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3.3. Het Veldwerk en de Gegevensverzameling
Het verzamelen van de gegevens werd uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Instituut voor de
Statistiek (NIS). Bijna 200 interviewers werden hiervoor aangeworven. De meeste onder hen hadden
reeds interviews afgenomen voor het NIS, voornamelijk in het kader van de jaarlijkse
Arbeidskrachtenenquête en van het Huishoudbudgetonderzoek. De interviewers kregen een vorming en
werden opgevolgd door een coördinatiecel op het NIS. Dit gebeurde zowel in Brussel als in de perifere
diensten (Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi). Deze coördinatie werd ook ondersteund door een
secretariaat van drie voltijds equivalenten. Het WIV nam actief deel aan de verschillende stappen van de
practische uitvoering.
Bij het begin van elk trimester werden de geselecteerde huishoudens uitgenodigd om deel te nemen aan het
interview. Dit gebeurde schriftelijk. Samen met de brief werd ook een folder met uitleg toegestuurd. Op het
zelfde ogenblik ontving de interviewer de lijst van de te contacteren huishoudens, met de naam van de
referentiepersoon en het adres. De interviewer diende zelf het telefoonnummer van het huishouden op te
zoeken. Er was een termijn voorzien van 2 weken om contact op te nemen met het huishouden en om een
afspraak te maken. Minstens 3 pogingen (telefonisch of aan huis) waren nodig voordat hij kon besluiten dat
het huishouden niet gecontacteerd kon worden.
De verschillende acties die door de interviewer werden ondernomen om een huishouden te contacteren en
de interviews te realiseren, werden voor elk huishouden door de interviewer op een specifiek log-formulier
genoteerd. Daarop werd ook het eindresultaat voor het huishouden genoteerd en zo nodig ook de reden
van weigering. De interviewers moesten met een vooraf bepaalde regelmaat de coördinatiecel op het NIS
op de hoogte houden van hun vooruitgang. Al deze gegevens werden geïnformatiseerd zodat op elk
ogenblik de stand van zaken geëvalueerd kon worden om zo nodig een adres van een vervanghuishouden
door te sturen (om uiteindelijk 50 personen in elke SSU bevraagd te hebben).
De interviewers waren verantwoordelijk om de ingevulde vragenlijsten terug te bezorgen aan het NIS
(Brussel of een perifere dienst). Na een eerste beperkte kwaliteitscontrole werd een betaalformulier
doorgestuurd naar het WIV (één formulier per interviewer en per SSU). Op deze wijze konden de
interviewers snel (trimestrieel) betaald worden vanaf het ogenblik dat ze de vereiste interviews in de SSU
afgewerkt hadden.
Alle gegevens (vragenlijsten en log-formulier) werden ingevoerd op het NIS (Brussel, Luik en Gent) met een
invoerprogramma (Ms-Access). De invoer begon in mei 1997 en werd beëindigd in de loop van de maand
januari 1998. De bescherming van de privaatsfeer werd gewaarborgd. Na selectie uit het Rijksregister
kreeg elk huishouden een uniek identificatienummer. De persoonsgegevens van het huishouden werden
enkel gebruikt om de huishoudens te contacteren. Op geen enkele vragenlijst of formulier werden
persoonsgegevens opgeschreven, enkel het identificatienummer werd gebruikt. Het geïnformatiseerde
bestand met de gegevens van de gezondheidsenquête bevatte dus enkel het identificatienummer en de
gegevens verzameld tijdens de bevraging.
De kwaliteit van de gegevens werd nagegaan op twee manieren. Waar nodig werden de gegevens
gecorrigeerd :
• horizontale controle : hierbij werd nagegaan of voor elk bevraagd huishouden en elke bevraagde
persoon al de nodige vragenlijsten in de gegevensbank aanwezig waren. Daarnaast werd ook
nagegaan of er voor de huishoudens en personen, waarvan men wist dat ze niet bereikbaar waren
of geweigerd hadden, geen vragenlijsten in de databank waren ingevoerd.
• verticale controle : deze controle werd uitgevoerd voor alle variabelen. De validiteit van het
antwoord op elke vraag werd getoetst door na te gaan of het antwoord viel binnen de mogelijke
antwoorden (bij een gesloten vraag) en door de coherentie na te gaan met de antwoorden op
andere vragen.
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Deze controles werden uitgevoerd per trimester. Na controle en correctie werd het proces van
kwaliteitscontrole nog eens herhaald voor de volledige dataset.
Regelmatig werd aan het WIV een voorlopige gegevensbank overgemaakt zodat de controle- en
analyseprogramma’s (SPSS) konden voorbereid worden. De uiteindelijke gegevens in de finale vorm waren
beschikbaar eind maart 1998.
Naast de gegevens die verzameld werden door de interviewers werden door het NIS nog andere
aanvullende databanken aangemaakt :
• een databank van de geselecteerde huishoudens en hun leden met de gegevens zoals deze
beschikbaar zijn in het Rijksregister;
• een databank van de aangeschreven huishoudens met de datum van de uitnodiging, de lichting tot
dewelke het huishouden behoorde (eerste huishouden of vervangingshuishouden) en het resultaat
van het contact;
• data van een telefonische enquête (n = 350 huishoudens). Deze enquête gebeurde bij
huishoudens die waren aangeschreven om mee te doen en had als doel de kwaliteit van de
interviews en de gezondheidsenquête te evalueren.
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