Methoden

Gezondheidsenquête, België, 1997.

3.1. De Inhoud van de Vragenlijst
De vragenlijst1 bestaat uit drie onderdelen: een vragenlijst voor het huishouden, een mondelinge vragenlijst
en een schriftelijke vragenlijst. Voor elk van de domeinen werden de vragen en instrumenten geselecteerd
op basis van de volgende criteria:
1. de vooropgestelde objectieven en definities;
2. de beschikbaarheid van een gestandaardiseerd instrument, voorgesteld door de W.G.O.werkgroep voor “Harmonisatie van methoden en instrumenten in gezondheidsenquêtes” ;
3. de beschikbaarheid van alternatieve instrumenten die reeds gebruikt werden in
gezondheidsenquêtes (zowel in het buitenland als in België);
4. de beschikbaarheid van officiële vertalingen.
De vragenlijst met informatie over het huishouden telt 31 vragen, in te vullen door de interviewer. De eerste
acht vragen geven voornamelijk demografische informatie over alle leden van het huishouden: de relatie tot
de referentiepersoon, de leeftijd, het geslacht, de nationaliteit, het geboorteland en het lidmaatschap van
een mutualiteit. De andere vragen hebben betrekking op het absoluut en relatief inkomen van het
huishouden, de uitgaven voor gezondheidszorg en de toegankelijkheid tot de gezondheidsdiensten.
De mondelinge vragenlijst bestaat uit 239 vragen, ook in te vullen door de interviewer. In specifieke
omstandigheden kon de informatie over de te bevragen persoon gegeven worden door een andere persoon
uit het huishouden. Dit was het geval wanneer de te bevragen persoon jonger was dan 15 jaar of te ziek
was en/of cognitieve beperkingen had. Een “proxy bevraging” om andere redenen dan leeftijd kwam relatief
weinig voor (7% voor België met 6% in het Waals, 7% in het Vlaams en 12% in het Brussels Gewest). In
de mondelinge vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:
• de aanwezigheid van chronische ziekten, beperkingen en handicaps, en de impact hiervan op de
dagelijkse activiteit;
• de prevalentie van specifieke chronische ziekten en aandoeningen (een lijst van 34 ziekten) en de
medische consumptie als een gevolg van deze aandoeningen;
• kortdurende beperkingen als gevolg van lichamelijke en van mentale problemen;
• langdurige lichamelijke beperkingen;
• gebruik van gezondheidsdiensten : huisarts, specialist, tandarts, ziekenhuis, paramedici, sociale
diensten, geneesmiddelen (voorgeschreven en niet voorgeschreven);
• vaccinatie;
• voeding (lichaamsgewicht en lengte; gebruik van specifieke categorieën voedingsmiddelen);
• lichamelijke activiteit tijdens de vrije tijd;
• gezondheid tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar van het kind (o.a. gebruik van diensten,
vaccinaties, roken tijdens de zwangerschap,...);
• socio-economisch profiel.
De schriftelijke vragenlijst bevat 147 vragen. Ze diende door de respondent zelf ingevuld te worden. Enkel
personen van 15 jaar en ouder kwamen hiervoor in aanmerking. De volgende onderwerpen kwamen aan
bod:
• de gezondheidsbeleving;
• het voorkomen van bepaalde symptomen en klachten;
• levensstijl : roken, alcohol, voeding (controle van lichaamsgewicht), preventie van ongevallen;
• kennis en attitude t.o.v. AIDS en HIV, het gebruik van een Aidstest;
• psychische gezondheid;
• cardiovasculaire preventie : bloeddruk, cholesterol;
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De vragenlijst kan bekomen via de WEB-pagina van de afdeling Epidemiologie van het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid - Louis Pasteur : http://www.iph.fgov.be/epidemio
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• kankerpreventie : baarmoederhals- en borstkanker;
• sociaal welzijn en sociale contacten.

