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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 - Versiebeheer
Versiebeheer
Versie historie
Versie

Datum

Beschrijving

Auteur

1.0

15 juli 2015

Eerste concept vragenlijst, voor wijzigingen zie: kopje wijzigingen.

Marleen Wingen en
Manuela Schols

2.0

5 aug 2014

Marleen Wingen en
Kleine aanpassingen na overleg met SAL:
Bij beperkingenWG een paar vragen toegevoegd voor 12 tot 55 Manuela Schols
jarigen
In het blok BrilHoor, de vraagtekst van hulpm_b aangepast
Vraag toegevoegd in het blok MantelZorg
Typefoutjes en onjuistheden weggehaald
Antwoord-range van een aantal variabelen veranderd
Leeftijd route voor het blok mantelzorg aangepast vanaf 15 jaar
(i.p.v. 16 jaar)
Vragen over drugs worden gesteld aan personen van 12 jaar en
ouder. Ook de bovengrens op de vragen over drugs komt te
vervallen.

3.0

21 aug 2014

Kleine aanpassingen na laatste controle
Definiering HC in blok ongevallen, enkele imputaties
toegevoegd ($1 en $2), vraag WatSport na HoeSport
Blok preventieve voorzieningen bereik van PrikJaar aangepast
(2015)

4.0, 5.0 ?

Zie versie 6

6.0

DuurZwang: tekst aangepast op bouw
BelemAct: tekst aangepast en route toegevoegd op verzoek van SAL
BepDuur verwijderd.
RegelnrProxi, IntroAlg: schema aangepast op bouw
ArbDeel, blok ongevallen: tekst aangepast op NEA

20 okt 2014

Marleen Wingen en
Manuela Schols

Manuela Schols

Actieve distributie per versie
Versie

Distributie

1.0

JBRK, KNPS, MHEE, CHPS (SAL)

2.0

JBRK, KNPS, MHEE, CHPS (SAL)

3.0

JBRK, KNPS, MHEE, CHPS (SAL) en LHES (bouw)

4.0, 5.0
6.0

JBRK
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 - Vragenlijstinstellingen
Vragenlijstinstellingen
Naam

: GEZO15A

Attributen

: NORF, NODK, NOEMPTY

Bibliotheken

: GenTypes

Tijdmeting

: start tijdmeting en datum bij variabele HHB.AantalPP, einde tijdmeting en datum bij variabele
Werving.Werving. Bereken tussenliggende bloktijden.
Start- en Eindberekening:
IF (HHB.AantalPP = response) AND (HHB.AantalPP >= 1) THEN
AFL_StartTijd.KEEP
IF (Werving.Werving <> EMPTY AND Start.Datum = EMPTY) THEN
Start.Datum
: = SYSDATE
Start.Tijd
: = SYSTIME
Eind.Datum
: = SYSDATE
Eind.Tijd : = SYSTIME
ENDIF

Additionele steekproefdata : Stuur.Mode

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

: STRING[1]
1 = [CAWI]
2 = [CAPI]
3 = [CATI]
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Legenda
Legenda
In de schema’s wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende omschrijvingen:
[antwoord]
response
wn
wg
empty
leeg
nodk
norf
harde controle
zachte controle
($i) voorwaarde
voorwaarde ($i)
vraag := [antwoord]
TOmschrijving

de blaisenaam van de antwoordcategorie
Geldig antwoord. Dat wil zeggen, dat er een antwoord op de vraag is en dat
antwoord niet ‘weet niet’ of ‘weigert’ is.
weet niet
weigert
vraag is niet gevuld (niet gesteld en/of antwoord niet geïmputeerd)
vraag is niet gevuld (niet gesteld en/of antwoord niet geïmputeerd)
‘weet niet’ niet toegestaan (no don’t know)
‘weigert’ niet toegestaan (no refusal)
Melding dat het betreffende antwoord niet ingevuld mag worden. Verder gaan is
pas mogelijk als het antwoord gewijzigd is.
Controle of het betreffende antwoord juist is. Verder gaan is mogelijk zonder het
antwoord te wijzigen.
Imputatievoorwaarde die geen betrekking heeft op de routing
Routingvoorwaarde die tevens dienst doet als imputatievoorwaarde
Vraag krijgt de waarde ‘antwoord’
Type antwoordmogelijkheden, zie hoofdstuk Type
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Variabelenlijst Basisvragen

Variabelenlijst Basisvragen
*Onderstaande lijst moet in elke vragenlijst die de basisvragenlijst gebruikt worden opgenomen zodat herleid kan worden
op welke plek in de vragenlijst de basisvragen aanbod komen.

Blok Basisvragenlijst
Betaald Werk

Bedrijf

Beroep

Werk Zoeken

Zoeken EU

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

Vraagnaam
Betwerk
Zelfstan
Meewerk
EenMeerW
UrTot
Urschat
WrkNemer
BedrPrak
Personel
SrtBedr
ActProd
ActBouw
ActTransp
PersGoed
ActWinkel
ActZorg
ActOnderw
ActFinan
ActICT
AndrSrtBedr
ActAndrs
NVTSrtBedr
NVTEenMr
NVTActZorg
NVTActOnderw
NVTAndrSrtBedr
NVTActAndrs
Beroep
Leiding
N_LeidW
UitsLeid
DeelLeid
PersBeleid
StratBeleid
VoornWzh
WilWerk
DuurHalf
BeginNw
UrenGa
AanpWerk
Wil_UrWk
Wil_12Ur
EigenBdf
KunnStrt
VerwStrt
Afronden
Afgel_4W
EU_Afgel_4W

Versie

Opgenomen in blok:
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Variabelenlijst Basisvragen
Blok Basisvragenlijst
Onderwijs: Onderwijs

Onderwijs: Actueel

Onderwijs: Gevolgd

Onderwijs: Buitenland en
Basisonderwijs

Vraagnaam
EU_BaanEB
IntroOnderw
ActOpl
ActODuur
Af4WkOLang
Af4WkO
Af4WkODuur
NivAct
SrtVMBO
SrtMBO
BOLBBL
DuurHBO
SrtHBOKort
SrtUniv
OplCursus
DiplomHavoVWO
Klas4
Diplom
Afrond
OplNaLo
BuitLnd
NivGev
SrtLBO
SrtVMBO
SrtMBOG
LeerlingW
BOLBBL
DuurHBO
SrtHBOKort
SrtUniv
OplCursus
DiplomHavoVWO
Klas4
Diplom
Afrond
NivBeh
DeelCertBeh
Klas4Beh
SrtLBOBeh
SrtVMBOBeh
SrtMBOGBeh
LeerlingWBeh
BOLBBLBeh
DuurHBOBeh
SrtHBOKortBeh
SrtUnivBeh
OplCursusBeh
DiplomBL

Versie

Opgenomen in blok:

AfgerondBL
NivBehBL
SrtUnivBL
BasisOW
KlasGroep
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Variabelenlijst Basisvragen
Blok Basisvragenlijst
Religie en Gezondheid

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

Vraagnaam
Gelovig
KerkBez
AlgGezo

Versie

Opgenomen in blok:
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Wijzigingen
WIJZIGINGEN
Wijzigingen van 2015A t.o.v. 2014B (wijzigingen in de vragenlijst zijn in blauw)
•

Basisvragenlijst: geen wijzigingen. Er ligt nog een wijzigingsvoorstel dat goedgekeurd
moet worden maar dat is niet van toepassing voor gezo2015.

•

Blok ongevallen: hele blok aangepast aan de wensen van VeiligNL. Blokvoorwaarde
ook aangepast.

•

Blok bewegen: sportvragen vanaf 4 jaar i.p.v. vanaf 12 jaar en een vraag over
lidmaatschap toegevoegd (op verzoek van RIVM). Blokvoorwaarde aangepast.

•

Algemeen:
-

-

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

Blok betaald werk huishoudleden eruit
Vraag FullPart uit het blok Tijdsbesteding
Blok werkverzuim is verwijderd
Blok behoefte aan gezondheidszorg is verwijderd
Blok sociale hulp is verwijderd
De vraag MeeRook (in het blok Roken) wordt nu ook gesteld aan kinderen vanaf
0 jaar. Daarom is de blokvoorwaarde van het blok Roken aangepast.
Blok informele hulp verwijderd.
Vragen over mantelzorg uit 2012 weer opgenomen voor 16 jaar of ouder.
Blok met Washington Group vragen toegevoegd .
Vragen over hulpmiddelen toegevoegd in het blok BrilHoor.
Vragen uit ADL en huishoudelijke activiteiten aangepast.
Zorg buitenland weer ingevoegd in een verkorte versie (terug sinds 2012).
Antwoord-range van een aantal variabelen veranderd (Freqconsbur,
Tydkraamzrg1, HVZO, nachtZo1, HVDO, BegintlftStoplft, HoeVaak, HoeVerk,
HoeHuis, Hoesport, HoeVrTyd, HoeoOver).
Leeftijd route voor het blok mantelzorg aangepast vanaf 15 jaar (i.p.v. 16 jaar)
Vragen over drugs worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Ook de
bovengrens op de vragen over drugs komt te vervallen.
Blok preventieve voorzieningen bereik van PrikJaar aangepast (2015). Moet
ieder jaar aangepast worden!
Vraag DuurZwang uit het blok GezAlg is aangepast en BepDuur is verwijderd.
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 - Types
Types
Sommige antwoordmogelijkheden worden een aantal keer gebruikt in de vragenlijst. In dat geval kan een type
gedefinieerd worden: de antwoordmogelijkheden worden één keer beschreven en hierna wordt steeds terug
verwezen. De types worden hier beschreven (in dit geval maar 1 type).

TJaNee:
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

TEmail
STRING[60]
Imputaties Basisvragenlijst
$A: OP beantwoordt zelf de vragen
$B: Proxi beantwoordt de vragen, M_V OP = [Man]
$C: Proxi beantwoordt de vragen, M_V OP = [Vrouw]

Algemene imputaties over de gehele gezondheidsenquête
$1: HHBox.Lft_OP ≥ 12 jaar
$2: HHBox.Lft_OP < 12 jaar
Verwijzingen
RefDatum = startdatum (start.datestart)
RefJaar = jaar startdatum (start.datestart.year)
RefMaand = maand startdatum (start.datestart.month)

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – basisvragenlijst voor OP
Blokkenschema BASIS en GEZO
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – basisvragenlijst voor OP

anders

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12 jaar

(B) Module Onderwijs:
Onderwijs [Onderw]
Actueel [Onderw_Act_Lang]
Gevolgd [Onderw_Act_Gevolgd]
Buitenland en Basisonderwijs [Onderw_Act_Buitland]

(B) Religie en Gezondheid [RelGez]

HHBox.AFL_Lft_OP ≤ 4

(G) Bevalling [Beval1]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 15

(G) Tijdsbesteding OP [TydBesT]

(G) Gezondheid Algemeen [GezAlg]

HHBox.AFL_Geslacht_OP = [Vrouw] en
HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 15 en HHBox.AFL_Lft_OP< 50

(G) Bevalling [Beval2]

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – basisvragenlijst voor OP

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12

(G) ADL [ADL]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 55

(G) Huishoudelijke Activiteiten [HuisAct]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12 en (New_HHB.Datum_ref.AFL_RefMaand >= mei en New_HHB.Datum_ref.AFL_RefJaar = 2015)

(G) Beperkingen [Beperk]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12 en (New_HHB.Datum_ref.AFL_RefMaand < mei en New_HHB.Datum_ref.AFL_RefJaar = 2015)

(G) BeperkingenWG [BeperkWG]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 4

(G) BrilHoor [BrilHoor]

(G) ADHD [ADHD]

(G) Ziekten en Aandoeningen [ZiekAand]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12

(G) Psychische gezondheid [PsychGez]

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – basisvragenlijst voor OP
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – basisvragenlijst voor OP

(G) Zorg buitenland [ZorgBuitenL]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 15

(G) Preventieve voorzieningen [PrevVoor]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 15

(G) Mantelzorg [MantZrg]

(G) Lengte en gewicht OP [LenGew]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 4

(G) Bewegen [Activitit]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 1

(G) Voeding [Voeding]

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

16

GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – basisvragenlijst voor OP

(G) Ongevallen [Ongeval]

(G) Roken [Roken]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12
(G) Alcohol [Alcohol]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12

(G) Druggebruik [Drugs]

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 16

(G) Seksuele gezondheid [SeksGez]

HHBox.AFL_Lft_OP < 12

New_HHb.Regel[i].PLHH=[Ouder]/[k1_NoAll] -> Loop 1x
New_HHb.Regel[i].PLHH=[Echtgen]/[Partner] -> Loop 2x
Start Loop

(G) Regelnummer Proxi [PV_Verz_Basis]

(G) Roken ouders/verzorgers [RokenVZ]

(G) Tijdsbesteding ouders/verzorgers [TydbestVZ]

(G) Onderwijs ouders/verzorgers [TydbestVZ]

Einde loop

(G) Werving en Afsluiting [Afsluit]

Einde vragenlijst

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – basisvragenlijst voor OP

(B) Blokken Basisvragenlijst voor OP

Versie CAWI Basisvragenlijst 2015A v1.0 d.d. 31-10-2014

De blokken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiat1216
Huishoudbox
Proxi
Betaald Werk (OP)
Bedrijf (OP)
Beroep (OP)
Werkzoeken (OP)
Zoeken_EU (OP)
Module Onderwijs
Religie en Gezondheid

NB: Het blok Religie en Gezondheid moet overgenomen worden ZONDER de vraag AlgGezo. Deze vraag
is opgenomen in het GEZO-blok Gezondheid algemeen!
Blok (B) Religie en Gezondheid wordt dan als volgt:

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Beval1

(G) BLOK BEVALLING 1 [Beval1]
{NewPage}
IntrBeval
De volgende vragen gaan over de geboorte van uw kind.
[]
DuurZwang
Gemiddeld duurt een zwangerschap 40 weken. Hoeveel weken duurde de zwangerschap van uw kind?
>>Als u het niet precies weet mag u schatten<<
[1..50]
Gewicht
Hoeveel gram woog uw kind bij de geboorte?
>>Als u het niet precies weet mag u schatten<<
[100..7997]
Lengte
Hoe lang, in centimeters, was uw kind bij de geboorte?
>>Als u het niet precies weet mag u schatten<<
[1..70]
FreqConsBur
Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <sysdate – 12 maanden>, naar het
consultatiebureau geweest?
[0..96]

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Beval1
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – TydBest

NB het blok betaald werk HHleden is verwijderd
(G) BLOK Tijdsbesteding OP [TydBest]
{NewPage}
IntroAlg
Nu iets over uw tijdsbesteding.
[]
Maatspos
Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?
1. Werkende met betaald werk
2. Werkloos
3. Vrijwilliger
4. Arbeidsongeschikt
5. Scholier of studerende
6. ($3: Huisvader of huisman /$4: Huismoeder of huisvrouw)
7. Gepensioneerd of met vervroegd pensioen
8. Geen van deze

[Werkend]
[Werkloos]
[Vrijwil]
[ArbOng]
[ScholStu]
[HuisMV]
[PensVer]
[Geen]

{NewPage}
VastDnst
Bent u op dit moment in vaste dienst?
1. Ja
2. Nee
3. Deels vast, deels tijdelijk
4. Niet van toepassing / geen van deze

[Ja]
[Nee]
[Deels]
[NVT]

NB de vraag FullPart is verwijderd

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – TydBest
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – GezAlg
(G) BLOK Gezondheid algemeen [GezAlg]
{NewPage}
IntroGez
Dan gaan we nu wat dieper in op ($1: uw gezondheid $2: de gezondheid van uw kind).
[]
B_AlgGezo
Hoe is over het algemeen ($1: uw gezondheid $2: de gezondheid van uw kind)?
1. Zeer goed
[ZeerGoed]
2. Goed
[Goed]
3. Gaat wel
[GaatWel]
4. Slecht
[Slecht]
5. Zeer slecht
[ZrSlecht]
LangdA08
Heeft ($1: u $2: uw kind) één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?
>> Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer<<
TJaNee
BelemAct08
In welke mate ($1: bent u $2: is uw kind) vanwege problemen met ($1: uw $2: zijn of haar) gezondheid
sinds 6 maanden of langer beperkt in activiteiten die ($1: mensen $2: kinderen) gewoonlijk doen?
1. Ernstig beperkt
[ErnBep]
2. Wel beperkt maar niet ernstig
[NErnBep]
3. Helemaal niet beperkt
[Nbep]
NB de vraag BepDuur is verwijderd.

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – GezAlg

Alle Respondenten

IntroGez
Dan gaan we nu wat dieper in op uw gezondheid.

B_AlgGezo
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

LangdA08
Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?

anders

HHBox.AFL_Lft_OP >= 2
BelemAct08
In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk
doen.

EndBlok

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Beval2

(G) BLOK Bevalling 2 [Beval2]
{NewPage}
IntrBeval2
De volgende vragen gaan over zwangerschappen en bevallingen.
[]
HuidZwang
Bent u op dit moment in verwachting?
TJaNee
RF
DuurZwangOP
Hoeveel weken bent u in verwachting?
[1..50]
{NewPage}
Bevallen
Bent u in de afgelopen 2 jaar, dus sinds <sysdate – 2 jaar>, van één of meer kinderen bevallen?
TJaNee
{NewPage}
IntrKnd1
De volgende vragen gaan over de laatste bevalling.
WaarGebKnd1
Waar heeft de geboorte van dit kind/deze kinderen plaatsgevonden?
1. Thuis
2. In het ziekenhuis
3. Ergens anders

[Thuis]
[ZiekHuis]
[Andrs]

AndGebKnd
Waar heeft de geboorte dan plaatsgevonden?
STRING[255]
{NewPage}
PlanGebKnd1
Was het van te voren gepland dat de geboorte in het ziekenhuis zou plaatsvinden?
TJaNee
Complicatie1
Bent u dan in het ziekenhuis bevallen vanwege complicaties tijdens de zwangerschap, complicaties tijdens
de bevalling of om een andere reden?
1. Complicaties tijdens zwangerschap
[CompZwang]
2. Complicaties tijdens bevalling
[CompBeval]
3. Anders
[Andrs]

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014
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GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Beval2
HHBox.AFL_Geslacht_OP = [Vrouw] en
HHBox.AFL_Lft_OP > 15 en HHBox.AFL_Lft_OP< 50

IntrBeval2
De volgende vragen gaan over zwangerschappen en bevallingen.

HuidZwang
Bent u op dit moment in verwachting?
anders

[Ja]
DuurZwangOP
Hoeveel weken bent u in verwachting?

Bevallen
Bent u in de afgelopen 2 jaar van een of meerdere kinderen bevallen?
anders

[Ja]
IntrKnd1
De volgende vragen gaan over de laatste bevalling.

WaarGebKnd1
Waar heeft de geboorte van dit kind/deze kinderen plaatsgevonden?

[ZiekHuis]

[Andrs]

anders

PlanGebKnd1
Was het van te voren gepland dat de geboorte in het ziekenhuis zou plaatsvinden?
[Nee]

anders

Complicatie1
Was dit vanwege complicaties?

AndGebKnd
Waar was dat dan?

EndBlok
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{NewPage}
KraamZrg1
Heeft u in de tijd na de geboorte gebruik gemaakt van kraamzorg?
TJaNee
TydKraamZrg1
Hoeveel uur kraamzorg was dit in totaal?
>>Als u het niet precies weet mag u schatten<<
[1..996]
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(G) BLOK ADL [ADL]
{NewPage}
IntrADL
Nu volgt een aantal dagelijkse handelingen waar sommige mensen moeite mee hebben. Wilt u telkens
aangeven hoeveel moeite het u kost om deze handelingen uit te voeren. We bedoelen hiermee zonder
gebruik te maken van technische hulpmiddelen.
[]
Stoel
Gaan zitten en opstaan uit een stoel?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen
5. Zelfs niet met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]
[Nvt]

Bed
In en uit bed stappen?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen
5. Zelfs niet met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]
[Nvt]

Trap
De trap op- en aflopen?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen
5. Zelfs niet met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]
[Nvt]

{NewPage}
Eten
Eten en drinken?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]

Kleden
Aan en uitkleden?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]

HandWas
Het gezicht en de handen wassen?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]

VolWas
In bad gaan of douchen?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]
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HHBox.AFL_Lft_OP > 12

IntrADL
Wilt u telkens aangeven of u deze handelingen zonder moeite, met moeite of alleen met hulp van anderen kan doen?

Stoel
Gaan zitten en opstaan uit een stoel?

Bed
In en uit bed stappen?

Trap
De trap op- en aflopen?

HHBox.AFL_Lft_OP > 54 jaar
Eten

anders

Eten en drinken?

Kleden
Aan en uitkleden?

HandWas
Het gezicht en de handen wassen?

VolWas
In bad gaan of douchen?
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Toilet
Van het toilet gebruik maken?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]

{NewPage}
Kamer
Zich verplaatsen naar een andere kamer op dezelfde verdieping?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]

Woning
De woning verlaten en binnengaan?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]

Buiten
Zich verplaatsen buitenshuis?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Alleen met hulp van anderen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[MetHulp]

{NewPage}
HulpADL
U heeft aangegeven moeite te hebben met 1 of meer verschillende handelingen.
Krijgt u ($4:hier) normaal gesproken hulp bij ($3:een of meer van deze handelingen)?
TJaNee
MeerHulp
Zou u ($4:daar) meer hulp ($4:bij) willen hebben($3: bij een of meer van deze handelingen)?
TJaNee
WelHulp
Zou u ($4:daar) wel hulp ($4:bij) willen hebben($3:bij een of meer van deze handelingen)?
TJaNee
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HHBox.AFL_Lft_OP > 54 jaar

anders

Toilet
Van het toilet gebruik maken?

Kamer
Zich ver plaatsen naar een andere kamer op dezelfde verdieping?

Woning
De woning verlaten en binnengaan?

Buiten
Zich verplaatsen buitenshuis?

AFL_TelADL = 0
Als Stoel = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Bed = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Trap = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Eten = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Kleden = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Handwas = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als VolWas = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Toilet = [ [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Kamer = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Woning = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1
Als Buiten = [MetMoei]/[GrotMoei]/[MetHulp] dan AFL_TelADL = AFL_TelADL + 1

HHBox.AFL_Lft_OP> 54 jaar EN
AFL_TelADL > 0

anders

$3: AFL_TelADL > 1
$4: AFL_TelADL = 1

HulpAdl
Krijgt u hier normaal gesproken hulp bij?

[Ja]

anders

MeerHulp
Heeft u daar meer hulp bij nodig?

HulpAdl = [Nee]

anders

WelHulp
Heeft u daar wel hulp bij nodig?

EndBlok
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(G) BLOK Huishoudelijke activiteiten [HuisAct]
{NewPage}
IntrHuis
Nu volgt een aantal huishoudelijke activiteiten waar sommige mensen moeite mee hebben, als gevolg van
gezondheidsproblemen. Wilt u telkens aangeven hoeveel moeite het u kost om deze activiteiten uit te
voeren. Het gaat hierbij niet om tijdelijke gezondheidsproblemen.
[]
Maaltijd
Maaltijden bereiden?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Kan ik niet
5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[Niet]
[Nvt]

Telefoon
Telefoneren?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Kan ik niet
5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[Niet]
[Nvt]

Boodschap
Boodschappen doen?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Kan ik niet
5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[Niet]
[Nvt]

{NewPage}
Medica
Op tijd de juiste medicijnen innemen?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Kan ik niet
5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[Niet]
[Nvt]

Huish1
Licht huishoudelijk werk?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Kan ik niet
5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[Niet]
[Nvt]

Huish2
Zwaar huishoudelijk werk?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Kan ik niet
5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[Niet]
[Nvt]

Admin
Het bijhouden van geldzaken en dagelijkse administratie?
1. Zonder moeite
2. Met enige moeite
3. Met grote moeite
4. Kan ik niet
5. Niet van toepassing / heb ik nooit gedaan of hoeven doen

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[Niet]
[Nvt]
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HHBox.AFL_Lft_OP > 55

IntrHuis
Wilt u telkens aangeven of u deze activiteiten zonder moeite, met moeite of helemaal niet kan doen?

Maaltijd
Maaltijd bereiden?

Telefoon
Telefoneren?

Boodschap
Boodschappen doen?

Medica
Medicatie innemen?

Huish1
Licht huishoudelijk werk?

Huish2
Zwaar huishoudelijk werk?

Admin
Financiële administratie?
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{NewPage}
HulpHA
U heeft aangegeven moeite te hebben met 1 of meer verschillende activiteiten.
Krijgt u ($4:hier) normaal gesproken hulp bij ($3:een of meer van deze activiteiten)?
TJaNee
MeerHA
Zou u ($4:daar) meer hulp ($4:bij) willen hebben($3: bij een of meer van deze activiteiten)?
TJaNee
WelHA
Zou u ($4:daar) wel hulp ($4:bij) willen hebben($3: bij een of meer van deze activiteiten)?
TJaNee
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AFL_TelHA = 0
Als Maaltijd = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1
Als Telefoon = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1
Als Boodschap = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1
Als Medica = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1
Als Huish1 = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1
Als Huish2 = [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1
Als Admin = [ [MetMoei]/[GrotMoei]/[Niet] dan AFL_TelHA = AFL_TelHA + 1

anders

AFL_TelHA > 1 ($3)
AFL_TelHA = 1 ($4)

HulpHA
Krijgt u hier normaal gesproken hulp bij?

[Ja]

anders

MeerHA
Heeft u daar meer hulp bij nodig?

HulpHA = [Nee]

anders

WelHA
Heeft u daar wel hulp bij nodig?

EndBlok
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(G) Blok BeperkingenWG [BeperkWG]
{NewPage}
IntroBep
Bij de volgende vragen gaat het weer om moeilijkheden die u zou kunnen ervaren, als gevolg van
gezondheidsproblemen. Het gaat niet om tijdelijke problemen.
[]
Zien
Heeft u moeite met zien, zelfs als u gebruik maakt van een bril of van contactlenzen?
1. Geen moeite
[GeenMoei]
2. Enige moeite
[EnigMoei]
3. Grote moeite
[GrotMoei]
4. Dat kan ik helemaal niet
[KanNiet]
Horen
Heeft u moeite met horen, zelfs als u gebruik maakt van een gehoorapparaat?
1. Geen moeite
[GeenMoei]
2. Enige moeite
[EnigMoei]
3. Grote moeite
[GrotMoei]
4. Dat kan ik helemaal niet
[KanNiet]
{NewPage}
Geheug
Heeft u moeite met herinneren?
1. Geen moeite
2. Enige moeite
3. Grote moeite
4. Dat kan ik helemaal niet

[GeenMoei]
[EnigMoei]
[GrotMoei]
[KanNiet]

Concen
Heeft u moeite met concentreren?
1. Geen moeite
2. Enige moeite
3. Grote moeite
4. Dat kan ik helemaal niet

[GeenMoei]
[EnigMoei]
[GrotMoei]
[KanNiet]

Commun
Als u uw eigen taal gebruikt, heeft u dan moeite met communiceren?
>>Bijvoorbeeld met het begrijpen van anderen of met het door anderen begrepen worden.<<
1. Geen moeite
[GeenMoei]
2. Enige moeite
[EnigMoei]
3. Grote moeite
[GrotMoei]
4. Dat kan ik helemaal niet
[KanNiet]
{NewPage}
Kleden
Heeft u moeite met aan en uitkleden?
1. Geen moeite
2. Enige moeite
3. Grote moeite
4. Dat kan ik helemaal niet

[GeenMoei]
[EnigMoei]
[GrotMoei]
[KanNiet]

HandWas
Heeft u moeite met het gezicht en de handen wassen?
1. Geen moeite
2. Enige moeite
3. Grote moeite
4. Dat kan ik helemaal niet

[GeenMoei]
[EnigMoei]
[GrotMoei]
[KanNiet]
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(G) Blok Beperkingen [Beperk]
{NewPage}
IntroBep
Bij de volgende vragen gaat het erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals bril of
hoorapparaat als u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om tijdelijke problemen.
[]
Gesprek3
Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen, zo nodig met hoorapparaat?
1. Ja, zonder moeite
[ZonMoei]
2. Ja, met enige moeite
[MetMoei]
3. Ja, met grote moeite
[GrotMoei]
4. Nee, dat kan ik niet
[KanNiet]
Gesprek1
Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren, zo nodig met hoorapparaat?
1. Ja, zonder moeite
[ZonMoei]
2. Ja, met enige moeite
[MetMoei]
3. Ja, met grote moeite
[GrotMoei]
4. Nee, dat kan ik niet
[KanNiet]
{NewPage}
Ogen
Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen, zo nodig met bril of
contactlenzen?
1. Ja, zonder moeite
[ZonMoei]
2. Ja, met enige moeite
[MetMoei]
3. Ja, met grote moeite
[GrotMoei]
4. Nee, dat kan ik niet
[KanNiet]
GezHerk
Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen, zo nodig met bril of contactlenzen?
1. Ja, zonder moeite
[ZonMoei]
2. Ja, met enige moeite
[MetMoei]
3. Ja, met grote moeite
[GrotMoei]
4. Nee, dat kan ik niet
[KanNiet]
Dragen
Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?
1. Ja, zonder moeite
[ZonMoei]
2. Ja, met enige moeite
[MetMoei]
3. Ja, met grote moeite
[GrotMoei]
4. Nee, dat kan ik niet
[KanNiet]
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{NewPage}
Bukken
Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, met enige moeite
3. Ja, met grote moeite
4. Nee, dat kan ik niet

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[KanNiet]

Lopen
Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan?
(Zo nodig met stok)
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, met enige moeite
3. Ja, met grote moeite
4. Nee, dat kan ik niet

[ZonMoei]
[MetMoei]
[GrotMoei]
[KanNiet]
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Bukken
Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?

Lopen
Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan?

EndBlok
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(G) Blok BrilHoor [BrilHoor]
{NewPage}
DraagBril1
Draagt ($1: u $2: uw kind) wel eens een bril?
TJaNee
DraagKont1
Draagt ($1: u $2: uw kind) wel eens contactlenzen?
TJaNee
{NewPage}
AndZien
Heeft ($1: u $2: uw kind) ($3: nog) een ander hulpmiddel voor zien of lezen?
TJaNee
Hoorappa
Heeft ($1: u $2: uw kind) een hoorapparaat?
TJaNee
GeluidV
Heeft ($1: u $2: uw kind) een speciaal apparaat voor geluidsversterking, bijvoorbeeld voor telefoon of
televisie?
TJaNee
{NewPage}
Hulpm_a
Maakt u wel eens gebruik van een hulpmiddel om u voort te bewegen, zoals een stok, kruk, looprek, rollator,
rolstoel of scoot(er)mobiel?
TJaNee
Hulpm_b
Maakt u wel eens gebruik van een anatomisch hulpmiddel, zoals orthopedisch schoeisel, een arm- of
beenprothese, of een beugel of spalk? Een beugel voor het gebit wordt hier niet onder verstaan.
TJaNee
Hulpm_c
Maakt u wel eens gebruik van incontinentiemateriaal, een blaaskatheter, stoma of stomamateriaal voor urine
of ontlasting?
TJaNee
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HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 4 jaar

DraagBril1
Draagt u wel eens een bril?

DraagKont1
Draagt u wel eens contactlenzen?

$3: DraagBril1 = [Ja] of DraagKont1 = [Ja]
AndZien
Heeft u nog een ander hulpmiddel voor zien of lezen?

Hoorappa
Heeft u een hoorapparaat?

GeluidV
Heeft u een speciaal apparaat voor geluidsversterking?

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12

anders

Hulpm_a
Maakt u wel eens gebruik van een hulpmiddel om u voort te bewegen zoals een stok, kruk, looprek, rollator, rolstoel
of scoot(er)mobiel?

Hulpm_b
Maakt u wel eens gebruik van een anatomisch hulpmiddel?

Hulpm_c
Maakt u wel eens gebruik van incontinentiemateriaal, een blaaskatheter, of stomamateriaal voor urine of ontlasting?

EndBlok
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(G) Blok ADHD [ADHD]
{NewPage}
HyperEig
Kunt u aangeven in welke mate de volgende uitspraken van toepassing zijn op uw kind?
[]
RustLoos
Mijn kind vertoont rusteloos gedrag, kan bijna nooit stil zitten.
1. Niet van toepassing
2. Enigszins of soms van toepassing
3. Duidelijk van toepassing

[Niet]
[Enigszins]
[Duidelijk]

FriemDra
Mijn kind zit voortdurend te friemelen en te draaien.
1. Niet van toepassing
2. Enigszins of soms van toepassing
3. Duidelijk van toepassing

[Niet]
[Enigszins]
[Duidelijk]

RichKort
Mijn kind kan zich slechts kort op een bepaalde bezigheid richten.
1. Niet van toepassing
2. Enigszins of soms van toepassing
3. Duidelijk van toepassing

[Niet]
[Enigszins]
[Duidelijk]
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(G) Blok Ziekten en Aandoeningen [ZiekAand]
{NewPage}
ZindOverd
Is uw kind overdag zindelijk?
TJaNee
ZindNach
Is uw kind ‘s nachts zindelijk?
TJaNee
{NewPage}
Dyslexi
Heeft uw kind last van woordblindheid of dyslexie?
TJaNee
Autisme
Heeft uw kind autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger, of PDDNOS?
TJaNee
VerstHand
Heeft uw kind een verstandelijke beperking?
TJaNee
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{NewPage}
SuikZk
De volgende vragen gaan over ziekten en aandoeningen.
Heeft ($1: u $2: uw kind) suikerziekte?
TJaNee
BhSuikZk
($1: Bent u $2: Is uw kind) hiervoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <sysdate – 12 maanden>, onder
behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest?
TJaNee
GebrIns
Gebruikt ($1: u $2: uw kind) hiervoor op dit moment insuline?
TJaNee
{NewPage}
GebrIns6
($1: Bent u $2: Is uw kind) insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij ($1: u $2: uw kind)
suikerziekte was vastgesteld?
TJaNee
{NewPage}
Beroerte
Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad?
TJaNee
RcBeroer
Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?
TJaNee

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

50

GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – ZiekAand

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

51

GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – ZiekAand

{NewPage}
Hartinf
Heeft u ooit een hartinfarct gehad?
TJaNee
RcHartinf
Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?
TJaNee
Hartfal
Heeft u in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige hartaandoening gehad, zoals hartfalen of angina
pectoris?
TJaNee
AangAand
Heeft uw kind een aangeboren aandoening?
TJaNee
AandHart
Gaat het om een hartaandoening?
TJaNee
{NewPage}
KankOoit
Heeft ($1: u $2: uw kind) ooit een vorm van kanker gehad?
TJaNee
Kank12m
Heeft ($1: u $2: uw kind) dit in de afgelopen 12 maanden gehad?
TJaNee
KankSrt
Welke soort of soorten kanker heeft ($1: u $2: uw kind) gehad?
>>Meerdere antwoorden mogelijk<<
1. Leukemie of bloedkanker
2. Longkanker
3. Darmkanker
4. Borstkanker
5. Prostaatkanker
6. Huidkanker
7. Anders
AnderSrt
Welke soort is of was dat dan?
STRING[255]
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HHBox.AFL_Lft_OP >= 12

anders

Hartinf
Heeft u ooit een hartinfarct gehad?

[Ja]

anders

RcHartinf
Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?

Hartfal
Heeft u in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige hartaandoening gehad?

HHBox.AFL_Lft_OP < 12

anders

AangAand
Heeft uw kind een aangeboren aandoening?

[Ja]

anders

AandHart
Gaat het om een hartaandoening?

KankOoit
Heeft u ooit een vorm van kanker gehad?

[Ja]

HHBox.AFL_Lft_OP>=1

anders

anders

Kank12m
Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?

KankSrt
Welke soort kanker heeft u gehad?

[Ander]

anders

AnderSrt
Welk soort dan?
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{NewPage}
IntrAandZiek
Wilt u van de volgende langdurige ziekten en aandoeningen aangeven of ($1: u $2: uw kind) die heeft of in
de afgelopen 12 maanden heeft gehad?
GrpAandZiek
AandZiek_a
Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn
AandZiek_b
Astma
AandZiek_c
COPD, chronische bronchitis, longemfyseem
AandZiek_d
Psoriasis
AandZiek_e
Chronisch eczeem
AandZiek_f
Ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan 3 maanden
AandZiek_g
Chronische gewrichtsontsteking, zoals ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis
AandZiek_h
Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug, inclusief hernia
AandZiek_i
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder
AandZiek_j
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de elleboog, pols of hand
AandZiek_k
Allergie
TJaNee
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IntrAandZiek
Wilt u aangeven of u een van de volgende ziekten in de afgelopen 12 maanden heeft gehad?

GrpAandZiek
AandZiek_a
Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn

AandZiek_b
Astma

AandZiek_c
COPD

AandZiek_d
Psoriasis
[Ja]
AandZiek_e
Chronisch eczeem

AandZiek_f
Ernstige of hardnekkige darmstoornissen

AandZiek_g
Chronische gewrichtsontsteking

AandZiek_h
Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug

AandZiek_i
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder

AandZiek_j
Ernstige of hardnekkige aandoening van de elleboog, pols of hand

AandZiek_k
Allergie
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{NewPage}
IntrLgZiek
Wilt u van de volgende langdurige ziekten en aandoeningen aangeven of u die heeft of in de afgelopen 12
maanden heeft gehad?
GrpLgZiek
LgZiek_a
Hoge bloeddruk
LgZiek_b
Vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen, geen spataderen
LgZiek_c
Duizeligheid met vallen
LgZiek_d
Onvrijwillig urineverlies, ook wel incontinentie genoemd
LgZiek_e
Gewrichtsslijtage, artrose of slijtagereuma van heupen of knieën
LgZiek_f
Levercirrose
LgZiek_g
Nieraandoening
LgZiek_h
Depressie
TJaNee
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HHBox.AFL_Lft_OP >= 12

anders

IntrLgZiek
Wilt u aangeven of u een van de volgende ziekten in de afgelopen 12 maanden heeft gehad?

GrpLgZiek
LgZiek_a
Hoge bloeddruk

LgZiek_b
Vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen

LgZiek_c
Duizeligheid met vallen

LgZiek_d
Incontinentie
[Ja]
LgZiek_e
Gewrichtsslijtage

LgZiek_f
Levercirrose

LgZiek_g
Nieraandoening

LgZiek_h
Depressie
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{NewPage}
AndLZiek
Heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden nog een andere langdurige ziekte of aandoening
gehad die nog niet is genoemd?
TJaNee
AndAand
Welke langdurige ziekte of aandoening is dat dan?
STRING [255]
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AndLZiek
Heeft u in de afgelopen 12 maanden nog een andere langdurige ziekte of aandoening gehad?

[Ja]

anders

AndAand
ja, namelijk?

EndBlock
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(G) BLOK Psychische gezondheid [PsychGez]
{NewPage}
GroupGevoel
IntroGev
Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken, dus sinds (sydate – 4 weken), heeft gevoeld. Wilt
u bij elke vraag het antwoord aankruisen dat het beste aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld?
[]
GevZenuw
Voelde u zich erg zenuwachtig
GevPut
Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken
GevKalm
Voelde u zich kalm en rustig
GevSomb
Voelde u zich neerslachtig en somber
GevGeluk
Voelde u zich gelukkig
1. Voortdurend
2. Meestal
3. Vaak
4. Soms
5. Zelden
6. Nooit
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[Voortdur]
[Meestal]
[Vaak]
[Soms]
[Zelden]
[Nooit]
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HHBox.AFL_Lft_OP >= 12

GroupGevoel
IntroGev
Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld

GevZenuw
Voelde u zich zenuwachtig

GevPut
Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken

GevKalm
Voelde u zich kalm en rustig

GevSomb
Voelde u zich neerslachtig en somber

GevGeluk
Voelde u zich gelukkig

EndBlok
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(G) Blok Acutziek [AcutZiek]
{NewPage}
IntroAcutziek
Nu volgt een aantal acute ziekten en klachten. Wilt u per ziekte of klacht aangeven of ($1: u $2: uw kind)
die heeft of in de afgelopen 2 maanden, dus sinds <sysdate – 2 maanden>, heeft gehad?
[]
GroupAcutziek
AcutZiek_a
Verkoudheid, griep, keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking
AcutZiek_b
Acute bronchitis of longontsteking, hier wordt níet bedoeld chronische bronchitis
AcutZiek_c
Oorontsteking
AcutZiek_d
Infectie of ontsteking van de nieren, blaas of urinewegen
AcutZiek_e
Diarree, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal dunne ontlasting binnen 24 uur
AcutZiek_f
Braken, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal braken binnen 24 uur
TJaNee
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Alle respondenten

IntroAcutZiek
Hieronder staat een aantal acute ziekten en klachten

GrpAcutZiek
AcutZiek_a
Verkoudheid, griep, keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking

AcutZiek_b
Acute bronchitis of longontsteking

AcutZiek_c
Oorontsteking

AcutZiek_d
Infectie of ontsteking van de nieren, blaas of urinewegen

AcutZiek_e
Diarree

AcutZiek_f
Braken

EndBlok
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NB het blok werkverzuim is verwijderd
(G) Blok Pijn [Pijn]
{NewPage}
IntrPijn
Dan nu iets over lichamelijke pijn in de afgelopen 4 weken.
[]
Pijn
Hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken, dus sinds <sysdate - 4 weken>, gehad?
1. Geen
[Geen]
2. Heel weinig
[HWeinig]
3. Weinig
[Weinig]
4. Niet veel maar ook niet weinig
[VeelWein]
5. Veel
[Veel]
6. Heel veel
[HeelVeel]
PynBelem
In welke mate heeft pijn u de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw normale werkzaamheden, zowel werk
buitenshuis als huishoudelijk werk?
1. Helemaal niet
[Niet]
2. Een beetje
[Beetje]
3. Nogal
[Nogal]
4. Veel
[Veel]
5. Heel veel
[HeelVeel]
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(G) Blok Huisarts [Huisarts]
{NewPage}
IntrHui
Nu iets over contacten met de huisarts. Denkt u hierbij aan bezoeken aan de huisartspraktijk, huisbezoeken
en telefonische consulten. Contacten met een vervangende huisarts of met de huisartsenpost moet u ook
meetellen. Contacten met de praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige moet u niet meetellen.
[]
HACont
($1: Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met de huisarts? $2: Wanneer is er voor het
laatst voor uw kind contact geweest met de huisarts?)
1. Minder dan 12 maanden geleden
[Mind12mnd]
2. 12 Maanden of langer geleden
[Meer12mnd]
3. Nog nooit
[Nooit]
{NewPage}
BzkHA
($1: Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken, dus sinds <sysdate – 4 weken>, voor uzelf contact gehad
met de huisarts? $2: Hoe vaak is er in de afgelopen 4 weken, dus sinds <sysdate – 4 weken>, voor uw kind
contact geweest met de huisarts?)
[0..28]
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Alle respondenten

IntrHui
De volgende vragen gaan over contact met de huisarts.

HACont
Wanneer heeft u voor het laatst contact met huisarts gehad?

[Mind12Mnd]

anders

BzkHA
Hoe vaak in afgelopen 4 weken?

EndBlok
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(G) Blok Ziekenhuis en dagopname [ZiekHuis]
{NewPage}
IntrZO
Nu iets over ziekenhuisopnamen. Dit kunnen allerlei soorten ziekenhuizen zijn. ($3: Het gaat hierbij niet
om opname in verband met bevalling of geboorte.)
[]
ZHOpn
Heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden, dus op of na <sysdate – 12 maanden>, wel eens een
nacht of langer in een ziekenhuis of kliniek gelegen?
TJaNee
HVZO
Hoe vaak was dat?
[1..96]
NachtZO1
Hoeveel nachten heeft ($1: u $2: uw kind) ($4: bij de laatste ziekenhuisopname) in het ziekenhuis gelegen?
[1..996]
{NewPage}
DOOpn
($1: Bent u $2: Is uw kind) in de afgelopen 12 maanden wel eens in een ziekenhuis of kliniek opgenomen
voor een dagopname?
TJaNee
HVDO
Hoe vaak was dat?
[1..96]
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Alle respondenten

$3: HHBox.AFL_Lft_OP < 1 or Beval2.Bevallen = [Ja]/wn/wg
IntrZO
Nu volgen enkele vragen over ziekenhuisopnamen.

ZHOpn
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens in het ziekenhuis gelegen?

[Ja]

anders

HVZO
Hoe vaak was dat?

$4: HVZO > 1
NachtZo1
Hoeveel nachten de laatste keer?

DOOpn
Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens opgenomen voor een dagopname?

[Ja]

anders

HVDO
Hoe vaak was dat?

EndBlok
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(G) Blok Specialist [Spec]
{NewPage}
IntrSpec
Nu iets over contacten met specialisten. Denk hierbij aan contacten met specialisten op de polikliniek, op
een afdeling in het ziekenhuis, op de spoedeisende hulp, in een praktijk buiten het ziekenhuis of in een
privékliniek. ($3: Contacten met specialisten tijdens een ziekenhuis- of dagopname moet u hier niet
meetellen.)
[]
LtstSP
Wanneer ($1: heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een specialist? $2: is er voor het laatst
voor uw kind contact geweest met een specialist?)
1. Minder dan 12 maanden geleden
[Mind12mnd]
2. 12 Maanden of langer geleden
[Meer12mnd]
3. Nog nooit
[Nooit]
{NewPage}
BezkSP
($1: Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken, dus sinds <sysdate – 4 weken>, voor uzelf contact gehad
met een specialist? $2: Hoe vaak is er in de afgelopen 4 weken, dus sinds <sysdate – 4 weken>, voor uw
kind contact geweest met een specialist?)
[0..28]
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Alle respondenten

$3: ZiekHuis.ZhOpn = [Ja] of ZiekHuis.DOOpn = [Ja]
IntrSpec
De volgende vragen gaan over contacten met specialisten.

LtstSP
Wanneer heeft u voor het laatst contact met specialist gehad?

[Mind12Mnd]

anders

BezkSP
Hoe vaak in afgelopen 4 weken?

EndBlok
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(G) Blok Medicijngebruik [Medicyn]
{NewPage}
MedGebrVG
Heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 14 dagen, dus sinds <sysdate – 14 dagen>, medicijnen gebruikt die
waren voorgeschreven door een arts. ($3: De pil moet u niet meetellen?)
TJaNee
MedGebrNVG
Heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 14 dagen medicijnen, kruidengeneesmiddelen of vitamines
gebruikt die niet waren voorgeschreven door een arts?
TJaNee
PilGebr
Gebruikt u de pil?
TJaNee
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Alle respondenten

$3: HHBox.AFL_Lft_OP>= 14 en HHBox.AFL_Lft_OP < 50
en HHBox.AFL_Geslacht_OP = [Vrouw]
MedGebrVG
Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen gebruikt, voorgeschreven door een arts?

MedGebrNVG
Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen gebruikt, niet voorgeschreven door een arts?

HHBox.AFL_Lft_OP > 14 en HHBox.AFL_Lft_OP < 50
en HHBox.AFL_Geslacht_OP = [vrouw]
en Beval2.HuidZwang <> [Ja]
PilGebr

anders

Gebruikt u de pil?

EndBlok
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(G) Blok Tandarts [Tand]
{NewPage}
LtBezkTA
Nu iets over bezoeken aan de tandarts. Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg
moet u niet meetellen.
Wanneer ($1: bent u voor het laatst voor uzelf $2: is uw kind voor het laatst) naar de tandarts geweest?
1. Minder dan 6 maanden geleden
[Mind6]
[Mind12]
2. 6 tot 12 maanden geleden
3. 12 maanden of langer geleden
[Meer12]
4. Nog nooit
[Nooit]
{NewPage}
BezkTA
($1: Hoe vaak bent u in de afgelopen 4 weken, dus sinds <sysdate – 4 weken>, voor uzelf naar de tandarts
geweest? $2: Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 4 weken, dus sinds <sysdate – 4 weken>, naar de
tandarts geweest?)
[0..28]
{NewPage}
LtBezkOr
Wanneer ($1: bent u voor het laatst voor uzelf $2: is uw kind voor het laatst) naar de orthodontist geweest?
1. Minder dan 6 maanden geleden
[Mind6]
2. 6 tot 12 maanden geleden
[Mind12]
3. 12 maanden of langer geleden
[Meer12]
4. Nog nooit
[Nooit]
MHBezk
Wanneer ($1: bent u voor het laatst voor uzelf $2: is uw kind voor het laatst) bij de mondhygiënist
geweest?
1. Minder dan 6 maanden geleden
[Mind6]
2. 6 tot 12 maanden geleden
[Mind12]
3. 12 maanden of langer geleden
[Meer12]
4. Nog nooit
[Nooit]
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HHBox. AFL_Lft_OP >= 1

LtBezkTA
Wanneer bent u voor het laatst naar de tandarts geweest?

[Mind6]

anders

BezkTA
Hoe vaak in afgelopen 4 weken?

HHBox.AFL_Lft_OP >= 8 jaar

anders

LtBezkOR
Wanneer bent u voor het laatst naar de orthodontist geweest?

HHBox.AFL_Lft_OP >= 12 jaar

anders

MHBezk
Wanneer voor het laatst naar mondhygienist geweest?

EndBlok
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(G) Blok Overige gezondheidsvoorzieningen [OverGez]
{NewPage}
Fysioth
Heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <sysdate – 12 maanden>, gebruik gemaakt
van fysiotherapie of oefentherapie? ($3: Fysiotherapie tijdens ziekenhuis- of dagopname moet u niet
meetellen.)
TJaNee
{NewPage}
HVFysio
Hoeveel keer heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden fysiotherapie gehad? Als u het niet
precies weet mag u schatten.
[1..365]
{NewPage}
PsychZorg
Heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden ($1: voor uzelf) contact gehad met een psycholoog,
psychiater of psychotherapeut?
TJaNee
{NewPage}
HVPsych
Hoe vaak heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden contact gehad met een psycholoog,
psychiater of psychotherapeut? Als u het niet precies weet mag u schatten.
[1..365]
{NewPage}
AltGen
($1: Bent u $2: Is uw kind) in de afgelopen 12 maanden onder behandeling geweest bij een alternatieve
genezer?
TJaNee
{NewPage}
IntrThZ
De volgende vraag gaat over het thuis ontvangen van betaalde hulp of zorg vanwege problemen met ($1:
uw gezondheid $2: de gezondheid van uw kind). Het gaat bijvoorbeeld om hulp in het huishouden, hulp bij
persoonlijke verzorging, verpleging, kraamzorg of een maaltijdservice zoals ‘tafeltje-dek-je’. Bij betaalde
hulp gaat het om hulp betaald door u zelf of door een instantie.
[]
KrijgThZ
Heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <sydate – 12 maanden>, vanwege ($1: uw
gezondheid $2: zijn/haar gezondheid) dergelijke betaalde hulp of zorg ontvangen?
TJaNee
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Alle respondenten

$3: ZiekHuis.ZHOpn = [Ja]/wn/wg OF ZiekHuis.DOOpn = [Ja]/wn/wg
Fysioth
Heeft u de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van fysiotherapie?

[Ja]

anders

HVFysio
Hoe vaak naar fysio geweest?

HHBox.AFL_Lft_OP > 3

anders

PsychZorg
Heeft u contact gehad met een psycholoog?

[Ja]

anders

HVPsych
Hoe vaak contact met psycholoog?

AltGen
Bent u onder behandeling geweest van een alternatieve genezer?

IntrThZ
De volgende vragen gaan over het thuis ontvangen van betaalde hulp of zorg.

KrijgThZ
Heeft u in de afgelopen 12 maanden dergelijke hulp of zorg ontvangen?

EndBlock
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(G) Zorg in het Buitenland [ZorgBuitenL]
{NewPage}
IntroBuitenl
De volgende vragen gaan over de gezondheidszorg in het buitenland.
[]
ZorgBuitenl1
Heeft ($1: u voor uzelf $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <sysdate – 12 maanden>,
gebruik gemaakt van de gezondheidszorg in het buitenland, zoals een huisarts, specialist, ziekenhuis of
tandarts?
TJaNee
{NewPage}
WelkZorg
Om welke zorg ging het hierbij?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
1. Een huisarts
2. Een ziekenhuis voor opname of dagopname
3. Een specialist, voor bijv. poliklinische behandeling,
spoedeisende hulp of het maken van foto’s
4. Een tandarts
5. Een andere zorgverlener

[HuisA]
[ZiekH]
[Spec]
[TandA]
[AnderZ]

WaarZorg
In welk land was dat?
>>Indien meerdere landen, laatste land noemen.<<
Codeermodule
RedenZorg
Wat is de reden dat ($1: u voor uzelf contact heeft gehad met een zorgverlener in het buitenland $2: er
voor uw kind contact is geweest met een zorgverlener in het buitenland)?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
1. ($1: U $2: Uw kind) had zorg nodig tijdens een verblijf in het buitenland,
zoals tijdens een vakantie ($1: of zakenreis)
[Zorg]
2. De zorgverlener in het buitenland is voor ($1: u $2: uw kind) dichterbij
[Dichtbij]
3. ($1: U $2: Uw kind) kon in het buitenland eerder geholpen worden
[EerderH]
4. ($1: U $2: Uw kind) kon in het buitenland beter geholpen worden
[BeterH]
5. Een andere reden
[Andrs]
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De volgende vragen gaan over de gezondheidszorg in het buitenland.

Heeft u gebruik gemaakt van gezondheidzorg in het buitenland?

ZorgBuitenl1 = [ja]

anders

Ging het om huisarts, ziekenhuis, specialist, tandarts of andere zorgverlener?

In welk land was dat?

Waarom contact in buitenland?

END BLOCK
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NB blok behoefte aan gezondheidszorg is verwijderd.
NB blok sociale steun is verwijderd.
(G) Blok preventieve voorzieningen [PrevVoor]
{NewPage}
PrikOoit11
Heeft u ooit een griepprik gekregen?
TJaNee
PrikJaar
Wanneer heeft u voor het laatst een griepprik gekregen?
>>Vul s.v.p. jaar in<<
[1920..2015]
DK
PrikMnd
In welke maand heeft u voor het laatst een griepprik gekregen?
1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
DK

[Jan]
[Feb]
[Mrt]
[Apr]
[Mei]
[Jun]
[Jul]
[Aug]
[Sep]
[Okt]
[Nov]
[Dec]

{NewPage}
IntrPre
Nu volgt een aantal vragen over onderzoeken die u in verband met uw gezondheid kunt laten uitvoeren.
[]
BloedDru
Wanneer is uw bloeddruk voor de laatste keer gemeten door een zorgverlener, bijvoorbeeld een dokter of
verpleegkundige?
1. Minder dan 12 maanden geleden
[Min12Mnd]
2. 1 tot 3 jaar geleden
[Jaar1_3]
3. 3 tot 5 jaar geleden
[Jaar3_5]
4. Langer dan 5 jaar geleden
[Lang_5]
5. Nog nooit
[NogNooit]
DK
BloedCho
Wanneer is het cholesterolgehalte in uw bloed voor het laatst gemeten door een zorgverlener?
1. Minder dan 12 maanden geleden
[Min12Mnd]
2. 1 tot 3 jaar geleden
[Jaar1_3]
3. 3 tot 5 jaar geleden
[Jaar3_5]
4. Langer dan 5 jaar geleden
[Lang_5]
5. Nog nooit
[NogNooit]
DK

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

80

GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – PrevVoor
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PrikOoit11
Heeft u ooit een griepprik gekregen?

[Ja]

anders

PrikJaar
Wanneer heeft u voor het laatst een griepprik gekregen?

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

IntrPre
Nu volgen een aantal vragen over onderzoeken die u uit voorzorg kunt laten uitvoeren.

BloedDru
Wanneer is uw bloeddruk voor het laatst gemeten?

BloedCho
Wanneer is het cholesterolgehalte voor het laatst gemeten?
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BloedSui
Wanneer is uw bloedsuikerspiegel voor het laatst gemeten door een zorgverlener?
1. Minder dan 12 maanden geleden
[Min12Mnd]
2. 1 tot 3 jaar geleden
[Jaar1_3]
3. 3 tot 5 jaar geleden
[Jaar3_5]
4. Langer dan 5 jaar geleden
[Lang_5]
5. Nog nooit
[NogNooit]
DK
{NewPage}
Bloedtest
Een Occult Bloedtest is een onderzoek om de aanwezigheid van kleine hoeveelheden bloed in de
ontlasting op te sporen.
Wanneer heeft u voor het laatst zo’n onderzoek laten uitvoeren?
1. Minder dan 12 maanden geleden
[Min12Mnd]
2. 1 tot 2 jaar geleden
[Jaar1_2]
3. 2 tot 3 jaar geleden
[Jaar2_3]
4. Langer dan 3 jaar geleden
[Lang_3]
5. Nog nooit
[NogNooit]
DK
Colonsco
Wanneer heeft u voor het laatst een inwendig onderzoek van de dikke darm, ookwel colonscopie
genoemd, laten uitvoeren?
1. Minder dan 12 maanden geleden
[Min12Mnd]
2. 1 tot 5 jaar geleden
[Jaar1_5]
3. 5 tot 10 jaar geleden
[Jaar5_10]
4. Langer dan 10 jaar geleden
[Lang_3]
5. Nog nooit
[NogNooit]
DK
{NewPage}
MammoGra
Wanneer heeft u voor het laatst een röntgenfoto van één of beide borsten laten maken? Dit wordt een
mammografie genoemd. Níet bedoeld worden: röntgenfoto’s van de gehele borstkas zoals die wel eens
gemaakt worden bij bijv. algemeen medisch onderzoek, ziekenhuisopname en hart- en longziekten.
1. Minder dan 12 maanden geleden
[Min12Mnd]
2. 1 tot 2 jaar geleden
[Jaar1_2]
3. 2 tot 3 jaar geleden
[Jaar2_3]
4. Langer dan 3 jaar geleden
[Lang_3]
5. Nog nooit
[NogNooit]
DK
Uitstrijk
Wanneer heeft u voor het laatst een uitstrijkje laten maken?
1. Minder dan 12 maanden geleden
2. 1 tot 2 jaar geleden
3. 2 tot 3 jaar geleden
4. 3 tot 5 jaar geleden
5. Langer dan 5 jaar geleden
6. Nog nooit
DK
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{NewPage}
ProstFrq
Bij mannen is het mogelijk om met behulp van een specifieke bloedtest vast te stellen of er een hoge kans
is op prostaatkanker. Deze specifieke bloedtest wordt ook wel PSA-test, de Prostaat Specifiek Antigeen
test, genoemd.
Hoe vaak is er in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <sysdate – 5 jaar>, bij u bloed afgenomen, speciaal voor
prostaatonderzoek (PSA-test)?
1. 1 keer
[Keer_1]
2. 2 keer
[Keer_2]
3. 3 keer
[Keer_3]
4. 4 keer of meer
[Keer_4]
5. Geen enkele keer
[Keer_0]
DK
{NewPage}
DonorJn
Bent u bloeddonor? Hier wordt niet bedoeld het doneren van plasma.
TJaNee
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NB het blok informele hulp is verwijderd
(G) Blok Mantelzorg [MantZrg]
{NewPage}
IntrMantZ
De volgende vragen gaan over het geven van mantelzorg.
[]
MantZrg1
Mantelzorg is de zorg die u geeft aan een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, kind, buren
of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan
bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen,
enzovoorts. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen
mantelzorger.
Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gegeven?
TJaNee
MantZrg2
Geeft u deze mantelzorg nu nog?
TJaNee
UurMant
Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week, de reistijd meegerekend?
>> Afronden op hele uren. <<
[1..168] uur per week
DuurMant
Hoe lang geeft u al mantelzorg?
1. Korter dan drie maanden
2. Drie maanden of langer

[Kort3Mnd]
[Lng3Mnd]

{NewPage}
BelastZrg
Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzorging van een ander. Zij vinden de zorg zwaar en
moeilijk vol te houden. Voor andere mensen geldt dat minder. Alles bij elkaar genomen, hoe belast voelt u
zich momenteel?
1. Niet of nauwelijks belast
[NietBel]
2. Enigszins belast
[Enigz]
3. Tamelijk zwaar belast
[Tamel]
4. Zeer zwaar belast
[ZwaarBel]
5. Overbelast
[OverBel]
HulpFam
Is deze persoon waaraan u mantelzorg geeft een familielid?
>>Indien u mantelzorg geeft aan meerdere mensen, beantwoord deze vraag dan voor de persoon aan wie
u de meeste mantelzorg geeft<<
TJaNee
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De volgende vragen gaan over het geven van mantelzorg.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gegeven?

[Ja]

anders

Geeft u deze mantelzorg nu nog?

[Ja]

anders

Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week, de reistijd meegerekend?

Hoe lang geeft u al mantelzorg?

Is deze persoon waaraan u hulp geeft een familielid?

END BLOCK
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(G) Blok Lengte en gewicht OP [LenGew]
{NewPage}
Lengte
Nu iets heel anders.
Hoe lang ($1: bent u $2: is uw kind)? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.
[40..220]
Gewicht
Hoeveel kilo weegt ($1: u $2: uw kind)? ($3: We bedoelen het gewicht van voor de zwangerschap.) Het
gaat om het gewicht in hele kilo’s, zonder kleren.
[1..250]
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(G) Blok Bewegen [Activit]
{NewPage}
Intro
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per
week u deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig was?
Woon/werk verkeer (heen en terug)
>>Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in<<
NB: voor 2015 controles aanpassen: DagWWa en DagWWb mogen niet leeggelaten worden (minimaal een 0
invullen).
GrpWoonWerk
HdrWoonWerk
aantal dagen
per week
gemiddelde tijd per dag
WoonWerka
Lopen van/naar werk of school
DagWWa
[0...7] Dagen
UurWWa
[0..24] Uur
MinWWa
[0..59] Min.
WoonWerkb
Fietsen van/naar werk of school
DagWWb
[0...7] Dagen
UurWWb
[0..24] Uur
MinWWb
[0..59] Min.
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{NewPage}
IntroActivit1
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel uur u
gemiddeld per week met deze activiteit bezig was?
Lichamelijke activiteit op werk of school
>>Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in<<
HdrLAWs
aantal uren per week
LInspWs
Licht en matig inspannend werk (zittend/staand werk, met af en toe lopen, zoals bureauwerk of lopend
werk met lichte lasten)
[0..95]
ZInspWs
Zwaar inspannend werk (lopend werk of werk waarbij regelmatig zware dingen moeten worden opgetild)
[0..95]

{NewPage}
IntroActivit2
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per
week u deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig was?
Huishoudelijke activiteiten
>>Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in<<
GrpHuisHoud
HdrHuisHoud
aantal dagen
per week
gemiddelde tijd per dag
HuisHouda
Licht en matig inspannend huishoudelijk werk (staand werk, zoals koken, afwassen, strijken, kind eten
geven/in bad doen en lopend werk, zoals stofzuigen, boodschappen doen)
DagHHa
[0...7] Dagen
UurHHa
[0..24] Uur
MinHHa
[0..59] Min.
HuisHoudb
Zwaar inspannend huishoudelijk werk (vloer schrobben, tapijt uitkloppen, met zware boodschappen lopen)
DagHHb
[0...7] Dagen
UurHHb
[0..24] Uur
MinHHb
[0..59] Min.
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{NewPage}
IntroActivit3
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per
week u deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld op zo’n dag mee bezig was?
Vrije tijd
>>Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in<<
GrpHdrHobby
HdrHobby
aantal dagen
per week
gemiddelde tijd per dag
Wandel
Wandelen
DagWandel
[0...7] Dagen
UurWandel
[0..24] Uur
MinWandel
[0..59] Min.
Fiets
Fietsen
DagFiets
[0...7] Dagen
UurFiets
[0..24] Uur
MinFiets
[0..59] Min.
Tuin
Tuinieren
DagTuin
[0...7] Dagen
UurTuin
[0..24] Uur
MinTuin
[0..59] Min.
Klus
Klussen/doe-het-zelven
DagKlus
[0...7] Dagen
UurKlus
[0..24] Uur
MinKlus
[0..59] Min.
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{NewPage}
IntroActivit4
Sport
Welke sport(en) beoefent ($1:u $2:uw kind)? (bijvoorbeeld fitness/conditietraining, tennis, hardlopen,
voetbal).
>>Maximaal 4 sporten opschrijven<<
>>Als ($1:u $2:uw kind) niet aan sport doet kunt u de vraag overslaan door op ‘volgende’ te klikken<<
Sport1
a.
Sport2
a.
Sport3
a.
Sport4
a.
String[255]
{NewPage}
DagSpo1
Hoeveel dagen per week doet ($1:u $2:uw kind) aan <Sport1>?
[0..7]
GrpTydSpo1
TydSpo1
Hoeveel tijd ($1:bent u $2:is uw kind) gemiddeld op zo’n dag met <Sport1> bezig?
UurSpo1
[0..24]
MinSpo1
[0..59]
WeekSpo1
Hoeveel weken per jaar doet ($1:u $2:uw kind) aan <Sport1>?
[0..52]
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{NewPage}
DagSpo2
Hoeveel dagen per week doet ($1:u $2:uw kind) aan <Sport2>?
[0..7]
GroupTydSpo2
TydSpo2
Hoeveel tijd ($1:bent u $2:is uw kind) gemiddeld op zo’n dag met <Sport2> bezig?
UurSpo2
[0..24]
MinSpo2
[0..59]
WeekSpo2
Hoeveel weken per jaar doet ($1:u $2:uw kind) aan <Sport2>?
[0..52]
{NewPage}
DagSport3
Hoeveel dagen per week doet ($1:u $2:uw kind) aan <Sport3>?
[0..7]
GroupTydSpo3
TydSpo3
Hoeveel tijd ($1:bent u $2:is uw kind) gemiddeld op zo’n dag met <Sport3> bezig?
UurSpo3
[0..24]
MinSpo3
[0..59]
WeekSpo3
Hoeveel weken per jaar doet ($1:u $2:uw kind) aan <Sport3>?
[0..52]
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Sport2 = response

anders

DagSport2
Aantal dagen per week

GrpTydSpo2
TydSpo2
Gemiddelde tijd per dag

UurSpo2
Uren

MinSpo2
TijdSport1

Minuten

WeekSpo2
Aantal weken per jaar
anders

Sport3 = response
DagSport3
Aantal dagen per week

GrpTydSpo3
TydSpo3
Gemiddelde tijd per dag

UurSpo3
Uren

MinSpo3
TijdSport1

Minuten

WeekSpo3
Aantal weken per jaar
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DagSpo4
Hoeveel dagen per week doet ($1:u $2:uw kind) aan <Sport4>?
[0..7]
GroupTydSpo4
TydSpo4
Hoeveel tijd ($1:bent u $2:is uw kind) gemiddeld op zo’n dag met <Sport4> bezig?
UurSpo4
[0..24]
MinSpo4
[0..59]
WeekSpo4
Hoeveel weken per jaar doet ($1:u $2:uw kind) aan <Sport4>?
[0..52]
SportLid
($1:Bent u $2:Is uw kind) lid van een sportvereniging of ($1:heeft u $2:heeft uw kind) een abonnement op
een fitnesscentrum of een andere sportaanbieder?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1.
2.
3.

Lid van een sportvereniging
Abonnement op fitnesscentrum, zwembad of andere sportaanbieder
Geen van beide

[Sport]
[Abon]
[Geen]

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van beide’ kan niet in combinatie voorkomen met een ander antwoord. Pas a.u.b. uw
antwoord aan.
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anders

Sport4 = response
DagSport4
Aantal dagen per week

GrpTydSpo4
TydSpo4
Gemiddelde tijd per dag

UurSpo4
Uren

MinSpo4
TijdSport1

Minuten

WeekSpo4
Aantal weken per jaar

SportLid
Bent u lid van een sportvereniging?

�����

!

"#

HC

Endblok
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(G) Blok Voeding [Voeding]
{NewPage}
IntrVoed
De volgende vragen gaan over voeding. Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen
maanden.
[]
Groenten1
Hoeveel dagen in de week($1: eet u $2: eet uw kind) gewoonlijk gekookte of gebakken groenten?
Groenten in een eenpansgerecht (zoals stamppotten) tellen ook mee. Aardappels tellen niet mee als
groenten.
1. Nooit
[Nooit]
2. Minder dan 1 dag
[Min1]
3. 1 dag
[Dag1]
4. 2 dagen
[Dag2]
5. 3 dagen
[Dag3]
6. 4 dagen
[Dag4]
7. 5 dagen
[Dag5]
8. 6 dagen
[Dag6]
9. 7 dagen
[Dag7]
Groenten2
Hoeveel dagen in de week($1: eet u $2: eet uw kind) gewoonlijk sla of rauwkost?
Een blaadje sla op bijvoorbeeld een broodje gezond telt niet mee.
1. Nooit
2. Minder dan 1 dag
3. 1 dag
4. 2 dagen
5. 3 dagen
6. 4 dagen
7. 5 dagen
8. 6 dagen
9. 7 dagen

[Nooit]
[Min1]
[Dag1]
[Dag2]
[Dag3]
[Dag4]
[Dag5]
[Dag6]
[Dag7]

{NewPage}
OpGroen1
Op de dagen dat ($1: u $2:uw kind) gekookte of gebakken groenten eet, hoeveel opscheplepels ($1: eet u
$2: eet uw kind dan gewoonlijk?
Een opscheplepel is ongeveer 50 gram.
1. Minder dan 1 opscheplepel
[Min1]
2. 1 opscheplepel
[Op1]
3. 2 opscheplepels
[Op2]
4. 3 opscheplepels
[Op3]
5. 4 opscheplepels
[Op4]
6. 5 opscheplepels
[Op5]
7. Meer dan 5 opscheplepels
[Meer5]
OpGroen2
Op de dagen dat ($1: u $2: uw kind) sla of rauwkost eet, hoeveel opscheplepels ($1: eet u $2: eet uw kind)
dan gewoonlijk?
Een opscheplepel is ongeveer 50 gram.
1. Minder dan 1 opscheplepel
[Min1]
2. 1 opscheplepel
[Op1]
3. 2 opscheplepels
[Op2]
4. 3 opscheplepels
[Op3]
5. 4 opscheplepels
[Op4]
6. 5 opscheplepels
[Op5]
7. Meer dan 5 opscheplepels
[Meer5]

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

102

GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Voeding

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

103

GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – Voeding
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Frui
Hoeveel dagen in de week ($1: eet u $2: eet uw kind) gewoonlijk fruit?
Vruchtensap telt niet mee.
1. Nooit
2. Minder dan 1 dag
3. 1 dag
4. 2 dagen
5. 3 dagen
6. 4 dagen
7. 5 dagen
8. 6 dagen
9. 7 dagen

[Nooit]
[Min1]
[Dag1]
[Dag2]
[Dag3]
[Dag4]
[Dag5]
[Dag6]
[Dag7]

StukFrui
Op de dagen dat ($1: u $2: uw kind) fruit eet, hoeveel stuks fruit ($1: eet u $2: eet uw kind) dan gewoonlijk?
Eén stuk fruit is bijvoorbeeld een middelgrote appel of twee mandarijntjes. Bij klein fruit, zoals kersen, kunt
u een handje vol voor één stuk tellen.
1. Een half stuk fruit
[StukH]
2. 1 stuk fruit
[Stuk1]
3. Anderhalf stuk fruit
[Stuk1h]
4. 2 stuks fruit
[Stuk2]
5. 2 en een half stuks fruit
[Stuk2h]
6. 3 stuks fruit
[Stuk3]
7. 4 stuks fruit
[Stuk4]
8. 5 stuks fruit
[Stuk5]
9. Meer dan 5 stuks fruit
[Meer5]
{NewPage}
Vis
Hoeveel dagen in de week ($1: eet u $2: eet uw kind) gewoonlijk vis?
1. Nooit
2. Minder dan 1 dag
3. 1 dag
4. 2 dagen
5. 3 of meer dagen

[Nooit]
[Min1]
[Dag1]
[Dag2]
[Meer3]

HoevVis
Hoeveel dagen in de week ($1: eet u $2: eet uw kind) dan vette vis?
Vette vis is bijvoorbeeld zalm, haring en makreel. Vissticks en kibbeling behoren niet tot de vette vis.
1. ($3:Nooit)
[Nooit]
2. ($3:Minder dan 1 dag)
[Min1]
3. ($4:1 dag)
[Dag1]
4. ($5:2 dagen)
[Dag2]
5. ($6:3 of meer dagen)
[Meer3]
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Frui
Hoeveel dagen in de week fruit

Frui <> [Nooit]

Frui = [Nooit]/wn/wg

StukFrui
Hoeveel stuks fruit

Vis
Hoeveel dagen in de week vis

Vis <> [Nooit]

Vis = [Nooit]/wn/wg

($3) Vis = [Min1]/[Dag1]/[Dag2]/[Meer3]
($4) Vis = [Dag1]/[Dag2]/[Meer3]
($5) Vis = [Dag2]/[Meer3]
($6) Vis = [Meer3]
HoevVis
Hoeveel dagen in de week vette vis

Endblok
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(G) Blok Ongevallen [Ongeval]
{NewPage}
Intro1
Nu volgt een aantal vragen over ongevallen die mensen kunnen overkomen.
We beginnen met ongevallen die tijdens het werk gebeurd kunnen zijn en vragen vervolgens naar andere,
niet werk-gerelateerde ongevallen.
[]
ArbOng
Bent u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <sysdate – 12 maanden>, betrokken geweest bij een
arbeidsongeval? Dat wil zeggen een voorval tijdens het werk waardoor u lichamelijk letsel heeft
opgelopen.
>> Arbeidsongevallen tijdens woon-werk verkeer tellen niet mee.
Arbeidsongevallen met uitsluitend een natuurlijke oorzaak, zoals een hartaanval of beroerte tellen niet
mee.<<
TJaNee
{NewPage}
HoeVaak
U heeft aangegeven dat u de afgelopen 12 maanden lichamelijk letsel heeft opgelopen bij een
arbeidsongeval. De volgende vragen gaan hierover.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen bij een arbeidsongeval?
[1..96]
{NewPage}
WieHulp
($9: De volgende vragen gaan over het meest recente arbeidsongeval waarbij u letsel heeft opgelopen.)
Heeft u medische hulp gehad als gevolg van dit ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Nee, ik heb geen consult of behandeling gehad
2. Ja, van een huisarts
3. Ja, van een specialist
4. Ja, van een fysiotherapeut
5. Ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts

[Nee]
[JaHui]
[JaSpe]
[JaFysio]
[JaAnder]

Harde Controle
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie voorkomen met het antwoord ‘Ja’. Pas a.u.b. uw antwoord aan.
WaarHulp
Waar heeft u medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Op het werk
2. Op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
3. In een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
4. In een ziekenhuis of andere kliniek, waar ik minstens één nacht verbleef
5. Ergens anders
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{NewPage}
ArbDeel
Aan welk lichaamsdeel heeft u het meest ernstige letsel opgelopen als gevolg van het ongeval?
1. Hoofd of gezicht
[Hoofd]
2. Hersenen
[Hersen]
3. Hals of nekwervels
[Hals]
4. Rug of rugwervels
[Rug]
5. Arm of elleboog
[Arm]
[Schouder]
6. Schouder
7. Pols
[Pols]
8. Sleutelbeen
[Sleutel]
9. Hand
[Hand]
10. Een of meerdere vingers
[Vinger]
11. Romp, ribben, buik of organen
[Romp]
12. Been
[Been]
13. Knie
[Knie]
14. Enkel
[Enkel]
15. Voet
[Voet]
16. Een of meerdere tenen
[Teen]
17. Heup of bekken
[Heup]
18. Het gehele lichaam of meerdere plaatsen van het lichaam
[Lichaam]
19. Anders
[Anders]
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{NewPage}
Intro2
De volgende vragen gaan over ($3: andere) ongevallen die ($1: mensen $2: kinderen) kunnen overkomen.
Het gaat hierbij ($3: nu dus) om ongevallen die niet werk-gerelateerd zijn.
[]
IntroAC
Heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <sysdate – 12 maanden>, een verwonding,
blessure of ander lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval?
>> Denkt u daarbij ook aan letsel en blessures die geleidelijk zijn ontstaan. Ook lichte zaken tellen mee.
Letsel opgelopen door vergiftiging of veroorzaakt door dieren telt mee, maar letsel opgelopen door
opzettelijk geweld van andere mensen telt niet mee.<<
TJaNee
GroupAC1
IntroAC1
Wilt u hieronder aangeven bij welk soort ongeval ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden een
verwonding, blessure of ander lichamelijk letsel heeft opgelopen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
AC1_A
Was dit bij een verkeersongeval?
>>Een verkeersongeval tijdens het werk telt hier niet mee<<
AC1_C
Was dit bij een ongeval in en om het huis?
AC1_D
Was dit bij een ongeval tijdens het sporten? Denkt u daarbij ook aan letsel en blessures die geleidelijk zijn
ontstaan.
AC1_E
Was dit bij een ongeval tijdens een andere vrijetijdsactiviteit?
TJaNee
AC1_F
Was dit bij een ander niet werk-gerelateerd ongeval?
TJaNee
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{NewPage}
HoeVerk
U heeft aangegeven dat ($1: u $2: uw kind) de afgelopen 12 maanden een verwonding, blessure of ander
lichamelijk letsel heeft opgelopen bij een verkeersongeval. De volgende vragen gaan hierover.
Hoe vaak heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen bij een verkeersongeval?
[1..96]
{NewPage}
WieVerk
($4: De volgende vragen gaan over het meest recente verkeersongeval waarbij ($1: u $2: uw kind) letsel
heeft opgelopen.)
Heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Nee, ($1:ik heb $2:mijn kind heeft) geen consult of behandeling gehad
[Nee]
2. Ja, van een huisarts
[JaHui]
3. Ja, van een specialist
[JaSpe]
4. Ja, van een fysiotherapeut
[JaFysio]
5. Ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts
[JaAnder]
Harde Controle
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie voorkomen met het antwoord ‘Ja’. Pas a.u.b. uw antwoord aan.
WaarVerk
Waar heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
[SEH]
2. In een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
[Zkh]
3. In een ziekenhuis of andere kliniek, waar ($1:ik $2:mijn kind) minstens één nacht verbleef
[ZkhOpn]
4. Ergens anders
[Anders]
{NewPage}
VerkDeel
Aan welk lichaamsdeel heeft ($1: u $2: uw kind) het meest ernstige letsel opgelopen als gevolg van het
ongeval?
1. Hoofd of gezicht
[Hoofd]
2. Hersenen
[Hersen]
3. Hals of nekwervels
[Hals]
4. Rug of rugwervels
[Rug]
5. Arm of elleboog
[Arm]
6. Schouder
[Schouder]
7. Pols
[Pols]
8. Sleutelbeen
[Sleutel]
9. Hand
[Hand]
10. Een of meerdere vingers
[Vinger]
11. Romp, ribben, buik of organen
[Romp]
12. Been
[Been]
13. Knie
[Knie]
14. Enkel
[Enkel]
15. Voet
[Voet]
16. Een of meerdere tenen
[Teen]
17. Heup of bekken
[Heup]
18. Het gehele lichaam of meerdere plaatsen van het lichaam
[Lichaam]
19. Anders
[Anders]
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{NewPage}
HoeHuis
U heeft aangegeven dat ($1: u $2: uw kind) de afgelopen 12 maanden een verwonding, blessure of ander
lichamelijk letsel heeft opgelopen bij een ongeval in en om het huis. De volgende vragen gaan hierover.
Hoe vaak heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen bij een ongeval in en om
het huis?
[1..96]
{NewPage}
WieHuis
($5: De volgende vragen gaan over het meest recente ongeval in en om het huis waarbij ($1: u $2: uw kind)
letsel heeft opgelopen.)
Heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Nee, ($1:ik heb $2:mijn kind heeft) geen consult of behandeling gehad
[Nee]
2. Ja, van een huisarts
[JaHui]
3. Ja, van een specialist
[JaSpe]
4. Ja, van een fysiotherapeut
[JaFysio]
5. Ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts
[Ja Ander]
Harde Controle
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie voorkomen met het antwoord ‘Ja’. Pas a.u.b. uw antwoord aan.
Waarhuis
Waar heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
[SEH]
2. In een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
[Zkh]
3. In een ziekenhuis of andere kliniek, waar ($1:ik $2:mijn kind) minstens één nacht verbleef
[ZkhOpn]
4. Ergens anders
[Anders]
{NewPage}
HuisDeel
Aan welk lichaamsdeel heeft ($1:u $2: uw kind) het meest ernstige letsel opgelopen als gevolg van het
ongeval?
1. Hoofd of gezicht
[Hoofd]
2. Hersenen
[Hersen]
3. Hals of nekwervels
[Hals]
4. Rug of rugwervels
[Rug]
5. Arm of elleboog
[Arm]
6. Schouder
[Schouder]
7. Pols
[Pols]
8. Sleutelbeen
[Sleutel]
9. Hand
[Hand]
10. Een of meerdere vingers
[Vinger]
11. Romp, ribben, buik of organen
[Romp]
12. Been
[Been]
13. Knie
[Knie]
14. Enkel
[Enkel]
15. Voet
[Voet]
16. Een of meerdere tenen
[Teen]
17. Heup of bekken
[Heup]
18. Het gehele lichaam of meerdere plaatsen van het lichaam
[Lichaam]
19. Anders
[Anders]
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{NewPage}
HoeSport
U heeft aangegeven dat ($1: u $2: uw kind) de afgelopen 12 maanden een verwonding, blessure of ander
lichamelijk letsel heeft opgelopen bij een ongeval tijdens het sporten. De volgende vragen gaan hierover.
Hoe vaak heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen bij een ongeval tijdens
het sporten?
[1..96]
{NewPage}
WatSport
($6: De volgende vragen gaan over het meest recente ongeval tijdens het sporten waarbij ($1: u $2: uw
kind) letsel heeft opgelopen.)
Is de verwonding, blessure of het letsel plotseling of geleidelijk ontstaan?
1. Plotseling ontstaan
[Plots]
2. Geleidelijk ontstaan
[Geleid]
WieSport
Heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Nee, ($1:ik heb $2:mijn kind heeft) geen consult of behandeling gehad
2. Ja, van een huisarts
3. Ja, van een specialist
4. Ja, van een fysiotherapeut
5. Ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts

[Nee]
[JaHui]
[JaSpe]
[JaFysio]
[JaAnder]

Harde Controle
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie voorkomen met het antwoord ‘Ja’. Pas a.u.b. uw antwoord aan.
WaarSport
Waar heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
[SEH]
2. In een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
[Zkh]
3. In een ziekenhuis of andere kliniek, waar ($1:ik $2:mijn kind) minstens één nacht verbleef
[ZkhOpn]
4. Ergens anders
[Anders]
{NewPage}
SportSoort
Tijdens de beoefening van welke sport is het letsel ontstaan?
String[255]
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SportDeel
Aan welk lichaamsdeel heeft ($1: u $2: uw kind) het meest ernstige letsel opgelopen als gevolg van het
ongeval?
1. Hoofd of gezicht
[Hoofd]
2. Hersenen
[Hersen]
3. Hals of nekwervels
[Hals]
4. Rug of rugwervels
[Rug]
5. Arm of elleboog
[Arm]
6. Schouder
[Schouder]
7. Pols
[Pols]
8. Sleutelbeen
[Sleutel]
9. Hand
[Hand]
10. Een of meerdere vingers
[Vinger]
11. Romp, ribben, buik of organen
[Romp]
12. Been
[Been]
13. Knie
[Knie]
14. Enkel
[Enkel]
15. Voet
[Voet]
16. Een of meerdere tenen
[Teen]
17. Heup of bekken
[Heup]
18. Het gehele lichaam of meerdere plaatsen van het lichaam
[Lichaam]
19. Anders
[Anders]
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HoeVrTyd
U heeft aangegeven dat ($1: u $2: uw kind) de afgelopen 12 maanden een verwonding, blessure of ander
lichamelijk letsel heeft opgelopen bij een ongeval tijdens een vrijetijdsactiviteit. De volgende vragen gaan
hierover.
Hoe vaak heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen bij een ongeval tijdens
een vrijetijdsactiviteit?
[1..96]
{NewPage}
WieVrTyd
($7: De volgende vragen gaan over het meest recente ongeval tijdens een vrijetijdsactiviteit waarbij ($1: u
$2: uw kind) letsel heeft opgelopen.)
Heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Nee, ($1:ik heb $2:mijn kind heeft) geen consult of behandeling gehad
[Nee]
2. Ja, van een huisarts
[JaHui]
3. Ja, van een specialist
[JaSpe]
4. Ja, van een fysiotherapeut
[JaFysio]
5. Ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts
[JaAnder]
Harde Controle
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie voorkomen met het antwoord ‘Ja’. Pas a.u.b. uw antwoord aan.
WaarVrTyd
Waar heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
[SEH]
2. In een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
[Zkh]
3. In een ziekenhuis of andere kliniek, waar ($1:ik $2:mijn kind) minstens één nacht verbleef
[ZkhOpn]
4. Ergens anders
[Anders]
{NewPage}
VrTydDeel
Aan welk lichaamsdeel heeft ($1: u $2: uw kind) het meest ernstige letsel opgelopen als gevolg van het
ongeval?
1. Hoofd of gezicht
[Hoofd]
2. Hersenen
[Hersen]
3. Hals of nekwervels
[Hals]
4. Rug of rugwervels
[Rug]
5. Arm of elleboog
[Arm]
6. Schouder
[Schouder]
7. Pols
[Pols]
8. Sleutelbeen
[Sleutel]
9. Hand
[Hand]
10. Een of meerdere vingers
[Vinger]
11. Romp, ribben, buik of organen
[Romp]
12. Been
[Been]
13. Knie
[Knie]
14. Enkel
[Enkel]
15. Voet
[Voet]
16. Een of meerdere tenen
[Teen]
17. Heup of bekken
[Heup]
18. Het gehele lichaam of meerdere plaatsen van het lichaam
[Lichaam]
19. Anders
[Anders]

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

120

, #- * ! 34
(

&

&

#'

! 34 "" #

)5+"

! 34
( &

$

! 34 "

!

"#

(1

! 34 "* - (

+- .

+ - /0

+-

)

&

! 34 "* $

+! +!

! 34

! 34
!

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

&

121

{NewPage}
HoeOver
U heeft aangegeven dat ($1: u $2: uw kind) de afgelopen 12 maanden een verwonding, blessure of ander
lichamelijk letsel heeft opgelopen bij een ander ongeval. De volgende vragen gaan hierover.
Hoe vaak heeft ($1: u $2: uw kind) in de afgelopen 12 maanden letsel opgelopen bij een ander ongeval?
[1..96]
{NewPage}
WieOver
($8: De volgende vragen gaan over het meest recente andere ongeval waarbij ($1: u $2: uw kind) letsel
heeft opgelopen.)
Heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van dit ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Nee, ($1:ik heb $2:mijn kind heeft) geen consult of behandeling gehad
[Nee]
2. Ja, van een huisarts
[JaHui]
3. Ja, van een specialist
[JaSpe]
4. Ja, van een fysiotherapeut
[JaFysio]
5. Ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts
[JaAnder]
Harde Controle
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie voorkomen met het antwoord ‘Ja’. Pas a.u.b. uw antwoord aan.
WaarOver
Waar heeft ($1: u $2: uw kind) medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET [ ]
1. Op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
[SEH]
2. In een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
[Zkh]
3. In een ziekenhuis of andere kliniek, waar ($1:ik $2:mijn kind) minstens één nacht verbleef
[ZkhOpn]
4. Ergens anders
[Anders]
OverDeel
Aan welk lichaamsdeel heeft ($1: u $2: uw kind) het meest ernstige letsel opgelopen als gevolg van het
ongeval?
1. Hoofd of gezicht
[Hoofd]
2. Hersenen
[Hersen]
3. Hals of nekwervels
[Hals]
4. Rug of rugwervels
[Rug]
5. Arm of elleboog
[Arm]
6. Schouder
[Schouder]
7. Pols
[Pols]
8. Sleutelbeen
[Sleutel]
9. Hand
[Hand]
10. Een of meerdere vingers
[Vinger]
11. Romp, ribben, buik of organen
[Romp]
12. Been
[Been]
13. Knie
[Knie]
14. Enkel
[Enkel]
15. Voet
[Voet]
16. Een of meerdere tenen
[Teen]
17. Heup of bekken
[Heup]
18. Het gehele lichaam of meerdere plaatsen van het lichaam
[Lichaam]
19. Anders
[Anders]
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(G) Blok Roken [Roken]
{NewPage}
IntrRok
Nu volgen enkele vragen over roken.
[]
Rook
Rookt u wel eens?
TJaNee
{NewPage}
Sigpak
Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje en/of zelfgerolde sigaretten?
TJaNee
FreqSig
Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag?
[0..200]
RookAnd
Rookt u wel eens iets anders dan sigaretten?
TJaNee
RookMeest
Wat rookt u het meest?
1. ($3: Sigaretten, uit een pakje of zelfgerold)
2. Sigaren
3. Pijp
4. Iets anders

[Sigaret]
[Sigaar]
[Pijp]
[Anders]

{NewPage}
RookSoms
Rookt u elke dag?
TJaNee
StopPog
Heeft u de afgelopen 12 maanden, dus sinds <sysdate – 12 maanden>, wel eens geprobeerd om te stoppen
met roken?
TJaNee
EtmStop
Heeft u het bij zo’n poging om te stoppen wel eens 24 uur of langer volgehouden om niet te roken?
TJaNee
{NewPage}
RookVroeg
Heeft u vroeger wel gerookt?
TjaNee
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Alle respondenten

HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12 jaar

IntrRok

anders

Nu volgen enkele vragen over roken.

Rook
Rookt u wel eens?

[Ja]
anders

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

[Ja]

anders

FreqSig
Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag?

RookAnd
Rookt u wel eens iets anders dan sigaretten?

Sigpak = [Nee] OR RookAnd = [Ja]

anders

$3: SigPak = [Ja]
RookMeest
Wat rookt u het meest?

RookSoms
Rookt u elke dag?

StopPog
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens geprobeerd om te stoppen met roken?

[Ja]

anders

EtmStop
Heeft u het wel eens 24 uur of langer volgehouden?

Rook = [Nee]

anders

RookVroeg
Heeft u vroeger gerookt?
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{NewPage}
VrgRook
($3: Rookte u toen sigaretten uit een pakje en/of zelfgerolde sigaretten? $4: Heeft u eerder wel eens
sigaretten gerookt?)
TJaNee
RgImRook
Rookte u toen elke dag sigaretten?
TJaNee
{NewPage}
BeginLft
Hoe oud was u toen u begon met sigaretten roken?
>> Als u het niet precies weet mag u schatten<<
[0..125]
ControleSig1(Harde Controle)
De beginleeftijd is hoger dan de echte leeftijd!
StopLft
Hoe oud was u toen u stopte met sigaretten roken?
>> Als u het niet precies weet mag u schatten<<
[0..125]
ControleSig2(Harde Controle)
De beginleeftijd is hoger dan de stopleeftijd!
MeeRook
($2: Nu een vraag over meeroken.)
Hoe vaak wordt($1: u $2: uw kind) binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen?
1. Nooit of bijna nooit
[Nooit]
2. Minder dan één uur per dag
[MindUur]
3. Eén uur of meer per dag
[MeerUur]
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HHBox.AFL_Lft_OP ≥ 12 jaar

anders

RookVroeg = [Ja] ($3) of
SigPak = [Nee]/wn/wg ($4)

anders

VrgRook
($3: Rookte u toen sigaretten uit een pakje of zelfgerolde sigaretten? $4: Heeft u eerder wel eens
sigaretten gerookt?)

[Ja]

anders

RglmRook
Rookte u toen elke dag sigaretten?

VrgRook = [Ja] of Sigpak =[Ja]

anders

BeginLft
Hoe oud was u toen u begon met sigaretten roken?

anders

BeginLft > HHBox.AFL_Lft_OP
ControleSig1
De beginleeftijd is hoger dan
de echte leeftijd!

VrgRook = [Ja]

anders

StopLft
Hoe oud was u toen u stopte met sigaretten roken?

anders

BeginLft > StopLft
ControleSig2
De beginleeftijd is hoger dan
de stopleeftijd!

MeeRook
Hoe vaak wordt u binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen?

EndBlok
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(G) Blok Alcohol [Alcohol]
{NewPage}
IntrAlc
De volgende vragen gaan over het gebruik van alcohol.
[]
Alcohol
Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds (sysdate – 12 maanden), wel eens alcoholhoudende drank
gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn, likeur, jenever of alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank,
zoals breezers? Alcoholvrij of alcoholarm bier telt hier niet mee.
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
{NewPage}
AlcOoit
Heeft u ooit alcohol gedronken?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

DdwkDag
Op hoeveel van de 4 door-de-weekse dagen, hiermee wordt bedoeld maandag t/m donderdag, drinkt u
gemiddeld genomen alcoholhoudende drank?
1. 4 dagen
[Vier]
2. 3 dagen
[Drie]
3. 2 dagen
[Twee]
4. 1 dag
[Een]
5. Minder dan 1 dag
[MindEen]
6. Ik drink nooit op door-de-weekse dagen
[Nooit]
DdwkGlas
Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo’n door-de-weekse dag?
1. 16 of meer glazen
2. 11-15 glazen
3. 7-10 glazen
4. 6 glazen
5. 5 glazen
6. 4 glazen
7. 3 glazen
8. 2 glazen
9. 1 glas

[Glas16]
[Glas11_15]
[Glas7_10]
[Glas6]
[Glas5]
[Glas4]
[Glas3]
[Glas2]
[Glas1]

{NewPage}
WEndDag
Op hoeveel van de 3 weekenddagen, hiermee wordt bedoeld vrijdag t/m zondag, drinkt u gemiddeld
genomen alcoholhoudende drank?
1. 3 dagen
[Drie]
2. 2 dagen
[Twee]
3. 1 dag
[Een]
4. Minder dan 1 dag
[MindEen]
5. Ik drink nooit in het weekend
[Nooit]
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WEndGlas
Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo’n weekenddag?
1. 16 of meer glazen
2. 11-15 glazen
3. 7-10 glazen
4. 6 glazen
5. 5 glazen
6. 4 glazen
7. 3 glazen
8. 2 glazen
9. 1 glas

[Glas16]
[Glas11_15]
[Glas7_10]
[Glas6]
[Glas5]
[Glas4]
[Glas3]
[Glas2]
[Glas1]

{NewPage}
AlcMeer4
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden, dus sinds <sysdate – 6 maanden>, 4 of meer glazen
alcoholhoudende drank op één dag gedronken?
1. Elke dag
[Dagelyks]
2. 5-6 keer per week
[Week5_6]
3. 3-4 keer per week
[Week3_4]
4. 1-2 keer per week
[Week1_2]
5. 1-3 keer per maand
[Maand1_3]
6. 3-5 keer per 6 maanden
[Halfj3_5]
7. 1-2 keer per 6 maanden
[Halfj1_2]
8. Nooit
[Nooit]
{NewPage}
AlcMeer6
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag
gedronken?
1. ($3) Elke dag
[Dagelyks]
2. ($4) 5-6 keer per week
[Week5_6]
3. ($5) 3-4 keer per week
[Week3_4]
4. ($6) keer per week
[Week1_2]
5. ($7) 1-3 keer per maand
[Maand1_3]
6. ($8) 3-5 keer per 6 maanden
[Halfj3_5]
7. ($9) 1-2 keer per 6 maanden
[Halfj1_2]
8. ($9) Nooit
[Nooit]
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(G) Blok Druggebruik [Drugs]
{NewPage}
GroupDrug
IntroDrug
Heeft u de volgende middelen wel eens gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst:
Drug_A
Cannabis (hasj, wiet, marihuana)?
Drug_B
Amfetamine (zoals pep en speed)?
Drug_C
XTC (ecstasy, MDMA)?
Drug_D
LSD?
Drug_E
Paddo’s (hallucinogene paddestoeltjes of magic mushrooms)?
Drug_F
Cocaïne (ook crack, gekookte coke, freebase)?
Drug_G
Heroïne (horse, smack of bruin)?
Drug_H
GHB?
Drug_I
Methadon?
Drug_J
Andere drugs
AndDrugs
Welke drug is dat dan?
STRING[50]
1. Ja, in de afgelopen 30 dagen
2. Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
3. Ja, langer dan 12 maanden geleden
4. Nee, nooit gebruikt
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HHBox.AFL_Lft_OP>=12

IntroDrug
Heeft u de volgende middelen wel eens gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst:

GroupDrug
Drug_A
Cannabis?

Drug_B
Amfetamine?

Drug_C
XTC?

Drug_D
LSD?

Drug_E
Paddo’s?

Drug_F
Cocaine?

Drug_G
Heroine?

Drug_H
GHB?

Drug_I
Methadon?

Drug_J
Andere drugs?

Drug_J = [Ja30Dgn]/[Ja12mnd]/[JaMeer12]

anders

AndDrugs
Welke andere drugs?
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{NewPage}
CanDag
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt. Op hoeveel dagen heeft u in
de afgelopen 30 dagen cannabis (hasj of wiet/marihuana) gebruikt?
1. 20 dagen of meer
[Meer20]
2. 10 – 19 dagen
[Meer10]
3. 4 – 9 dagen
[Meer4]
4. 1 – 3 dagen
[Meer1]
AantJoin
Als u blowt, hoeveel joints rookt u dan op een typische blowdag?
[0..20]
SoortCan
Welk soort cannabis gebruikt u meestal?
1. Hasj
2. Wiet / marihuana
3. Allebei even vaak
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Drug_A = [Ja30Dgn]

anders

CanDag
Gedurende hoeveel dagen heeft u cannabis gebruikt?

AantJoin
Hoeveel joints rookt u op een typische blowdag?

Drug_A = [Ja30Dgn]/[Ja12Mnd]

anders

SoortCan
Welk soort cannabis gebruikt u meestal?

EndBlok
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(G) Blok Seksuele Gezondheid [SeksGez]
{NewPage}
ToestSeks
Om het verband tussen gezondheid en seksualiteit te kunnen onderzoeken, willen we u hierover een aantal
vragen stellen. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over uw seksuele geaardheid en het gebruik van
anticonceptiemiddelen. We kunnen ons voorstellen dat vragen over deze onderwerpen nogal persoonlijk van
aard zijn. We hopen dat u deze vragen toch wilt beantwoorden. Als u dit liever niet wilt, kunt u vragen
overslaan door per vraag te kiezen voor ‘geen antwoord’.
[]
{NewPage}
SeksVoork
Voelt u zich seksueel aangetrokken tot mannen, tot vrouwen of tot mannen èn vrouwen?
1. Mannen
[Man]
2. Vrouwen
[Vrouw]
3. Mannen èn vrouwen
[ManVrouw]
4. Weet niet / anders
[Anders]
5. Geen antwoord
[GeenAntw]
SH1
Heeft u de afgelopen 12 maanden seks gehad?
>>Onder ‘seks’ verstaan we geslachtsgemeenschap of anale seks<<
1. Ja
2. Nee
3. Geen antwoord

[Ja]
[Nee]
[GeenAntw]

{NewPage}
SH2
Met hoeveel personen heeft u in de laatste 12 maanden seks gehad?
[1..1000] persoon / personen
Geen antwoord

[GeenAntw]

SH3
Was uw laatste seksuele contact met een vaste of een losse partner?
>>Onder een ‘losse partner’ verstaan we iemand met wie u geen vaste relatie had<<
1. Met een vaste partner
2. Met een losse partner
3. Betaalde partner
4. Geen antwoord

[Vast]
[Los]
[Betaald]
[GeenAntw]

{NewPage}
SH4
Heeft u of uw partner bij het laatste seksuele contact een condoom gebruikt?
1. Ja
2. Nee
3. Geen antwoord
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HHBox.AFL_Lft_OP > 16

ToestSeks
We hopen dat u toch deze vragen wilt beantwoorden.

SeksVoork
Tot welke sekse voelt u zich aangetrokken?

SH1
Heeft u de afgelopen 12 maanden seks gehad?

[Ja]

anders

SH2
Met hoeveel personen heeft u seks gehad?

SH3
Was uw laatste seksuele contact met vaste of losse partner?

[Los]/[Betaald]

anders

SH4
Heeft u bij het laatste seksuele contact condooms gebruikt?
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{NewPage}
OZ1
U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat u niet de anticonceptiepil gebruikt. Gebruikt u op dit
moment een andere anticonceptiemethode, bijvoorbeeld condooms, een spiraal of sterilisatie?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Geen antwoord
[GeenAntw]
{NewPage}
OZ2
U heeft aangegeven dat u geen anticonceptiemethode gebruikt. Is dat omdat u zwanger probeert te worden?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Geen antwoord
[GeenAntw]
{NewPage}
SH5
Bent u de afgelopen 12 maanden getest op hiv, het virus dat aids veroorzaakt?
1. Ja
2. Nee
3. Geen antwoord

[Ja]
[Nee]
[GeenAntw]

SH6
Bent u de afgelopen 12 maanden getest op andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Geen antwoord
[GeenAntw]
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SH1 = [Ja]]

anders

HHBox.AFL_Geslacht_OP = [Vrouw] en HHBox.AFL_Lft_OP < 50 en
Beval2.HuidZwang <> [Ja] en
Medicyn.PilGebr = [Nee]

anders

OZ1
Gebruikt u een andere anticonceptiemethode?

[Nee]

anders

OZ2
Probeert u zwanger te worden?

SH5
Bent u de afgelopen 12 maanden getest op hiv?

SH6
Bent u de afgelopen 12 maanden getest op andere soa?

EndBlock
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(G) Blok Regelnummer Proxi [PV_Verz_Basis]
{NewPage}
IntroKan
Voor een onderzoek als dit is het belangrijk dat we van de overige leden van het huishouden ook
enkele gegevens verzamelen.
De volgende vragen gaan over de persoon met de volgende kenmerken:
<Geslacht[i]>, <Lft[i]> jaar oud <(Geboren[i])>
[]
Kunt u vragen over deze persoon beantwoorden?
[TJaNee]

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

140

GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – RokenVZ

HHBox.AFL_Lft_OP < 12 jaar

Loop = 1 en HHBox.WieAntW = 2 OF Loop = 2 en HHBox.WieAntW = 1

anders

IntroKan
Voor een onderzoek als dit is het belangrijk dat we van de overige leden van het huishouden ook enkele gegevens
verzamelen.

EndBlock
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(G) Blok Roken Ouders/Verzorgers [RokenVz]
{NewPage}
IntroAlg
Dan nu enkele vragen over ($A: uw eigen $B: zijn $C: haar) gezondheid en ($A: uw $B: zijn $C: haar)
tijdsbesteding.
[]
LengteVZ
Hoe lang ($A: bent u $B: is hij $C: is zij)? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.
[40..220]
GewichtVZ
Hoeveel kilo weegt ($A: u $B: hij $C: zij)? ($3: Indien ($A: u $B: hij $C: zij) zwanger ($A: bent $B: is $C: is)
willen wij het gewicht van voor de zwangerschap weten.) Het gaat om het gewicht in hele kilo’s, zonder
kleren.
[1..250]
RookVZ
Rookt ($A: u $B: hij $C: zij) wel eens?
TJaNee
RookSomsVZ
Rookt ($A: u $B: hij $C: zij) elke dag?
TJaNee

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

142

GEZONDHEIDSENQUETE 2015 – RokenVZ

HHBox.AFL_Lft_OP < 12 jaar

IntroAlg
Dan nu enkele vragen over uw eigen gezondheid en tijdsbesteding.

LengteVZ
Hoe lang bent u?

$3: HHBox.AFL_Geslacht_Proxi_OP = [Vrouw] en
HHBox.AFL_Lft_Proxi_OP < 50

GewichtVZ
Hoeveel kilo weegt u?

RookVZ
Rookt u wel eens?

[Ja]

anders

RookSomsVZ
Rookt u elke dag?

EndBlok
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(G) Blok Tijdsbesteding Ouders/verzorgers [TydBestVZ]
{NewPage}
Maatspos
Welke omschrijving vindt u het beste bij ($A: u $B: hem $C: haar) passen?
1. Werkende met betaald werk
2. Werkloos
3. Vrijwilliger
4. Arbeidsongeschikt
5. Scholier of studerende
6. ($3: Huisvader of huisman /$4: Huismoeder of huisvrouw)
7. Gepensioneerd of met vervroegd pensioen
8. Geen van deze

GEZO15 6.0 d.d. 20-10-2014

[Werkend]
[Werkloos]
[Vrijwil]
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HHBox.AFL_Lft_OP < 12

$3: HHBox.AFL_Geslacht_Proxi_OP = [Man]
$4: HHBox.AFL_Geslacht_Proxi_OP = [Vrouw]
MaatsPos
Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?

EndBlok
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(G) Blok Onderwijs Ouders/verzorgers [OnderwysVZ]

Module onderwijs uit de Basis
(Proxi, waar in de module verwezen wordt naar leeftijd OP, wordt bedoeld leeftijd van ouder/verzorger OP AFL_Lft_Proxi_OP -).
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HHBox.AFL_Lft_OP < 12 jaar

Module Onderwijs

AFL_Lft_Proxi_OP < 75

anders

Onderwijs [Onderw_Act_T]

Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6mnd] of
Onderw_Act_T.Af4WkOduur = [Lang6mnd]
of Onderw_Act_T.Af4WkOLang = [Ja]

anders

Actueel [Onderw_Act_Lang]

Onderw_Act_Lang.Afl_RouteOG =
[Nee] of Onderw_Act_Lang.NivAct =
[Basis]/[Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO])

Onderw_Act_Lang.Afl_RouteOG <> [Nee]
en Onderw_Act_Lang.NivAct <> [Basis]/
[Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO]

Gevolgd [Onderw_Gevolgd]

(Onderw_Gevolgd.OplNaLo = [Nee]/wn/wg en
Onderw_Act_Lang.NivAct <> response) of
Onderw_Gevolgd.BuitLnd = [BuitLnd]/[Beide]

anders

Indien diploma
behaald:
Hoogst gevolgd en
hoogst behaald =
opleiding
[Onderw_Act_Lang]
Indien diploma niet
behaald:
Hoogst gevolgd =
opleiding
[Onderw_Act_Lang]
en hoogst behaald
wordt afgeleid (een
niveau lager)

Buitenland en Basisonderwijs [Onderw_Buitland]

Einde Module

EndBlok
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(G) Blok Werving en Afsluiting [Werving]
*AFL_Mode
CAWI respondenten uit januari 2015 hebben veldwerkperiode 201501 (uitzet CAWI steekproef)
CAPI respondenten uit januari 2015 hebben veldwerkperiode 201511 (uitzet CAWI steekproef)
De veldwerkperiode verandert namelijk niet bij het overgaan van CAWI naar CAPI. Maar het verschil
tussen maand van responderen en de maand van uitzetten van de ZorgEnquête moet altijd 3 zijn.
*AFL_JaarZE
Het jaar waarin de ZorgEnquête wordt afgenomen
*AFL_MaandZE
De maand waarin de ZorgEnquête wordt afgenomen
*AFL_Peildatum
De eerste van de maand en jaar waarop de ZorgEnquête wordt uitgezet
*AFL_LFT_OP_ZE
De leeftijd van OP op de eerste dag van de uitzet van de ZorgEnquête (AFL_Peildatum)
{NewPage}
Werving
Dit waren de vragen voor dit onderzoek.
De mogelijkheid bestaat dat wij ($1: uw kind $2: u) in de toekomst nog eens willen benaderen voor een ($3:
vergelijkbaar) onderzoek ($4: over gezondheid en zorggebruik. U zult hiervoor een kleine attentie
ontvangen).
Zou u dat goed vinden?
TJaNee
Email
Heeft u een e-mail adres waar u minstens eenmaal per week gebruik van maakt?
TJaNee
E_adres
Wat is het e-mail adres?
[TEmail]
Harde controle 1-9
1. Spaties zijn niet toegestaan.
2. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan.
3. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan.
4. Het @-teken ontbreekt.
5. Er mag maar één @-teken voorkomen.
6. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen.
7. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken.
8. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt.
9. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.).
E_adres2
Vul ter controle s.v.p. nog een keer het e-mail adres in.
[TEmail]
Harde Controle 10
De ingevulde e-mail adressen komen niet overeen. Corrigeer (een van) beiden.
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Alle respondenten

AFL_Mode
ALS Stuur.Code_Mode = 6 DAN AFL_Mode = 3
ALS Stuur.Code_Mode = 2 DAN AFL_Mode = 4
ALS Stuur.Code_Mode = 1 DAN AFL_Mode = 5
AFL_JaarZE = VAL(SUBSTRING(Ident.Veldwerkperiode, 1,4))
AFL_MaandZE = VAL(SUBSTRING(Ident.Veldwerkperiode, 5,2)) + AFL_Mode
ALS AFL_MaandZE < 13 DAN
AFL_Peildatum = TODATE (AFL_JaarZE, AFL_MaandZE, 1)
ALS AFL_MaandZE > 12 DAN
AFL_Peildatum = TODATE (AFL_JaarZE + 1, AFL_MaandZE – 12, 1)

AFL_LFT_OP_ZE = AGE(NAW.Geb_Datum, Afl_Peildatum)

AFL_MatBelem
GezBew.BelemAct08 = [NBep] EN ADL.Trap = [ZonMoei]
DAN MatBelem = 1
(GezBew.BelemAct08 = [NErnBep] EN (ADL.Trap= [ZonMoei] OF [MetMoei])) OF
(GezBew.BelemAct08 = [NBep] EN ADL.Trap = [MetMoei])
DAN MatBelem = 2
GezBew.BelemAct08 = [ErnBep] OF ((GezBew.BelemAct08 = [NErnBep] OF [Nbep]) EN
(ADL.Trap= [GrotMoei] OF [MetHulp] OF [NVT]))
DAN MatBelem = 3
Verwijderd: ALS AFL_Lft_OP < 18 DAN AFL_MatBelem = 1

$3: AFL_MatBelem = 1 OF 2 OF AFL_LFT_OP_ZE < 18
$4: AFL_MatBekem = 3 EN AFL_LFT_OP_ZE > 17
Werving
Dit waren alle vragen. De mogelijkheid bestaat dat wij u in de toekomst nogmaals willen benaderen voor een vervolgonderzoek. Vindt
u dat goed?

[Ja]

anders

Email
E-mail adres waar minstens eenmaal per week, gebruik van wordt gemaakt?

[Ja]

[Nee]

E_adres
Wat is het e-mail adres?

response
E-mailadres voldoet niet aan specificaties*
CheckEMailAddress

Harde Controle 1-9

E_adres2
Nogmaals e-mail adres ter controle

E_adres <> E_adres2
anders
Harde Controle 10
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{NewPage}
TelNr1
De mogelijkheid bestaat dat wij u in de toekomst ook telefonisch willen benaderen.
Op welk telefoonnummer kunnen we u het beste bereiken?
STRING[10]
Harde controle 11
Telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers).
Harde controle 12
Eerste cijfer van telefoonnummer moet 0 zijn
Harde controle 13
Telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan.
{NewPage}
Afsluit
Dit waren alle vragen.
We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden. Door op de knop 'Volgende'
onderaan in dit scherm te klikken, komt u in het scherm waar u de vragenlijst kunt verzenden.
Hartelijk dank voor de tijd die u voor het onderzoek vrij heeft kunnen maken.
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NAW.Telefoonnummer1 = empty

anders

Telnr1
De mogelijkheid bestaat dat we u in de toekomst telefonisch willen benaderen.

(= 10 cijfers EN
1e cijfer = 0) OF wg

<> 10
posities

HC 11
Telefoonnummer is
niet volledig.

= 10 cijfers en 1ste cijfer <> 0

<> 10 cijfers

HC 12
Eerste cijfer moet
0 zijn

HC 13
Telefoonnummer mag
alleen uit cijfers bestaan

Afsluit
Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Wijzigingen van telefoonnummer, e-mail adres, voorletters en/of naam wegschrijven
in blok New_HHB:
Als Telnr1 = response, dan New_HHB.Telefoon1[1] = Telnr1
Als Telnr1 <> response dan New_HHB.Telefoon1[1] = NAW.Telefoonnummer1
Als E_adres1 = response EN E_adres2 = response, dan New_HHB.Emailadres = E_adres1

Einde Vragenlijst
Admin.Eindresultaatcode = 30

* Specificaties E-adres1:
1
2
3
4
5
6
7
8

9

POSITION(' ',E_Adres1) > 0
POSITION('"',E_Adres1) > 0
POSITION(';',E_Adres1) > 0
aPosAt := POSITION('@',E_Adres1) aPosAt <> 0
POSITION('@',E_Adres1,aPosAt+1) > 0
aPosAt <> 1
POSITION('.',E_Adres1,aPosAt+1) = 0
aPosDot := aPosAt, aMaxPos := LEN(E_Adres1) FOR x := aPosAt TO aMaxPos DO
IF aPosDot > 0 THEN y := aPosDot+1,
aPosDot := POSITION('.',E_Adres1,y)
IF aPosDot > 0 THEN aPosDot > y
aPosDot < aMaxPos-1
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