MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
EN LEEFMILIEU

INSTITUUT VOOR HYGIËNE EN
EPIDEMIOLOGIE

Gezondheidsenquête 1997
Mondelinge vragenlijst
BETROKKEN PERSOON
N° van de persoon

•••••••••

Voornaam: ........................................................................
ENQUETEUR
Naam van de enquêteur: ...................................................

Code van de enquêteur:

•••

RESPONDENT
Voornaam:.................................................................
Regelnummer van de persoon in het huishouden die deze
vragenlijst beantwoordt

••
Geslacht : Man
Vrouw

(1)
(2)

Geboortedatum . . /. . / 19 . .
Uur aanvang : ........ uur ....... minuten
Uur einde :
........ uur ....... minuten

Datum enquête

Inleidende score
Enq. :

De hiernavolgende vragen moeten worden gesteld aan personen die 60 jaar zijn of ouder.
Indien de betrokken persoon (B.P.) tenminste 2 vragen correct beantwoordt, mag de enquête
met de B.P. voortgezet worden. Zo niet, moet de enquête voortgezet worden met een proxy.

Om te beginnen zal ik enkele algemene vragen stellen.

MM.01. Hoe oud bent u ? (fout van ± 2 jaar toegestaan)
1. Correct antwoord
2. Verkeerd antwoord

MM.02. Op welke dag en in welke maand van het jaar verjaart u ?
1. Correct antwoord
2. Verkeerd antwoord

MM.03. In welk jaar bent u geboren ?
1. Correct antwoord
2. Verkeerd antwoord

MM.04. Wat is uw adres ? (straat, nr., postcode en gemeente, niet nr. van de brievenbus)
1. Correct antwoord
2. Verkeerd antwoord

Enq. :

Bij méér dan twee foutieve antwoorden wordt de enquête verder gezet met een proxy.

In dit geval : Nu gaan we verder met moeilijker vragen. Daarom is het beter dat .... ons helpt bij het beantwoorden.

Informatie over de B.P. en de respondent
Enq. :

NR.01.

De volgende vragen dienen door de enquêteur te worden ingevuld.

Wie heeft de enquête beantwoord ?
1. De geselecteerde persoon - ga naar MB.01.
2. Een ander lid van het huishouden
Regelnummer ( in vragenlijst over het huishouden) :

••

3. Een persoon die geen deel uitmaakt van het huishouden
Wie ? ............................................................................................

NR.02.

Indien de geselecteerde persoon niet geantwoord heeft, waarom heeft men een proxy
respondent gebruikt ?
1.

De geselecteerde persoon kon niet worden bereikt, ondanks

••

poging(en)

omwille van de volgende reden :
a. Persoon afwezig, op het werk
b. Persoon afwezig, op school of universiteit
c. Persoon afwezig, opgenomen in een ziekenhuis
d. Persoon afwezig, met vakantie
e. Persoon afwezig, in de gevangenis
f. Persoon tijdelijk opgenomen in een psychiatrische instelling
g. Persoon opgenomen in een rusthuis
h. Persoon leeft in een instelling voor gehandicapte personen
i. Persoon jonger dan 16 jaar geplaatst in een jeugdinstelling
j. Persoon is weggelopen of gevlucht
k. Andere reden; verklaar nader : ...................................................................................
2.

De geselecteerde persoon heeft geweigerd zelf te antwoorden omwille van de
volgende reden :
a. Dit hield verband met de duur van de enquête (± 1 uur per persoon).
b. Dit was te wijten aan de interviewmethode (mondelinge bevraging).
c. Dit is het geval voor alle enquêtes.
d. Dit was te wijten aan het in de vragenlijst behandelde onderwerp.
e. Andere reden; verklaar nader : ....................................................................................

3.

Er werd contact met de geselecteerde persoon opgenomen, maar die was niet in staat
zelf te antwoorden omwille van de volgende reden :
a. De persoon heeft niet de vereiste leeftijd (jonger dan 15 jaar).
b. De persoon heeft niet het resultaat op de inleidende score behaald.
c. De persoon was bedlegerig of ziek en kon niet zelf antwoorden.
d. De persoon is ernstig mentaal gehandicapt.
e. Het optreden van een uitzonderlijk voorval (ongeluk, persoonlijke crisis) tijdens
de enquête.
f. Andere reden; verklaar nader : ..............................................................................
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Ziekte en chronische aandoeningen
Enq. :

Vragen voor iedereen, antwoorden door een proxy zijn toegestaan.

De volgende vragen gaan over langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps.

MB.01. Hebt u last van één of meerdere langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps ?
1. Ja
2. Neen - ga naar MA.01.
9. Weet het niet - ga naar MA.01.
-1. Geen antwoord - ga naar MA.01.

MB.02. Van welke langdurige ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) hebt u last ?
.....................................................................................................

MB.03. Bent u vanwege deze ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) belemmerd in uw
dagelijkse
bezigheden?
1. Voortdurend
2. Af en toe
3. Niet of zelden
9. Weet het niet
-1. Geen antwoord

MB.04. Bent u als gevolg van deze ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) bedlegerig ?
1. Voortdurend
2. Af en toe
3. Niet of zelden
9. Weet het niet
-1. Geen antwoord
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MB.05. Hebt u een invaliditeit of handicap die officieel erkend werd of waarvoor u een
aanvraag voor officiële erkenning hebt ingediend ?
1. Ja, de handicap werd erkend
2. Ja, de aanvraag wordt momenteel behandeld - ga naar MB.07.
3. Ja, ik heb een handicap, maar ik heb geen aanvraag ingediend. - ga naar MB.07.
4. Neen, ik heb geen handicap - ga naar MA.01.

MB.06.

Wat is het erkend percentage van uw invaliditeit of handicap op dit ogenblik ?

•••

%

999. Weet het niet
-1.
Geen antwoord

MB.07. Wat is de oorzaak van uw invaliditeit of handicap ?
1. Een arbeidsongeval
2. Een beroepsziekte
3. Een ongeval thuis
4. Een verkeersongeval
5. Een sportongeval
6. Een ziekte
7. Een aangeboren aandoening
8. Andere, verklaar nader : ..............................................................................
9. Weet het niet
-1. Geen antwoord
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MA.01.
Ik zal u een aantal ziekten of aandoeningen opnoemen. Kunt u voor elke ziekte of
aandoening aanduiden of u die hebt of in de loop van de laatste 12 maanden gehad hebt ?
Enq. :
betrekking op

Zo ja, vraag dan ook de vragen MA.02., MA.03. en MA.04. Alle vragen hebben
de afgelopen 12 maanden.

MA.01.
Ziekte of aandoening

01.
02.
03.
04.
05.
06.

07.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Astma, chronische
bronchitis of CARA
Allergie
Sinusitis
Ernstige hartkwaal of
hartinfarct
Hoge bloeddruk
Ernstige
darmstoornissen,
langer dan 3 maanden
Hepatitis,
levercirrose of
andere
leveraandoening
Nierstenen
Ernstige nierziekte
maar niet nierstenen
Chronische
blaasontsteking
Suikerziekte
Schildklierafwijkingen
Glaucoom
(verhoogde oogdruk)
Cataract (staar)

MA.02. Bent (was)
u hiervoor onder
behandeling of
onder toezicht
van een huisarts
?

MA.03. Bent (was)
u hiervoor onder
behandeling of
onder toezicht
van een
specialist ?

MA.04. Hebt u
hiervoor de
laatste 12
maanden
geneesmiddelen
ingenomen ?

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

2

1

2

1

2

1

2

1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
2

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2

1

2

1

2

1

2

1
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MA.01.
Ziekte of aandoening

15.
16.
17
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Ziekte van Parkinson
Depressie
Epilepsie (vallende ziekte)
Duizeligheid met vallen
Migraine
Ernstige of chronische
huidaandoening
Kwaadaardige
aandoening of kanker;
welke ?
..............................
Rugaandoeningen van
hardnekkige aard (langer
dan 3 maanden),
lumbago, ischias,
discushernia
Gewrichtsslijtage (artrose)
van knieën, heup of
handen
Gewrichtsontsteking
(chronisch reuma,
reumatoïde artritis) van
handen of voeten
Andere vormen van
chronisch reuma, langer
dan 3 maanden
Beroerte (hersenbloeding)
en gevolgen
Maagzweer of zweer van
de dunne darm

MA.02. Bent (was)
u hiervoor onder
behandeling of
onder toezicht
van een huisarts
?

MA.03. Bent (was)
u hiervoor onder
behandeling of
onder toezicht
van een
specialist ?

MA.04. Hebt u
hiervoor de
laatste 12
maanden
geneesmiddelen
ingenomen ?

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
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MA.01.
Ziekte of aandoening

28.
29.
30.
31.
32.

Galstenen of een
galblaasontsteking
Osteoporose (ontkalking van het bot)
Polsbreuk
Gebroken heup
Breuk van de
wervelkolom
Andere ziekten :

33.

MA.02. Bent (was) u
hiervoor onder
behandeling of
onder toezicht van
een huisarts ?

MA.03. Bent (was) u
hiervoor onder
behandeling of
onder toezicht van
een specialist ?

MA.04. Hebt u
hiervoor de
laatste 12
maanden geneesmiddelen
ingenomen ?

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

................................
.
34.
................................
.
35.
................................
.

Enq. : Enkel voor mannen
ouder dan 50 jaar
36.

Prostaatklachten

Enq. : Enkel voor vrouwen
ouder dan 50 jaar
37.

Verzakking van de
baarmoeder
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Kortdurende Functiebeperkingen
Enq :

Vragen voor iedereen, antwoorden door een proxy zijn toegestaan.

Ik ga het nu even hebben over eventuele problemen die de afgelopen twee weken korte lichamelijke,
mentale of emotionele beperkingen met zich meebrachten.

Tijdelijke beperkingen omwille van lichamelijke problemen

IC.01.

Denk even terug aan de voorbije twee weken, die gisteren afliepen; hebt u omwille
van ziekte of verwondingen één of meer activiteiten die u normaal thuis, op het werk
of tijdens uw vrije tijd verricht, niet kunnen uitvoeren ?
1. Ja
2. Neen - ga naar IC.04.

IC.02.

Gedurende hoeveel dagen in totaal hebt u daardoor die activiteiten in de loop van de
voorbije twee weken niet verricht, zaterdagen en zondagen inbegrepen ?

••
IC.03.

dagen (01 tot 14)

Hoeveel van die dagen waren er, in de loop van de voorbije twee weken waarop u
daardoor volledig of voor het grootste deel het bed hebt gehouden ?

••

dagen (00 tot 14)
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Tijdelijke beperkingen omwille van mentale of emotionele problemen

IC.04.

Denk even terug aan de voorbije twee weken, die gisteren afliepen; hebt u omwille van
een emotioneel of mentaal gezondheidsprobleem één of meer activiteiten die u normaal
thuis, op het werk of tijdens uw vrije tijd verricht, niet kunnen uitvoeren ?
1. Ja
2. Neen - ga naar IL.01.

IC.05.

Gedurende hoeveel dagen in totaal hebt u daardoor die activiteiten in de loop van de
voorbije twee weken niet verricht, zaterdagen en zondagen inbegrepen ?

••

IC.06.

dagen (01 tot 14)

Hoeveel van die dagen waren er, in de loop van de voorbije twee weken waarop u
daardoor volledig of voor het grootste deel het bed hebt gehouden ?

••

dagen (00 tot 14)
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Langdurige lichamelijke beperkingen
Enq :

Vragen zijn enkel voor personen 15 jaar of ouder, antwoorden door een proxy zijn
toegestaan.

In dit hoofdstuk stellen wij u vragen over langdurige lichamelijke beperkingen. Sommige vragen zullen in
uw ogen misschien wel sterk op elkaar lijken, maar er is toch een verschil.
De volgende vragen hebben betrekking op bezigheden die u misschien doet op een doorsnee
dag. Wordt u op dit moment bij deze bezigheden beperkt door uw gezondheid ? Zo ja, in
welke
mate ?

Ja, ernstig
beperkt

Ja, een
beetje
beperkt

Neen,
helemaal
niet beperkt

IL.01.

Forse inspanning, zoals hardlopen, tillen van
zware voorwerpen, een veeleisende sport
beoefenen

1

2

3

IL.02.

Matige inspanning zoals een tafel verplaatsen,
stofzuigen, zwemmen of fietsen

1

2

3

IL.03.

Boodschappen optillen of dragen

1

2

3

IL.04.

Een paar verdiepingen opgaan

1

2

3

IL.05.

Eén verdieping opgaan

1

2

3

IL.06.

U vooroverbuigen, knielen of hurken

1

2

3

IL.07.

Meer dan één kilometer wandelen

1

2

3

IL.08.

Een paar honderd meter wandelen

1

2

3

IL.09.

Een blokje om wandelen

1

2

3

IL.10.

Een bad of douche nemen of u aankleden

1

2

3

Enq. :
Indien B.P. één van bovenstaande vragen met een JA beantwoord heeft
en/of B.P.
is 60 jaar of ouder - ga naar IL.11. Zo niet - ga naar IL.22.
Antwoorden door een
proxy zijn toegestaan.
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IL.11.

Moet u voortdurend het bed houden, ook al is er iemand die u kan helpen opstaan ?
1. Ja
2. Neen

IL.12. Zit u de hele dag in de zetel (geen rolstoel), ook al is er iemand die u kan
ondersteunen terwijl u stapt ?
1. Ja
2. Neen

IL.13.

Bent u in uw verplaatsingen beperkt tot uw huis/appartement of tuin ?
1. Ja
2. Neen

IL.14.

Hoe ver kunt u alleen stappen zonder stoppen en zonder dat u daarvan
veel last ondervindt ?
1. Slechts een paar stappen
2. Meer dan een paar stappen, maar minder dan 200 meter
3. 200 meter of meer

IL.15.

Kunt u zonder hulp zelf in en uit uw bed komen ?
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, maar met enige moeite
3. Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om in of uit mijn bed te komen.

IL.16.

Kunt u zonder hulp in een zetel gaan zitten en eruit rechtkomen ?
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, maar met enige moeite
3. Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om in of uit een zetel te raken.
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IL.17.

Kunt u zich zonder enige hulp aan- en uitkleden ?
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, maar met enige moeite
3. Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om mij aan- of uit te kleden.

IL.18.

Kunt u zonder hulp uw handen en uw gezicht wassen ?
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, maar met enige moeite
3. Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om mijn handen en mijn gezicht te wassen.

IL.19.

Kunt u zonder hulp van derden eten en zelf uw voedsel in stukjes snijden ?
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, maar met enige moeite
3. Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om te eten en om voedsel te snijden.

IL.20.

Kunt op eigen krachten naar het toilet gaan ?
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, maar met enige moeite
3. Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om naar het toilet te gaan.

IL.21.01.

Hebt u soms problemen om uw water op te houden ?
1. Ja
2. Neen - ga naar IL.22.

IL.21.02.

Hoe vaak hebt u problemen om uw water op te houden ?
1. Tenminste één keer per week
2. Minder dan één keer per week, maar tenminste één keer per maand
3. Minder dan één keer per maand
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Enq :

De volgende vragen (IL.22. tot IL.26.) moeten aan iedereen ouder dan 15 jaar gesteld
worden. De vragen rond het gehoor en het zicht moeten gesteld worden met
inachtname van de bril/het gehoorapparaat dat door de O.P. in regel gebruikt

wordt

IL.22.

Hoort u genoeg om een televisieprogramma te kunnen volgen met de volumeknop zover
opengedraaid dat het geluid aanvaardbaar is voor anderen ?
1. Ja - ga naar IL.24.
2. Neen

IL.23.

Kunt u dan een televisieprogramma volgen als de volumeknop hoger staat ?
1. Ja
2. Neen

IL.24. Ziet u voldoende om op een afstand van 4 meter (aan de overzijde van de straat) een
vriend te herkennen ?
1. Ja - ga naar IL.26.
2. Neen

IL.25.

Ziet u voldoende om op een afstand van 1 meter (armlengte) een vriend te herkennen ?
1. Ja
2. Neen

IL. 26.

Kunt u hard voedsel, zoals b.v. een harde appel, bijten en kauwen ?
1. Ja, zonder moeite
2. Ja, maar met enige moeite
3. Ja, maar met grote moeite
4. Neen, dat kan ik niet
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Medische consumptie

Enq. :

De vragen over medische consumptie zijn voor iedereen. Antwoorden door een proxy
zijn toegestaan.

A. De huisarts
De volgende vragen gaan over contacten met de huisarts. Het gaat hierbij om bezoeken op het spreekuur,
huisbezoeken van de huisarts, maar ook om telefonische consultaties.

GP.01. Hebt u een vaste huisarts ?
1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

GP.02. Hebt u de afgelopen 2 maanden, dus sinds ___/___/19___, contact gehad met de huisarts ?
1. Ja
2. Neen - ga naar GP.04.
9. Weet niet - ga naar GP.04.
-1. Geen antwoord - ga naar GP.04.

GP.03. Hoeveel keer hebt u de afgelopen 2 maanden contact gehad met de huisarts ?

••
GP.04.

keer - ga naar GP.05.

Wanneer had u voor het laatst contact met de huisarts ?

Op ___/___/19___

2.

••
••

3.
9.
-1.

Nog nooit
Weet niet
Geen antwoord

1.

maanden geleden
jaren geleden

(indien datum niet gekend, vul in hiernaast)

Enq. :
ga

Indien contact toch valt binnen de afgelopen 2 maanden, ga naar GP.05 t.e.m. GP.10, anders
naar SP.01.
15

De volgende vragen hebben betrekking op de contacten met de huisarts (consultatie, huisbezoek, telefonisch
advies) die plaatsvonden binnen de afgelopen 2 maanden. Indien er meer dan 6 contacten waren, alleen de
laatste 6 in schema brengen. Begin met het meest recente contact en ga zo terug in de tijd.

GP.05. Datum
van het contact
met de huisarts.

GP.06. Waarom had u contact
met de huisarts ? Geef de
belangrijkste reden aan voor
het contact.

GP.07. Reden kort omschrijven.
Indien mogelijk ziekte of klachten
vermelden, ook indien het antwoord
op vraag GP.06. 2 tot 6 is.

GP.08. Waar of hoe vond
het contact plaats ?

Enq. :Toon kaart 1; slechts één
mogelijkheid aanduiden

1

___/___/19___

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

...........................................................
...
...........................................................
...

2

___/___/19___

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.............................................
..

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.............................................
..

...........................................................
...

3

___/___/19___

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.
2.
3.
4.

...........................................................
...

Bij de arts
Hier thuis
Telefonisch
Andere mogelijkheid
Welke?

...........................................................
...

.............................................
..

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.............................................
..

•••
1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden

Bij de arts
Hier thuis
Telefonisch
Andere mogelijkheid
Welke?

...........................................................
...

•••
1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden

1.
2.
3.
4.

...........................................................
...
...........................................................
...

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.
2.
3.
4.

Bij de arts
Hier thuis
Telefonisch
Andere mogelijkheid
Welke?

...........................................................
...

.............................................
..

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.............................................
..

•••
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9. Weet niet
-1. Geen antwoord

GP.09. Wie nam het initiatief om contact op te
nemen met de huisarts ?

GP.10. Werd u doorverwezen naar een specialist, een ziekenhuis of een
andere hulpverlenende instantie ? (En zo ja : naar wie ?)
Enq. : Toon kaart 2. Indien doorverwezen naar specialist of polikliniek : toon
kaart 3 en vraag soort specialist aan te duiden.

1. Ikzelf
2. Het was een contact eerder met de huisarts
afgesproken
3. Doorverwezen door een andere arts of specialist
4. Door de huisarts opgeroepen
5. Doorverwezen door iemand die geen arts is
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

01. Neen, niet doorverwezen
02. Doorverwezen naar specialist of polikliniek (vermeld soort specialist of naam
specialist + ziekenhuis hieronder)
03. Doorverwezen voor het maken van foto’s
04. Doorverwezen naar laboratorium voor onderzoek
05. Doorverwezen naar ziekenhuis voor opname
06. Doorverwezen naar kinesist
07. Doorverwezen naar thuisverpleging
08. Doorverwezen naar maatschappelijk werk
09. Doorverwezen naar andere instantie (preciseer instantie hieronder)
99. Weet niet
-1. Geen antwoord
Precisering (02 of 09) : ..................................................................................

••
1. Ikzelf
2. Het was een contact eerder met de huisarts
afgesproken
3. Doorverwezen door een andere arts of specialist
4. Door de huisarts opgeroepen
5. Doorverwezen door iemand die geen arts is
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

01. Neen, niet doorverwezen
02. Doorverwezen naar specialist of polikliniek (vermeld soort specialist of naam
specialist + ziekenhuis hieronder)
03. Doorverwezen voor het maken van foto’s
04. Doorverwezen naar laboratorium voor onderzoek
05. Doorverwezen naar ziekenhuis voor opname
06. Doorverwezen naar kinesist
07. Doorverwezen naar thuisverpleging
08. Doorverwezen naar maatschappelijk werk
09. Doorverwezen naar andere instantie (preciseer instantie hieronder)
99. Weet niet
-1. Geen antwoord
Precisering (02 of 09) : ..................................................................................

••
1. Ikzelf
2. Het was een contact eerder met de huisarts
afgesproken
3. Doorverwezen door een andere arts of specialist
4. Door de huisarts opgeroepen
5. Doorverwezen door iemand die geen arts is
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

01. Neen, niet doorverwezen
02. Doorverwezen naar specialist of polikliniek (vermeld soort specialist of naam
specialist + ziekenhuis hieronder)
03. Doorverwezen voor het maken van foto’s
04. Doorverwezen naar laboratorium voor onderzoek
05. Doorverwezen naar ziekenhuis voor opname
06. Doorverwezen naar kinesist
07. Doorverwezen naar thuisverpleging
08. Doorverwezen naar maatschappelijk werk
09. Doorverwezen naar andere instantie (preciseer instantie hieronder)
99. Weet niet
-1. Geen antwoord
Precisering (02 of 09) : ..................................................................................

••
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GP.05. Datum
van het
contact met
de huisarts.

GP.06. Waarom had u contact
met de huisarts ? Geef de
belangrijkste reden aan voor
het contact.

GP.07. Reden kort omschrijven. Indien
mogelijk ziekte of klachten vermelden,
ook indien het antwoord op vraag
GP.06. 2 tot 6 is.

GP.08. Waar of hoe vond het
contact plaats ?

Enq. :Toon kaart 1; slechts één
mogelijkheid aanduiden

4

5

6

___/___/19___

___/___/19___

___/___/19___

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

..............................................................
..............................................................

1.
2.
3.
4.

Bij de arts
Hier thuis
Telefonisch
Andere mogelijkheid
Welke?

..............................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

...............................................
...............................................

•••
..............................................................
..............................................................

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.
2.
3.
4.

Bij de arts
Hier thuis
Telefonisch
Andere mogelijkheid
Welke?

..............................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

...............................................
...............................................

•••
..............................................................
..............................................................

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.
2.
3.
4.

Bij de arts
Hier thuis
Telefonisch
Andere mogelijkheid
Welke?

..............................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

...............................................
...............................................

•••
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9. Weet niet
-1. Geen antwoord

GP.09. Wie nam het initiatief om contact op te
nemen met de huisarts ?

GP.10. Werd u doorverwezen naar een specialist, een ziekenhuis of een
andere hulpverlenende instantie ? (En zo ja : naar wie ?)
Enq. : Toon kaart 2. Indien doorverwezen naar specialist of polikliniek : toon
kaart 3 en vraag soort specialist aan te duiden.

1. Ikzelf
2. Het was een contact eerder met de huisarts
afgesproken
3. Doorverwezen door een andere arts of specialist
4. Door de huisarts opgeroepen
5. Doorverwezen door iemand die geen arts is
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

01. Neen, niet doorverwezen
02. Doorverwezen naar specialist of polikliniek (vermeld soort specialist of naam
specialist + ziekenhuis hieronder)
03. Doorverwezen voor het maken van foto’s
04. Doorverwezen naar laboratorium voor onderzoek
05. Doorverwezen naar ziekenhuis voor opname
06. Doorverwezen naar kinesist
07. Doorverwezen naar thuisverpleging
08. Doorverwezen naar maatschappelijk werk
09. Doorverwezen naar andere instantie (preciseer instantie hieronder)
99. Weet niet
-1. Geen antwoord
Precisering (02 of 09) : ..................................................................................

••
1. Ikzelf
2. Het was een contact eerder met de huisarts
afgesproken
3. Doorverwezen door een andere arts of specialist
4. Door de huisarts opgeroepen
5. Doorverwezen door iemand die geen arts is
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

01. Neen, niet doorverwezen
02. Doorverwezen naar specialist of polikliniek (vermeld soort specialist of naam
specialist + ziekenhuis hieronder)
03. Doorverwezen voor het maken van foto’s
04. Doorverwezen naar laboratorium voor onderzoek
05. Doorverwezen naar ziekenhuis voor opname
06. Doorverwezen naar kinesist
07. Doorverwezen naar thuisverpleging
08. Doorverwezen naar maatschappelijk werk
09. Doorverwezen naar andere instantie (preciseer instantie hieronder)
99. Weet niet
-1. Geen antwoord
Precisering (02 of 09) : ..................................................................................

••
1. Ikzelf
2. Het was een contact eerder met de huisarts
afgesproken
3. Doorverwezen door een andere arts of specialist
4. Door de huisarts opgeroepen
5. Doorverwezen door iemand die geen arts is
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

01. Neen, niet doorverwezen
02. Doorverwezen naar specialist of polikliniek (vermeld soort specialist of naam
specialist + ziekenhuis hieronder)
03. Doorverwezen voor het maken van foto’s
04. Doorverwezen naar laboratorium voor onderzoek
05. Doorverwezen naar ziekenhuis voor opname
06. Doorverwezen naar kinesist
07. Doorverwezen naar thuisverpleging
08. Doorverwezen naar maatschappelijk werk
09. Doorverwezen naar andere instantie (preciseer instantie hieronder)
99. Weet niet
-1. Geen antwoord
Precisering (02 of 09) : ..................................................................................

••
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B. De specialist
Nu ga ik u vragen stellen over contacten met specialisten.
Wat u niet moet meetellen :
- contacten met specialisten tijdens een ziekenhuisopname
- telefonische contacten met secretaresse of assistente om een afspraak te maken
- daghospitalisatie
Wat u wel moet meetellen :
- telefonische consultaties met de specialist
- poliklinische contacten
- raadpleging dienst spoedgevallen van een ziekenhuis
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SP.01.

Hebt u de afgelopen 2 maanden, dus sinds ___/___/19___, contact gehad met een specialist ?
1. Ja
2. Neen - ga naar SP.03.
9. Weet niet - ga naar SP.03.
-1. Geen antwoord - ga naar SP.03.

SP.02.

Hoeveel keer hebt u de afgelopen 2 maanden contact gehad met een specialist ?

••
SP.03.

keer - ga naar SP.04.

Wanneer had u voor het laatst contact met een specialist ?
Op ___/___/19___

1.
2.

(indien datum niet gekend, vul in hiernaast)

Enq. :

••
••

maanden geleden
jaren geleden

3. Nog nooit
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Indien contact toch valt binnen de afgelopen 2 maanden, ga naar SP.04. , anders ga naar
DR.01.
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De volgende vragen hebben betrekking op de contacten met een specialist die plaatsvonden binnen de
afgelopen 2 maanden. Indien er meer dan 6 contacten waren, alleen de laatste 6 in schema brengen. Begin
met het meest recente contact en ga zo terug in de tijd.

SP.04. Datum
van het contact

SP.05. Om wat voor specialist
ging het ?
Enq. : Toon kaart 3 en vraag soort
specialist of naam specialist +
ziekenhuis te vermelden.

1

....................................................
..
___/___/19___
....................................................
..
....................................................
..

••

SP.06. Waarom had u contact
met de specialist ? Geef
belangrijkste reden aan voor het
contact.
Enq. : Toon kaart 1; slechts één
mogelijkheid aanduiden

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

2

....................................................
..
___/___/19___
....................................................
..
....................................................
..

••

3

___/___/19___
....................................................
..
....................................................
..

••

......................................................
...
......................................................
...
......................................................
...

•••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

....................................................
..

SP.07. Reden kort omschrijven.
Indien mogelijk ziekte of klachten
vermelden, ook indien het
antwoord op vraag SP.06. 2 tot 6
is.

......................................................
...
......................................................
...
......................................................
...

•••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

......................................................
...
......................................................
...
......................................................
...

•••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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SP.08. Waar vond het
bezoek plaats ?

SP.09. Kwam u voor deze
ziekte/klacht/behandeling
voor de eerste keer bij de
specialist of was het een
herhalingsbezoek ?

SP.10. Op wiens initiatief kwam het
contact tot stand ?

1. Ziekenhuis (eventueel
polikliniek van ziekenhuis)
2. Privé-kabinet
3. Dienst spoedgevallen
4. Ergens anders, verklaar
nader

1. Eerste keer
2. Herhalingsbezoek
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Op eigen verzoek of initiatief
2. Doorverwezen door de huisarts
3. Doorverwezen door ander specialist
4. Door de specialist opgeroepen
5. Anders; verklaar nader:
............................................................
...

.............................................
..
.............................................
..
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Ziekenhuis (eventueel
polikliniek van ziekenhuis)
2. Privé-kabinet
3. Dienst spoedgevallen
4. Ergens anders, verklaar
nader

Enq. : Indien antwoord (1)
ga verder naar SP.10.
Zoniet, doorgaan naar
volgend contact of vraag
DR.01.

1. Eerste keer
2. Herhalingsbezoek
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Ziekenhuis (eventueel
polikliniek van ziekenhuis)
2. Privé-kabinet
3. Dienst spoedgevallen
4. Ergens anders, verklaar
nader

Enq. : Indien antwoord (1)
ga verder naar SP.10.
Zoniet, doorgaan naar
volgend contact of vraag
DR.01.

1. Eerste keer
2. Herhalingsbezoek
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Op eigen verzoek of initiatief
2. Doorverwezen door de huisarts
3. Doorverwezen door ander specialist
4. Door de specialist opgeroepen
5. Anders; verklaar nader:

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Enq. : Indien antwoord (2), (3) of (4) : ga
verder naar SP.11.. Zoniet, doorgaan
naar volgend contact of vraag DR.01.

1. Op eigen verzoek of initiatief
2. Doorverwezen door de huisarts
3. Doorverwezen door ander specialist
4. Door de specialist opgeroepen
5. Anders; verklaar nader:
............................................................
...

.............................................
..
.............................................
..

Enq. : Indien antwoord (2), (3) of (4) : ga
verder naar SP.11.. Zoniet, doorgaan
naar volgend contact of vraag DR.01.

............................................................
...

.............................................
..
.............................................
..

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Enq. : Indien antwoord (1)
ga verder naar SP.10.
Zoniet, doorgaan naar
volgend contact of vraag
DR.01.

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Enq. : Indien antwoord (2), (3) of (4) : ga
verder naar SP.11.. Zoniet, doorgaan
naar volgend contact of vraag DR.01.
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SP.11. Hoeveel tijd verliep
er tussen de doorverwijzing/de oproep /het
verzoek en dit contact ?

1.

2.

3.

••
••
••

dagen

weken

maanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.

2.

3.

••
••
••

dagen

weken

maanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.

2.

3.

••
••
••

dagen

weken

maanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

SP.04. Datum
van het contact
(eventueel
schatten)

4

SP.05. Om wat voor specialist
ging het ?
Enq. : Toon kaart 3 en vraag soort
specialist of naam specialist +
ziekenhuis te vermelden.

....................................................
..
___/___/19___
....................................................
..
....................................................
..

••

SP.06. Waarom had u contact
met de specialist ? Geef
belangrijkste reden aan voor het
contact.
Enq. : Toon kaart 1; slechts één
mogelijkheid aanduiden

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

5

....................................................
..
___/___/19___
....................................................
..
....................................................
..

••

6

___/___/19___
....................................................
..
....................................................
..

••

......................................................
...
......................................................
...
......................................................
...

•••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

....................................................
..

SP.07. Reden kort omschrijven.
Indien mogelijk ziekte of klachten
vermelden, ook indien het
antwoord op vraag SP.06. 2 tot 6
is.

......................................................
...
......................................................
...
......................................................
...

•••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Wegens een klacht, ziekte
2. Diagnostisch of preventief
onderzoek, test
3. Voor een behandeling of een
voorschrift
4. Voor het resultaat van een
onderzoek of test
5. Om een administratieve reden
6. Doorverwezen of om andere
reden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

......................................................
...
......................................................
...
......................................................
...

•••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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SP.08. Waar vond het
bezoek plaats ?

SP.09. Kwam u voor deze
ziekte/klacht/behandeling
voor de eerste keer bij de
specialist of was het een
herhalingsbezoek ?

SP.10. Op wiens initiatief kwam het
contact tot stand ?

1. Ziekenhuis (eventueel
polikliniek van ziekenhuis)
2. Privé-kabinet
3. Dienst spoedgevallen
4. Ergens anders (verklaar
nader)

1. Eerste keer
2. Herhalingsbezoek
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Op eigen verzoek of initiatief
2. Doorverwezen door de huisarts
3. Doorverwezen door ander specialist
4. Door de specialist opgeroepen
5. Anders; verklaar nader:

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Ziekenhuis (eventueel
polikliniek van ziekenhuis)
2. Privé-kabinet
3. Dienst spoedgevallen
4. Ergens anders (verklaar
nader)

2.

Enq. : Indien antwoord (1)
ga verder naar SP.10.
Zoniet, doorgaan naar
volgend contact of vraag
DR.01.

1. Eerste keer
2. Herhalingsbezoek
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Ziekenhuis (eventueel
polikliniek van ziekenhuis)
2. Privé-kabinet
3. Dienst spoedgevallen
4. Ergens anders (verklaar
nader)

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Enq. : Indien antwoord (2), (3) of (4) : ga
verder naar SP.11.. Zoniet, doorgaan
naar volgend contact of vraag DR.01.

1. Op eigen verzoek of initiatief
2. Doorverwezen door de huisarts
3. Doorverwezen door ander specialist
4. Door de specialist opgeroepen
5. Anders; verklaar nader:

3.

Enq. : Indien antwoord (1)
ga verder naar SP.10.
Zoniet, doorgaan naar
volgend contact of vraag
DR.01.

1. Eerste keer
2. Herhalingsbezoek
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.

dagen

weken

maanden

••
••
••

dagen

weken

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

3.

Enq. : Indien antwoord (2), (3) of (4) : ga
verder naar SP.11.. Zoniet, doorgaan
naar volgend contact of vraag DR.01.

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Op eigen verzoek of initiatief
2. Doorverwezen door de huisarts
3. Doorverwezen door ander specialist
4. Door de specialist opgeroepen
5. Anders; verklaar nader:

1.

2.
............................................................
...

Enq. : Indien antwoord (1)
ga verder naar SP.10.
Zoniet, doorgaan naar
volgend contact of vraag
DR.01.

••
••
••

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

2.

.............................................
..
.............................................
..

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

............................................................
...

.............................................
..
.............................................
..

1.

............................................................
...

.............................................
..
.............................................
..

SP.11. Hoeveel tijd verliep
er tussen de doorverwijzing/de oproep/het
verzoek en dit contact ?

••
••
••

maanden

dagen

weken

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

3.

Enq. : Indien antwoord (2), (3) of (4) : ga
verder naar SP.11.. Zoniet, doorgaan
naar volgend contact of vraag DR.01.

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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maanden

C. Geneesmiddelen
Nu volgen enkele vragen over geneesmiddelengebruik.
Geneesmiddelen tijdens een ziekenhuisopname worden niet meegerekend, ”de pil”ook niet.

DR.01. Hebt u gedurende de voorbije twee weken, die gisteren afliepen, voorgeschreven
geneesmiddelen gebruikt ?
Enq. :

Het kunnen ook geneesmiddelen zijn die al eerder waren voorgeschreven.

1. Ja - ga naar DR.03.
2. Neen
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

DR.02. Wanneer hebt u voor het laatst voorgeschreven geneesmiddelen gebruikt ?
1.
Op ___/___/19___

2.
3.

(indien datum niet gekend, vul in hiernaast)

Enq. :

••
••
••

weken geleden
maanden geleden
jaren geleden

4. Nog nooit
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Indien gebruik toch valt binnen de afgelopen twee weken ga verder met vraag DR.03.;
indien niet, ga verder naar vraag DR.04.
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DR.03.
die

Welke geneesmiddelen waren dat en wie heeft ze voorgeschreven ? Noemt u maar de letter
vóór het betreffende geneesmiddel staat op de volgende kaart.

Enq. :

Toon kaart 4; meerdere antwoorden zijn mogelijk

Soort geneesmiddel
a.

Geneesmiddelen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn, enz. ........

2

1

1

2

ander
arts
3

b.

Geneesmiddelen of zalven tegen reuma, gewrichtspijnen enz. ...........

2

1

1

2

3

9

c.

Andere pijn- en koortswerende middelen
...........................................

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

d.

neen

ja

huisarts

specialist

weet
niet
9

Versterkende middelen zoals vitaminen, mineralen, tonica, ................
e.
Geneesmiddelen voor hart en bloedvaten of bloeddruk ......................
f.
Geneesmiddelen voor het verbeteren van de hersendoorbloeding .....
g.
h.
i.

j.
k.
l.

2

1

1

2

3

9

Waterafdrijvende middelen
.................................................................

2

1

1

2

3

9

Laxeermiddelen (voor de stoelgang)
...................................................

2

1

1

2

3

9

Geneesmiddelen tegen maag- en darmklachten;
spijsverteringsmiddelen
......................................................................

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

Slaapmiddelen
....................................................................................

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

Geneesmiddelen voor lokale behandeling van de huid (bij acné,
eczeem, jeuk, schilfertjes, wonden)
...................................................

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

Geneesmiddelen tegen allergie
..........................................................

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

2

1

1

2

3

9

m.
n.

Geneesmiddelen tegen depressie
......................................................
Kalmeringsmiddelen en andere middelen voor de zenuwen ...............

o.
p.
q.
r.
s.

Antibiotica
...........................................................................................

t.
u.
v.

Geneesmiddelen tegen astma
............................................................
Hormonen tijdens de menopauze
......................................................

w.
Geneesmiddelen tegen suikerziekte (ook injecties) ............................
x.
Geneesmiddelen tegen epilepsie (stuipen) .........................................
y.
Geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson ................................
Geneesmiddelen voor de ogen (zalf, druppels) ...................................
Geneesmiddelen om te vermageren
...................................................
Homeopathische middelen
.................................................................
Andere geneesmiddelen, verklaar nader :...........................................
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Soort geneesmiddel onbekend
...........................................................

z.

Geen antwoord
...................................................................................

-1

28

DR.04. Hebt u gedurende de voorbije twee weken, die gisteren afliepen, geneesmiddelen gebruikt die
vrij bij de apotheker verkrijgbaar zijn, dus waarvoor geen medisch voorschrift nodig was ?
1. Ja - ga naar DR.06.
2. Neen
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

DR.05. Wanneer hebt u voor het laatst geneesmiddelen gebruikt die vrij bij de apotheker
verkrijgbaar zijn ?

1.
Op ____/____/19____

2.
3.

(indien datum niet gekend, vul in hiernaast)

Enq. :

••
••
••

weken geleden
maanden geleden
jaren geleden

4. Nog nooit
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Indien gebruik toch valt binnen de laatste 14 dagen ga verder met vraag DR.06.; indien
niet, ga verder naar vraag DE.01.
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DR.06.

Welke geneesmiddelen waren dat ? Noemt u maar de letter die vóór het betreffende
geneesmiddel staat op de volgende kaart.
Enq. :

Toon kaart 5; meerdere antwoorden zijn mogelijk

Soort geneesmiddel

ja

neen

a.

Geneesmiddelen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn, enz. ..................................

1

2

b.

Geneesmiddelen of zalven tegen reuma, gewrichtspijnen enz. .....................................

1

2

c.

Andere pijnstillers en koortswerende middelen

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

..............................................................
d.
Versterkende middelen zoals vitaminen, mineralen, tonicum, .......................................
e.
Geneesmiddelen voor hart en bloedvaten of bloeddruk .................................................
f.
Geneesmiddelen voor het verbeteren van de hersendoorbloeding ................................
g.
Waterafdrijvende middelen
h.

............................................................................................

1

2

i.

Laxeermiddelen (voor de stoelgang)

1

2

1

2

1

2

1

2

..........................................................

1

2

Geneesmiddelen voor lokale behandeling van de huid (bij acné, eczeem, jeuk,

1

2

.............................................................................
j.
Geneesmiddelen tegen maag- en darmklachten; spijsverteringsmiddelen ....................
k.
Slaapmiddelen
l.

..............................................................................................................

Kalmeringsmiddelen, middelen voor de zenuwen
m.

n.

schilfertjes, wonden)
o.

.....................................................................................................

1

2

p.

Geneesmiddelen tegen allergie

1

2

1

2

.....................................................................................
q.
Geneesmiddelen tegen astma
r.

.......................................................................................

1

2

s.

Geneesmiddelen voor de ogen (zalf, druppels)

1

2

.............................................................

Geneesmiddelen om te vermageren
..............................................................................

Homeopathische middelen
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............................................................................................

Andere geneesmiddelen, verklaar nader :
.....................................................................

Soort geneesmiddel onbekend
......................................................................................

t.

Geen antwoord

-1

..............................................................................................................
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D. De tandarts
De volgende vragen gaan over het gebit en de tandverzorging.
Enq:

DE.01.

De vragen DE.01. t.e.m. DE.03. dienen enkel gesteld te worden aan O.P. die minstens 15 jaar is.
Indien de O.P. jonger is dan 15 jaar, ga naar DE.04.
Hebt u een volledig kunstgebit of een deelprothese (uitneembaar of niet uitneembaar) ?

01.

02.

Boven

Onder

1. Geen prothese

1

1

2. Volledig kunstgebit

2

2

3. Deelprothese uitneembaar

3

3

4. Deelprothese niet uitneembaar
(bruggen
inbegrepen)

4

4

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9

9

-1

-1

Enq. :
Indien geen prothese boven en/of onder, ga verder naar DE.03. Indien de O.P. enkel
boven
of onder een kunstgebit heeft, stel dan enkel de onderstaande vraag
die van toepassing is.

DE.02.

Hoelang geleden hebt u uw huidig kunstgebit (onder en/of boven) of deelprothese gekregen ?

01.

02.

Boven

Onder

1

1

••

••

9

9

-1

-1

1. Minder dan een jaar geleden
2.

••

ja(a)r(en) geleden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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DE.03.

Hebt u uw eigen gebit nog, geheel of gedeeltelijk ?
Enq. :

Ook “ja” als u slechts één tand of kies heeft

01.

02.

Boven

Onder

1. Ja

1

1

2. Neen

2

2

9. Weet niet

9

9

-1. Geen antwoord

-1

-1

Enq.:

Stel volgende vragen aan iedereen

DE.04. Bent u de afgelopen 2 maanden, en dus sinds __/__/19__, naar de tandarts of orthodontist
geweest ?
1. Ja
2. Neen - ga naar DE.06.
9. Weet niet - ga naar DE.06.
-1. Geen antwoord - ga naar DE.06.

DE.05. Hoeveel keer bent u de afgelopen 2 maanden naar de tandarts of orthodontist geweest ?

••

keer - ga naar DE.07.

99. Weet niet
-1. Geen antwoord

DE.06. Wanneer had u voor de laatste keer contact met de tandarts of orthodontist ?

Op ___/___/19___

1.
2.
3.

(indien datum niet gekend, vul in hiernaast)

Enq. :

••
••
••

weken geleden
maanden geleden
jaren geleden

4. Nog nooit
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Indien dit laatste contact toch binnen de afgelopen 2 maanden valt, ga door naar vraag
DE.07., anders ga naar vraag PC.01.
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De volgende vragen hebben betrekking op de contacten met de tandarts die plaatsvonden binnen de afgelopen 2
maanden. Indien er meer dan 6 contacten waren, alleen de laatste 6 in schema brengen. Begin met het meest
recente contact en ga zo terug in de tijd.

DE.07. Datum
van het contact

DE.08. Waarom had u
contact met de tandarts?
(reden voor het contact)
Enq. :Toon kaart 6

DE.09. Wat is er toen aan het gebit
gedaan ?
Enq. : Toon kaart 7 - meerdere
antwoorden mogelijk

Enq. : Deze vragen alleen als
in vraag DE.09. 2 en/of 3
omcirkeld zijn, anders ga
verder naar volgend contact of
PC.01.
DE.10. Hoeveel
tanden/kiezen zijn toen
getrokken/gevuld ?

1

___/___/19___

1. Tengevolge van pijn
2. Periodiek onderzoek
3. Behandeling na periodiek
onderzoek
4. Langlopende behandeling
5. Andere; verklaar nader :
...............................................
...
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

2

___/___/19___

1. Tengevolge van pijn
2. Periodiek onderzoek
3. Behandeling na periodiek
onderzoek
4. Langlopende behandeling
5. Andere; verklaar nader :
...............................................
...
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

3

___/___/19___

1. Tengevolge van pijn
2. Periodiek onderzoek
3. Behandeling na periodiek
onderzoek
4. Langlopende behandeling
5. Andere; verklaar nader :
...............................................
...
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Controle
2. Trekken van tand of kies
3. Vullen van tand of kies
4. Maken van kroon of brug
5. Gebitsregulatie (tandbeugel)
6. Fluorapplicatie
7. Verwijderen van tandsteen
8. Iets anders; verklaar nader :

Aantal getrokken tanden:

••

tanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Aantal gevulde tanden :

...........................................................
...

••

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Controle
2. Trekken van tand of kies
3. Vullen van tand of kies
4. Maken van kroon of brug
5. Gebitsregulatie (tandbeugel)
6. Fluorapplicatie
7. Verwijderen van tandsteen
8. Iets anders; verklaar nader :

Aantal getrokken tanden:

••

tanden

tanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Aantal gevulde tanden :

...........................................................
...

••

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Controle
2. Trekken van tand of kies
3. Vullen van tand of kies
4. Maken van kroon of brug
5. Gebitsregulatie (tandbeugel)
6. Fluorapplicatie
7. Verwijderen van tandsteen
8. Iets anders; verklaar nader :

Aantal getrokken tanden:

••

tanden

tanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Aantal gevulde tanden :

...........................................................
...

••

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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tanden

DE.07. Datum
van het contact

DE.08. Waarom had u
contact met de tandarts?
(reden voor het contact)
Enq. :Toon kaart 6

DE.09. Wat is er toen aan het gebit
gedaan ?
Enq. : Toon kaart 7 - meerdere
antwoorden mogelijk

Enq. : Deze vragen alleen
stellen als in DE.09.. 2 en/of 3
omcirkeld zijn, anders verder
naar volgend contact of
PC.01.
DE.10. Hoeveel
tanden/kiezen zijn toen
getrokken/gevuld ?

4

___/___/19___

1. Tengevolge van pijn
2. Periodiek onderzoek
3. Behandeling na periodiek
onderzoek
4. Langlopende behandeling
5. Andere; verklaar nader :
...............................................
...
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

5

___/___/19___

1. Tengevolge van pijn
2. Periodiek onderzoek
3. Behandeling na periodiek
onderzoek
4. Langlopende behandeling
5. Andere; verklaar nader :
...............................................
...
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

6

___/___/19___

1. Tengevolge van pijn
2. Periodiek onderzoek
3. Behandeling na periodiek
onderzoek
4. Langlopende behandeling
5. Andere; verklaar nader :
...............................................
...
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Controle
2. Trekken van tand of kies
3. Vullen van tand of kies
4. Maken van kroon of brug
5. Gebitsregulatie (tandbeugel)
6. Fluorapplicatie
7. Verwijderen van tandsteen
8. Iets anders; verklaar nader :

Aantal getrokken tanden:

••

tanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Aantal gevulde tanden :

...........................................................
...

••

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Controle
2. Trekken van tand of kies
3. Vullen van tand of kies
4. Maken van kroon of brug
5. Gebitsregulatie (tandbeugel)
6. Fluorapplicatie
7. Verwijderen van tandsteen
8. Iets anders; verklaar nader :

Aantal getrokken tanden:

••

tanden

tanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Aantal gevulde tanden :

...........................................................
...

••

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1. Controle
2. Trekken van tand of kies
3. Vullen van tand of kies
4. Maken van kroon of brug
5. Gebitsregulatie (tandbeugel)
6. Fluorapplicatie
7. Verwijderen van tandsteen
8. Iets anders; verklaar nader :

Aantal getrokken tanden:

••

tanden

tanden

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Aantal gevulde tanden :

...........................................................
...

••

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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tanden

E. Eerstelijnsgezondheidszorg
De volgende vragen gaan over een aantal andere gezondheidsvoorzieningen waarop een beroep kan gedaan
worden.

PC.01. In geval van gezondheidsproblemen, op wie doet u gewoonlijk eerst een beroep ?
1. Huisarts
2. Arts homeopaat
3. Arts acupuncturist
4. Dienst spoedgevallen van een ziekenhuis
5. Specialist
6. Andere; verklaar nader : ................................................................

PC.02.
volgende
zeggen :
Enq. :

01.

Heeft u voor uzelf het afgelopen jaar, dus sinds __/__/19__, gebruik gemaakt van de
gezondheidsvoorzieningen of diensten ? Wilt u met mij meelezen en dan ja of neen

Toon kaart 8.

Kinesist....................................................
.

02

Ja

Aantal keer

Neen

Weet niet

Geen antwoord

1

.....

2

9

-1

1

.....

2

9

-1

03.

Diëtist.......................................................
.

1

.....

2

9

-1

04.

Homeopaat...............................................

1

.....

2

9

-1

05.

Acupuncturist............................................

1

.....

2

9

-1

06.

Chiropractor, osteopaat, kraker
................

1

.....

2

9

-1

1

.....

2

9

-1

Thuisverpleging........................................

1

.....

2

9

-1

Thuishulp (diensten voor gezins- en
bejaardenhulp)..........................................

1

.....

2

9

-1

1

.....

2

9

-1

PMS-centra..............................................

1

.....

2

9

-1

Centra of diensten voor geestelijke
gezondheidszorg, gezinsvragen ...............

1

.....

2

9

-1

Jongeren informatie- en adviescentra.......

1

.....

2

9

-1

14.

Tele-onthaaldiensten, telefonische
hulpverlening (bv. AIDS-telefoon).............

1

.....

2

9

-1

15.

OCMW.....................................................
.

1

.....

2

9

-1

Zelfhulpgroep (bv. suikerziekte, anonieme

1

.....

2

9

-1

07.
Andere genezer........................................
08.

09.
10.

Arbeidsgeneeskundige diensten...............
11.

12.
13.

16.
36

alcoholisten).............................................
Andere ; verklaar nader
.................................................................
..
Enq. :
PC.03.
volgende
zeggen :

01.

Enkel voor personen van 60 jaar en ouder - Toon kaart 9.
Heeft u voor uzelf het afgelopen jaar, dus sinds __/__/19__, gebruik gemaakt van de
gezondheidsvoorzieningen of diensten ? Wilt u met mij meelezen en dan ja of neen

Ja

Aantal keer

Neen

Weet niet

Geen
antwoord

Gezins- of bejaardenhulp
......................

1

.....

2

9

-1

Poetshulp (van een dienst
bejaardenhulp)
......................................

1

.....

2

9

-1

1

.....

2

9

-1

Privé-poetsvrouw
..................................

1

.....

2

9

-1

1

.....

2

9

-1

1

.....

2

9

-1

02

03.
04.
05.
06.

Warme maaltijden aan huis
...................
Hulp van een dagcentrum .....................
Andere, verklaar nader :
........................
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F. Ziekenhuisopname
Nu volgen enkele vragen over opname in het ziekenhuis. Opname in het ziekenhuis in verband met bevalling moet
u hier echter niet meetellen, daghospitalisatie wel.

HO.01. Hebt u in het afgelopen jaar, dus sinds __/__/19__, in een ziekenhuis of kliniek gelegen ?
1. Ja
2. Neen - ga naar HO.03.
9. Weet niet - ga naar HO.03.
-1. Geen antwoord - ga naar HO.03.

HO.02. Hoe vaak hebt u het afgelopen jaar in een ziekenhuis of kliniek gelegen ?

••

keer - ga naar HO.04.

HO.03. Wanneer hebt u voor de laatste keer in een ziekenhuis of kliniek gelegen ? (Opname i.v.m.
een
bevalling niet meetellen.)

Op ___/___/19___

1.
2.

(indien datum niet gekend, vul in hiernaast)

Enq. :

••
••

maanden geleden
jaren geleden

3. Nog nooit
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Indien contact toch valt binnen het jaar, ga naar HO.04.; anders ga naar VA.01.
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De volgende vragen hebben betrekking op de ziekenhuisopnames die plaatsvonden het afgelopen jaar. Indien er
meer dan 6 opnames waren, alleen de laatste 6 in schema brengen. Begin met de meest recente opname en ga
zo terug in de tijd.
HO.04.
Opnamedatum

HO.05. In welke dienst
werd u opgenomen ?

Enq. : De
opnamedatum
kan ook langer
dan een jaar
geleden zijn.

Enq. : Toon kaart 10;
dienst vermelden of naam
specialist+ziekenhuis
vermelden.

HO.06. Hoeveel nachten
hebt u in het ziekenhuis
doorgebracht ?

1.
___/___/19___

.........................................
..

••

••

.........................................
..
nachten

2. Opname duurt nog voort
3. Daghospitalisatie
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.
___/___/19___

.........................................
..

••

••

nachten

2. Opname duurt nog voort
3. Daghospitalisatie
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.
.........................................
..

••

••

nachten

2. Opname duurt nog voort
3. Daghospitalisatie
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.
.........................................
..

••

••

nachten

2. Opname duurt nog voort
3. Daghospitalisatie
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

1.
.........................................
..

••

.........................................
..

1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1.Geen antwoord

••••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.........................................
..
___/___/19___

••••
.........................................
..

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

5

.........................................
..

1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1.Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.........................................
..
___/___/19___

••••
.........................................
..

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

4

.........................................
..

1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1.Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.........................................
..
___/___/19___

••••
.........................................
..

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

3

.........................................
..

1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1.Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.........................................
..

2

HO.08. Heeft u tijdens
deze opname een
operatie ondergaan ?

Enq. : Ziekte of klacht
vermelden; als niet bekend,
vraag naar soort of naam
van behandelend specialist
en ziekenhuis

.........................................
..

1

HO.07. Waarvoor werd u
in het ziekenhuis
opgenomen ?

••

.........................................
..
nachten

2. Opname duurt nog voort
3. Daghospitalisatie
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.........................................
..

••••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1.Geen antwoord

.........................................
..
1.

6

___/___/19___

.........................................
..

••

••

.........................................
..
nachten

2. Opname duurt nog voort
3. Daghospitalisatie
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

.........................................
..

••••
9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1.Geen antwoord

Vaccinatie
Nu gaan we enkele vragen stellen in verband met eventuele vaccinaties.

A. Vaccinatie tegen tetanus
Enq :

VA.01.

Alleen voor volwassenen (15 jaar of ouder), antwoorden door een proxy zijn toegestaan

Hebt u in de loop van de afgelopen 10 jaar een vaccinatie gehad tegen tetanus ?
1. Ja, (bevestigd met een vaccinatiekaart) - ga naar VA.03.
2. Ja (niet bevestigd met een vaccinatiekaart) - ga naar VA.03.
3. Neen
4. Ik weet niet waarover u het hebt - ga naar VA.03.
9. Weet niet - ga naar VA.03.
-1. Geen antwoord - ga naar VA.03.

VA.02.

Kunt u me zeggen waarom u in de loop van de afgelopen 10 jaar geen vaccinatie hebt
gehad tegen tetanus ?
1. Ik weet niet dat dit om de tien jaar nodig is.
2. Ik weet niet wat ik hiervoor moet doen.
3. Ik denk er niet aan.
4. Ik vind het de moeite niet waard.
5. Vaccinaties zijn gevaarlijk.
6. Andere reden; verklaar nader : ....................................................................................
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B. Vaccinatie tegen de griep
VA.03.

Hebt u ooit een vaccinatie tegen de griep gehad ?
1. Ja
2. Neen - ga naar VA.06.
3. Ik weet niet waarover u het hebt - ga naar NU.04.
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

VA.04.

Wanneer hebt u deze vaccinatie voor het laatst gekregen ?
Enq. :

Wanneer maand of jaar onbekend, 99 invullen

Maand

VA.05.

••

Jaar 19

••

Kreeg u deze laatste vaccinatie :
1. Op eigen initiatief
2. Op aanraden van de huisarts
3. Op aanraden van de specialist
4. Op aanraden van uw werkgever/arbeidsgeneesheer

5. Op
aanraden
...........................................................

Enq. :

VA.06.

van

iemand

anders,

verklaar

nader

Voor de personen die gevaccineerd zijn, ga na deze vraag naar NU.04.

Indien u niet gevaccineerd werd tegen de griep, kunt u me zeggen waarom niet ?
1. Ik weet niet wat ik hiervoor moet doen
2. Ik denk er niet aan
3. Ik vind het de moeite niet waard
4. Vaccinaties zijn gevaarlijk
5. Andere reden; verklaar nader : ....................................................................................
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wie

Voeding
Enq :

Vragen voor iedereen, antwoorden door een proxy zijn toegestaan

De volgende vragen gaan over uw voedingsgewoonten maar eerst stellen we u twee vragen over uw
gewicht en lengte.

NU.04. Hoe groot bent u, zonder schoenen aan ?

•••

cm

999. Weet niet
-1. Geen antwoord

NU.05. Hoeveel weegt u, zonder kleding en zonder schoenen aan ?

•••

kg

999. Weet niet
-1. Geen antwoord
Enq

Aan vrouwen die zwanger zijn vraagt u het gewicht voor de zwangerschap

Enq. :

Voor de volgende vragen is een proxy slechts toegestaan wanneer deze als enige
verantwoordelijk is voor de voeding van de B.P.

NU.06. Hoeveel dagen per week eet u een warme maaltijd met groenten ?

•

dagen per week

9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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NU.07. Hoeveel dagen per week neemt u een ontbijt ?

•

dagen per week

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

NU.08. Hoe dikwijls eet u als tussendoortje snoep zoals koekjes, chocolade, bonbons,
gebak, enz. ?
1. Nooit of haast nooit
2. 1-2 keer per week
3. 3-5 keer per week
4. 6-7 keer per week
5. 2 of meer keren per dag

44

NU.09.

Hoe vaak eet of drinkt u één van de volgende produkten ?

per dag

1

2

3

per week

>3

01. Volle melk en
vollemelkprodukten
02. Halfvolle/magere melk en
halfvolle/magere melkprodukten
03. Vlees, gevogelte

04. Vis

05. Kaas (met uitzondering
van platte kaas te
vermelden bij 01 en 02)
06. Aardappelen

07. Pasta, rijst

08. Groenten

09. Vers fruit

10. Wit brood

11. Bruin brood

12. Gesuikerde dranken:
(coca-cola, limonade,
softdrink, fruitsap, ...
13. Eieren
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1

2-4

per
maand
5-6

1-3

nooit of
bijna
nooit

NU.10. Welke soorten vetstoffen gebruikt u gewoonlijk
01. Op brood ?
1. Geen
2. Boter
3. Margarine
4. Dieet margarine
5. Andere; verklaar nader : .................................................................
02. Om te koken en te braden ?
1. Geen
2. Boter
3. Margarine
4. Olie
5. Andere; verklaar nader : .................................................................
03. Om te frituren ?
1. Geen gefrituurde voeding
2. Dierlijke vetten
3. Plantaardige vetten
4. Olie
5. Olie van een gemengde samenstelling
6. Andere; verklaar nader : .................................................................
04. Op rauwkost ?
1. Geen olie
2. Olie
3. Olie van een gemengde samenstelling
4. Andere; verklaar nader : .................................................................
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FYSIEKE AKTIVITEIT
De volgende twee vragen gaan over fysieke aktiviteit tijdens de vrije tijd.
Enq :

Antwoorden door een proxy zijn niet toegelaten

AP.01. Hoe kunt u het best uw vrijetijdsbesteding in de loop van het voorbije jaar omschrijven?
Enq. :

Toon kaart 11 - slechts één antwoord mogelijk

1.

Harde training en competitiesport meer dan eens per week;

2.

Joggen en andere recreatiesporten of tuinieren, tenminste 4 uren per week;

3.

Joggen en andere recreatiesporten of tuinieren, minder dan 4 uren per week;

4.

Wandelen, fietsen of andere niet-inspannende activiteiten tenminste 4 uren per week;

5.

Wandelen, fietsen of andere niet-inspannende activiteiten, minder dan 4 uren per week;

6.

Lezen, TV-kijken of andere zittende activiteiten.

AP.02. Bent u gedurende uw vrije tijd tenminste één keer per week lang genoeg met een fysieke
aktiviteit bezig (zoals joggen, fietsen, enz. ...) zodat u ervan transpireert ?

Enq. :

•

1.

Ja,

2.

Neen

dagen/ week

Voor vrouwen ouder dan 55 jaar of jonger dan 15 jaar en voor mannen, ga verder naar
ET.01.
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Gezondheid van moeder en kind
Deze module gaat over eventuele zwangerschappen, geboorten en jonge kinderen.

Enq. :

Enkel voor vrouwen van 15 tot 55 jaar, antwoorden door een proxy zijn niet toegestaan.

MCH.01. Hoeveel kinderen hebt u op dit moment ?

••
MCH.02. Bent u op dit moment zwanger ?
1. Ja - ga naar MCH.06.
2. Neen
9. Weet het niet
-1. Geen antwoord

MCH.03. Bent u ooit zwanger geweest ?
1. Ja
2. Neen - ga naar MCH.38.

MCH.04. Hoeveel keer bent u al zwanger geweest ?

••

keer

MCH.05. Bent u in de loop van de laatste vijf jaar zwanger geweest ?
1. Ja - ga naar MCH.09.
2. Neen - ga naar MCH.38.

Enq. :

MCH.06. tot en met MCH.08. voor vrouwen die op dit moment zwanger zijn.
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MCH.06. Hoever is uw zwangerschap gevorderd ?

1.
2.

••
•

weken

maanden

99. weet het niet
-1. geen antwoord

MCH.07. Is dit uw eerste zwangerschap ?
1. Ja - ga naar MCH.14.
2. Neen

MCH.08. Hoeveel keer bent u eerder reeds zwanger geweest ?

••
Enq. :
MCH.19.

keer - ga naar MCH.14.

Voor de vrouwen die momenteel zwanger zijn, stel vervolgens de vragen MCH.14. tot

Enq. :

Voor de vrouwen die de voorbije vijf jaar zwanger zijn geweest, stel nu de vragen over
opvolging van de zwangerschap (MCH.09. tot MCH.13.).

de

Als u ermee akkoord gaat, zal ik nu enkele vragen stellen over uw laatste zwangerschap.

MCH.09. Uw laatste zwangerschap is uitgelopen op een :
1. Bevalling
2. Miskraam
3. Abortus
4. Andere mogelijkheid; verklaar nader: ...................................................................
Vermeld de datum : ___/___/19___
Enq. :

Wanneer dag, maand of jaar onbekend, 99 invullen
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MCH.10. Hoeveel weken of maanden was u zwanger op het einde van deze zwangerschap ?
1.
2.

••
•

weken

maanden

99. Weet niet
-1. Geen antwoord
Enq . :

In aantal verlopen weken vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie;
minder dan 7 dagen = 0 week,
7 dagen = 1 week,
9 dagen = 1 week,
25 dagen = 3 weken, enz .

Enq. :

Indien de zwangerschap is uitgelopen op een bevalling, (antwoord 1 op vraag MCH.09.)
verder naar MCH.11. Indien niet, ga naar MCH.14.

ga

MCH.11. In vergelijking met de door uw arts vooropgestelde bevallingsdatum, wanneer bent u bevallen
?
1. Drie of meer weken vóór de vooropgestelde datum
2. Meer dan één week maar minder dan drie weken vóór de vooropgestelde datum
3. Rond de vooropgestelde datum (maximum één week minder of meer)
4. Meer dan één week maar minder dan twee weken na de vooropgestelde datum
5. Meer dan twee weken na de vooropgestelde datum

MCH.12. Was deze laatste baby
1. Een jongen
2. Een meisje

MCH.13. Wat was het geboortegewicht van uw baby (in gram) ?

••••

gram
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Opvolging van de zwangerschap

MCH.14. Vanaf de hoeveelste week van uw (huidige) zwangerschap wordt (werd) u medisch opgevolgd
?

••

weken

77. eerste medisch contact op het moment van de bevalling, miskraam, abortus
88. nog niet gevolgd
99. weet niet
-1. geen antwoord

MCH.15. Door wie wordt (werd) u opgevolgd tijdens uw zwangerschap?
Enq. :

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

1. Huisarts - ga verder naar MCH.17.
2. Privé-gynaecoloog - ga verder naar MCH.17.
3. Gynaecoloog in ziekenhuis
4. Arts, consultatie van Kind en Gezin - ga verder naar MCH.17.
5. Andere, verklaar nader : .............................................. - ga verder naar MCH.17.
9. Weet niet - ga verder naar MCH.17.
-1. Geen antwoord - ga verder naar MCH.17.

MCH.16. Voor de vrouwen die in een ziekenhuis door een gynaecoloog worden (werden) opgevolgd,
gaat (ging) het dan om een Kind en Gezin raadpleging ?
1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
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MCH.17. Hoeveel keer hebt u een gynaecoloog of een huisarts geraadpleegd voor de medische
opvolging van uw zwangerschap ?

••

keer

88. niet gevolgd
99. weet niet
-1. geen antwoord
Enq. :

MCH.18.

Opgelet : houdt hier geen rekening met de contacten gehad met een arts tijdens een
opname in een ziekenhuis of voor andere reden dan de zwangerschap.

Rookt of rookte u ?
Ja

Aantal sigaretten per dag

Neen

01. Vóór u zwanger was ?

1

......

2

02. Bij het begin van de zwangerschap ?

1

......

2

03. Tijdens de zwangerschap ?

1

......

2

04. Na de bevalling ?

1

......

2

Niet van
toepassing

3

Enq.:

Indien de vrouw niet bevallen is, b.v. na een abortus of een miskraam, dient vraag
MCH.18.04. toch beantwoord te worden. De vraag wordt dan: “Rookte u na het einde van
de zwangerschap ?”. Enkel indien de B.P. zwanger is op het moment van de
vraagstelling,
moet antwoordmogelijkheid 3 (niet van toepassing) worden
aangeduid.

MCH.19. Hoe oud is uw jongste kind (in maanden) ?

••
Enq. :

maanden

De volgende vragen worden enkel gesteld aan vrouwen die tenminste één kind hebben
van jonger dan 5 jaar oud, zoniet ga naar MCH.38.
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Borstvoeding
Als u ermee akkoord gaat, zullen wij nu over dit laatste kind praten (indien nodig, zullen we spreken over de
eerstgeborene van een tweeling), eerst over zijn voeding.

MCH.20. Kreeg dit kind borstvoeding ?
1. Ja
2. Neen - ga naar MCH.25.
9. Weet niet - ga naar MCH.25.
-1. Geen antwoord - ga naar MCH.25.

MCH.21. Hoelang kreeg dit kind borstvoeding ?

1.

2.

••
••

weken - ga naar MCH.23.

maanden - ga naar MCH.23.

88. Is nog steeds bezig met borstvoeding - ga naar MCH.23.
99. Weet niet
-1. Geen antwoord

Enq. :

Als weet niet/geen antwoord, vraag MCH.22.

MCH.22. Hoelang ongeveer kreeg dit kind borstvoeding ?
1. Minder dan 6 weken
2. Tussen 6 weken en 3 maanden (3 maanden inbegrepen)
3. Tussen 3 maanden en 6 maanden (6 maanden inbegrepen)
4. Meer dan 6 maanden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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MCH.23. Op welke leeftijd is het kind bijvoeding beginnen krijgen bij de moedermelk ?

1.

2.

••
••

weken - ga naar MCH.25.

maanden - ga naar MCH.25.

88. Is nog alleen bezig met borstvoeding - ga naar MCH.25.
99. Weet niet
-1. Geen antwoord

Enq. :

Als weet niet/geen antwoord, vraag MCH.24.

MCH.24. Op welke leeftijd ongeveer is het kind bijvoeding beginnen krijgen bij de moedermelk ?
1. Minder dan 6 weken
2. Tussen 6 weken en 3 maanden (3 maanden inbegrepen)
3. Tussen 3 maanden en 6 maanden (6 maanden inbegrepen)
4. Meer dan 6 maanden
9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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Opvolging van de zuigeling

MCH.25. Hebt u na uw terugkeer uit de kraamkliniek (moederhuis) een medisch-maatschappelijk
werker van Kind en Gezin op bezoek gekregen voor uw laatste kind ?
1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

MCH.26. Wie stond in voor de medische opvolging van dit kind (laatstgeborene) ?
Enq. :

Meerdere antwoorden zijn hier mogelijk.

1. Geen medische opvolging
2. Huisarts
3. Privé-pediater
4. Pediater in ziekenhuisstructuur
5. Pediater / arts tijdens Kind en Gezin raadpleging
6. Geneesheer van het kinderdagverblijf
7. Andere, verklaar nader : .....................................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

MCH.27. Hoeveel keer werd dit kind tijdens een raadpleging onderzocht in zijn eerste levensjaar ?

••

keer

99. Weet niet
-1. Geen antwoord

MCH.28. Wie heeft uw kind (laatstgeborene) ingeënt ?
1. Geen inenting
2. Huisarts
3. Privé-pediater
4. Pediater in ziekenhuisstructuur
5. Pediater / arts tijdens Kind en Gezin raadpleging
6. Geneesheer van het kinderdagverblijf
7. Andere, verklaar nader : ................................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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Slaapsituatie van het jongste kind
De volgende vragen hebben betrekking op het eerste levensjaar van uw jongste kind van minder dan vijf jaar
oud.
Enq. :

MCH.29.

Stel de vragen in de tegenwoordige tijd als het kind op dit moment minder dan één
jaar oud is, zoniet in de verleden tijd.

Waar slaapt (sliep) uw kindje thuis meestal ?

1. Woonkamer
2. Eigen slaapkamer
3. Gemeenschappelijke kinderkamer
4. Slaapkamer ouders
5. Andere
verklaar nader :
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

MCH.30.

01. overdag

02. ‘s nachts

1
2
3
4
5
..................................................
..

1
2
3
4
5
................................................
..

9
-1

9
-1

Waarin legt (legde) u uw kindje thuis meestal te slapen ?

1. Wieg
2. Eigen bedje
3. Reiswieg
4. Kinderwagen
5. Andere
verklaar nader :
9. Weet niet
-1.Geen antwoord

MCH.30.01. overdag

MCH.30.02 ‘s nachts

1
2
3
4
5
..................................................
..

1
2
3
4
5
................................................
..

9
-1

9
-1
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MCH.31. In welke houding legt (legde) u uw kindje thuis te slapen?

01 overdag

02 ‘s nachts

01. Altijd op een zij

01

01

02..Altijd op de rug

02

02

03. Altijd op de buik

03

03

04. Meestal op een zij, soms op de rug

04

04

05. Meestal op een zij, soms op de buik

05

05

06. Meestal op de rug, soms op een zij

06

06

07. Meestal op de rug, soms op de buik

07

07

08. Meestal op de buik, soms op een zij

08

08

09. Meestal op de buik, soms op de rug

09

09

10. Soms op een zij, soms op de rug

10

10

11. Soms op een zij, soms op de buik

11

11

12. Soms op de rug, soms op de buik

12

12

13. Soms op de zij, soms op de rug, soms op de buik

13

13

99. Weet het niet

99

99

-1. Geen antwoord

-1

-1

MCH.32. Slaapt (sliep) uw kindje met een hoofdkussen ?
1. Altijd
2. Meestal
3. Zelden
4. Nooit
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

MCH.33. Waarmee dekt (dekte) u uw kindje ‘s nachts meestal toe ?
1. Eén deken
2. Twee dekentjes
3. Drie dekentjes
4. Trappelzak
5. Donsdeken
6. Andere; verklaar nader : ..........................................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

58

MCH.34. Wat heeft (had) uw kindje ‘s nachts meestal aan ?
1. Alleen pyjama/slaapkleed
2. Pyjama/slaapkleed + onderkleding
3. Pyjama/slaapkleed + extra bovenkleding
4. Pyjama/slaapkleed + onderkleding + extra bovenkleding
5. Iets anders, verklaar nader : ................................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

MCH.35. Hoe hoog schat (schatte) u de temperatuur in de kamer waar uw kindje slaapt (sliep) ?
Enq. :

Indien weet niet vul 99 in en -1 indien geen antwoord

01. waar uw kindje overdag sliep ?

02. waar uw kindje ‘s nachts sliep ?

••
••

°C

°C

MCH.36. Rookt (rookte) u of uw partner in aanwezigheid van uw kindje ?
1. Dikwijls
2. Zelden
3. Nooit

MCH.37. Als uw kindje na een hevige huilbui in slaap valt (viel), gaat (ging) u dan kijken hoe het in
slaap gevallen is (was) ?
1.
2.
3.
4.

Altijd
Meestal
Soms
Nooit
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Contraceptie
Enq. :

Enkel voor vrouwen 15 tot 55 jaar, antwoorden door een proxy zijn niet toegelaten

MCH.38. Nemen u of uw partner op dit ogenblik voorzorgen teneinde een zwangerschap te voorkomen
?
(terugtrekken of periodieke onthouding niet vergeten)
1. Ja
2. Neen - ga naar MCH.40.
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

MCH.39. Welke methode gebruikt u ?
01. Pil
02. Prikpil (bijvoorbeeld Depo-Provera)
03. Spiraaltje
04. Diafragma
05. Condoom
06. Periodieke onthouding
07. Terugtrekken
08. Sterilisatie van de vrouw
09. Sterilisatie van de man
10. Andere methode, verklaar nader : ............................................................................
99. Weet niet
-1. Geen antwoord
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Vaccinatie

MCH.40. Werd u ingeënt tegen rode hond (rubella) ?
1. Ja (bevestigd door een vaccinatiekaart) -ga naar ET.01.
2. Ja (niet bevestigd door een vaccinatiekaart) - ga naar ET.01.
3. Neen
4. Ik weet niet waarover het gaat - ga naar ET.01.
9. Weet niet - ga naar ET.01.
-1.

Geen antwoord - ga naar ET.01.

MCH.41. Waarom bent u niet ingeënt ?
1. Ik weet niet wat er gedaan moet worden
2. Ik denk er niet over na
3. Het is niet de moeite
4. Inentingen zijn gevaarlijk
5. Ik had de rode hond (rubella) al gehad
6. Andere ; verklaar nader : ..........................................................
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Socio-economisch profiel
De volgende vragen gaan over uw studies, uw beroepssituatie en uw inkomen.
Enq. :

Vragen voor iedereen ouder dan 6 jaar, antwoorden door een proxy zijn toegelaten

Studies
ET.01.

Bent u schoolgaand, d.w.z. volgt u dagonderwijs?
1. Ja
2. Neen - ga naar ET.03.

ET.02.

Welk van de volgende studierichtingen volgt u op dit ogenblik?
Enq. :

Toon kaart 12

01.
Lager onderwijs
02.
Bijzonder lager onderwijs
03.
Lager middelbaar beroepsonderwijs
04.
Lager middelbaar technisch onderwijs
05.
Lager algemeen middelbaar onderwijs
06.
Bijzonder middelbaar onderwijs
07.
Hoger middelbaar beroepsonderwijs
08.
Hoger middelbaar technisch onderwijs
09.
Hoger algemeen middelbaar onderwijs
10.
Hoger onderwijs buiten de universiteit (2-3 jaar)
11.
Hoger onderwijs buiten de universiteit (4 jaar of meer)
12.
Universiteit
13.
Andere, verklaar nader : ..........................................................................
99.
Weet niet
-1. Geen antwoord

Enq. :

Voor de schoolgaanden - ga door naar SU.05.
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ET.03.

Welk is het hoogste diploma of de hoogste graad die u behaald heeft ?

Enq.:

Toon kaart 12
01. Lager onderwijs
02. Bijzonder lager onderwijs
03. Lager middelbaar beroepsonderwijs
04. Lager middelbaar technisch onderwijs
05. Lager algemeen middelbaar onderwijs
06. Bijzonder middelbaar onderwijs
07. Hoger middelbaar beroepsonderwijs
08. Hoger middelbaar technisch onderwijs
09. Hoger algemeen middelbaar onderwijs
10. Hoger onderwijs buiten de universiteit (2-3 jaar)
11. Hoger onderwijs buiten de universiteit (4 jaar of meer)
12. Universiteit
13. Andere, verklaar nader : ..........................................................................
14. Geen diploma
99. Weet niet
-1. Geen antwoord

ET.04. Hoe oud was u toen u uw studies beëindigde?
1.

••

jaar oud

99. Weet het niet
-1. Geen antwoord
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Tewerkstelling
De volgende vragen gaan over uw tewerkstelling. We beschouwen iemand als tewerkgesteld indien hij of zij
betaald werk heeft als werknemer/ambtenaar, als zelfstandige of als helper bij een zelfstandige, als is dat maar
voor 1 uur per week. Uw betaald werk kan tijdelijk onderbroken zijn. Dit betekent dat u op dit moment niet
tewerkgesteld bent, maar binnen afzienbare tijd uw werk kan hervatten.

EM.01.

Hebt u op dit moment betaald werk, eventueel tijdelijk onderbroken ?
1. Ja, betaald werk - ga naar EM.03.
2. Ja, maar tijdelijk onderbroken
3. Neen, geen betaald werk - ga naar EM.22.

EM.02.

Kan u de reden van deze tijdelijke onderbreking aangeven ?
1. Ziekte of ongeval
2. Tijdelijk werkloos wegens technische redenen of weersomstandigheden
3. Zwangerschapsverlof of borstvoedingsverlof
4. Ouderschapsverlof
5. Loopbaanonderbreking
6. Verlof om familiale redenen
7. Verlof met betrekking tot sociale promotie, opleiding, studie, enz.
8. Andere reden, verklaar nader ..............................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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We stellen u nu enkele vragen over uw betaald werk. We beginnen met uw hoofdberoep, d.w.z. het beroep
waaraan uw het meeste tijd besteedt.

EM.03. Onder welk statuut hebt u betaald werk? Indien u meer dan één beroepsactiviteit heeft, neemt
u deze waaraan u het meeste tijd besteedt.
1. Werknemer of ambtenaar
2. Zelfstandige - ga naar EM.11.
3. Help(st)er van zelfstandige - ga naar EM.16.
4. Ander statuut; verklaar nader : ...............................
Enq. :

Normaliter moet het ‘ander statuut’toebedeeld kunnen worden tot categorie 1, 2 of
3. Indien
onmogelijk,doorloop dan de vragenset van toepassing op werknemer of ambtenaar (ga

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Enq. :

Vragen EM.04. tot en met EM.10. dienen enkel aan werknemers of ambtenaren te worden
voorgelegd.

Werknemers, bedienden, ambtenaren
EM.04.

Bent u tewerkgesteld bij de overheid of in de privé-sector?
1. Overheid
2. Privé-sector
3. Andere, verklaar nader : ...............................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

EM.05.

Tot welke beroepscategorie behoort u?
1. Ongeschoolde arbeider
2. Geschoolde arbeider
3. Bediende
4. Hoger bediende of kader
5. Andere, verklaar nader : ..........................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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EM.06. Kan u uw beroepsactiviteit zo nauwkeurig mogelijk omschrijven ?

......................................................................................................................

•••

EM.07. Wat is de belangrijkste economische activiteit van de onderneming/instelling waarin u
tewerkgesteld bent ?

...................................................................................................................

•••

EM.08.

Wanneer verricht u uw beroepsactiviteit ?
1. Uitsluitend overdag (eventueel tweeploegenstelstel)
2. Uitsluitend ‘s nachts (vaste nachtploeg)
3. Uitsluitend in het weekend (vaste weekendploeg)
4. In een roterend ploegenstelsel (basisschema vroeg/laat/nacht)
5. Op (zeer) onregelmatige tijdstippen
6. Ander stelsel; verklaar nader : ............................................................................
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

EM.09.

Oefent u uw beroepsactiviteit op voltijdse of deeltijdse basis uit?
1. Voltijds - ga naar IN.01.
2. Deeltijds :

••

. uur per week

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

EM.10. Combineert u uw deeltijdse beroepsactiviteit met één van de volgende activiteiten of
statuten?
1. Een andere beroepsactiviteit (d.i. een nevenberoep)
2. (Deeltijdse) werkloosheid
3. (Deeltijds) pensioen
4. Ziekte of invaliditeit
5. Studie
6. Huishouden, zonder uitkering
7. Andere activiteit; verklaar nader : .........................................................................
8. Neen
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Enq. :

Ga na deze vraag naar IN.01.
Vragen EM.11. tot en met EM.15. dienen enkel aan zelfstandigen te worden voorgelegd
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Zelfstandigen

EM.11.

Tot welke categorie van zelfstandigen behoort u ?
1. Kleine zelfstandige (maximaal 5 werknemers in dienst)
2. Landbouwer
3. Vrij beroep
4. Ondernemingsleider (meer dan 5 werknemers in dienst)
5. Groothandelaar
6. Andere, verklaar nader: ........................................................

EM.12. Kan u uw beroepsactiviteit zo nauwkeurig mogelijk omschrijven ?
.................................................................................................................

•••

EM.13. Wat is de belangrijkste economische activiteit van uw zelfstandige zaak/onderneming ?

................................................................................................................

EM.14.

•••

Oefent u uw zelfstandige beroepsactiviteit op voltijdse of deeltijdse basis uit?
1. Voltijds - ga naar IN.01.
2. Deeltijds gemiddeld

••

. uur per week

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

EM.15.

Enq. :

Combineert u uw zelfstandige deeltijdse beroepsactiviteit met één van de volgende
activiteiten of statuten?
1. Een andere beroepsactiviteit
2. (Deeltijdse) werkloosheid
3. (Deeltijds) pensioen
4. Ziekte of invaliditeit
5. Studie
6. Huishouden, zonder uitkering
7. Andere activiteit, verklaar nader : .........................................................................
8. Neen
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Ga na deze vraag naar IN.01.
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Vragen EM.16. tot en met EM.21. dienen enkel aan help(st)ers van zelfstandigen te worden
voorgelegd

Help(st)ers
EM.16.

Bent u help(st)er in de zaak van een huisgenoot ?
1. Ja
2. Neen

EM.17.

Tot welke categorie behoort de zelfstandige, waarbij u help(st)er bent ?
1. Kleine zelfstandige (maximaal 5 werknemers in dienst)
2. Landbouwer
3. Vrij beroep
4. Ondernemingsleider (meer dan 5 werknemers in dienst)
5. Groothandelaar
6. Andere; verklaar nader: ........................................................

EM.18. Kan u uw beroepsactiviteit als help(st)er zo nauwkeurig mogelijk omschrijven ?
.................................................................................................................

•••

EM.19. Wat is de belangrijkste economische activiteit van de zaak/onderneming waarin u als
help(st)er tewerkgesteld bent ?
.................................................................................................................

EM.20.

•••

Oefent u uw beroepsactiviteit als help(st)er op voltijdse of deeltijdse basis uit?
1. Voltijds - ga naar IN.01.
2. Deeltijds - gemiddeld .

••

. uur per week

9. Weet niet
-1. Geen antwoord

EM.21.

Combineert u uw deeltijdse beroepsactiviteit als help(st)er met één van de volgende
activiteiten of statuten?
1. Een andere beroepsactiviteit (d.i. een nevenberoep)
2. (Deeltijdse) werkloosheid
3. (Deeltijds) pensioen
4. Ziekte of invaliditeit
5. Studie
6. Huishouden, zonder uitkering
7. Andere activiteit; verklaar nader : .........................................................................
8. Neen
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9. Weet niet
-1. Geen antwoord
Enq. :

Ga na deze vraag naar IN.01.
Vragen EM.22. tot en met EM.27. worden enkel voorgelegd aan thans niet-tewerkgestelden

Niet-tewerkgestelden

EM.22.

Wat is de reden van uw niet-tewerkstelling?
1. Gepensioneerd (ook brug- en vervroegd pensioen)
2. Ziekte of invaliditeit
3. Werkloos
4. Student
5. Huishouden, zonder uitkering
6. Andere reden; verklaar nader : ...............................................................................
9. Weet het niet
-1. Geen antwoord

EM.23.

Bent u ooit tewerkgesteld geweest, d.w.z. heeft u ooit betaald werk gehad?
1. Ja
2. Neen - ga naar EM.28.
9. Weet het niet - ga naar EM.28.
-1. Geen antwoord - ga naar IN.01.

EM.24.

Tot wanneer was u tewerkgesteld?
........./19....... (maand/jaar)

Enq. :

EM.25.

99 invullen indien maand en/of jaar onbekend

In welke beroepscategorie was u het laatst tewerkgesteld?
1. Ongeschoolde arbeider
2. Geschoolde arbeider
3. Bediende
4. Hoger bediende of kader
5. Zelfstandige
6. Help(st)er van een zelfstandige
7. Andere; verklaar nader :..................................................................................
9. Weet het niet
-1. Geen antwoord
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EM.26. Kan u uw beroepsactiviteit binnen uw laatste beroep of functie zo nauwkeurig mogelijk
omschrijven ?
...........................................................................................................

•••

EM.27. Wat was de belangrijkste economische activiteit van de onderneming/zaak waarin u uw
laatste betrekking had ?
............................................................................................................

Enq. :

•••

Ga na deze vraag naar IN.01.
Vraag EM.28. moet alleen maar gesteld worden aan personen die nooit een bezoldigd
beroep hebben gehad.

EM.28. Kan u de beroepsactiviteit zo nauwkeurig mogelijk omschrijven die uw partner uitoefent of
uitoefende in zijn/haar huidige/laatste betrekking ?
................................................................................................................
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•••

Inkomen
IN.01.

Hoeveel bedraagt uw huidige persoonlijke beschikbare netto-inkomen, alles inbegrepen, per
maand?
Onder netto-inkomen verstaan we het inkomen zoals u het ontvangt, nadat de belastingen en
de sociale bijdragen er reeds van afgehouden zijn. Als uw inkomen varieert van maand tot
maand, gelieve dan een gemiddelde op te geven.

••••••
Enq. :

IN.02.

frank

Enkel indien de B.P. aarzelt te antwoorden stelt u de volgende vraag, anders ga verder naar
IN.03.

U vindt het moeilijk om deze vraag te beantwoorden. De volgende vraag is wellicht
gemakkelijker te beantwoorden. Is dit inkomen hoger dan 80.000 frank ?
1. Ja → kaart 13
2. Neen → kaart 14

Kunt u zeggen binnen welke inkomenscategorie u zich situeert ?

IN.03.

••

Bij het beroep doen op een arts of specialist, bij hospitalisatie of de aankoop van
geneesmiddelen dienen patiënten in regel een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt
remgeld genoemd. Sommige mensen kunnen van overheidswege van een vermindering van
dit remgeld genieten of hoeven helemaal geen remgeld te betalen.
Geniet u, voor zover u bekend, thans van een vermindering van de remgelden voor
geneeskundige zorgen, geneesmiddelen en/of hospitalisatie? Een vermindering ten
gevolge van eigen afgesloten verzekeringen wordt hier buiten beschouwing gelaten.
1. Ja
2. Neen - ga naar IN.05. indien u een zelfstandige bent, zoniet ga naar IN.06.
9. Weet het niet - ga naar IN.05. indien u een zelfstandige bent, zoniet ga naar IN.06.
-1. Geen antwoord - ga naar IN.05. indien u een zelfstandige bent, zoniet ga naar IN.06.
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IN.04.

Om van overheidswege voor een vermindering van remgelden in aanmerking te komen dient
u als dusdanig erkend te worden. Ik zal een aantal instanties opsommen die dergelijke
erkenning
kunnen toekennen.
Kunt U aangeven welke instantie u een vermindering van remgelden heeft toegekend?
1. Het RIZIV (erkenning als WIGW)
2. Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
3. Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap
4. Het Fonds voor Arbeidsongevallen
5. Het Fonds voor Beroepsziekten
6. Het OCMW (supplementair)
9. Weet het niet
-1. Geen antwoord

Enq. :

IN.05.

Enkel voor zelfstandigen

Zelfstandigen zijn, binnen het Sociaal Statuut der Zelfstandigen, voor wat de
gezondheidszorgen betreft, enkel verplicht verzekerd voor "grote risico's" (hospitalisatie,
bloedanalyses, foto’s, enz.). Zij kunnen evenwel, op eigen initiatief, een verzekering bij een
ziekenfonds afsluiten voor de zgn. "kleine risico's" (consultaties, geneesmiddelen, enz.).
Heeft u een verzekering voor kleine risico's afgesloten ?
1. Ja
2. Nee
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

Enq. :

IN.06.

Terug voor iedereen

Heeft u, op eigen initiatief, een bijkomende verzekering afgesloten in het kader van de
terugbetaling van de persoonlijke bijdrage in de gezondheidszorgen?
1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1. Geen antwoord
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Beoordeling van de vragenlijst
door B.P.

SU.05.

Vond u de vragen moeilijk?
1. Zeer moeilijk
2. Eerder moeilijk
3. Niet moeilijk, niet gemakkelijk
4. Eerder gemakkelijk
5. Zeer gemakkelijk
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

SU.06.

Vond u de vragen te persoonlijk of intiem?
1. Ja
2. Neen
9. Weet niet
-1. Geen antwoord

door enquêteur
Enq. :01.

Heeft de B.P. vrijwillig meegewerkt?

1. Zeer spontaan
2. Eerder spontaan
3. Niet spontaan, niet moeilijk
4. Eerder moeilijk
5. Zeer moeilijk

Enq. :02.

Hoe denkt u dat de B.P. de vragen begrepen heeft en dus weinig uitleg nodig had?

1. Volledig begrepen
2. Eerder goed begrepen
3. Half en half begrepen
4. Eerder niet goed begrepen
5. Helemaal niet begrepen.

Enq. :

Na afloop van de ondervraging dient het uur op de frontpagina te worden ingevuld.
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