

 

F1 

  Hoe vaak gevoel dat alles veel moeite kostte?   

39  GGADB209 

 

F1 

  Hoe vaak zo somber dat niets hielp om op te vrolijken?   

40  GGADB210 

 

F1 

  Hoe vaak afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?   

41  GGRLB201 

 

F1 

  Weinig controle over dingen die mij overkomen   

42  GGRLB202 

 

F1 

  Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid 
oplossen 

  

43  GGRLB203 

 

F1 

  Weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te 
veranderen 

  

44  GGRLB204 

 

F1 

  Ik voel me vaak hulpeloos bij omgaan problemen van het leven   

45  GGRLB205 

 

F1 

  Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
46  GGRLB206 

 

F1 

  Wat er in de toekomst met me gebeurt hangt voor grootste deel 
van mezelf af 

  

47  GGRLB207 

 

F1 

  Ik kan ongeveer alles als ik mn zinnen erop gezet heb   

48  AGLNB201 

 

F3 

  Hoe lang bent u?   

49  AGGWB201 

 

F3 

  Hoeveel kilo weegt u?   

50  LFRKB205 

 

F1 

  Rookt u weleens?   

51  LFRKB206 

 

F1 

  Heeft u vroeger wel gerookt?   

52  LFALB201 

 

F1 

  Bier (geen alcoholvrij/malt bier)   

53  LFALB214 

 

F1 

  Licht alcoholische dranken   

54  LFALB202 

 

F1 

  Wijn, sherry, port, vermout, cider   

55  LFALB203 

 

F1 

  Likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever   

56  LFALB204 

 

F1 

  Jenever, brandewijn etc, gedestilleerd   

57  LFALB205 

 

F1 

  Alcohol gemengd met fris of sap, breezers, shooters   

58  LFALB217 

 

F1 

  Ander drankje met alcohol   

59  LFALB206 

 

F1 

  Dronk vroeger wel, in afgelopen 12 mndn niet   

60  LFALB207 

 

F1 

  Nooit alcohol gedronken   

61  LFALB208 

 

F1 

  Aantal door-de-weekse dagen gedronken?   

62  LFALB215 

 

F2 

  Aantal glazen op door-de-weekse dag?   

63  LFALB210 

 

F1 

  Aantal weekend-dagen gedronken?   

64  LFALB216 

 

F2 

  Aantal glazen op weekend-dag?   

65  LFALB212 

 

F2 

  Hoe vaak 4 glazen of meer per dag gedronken?   

66  LFALB213 

 

F2 

  Hoe vaak 6 glazen of meer per dag gedronken?   

67  sport1 

 

A50 

  Sport1 open antwoord   

68  sport2 

 

A50 

  Sport2 open antwoord   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
69  sport3 

 

A50 

  Sport3 open antwoord   

70  sport4 

 

A50 

  Sport4 open antwoord   

71  GGEEB201 

 

F1 

  Kan praten over dagelijkse problemen   

72  GGEEB202 

 

F1 

  Mis goede vriend   

73  GGEEB203 

 

F1 

  Ervaar leegte   

74  GGEEB204 

 

F1 

  Heb mensen om op terug te vallen bij narigheid   

75  GGEEB205 

 

F1 

  Mis gezelligheid   

76  GGEEB206 

 

F1 

  Kring van vrienden is beperkt   

77  GGEEB207 

 

F1 

  Veel mensen om op te vertrouwen   

78  GGEEB208 

 

F1 

  Voldoende mensen waarmee verbondenheid is   

79  GGEEB209 

 

F1 

  Mis mensen om me heen   

80  GGEEB210 

 

F1 

  Voel me vaak in de steekgelaten   

81  GGEEB211 

 

F1 

  Kan bij vrienden terecht wanneer behoefte is   

82  MCMZGB205 

 

F1 

  Heeft u afgelopen 12 mndn mantelzorg gegeven?   

83  MCMZGB206 

 

F1 

  Geeft u deze mantelzorg nu nog?   

84  MCMZGB203 

 

F3 

  Hoeveel uur mantelzorg geeft u nu per week?   

85  MCMZGB207 

 

F1 

  Hoe lang geeft u al mantelzorg?   

86  MCMZGB204 

 

F1 

  Hoe belast voelt u zich nu door de zorg?   

87  MCMZOB318 

 

F1 

  Heeft u in afgelopen 12 mndn mantelzorg gekregen?   

88  MCMZOB319 

 

F1 

  Krijgt u deze mantelzorg nu nog?   

89  MCMZOB320 

 

F3 

  Hoeveel uur mantelzorg krijgt u nu per week?   

90  MMVWB201 

 

F1 

  Doet u vrijwilligerswerk?   

91  WOGHB201 

 

F2 

  Geluidhinder door wegverkeer > 50 km/uur   

92  WOGHB202 

 

F2 

  Geluidhinder door wegverkeer < 50 km/uur   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
93  WOGHB203 

 

F2 

  Geluidhinder door treinverkeer   

94  WOGHB204 

 

F2 

  Geluidhinder door vliegverkeer   

95  WOGHB205 

 

F2 

  Geluidhinder door brommers/scooters   

96  WOGHB206 

 

F2 

  Geluidhinder door buren   

97  MMOMB301 

 

F1 

  Afgelopen 12 mndn thuis beledigd, getreiterd etc?   

98  MMOMB302 

 

F1 

  Afgelopen 12 mndn thuis geslagen, geschopt etc?   

99  MMOMB303 

 

F1 

  Afgelopen 12 mndn thuis niet geholpen met verzorging?   

100  MMOMB304 

 

F1 

  Afgelopen 12 mndn thuis financieel benadeeld?   

101  MMOMB305 

 

F1 

  Afgelopen 12 mndn thuis vrijheid beperkt etc?   

102  MMOMB306 

 

F1 

  Afgelopen 12 mndn thuis ongewenst seksuele opmerkingen etc?   

103  MMOWB201 

 

F1 

  Wat is uw hoogst voltooide opleiding?   

104  OpleidingCBS 

 

F2 

  Hoogst voltooide opleiding CBS deelnemer   

105  MMWSB202 

 

F1 

  Ik werk, betaald, 32 uur of meer pw   

106  MMWSB203 

 

F1 

  Ik werk, betaald, 20 tot 32 uur pw   

107  MMWSB204 

 

F1 

  Ik werk, betaald, 12 tot 20 uur pw   

108  MMWSB205 

 

F1 

  Ik werk, betaald, 1 tot 12 uur pw   

109  MMWSB206 

 

F1 

  Ik ben met pensioen   

110  MMWSB207 

 

F1 

  Ik ben werkloos/werkzoekend   

111  MMWSB208 

 

F1 

  Ik ben arbeidsongeschikt   

112  MMWSB209 

 

F1 

  Ik heb een bijstandsuitkering   

113  MMWSB210 

 

F1 

  Ik ben huisvrouw/huisman   

114  MMWSB211 

 

F1 

  Ik volg onderwijs/ik studeer   

115  MMIKB201 

 

F1 

  Heeft u afg 12 mndn moeite gehad om vh hhinkomen rond te 
komen? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
116  LFT0109 

 

F3 

  Leeftijd op 1 september 2016   

117  Etniciteit 

 

F2 

  Etniciteit   

118  Kaapverdiaan 

 

F1 

  Kaapverdiaan   

119  KwintielInk 

 

A1 

  Gestandaardiseerd huishoudinkomen in kwintielen   

120  Gemeentecode 

 

A4 

  Gemeentecode   

121  PrimaireEenheid 

 

A8 

  PrimaireEenheid   

122  Postcode4 

 

A4 

  Postcode4   

123  Wijkcode 

 

A2 

  Wijkcode   

124  Buurtcode 

 

A2 

  Buurtcode   

125  ewCBSGGD 

 

F18 

  Gewicht CBS en GGD respondenten samen   

126  ewGGD 

 

F18 

  Gewicht alleen GGD respondenten   

127  ewGZOLim 

 

F18 

  Gewicht ouderenquête Limburgse GGD-en   

128  AGHHAA201 

 

F1 

  Wat is uw burgerlijke staat? (opgeschoond)   

129  AGHHAA203 

 

F1 

  Ik woon met een partner (opgeschoond)   

130  AGHHAA212 

 

F1 

  Ik woon met kind(eren) jonger dan 18 jaar (opgeschoond)   

131  AGHHAA207 

 

F1 

  Ik woon met kind(eren) van 18 jaar en ouder (opgeschoond)   

132  AGHHAA208 

 

F1 

  Ik woon met ouder(s) (opgeschoond)   

133  AGHHAA209 

 

F1 

  Ik woon met andere volwassene(n) (opgeschoond)   

134  AGHHAA210 

 

F1 

  Ik woon niet samen maar heb duurzame relatie (opgeschoond)   

135  AGHHAA211 

 

F1 

  Ik woon alleen (opgeschoond)   

136  AGHHA202 

 

F1 

  Burgerlijke staat, in 4 categorieën   

137  AGHHS201 

 

F1 

  Eenoudergezin (woont met kind(eren), maar niet met partner, 
ouder(s) of andere volwassene(n)) 

  

138  AGHHS202 

 

F1 

  Huishouden zonder thuiswonende kinderen   
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139  AGHHA203 

 

F1 

  Alleenwonend (eenpersoonshuishouden)   

140  AGHHA212 

 

F1 

  Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jr   

141  AGHHA207 

 

F1 

  Huishouden met thuiswonende kinderen van 18 jr en ouder   

142  AGHHS203 

 

F1 

  Huishouden met thuiswonende kinderen   

143  KLGGA207 

 

F1 

  Ervaren gezondheid, in 3 categorieën   

144  KLGGA208 

 

F1 

  Ervaart gezondheid als (zeer) goed   

145  CALGA260 

 

F1 

  Heeft langdurige ziekte(n) of aandoening(en) (korte vraag)   

146  CALGA261 

 

F1 

  Is (ernstig) beperkt in activiteiten vanwege gezondheid   

147  CALGA262 

 

F1 

  Is ernstig beperkt in activiteiten vanwege gezondheid   

148  CALGS260 

 

F1 

  Heeft langdurige ziekte(n) en is (ernstig) beperkt in activiteiten   

149  LGBPS209 

 

F1 

  Heeft minimaal een beperking met horen, zien of mobiliteit (ofwel 
minimaal grote moeite met 1 vd 7 OECD items) 

  

150  LGBPS203 

 

F1 

  Heeft gehoorbeperkingen (ofwel minimaal grote moeite met 1 vd 2 
OECD items mbt horen) 

  

151  LGBPS204 

 

F1 

  Heeft gezichtsbeperkingen (ofwel minimaal grote moeite met 1 vd 
2 OECD items mbt zien) 

  

152  LGBPS205 

 

F1 

  Heeft mobiliteitsbeperkingen (ofwel minimaal grote moeite met 1 
vd 3 OECD items mbt mobiliteit) 

  

153  GGADS201 

 

F2 

  Risico op angststoornis of depressie, totaalscore   

154  GGADA201 

 

F1 

  Risico op angststoornis of depressie, in 3 categorieën   

155  GGADA202 

 

F1 

  Matig of hoog risico op angststoornis of depressie   

156  GGADA203 

 

F1 

  Hoog risico op angststoornis of depressie   

157  GGRLS202 

 

F2 

  Regie over eigen leven, totaalscore   

158  GGRLS203 

 

F1 

  Heeft matig of veel regie over eigen leven   

159  GGRLS204 

 

F1 

  Regie over eigen leven, in 3 categorieën   

160  AGLNA201 

 

F3 

  Lengte (opgeschoond)   



        

 

 

Microdata Services 

 

Documentatie gemon2016  16  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
161  AGGWA201 

 

F3 

  Gewicht (opgeschoond)   

162  AGGWS201 

 

F3.2 

  Body Mass Index (BMI) (opgeschoond)   

163  AGGWS201_incl_extreem 

 

F3.2 

  Body Mass Index (BMI), incl. extreme waarden   

164  AGGWS203 

 

F1 

  Body Mass Index (BMI), in 5 categorieën   

165  AGGWS204 

 

F1 

  Overgewicht, ofwel een BMI van 25 of hoger   

166  AGGWS205 

 

F1 

  Obesitas, ofwel een BMI van 30 of hoger   

167  AGGWS206 

 

F1 

  Ondergewicht, ofwel een BMI tot 18,5   

168  AGGWS207 

 

F1 

  Gezond gewicht, ofwel een BMI van 18,5 tot 25   

169  AGGWS208 

 

F1 

  Matig overgewicht, ofwel een BMI van 25 tot 30   

170  LFRKAA206 

 

F1 

  Heeft u vroeger wel gerookt? (opgeschoond)   

171  LFRKA205 

 

F1 

  Roker   

172  LFRKA206 

 

F1 

  Ex-roker   

173  LFRKA207 

 

F1 

  Heeft nooit gerookt   

174  LFALAA201 

 

F1 

  Bier (geen alcoholvrij/malt bier) (opgeschoond)   

175  LFALAA214 

 

F1 

  Licht alcoholische dranken (opgeschoond)   

176  LFALAA202 

 

F1 

  Wijn, sherry, port, vermout, cider (opgeschoond)   

177  LFALAA203 

 

F1 

  Likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever (opgeschoond)   

178  LFALAA204 

 

F1 

  Jenever, brandewijn etc, gedestilleerd (opgeschoond)   

179  LFALAA205 

 

F1 

  Alcohol gemengd met fris of sap, breezers, shooters 
(opgeschoond) 

  

180  LFALAA217 

 

F1 

  Ander drankje met alcohol (opgeschoond)   

181  LFALAA206 

 

F1 

  Dronk vroeger wel, in afgelopen 12 mndn niet (opgeschoond)   

182  LFALAA207 

 

F1 

  Nooit alcohol gedronken (opgeschoond)   

183  LFALAA208 

 

F1 

  Aantal door-de-weekse dagen gedronken? (opgeschoond)   
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184  LFALAA215 

 

F2 

  Aantal glazen op door-de-weekse dag? (opgeschoond)   

185  LFALAA210 

 

F1 

  Aantal weekend-dagen gedronken? (opgeschoond)   

186  LFALAA216 

 

F2 

  Aantal glazen op weekend-dag? (opgeschoond)   

187  LFALAA212 

 

F2 

  Hoe vaak 4 glazen of meer per dag gedronken? (opgeschoond)   

188  LFALAA213 

 

F2 

  Hoe vaak 6 glazen of meer per dag gedronken? (opgeschoond)   

189  LFALA201 

 

F1 

  Drinker (in afgelopen 12 maanden)   

190  LFALA202 

 

F1 

  Ex-drinker   

191  LFALB2S1 

 

F1 

  Alcohol drinken, in 3 categorieën   

192  alcdgn_ddw 

 

F2.1 

  Aantal dagen alcohol door-de-weeks   

193  alcdgn_wkd 

 

F2.1 

  Aantal dagen alcohol in het weekend   

194  glznalc_ddwdag 

 

F2.1 

  Aantal glazen alcohol per dag door-de-weeks   

195  glznalc_wkddag 

 

F2.1 

  Aantal glazen alcohol per dag in het weekend   

196  alc_doordeweeks 

 

F4.1 

  Totaal aantal glazen alcohol door-de-weeks   

197  alc_weekend 

 

F4.1 

  Totaal aantal glazen alcohol in het weekend   

198  alc_week 

 

F3.1 

  Totaal aantal glazen alcohol per week   

199  LFALS230 

 

F1 

  Overmatige drinker, richtlijn Voedingscentrum, vóór RGV 2006 
(dwz meer dan 21 (m) of 14 (v) glazen pw) 

  

200  LFALS231 

 

F1 

  Overmatige drinker, richtlijn RGV 2006 (dwz meer dan 14 (m) of 7 
(v) glazen pw) 

  

201  LFALS232 

 

F1 

  Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag, richtlijn RGV 2015   

202  LFALA213 

 

F1 

  Zware drinker (dwz minstens 1x pw 6 (m) dan wel 4 (v) glazen of 
meer per dag) 

  

203  GGEES203 

 

F2 

  Eenzaamheid (obv De Jong Gierveld schaal), totaalscore   

204  GGEES208 

 

F1 

  Eenzaamheid (obv De Jong Gierveld schaal), in 4 categorieën   

205  GGEES217 

 

F1 

  Is eenzaam (obv De Jong Gierveld schaal)   
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206  GGEES209 

 

F1 

  Is (zeer) ernstig eenzaam (obv De Jong Gierveld schaal)   

207  GGEES204 

 

F1 

  Emotionele eenzaamheid, totaalscore   

208  GGEES215 

 

F1 

  Is emotioneel eenzaam   

209  GGEES205 

 

F1 

  Sociale eenzaamheid, totaalscore   

210  GGEES216 

 

F1 

  Is sociaal eenzaam   

211  MCMZOS307 

 

F3 

  Aantal uur per wk dat nu mantelzorg wordt ontvangen   

212  MMVWA201 

 

F1 

  Doet vrijwilligerswerk   

213  MMOMA301 

 

F1 

  Psychisch geweld thuis afgelopen 12 mndn   

214  MMOMA302 

 

F1 

  Lichamelijk geweld thuis afgelopen 12 mndn   

215  MMOMA303 

 

F1 

  Verwaarloosd in verzorging thuis afgelopen 12 mndn   

216  MMOMA304 

 

F1 

  Financieel benadeeld thuis afgelopen 12 mndn   

217  MMOMA305 

 

F1 

  Vrijheid beperkt thuis afgelopen 12 mndn   

218  MMOMA306 

 

F1 

  Ongewenst seksueel benaderd thuis afgelopen 12 mndn   

219  WOGHBA201 

 

F1 

  Ervaren geluidhinder door wegverkeer > 50 km/u, in 3 categorieën   

220  WOGHBA202 

 

F1 

  Ervaart matig of ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/u   

221  WOGHBA203 

 

F1 

  Ervaart ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/u   

222  WOGHBA204 

 

F1 

  Ervaren geluidhinder door wegverkeer < 50 km/u, in 3 categorieën   

223  WOGHBA205 

 

F1 

  Ervaart matig of ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/u   

224  WOGHBA206 

 

F1 

  Ervaart ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/u   

225  WOGHBA207 

 

F1 

  Ervaren geluidhinder door treinverkeer, in 3 categorieën   

226  WOGHBA208 

 

F1 

  Ervaart matig of ernstige geluidhinder door treinverkeer   

227  WOGHBA209 

 

F1 

  Ervaart ernstige geluidhinder door treinverkeer   

228  WOGHBA210 

 

F1 

  Ervaren geluidhinder door vliegverkeer, in 3 categorieën   

229  WOGHBA211 

 

F1 

  Ervaart matig of ernstige geluidhinder door vliegverkeer   
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230  WOGHBA212 

 

F1 

  Ervaart ernstige geluidhinder door vliegverkeer   

231  WOGHBA213 

 

F1 

  Ervaren geluidhinder door brommers/scooters, in 3 categorieën   

232  WOGHBA214 

 

F1 

  Ervaart matig of ernstige geluidhinder door brommers/scooters   

233  WOGHBA215 

 

F1 

  Ervaart ernstige geluidhinder door brommers/scooters   

234  WOGHBA216 

 

F1 

  Ervaren geluidhinder door buren, in 3 categorieën   

235  WOGHBA217 

 

F1 

  Ervaart matig of ernstige geluidhinder door buren   

236  WOGHBA218 

 

F1 

  Ervaart ernstige geluidhinder door buren   

237  MMOWA201 

 

F1 

  Hoogst voltooide opleiding, in 4 categorieën   

238  MMWSA205 

 

F1 

  Heeft ten minste 1 uur per week betaald werk   

239  MMWSA206 

 

F1 

  Is volledig met pensioen (en heeft geen betaald werk (meer))   

240  MMWSA212 

 

F1 

  Is met pensioen, maar heeft ook nog betaald werk   

241  MMWSA207 

 

F1 

  Is volledig werkloos/werkzoekend (en heeft geen betaald werk 
(meer)) 

  

242  MMWSA213 

 

F1 

  Is werkloos/werkzoekend, maar heeft ook nog betaald werk   

243  MMWSA208 

 

F1 

  Is volledig arbeidsongeschikt (en heeft geen betaald werk (meer)), 
heeft geen pensioen en is niet werkloos/werkzoekend) 

  

244  MMWSA214 

 

F1 

  Is arbeidsongeschikt, maar heeft ook nog betaald werk, een 
pensioen (als jonger dan 65) of is nog werkloos/werkzoekend 

  

245  MMWSA210 

 

F1 

  Is volledig huisman/-vrouw (en heeft geen betaald werk (meer) en 
is niet werkloos/werkzoekend) 

  

246  MMWSA211 

 

F1 

  Volgt volledig onderwijs/studeert volledig (en heeft niet 20 uur of 
meer pw betaald werk en heeft geen pensioen) 

  

247  MMIKA201 

 

F1 

  Afg 12 mndn moeite met rondkomen vh huishoudinkomen   

248  AGLFS202 

 

F2 

  Leeftijd in 5-jaarsklassen GGDen (obv leeftijd uit BRP op 01-09-
2016) 

  

249  Lftklassen 

 

F2 

  Leeftijd tot 85 jaar in 5-jaarsklassen; 85 jaar en ouder is 
samengenomen 

  

250  Leeftijdstatline2 

 

F1 

  Leeftijd in twee categorieën: 19-64 jarigen vs 65-plussers   
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251  code1 

 

A6 

  subcode (niv 3) bij sport1   

252  sportgroep1 

 

A6 

  sportgroep (niv 1) bij sport1   

253  sportgroep1_t 

 

A26 

  tekst behorende bij sportgroep1 (sport1)   

254  hoofdcode1 

 

A6 

  hoofdcode (niv 2) bij sport1   

255  hoofdcode1_t 

 

A47 

  tekst behorende bij hoofdcode1 (sport1)   

256  code1_t 

 

A50 

  tekst behorende bij code1 (sport1)   

257  code2 

 

A6 

  subcode (niv 3) bij sport2   

258  sportgroep2 

 

A6 

  sportgroep (niv 1) bij sport2   

259  sportgroep2_t 

 

A26 

  tekst behorende bij sportgroep2 (sport2)   

260  hoofdcode2 

 

A6 

  hoofdcode (niv 2) bij sport2   

261  hoofdcode2_t 

 

A47 

  tekst behorende bij hoofdcode2 (sport2)   

262  code2_t 

 

A50 

  tekst behorende bij code2 (sport2)   

263  code3 

 

A6 

  subcode (niv 3) bij sport3   

264  sportgroep3 

 

A6 

  sportgroep (niv 1) bij sport3   

265  sportgroep3_t 

 

A26 

  tekst behorende bij sportgroep3 (sport3)   

266  hoofdcode3 

 

A6 

  hoofdcode (niv 2) bij sport3   

267  hoofdcode3_t 

 

A47 

  tekst behorende bij hoofdcode3 (sport3)   

268  code3_t 

 

A50 

  tekst behorende bij code3 (sport3)   

269  code4 

 

A6 

  subcode (niv 3) bij sport4   

270  sportgroep4 

 

A6 

  sportgroep (niv 1) bij sport4   

271  sportgroep4_t 

 

A26 

  tekst behorende bij sportgroep4 (sport4)   

272  hoofdcode4 

 

A6 

  hoofdcode (niv 2) bij sport4   

273  hoofdcode4_t 

 

A47 

  tekst behorende bij hoofdcode4 (sport4)   

274  code4_t 

 

A50 

  tekst behorende bij code4 (sport4)   
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275  GEZVRGWoonWerkDagenWandelen 

 

F1 

  Woonwerk lopen dagen per week   

276  GEZVRGWoonWerkUrenWandelen 

 

F2 

  Woonwerk lopen uren per dag   

277  GEZVRGWoonWerkMinutenWandelen 

 

F3 

  Woonwerk lopen minuten per dag   

278  GEZVRGWoonWerkDagenFietsen 

 

F1 

  Woonwerk fietsen dagen per week   

279  GEZVRGWoonWerkUrenFietsen 

 

F2 

  Woonwerk fietsen uren per dag   

280  GEZVRGWoonWerkMinutenFietsen 

 

F3 

  Woonwerk fietsen minuten per dag   

281  GEZVRGDagenWandelen 

 

F1 

  Wandelen dagen per week   

282  GEZVRGUrenWandelen 

 

F2 

  Wandelen uren per dag   

283  GEZVRGMinutenWandelen 

 

F3 

  Wandelen minuten per dag   

284  GEZVRGDagenFietsen 

 

F1 

  Fietsen dagen per week   

285  GEZVRGUrenFietsen 

 

F2 

   Fietsen uren per dag   

286  GEZVRGMinutenFietsen 

 

F3 

  Fietsen minuten per dag   

287  GEZVRGDagenTuinieren 

 

F1 

  Tuinieren dagen per week   

288  GEZVRGUrenTuinieren 

 

F2 

  Tuinieren uren per dag   

289  GEZVRGMinutenTuinieren 

 

F3 

  Tuinieren minuten per dag   

290  GEZVRGDagenKlussen 

 

F1 

  Klussen dagen per week   

291  GEZVRGUrenKlussen 

 

F2 

  Klussen uren per dag   

292  GEZVRGMinutenKlussen 

 

F3 

  Klussen minuten per dag   

293  GEZVRGDagenLichtMatigHuishouden 

 

F1 

  Huishoudelijk licht dagen per week   

294  GEZVRGUrenLichtMatigHuishouden 

 

F2 

  Huishoudelijk licht uren per dag   

295  GEZVRGMinutenLichtMatigHuishouden 

 

F3 

  Huishoudelijk licht minuten per dag   

296  GEZVRGDagenZwaarhuishouden 

 

F1 

  Huishoudelijk zwaar dagen per week   

297  GEZVRGUrenZwaarHuishouden 

 

F2 

  Huishoudelijk zwaar uren per dag   

298  GEZVRGMinutenZwaarHuishouden 

 

F3 

  Huishoudelijk zwaar minuten per dag   
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299  GEZVRGUrenLichtMatigWerk 

 

F3 

  Werk licht uren per week   

300  GEZVRGUrenZwaarWerk 

 

F3 

  Werk zwaar uren per week   

301  GEZVRGDagenEersteSport 

 

F1 

  Sport1 dagen per week   

302  GEZVRGUrenEersteSport 

 

F2 

  Sport1 uren per dag   

303  GEZVRGMinutenEersteSport 

 

F3 

  Sport1 minuten per dag   

304  GEZVRGDagenTweedeSport 

 

F1 

  Sport2 dagen per week   

305  GEZVRGUrenTweedeSport 

 

F2 

  Sport2 uren per dag   

306  GEZVRGMinutenTweedeSport 

 

F3 

  Sport2 minuten per dag   

307  GEZVRGDagenDerdeSport 

 

F1 

  Sport3 dagen per week   

308  GEZVRGUrenDerdeSport 

 

F2 

  Sport3 uren per dag   

309  GEZVRGMinutenDerdeSport 

 

F3 

  Sport3 minuten per dag   

310  GEZVRGDagenVierdeSport 

 

F1 

  Sport4 dagen per week   

311  GEZVRGUrenVierdeSport 

 

F2 

  Sport4 uren per dag   

312  GEZVRGMinutenVierdeSport 

 

F3 

  Sport4 minuten per dag   

313  sport1Subcode 

 

A6 

  6 cijferige subcode voor ingevulde sport1   

314  sport2Subcode 

 

A6 

  6 cijferige subcode voor ingevulde sport2   

315  sport3Subcode 

 

A6 

  6 cijferige subcode voor ingevulde sport3   

316  sport4Subcode 

 

A6 

  6 cijferige subcode voor ingevulde sport4   

317  sport1Hoofdcode 

 

A4 

  4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport1   

318  sport2Hoofdcode 

 

A4 

  4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport2   

319  sport3Hoofdcode 

 

A4 

  4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport3   

320  sport4Hoofdcode 

 

A4 

  4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport4   

321  sport1Sportgroep 

 

A2 

  2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport1   

322  sport2Sportgroep 

 

A2 

  2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport2   
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323  sport3Sportgroep 

 

A2 

  2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport3   

324  sport4Sportgroep 

 

A2 

  2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport4   

325  AlleSportVarsMis 

 

F5.1 

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

  

326  AinsworthCodeSport1 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport1   

327  AinsworthCodeSport2 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport2   

328  AinsworthCodeSport3 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport3   

329  AinsworthCodeSport4 

 

F5 

  Ainsworth codering bij Sport4   

330  wwlmet 

 

F5.1 

  Woonwerkverkeer lopen toegekende MET-waarde   

331  wwfmet 

 

F5.1 

  Woonwerkverkeer fietsen toegekende MET-waarde   

332  wanmet 

 

F5.1 

  Vrije tijd wandelen toegekende MET-waarde   

333  fietmet 

 

F5.1 

  Vrije tijd fietsen toegekende MET-waarde   

334  tuinmet 

 

F5.1 

  Vrije tijd tuinieren toegekende MET-waarde   

335  klusmet 

 

F5.1 

  Vrije tijd klussen toegekende MET-waarde   

336  hhlmet 

 

F5.1 

  Huishoudelijke activiteiten licht toegekende MET-waarde   

337  hhzmet 

 

F5.1 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar toegekende MET-waarde   

338  werklmet 

 

F5.1 

  Activiteiten op werk en school licht toegekende MET-waarde   

339  werkzmet 

 

F5.1 

  Activiteiten op werk en school zwaar toegekende MET-waarde   

340  spo1met 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 1 toegekende MET-waarde   

341  spo2met 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 2 toegekende MET-waarde   

342  spo3met 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 3 toegekende MET-waarde   

343  spo4met 

 

F5.1 

  Vrije tijd sport 4 toegekende MET-waarde   

344  totmis 

 

F8.2 

  Respondent heeft alle vragen over beweeggedrag missend ja (1) 
of nee (0) en wordt daarom uitgesloten 
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345  uitsluit 

 

F8.2 

  Respondent heeft 3 of meer onderdelen (bv vervoer, vrije tijd, 
school) missend ja (1) of nee (0) en wordt daarom uitgesloten 

  

346  wwlmdg 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen minuten per dag   

347  wwfmdg 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen minuten per dag   

348  wanmdg 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen minuten per dag   

349  fietmdg 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen minuten per dag   

350  spo1mdg 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 minuten per dag   

351  spo2mdg 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 minuten per dag   

352  spo3mdg 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 minuten per dag   

353  spo4mdg 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 minuten per dag   

354  tuinmdg 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren minuten per dag   

355  klusmdg 

 

F5 

  Vrije tijd klussen minuten per dag   

356  hhlmdg 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht minuten per dag   

357  hhzmdg 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar minuten per dag   

358  wwlmwk 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen minuten per week   

359  wwfmwk 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen minuten per week   

360  wanmwk 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen minuten per week   

361  fietmwk 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen minuten per week   

362  spo1mwk 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 minuten per week   

363  spo2mwk 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 minuten per week   

364  spo3mwk 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 minuten per week   

365  spo4mwk 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 minuten per week   

366  tuinmwk 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren minuten per week   

367  klusmwk 

 

F5 

  Vrije tijd klussen minuten per week   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
368  hhlmwk 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht minuten per week   

369  hhzmwk 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar minuten per week   

370  werkldw 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht dagen per week   

371  werkzdw 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar dagen per week   

372  werklmwk 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht minuten per week   

373  werklmdg 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht minuten per dag   

374  werkzmwk 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar minuten per week   

375  werkzmdg 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar minuten per dag   

376  wwmwk 

 

F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) minuten per week   

377  spmwk 

 

F5 

  Sport (totaal) minuten per week   

378  vtmwk 

 

F5 

  Vrije tijd (totaal) minuten per week   

379  hhmwk 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten (totaal) minuten per week   

380  werkmwk 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school (totaal) minuten per week   

381  totmwk 

 

F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld minuten per week   

382  extreemtotmwk 

 

F8.2 

  respondent overschrijdt het maximum aantal minuten lichamelijke 
activiteiten per week dat mogelijk is op een dag en wordt daarom 
uitgesloten 

  

383  wwl_i 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen inspanning (intensiteitfactor)   

384  wwf_i 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen inspanning (intensiteitfactor)   

385  wan_i 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen inspanning (intensiteitfactor)   

386  fiet_i 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen inspanning (intensiteitfactor)   

387  spo1_i 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 inspanning (intensiteitfactor)   

388  spo2_i 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 inspanning (intensiteitfactor)   

389  spo3_i 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 inspanning (intensiteitfactor)   

390  spo4_i 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 inspanning (intensiteitfactor)   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
391  tuin_i 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren inspanning (intensiteitfactor)   

392  klus_i 

 

F5 

  Vrije tijd klussen inspanning (intensiteitfactor)   

393  hhl_i 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht inspanning (intensiteitfactor)   

394  hhz_i 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar inspanning (intensiteitfactor)   

395  werkl_i 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht inspanning (intensiteitfactor)   

396  werkz_i 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar inspanning (intensiteitfactor)   

397  l_mwk 

 

F7 

  Licht intensieve activiteiten minuten per week   

398  m_mwk 

 

F7 

  Matig intensieve activiteiten minuten per week   

399  z_mwk 

 

F7 

  Zwaar intensieve activiteiten minuten per week   

400  wwlmod 

 

F5 

  Woonwerkverkeer lopen dagen per week minimaal 30/60 minuten 
ten minste matig intensief 

  

401  wwfmod 

 

F5 

  Woonwerkverkeer fietsen dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

402  wanmod 

 

F5 

  Vrije tijd wandelen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

403  fietmod 

 

F5 

  Vrije tijd fietsen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

404  tuinmod 

 

F5 

  Vrije tijd tuinieren dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

405  klusmod 

 

F5 

  Vrije tijd klussen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

406  spo1mod 

 

F5 

  Vrije tijd sport 1 dagen per week minimaal 30/60 minuten 
tenminste matig intensief 

  

407  spo2mod 

 

F5 

  Vrije tijd sport 2 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

408  spo3mod 

 

F5 

  Vrije tijd sport 3 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

409  spo4mod 

 

F5 

  Vrije tijd sport 4 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
410  hhlmod 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten licht dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

411  hhzmod 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten zwaar dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

412  werklmod 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school licht dagen per week minimaal 
30/60 minuten ten minste matig intensief 

  

413  werkzmod 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school zwaar dagen per week minimaal 
30/60 minuten ten minste matig intensief 

  

414  wwmod 

 

F5 

  Woonwerkverkeer (totaal) dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

415  spmod 

 

F5 

  Sport (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste 
matig intensief 

  

416  vtmod 

 

F5 

  Vrije tijd (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten 
minste matig intensief 

  

417  hhmod 

 

F5 

  Huishoudelijke activiteiten (totaal) dagen per week minimaal 30/60 
minuten ten minste matig intensief 

  

418  werkmod 

 

F5 

  Activiteiten op werk en school (totaal) dagen per week minimaal 
30/60 minuten ten minste matig intensief 

  

419  totmod 

 

F5 

  Alle activiteiten bij elkaar opgeteld dagen per week minimaal 60 
minuten ten minste matig intensief 

  

420  Ind_MinWk 

 

F5.1 

  VOLDOEN AAN BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL MINUTEN 
PER WEEK MATIG INTENSIEVE INSPANNING 

  

421  MZ_MWK 

 

F8.2 

  totaal aantal minuten matig en zware beweegactiviteiten per week   

422  BTSPwwl 

 

F8.2 

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

  

423  BTSPwan 

 

F8.2 

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

  

424  BTSPsport1 

 

F8.2 

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

  

425  BTSPsport2 

 

F8.2 

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

  

     



        

 

 

Microdata Services 

 

Documentatie gemon2016  28  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
426  BTSPsport3 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent bot- en 
spierversterkende activiteiten doet door sport3 

  

427  BTSPsport4 

 

F8.2 

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

  

428  totBTSP 

 

F8.2 

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

  

429  SPIERwwf 

 

F8.2 

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

  

430  SPIERfiet 

 

F8.2 

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

  

431  SPIERsport1 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende 
activiteiten doet door sport1 

  

432  SPIERsport2 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende 
activiteiten doet door sport2 

  

433  SPIERsport3 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende 
activiteiten doet door sport3 

  

434  SPIERsport4 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent spierversterkende 
activiteiten doet door sport4 

  

435  totspier 

 

F8.2 

  totaal aantal momenten per week dat respondondent 
spierversterkende activiteiten doet 

  

436  Ind_BotSpier 

 

F5.1 

  VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL BOT- 
EN SPIERVERSTERKENDE ACTIVITEITEN 

  

437  BALANSsport1 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet 
door sport1 

  

438  BALANSsport2 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet 
door sport2 

  

439  BALANSsport3 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet 
door sport3 

  

440  BALANSsport4 

 

F8.2 

  aantal dagen per week dat respondondent balansoefeningen doet 
door sport4 

  

441  totbalans 

 

F8.2 

  totaal aantal momenten per week dat respondondent 
balansoefeningen doet 
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442  Ind_Balans 

 

F5.1 

  VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL 
BALANS OEFENINGEN 

  

443  KI_RLBEW2017 

 

F5.1 

  VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN 2017 (MINUTEN PER 
WEEK MATIG INTENSIEVE INSPANNING+ BOT- EN 
SPIERVERSTERKENDE ACTIVITEITEN) 

  

444  KIsporter 

 

F5 

  KERNINDICATOR WERKELIJKSESPORTER, JA (100) of NEE 
(0) 

  

445  generatie 

 

F8 

  Generatie (uit BRP)   

446  Opleiding_samind 

 

F2 

  Hoogst behaalde opleidingsniveau   

447  MCMZGBA206 

 

F1 

  Geeft u deze mantelzorg nu nog? (opgeschoond)   

448  MCMZGBA203 

 

F3 

  Hoeveel uur mantelzorg geeft u nu per week? (opgeschoond)   

449  MCMZGBA207 

 

F1 

  Hoe lang geeft u al mantelzorg? (opgeschoond)   

450  MCMZGBA204 

 

F1 

  Hoe belast voelt u zich nu door de zorg? (opgeschoond)   

451  MCMZGA205 

 

F1 

  Heeft in afgelopen 12 mndn mantelzorg gegeven   

452  MCMZGA206 

 

F1 

  Geeft nu mantelzorg   

453  MCMZGS203 

 

F1 

  Mantelzorger (vlg. de definitie: minimaal 3 mndn en/of minimaal 8u 
pw) 

  

454  MCMZGS205 

 

F3 

  Aantal uur dat mantelzorger (vlg. definitie) geeft   

455  MCMZGS206 

 

F1 

  Aantal uur dat mantelzorger (vlg. definitie) geeft, in categorieën   

456  MCMZGS204 

 

F1 

  Tamelijk zwaar, zeer zwaar tot overbelast als mantelzorger (vlg. 
de definitie) 

  

457  MCMZOBA319 

 

F1 

  Krijgt u deze mantelzorg nu nog? (opgeschoond)   

458  MCMZOBA320 

 

F3 

  Hoeveel uur mantelzorg krijgt u nu per week? (opgeschoond)   

459  MCMZOS304 

 

F1 

  Heeft in afgelopen 12 mndn mantelzorg ontvangen   

460  MCMZOS305 

 

F1 

  Ontvangt nu mantelzorg   

461  MCMZOS306 

 

F1 

  Aantal uur per wk dat nu mantelzorg wordt ontvangen, in 
categorieën 
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Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS en RINPERSOON (R) 

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

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

beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.  

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

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

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

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

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

GEMEENTECODE 

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht 

gebieden. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden 

op \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in 

Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een 

hoger regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt 

deze bestanden vinden op de Onsite/Remote Access omgeving: 

\8_Utilities\Code_Listings\Gebieden in Nederland\. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
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Voorkomende waarden van de variabelen 

Zie Gemon2016waardenvariabelen.pdf 


