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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 Watergebruik van huishoudens in Nederland.” 

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

Het bestand is beschikbaar voor 2020. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare 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 

“Watergebruik van huishoudens in Nederland”. 

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 

Beschrijving 

Onderzoek naar het watergebruik van particuliere huishoudens in Nederland. In de vragenlijst 

die voor dit onderzoek ontwikkeld is, wordt de respondent voor verschillende componenten 

gevraagd aan te geven wat hun situatie was op de invuldag. Bij de componenten gaat het om 

het watergebruik in de badkamer (bad en douche), voor het toilet, de wasmachine, de 

vaatwasser, voor consumptie, het watergebruik voor buiten en het overige watergebruik. In 

het bestand zijn verrijkingen opgenomen (te herkennen aan SSB_), de typeringen voor het 

hoogst behaalde en hoogst gevolgde onderwijsniveau (OplHb_SOI), de afgeleide variabelen 

(te herkennen aan WgtAfl), het eindgewicht en vervolgens de vraagvariabelen. 

Beschrijving van de populatie 

De doelpopulatie voor het onderzoek Watergebruik Thuis 2021 bestaat uit alle particuliere 

huishoudens in Nederland. 

Methodologie 

Het onderzoek Watergebruik Thuis is een steekproefonderzoek. Voor het steekproefkader is 

een bestand met (voorlopige) huishoudensgegeven samengesteld. Dit bestand bevat alle 

actuele personen die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven, met gegevens 

over het huishouden waar zij toe behoren, zoals type huishouden en aantal personen in het 

huishouden. Voor ieder huishouden is een zogenaamde ‘referentiepersoon’ geselecteerd. Een 

referentiepersoon kan hierbij worden gezien als het ‘hoofd van het huishouden’. Het CBS 

bepaalt voor ieder huishouden wie de referentiepersoon is. Voor het steekproefkader zijn 

alleen personen geselecteerd van 16 jaar of ouder bij de start van het veldwerk. Het onderzoek 

is via internet uitgevoerd (Computer Assisted Web Interviewing, CAWI). Het 

vragenlijstontwerp is door middel van een review en vragenlijstschema’s door de ontwikkelaar 

afgestemd met Vewin. Naast de digitale vragenlijst is er ook een papieren deel. De papieren 

vragenlijsten bestaan uit de verschillende turflijsten en een hulpformulier voor het invullen 

van de watermeterstand. Het turflijstenboekje begint met de watermeter en gaat vervolgens in 

op de verschillende lijsten voor wc 1, wc 2, badkamer 1, badkamer 2, drinkwater binnen, 

drinkwater buiten en overig watergebruik (zoals handen wassen). Deze lijsten zijn in 

samenspraak met de communicatie afdeling van het CBS gemaakt om voor een goede 

vormgeving te kunnen zorgen. Het onderzoek vond plaats van november 2020 tot en met 

december 2021. De uitgezette steekproef bestond uit 19.143 duizend personen, de 

gerealiseerde respons 2.922. Hierbij gaat het om het landelijke basisonderzoek en vier 

waterbedrijven waar een oversampling voor heeft plaatsgevonden. In het databestand is de 

totale respons opgenomen. Dat wil zeggen de landelijke respons en de respons die is verzameld 

ten behoeve van de oversampling. Voor de selectieve non-respons is gecorrigeerd in de 

weging. 
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Bijlagen 

Vragenlijst Watergebruik Thuis 2020 - schema.pdf (Vragenlijst Watergebruik Thuis 2021 - 

schema.pdf) 

Vragenlijst Watergebruik Thuis 2020 - teksten.pdf (Vragenlijst Watergebruik Thuis 2021 - 

teksten.pdf) 

WGT 2020 Onderzoeksdocumentatie en Kwaliteitsanalyse v1.1.pdf (WGT 2021 

Onderzoeksdocumentatie en Kwaliteitsanalyse v1.1.pdf) 

variabelenwaardenWGT.xlsx 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 Veldwerkperiode F7 

4 SE Groep F18 

5 Invuldatum A8 

6 Datum Ref A8 

7 Afl Lft OP F3 

8 Afl Geslacht OP F1 

9 Afl BurgSt OP F1 

10 SSB AANTALHH F8 

11 SSB LFTJbewonerNIETKERN F3 

12 SSB LFTObewonerNIETKERN F3 

13 SSB AANTNIETKERNONDER4jr F3 

14 SSB AANTNIETKERNONDER12jr F3 

15 SSB AANTNIETKERNONDER21jr F3 

16 SSB AANTBEWONERS18plus F3 

17 SSB AANTBEWONERSmigr F3 

18 SSB AANTALKINDHH F2 

19 SSB AANTALOVHH F2 

20 SSB AANTALPERSHH F4 

21 SSB SOORTOBJECTNUMMER A1 

22 SSB RINOBJECTNUMMER A32 

23 SSB GBAGENERATIE F1 

24 SSB ETNGROEPKORT1 F1 

25 SSB ETNGROEP3 F2 

26 SSB HUISHOUDNR A12 

27 SSB DATUMAANVANGHH A8 

28 SSB REFPERSOONHH F1 

29 SSB TYPHH F1 

30 SSB PLHH F2 

31 SSB INPSECJ F2 

32 SSB INHP100HGEST A3 

33 SSB INHBBIHJ F2 

34 SSB INHEHALGR F1 

35 SSB VEHP100WELVAART A3 

36 SSB TYPEEIGENAAR F1 

37 SSB TYPEEIGENDOM F1 
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VolgNr Naam Formaat 

38 SSB AANTALBEWONERS F4 

39 SSB WOZWAARDEOBJECTBAG F11 

40 SSB VBOBOUWJAAR F4 

41 SSB VBOOPPERVLAKTE F8 

42 SSB VBOTYPEINLIGGEND F1 

43 SSB LANDSDEEL F1 

44 SSB PROVINCIE F2 

45 SSB STEDGEM F1 

46 SSB STEDBUURT F1 

47 OplHb SOI3 A8 

48 OplHb SOI5 A8 

49 Afl Peildatum A8 

50 WgtAflInvuldag F1 

51 WgtAflWaterstandBeschikbaar F1 

52 WgtAflBadTypeLig F1 

53 WgtAflBadTypeZit F1 

54 WgtAflBadGebruikLig F3 

55 WgtAflBadGebruikZit F3 

56 WgtAflBadDuurLig F6 

57 WgtAflBadDuurZit F6 

58 WgtAflBadGebruikTot F3 

59 WgtAflBadDuurTot F6 

60 WgtAflDoucheTypeGewoon F1 

61 WgtAflDoucheTypeBesp F1 

62 WgtAflDoucheTypeRegen F1 

63 WgtAflDoucheTypeMassage F1 

64 WgtAflDoucheTypeAnders F1 

65 WgtAflDoucheTypeCombi F1 

66 WgtAflDoucheNGewoon F2 

67 WgtAflDoucheNBesp F2 

68 WgtAflDoucheNRegen F2 

69 WgtAflDoucheNMassage F2 

70 WgtAflDoucheNAnders F2 

71 WgtAflDoucheNCombi F2 

72 WgtAflDoucheDuurGewoon F6 

73 WgtAflDoucheDuurBesp F6 

74 WgtAflDoucheDuurRegen F6 

75 WgtAflDoucheDuurMassage F6 

76 WgtAflDoucheDuurAnders F6 

77 WgtAflDoucheDuurCombi F6 

78 WgtAflDoucheNTot F3 

79 WgtAflDoucheDuurTot F6 
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VolgNr Naam Formaat 

80 WgtAflTuinNVijver F2 

81 WgtAflTuinNSchoon F2 

82 WgtAflTuinNKinderbad F2 

83 WgtAflTuinNSproeien F2 

84 WgtAflTuinNZwembad F2 

85 WgtAflTuinNAuto F2 

86 WgtAflTuinNAnders F2 

87 WgtAflTuinDuurVijver F6 

88 WgtAflTuinDuurSchoon F6 

89 WgtAflTuinDuurKinderbad F6 

90 WgtAflTuinDuurSproeien F6 

91 WgtAflTuinDuurZwembad F6 

92 WgtAflTuinDuurAuto F6 

93 WgtAflTuinDuurAnders F6 

94 WgtAflTuinNTot F2 

95 WgtAflTuinDuurTot F6 

96 Eindgewicht F19.12 

97 AantPersAanw 0 12 F2 

98 AantPersAanw 13 24 F2 

99 AantPersAanw 25 44 F2 

100 AantPersAanw 45 64 F2 

101 AantPersAanw 65 eo F2 

102 AantPersHH 0 12 F2 

103 AantPersHH 13 24 F2 

104 AantPersHH 25 44 F2 

105 AantPersHH 45 64 F2 

106 AantPersHH 65 eo F2 

107 Watermeter Aanwezig F1 

108 Watermeter Genoteerd F1 

109 WM TydStart A8 

110 Watermeter Start A10 

111 Watermeter Slot A10 

112 WM TydSlot A8 

113 WC Aantal F2 

114 WC1 Leeft F1 

115 WC1 Stortbak F1 

116 WC1 Stortbak Anders A250 

117 WC1 Gebruik Volledig F2 

118 WC1 Gebruik Gedeeltelijk F3 

119 WC1 Norm F1 

120 WC2 Leeft F1 

121 WC2 Stortbak F1 
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VolgNr Naam Formaat 

122 WC2 Stortbak Anders A250 

123 WC2 Gebruik Volledig F2 

124 WC2 Gebruik Gedeeltelijk F3 

125 WC2 Norm F1 

126 WC3 Leeft F1 

127 WC3 Stortbak F1 

128 WC3 Stortbak Anders A250 

129 WC3 Gebruik Volledig F2 

130 WC3 Gebruik Gedeeltelijk F3 

131 WC3 Norm F1 

132 AantBK F1 

133 BK1 Douche Aanwezig Gewoon F1 

134 BK1 Douche Aanwezig Besp F1 

135 BK1 Douche Aanwezig Regen F1 

136 BK1 Douche Aanwezig Massage F1 

137 BK1 Douche Aanwezig Andrs F1 

138 BK1 Douche Aanwezig GeenDouche F1 

139 BK1 Douche Aanwezig Anders A250 

140 BK1 DoucheN F2 

141 BK1 Douchbeurt 1 Minuten F2 

142 BK1 Douchbeurt 1 Seconden F2 

143 BK1 Douchbeurt 1 DoucheType F1 

144 BK1 Douchbeurt 2 Minuten F2 

145 BK1 Douchbeurt 2 Seconden F2 

146 BK1 Douchbeurt 2 DoucheType F1 

147 BK1 Douchbeurt 3 Minuten F2 

148 BK1 Douchbeurt 3 Seconden F2 

149 BK1 Douchbeurt 3 DoucheType F1 

150 BK1 Douchbeurt 4 Minuten F2 

151 BK1 Douchbeurt 4 Seconden F2 

152 BK1 Douchbeurt 4 DoucheType F1 

153 BK1 Douchbeurt 5 Minuten F2 

154 BK1 Douchbeurt 5 Seconden F2 

155 BK1 Douchbeurt 5 DoucheType F1 

156 BK1 Douchbeurt 6 Minuten F2 

157 BK1 Douchbeurt 6 Seconden F2 

158 BK1 Douchbeurt 6 DoucheType F1 

159 BK1 Douchbeurt 7 Minuten F2 

160 BK1 Douchbeurt 7 Seconden F2 

161 BK1 Douchbeurt 7 DoucheType F1 

162 BK1 Douchbeurt 8 Minuten F2 

163 BK1 Douchbeurt 8 Seconden F2 
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VolgNr Naam Formaat 

164 BK1 Douchbeurt 8 DoucheType F1 

165 BK1 Douchbeurt 9 Minuten F2 

166 BK1 Douchbeurt 9 Seconden F2 

167 BK1 Douchbeurt 9 DoucheType F1 

168 BK1 Douchbeurt 10 Minuten F2 

169 BK1 Douchbeurt 10 Seconden F2 

170 BK1 Douchbeurt 10 DoucheType F1 

171 BK1 Douchbeurt 11 Minuten F2 

172 BK1 Douchbeurt 11 Seconden F2 

173 BK1 Douchbeurt 11 DoucheType F1 

174 BK1 Douchbeurt 12 Minuten F2 

175 BK1 Douchbeurt 12 Seconden F2 

176 BK1 Douchbeurt 12 DoucheType F1 

177 BK1 Douchbeurt 13 Minuten F2 

178 BK1 Douchbeurt 13 Seconden F2 

179 BK1 Douchbeurt 13 DoucheType F1 

180 BK1 Douchbeurt 14 Minuten F2 

181 BK1 Douchbeurt 14 Seconden F2 

182 BK1 Douchbeurt 14 DoucheType F1 

183 BK1 Douchbeurt 15 Minuten F2 

184 BK1 Douchbeurt 15 Seconden F2 

185 BK1 Douchbeurt 15 DoucheType F1 

186 BK1 Bad Aanwezig F1 

187 BK1 Bad Gebruik F2 

188 BK1 Badbeurt 1 Minuten F2 

189 BK1 Badbeurt 1 Seconden F2 

190 BK1 Badbeurt 2 Minuten F2 

191 BK1 Badbeurt 2 Seconden F2 

192 BK1 Badbeurt 3 Minuten F2 

193 BK1 Badbeurt 3 Seconden F2 

194 BK1 Badbeurt 4 Minuten F2 

195 BK1 Badbeurt 4 Seconden F2 

196 BK1 Badbeurt 5 Minuten F2 

197 BK1 Badbeurt 5 Seconden F2 

198 BK1 Badbeurt 6 Minuten F2 

199 BK1 Badbeurt 6 Seconden F2 

200 BK1 Badbeurt 7 Minuten F2 

201 BK1 Badbeurt 7 Seconden F2 

202 BK1 Badbeurt 8 Minuten F2 

203 BK1 Badbeurt 8 Seconden F2 

204 BK1 Badbeurt 9 Minuten F2 

205 BK1 Badbeurt 9 Seconden F2 
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206 BK1 Badbeurt 10 Minuten F2 

207 BK1 Badbeurt 10 Seconden F2 

208 BK1 Badbeurt 11 Minuten F2 

209 BK1 Badbeurt 11 Seconden F2 

210 BK1 Badbeurt 12 Minuten F2 

211 BK1 Badbeurt 12 Seconden F2 

212 BK1 Badbeurt 13 Minuten F2 

213 BK1 Badbeurt 13 Seconden F2 

214 BK1 Badbeurt 14 Minuten F2 

215 BK1 Badbeurt 14 Seconden F2 

216 BK1 Badbeurt 15 Minuten F2 

217 BK1 Badbeurt 15 Seconden F2 

218 BK1 Bad Week F2 

219 BK1 Bad Norm F1 

220 BK2 Douche Aanwezig Gewoon F1 

221 BK2 Douche Aanwezig Besp F1 

222 BK2 Douche Aanwezig Regen F1 

223 BK2 Douche Aanwezig Massage F1 

224 BK2 Douche Aanwezig Andrs F1 

225 BK2 Douche Aanwezig GeenDouche F1 

226 BK2 Douche Aanwezig Anders A250 

227 BK2 DoucheN F2 

228 BK2 Douchbeurt 1 Minuten F2 

229 BK2 Douchbeurt 1 Seconden F2 

230 BK2 Douchbeurt 1 DoucheType F1 

231 BK2 Douchbeurt 2 Minuten F2 

232 BK2 Douchbeurt 2 Seconden F2 

233 BK2 Douchbeurt 2 DoucheType F1 

234 BK2 Douchbeurt 3 Minuten F2 

235 BK2 Douchbeurt 3 Seconden F2 

236 BK2 Douchbeurt 3 DoucheType F1 

237 BK2 Douchbeurt 4 Minuten F2 

238 BK2 Douchbeurt 4 Seconden F2 

239 BK2 Douchbeurt 4 DoucheType F1 

240 BK2 Douchbeurt 5 Minuten F2 

241 BK2 Douchbeurt 5 Seconden F2 

242 BK2 Douchbeurt 5 DoucheType F1 

243 BK2 Douchbeurt 6 Minuten F2 

244 BK2 Douchbeurt 6 Seconden F2 

245 BK2 Douchbeurt 6 DoucheType F1 

246 BK2 Douchbeurt 7 Minuten F2 

247 BK2 Douchbeurt 7 Seconden F2 
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248 BK2 Douchbeurt 7 DoucheType F1 

249 BK2 Douchbeurt 8 Minuten F2 

250 BK2 Douchbeurt 8 Seconden F2 

251 BK2 Douchbeurt 8 DoucheType F1 

252 BK2 Douchbeurt 9 Minuten F2 

253 BK2 Douchbeurt 9 Seconden F2 

254 BK2 Douchbeurt 9 DoucheType F1 

255 BK2 Douchbeurt 10 Minuten F2 

256 BK2 Douchbeurt 10 Seconden F2 

257 BK2 Douchbeurt 10 DoucheType F1 

258 BK2 Douchbeurt 11 Minuten F2 

259 BK2 Douchbeurt 11 Seconden F2 

260 BK2 Douchbeurt 11 DoucheType F1 

261 BK2 Douchbeurt 12 Minuten F2 

262 BK2 Douchbeurt 12 Seconden F2 

263 BK2 Douchbeurt 12 DoucheType F1 

264 BK2 Douchbeurt 13 Minuten F2 

265 BK2 Douchbeurt 13 Seconden F2 

266 BK2 Douchbeurt 13 DoucheType F1 

267 BK2 Douchbeurt 14 Minuten F2 

268 BK2 Douchbeurt 14 Seconden F2 

269 BK2 Douchbeurt 14 DoucheType F1 

270 BK2 Douchbeurt 15 Minuten F2 

271 BK2 Douchbeurt 15 Seconden F2 

272 BK2 Douchbeurt 15 DoucheType F1 

273 BK2 Bad Aanwezig F1 

274 BK2 Bad Gebruik F2 

275 BK2 Badbeurt 1 Minuten F2 

276 BK2 Badbeurt 1 Seconden F2 

277 BK2 Badbeurt 2 Minuten F2 

278 BK2 Badbeurt 2 Seconden F2 

279 BK2 Badbeurt 3 Minuten F2 

280 BK2 Badbeurt 3 Seconden F2 

281 BK2 Badbeurt 4 Minuten F2 

282 BK2 Badbeurt 4 Seconden F2 

283 BK2 Badbeurt 5 Minuten F2 

284 BK2 Badbeurt 5 Seconden F2 

285 BK2 Badbeurt 6 Minuten F2 

286 BK2 Badbeurt 6 Seconden F2 

287 BK2 Badbeurt 7 Minuten F2 

288 BK2 Badbeurt 7 Seconden F2 

289 BK2 Badbeurt 8 Minuten F2 
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290 BK2 Badbeurt 8 Seconden F2 

291 BK2 Badbeurt 9 Minuten F2 

292 BK2 Badbeurt 9 Seconden F2 

293 BK2 Badbeurt 10 Minuten F2 

294 BK2 Badbeurt 10 Seconden F2 

295 BK2 Badbeurt 11 Minuten F2 

296 BK2 Badbeurt 11 Seconden F2 

297 BK2 Badbeurt 12 Minuten F2 

298 BK2 Badbeurt 12 Seconden F2 

299 BK2 Badbeurt 13 Minuten F2 

300 BK2 Badbeurt 13 Seconden F2 

301 BK2 Badbeurt 14 Minuten F2 

302 BK2 Badbeurt 14 Seconden F2 

303 BK2 Badbeurt 15 Minuten F2 

304 BK2 Badbeurt 15 Seconden F2 

305 BK2 Bad Week F2 

306 BK2 Bad Norm F1 

307 BK3 Douche Aanwezig Gewoon F1 

308 BK3 Douche Aanwezig Besp F1 

309 BK3 Douche Aanwezig Regen F1 

310 BK3 Douche Aanwezig Massage F1 

311 BK3 Douche Aanwezig Andrs F1 

312 BK3 Douche Aanwezig GeenDouche F1 

313 BK3 Douche Aanwezig Anders A250 

314 BK3 DoucheN F2 

315 BK3 Douchbeurt 1 Minuten F2 

316 BK3 Douchbeurt 1 Seconden F2 

317 BK3 Douchbeurt 1 DoucheType F1 

318 BK3 Douchbeurt 2 Minuten F2 

319 BK3 Douchbeurt 2 Seconden F2 

320 BK3 Douchbeurt 2 DoucheType F1 

321 BK3 Douchbeurt 3 Minuten F2 

322 BK3 Douchbeurt 3 Seconden F2 

323 BK3 Douchbeurt 3 DoucheType F1 

324 BK3 Douchbeurt 4 Minuten F2 

325 BK3 Douchbeurt 4 Seconden F2 

326 BK3 Douchbeurt 4 DoucheType F1 

327 BK3 Douchbeurt 5 Minuten F2 

328 BK3 Douchbeurt 5 Seconden F2 

329 BK3 Douchbeurt 5 DoucheType F1 

330 BK3 Douchbeurt 6 Minuten F2 

331 BK3 Douchbeurt 6 Seconden F2 
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332 BK3 Douchbeurt 6 DoucheType F1 

333 BK3 Douchbeurt 7 Minuten F2 

334 BK3 Douchbeurt 7 Seconden F2 

335 BK3 Douchbeurt 7 DoucheType F1 

336 BK3 Douchbeurt 8 Minuten F2 

337 BK3 Douchbeurt 8 Seconden F2 

338 BK3 Douchbeurt 8 DoucheType F1 

339 BK3 Douchbeurt 9 Minuten F2 

340 BK3 Douchbeurt 9 Seconden F2 

341 BK3 Douchbeurt 9 DoucheType F1 

342 BK3 Douchbeurt 10 Minuten F2 

343 BK3 Douchbeurt 10 Seconden F2 

344 BK3 Douchbeurt 10 DoucheType F1 

345 BK3 Douchbeurt 11 Minuten F2 

346 BK3 Douchbeurt 11 Seconden F2 

347 BK3 Douchbeurt 11 DoucheType F1 

348 BK3 Douchbeurt 12 Minuten F2 

349 BK3 Douchbeurt 12 Seconden F2 

350 BK3 Douchbeurt 12 DoucheType F1 

351 BK3 Douchbeurt 13 Minuten F2 

352 BK3 Douchbeurt 13 Seconden F2 

353 BK3 Douchbeurt 13 DoucheType F1 

354 BK3 Douchbeurt 14 Minuten F2 

355 BK3 Douchbeurt 14 Seconden F2 

356 BK3 Douchbeurt 14 DoucheType F1 

357 BK3 Douchbeurt 15 Minuten F2 

358 BK3 Douchbeurt 15 Seconden F2 

359 BK3 Douchbeurt 15 DoucheType F1 

360 BK3 Bad Aanwezig F1 

361 BK3 Bad Gebruik F2 

362 BK3 Badbeurt 1 Minuten F2 

363 BK3 Badbeurt 1 Seconden F2 

364 BK3 Badbeurt 2 Minuten F2 

365 BK3 Badbeurt 2 Seconden F2 

366 BK3 Badbeurt 3 Minuten F2 

367 BK3 Badbeurt 3 Seconden F2 

368 BK3 Badbeurt 4 Minuten F2 

369 BK3 Badbeurt 4 Seconden F2 

370 BK3 Badbeurt 5 Minuten F2 

371 BK3 Badbeurt 5 Seconden F2 

372 BK3 Badbeurt 6 Minuten F2 

373 BK3 Badbeurt 6 Seconden F2 
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374 BK3 Badbeurt 7 Minuten F2 

375 BK3 Badbeurt 7 Seconden F2 

376 BK3 Badbeurt 8 Minuten F2 

377 BK3 Badbeurt 8 Seconden F2 

378 BK3 Badbeurt 9 Minuten F2 

379 BK3 Badbeurt 9 Seconden F2 

380 BK3 Badbeurt 10 Minuten F2 

381 BK3 Badbeurt 10 Seconden F2 

382 BK3 Badbeurt 11 Minuten F2 

383 BK3 Badbeurt 11 Seconden F2 

384 BK3 Badbeurt 12 Minuten F2 

385 BK3 Badbeurt 12 Seconden F2 

386 BK3 Badbeurt 13 Minuten F2 

387 BK3 Badbeurt 13 Seconden F2 

388 BK3 Badbeurt 14 Minuten F2 

389 BK3 Badbeurt 14 Seconden F2 

390 BK3 Badbeurt 15 Minuten F2 

391 BK3 Badbeurt 15 Seconden F2 

392 BK3 Bad Week F2 

393 BK3 Bad Norm F1 

394 Douche Norm F1 

395 Douche Meting Ja F1 

396 Douche Meting Tyd F1 

397 Douche Meting Tyd2 F1 

398 Douche Meting AantalMis F1 

399 Douche Meting Aantal F2 

400 Douche Meting Duur F1 

401 KinderbadAanw F1 

402 Kinderbad F2 

403 Kinderbad Gebruik F2 

404 Kinderbad Gebruik Vullen F2 

405 Kinderbad Week F2 

406 Kinderbad Norm F1 

407 Vaatwasser Aanwezig F1 

408 Vaatwasser Merk A90 

409 Vaatwasser Bouwjaar F2 

410 Vaatwasser Bouwjaar Schatting F1 

411 Vaatwasser Gebruik F2 

412 Vaatwasser Programma Normaal F1 

413 Vaatwasser Programma Auto F1 

414 Vaatwasser Programma Eco F1 

415 Vaatwasser Programma Intens F1 
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416 Vaatwasser Programma Kort F1 

417 Vaatwasser Programma Voorspoel F1 

418 Vaatwasser Programma Andrs F1 

419 Vaatwasser Programma Anders A250 

420 Vaatwasser Week F2 

421 Vaatwasser Norm F1 

422 Vaatwasser Afspoelen F1 

423 Vaatwasser Afspoelen2 F1 

424 Afwas Hand Frequentie F2 

425 Afwas Hand Week F2 

426 Afwas Hand Norm F1 

427 Wasmachine Aanwezig F1 

428 Wasmachine Merk A90 

429 Wasmachine Bouwjaar F2 

430 Wasmachine Bouwjaar Schatting F1 

431 Wasmachine Gebruik F2 

432 Wasmachine Programma Katoen F1 

433 Wasmachine Programma Gemengd F1 

434 Wasmachine Programma Synthetis F1 

435 Wasmachine Programma Fijn F1 

436 Wasmachine Programma ExtraWate F1 

437 Wasmachine Programma Spoelen F1 

438 Wasmachine Programma Verkort F1 

439 Wasmachine Programma Eco F1 

440 Wasmachine Programma Voorwa F1 

441 Wasmachine Programma Opfris F1 

442 Wasmachine Programma Antikreuk F1 

443 Wasmachine Programma Overhemd F1 

444 Wasmachine Programma Jeans F1 

445 Wasmachine Programma Vlekken F1 

446 Wasmachine Programma Machine F1 

447 Wasmachine Programma Andrs F1 

448 Wasmachine Programma Anders A250 

449 Wasmachine Week F2 

450 Wasmachine Norm F1 

451 Handwas F1 

452 Handwas Frequentie F2 

453 Handwas Week F2 

454 Handwas Norm F1 

455 FreqCons KopjeMokGlas F2 

456 FreqCons KleinePan F2 

457 FreqCons MiddelgrotePan F2 
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458 FreqCons GrotePan F2 

459 Tuin Balkon Tuin F1 

460 Tuin Balkon Balkon F1 

461 Tuin Balkon Ander F1 

462 Tuin Balkon GeenDezeTB F1 

463 Tuin Water Keuken F1 

464 Tuin Water Buiten F1 

465 Tuin Water Regenton F1 

466 Tuin Water Sloot F1 

467 Tuin Water Grond F1 

468 Tuin Water Anders F1 

469 Tuin Gebruik F1 

470 EmmerK F2 

471 EmmerM F2 

472 EmmerG F2 

473 Tuinturf 1 Uren F2 

474 Tuinturf 1 Minuten F2 

475 TBuiten 1 F1 

476 TBuitenAnders 1 A250 

477 Tuinturf 2 Uren F2 

478 Tuinturf 2 Minuten F2 

479 TBuiten 2 F1 

480 TBuitenAnders 2 A250 

481 Tuinturf 3 Uren F2 

482 Tuinturf 3 Minuten F2 

483 TBuiten 3 F1 

484 TBuitenAnders 3 A250 

485 Tuinturf 4 Uren F2 

486 Tuinturf 4 Minuten F2 

487 TBuiten 4 F1 

488 TBuitenAnders 4 A250 

489 Tuinturf 5 Uren F2 

490 Tuinturf 5 Minuten F2 

491 TBuiten 5 F1 

492 TBuitenAnders 5 A250 

493 Tuinturf 6 Uren F2 

494 Tuinturf 6 Minuten F2 

495 TBuiten 6 F1 

496 TBuitenAnders 6 A250 

497 Tuinturf 7 Uren F2 

498 Tuinturf 7 Minuten F2 

499 TBuiten 7 F1 
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500 TBuitenAnders 7 A250 

501 Tuinturf 8 Uren F2 

502 Tuinturf 8 Minuten F2 

503 TBuiten 8 F1 

504 TBuitenAnders 8 A250 

505 Tuinturf 9 Uren F2 

506 Tuinturf 9 Minuten F2 

507 TBuiten 9 F1 

508 TBuitenAnders 9 A250 

509 Tuinturf 10 Uren F2 

510 Tuinturf 10 Minuten F2 

511 TBuiten 10 F1 

512 TBuitenAnders 10 A250 

513 Tuinturf 11 Uren F2 

514 Tuinturf 11 Minuten F2 

515 TBuiten 11 F1 

516 TBuitenAnders 11 A250 

517 Tuinturf 12 Uren F2 

518 Tuinturf 12 Minuten F2 

519 TBuiten 12 F1 

520 TBuitenAnders 12 A250 

521 Tuinturf 13 Uren F2 

522 Tuinturf 13 Minuten F2 

523 TBuiten 13 F1 

524 TBuitenAnders 13 A250 

525 Tuinturf 14 Uren F2 

526 Tuinturf 14 Minuten F2 

527 TBuiten 14 F1 

528 TBuitenAnders 14 A250 

529 Tuinturf 15 Uren F2 

530 Tuinturf 15 Minuten F2 

531 TBuiten 15 F1 

532 TBuitenAnders 15 A250 

533 KindZwem F1 

534 KindZwemHoev F2 

535 BezZwembad F1 

536 ZwembadVul F2 

537 Zwembad Uren F2 

538 Zwembad Minuten F2 

539 GebrKeer wastafel F2 

540 GebrKeer schoonmaken F2 

541 GebrKeer planten F2 
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542 GebrKeer dieren F2 

543 GebrKeer handenwassen F2 

544 GebrKeer anders F2 

545 Makkelijk F1 

546 Gebruiksvriendelijk F1 

547 Onderwerp F1 

548 Werving F1 

549 Werving email F1 

550 Stratum F1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Rinpersoons 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de gemeentelijke bevolkingsregisters. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

RINPERSOON 

Rinpersoon 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de gemeentelijke 

bevolkingsregisters. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen 

binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het 

koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPERSOON. RIN staat voor 

Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende 

mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan 

een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een 

RINPERSOON geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

Veldwerkperiode 

Veldwerkperiode 

Definitie  

Periode waarin de enquête is ingevuld of afgenomen. 

SE_Groep 

SE_Groep 

Definitie  

Weekdag waarop het watergebruik betrekking heeft. 

Toelichting bij de definitie  
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Invuldag die in de steekproef is bepaald om zo een goede spreiding over de week te hebben. 

Om te weten over welke dat de respondent daadwerkelijk de vragenlijst heeft ingevuld moet 

de variabele WGEAflInvuldag gebruikt worden. 

Invuldatum 

Invuldatum van het waterverbruik 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld en of beantwoord. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie DDMMJJJJ 

Datum_Ref 

Enquetedatum 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld en of beantwoord. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie DDMMJJJJ 

Afl_Lft_OP 

Leeftijd OP 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Afl_Geslacht_OP 

Geslacht OP 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

Afl_BurgSt_OP 

Burgerlijke staat OP 

Definitie  

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd 

partnerschap. 

SSB_AANTALHH 

Aantal huishoudens per soortobjectnummer 

Definitie  

Aantal huishoudens op een adres 

SSB_LFTJbewonerNIETKERN 

Leeftijd jongste bewoner niet behorende tot de huishoudkern 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie korte bestandsnaam       36 

SSB_LFTObewonerNIETKERN 

Leeftijd oudste bewoner niet behorende tot de huishoudkern 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

SSB_AANTNIETKERNONDER4jr 

Aantal bewoners jonger dan 4 jaar niet behorende tot de huishoudkern 

Definitie  

Aantal leden van een huishouding in een specifieke leeftijdsklasse 

SSB_AANTNIETKERNONDER12jr 

Aantal bewoners jonger dan 12 jaar niet behorende tot de huishoudkern 

Definitie  

Aantal leden van een huishouding in een specifieke leeftijdsklasse 

SSB_AANTNIETKERNONDER21jr 

Aantal bewoners jonger dan 21 jaar niet behorende tot de huishoudkern 

Definitie  

Aantal leden van een huishouding in een specifieke leeftijdsklasse 

SSB_AANTBEWONERS18plus 

Aantal bewoners 18 jaar en ouder 

Definitie  

Aantal leden van een huishouding in een specifieke leeftijdsklasse 

SSB_AANTBEWONERSmigr 

Aantal bewoners met een westerse of niet westerse migratie achtergrond 

Definitie  

Het aantal huishoudleden met een migratieachtergrond 

SSB_AANTALKINDHH 

Aantal personen met plaats (positie) in het huishouden thuiswonend kind 

Definitie  

Aantal thuiswonende kinderen in een particulier huishouden 

SSB_AANTALOVHH 

Aantal personen met plaats (positie) in het huishouden overig lid . 

Definitie  

Aantal personen dat anders dan als partner, als ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend 

kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. 

SSB_AANTALPERSHH 

Aantal personen in het huishouden 

Definitie  
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Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de huishoudensgrootte. 

SSB_SOORTOBJECTNUMMER 

soortobjectnummer van het adres van een persoon 

Definitie  

De bron waaruit een verblijfplaats identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Met de variabele VRLSOORTOBJECTNUMMER worden naast de reguliere BAG-objecten 

ook historische verblijfsobjecten en niet in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

geidentificeerde verblijfsobjecten aangeduid. In combinatie met deze code vormt 

RINOBJECTNUMMER een uniek identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan 

een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een 

woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten. 

Toelichting bij het gebruik  

Het VRLSOORTOBJECTNUMMER moet gebruikt worden in combinatie met 

VRLRINOBJECTNUMMER. Alleen dan vormt het een unieke sleutel. Het 

VRLSOORTOBJECTNUMMER geeft de herkomst van het VRLRINOBJECTNUMMER 

weer. Betekenis van de gebruikte coderingen: B: VRLRINOBJECTNUMMER met herkomst 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), betreft objecten vanaf 1-1-2012 (vanaf die 

datum geldt deze registratie); H: VRLRINOBJECTNUMMER met historische herkomst, 

betreft objecten van v��r 1-1-2012, dus bijvoorbeeld objecten die voor die datum al gesloopt 

zijn; D: VRLRINOBJECTNUMMER met herkomst de gemeentelijke bevolkingsregisters, 

betreft objecten die niet koppelen aan de BAG en niet tot de historische objecten behoren; O: 

VRLRINOBJECTNUMMER met onbekende herkomst, betreft objecten waarvan door 

ontbreken van aanvullende informatie de herkomst onduidelijk is. De sleutelcombinatie 

VRLSOORTOBJECTNUMMER + VRLRINOBJECTNUMMER is op 1 juli 2014 

ge�ntroduceerd in het SSB als vervanger van de adreskoppelsleutels RINADRES en 

ADRESRUGNR. Aangezien er in een aantal gevallen sprake was van een n:m-relatie tussen 

de nieuwe sleutel en de toenmalige sleutels, moesten hierin keuzes worden gemaakt. De 

componenten die toen (juli 2014) in het SSB stonden (dus niet in het archief) zijn omgezet 

naar de nieuwe sleutel en zijn uniek gemaakt op de nieuwe sleutel ('ontdubbeld'). 

SSB_RINOBJECTNUMMER 

adres-id van een persoon 

Definitie  

Dit nummer identificeert een geadresseerde verblijfplaats. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit versleutelde nummer identificeert de locatie in Nederland van een (verblijfs)object volgens 

de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het nummer vormt in combinatie met 

SOORTOBJECTNUMMER een uniek identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats 
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kan een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of 

een woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten. 

Toelichting bij het gebruik  

Aan historische adressen (niet meer bestaand op 1 januari 2012) is een fictief 

RINOBJECTNUMMER toegekend. Aan onbekende adressen is een fictief 

RINOBJECTNUMMER toegekend waarin de gemeente-wijk-buurtcode (GWBCODEJJJJ) is 

opgenomen. De sleutelcombinatie SOORTOBJECTNUMMER + RINOBJECTNUMMER is 

op 1 juli 2014 ge�ntroduceerd in het SSB als vervanger van de adreskoppelsleutels 

RINADRES en ADRESRUGNR. Aangezien er in een aantal gevallen sprake was van een n:m-

relatie tussen de nieuwe sleutel en de toenmalige sleutels, moesten hierin keuzes worden 

gemaakt. De componenten die toen (juli 2014) in het SSB stonden (dus niet in het archief) zijn 

omgezet naar de nieuwe sleutel en zijn uniek gemaakt op de nieuwe sleutel ('ontdubbeld'). 

SSB_GBAGENERATIE 

generatie 

Definitie  

Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse achtergrond, eerste respectievelijk tweede 

generatie migratieachtergrond. 

SSB_ETNGROEPKORT1 

herkomstgroepering cbs omgecodeerd voor statline-publicatie 3-deling incl. onbekend 

Definitie  

Kenmerk van een persoon op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 

SSB_ETNGROEP3 

herkomstgroepering cbs omgecodeerd voor andere statline-publicatie lokale integratiekaart 

Definitie  

Kenmerk van een persoon op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 

SSB_HUISHOUDNR 

Uniek identificatienummer huishouden op peilmoment. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een huishouden. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer identificeert samen met de variabele 'Datum aanvang van het huishouden' het 

huishouden. 

SSB_DATUMAANVANGHH 

aanvangsdatum van het huishouden. 

Definitie  

Begindatum van een huishouden met een bepaalde samenstelling. 

Toelichting bij het gebruik  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie korte bestandsnaam       39 

Datumnotatie DDMMJJJJ 

SSB_REFPERSOONHH 

persoon is wel/niet de referentiepersoon in het huishouden 

Definitie  

Is een persoon de referentiepersoon in een huishouden? 

SSB_TYPHH 

type huishouden 

Definitie  

Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een 

huishouden. 

SSB_PLHH 

plaats van persoon in het huishouden 

Definitie  

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van de 

referentiepersoon van een huishouden. 

SSB_INPSECJ 

sociaaleconomische categorie op jaarbasis 

Definitie  

Indeling van een persoon in een sociaaleconomische categorie. 

SSB_INHP100HGEST 

percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar inkomen particuliere huishoudens 

Definitie  

De percentielgroep van een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen 

SSB_INHBBIHJ 

belangrijkste inkomensbron van het huishouden 

Definitie  

De bron waaruit een huishouden het meeste inkomen ontvangt. 

SSB_INHEHALGR 

woningbezit particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar 

Definitie  

Classificatie van een particulier huishouden naar bezit van een eigen woning en het al dan niet hebben 

van huurtoeslag. 

SSB_VEHP100WELVAART 

percentielgroepen financiële welvaart particuliere huishoudens 

Definitie  
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Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het vermogen en het 

gestandaardiseerd inkomen. 

SSB_TYPEEIGENAAR 

type eigenaar van woning 

Definitie  

Het type eigenaar van een verblijfsobject 

SSB_TYPEEIGENDOM 

eigendom van het verblijfsobject; huur, koop of onbekend 

Definitie  

Geeft aan waarvoor de eigenaar het verblijfsobject inzet. 

SSB_AANTALBEWONERS 

aantal bewoners op 1 januari 

Definitie  

Het aantal bewoners dat op een verblijfsobject geregistreerd staan. 

SSB_WOZWAARDEOBJECTBAG 

woz-waarde van het object in euros 

Definitie  

Door een gemeente periodiek getaxeerde waarde van een onroerende zaak in het kader van de Wet 

waardering onroerende zaken (WOZ). 

SSB_VBOBOUWJAAR 

meest recente bouwjaar van het pand (of:de panden) waar het verblijfsobject in ligt 

Definitie  

Het jaar waarin een pand, waarin een verblijfsobject zich bevindt, oorspronkelijk als bouwkundig gereed 

is of wordt opgeleverd. 

SSB_VBOOPPERVLAKTE 

gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject in vierkante meters 

Definitie  

Gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject 

SSB_VBOTYPEINLIGGEND 

aantal verblijfsobjecten per pand (1 of meer) 

Definitie  

Aantal verblijfsobjecten in een pand 

SSB_LANDSDEEL 

landsdeel 

Definitie  

Het landsdeel waar een woning staat. 
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SSB_PROVINCIE 

provincie 

Definitie  

Het bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied waar een woning staat. 

SSB_STEDGEM 

stedelijkheid van gemeente 

Definitie  

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid (oad) van de plaats waar een persoon woont. 

SSB_STEDBUURT 

stedelijkheid van de buurt 

Definitie  

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid (oad) van de buurt waar een persoon woont. 

OplHb_SOI3 

SOI-code 3-deling van hoogstbehaalde opleiding 

Definitie  

De hoogst behaalde opleiding van een persoon volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

OplHb_SOI5 

SOI-code 5-deling van hoogstbehaalde opleiding 

Definitie  

De hoogst behaalde opleiding van een persoon volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

Afl_Peildatum 

Peildatum 

Definitie  

Het tijdstip dat aangeeft wanneer de waarde van een gegeven in een bestand is bepaald. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie DDMMJJJJ 

WgtAflInvuldag 

Invuldag 

Definitie  

Weekdag waarop het watergebruik betrekking heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Weekdag waarover de respondent de vragenlijst heeft ingevuld. Om te weten welke invuldag 

in de steekproef is bepaald om zo een goede spreiding over de week te hebben, moet de 

variabele SE_Groep gebruikt worden. 
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WgtAflWaterstandBeschikbaar 

Waterstand gemeten 

Definitie  

Is de waterstand gemeten? 

WgtAflBadTypeLig 

Totaal aantal ligbaden 

Definitie  

Aantal specifieke baden aanwezig in een woning 

WgtAflBadTypeZit 

Totaal aantal zitbaden 

Definitie  

Aantal specifieke baden aanwezig in een woning 

WgtAflBadGebruikLig 

Totaal aantal keer gebruik gemaakt van ligbad op invuldag in alle badkamers 

Definitie  

Totaal aantal keer gebruik gemaakt van een specifiek bad op een invuldag in alle badkamers aanwezig 

in een woning 

WgtAflBadGebruikZit 

Totaal aantal keer gebruik gemaakt van zitbad op invuldag in alle badkamers 

Definitie  

Totaal aantal keer gebruik gemaakt van een specifiek bad op een invuldag in alle badkamers aanwezig 

in een woning 

WgtAflBadDuurLig 

Totale duur dat de kraan aan heeft gestaan om een ligbad te vullen in alle badkamers (in 

seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat een kraan aan heeft gestaan op een invuldag om een specifiek bad te vullen in alle 

badkamers aanwezig in een woning. 

WgtAflBadDuurZit 

Totale duur dat de kraan aan heeft gestaan om een zitbad te vullen in alle badkamers (in 

seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat een kraan aan heeft gestaan op een invuldag om een specifiek bad te vullen in alle 

badkamers aanwezig in een woning. 

WgtAflBadGebruikTot 

Totaal aantal keer gebruik gemaakt van bad op invuldag 
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Definitie  

Totaal aantal keer gebruik gemaakt van bad op invuldag 

WgtAflBadDuurTot 

Totale duur dat de kraan aan heeft gestaan om het bad te vullen in alle badkamers (in seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat een kraan aan heeft gestaan op een invuldag om een bad te vullen in alle badkamers 

aanwezig in een woning. 

WgtAflDoucheTypeGewoon 

Totaal aantal gewone douchekoppen aanwezig 

Definitie  

Aantal specifieke douchekoppen aanwezig in een woning 

WgtAflDoucheTypeBesp 

Totaal aantal waterbesparende douchekoppen aanwezig 

Definitie  

Aantal specifieke douchekoppen aanwezig in een woning 

WgtAflDoucheTypeRegen 

Totaal aantal regendouches aanwezig 

Definitie  

Aantal specifieke douchekoppen aanwezig in een woning 

WgtAflDoucheTypeMassage 

Totaal aantal massagedouches aanwezig 

Definitie  

Aantal specifieke douchekoppen aanwezig in een woning 

WgtAflDoucheTypeAnders 

Totaal aantal andere soort douches aanwezig 

Definitie  

Aantal specifieke douchekoppen aanwezig in een woning 

WgtAflDoucheTypeCombi 

Totaal aantal combinaties van douches aanwezig 

Definitie  

Aantal specifieke douchekoppen aanwezig in een woning 

WgtAflDoucheNGewoon 

Totaal aantal douchebeurten met een gewone douchekop 

Definitie  

Totaal aantal douchebeurten met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 
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WgtAflDoucheNBesp 

Totaal aantal douchebeurten met een waterbesparende douchekop 

Definitie  

Totaal aantal douchebeurten met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheNRegen 

Totaal aantal douchebeurten met een regendouchekop 

Definitie  

Totaal aantal douchebeurten met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheNMassage 

Totaal aantal douchebeurten met een massagedouche 

Definitie  

Totaal aantal douchebeurten met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheNAnders 

Totaal aantal douchebeurten met een andere douche 

Definitie  

Totaal aantal douchebeurten met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheNCombi 

Totaal aantal douchebeurten met een combinatie van douchetypen 

Definitie  

Totaal aantal douchebeurten met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheDuurGewoon 

Totale doucheduur met een gewone douchekop (in seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur douchen met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheDuurBesp 

Totale doucheduur met een waterbesparende douchekop (in seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur douchen met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheDuurRegen 

Totale doucheduur met een regendouchekop (in seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur douchen met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheDuurMassage 

Totale doucheduur met een massagedouche (in seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur douchen met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 
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WgtAflDoucheDuurAnders 

Totale doucheduur met een andere soort douche (in seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur douchen met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheDuurCombi 

Totale doucheduur met een combinatie van douchetypen (in seconden) 

Definitie  

Totale tijdsduur douchen met een specifieke douchekop van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheNTot 

Totaal aantal keer gedoucht op invuldag 

Definitie  

Totaal aantal douchebeurten van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflDoucheDuurTot 

Totale doucheduur op invuldag (in seconden) 

Definitie  

Totale doucheduur van alle huishoudleden op een invuldag 

WgtAflTuinNVijver 

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor het (bij)vullen van de vijver 

Definitie  

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinNSchoon 

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor het (buiten) schoonspuiten van tegels, 

ramen e.d. 

Definitie  

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinNKinderbad 

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor het (bij)vullen van een kinderbad 

Definitie  

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinNSproeien 

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor het sproeien van de tuin 

Definitie  

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinNZwembad 

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor het (bij)vullen van een zwembad 

Definitie  
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Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinNAuto 

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor het wassen van een auto 

Definitie  

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinNAnders 

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor iets anders in de tuin of buitenruimte 

Definitie  

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinDuurVijver 

Totaal duur dat de kraan open heeft gestaan om de vijver (bij) te vullen (in minuten) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit op een invuldag 

WgtAflTuinDuurSchoon 

Totaal duur dat de kraan open heeft gestaan voor het (buiten) schoonspuiten van tegels, ramen 

e.d. (in minuten) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinDuurKinderbad 

Totaal duur dat de kraan open heeft gestaan voor het (bij)vullen van een kinderbad (in minuten) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinDuurSproeien 

Totaal duur dat de kraan open heeft gestaan voor het sproeien van de tuin (in minuten) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinDuurZwembad 

Totaal duur dat de kraan open heeft gestaan voor het (bij)vullen van een zwembad (in minuten) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinDuurAuto 

Totaal duur dat de kraan open heeft gestaan voor het wassen van een auto (in minuten) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 
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WgtAflTuinDuurAnders 

Totale duur dat de kraan open heeft gestaan voor iets anders in de tuin of buitenruimte (in 

minuten) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinNTot 

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor gebruik in de tuin of buitenruimte 

Definitie  

Totaal aantal keer dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

WgtAflTuinDuurTot 

Totale duur dat de kraan open heeft gestaan voor gebruik in de tuin of buitenruimte (in 

minuten) 

Definitie  

Totale tijdsduur dat de kraan open heeft gestaan voor een specifieke activiteit buiten op een invuldag 

Eindgewicht 

Eindgewicht 

Definitie  

Een weegfactor die corrigeert voor selectiviteit in de respons en die ophoogt naar de niet-institutionele 

bevolking in Nederland van 0 jaar of ouder. 

AantPersAanw_0_12 

Hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest (op Invuldag) in uw huis van 0-12 jaar 

Definitie  

Het aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse aanwezig op een invuldag 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u hieronder per leeftijdsgroep aangeven hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest van 0 

tot en met 12 jaar in uw huis? Als u het niet precies weet, maak dan een inschatting 

AantPersAanw_13_24 

Hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest (op Invuldag) in uw huis van 13-24 jaar 

Definitie  

Het aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse aanwezig op een invuldag 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u hieronder per leeftijdsgroep aangeven hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest van 

13 tot en met 24 jaar in uw huis? Als u het niet precies weet, maak dan een inschatting 

AantPersAanw_25_44 

Hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest (op Invuldag) in uw huis van 25-44 jaar 

Definitie  
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Het aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse aanwezig op een invuldag 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u hieronder per leeftijdsgroep aangeven hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest van 

25 tot en met 44 jaar in uw huis? Als u het niet precies weet, maak dan een inschatting 

AantPersAanw_45_64 

Hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest (op Invuldag) in uw huis van 45-64 jaar 

Definitie  

Het aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse aanwezig op een invuldag 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u hieronder per leeftijdsgroep aangeven hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest van 

45 tot en met 64 jaar in uw huis? Als u het niet precies weet, maak dan een inschatting 

AantPersAanw_65_eo 

Hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest (op Invuldag) in uw huis van 65 jaar of ouder 

Definitie  

Het aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse aanwezig op een invuldag 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u hieronder per leeftijdsgroep aangeven hoeveel mensen er aanwezig zijn geweest van 

65 jaar of ouder in uw huis? Als u het niet precies weet, maak dan een inschatting 

AantPersHH_0_12 

Hoeveel personen behoren er tot uw huishouden van 0-12 jaar 

Definitie  

Aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse 

AantPersHH_13_24 

Hoeveel personen behoren er tot uw huishouden van 13-24 jaar 

Definitie  

Aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse 

AantPersHH_25_44 

Hoeveel personen behoren er tot uw huishouden van 25-44 jaar 

Definitie  

Aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse 

AantPersHH_45_64 

Hoeveel personen behoren er tot uw huishouden van 45-64 jaar 

Definitie  

Aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse 

AantPersHH_65_eo 

Hoeveel personen behoren er tot uw huishouden van 65 jaar of ouder 
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Definitie  

Aantal leden van een huishouden in een specifieke leeftijdsklasse 

Watermeter_Aanwezig 

Om uw watergebruik in kaart te brengen beginnen we met de vragen over de waterstanden. 

Heeft u een watermeter? 

Definitie  

Is er een watermeter aanwezig in de woning? 

Watermeter_Genoteerd 

Heeft u de waterstand genoteerd? 

Definitie  

Heeft een persoon de watermeterstand genoteerd? 

WM_TydStart 

Hoe laat heeft u de meterstand genoteerd vóór de invuldag? Bijvoorbeeld om 23:00. 

Definitie  

Het tijdstip dat een watermeterstand is opgenomen. 

Watermeter_Start 

Wat was de stand van de watermeter (m3) op de avond vóór de invuldag? Invullen met 

maximaal 4 cijfers achter de komma. 

Definitie  

De stand van een watermeter 

Watermeter_Slot 

En wat was de stand (m3) aan het eind van de invuldag? Invullen met maximaal 4 cijfers achter 

de komma. 

Definitie  

De stand van een watermeter 

WM_TydSlot 

Hoe laat heeft u deze watermeterstand opgenomen aan het eind de invuldag? Bijvoorbeeld om 

23:00. 

Definitie  

Het tijdstip dat een watermeterstand is opgenomen. 

WC_Aantal 

Hoeveel wc’s zijn er in uw woning? 

Definitie  

Het aantal wc’s aanwezig in een woning 

WC1_Leeft 

Hoe oud is de eerste wc? 
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Definitie  

De ouderdom van een specifieke wc aanwezig in een woning, ingedeeld in een klasse. 

WC1_Stortbak 

Wat voor type stortbak heeft de eerste wc? 

Definitie  

Het type stortbak van een specifieke wc aanwezig in een woning 

WC1_Stortbak_Anders 

Ander type stortbak eerste wc 

Definitie  

Het type stortbak van een specifieke wc aanwezig in een woning 

WC1_Gebruik_Volledig 

Hoe vaak is op de invuldag de eerste wc doorgespoeld? Met de grote knop óf spoelknop zonder 

stopknop te gebruiken óf touw 

Definitie  

Het aantal keer dat een bepaalde wc is doorgespoeld met een specifieke knop op een invulddag 

WC1_Gebruik_Gedeeltelijk 

Hoe vaak is op invuldag de eerste wc doorgespoeld? Met de kleine knop óf spoelknop met 

gebruik stopknop (0..99, 999=NVT) 

Definitie  

Het aantal keer dat een bepaalde wc is doorgespoeld met een specifieke knop op een invulddag 

WC1_Norm 

Denk u dat de eerste wc op de invuldag minder, evenveel of meer is gebruikt dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het gebruik van een specifieke wc op een invuldag ten op zichte van gebruikelijk. 

WC2_Leeft 

Hoe oud is de tweede wc? 

Definitie  

De ouderdom van een specifieke wc aanwezig in een woning, ingedeeld in een klasse. 

WC2_Stortbak 

Wat voor type stortbak heeft de tweede wc? 

Definitie  

Het type stortbak van een specifieke wc aanwezig in een woning 

WC2_Stortbak_Anders 

Ander type stortbak tweede wc 

Definitie  

Het type stortbak van een specifieke wc aanwezig in een woning 
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WC2_Gebruik_Volledig 

Hoe vaak is op de invuldag de tweede wc doorgespoeld? Met de grote knop óf spoelknop 

zonder stopknop te gebruiken óf touw 

Definitie  

Het aantal keer dat een bepaalde wc is doorgespoeld met een specifieke knop op een invulddag 

WC2_Gebruik_Gedeeltelijk 

Hoe vaak is op invuldag de tweede wc doorgespoeld? Met de kleine knop óf spoelknop met 

gebruik stopknop (0..99, 999=NVT) 

Definitie  

Het aantal keer dat een bepaalde wc is doorgespoeld met een specifieke knop op een invulddag 

WC2_Norm 

Denk u dat de tweede wc op de invuldag minder, evenveel of meer is gebruikt dan 

gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het gebruik van een specifieke wc op een invuldag ten op zichte van gebruikelijk. 

WC3_Leeft 

Hoe oud is de derde wc? 

Definitie  

De ouderdom van een specifieke wc aanwezig in een woning, ingedeeld in een klasse. 

WC3_Stortbak 

Wat voor type stortbak heeft de derde wc? 

Definitie  

Het type stortbak van een specifieke wc aanwezig in een woning 

WC3_Stortbak_Anders 

Ander type stortbak derde wc 

Definitie  

Het type stortbak van een specifieke wc aanwezig in een woning 

WC3_Gebruik_Volledig 

Hoe vaak is op de invuldag de derde wc doorgespoeld? Met de grote knop óf spoelknop zonder 

stopknop te gebruiken óf touw 

Definitie  

Het aantal keer dat een bepaalde wc is doorgespoeld met een specifieke knop op een invulddag 

WC3_Gebruik_Gedeeltelijk 

Hoe vaak is op invuldag de derde wc doorgespoeld? Met de kleine knop óf spoelknop met 

gebruik stopknop 

Definitie  
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Het aantal keer dat een bepaalde wc is doorgespoeld met een specifieke knop op een invulddag 

WC3_Norm 

Denk u dat de derde wc op de invuldag minder, evenveel of meer is gebruikt dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het gebruik van een specifieke wc op een invuldag ten op zichte van gebruikelijk. 

AantBK 

Hoeveel badkamers zijn er in uw huis? 

Definitie  

Het aantal badkamers aanwezig in een woning. 

BK1_Douche_Aanwezig_Gewoon 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de eerste badkamer: Een gewone 

douchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK1_Douche_Aanwezig_Besp 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de eerste badkamer: Een 

waterbesparende douchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK1_Douche_Aanwezig_Regen 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de eerste badkamer: Een regendouche-

, stortdouche- of watervaldouchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 
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BK1_Douche_Aanwezig_Massage 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de eerste badkamer: Een 

massagedouche/douchepaneel met extra sproeiers 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK1_Douche_Aanwezig_Andrs 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de eerste badkamer: Een ander soort 

douche, namelijk 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekoppen aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK1_Douche_Aanwezig_GeenDouche 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de eerste badkamer: Er is geen douche 

aanwezig in deze badkamer 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK1_Douche_Aanwezig_Anders 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de eerste badkamer: Anders 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK1_DoucheN 

Hoe vaak is er op invuldag gedoucht in de eerste badkamer? 
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Definitie  

Aantal keer gedoucht in een bepaalde badkamer op een invuldag 

BK1_Douchbeurt_1_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de eerste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_1_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de eerste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_1_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de eerste keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_2_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de tweede keer gedoucht 

Definitie  

Geef hieronder aan hoe lang er in deze badkamer per keer bij u in huis gedoucht is. Gebruik hiervoor de 

ingevulde turflijst. 

Toelichting bij de definitie  

Geef hieronder aan hoe lang er in deze badkamer per keer bij u in huis gedoucht is. Gebruik 

hiervoor de ingevulde turflijst. 

BK1_Douchbeurt_2_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de tweede keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

Toelichting bij de definitie  

Geef hieronder aan hoe lang er in deze badkamer per keer bij u in huis gedoucht is. Gebruik 

hiervoor de ingevulde turflijst. 

BK1_Douchbeurt_2_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de tweede keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_3_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de derde keer gedoucht 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

Toelichting bij de definitie  

Geef hieronder aan hoe lang er in deze badkamer per keer bij u in huis gedoucht is. Gebruik 

hiervoor de ingevulde turflijst. 

BK1_Douchbeurt_3_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de derde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht.. 

Toelichting bij de definitie  

Geef hieronder aan hoe lang er in deze badkamer per keer bij u in huis gedoucht is. Gebruik 

hiervoor de ingevulde turflijst. 

BK1_Douchbeurt_3_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de derde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_4_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de vierde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_4_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de vierde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_4_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de vierde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_5_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de vijfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_5_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de vijfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 
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BK1_Douchbeurt_5_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de vijfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_6_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de zesde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_6_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de zesde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_6_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de zesde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_7_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de zevende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_7_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de zevende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_7_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de zevende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_8_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de achtste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_8_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de achtste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 
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BK1_Douchbeurt_8_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de achtste keer douchen 

Definitie  

Welke douchekop is gebruikt bij het douchen? 

BK1_Douchbeurt_9_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de negende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_9_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de negende keer gedoucht 

Definitie  

Geef hierondaDe tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is 

gedoucht.er aan hoe lang er in deze badkamer per keer bij u in huis gedoucht is. Gebruik hiervoor de 

ingevulde turflijst. 

BK1_Douchbeurt_9_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de negende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_10_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de tiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_10_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de tiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_10_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de tiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_11_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de elfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_11_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de elfde keer gedoucht 
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Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_11_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de elfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_12_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de twaalfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_12_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de twaalfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_12_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de twaalfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_13_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de dertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_13_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de dertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_13_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de dertiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_14_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de veertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_14_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de veertiende keer gedoucht 
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Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_14_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de veertiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Douchbeurt_15_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de eerste badkamer de vijftiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

Toelichting bij de definitie  

Geef hieronder aan hoe lang er in deze badkamer per keer bij u in huis gedoucht is. Gebruik 

hiervoor de ingevulde turflijst. 

BK1_Douchbeurt_15_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de eerste badkamer de vijftiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK1_Douchbeurt_15_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de eerste badkamer bij de vijftiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK1_Bad_Aanwezig 

Is er in de eerste badkamer een bad aanwezig? Kinderbadjes en zwembaden tellen niet mee. 

Definitie  

Een bad aanwezig in eens specifieke badkamer. 

BK1_Bad_Gebruik 

Hoe vaak is er op invuldag bij u in huis gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad in de eerste 

badkamer? 

Definitie  

Aantal keer bad gebruikt in een bepaalde badkamer op een invuldag 

BK1_Badbeurt_1_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de eerste keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 
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BK1_Badbeurt_1_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de eerste keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_2_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de tweede keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_2_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de tweede keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_3_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de derde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_3_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de derde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_4_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vierde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 
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BK1_Badbeurt_4_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vierde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_5_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vijfde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_5_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vijfde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_6_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de zesde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_6_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de zesde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_7_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de zevende keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie korte bestandsnaam       62 

BK1_Badbeurt_7_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de zevende keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_8_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de achtste keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_8_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de achtste keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_9_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de negende keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_9_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de negende keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_10_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de tiende keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 
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BK1_Badbeurt_10_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de tiende keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_11_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de elfde keer dat het bad in de eerste 

badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_11_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de elfde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_12_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de twaalfde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_12_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de twaalfde keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_13_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de dertiende keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 
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BK1_Badbeurt_13_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de dertiende keer dat het bad in 

de eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_14_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de veertiende keer dat het bad in 

de eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_14_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de veertiende keer dat het bad in 

de eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_15_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vijftiende keer dat het bad in de 

eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Badbeurt_15_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vijftiende keer dat het bad in 

de eerste badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK1_Bad_Week 

Hoe vaak is de laatste 7 dagen gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad in de eerste badkamer? 

Als u het niet zeker weet mag u een schatting maken. 

Definitie  

Het aantal keer dat is gebruik gemaakt van een bad in een specifieke badkamer de laatste periode. 

BK1_Bad_Norm 

Is dit voor de afgelopen 7 dagen in de eerste badkamer minder, evenveel of meer dan 

gebruikelijk? 
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Definitie  

De mate van het gebruik van een bad op een specifieke badkamer op een invuldag ten op zichte van 

normaal gebruik. 

Toelichting bij de definitie  

Hoe vaak is er op invuldag bij u in huis gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad? Is dit voor de 

afgelopen 7 dagen minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

BK2_Douche_Aanwezig_Gewoon 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de tweede badkamer: Een gewone 

douchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK2_Douche_Aanwezig_Besp 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de tweede badkamer: Een 

waterbesparende douchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK2_Douche_Aanwezig_Regen 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de tweede badkamer: Een regendouche-

, stortdouche- of watervaldouchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK2_Douche_Aanwezig_Massage 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de tweede badkamer: Een 

massagedouche/douchepaneel met extra sproeiers 

Definitie  
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Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK2_Douche_Aanwezig_Andrs 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de tweede badkamer: Een ander soort 

douche, namelijk 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK2_Douche_Aanwezig_GeenDouche 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de tweede badkamer: Er is geen douche 

aanwezig in deze badkamer 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK2_Douche_Aanwezig_Anders 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de tweede badkamer: Anders 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK2_DoucheN 

Hoe vaak is er op invuldag gedoucht in de tweede badkamer? 

Definitie  

Aantal keer gedoucht in een bepaalde badkamer op een invuldag 

BK2_Douchbeurt_1_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de eerste keer gedoucht 
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Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_1_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de eerste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_1_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de eerste keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_2_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de tweede keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_2_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de tweede keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_2_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de tweede keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_3_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de derde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_3_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de derde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_3_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de derde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_4_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de vierde keer gedoucht 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie korte bestandsnaam       68 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_4_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de vierde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_4_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de vierde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_5_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de vijfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_5_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de vijfde keer gedoucht 

Definitie  

Geef hieronder aan hoe lang er in deze badkamer per keer bij u in huis gedoucht is. Gebruik hiervoor de 

ingevulde turflijst. 

BK2_Douchbeurt_5_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de vijfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_6_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de zesde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_6_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de zesde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_6_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de zesde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 
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BK2_Douchbeurt_7_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de zevende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_7_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de zevende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_7_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de zevende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_8_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de achtste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_8_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de achtste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_8_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de achtste keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_9_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de negende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_9_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de negende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_9_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de negende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 
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BK2_Douchbeurt_10_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de tiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_10_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de tiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_10_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de tiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_11_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de elfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_11_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de elfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_11_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de elfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_12_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de twaalfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_12_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de twaalfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_12_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de twaalfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 
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BK2_Douchbeurt_13_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de dertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_13_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de dertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_13_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de dertiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_14_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de veertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_14_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de veertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_14_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de veertiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK2_Douchbeurt_15_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de tweede badkamer de vijftiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_15_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de tweede badkamer de vijftiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK2_Douchbeurt_15_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de tweede badkamer bij de vijftiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 
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BK2_Bad_Aanwezig 

Is er in de tweede badkamer een bad aanwezig? Kinderbadjes en zwembaden tellen niet mee. 

Definitie  

Een bad aanwezig in eens specifieke badkamer. 

BK2_Bad_Gebruik 

Hoe vaak is er op invuldag bij u in huis gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad in de tweede 

badkamer? 

Definitie  

Aantal keer bad gebruikt in een bepaalde badkamer op een invuldag 

BK2_Badbeurt_1_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de eerste keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_1_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de eerste keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_2_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de tweede keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_2_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de tweede keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_3_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de derde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_3_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de derde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_4_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vierde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_4_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vierde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_5_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vijfde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_5_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vijfde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_6_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de zesde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_6_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de zesde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_7_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de zevende keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_7_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de zevende keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_8_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de achtste keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_8_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de achtste keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_9_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de negende keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_9_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de negende keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_10_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de tiende keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_10_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de tiende keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_11_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de elfde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_11_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de elfde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_12_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de twaalfde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_12_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de twaalfde keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_13_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de dertiende keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_13_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de dertiende keer dat het bad in 

de tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_14_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de veertiende keer dat het bad in 

de tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_14_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de veertiende keer dat het bad in 

de tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_15_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vijftiende keer dat het bad in de 

tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Badbeurt_15_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vijftiende keer dat het bad in 

de tweede badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK2_Bad_Week 

Hoe vaak is de laatste 7 dagen gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad? Als u het niet zeker 

weet mag u een schatting maken. 

Definitie  

Het aantal keer dat is gebruik gemaakt van een bad in een specifieke badkamer de laatste periode. 

BK2_Bad_Norm 

Is dit voor de afgelopen 7 dagen minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het gebruik van een bad op een specifieke badkamer op een invuldag ten op zichte van 

normaal gebruik. 

Toelichting bij de definitie  

Hoe vaak is er op invuldag bij u in huis gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad? Is dit voor de 

afgelopen 7 dagen minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

BK3_Douche_Aanwezig_Gewoon 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de derde badkamer: Een gewone 

douchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK3_Douche_Aanwezig_Besp 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de derde badkamer: Een 

waterbesparende douchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  
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Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK3_Douche_Aanwezig_Regen 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de derde badkamer: Een regendouche-

, stortdouche- of watervaldouchekop 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK3_Douche_Aanwezig_Massage 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de derde badkamer: Een 

massagedouche/douchepaneel met extra sproeiers 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK3_Douche_Aanwezig_Andrs 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de derde badkamer: Een ander soort 

douche, namelijk 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK3_Douche_Aanwezig_GeenDouche 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de derde badkamer: Er is geen douche 

aanwezig in deze badkamer 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  
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Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK3_Douche_Aanwezig_Anders 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de derde badkamer: Anders 

Definitie  

Is een specifieke douche of douchekop aanwezig in een bepaalde badkamer? 

Toelichting bij de definitie  

Eerst volgen er vragen over de douche in de badkamer, gevolgd door vragen over het bad. 

Welke douche of douchekoppen is/zijn er aanwezig in de badkamer? Een douche in het bad 

telt ook mee. Meerdere antwoorden mogelijk. 

BK3_DoucheN 

Hoe vaak is er op invuldag gedoucht in de derde badkamer? 

Definitie  

Aantal keer gedoucht in een bepaalde badkamer op een invuldag 

BK3_Douchbeurt_1_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de eerste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_1_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de eerste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_1_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de eerste keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_2_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de tweede keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_2_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de tweede keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 
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BK3_Douchbeurt_2_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de tweede keer douchen 

Definitie  

Welke De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een 

invuldag. 

BK3_Douchbeurt_3_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de derde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_3_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de derde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_3_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de derde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_4_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de vierde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_4_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de vierde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_4_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de vierde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_5_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de vijfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht.. 

BK3_Douchbeurt_5_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de vijfde keer gedoucht 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_5_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de vijfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_6_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de zesde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_6_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de zesde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_6_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de zesde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_7_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de zevende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_7_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de zevende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_7_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de zevende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_8_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de achtste keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_8_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de achtste keer gedoucht 
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Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_8_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de achtste keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_9_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de negende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_9_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de negende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_9_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de negende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_10_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de tiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_10_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de tiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_10_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de tiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_11_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de elfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_11_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de elfde keer gedoucht 
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Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_11_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de elfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_12_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de twaalfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_12_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de twaalfde keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_12_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de twaalfde keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_13_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de dertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_13_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de dertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_13_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de dertiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_14_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de veertiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_14_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de veertiende keer gedoucht 
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Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht.. 

BK3_Douchbeurt_14_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de veertiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Douchbeurt_15_Minuten 

Hoeveel minuten is er in de derde badkamer de vijftiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_15_Seconden 

Hoeveel seconden is er in de derde badkamer de vijftiende keer gedoucht 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke douchebeurt op de invuldag is gedoucht. 

BK3_Douchbeurt_15_DoucheType 

Welke douchekop is gebruikt in de derde badkamer bij de vijftiende keer douchen 

Definitie  

De douchekop die is gebruikt bij een bepaalde douchebeurt in een specifieke badkamer op een invuldag. 

BK3_Bad_Aanwezig 

Is er in deze badkamer een bad aanwezig? Kinderbadjes en zwembaden tellen niet mee. 

Definitie  

Een bad aanwezig in een specifieke badkamer. 

BK3_Bad_Gebruik 

Hoe vaak is er op invuldag bij u in huis gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad ? 

Definitie  

Aantal keer bad gebruikt in een bepaalde badkamer op een invuldag 

BK3_Badbeurt_1_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de eerste keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_1_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de eerste keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_2_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de tweede keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_2_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de tweede keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_3_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de derde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_3_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de derde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_4_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vierde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_4_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vierde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_5_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vijfde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_5_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vijfde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_6_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de zesde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_6_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de zesde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_7_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de zevende keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_7_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de zevende keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_8_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de achtste keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_8_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de achtste keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_9_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de negende keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_9_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de negende keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_10_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de tiende keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_10_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de tiende keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_11_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de elfde keer dat het bad in de derde 

badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_11_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de elfde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_12_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de twaalfde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_12_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de twaalfde keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_13_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de dertiende keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_13_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de dertiende keer dat het bad in 

de derde badkamer werd gevuld 

Definitie  
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De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_14_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de veertiende keer dat het bad in 

de derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_14_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de veertiende keer dat het bad in 

de derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_15_Minuten 

Geef aan hoeveel minuten de kraan aan heeft gestaan voor de vijftiende keer dat het bad in de 

derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Badbeurt_15_Seconden 

Geef aan hoeveel seconden de kraan aan heeft gestaan voor de vijftiende keer dat het bad in 

de derde badkamer werd gevuld 

Definitie  

De tijd dat er in een bepaalde badkamer bij een specifieke badbeurt op de invuldag de kraan heeft aan 

gestaan. 

BK3_Bad_Week 

Hoe vaak is de laatste 7 dagen gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad in de derde badkamer? 

Als u het niet zeker weet mag u een schatting maken. 

Definitie  

Het aantal keer dat is gebruik gemaakt van een bad in een specifieke badkamer de laatste periode. 

BK3_Bad_Norm 

Is dit voor de afgelopen 7 dagen in de derde badkamer minder, evenveel of meer dan 

gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het gebruik van een bad op een specifieke badkamer op een invuldag ten op zichte van 

normaal gebruik. 
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Toelichting bij de definitie  

Hoe vaak is er op invuldag bij u in huis gebruik gemaakt van dit ligbad/zitbad? Is dit voor de 

afgelopen 7 dagen minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

Douche_Norm 

We willen graag ook nog iets weten over hoe goed het is gelukt om alle douchebeurten te 

meten. Is er op invuldag langer, gemiddeld of korter gedoucht dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van de tijdsduur van een douchebeurt op een invuldag ten op zichte van normaal gebruik. 

Douche_Meting_Ja 

Is het gelukt om alle douchebeurten goed te meten? - Ja 

Definitie  

Is het gelukt om alle douchebeurten goed te meten op een invuldag? 

Douche_Meting_Tyd 

Is het gelukt om alle douchebeurten goed te meten? - Nee, de douchetijd klopt soms niet 

Definitie  

Is het gelukt om alle douchebeurten goed te meten op een invuldag? 

Douche_Meting_Tyd2 

Is het gelukt om alle douchebeurten goed te meten? - Nee, de douchetijd klopt vaak niet 

Definitie  

Is het gelukt om alle douchebeurten goed te meten op een invuldag? 

Douche_Meting_AantalMis 

Is het gelukt om alle douchebeurten goed te meten? - Nee, er missen douchebeurten 

Definitie  

Is het gelukt om alle douchebeurten goed te meten op een invuldag? 

Douche_Meting_Aantal 

Hoeveel douchebeurten denkt u dat er in totaal ongeveer missen? 

Definitie  

Het aantal missende douchebeurten in de meting op een invuldag. 

Douche_Meting_Duur 

Denkt u dat er in totaal langer of korter is gedoucht? 

Definitie  

De mening van een persoon over de tijd dat er op een invuldag is gedoucht ten op zicht van gebruikelijk. 

KinderbadAanw 

Nu volgt nog een aantal vragen over het in bad doen van kinderen. Is er in uw huis een 

kinderbadje aanwezig? 

Definitie  
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Is er in een huishouden een kinderbadje aanwezig? 

Kinderbad 

Voor hoeveel kinderen wordt er bij u in huis wel eens gebruik gemaakt van een kinderbadje? 

Denk hierbij óók aan kinderen die niet bij u in huis wonen. 

Definitie  

Het aantal kinderen waarvoor gebruik wordt gemaakt van een kinderbadje. 

Kinderbad_Gebruik 

Hoeveel kinderen hebben er op de invuldag bij u in huis gebruik gemaakt van het kinderbadje? 

Definitie  

Het aantal kinderen waarvoor een kinderbadje is gebruikt op een invuldag. 

Kinderbad_Gebruik_Vullen 

Hoe vaak heeft u het badje opnieuw gevuld om deze kinderen te wassen? 

Definitie  

Het aantal keer dat een kinderbadje is gevuld om een kind te wassen op een invuldag. 

Kinderbad_Week 

Hoe vaak is de laatste 7 dagen gebruik gemaakt van het kinderbadje? Als u het niet zeker weet 

mag u een schatting maken. 

Definitie  

Het aantal keer dat is gebruik gemaakt van een kinderbadje de laatste periode. 

Kinderbad_Norm 

Is dit voor de afgelopen 7 dagen minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het gebruik van een kinderbadje in een specifieke periode ten op zichte van normaal 

gebruik. 

Vaatwasser_Aanwezig 

De volgende vragen gaan over het gebruik van een vaatwasser. Bent u in het bezit van een 

vaatwasser? 

Definitie  

Bezit een huishouden een vaatwasser? 

Vaatwasser_Merk 

Welk merk vaatwasser heeft u? Als u meerdere vaatwassers heeft, neem dan de vaatwasser die 

het meest gebruikt wordt. 

Definitie  

Het merk van een vaatwasser 

Vaatwasser_Bouwjaar 

Hoe oud is uw vaatwasser ongeveer? 
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Definitie  

Het bouwjaar van een vaatwasser 

Vaatwasser_Bouwjaar_Schatting 

Weet u dit zeker of is het een schatting? 

Definitie  

Is het bouwjaar van een vaatwasser geschat? 

Vaatwasser_Gebruik 

Hoeveel keer is er op invuldag afgewassen met de vaatwasser? 

Definitie  

Het aantal keer afgewassen met een vaatwasser op een invuldag. 

Vaatwasser_Programma_Normaal 

Welk(e) vaatwas programma(‘s) zijn/is gebruikt op de invuldag: Normaal/dagelijks 

programma (vaak 55-65 graden) 

Definitie  

Het specifiek vaatwasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Vaatwasser_Programma_Auto 

Welk(e) vaatwas programma(‘s) zijn/is gebruikt op de invuldag: Autoprogramma (vaak 50-70 

graden) 

Definitie  

Het specifiek vaatwasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Vaatwasser_Programma_Eco 

Welk(e) vaatwas programma(‘s) zijn/is gebruikt op de invuldag: Ecoprogramma (vaak 50 

graden) 

Definitie  

Het specifiek vaatwasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Vaatwasser_Programma_Intens 

Welk(e) vaatwas programma(‘s) zijn/is gebruikt op de invuldag: Intensief programma (vaak 

>65 graden) 

Definitie  

Het specifiek vaatwasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Vaatwasser_Programma_Kort 

Welk(e) vaatwas programma(‘s) zijn/is gebruikt op de invuldag: Kort programma (vaak 40-

45 graden) 

Definitie  

Het specifiek vaatwasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 
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Vaatwasser_Programma_Voorspoel 

Welk(e) vaatwas programma(‘s) zijn/is gebruikt op de invuldag: Voorspoelprogramma 

Definitie  

Het specifiek vaatwasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Vaatwasser_Programma_Andrs 

Welk(e) vaatwas programma(‘s) zijn/is gebruikt op de invuldag: Een ander programma, 

namelijk 

Definitie  

Het specifiek vaatwasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Vaatwasser_Programma_Anders 

Welk(e) vaatwas programma(‘s) zijn/is gebruikt op de invuldag: Ander vaatwasserprogramma 

Definitie  

Het specifiek vaatwasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Vaatwasser_Week 

Hoe vaak is de laatste 7 dagen de vaatwasser gebruikt? Als u het niet zeker weet mag u een 

schatting maken. 

Definitie  

Het aantal keer dat een vaatwasser is gebruikt in een specifieke periode. 

Vaatwasser_Norm 

Is dit minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het gebruik van een vaatwasser in een specifieke periode ten op zichte van normaal gebruik. 

Vaatwasser_Afspoelen 

Spoelt u de afwas die in de vaatwasser gaat van tevoren eerst af? 

Definitie  

De afwas wordt afgespoelt voor dat die in de vaatwasser gaat. 

Vaatwasser_Afspoelen2 

Doet u dit (meestal) met stromend water of in een teiltje of bak met water? 

Definitie  

De manier waarop afwas afgespoeld wordt voordat deze in de vaatwasser gaat. 

Toelichting bij de definitie  

Spoelt u de afwas die in de vaatwasser gaat van tevoren eerst af? Doet u dit (meestal) met 

stromend water of in een teiltje of bak met water? 

Afwas_Hand_Frequentie 

Hoe vaak is (er naast het gebruik van de vaatwasser) op invuldag de afwas met de hand 

gedaan? 
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Definitie  

Het aantal keer dat de afwas met de hand is gedaan op een invuldag. 

Afwas_Hand_Week 

Hoe vaak is de afgelopen 7 dagen de afwas met de hand gedaan? 

Definitie  

Het aantal keer dat de afwas met de hand is gedaan in een specifieke periode. 

Afwas_Hand_Norm 

Is dit minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het handmatig afwassen in een specifieke periode ten op zichte van normaal gebruik. 

Wasmachine_Aanwezig 

De volgende vragen gaan over uw wasmachine. Heeft u een wasmachine? 

Definitie  

Is er in een huishouden een wasmachine? 

Wasmachine_Merk 

Welk merk wasmachine heeft u? Als u meerdere wasmachines heeft, neem dan de wasmachine 

die het meest gebruikt wordt. 

Definitie  

Het merk van een wasmachine aanwezig in een huishouden. 

Wasmachine_Bouwjaar 

Hoe oud (jaar) is uw wasmachine ongeveer? 

Definitie  

Het bouwjaar van een wasmachine 

Wasmachine_Bouwjaar_Schatting 

Weet u dit zeker of is het een schatting? 

Definitie  

Is het bouwjaar van een vaatwasser geschat? 

Toelichting bij de definitie  

Hoe oud (jaar) is uw wasmachine ongeveer? Weet u dit zeker of is het een schatting? 

Wasmachine_Gebruik 

Hoeveel keer is op invuldag de was gedaan met de wasmachine? 

Definitie  

Het aantal keer was gedaan met een wasmachine op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Katoen 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Katoen 

Definitie  
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Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Gemengd 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Gemengde was/mix 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Synthetis 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Synthetisch 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Fijn 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Fijne was/gevoelige was 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_ExtraWate 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Spoelen of extra water 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Spoelen 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Spoelen en centrifugeren 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Verkort 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Verkort programma 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Eco 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Eco-programma 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Voorwa 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Voorwas 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Opfris 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Zeer kort/opfrissen 
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Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Antikreuk 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Antikreuk 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Overhemd 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Overhemden 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Jeans 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Jeans en donkere was 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Vlekken 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Vlekkenprogramma 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Machine 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Machine- of trommelreiniging 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Andrs 

Welk(e) wasprogramma(‘s) zijn gebruikt? - Een ander programma, namelijk 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Programma_Anders 

Ander wasmachineprogramma 

Definitie  

Het specifiek wasprogramma dat is gebruikt op een invuldag. 

Wasmachine_Week 

Hoe vaak is de laatste 7 dagen de wasmachine gebruikt? Als u het niet zeker weet mag u een 

schatting maken 

Definitie  

Het aantal keer dat de wasmachine is gebruikt in een specifieke periode. 
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Wasmachine_Norm 

Is dit minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het gebruik van een wasmachine in een specifieke periode ten op zichte van normaal 

gebruik. 

Handwas 

Wordt er bij u in huis wel eens de was met de hand gedaan? 

Definitie  

Wordt er bij u in huis wel eens de was met de hand gedaan? 

Handwas_Frequentie 

Hoe vaak is op invuldag de was met de hand gedaan? 

Definitie  

Het aantal keer dat een handwas is gedaan op een invuldag. 

Handwas_Week 

Hoe vaak is de afgelopen 7 dagen de was met de hand gedaan? 

Definitie  

Aantal keer handwas gedaan in een specifieke periode 

Handwas_Norm 

Is dit minder, evenveel of meer dan gebruikelijk? 

Definitie  

De mate van het handmatig afwassen ten op zichte van normaal gebruikelijk 

FreqCons_KopjeMokGlas 

Hoeveel kopjes en glazen zijn gedronken en hoeveel pannen met drinkwater zijn gebruikt om 

eten te bereiden - Aantal kopje/mok/glas 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is geconsumeerd met behulp van specifiek servies op een invuldag. 

FreqCons_KleinePan 

Hoeveel kopjes en glazen zijn gedronken en hoeveel pannen met drinkwater zijn gebruikt om 

eten te bereiden - Aantal kleine pan (ca. 1 liter) 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is geconsumeerd met behulp van specifiek servies op een invuldag. 

FreqCons_MiddelgrotePan 

Hoeveel kopjes en glazen zijn gedronken en hoeveel pannen met drinkwater zijn gebruikt om 

eten te bereiden - Aantal middelgrote pan (ca. 2,5 liter) 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is geconsumeerd met behulp van specifiek servies op een invuldag. 
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FreqCons_GrotePan 

Hoeveel kopjes en glazen zijn gedronken en hoeveel pannen met drinkwater zijn gebruikt om 

eten te bereiden - Aantal grote pan (ca. 5 liter) 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is geconsumeerd met behulp van specifiek servies op een invuldag. 

Tuin_Balkon_Tuin 

Ja, een tuin 

Definitie  

Heeft uw woning een specifieke buitenruimte bij het huis waarvoor wel eens water buiten gebruikt? 

Tuin_Balkon_Balkon 

Ja, een balkon of dakterras 

Definitie  

Heeft uw woning een specifieke buitenruimte bij het huis waarvoor wel eens water buiten gebruikt? 

Tuin_Balkon_Ander 

Ja, een andere buitenruimte bij het huis 

Definitie  

Heeft uw woning een specifieke buitenruimte bij het huis waarvoor wel eens water buiten gebruikt? 

Tuin_Balkon_GeenDezeTB 

Nee, geen van deze 

Definitie  

Heeft uw woning een specifieke buitenruimte bij het huis waarvoor wel eens water buiten gebruikt? 

Tuin_Water_Keuken 

Waar komt het water vandaan dat voor de tuin gebruikt? - Uit de kraan binnen 

Definitie  

De specifieke bron waar het water vandaan komt dat wordt gebruikt voor een buitenruimte. 

Tuin_Water_Buiten 

Waar komt het water vandaan dat voor de tuin gebruikt? - Uit de buitenkraan (drinkwater) 

Definitie  

De specifieke bron waar het water vandaan komt dat wordt gebruikt voor een buitenruimte. 

Tuin_Water_Regenton 

Waar komt het water vandaan dat voor de tuin gebruikt? - Uit de regenton 

Definitie  

De specifieke bron waar het water vandaan komt dat wordt gebruikt voor een buitenruimte. 

Tuin_Water_Sloot 

Waar komt het water vandaan dat voor de tuin gebruikt? - Uit de sloot 

Definitie  
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De specifieke bron waar het water vandaan komt dat wordt gebruikt voor een buitenruimte. 

Tuin_Water_Grond 

Waar komt het water vandaan dat voor de tuin gebruikt? - Rechtstreeks uit de grond 

Definitie  

De specifieke bron waar het water vandaan komt dat wordt gebruikt voor een buitenruimte. 

Tuin_Water_Anders 

Waar komt het water vandaan dat voor de tuin gebruikt? - Ergens anders vandaan 

Definitie  

De specifieke bron waar het water vandaan komt dat wordt gebruikt voor een buitenruimte. 

Tuin_Gebruik 

Is er op invuldag drinkwater gebruikt voor uw tuin/balkon of andere buitenruimte? 

Definitie  

Is er op een invuldag drinkwater gebruikt voor uw tuin/balkon of andere buitenruimte? 

EmmerK 

Hoeveel kleine emmers of gieters (ca. 1 liter) zijn er gevuld? 

Definitie  

Het aantal specifieke emmers of gieters drinkwater gevvuld voor gebruik voor een tuin, balkon of andere 

buitenruimte op een invuldag. 

Toelichting bij de definitie  

Is er op de invuldag drinkwater gebruikt voor uw tuin, balkon of andere buitenruimte? Hoeveel 

kleine emmers of gieters (ca. 1 liter) zijn er gevuld? 

EmmerM 

Hoeveel middelgrote emmers of gieters (ca. 5 liter) zijn er gevuld? 

Definitie  

Het aantal specifieke emmers of gieters drinkwater gevvuld voor gebruik voor een tuin, balkon of andere 

buitenruimte op een invuldag. 

Toelichting bij de definitie  

Is er op de invuldag drinkwater gebruikt voor uw tuin, balkon of andere buitenruimte? Hoeveel 

middelgrote emmers of gieters (ca. 5 liter) zijn er gevuld? 

EmmerG 

Hoeveel grote emmers of gieters (ca. 10 liter) zijn er gevuld? 

Definitie  

Het aantal specifieke emmers of gieters drinkwater gevvuld voor gebruik voor een tuin, balkon of andere 

buitenruimte op een invuldag. 

Toelichting bij de definitie  
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Is er op de invuldag drinkwater gebruikt voor uw tuin, balkon of andere buitenruimte? Hoeveel 

grote emmers of gieters (ca. 10 liter) zijn er gevuld? 

Tuinturf_1_Uren 

Hoeveel uren stond de eerste keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_1_Minuten 

Hoeveel minuten stond de eerste keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_1 

Hoe lang stond de eerste keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_1 

Hoe lang stond de eerste keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_2_Uren 

Hoeveel uren stond de tweede keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_2_Minuten 

Hoeveel minuten stond de tweede keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_2 

Hoe lang stond de tweede keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 
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TBuitenAnders_2 

Hoe lang stond de tweede keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_3_Uren 

Hoeveel uren stond de derde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_3_Minuten 

Hoeveel minuten stond de derde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_3 

Hoe lang stond de derde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_3 

Hoe lang stond de derde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_4_Uren 

Hoeveel uren stond de vierde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_4_Minuten 

Hoeveel minuten stond de vierde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 
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TBuiten_4 

Hoe lang stond de vierde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_4 

Hoe lang stond de vierde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_5_Uren 

Hoeveel uren stond de vijfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_5_Minuten 

Hoeveel minuten stond de vijfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_5 

Hoe lang stond de vijfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_5 

Hoe lang stond de vijfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_6_Uren 

Hoeveel uren stond de zesde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 
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Tuinturf_6_Minuten 

Hoeveel minuten stond de zesde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_6 

Hoe lang stond de zesde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_6 

Hoe lang stond de zesde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_7_Uren 

Hoeveel uren stond de zevende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_7_Minuten 

Hoeveel minuten stond de zevende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik 

van drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_7 

Hoe lang stond de zevende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_7 

Hoe lang stond de zevende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 
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Tuinturf_8_Uren 

Hoeveel uren stond de achtste keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_8_Minuten 

Hoeveel minuten stond de achtste keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_8 

Hoe lang stond de achtste keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_8 

Hoe lang stond de achtste keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_9_Uren 

Hoeveel uren stond de negende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_9_Minuten 

Hoeveel minuten stond de negende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik 

van drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_9 

Hoe lang stond de negende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 
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TBuitenAnders_9 

Hoe lang stond de negende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_10_Uren 

Hoeveel uren stond de tiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_10_Minuten 

Hoeveel minuten stond de tiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_10 

Hoe lang stond de tiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_10 

Hoe lang stond de tiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit waarvoor de kraan open stond in een buitenruimte 

Tuinturf_11_Uren 

Hoeveel uren stond de elfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_11_Minuten 

Hoeveel minuten stond de elfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 
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TBuiten_11 

Hoe lang stond de elfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_11 

Hoe lang stond de elfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteitbuiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_12_Uren 

Hoeveel uren stond de twaalfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_12_Minuten 

Hoeveel minuten stond de twaalfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik 

van drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_12 

Hoe lang stond de twaalfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_12 

Hoe lang stond de twaalfde keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_13_Uren 

Hoeveel uren stond de dertiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 
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Tuinturf_13_Minuten 

Hoeveel minuten stond de dertiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik 

van drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_13 

Hoe lang stond de dertiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_13 

Hoe lang stond de dertiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

Tuinturf_14_Uren 

Hoeveel uren stond de veertiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_14_Minuten 

Hoeveel minuten stond de veertiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik 

van drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_14 

Hoe lang stond de veertiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_14 

Hoe lang stond de veertiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 
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Tuinturf_15_Uren 

Hoeveel uren stond de vijftiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

Tuinturf_15_Minuten 

Hoeveel minuten stond de vijftiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik 

van drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. 

Definitie  

De tijd dat er voor een buitenruimte de kraan heeft aan gestaan op een invuldag. 

TBuiten_15 

Hoe lang stond de vijftiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

TBuitenAnders_15 

Hoe lang stond de vijftiende keer de kraan open? Het gaat hier alleen om het gebruik van 

drinkwater, emmers en gieters tellen niet mee. Waarvoor anders gebruikt? 

Definitie  

De activiteit buiten waarvoor de kraan open stond 

KindZwem 

Heeft u een zwembadje dat speciaal bedoeld is voor kinderen? 

Definitie  

Is er een zwembadje dat speciaal bedoeld is voor kinderen aanwezig? 

KindZwemHoev 

Hoe vaak heeft u dit zwembadje de afgelopen week gevuld? Tel bij meerdere kinderbadjes 

alle keren bij elkaar op. 

Definitie  

Het aantal keren dat een zwembadje in een specifieke periode is gevuld. 

BezZwembad 

Heeft u (daarnaast nog) een ander zwembad, een jacuzzi of hot tub? Dit kan een permanent 

zwembad zijn, maar ook een zwembad dat tijdelijk wordt opgezet. 

Definitie  

Is er een zwembad, jacuzzi of hot tub aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Onder zwembad wordt niet een zwembadje voor kinderen verstaan. 
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ZwembadVul 

Hoe vaak vult u het zwembad, de jacuzzi of hot tub per jaar? 

Definitie  

Het aantal keer dat een zwembad, jacuzzi of hot tub wordt gevuld in een specifieke periode. 

Zwembad_Uren 

Hoeveel uren staat de kraan ongeveer open om het zwembad, de jacuzzi of hot tub te vullen 

met drinkwater? 

Definitie  

De tijd dat een kraan open staat om een zwembad, jacuzzi of hot tub te vullen. 

Zwembad_Minuten 

Hoeveel minuten staat de kraan ongeveer open om het zwembad, de jacuzzi of hot tub te vullen 

met drinkwater? 

Definitie  

De tijd dat een kraan open staat om een zwembad, jacuzzi of hot tub te vullen. 

GebrKeer_wastafel 

Waarvoor is op de invuldag ook nog drinkwater gebruikt: Bij de wastafel; tanden poetsen, 

scheren, opfrissen, e.d. 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is gebruikt voor een speciieke activiteit binnenshuis op een invuldag. 

GebrKeer_schoonmaken 

Waarvoor is op de invuldag ook nog drinkwater gebruikt: Schoonmaken binnen 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is gebruikt voor een speciieke activiteit binnenshuis op een invuldag. 

GebrKeer_planten 

Waarvoor is op de invuldag ook nog drinkwater gebruikt: Planten water geven in huis 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is gebruikt voor een speciieke activiteit binnenshuis op een invuldag. 

GebrKeer_dieren 

Waarvoor is op de invuldag ook nog drinkwater gebruikt: Dieren verzorgen binnen 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is gebruikt voor een speciieke activiteit binnenshuis op een invuldag. 

GebrKeer_handenwassen 

Waarvoor is op de invuldag ook nog drinkwater gebruikt: Handen wassen 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is gebruikt voor een speciieke activiteit binnenshuis op een invuldag. 
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GebrKeer_anders 

Waarvoor is op de invuldag ook nog drinkwater gebruikt: Voor iets anders 

Definitie  

Het aantal keer dat drinkwater is gebruikt voor een speciieke activiteit binnenshuis op een invuldag. 

Makkelijk 

Hoe makkelijk of moeilijk vond u het om de vragen te beantwoorden? 

Definitie  

Het oordeel van een persoon over de te beantwoorden vragen. 

Gebruiksvriendelijk 

Hoe (on)gebruiksvriendelijk vond u het invullen van de vragenlijst? 

Definitie  

Het oordeel van een persoon over de gebruiksvriendelijkheid van een vragenlijst. 

Onderwerp 

Vond u het onderwerp interessant? 

Definitie  

Vond een persoon het onderwerp van een vragenlijst interessant? 

Werving 

De mogelijkheid bestaat dat het CBS u in de toekomst nogmaals wil benaderen. Bent u bereid 

om hieraan mee te werken? 

Definitie  

Is een persoon bereid om in de toekomst nogmaals mee te werken aan een vragenlijst van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS)? 

Werving_email 

Mogen we u dan ook via e-mail benaderen? 

Definitie  

Mag een persoon via via e-mail benaderd worden? 

Stratum 

Oversampling verzorgingsgebied drinkwaterbedrijf 

Definitie  

Steekproef verdeling gebaseerd op verzorgingsgebied drinkwaterbedrijf 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

WGT2020V1  Eerste plaatsing 

 


