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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 2012” 

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. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

Het bestand is beschikbaar over 2012V4. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 

 Versie 4: de opname van variabelen met de huidige beweegnormen (2022).  Versie 3 blijft 

beschikbaar, voor de oude beweegnormvariabelen, wel zijn de variabelen GemCode, 

POSCODN en weegfactor4 verwijderd uit deze versie. 

 Versie 3 definitieve versie.  

 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 2012 is de eerste 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. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 van het CBS 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 2012”. 

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.  

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

Recordbeschrijving 

Een record in het microdatabestand bevat informatie van een persoon van 19 jaar en ouder 

over gezondheids- en leefstijl gerelateerde onderwerpen. Een persoon kan één record in het 

microdatabestand hebben. Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutels 

waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. 

Populatieafbakening 

Steekproef van personen. De Gezondheidsmonitor is een samenvoeging van gegevens van 19 

jaar en ouder uit de CBS Gezondheidsenquête en van de gegevens uit de Volwassenmonitor 

(VGZ) en de Ouderenmonitor (GZO) van alle 28 GGD ’en. Binnen deze onderzoeken zijn de 

vraagstellingen over de volgende onderwerpen gelijk: ervaren gezondheid, 

functiebeperkingen, langdurige aandoeningen, mantelzorg geven, roken, alcoholgebruik, 

lengte, gewicht en lichamelijke activiteit. De data zijn samengebracht in één dataset en samen 

gewogen. In 2012 is dit landelijk gezondheidsonderzoek uitgevoerd. In totaal kregen zo’n 700 

duizend inwoners van Nederland een vragenlijst van het CBS of van de GGD. Zie voor verdere 

beschrijving en toelichting de bijlage “Opbouw en instructie totaalbestand 

Gezondheidsmonitor 2012” 

Kwaliteit 

Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toeval fluctuaties. De 

betrouwbaarheidsmarges (asymmetrische bij percentages en symmetrische bij gemiddelden) 

worden in de Statlinetabellen bij de cijfers gegeven. Indien het aantal steekproefpersonen 

voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden geen resultaten gepresenteerd 

vanwege te grote marges. De cijfers over 2012 moeten gezien worden als start van een 

nieuwe vierjarige reeks met regionale cijfers over gezondheid. Door methodologische 

verschillen zijn deze cijfers niet zomaar te vergelijken met de jaarlijkse trendcijfers voor 

dezelfde onderwerpen die uit de CBS Gezondheidsenquête komen. In de nota verschillen 

tussen de Gezondheidsmonitor en de Gezondheidsenquête wordt dit samengevat. 

Gegevens op Statline 

De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel: Gezondheidsmonitor; regio, 

2012, bevolking van 19 jaar of ouder en in de maatwerktabel Uitkomsten Gezondheidsmonitor 

2012. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksomschrijvingen/gezondheidsmonitor
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksomschrijvingen/gezondheidsenquete-vanaf-2010-2013
https://www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen
https://www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksomschrijvingen/verschillen-tussen-de-gezondheidsmonitor-en-de-gezondheidsenquete
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksomschrijvingen/verschillen-tussen-de-gezondheidsmonitor-en-de-gezondheidsenquete
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82166NED/table?ts=1659601097215
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82166NED/table?ts=1659601097215
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2013/37/uitkomsten-gezondheidsmonitor-2012
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2013/37/uitkomsten-gezondheidsmonitor-2012


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie GEMON2012       7 

3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

GEMON2012V4 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1  

 Soort indentificatiecode persoon 
  

2  RINPERSOON  A9  

 Indentificatienummer persoon 
  

3  AGOJB201  F4  

 Onderzoeksjaar 
  

4  Surveynummer  F1  

 Surveynummer 
  

5  Respons_cbs  F1  

 Respons cbs deel1 en deel2 
  

6  weegfactor1  F7.3  

 

zowel GGD enquêtes als de CBS basisvragenlijst (ervaren 
gezondheid, lengte&gewicht, mantelzorg geven, roken) 

  

7  weegfactor2  F7.3  

 

zowel GGD enquêtes als de CBS aanvullende vragenlijst 
(alcoholgebruik, beperkingen, bewegen, chronische 
aandoeningen) 

  

8  weegfactor3  F7.3  

 alleen in de GGD enquêtes 
  

9  MIREB201  F2  

 GGD regio 
  

10  GemCode_Clustering1964  F4  

 

Gemeentecode, gemeenten geclusterd, te gebruiken voor 19-64 
jarigen 

  

11  GemCode_Clustering65plus  F4  

 

Gemeentecode, gemeenten geclusterd, te gebruiken voor 65+ en 
19+ bevolking 

  

12  PrimaireEenheid  A24  

 Primaire eenheid 
  

13  MIBNV201  F1  

 Manier van invullen 
  

14  Mode_cbsdeel1  F1  

 Interviewmethode cbs deel1 
  

15  Mode_cbsdeel2  F1  

 Interviewmethode cbs deel2 
  

16  MITLV201  F1  

 Taal van de vragenlijst 
  

17  geslacht  F1  

 Geslacht 
  

18  geboortejaar  F4  

 Geboortejaar 
  

19  LFT0109  F3  

 Leeftijd op 1 september 2012 
  

20  AGLFS202  F2  

 5-Jaars leeftijdsklasse GGD-en (peildatum: 1 sept 2012) 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

21  Lftkl_enq  F10  

 

Leeftijdsklasse CBS op enquetedatum (voor GGD respondenten 1 
sept 2012) 

  

22  leeftijdstatline2  F8.2  

 <none> 
  

23  AGHHB201  F1  

 Burgerlijke staat 
  

24  AGHHB203  F1  

 Woon momenteel samen met partner 
  

25  AGHHB207  F1  

 Woon samen met kinderen van 18 jaar en ouder 
  

26  AGHHB208  F1  

 Woon samen met ouder(s) 
  

27  AGHHB209  F1  

 Woon samen met andere volwassene(n) 
  

28  AGHHB210  F1  

 Woon niet samen maar heb duurzame relatie 
  

29  AGHHB211  F1  

 Woon alleen 
  

30  AGHHB212  F1  

 Woon samen met kinderen jonger dan 18 jaar 
  

31  AGHHA203  F1  

 Alleenwonend 
  

32  AGHHS202  F1  

 Huishoudens zonder thuiswonende kinderen 
  

33  AGHHS201  F1  

 Eén-oudergezin 
  

34  AGHHA212  F1  

 Woon samen met kinderen jonger dan 18 jaar 
  

35  AGHHA207  F1  

 Woon samen met kinderen van 18 jaar en ouder 
  

36  AGHHA202  F1  

 burgelijke staat categoriën 
  

37  Typehuishouden  F1  

 Type huishouden (uit GBA) 
  

38  BurgerlijkeStaat  F1  

 Burgerlijke staat (uit GBA) 
  

39  MMOWB201_ruw  F2  

 Hoogst voltooide opleiding ruwe data 
  

40  MMOWB202  A255  

 Afwijkende opleiding 
  

41  MMOWB202_code  F1  

 Afwijkende opleiding gecodeerd 
  

42  MMOWB201  F2  

 Hoogst voltooide opleiding 
  

43  MMOPA201  F2  

 Indeling opleiding in laag, midden 1, midden 2 en hoog 
  

44  Opleidingsniveau  F2  

 Hoogst behaald opleidingsniveau CBSrespondent 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

45  opleiding_def  F8.2  

 Hoogst behaalde opleidingsniveau 
  

46  MMWSB202  F1  

 32 uur of meer 
  

47  MMWSB203  F1  

 20 tot 32 uur 
  

48  MMWSB204  F1  

 12 tot 20 uur 
  

49  MMWSB205  F1  

 minder dan 12 uur 
  

50  MMWSB206  F1  

 pensioen 
  

51  MMWSB207  F1  

 werkloos 
  

52  MMWSB208  F1  

 arbeidsongeschikt 
  

53  MMWSB209  F1  

 bijstand 
  

54  MMWSB210  F1  

 huisvrouw/man 
  

55  MMWSB211  F1  

 studie 
  

56  MMWSA205  F1  

 Het hebben van een betaalde werkkring 
  

57  MMWSA206  F1  

 gepensioneerd 
  

58  MMWSA207  F1  

 Werkloos zijn 
  

59  MMWSA208  F1  

 Volledig arbeidsongeschikt zijn 
  

60  MMWSA210  F1  

 fultime huisvrouw/man 
  

61  MMWSA211  F1  

 student 
  

62  MMWSA212  F1  

 gepensioneerd met baan 
  

63  MMWSA213  F1  

 gedeeltelijk werkloos 
  

64  MMWSA214  F1  

 gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
  

65  Werksituatie3  F1  

 Werksituatie3 (uit enquete) 
  

66  Werksituatie  F1  

 Werksituatie (uit enquete) 
  

67  Uitkering  F1  

 Inkomsten uit uitkering (uit enquete) 
  

68  werk  F8.2  

 betaald werk 
  

69  MMIKB201  F1  

 Moeite met rondkomen van het inkomen 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

70  MMIKB203  F1  

 (Gezamenlijk) inkomen bestaat alleen uit AOW 
  

71  MMIKA201  F1  

 wel of niet moeite hebben met rondkomen van het inkomen 
  

72  MMIKA203  F1  

 (Gezamenlijk) inkomen bestaat alleen uit AOW 
  

73  inkkwin_2010  F3  

 gestandaardiseerd huishoudinkomen in kwintielen 
  

74  Herkomst  F1  

 Etniciteit (uit GBA) 
  

75  Generatie  F1  

 Generatie (uit GBA) 
  

76  KLGGB201  F1  

 Algemene gezondheid 
  

77  KLGGA207  F1  

 Algemene gezondheid in 3 categorieen 
  

78  KLGGA208  F1  

 Algemene gezondheid in 2 categorieen 
  

79  CALGB201  F1  

 Suikerziekte 
  

80  CALGB202  F1  

 Suikerziekte; behandeling/controle arts 
  

81  CALGB203  F1  

 Suikerziekte; insuline 
  

82  CALGB204  F1  

 Suikerziekte; insuline na 6 mnd vaststelling SZ 
  

83  CALGB205  F1  

 Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct; ooit 
  

84  CALGB206  F1  

 Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct; afgelopen 12 mnd 
  

85  CALGB207  F1  

 Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct; behandeling/controle arts 
  

86  CALGB208  F1  

 Hartinfarct; ooit 
  

87  CALGB209  F1  

 Hartinfarct; afgelopen 12 maanden 
  

88  CALGB210  F1  

 Hartinfarct; behandeling/controle arts 
  

89  CALGB211  F1  

 Andere ernstige hartaandoening; afgelopen 12 maanden 
  

90  CALGB212  F1  

 Andere ernstige hartaandoening; behandeling / controle arts 
  

91  CALGB213  F1  

 Een vorm van kanker; ooit 
  

92  CALGB214  F1  

 Een vorm van kanker; afgelopen 12 maanden 
  

93  CALGB215  F1  

 Een vorm van kanker; behandeling/controle arts 
  

94  CALGB216  F1  

 Migraine, ernstige hoofdpijn; afgelopen 12 mnd 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

95  CALGB217  F1  

 Migraine, ernstige hoofdpijn; behandeling /controle arts 
  

96  CALGB218  F1  

 Hoge bloeddruk; afgelopen 12 mnd 
  

97  CALGB219  F1  

 Hoge bloeddruk;behandeling /controle arts 
  

98  CALGB220  F1  

 Vernauwing bloedvaten in buik of benen; afgelopen 12 mnd 
  

99  CALGB221  F1  

 

Vernauwing bloedvaten in buik of benen ;behandeling /controle 
arts 

  

100  CALGB222  F1  

 

Astma of COPD (chronische bronchitis, longemfyseem); 
afgelopen12 mnd 

  

101  CALGB223  F1  

 

Astma of COPD (chronische bronchitis, 
longemfyseem);behandeling/ controle arts 

  

102  CALGB224  F1  

 Psoriasis; afgelopen 12 mnd 
  

103  CALGB225  F1  

 Psoriasis;behandeling/ controle arts 
  

104  CALGB226  F1  

 Chronisch eczeem; afgelopen 12 mnd 
  

105  CALGB227  F1  

 Chronisch eczeem; behandeling/ controle arts 
  

106  CALGB228  F1  

 Duizeligheid met vallen; afgelopen 12 mnd 
  

107  CALGB229  F1  

 Duizeligheid met vallen; behandeling / controle arts 
  

108  CALGB230  F1  

 

Ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 mnd; 
afgelopen 12 mnd 

  

109  CALGB231  F1  

 

Ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 mnd; 
behandeling/controle arts 

  

110  CALGB232  F1  

 Onvrijwillig urine verlies; afgelopen 12 mnd 
  

111  CALGB233  F1  

 Onvrijwillig urine verlies; behandeling/controle arts 
  

112  CALGB234  F1  

 

Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieen; 
afgelopen 12 mnd 

  

113  CALGB235  F1  

 

Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieen; 
behandeling/controle arts 

  

114  CALGB236  F1  

 

Chron gewrichtsontsteking (ontstekings-/chron reuma, reumatoïde 
artritis); afgelopen 12 mnd 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

115  CALGB237  F1  

 

Chron gewrichtsontsteking (ontstekings-/chron reuma, reumatoïde 
artritis); behandeling/controle arts 

  

116  CALGB238  F1  

 

Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl hernia); 
afgelopen 12 mnd 

  

117  CALGB239  F1  

 

Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl hernia); 
behandeling/controle arts 

  

118  CALGB240  F1  

 

Andere ernstige aandoening van nek of schouder; afgelopen 12 
mnd 

  

119  CALGB241  F1  

 

Andere ernstige aandoening van nek of schouder; 
behandeling/controle arts 

  

120  CALGB242  F1  

 

Andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand; afgelopen 
12 mnd 

  

121  CALGB243  F1  

 

Andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand; 
behandeling/controle arts 

  

122  CALGB244  F1  

 Andere langdurige ziekte/aandoening; afgelopen 12 mnd 
  

123  CALGB245  A302  

 Andere langdurige ziekte/aandoening; open vraag 
  

124  CALGS201  F1  

 Minimaal 1 chronische aandoening 
  

125  CALGS202  F1  

 

Minimaal voor 1 chronische aandoening onder behandeling van 
een arts 

  

126  CALGS203  F1  

 Aantal chronische aandoeningen 
  

127  LGBPB201  F1  

 Gesprek volgen met 3 of meer personen 
  

128  LGBPB202  F1  

 Gesprek voeren met 1 persoon 
  

129  LGBPB203  F1  

 Kleine letters in krant lezen 
  

130  LGBPB204  F1  

 Iemand herkennen op 4 meter afstand 
  

131  LGBPB205  F1  

 Voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen 
  

132  LGBPB206  F1  

 Staan en buigen iets van de grond oppakken 
  

133  LGBPB207  F1  

 400 meter lopen zonder stil te staan 
  

134  LGBPS202  F1  

 aantal keren code 3 of 4 op OECD items 
  

135  LGBPS209  F1  

 moeite met 1 of meer OECD item 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

136  LGBPS203  F1  

 Gehoor problemen op item 1 of 2 van OECD {3 of 4} 
  

137  LGBPS204  F1  

 Gezichtsproblemen op item 3 of 4 van OECD {3 of 4} 
  

138  LGBPS205  F1  

 Mobiliteitsproblemen op item 5, 6 of 7 {3 of 4} 
  

139  GGADB201  F1  

 Hoe vaak vermoeid zonder duidelijke reden 
  

140  GGADB202  F1  

 Hoe vaak zenuwachtig voelen 
  

141  GGADB203  F1  

 Hoe vaak was u zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen 
  

142  GGADB204  F1  

 Hoe vaak hopeloos voelen 
  

143  GGADB205  F1  

 Hoe vaak rusteloos of ongedurig 
  

144  GGADB206  F1  

 Hoe vaak rusteloos dat u niet meer stil kan zitten 
  

145  GGADB207  F1  

 Hoe vaak somber of depressief 
  

146  GGADB208  F1  

 Hoe vaak het gevoel dat alles veel moeite kostte 
  

147  GGADB209  F1  

 Hoe vaak somber dat niets hielp om op te vrolijken 
  

148  GGADB210  F1  

 

Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaadig of 
waardeloos 

  

149  GGADA201  F1  

 Mate van het hebben van psychische klachten 
  

150  GGADA202  F1  

 Matig of hoog risico op angststoornis of depressie 
  

151  GGEEB201  F2  

 Kan praten over dagelijkse problemen 
  

152  GGEEB202  F2  

 Mis goede vriend 
  

153  GGEEB203  F2  

 Ervaar leegte 
  

154  GGEEB204  F2  

 Heb mensen om op terug te vallen bij narigheid 
  

155  GGEEB205  F2  

 Mis gezelligheid 
  

156  GGEEB206  F2  

 Kring van vrienden is beperkt 
  

157  GGEEB207  F2  

 Veel mensen om op te vertrouwen 
  

158  GGEEB208  F2  

 Voldoende mensen waarmee verbondenheid is 
  

159  GGEEB209  F2  

 Mis mensen om me heen 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

160  GGEEB210  F2  

 Voel me vaak in de steekgelaten 
  

161  GGEEB211  F2  

 Kan bij vrienden terecht wanneer behoefte is 
  

162  GGEEA201  F2  

 Kan praten over dagelijkse problemen 
  

163  GGEEA202  F2  

 Mis goede vriend 
  

164  GGEEA203  F2  

 Ervaar leegte 
  

165  GGEEA204  F2  

 Heb mensen om op terug te vallen bij narigheid 
  

166  GGEEA205  F2  

 Mis gezelligheid 
  

167  GGEEA206  F2  

 Kring van vrienden is beperkt 
  

168  GGEEA207  F2  

 Veel mensen om op te vertrouwen 
  

169  GGEEA208  F2  

 Voldoende mensen waarmee verbondenheid is 
  

170  GGEEA209  F2  

 Mis mensen om me heen 
  

171  GGEEA210  F2  

 Voel me vaak in de steekgelaten 
  

172  GGEEA211  F2  

 Kan bij vrienden terecht wanneer behoefte is 
  

173  GGEES203  F2  

 Eenzaamheid <Scale de Jong Gierveld> 
  

174  GGEES208  F2  

 4 categorieën van eenzaamheid 
  

175  GGEES217  F2  

 wel of niet eenzaam zijn 
  

176  GGEES209  F2  

 Totale eenzaamheid, matig of (zeer) ernstig 
  

177  GGEES201  F2  

 Aantal missings op de vragen van emotionele eenzaamheid 
  

178  GGEES202  F2  

 Aantal missings op de vragen van sociale eenzaamheid 
  

179  GGEES204  F2  

 Emotionele eenzaamheid 
  

180  GGEES205  F2  

 Sociale eenzaamheid 
  

181  GGEES211  F2  

 Indicator hoge emotionele eenzaamheidsscore, oude afkappunten 
  

182  GGEES213  F2  

 Indicator hoge sociale eenzaamheidsscore, oude afkappunten 
  

183  GGEES215  F2  

 Indicator emotionele eenzaamheid 
  

184  GGEES216  F2  

 Indicator sociale eenzaamheid 
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185  MCMZGB205  F1  

 Mantelzorg gegeven in afg 12 mnd 
  

186  MCMZGB206  F1  

 Nu mantelzorg geven 
  

187  MCMZGB207  F1  

 Hoelang mantelzorg geven 
  

188  MCMZGB204  F1  

 Belasting mantelzorg geven 
  

189  MCMZGB203  F3  

 Aantal uren mantelzorg geven 
  

190  MCMZGS202  F1  

 Tamelijk zwaar tot zwaar belast voelen 
  

191  MCMZGS203  F1  

 Mantelzorger (langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week) 
  

192  MCMZGS204  F1  

 Belasting van mantelzorger 
  

193  AGGWB201  F3  

 Gewicht 
  

194  gewicht  F3  

 gewicht 
  

195  AGLNB201  F3  

 Lengte 
  

196  lengte  F3  

 lengte 
  

197  AGGWS201  F3.2  

 Body Mass Index 
  

198  AGGWS203  F1  

 Body Mass Index groep 
  

199  overgewicht  F8.2  

 <none> 
  

200  obesitas  F8.2  

 <none> 
  

201  wwldw  F5  

 woonwerk lopen dagen per week 
  

202  wwfdw  F5  

 woonwerk fietsen dagen per week 
  

203  wandw  F5  

 wandelen dagen per week 
  

204  fietdw  F5  

 fietsen dagen per week 
  

205  tuindw  F5  

 tuinieren dagen per week 
  

206  klusdw  F5  

 klussen dagen per week 
  

207  spo1dw  F5  

 sport1 dagen per week 
  

208  spo2dw  F5  

 sport2 dagen per week 
  

209  spo3dw  F5  

 sport3 dagen per week 
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210  spo4dw  F5  

 sport4 dagen per week 
  

211  hhldw  F5  

 huishoudelijk licht dagen per week 
  

212  hhzdw  F5  

 huishoudelijk zwaar dagen per week 
  

213  wwlud  F5  

 woonwerk uren per dag 
  

214  wwfud  F5  

 woonwerk fietsen uren per dag 
  

215  wanud  F5  

 wandelen uren per dag 
  

216  fietud  F5  

  fietsen uren per dag 
  

217  tuinud  F5  

 tuinieren uren per dag 
  

218  klusud  F5  

 klussen uren per dag 
  

219  spo1ud  F5  

 sport1 uren per dag 
  

220  spo2ud  F5  

 sport2 uren per dag 
  

221  spo3ud  F5  

 sport3 uren per dag 
  

222  spo4ud  F5  

 sport4 uren per dag 
  

223  hhlud  F5  

 huishoudelijk licht uren per dag 
  

224  hhzud  F5  

 huishoudelijk zwaar uren per dag 
  

225  werkluw  F5  

 werk licht uren per week 
  

226  werkzuw  F5  

 werk zwaar uren per week 
  

227  wwlmd  F5  

 woonwerk minuten per dag 
  

228  wwfmd  F5  

 woonwerk fietsen minuten per dag 
  

229  wanmd  F5  

 wandelen minuten per dag 
  

230  fietmd  F5  

 fietsen minuten per dag 
  

231  tuinmd  F5  

 tuinieren minuten per dag 
  

232  klusmd  F5  

 klussen minuten per dag 
  

233  spo1md  F5  

 sport1 minuten per dag 
  

234  spo2md  F5  

 sport2 minuten per dag 
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235  spo3md  F5  

 sport3 minuten per dag 
  

236  spo4md  F5  

 sport4 minuten per dag 
  

237  hhlmd  F5  

 huishoudelijk licht minuten per dag 
  

238  hhzmd  F5  

 huishoudelijk zwaar minuten per dag 
  

239  sport1  A255  

 sport1 open vraag 
  

240  sport2  A255  

 sport2 open vraag 
  

241  sport3  A255  

 sport3 open vraag 
  

242  sport4  A255  

 sport4 open vraag 
  

243  LFALB201  F1  

 Bier (geen alcoholarm of vrij) 
  

244  LFALB202  F1  

 Wijn, sherry, port, vermout 
  

245  LFALB203  F1  

 Likeur, advocaat, bessen jenever, citroenjenever 
  

246  LFALB204  F1  

 Jenever, brandwijn etc 
  

247  LFALB205  F1  

 

Alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank of 
vruchtensap(breezers) 

  

248  LFALB206  F1  

 Dronk vroeger wel, in afg lopen 12 mnd niet 
  

249  LFALB207  F1  

 Nooit alcohol gedronken 
  

250  LFALB208  F1  

 Aantal door-de-weekse dagen gedronken 
  

251  LFALB210  F1  

 Aantal weekend dagen gedronken 
  

252  LFALB214  F1  

 Licht alcoholische dranken 
  

253  LFALB212  F2  

 4 glazen of meer per dag gedronken 
  

254  LFALB213  F2  

 6 glazen of meer per dag gedronken 
  

255  LFALB215  F2  

 Aantal glazen gedronken op door-de-weekse dagen 
  

256  LFALB216  F2  

 Aantal glazen in weekend 
  

257  LFALA201  F1  

 Alcoholgebruiker 
  

258  LFALA202  F1  

  Ex alcoholgebruiker 
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259  LFALA213  F1  

 

Zware drinker: regulier aantal dagen meer dan 6 glazen per dag 
voor mannen en 4 glazen voor vrouwen 

  

260  LFALA208  F2.1  

 aantal dagen alcohol door-de-week (werkelijke waarde) 
  

261  LFALA210  F2.1  

 aantal dagen alcohol weekend (werkelijke waarde) 
  

262  LFALS208  F4.1  

 alcoholconsumptie door-de-week in glazen 
  

263  LFALS210  F4.1  

 alcoholconsumptie weekend in glazen 
  

264  LFALS218  F3.1  

 Aantal glazen alcohol per week 
  

265  LFALS219  F2.1  

 Aantal drinkdagen per week 
  

266  LFALS230  F1  

 

overmatige drinker: >21 glazen/week (mannen) of > 14 
glazen/week (vrouwen) 

  

267  LFRKB205  F1  

 Rookt u wel eens 
  

268  LFRKB206  F1  

 Vroeger gerookt 
  

269  LFRKB207  F1  

 Rookt sigaretten uit pakje of zelf gerold 
  

270  LFRKB202  F2  

 Sigaretten per dag 
  

271  LFRKA205  F1  

 Roker 
  

272  LFRKA206  F1  

 Ex-roker 
  

273  LFRKA207  F1  

 Nooit roker 
  

274  LFRKA208  F1  

 Zware roker 
  

275  MMHGB201  F1  

 Ooit slachtoffer geweest huiselijk geweld 
  

276  MMHGB202  F1  

 Psychisch of emotioneel geweld 
  

277  MMHGB203  F1  

 Lichamelijk geweld 
  

278  MMHGB204  F1  

 Ongewenste seksuele toenadering 
  

279  MMHGB205  F1  

 Seksueel misbruik 
  

280  MMHGB206  F1  

 Dader is partner 
  

281  MMHGB207  F1  

 Dader is expartner 
  

282  MMHGB208  F1  

 Dader is stief kind 
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283  MMHGB209  F1  

 Dader is stief ouders 
  

284  MMHGB210  F1  

 Dader is stief broers zussen 
  

285  MMHGB211  F1  

 Dader is ander familielid 
  

286  MMHGB212  F1  

 Dader is huisvriend 
  

287  MMHGB213  F1  

 Andere dader 
  

288  MMHGB214  F1  

 Hoe lang geleden 
  

289  MMHGA201  F1  

 Ooit slachtoffer geweest huiselijk geweld 
  

290  MMHGA202  F1  

 Psychisch of emotioneel geweld incl NVT 
  

291  MMHGA203  F1  

 Lichamelijk geweld incl NVT 
  

292  MMHGA204  F1  

 Ongewenste seksuele toenadering incl NVT 
  

293  MMHGA205  F1  

 Seksueel misbruik incl NVT 
  

294  MMHGA206  F1  

 Dader is partner incl NVT 
  

295  MMHGA207  F1  

 Dader is expartner incl NVT 
  

296  MMHGA208  F1  

 Dader is stief kind incl NVT 
  

297  MMHGA209  F1  

 Dader is stief ouders incl NVT 
  

298  MMHGA210  F1  

 Dader is stief broers zussen incl NVT 
  

299  MMHGA211  F1  

 Dader is ander familielid incl NVT 
  

300  MMHGA212  F1  

 Dader is huisvriend incl NVT 
  

301  MMHGA213  F1  

 Andere dader incl NVT 
  

302  MMHGA214  F1  

 Hoe lang geleden huiselijk geweld incl NVT 
  

303  sport1Subcode  A6  

 6 cijferige subcode voor ingevulde sport1 
  

304  sport2Subcode  A6  

 6 cijferige subcode voor ingevulde sport2 
  

305  sport3Subcode  A6  

 6 cijferige subcode voor ingevulde sport3 
  

306  sport4Subcode  A6  

 6 cijferige subcode voor ingevulde sport4 
  

307  sport1Hoofdcode  A4  

 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport1 
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308  sport2Hoofdcode  A4  

 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport2 
  

309  sport3Hoofdcode  A4  

 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport3 
  

310  sport4Hoofdcode  A4  

 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport4 
  

311  sport1Sportgroep  A2  

 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport1 
  

312  sport2Sportgroep  A2  

 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport2 
  

313  sport3Sportgroep  A2  

 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport3 
  

314  sport4Sportgroep  A2  

 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport4 
  

315  AlleSportVarsMis  F5.1  

 

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

  

316  AinsworthCodeSport1  F5  

 Ainsworth codering bij Sport1 
  

317  AinsworthCodeSport2  F5  

 Ainsworth codering bij Sport2 
  

318  AinsworthCodeSport3  F5  

 Ainsworth codering bij Sport3 
  

319  AinsworthCodeSport4  F5  

 Ainsworth codering bij Sport4 
  

320  wwlmet  F5.1  

 Woonwerkverkeer lopen toegekende MET-waarde 
  

321  wwfmet  F5.1  

 Woonwerkverkeer fietsen toegekende MET-waarde 
  

322  wanmet  F5.1  

 Vrije tijd wandelen toegekende MET-waarde 
  

323  fietmet  F5.1  

 Vrije tijd fietsen toegekende MET-waarde 
  

324  tuinmet  F5.1  

 Vrije tijd tuinieren toegekende MET-waarde 
  

325  klusmet  F5.1  

 Vrije tijd klussen toegekende MET-waarde 
  

326  hhlmet  F5.1  

 Huishoudelijke activiteiten licht toegekende MET-waarde 
  

327  hhzmet  F5.1  

 Huishoudelijke activiteiten zwaar toegekende MET-waarde 
  

328  werklmet  F5.1  

 Activiteiten op werk en school licht toegekende MET-waarde 
  

329  werkzmet  F5.1  

 Activiteiten op werk en school zwaar toegekende MET-waarde 
  

330  spo1met  F5.1  

 Vrije tijd sport 1 toegekende MET-waarde 
  

331  spo2met  F5.1  

 Vrije tijd sport 2 toegekende MET-waarde 
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332  spo3met  F5.1  

 Vrije tijd sport 3 toegekende MET-waarde 
  

333  spo4met  F5.1  

 Vrije tijd sport 4 toegekende MET-waarde 
  

334  tot  F8.2  

 

aantal vragen over het beweeggedrag (alle onderdelen) waarvoor 
de respondent niets heeft ingevuld 

  

335  totmis  F8.2  

 

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

  

336  ww  F8.2  

 

Aantal vragen op het onderdeel woonwerkveerkeer waarvoor de 
respondent niets heeft ingevuld 

  

337  wwmis  F8.2  

 

Respondent heeft alle vragen over beweeggedrag tijdens 
woonwerk verkeer missend ja (1) of nee (0) 

  

338  vt  F8.2  

 

Aantal vragen op het onderdeel vrije tijd waarvoor de respondent 
niets heeft ingevuld 

  

339  vtmis  F8.2  

 

Respondent heeft alle vragen over beweeggedrag tijdens vrije tijd 
missend ja (1) of nee (0) 

  

340  hh  F8.2  

 

Aantal vragen op het onderdeel huidhouden waarvoor de 
respondent niets heeft ingevuld 

  

341  hhmis  F8.2  

 

Respondent heeft alle vragen over beweeggedrag tijdens 
huishouden missend ja (1) of nee (0) 

  

342  werk2  F8.2  

 

Aantal vragen op het onderdeel werk waarvoor de respondent 
niets heeft ingevuld 

  

343  werkmis  F8.2  

 

Respondent heeft alle vragen over beweeggedrag tijdens werk 
missend ja (1) of nee (0) 

  

344  telmis  F8.2  

 

Respondent heeft op meer dan 2 onderdelen van de 
beweeggedrag vragenlijst niets ingevuld 

  

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 
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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 
  

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 
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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) 
  

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 
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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 

  

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 
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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  MZ_MWK  F8.2  

 totaal aantal minuten matig en zware beweegactiviteiten per week 
  

421  Ind_MinWk  F5.1  

 

VOLDOEN AAN BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL MINUTEN 
PER WEEK MATIG INTENSIEVE INSPANNING 

  

422  BTSPwwl  F8.2  

 

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

  

423  BTSPwan  F8.2  

 

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

  

424  BTSPsport1  F8.2  

 

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

  

425  BTSPsport2  F8.2  

 

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

  

426  BTSPsport3  F8.2  

 

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

  

427  BTSPsport4  F8.2  

 

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

  

428  totBTSP  F8.2  

 

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

  

429  SPIERwwf  F8.2  

 

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

  

430  SPIERfiet  F8.2  

 

aantal dagen per week dat respondent spierversterkende 
activiteiten doet door fietsen in de vrije tijd 

  

431  SPIERsport1  F8.2  

 

aantal dagen per week dat respondent spierversterkende 
activiteiten doet door sport1 

  

432  SPIERsport2  F8.2  

 

aantal dagen per week dat respondent spierversterkende 
activiteiten doet door sport2 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

433  SPIERsport3  F8.2  

 

aantal dagen per week dat respondent spierversterkende 
activiteiten doet door sport3 

  

434  SPIERsport4  F8.2  

 

aantal dagen per week dat respondent spierversterkende 
activiteiten doet door sport4 

  

435  totspier  F8.2  

 

totaal aantal momenten per week dat respondent 
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 respondent balansoefeningen doet 
door sport1 

  

438  BALANSsport2  F8.2  

 

aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet 
door sport2 

  

439  BALANSsport3  F8.2  

 

aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet 
door sport3 

  

440  BALANSsport4  F8.2  

 

aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet 
door sport4 

  

441  totbalans  F8.2  

 

totaal aantal momenten per week dat respondent 
balansoefeningen doet 

  

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) 

  

 

GEMON2012V3 

Alleen voor de onderzoekers beschikbaar in de beveiligde microdata omgeving bij de 

metadata, zie Gemon2012V3variabelenoverzichtwaardenvariabelen   
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS en RINPERSOON (R) 

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator 

het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend beschouwd en 

daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het 

betekenisloze RIN-nummer.  

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

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

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

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

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

Voorkomende waarden van de variabelen 

Alleen voor de onderzoekers beschikbaar in de beveiligde microdata omgeving bij de 

metadata, zie Gemon2012V4waardenvariabelen. 

 


